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nsușirea tehnicii noi, a procedeelor avansate de lucru — în vederea 
aplicării lor în procesai de producție — «timularea spiritului ino
vator, sînt strîns legate de formarea unei culturi tehnice dezvoltate. 
Prin diferite forme organizate, an de an, constructorii de la Uzinele 
de tractoare din Brașov și-au îmbogățit continuu cunoștințele profe
sionale. Un ajutor de nădejda în munca lor, un prieten și un îndru
mător prețios l-au găsit de fiecare dată și la biblioteca tehnică.

Cîte soluții ingenioase, câte îmbunătățiri și perfecționări în producție, oîto idei 
îndrăznețe nu-și află geneza în cele peste 18 000 volume — cărți tehnice și mai 
bine de 260 titluri de reviste de epecialitate !

Rostul cărții tehnice este să ajungă cît mai repede în «mîna cititorului, «ră-1 
ajute să-și însușească cele tnai noi cuceriri ale științei și tehnicii. Aceasta pre
supune ea munca cu cartea să fie temeinic organizată. Conducerea uzinei a con
siderat că acțiunea de răspîndii-e largă a cărții tehnice nu se poate desfășura 
decît pe baza unei îndrumări competente de către oameni de specialitate, care 
să dovedească pasiune pentru popularizarea și răspîndirea ei. Iată pentru ce, ia 
biblioteca centrală a uzinei iau fost încadrate cadre pregătite în acest scop — un 
inginer documentarist, doi tehnicieni și două bibliotecare calificate. In scoții au 
fost create biblioteci tehnice care cuprind în special materialul documentar strict 
legat de specificul locului de muncă. Pentru ca acțiunea să capete un caracter și 
mai concret, din rîndul celor mai buni ingineri din secții au fost numiți de către 
conducere documentariști care asigură o îndrumare competentă a lecturii cărți
lor tehnice.

Drumul spre cititor
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Lucrări edilitare

in Baia Mare
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»
Căile prin care se face aici popularizarea literaturii tehnice sînt multiple și 

variate. Vom aminti doar cîteva.
„Nota informativă”. întocmită periodic de către documentaristul de la cabi

netul tehnic (de două ori pe lună), ea cuprinde materialele intrate în biblioteca 
tehnică — cu scurte prezentări ale problemelor tratate — și se difuzează în toate 
secțiile și serviciile uzinei. Ajunsă aci, ea este afișată la loc vizibil iar cei inte
resați în găsirea unei cărți își pot alege cu ușurință titlurile și autorii cărților 
sau articolelor preferate. în felul acesta se scurtează drumul spre bibliotecile 
tehnice diu secții sau biblioteca centrală.

Vitrina cărții tehnice constituie o altă formă folosită aici prin care se fac 
cunoscute noutățile tehnice cu care și-a îmbogățit fondul de cărți biblioteca 
tehnică. Pe lingă cele două vitrine (care se schimbă de două ori pe lună) ame
najate la intrarea în cabinetul tehnic, în fiecare secție, deci acolo unde se desfă
șoară activitatea de producție, există cîte o mică vitrină unde sînt expuse, gru
pate pe meserii, titlurile de cărți strict legate de specificul locului de muncă. în 
felul acesta agitația vizuală are un caracter concret, mobilizator. Paralel cu 
acesta, în anumite secții, cum sînt de pildă, la șasiu, prese, motor, sînt organizate 
lunar și expoziții ale cărții tehnice. Mai mult chiar, cei care doresc să-și procure 
o anumită carte, o pot face de la librăria amenajată la intrarea în uzină. Iată de 
ce, nu e de mirare faptul că valoarea cărților tehnice ce s-au vîndut anul acesta 
în uzină depășește suma de 160 000 lei.

Comitetul U.T.M. din secția șasiu, în dorința de a dezvolta și mai mult inte
resul tinerilor pentru studierea literaturii tehnice, organizează săptămînal adu
cerea cărții tehnice la locul de muncă. Pe unul din cărucioarele din secție se 
amenajează un mic stand cu noutățile tehnice intrate în bibliotecă, eu care se 
trece pe la fiecare linie de fabricație. Acțiunea, care a început în urmă cu o 
lună și jumătate, a trezit mult interes. în această perioadă, peste 160 de tineri 
din această secție au devenit cititori pasionați ai cărții tehnice.

Pasiunea pentru citit s-a dezvoltat pe baza pasiunii pentru însușirea cît mai 
deplină a meseriei, a tehnicii cu care este dotată uzina. Și exemplul celor care, 
studiind cartea tehnică, au reușit să găsească rezolvare unor importante probleme 
de producție, este urmat de tot mai mulți tineri.

Tînărul sudor Anghel Rădulescu, de exemplu, a terminat școala profesională 
în urină cu cîțiva ani. în școală nu i s-au predat însă cunoștințe despre unul 
dintre modernele procedee tehnologice — sudura prin rezistență. Dar iată că în 
uzină a fost pus să lucreze tocmai la un agregat pe care trebuia să execute 
această operație. Ce a făcut ? A apelat la biblioteca tehnică. Cu răbdare, a stu
diat cartea „Cum funcționează mașinile de sudat cu comandă electronică” și din 
filele ei a aflat multe din tainele acestui procedeu modern de lucru. Cînd pentru 
ol problemele au devenit clare, cartea nu a fost așezată în rafturile bibliotecii, 
ci a circulat din mînă în mină și la alți sudori, recomandată călduros de tînărul 
nostru : la Florea Dorobanțu, la Aurel Făta...

Ni s-a povestit cum s-a apropiat Adalbert Schiller de comorile cărții tehnice, 
într-o zi, controlorul tehnic de calitate i-a refuzat mai multe piese. Executase 
la strung canalul do la supapă. Tînărul strungar nu obținuse Ia piesa respectivă 
gradul de finisare cerut de semnele de prelucrare. La terminarea schimbului, s-a 
oprit la biblioteca tehnică. A împrumutat trei cărți : „Cartea strungarului”, 
„Așchierea cu plăcuțe dure”, „Mașini automate”. Lc-a răsfoit mai întîi, apoi cînd 
a văzut că multe din problemele pe care el nu le stăpînește își găsesc rezolvarea 
în aceste cărți, a trecut la un plan concret de studiu.

într-adevăr, atunci cînt te apleci cu pasiune asupra literaturii de specialitate, 
cînd știi să scoți din acest vast material documentar ceea ce ai nevoie, ea te aju
tă să rezolvi cele mai grele probleme, oricît de complicate ar părea. Acest luțru 
îl înțeleg tot mai bine constructorii de tractoare din Brașov. Dovadă grăitoare în 
acest sens sînt cifrele. în prezent sînt peste 1 800 de cititori ai cărții tehnice, (nu
mărul acestora a crescut numai în acest an cu 600). La această cifră trebuie adău
gați și cei peste 200 de tineri care au biblioteci tehnice personale.

Cîteva probleme de rezolvat
într-o uzină mare există, cum e și firesc, zeci de secții și sectoare, fiecare 

cu profilul său bine determinat, mii de muncitori calificați 
specialități. Este dotată biblioteca tehnică cu literatură de
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în cele mai diverse 
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Șantierul naval Galați. Tinerii montori 
Gheorghe Sava, Cristian Dragomir și 
Radu Drăgușanu fac o ultimă veriticare 
a lucrărilor executate de ei la un nou 
cargou de 4 500 tone, lansat de curînd 

Ia apă.
Foto : S. VIOREt
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BAIA MARE (de la corespon
dentul nostru). —

Baia Mare este un adevărat 
șantier. Se înalță blocuri mo
derne, intră in funcțiune noi o- 
biective industriale. Potrivit rit
mului construcțiilor crește și vo
lumul lucrărilor edilitare. In ul
timii ani rețeaua de apă potabi
lă a crescut cu 43 km, rețeaua 
de canalizare cu 16 km, iar ilu
minatul public cu 42 km. Au 
fost modernizate 34 km de străzi, 
au apărut zone verzi pe o suprafa
ță de 200 000 mp. Rețeaua de ter- 
moficare, noul fel de încălzire în 
acest oraș, cuprinde peste 7 km. 
Vor mai fi modernizate încă 2 
km de străzi, rețeaua de apă po
tabilă se va extinde pe alți 10 
km iar zonele verzi s-au extins 
cu încă două ha. Prin mijlocul ora. 
șului trece la vale țiul Săsar. 
Încă din anul trecut a început o 
importantă lucrare de regulari
zare a acestui rîu. pe o distanță 
de 5,200 km. In acest an va fi 
continuată lucrarea pe o lungime 
de circa 2 km. Se va reda astfel 
pentru construcția orașului Baia 
Mare o suprafață de 40 ha. După 
terminarea acestei lucrări orașul 
Va căpăta un aspect și mai 
plăcut.

devinExpoziția „Ce să
Pentru a-i ajuta în 

alegerea unei meserii 
cît mai potrivite cu 
Cunoștințele și aptitu
dinile ce le posedă, 
biblioteca Școlii me
dii nr. 
rești a 
poziție 
vînd o

Peste puțin timp, e- 
Ievii claselor a Xl-a 
din școlile de cultură 
generală din țara noa
stră se vor găsi în 
pragul unui eveniment 
important din viață ; 
admiterea în institu
tele de învățămînt su
perior.

13 din Bucu- 
organizat o ex- 
interesantă. A- 
temă sugesti-

vă : ,,Ce să devin", 
expoziția ilustrează 
prin stampe, cărți și 
fotografii cele mai va
riate profesii din in. 
dustrie, agricultură, 
știință și cultură ge
nerală.

(Agerpres)

Instructaje și seminarii cu bibliotecarii școlari
In vederea unei bune îndrumări a lecturii elevilor, allt în timpul anului 

școlar, cit și în perioadele de vacanță, Ministerul Invățămîntului orga
nizează periodic instructaje și seminarii cu bibliotecarii școlari din în
treaga țară. La București a avut loc de curînd un astfel de instructaj cu 
65 bibliotecari care urmează să devină lectori ai cursurilor de vară din 
toate centrele regionale. Aceste cursuri vor avea ca scop ridicarea cali
ficării profesionale a bibliotecarilor din școli, (Agerpres)

A început recoltarea cartofilor 
și

Colectiviștii din ra- 
ioanele Giurgiu și Ră- 
cari din regiunea 
București au început 
recoltatul cartofilor și 
verzei timpurii. Zilele 
acestea ei au livrat pe 
piețe, primele 15 tone 
de varză și 25 tone de 
cartofi. Ca urmare *

verzei timpurii
extinderii cu circa 
2000 Jia a suprafețelor 
cu legume timpurii in 
acest an, gospodăriile 
agricole colective au 
creat posibilitatea unei 
mai bune aprovizionări 
a populației. De la în
ceputul anului, cela

peste 300 de G.A.C. 
cultivatoare de legume 
au valorificat mai 
mult de 1000 tone de 
spanac, ceapă vérde, 
mazăre, salată care au 
adus gospodăriilor im
portante venituri.

De curînd, peste 1 400 de elevi 
care au urmat cursurile școlilor 
de șoferi profesioniști ale Mi
nisterului Transporturilor și Tele
comunicațiilor din orașele Sf. 
Gheorghe, Sibiu, Cîmpulung 
Mușcel și Roman, care au făcut 
practica în autobazele I.R.T.A., 
au obținut carnetele de șoferi. 
Ei vor lucra la autobazele 
I.R.T.A. din regiunile Argeș, 
Brașov, Crișana, Galați, Iași, Ma
ramureș și pe șantierele de cons
trucții ale economiei naționale.

in vederea unei desfășurări 
mai bune a procesului de învăță
mînt, școlile au fost dotate cu 
peste 200 de noi autovehicule și 
cu materiale didactico-demons- 
trative.

Anul acesta vor urma aceste 
cursuri cu 20 la sută mai mulți 
elevi decît în anul trecut.

(Agerpres) (Agerpreț)
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„Luna filmului pentru tineretul 
de la

SUCEAVA (de la corespon
dentul .nosirn).... .  n.

Intre 1 și 30 iunie, în regi
unea Suceava se desfășoară o 
interesantă acțiune „Luna Ul
mului pentru tinerelul de la 
sate", inițiată de către Comite
tul regional Suceava al U.T.M. 
și întreprinderea cinematogra-

sate“

CEREALE

fică. La 140 de cinematografe 
sătești vor rula, în această pe
rioadă, peste 50 de filme prin
tre care : „Al 9-lea cerc“, „Fra
ții liomarov' „A fost chemată 
și clasa a V-a° etc.

De asemenea vor rula peste 
S0 de filme agrozootehnice.
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La întrebarea „unde merg tinerii sîmbătă seara” răspun
surile sînt numeroase, începînd cu spectacolele de teatru și 
siîrșind, de pildă, cu o simplă plimbare prin parc. Dar Ia în
trebare mulți dintre tineri ar răspunde : „la dans". Cunoscînd 
această^ firească formă de petrecere a timpului liber de către 
tineri cîțiva reporteri ai noștri și-au propus să-i urmeze într-o 
călătorie de-g lungul șefii cultural-distractive. Publicăm în 
paginile 2 și 3 însemnări din acest raid.
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Minerii din bazinul carbonifer al 
Văii Jiului au extras și expediat 
anul acesta întreprinderilor in
dustriale din țară, peste prevede
rile planului, mai mult de 4 000 
vagoane de cărbune energetic și 
cocsificabil. Cărbunele extras aici, 
care înainte era folosit doar pen
tru ardere, are acum multiple în
trebuințări. Valorificarea lui supe
rioară ' a început odată cu cons
truirea și darea în funcțiune a 
noilor uzine de prelucrare și coc
sificare de la Hunedoara și Călan.

Bateriile de la Călan transformă 
zilnic zeci de vagoane de cărbune 
în semicocs, de unde acesta își ia 
drumul spre cocseria din Hune
doara. Rezidurile rezultate în pro
cesul de fabricare a cocsului me
talurgic, supuse din nou prelu
crării în noile instalații chimice, 
dau o serie de produse de mare 
.valoare economică.

Din astfel de reziduri s-a produs 
anul acesta la Hunedoara și s-a 
expediat unităților agricole socia
liste din țară o cantitate de îngră
șăminte chimice cu care se pot 
fertiliza peste 35 000 ha de teren. 
De asemenea, se produc înseninate 
cantități de sulf, naftalină, zmoală, 
xilen etc.
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PLOIEȘTI (de Ia corespon
dentul nostru).

Pentru apropiata 
strîngere a recoltei 
se fac pregătiri intense și la cele 
11 autobaze I.R.T.A. din regiu
nea Ploiești. Mecanicii-auto pre
gătesc 400 de autocamioane cu 
remorci, care vor transporta spre 
bazele de recepție fie de pe 
cîmp, fie de Ia sediile gospodă
riilor colective sau de stat, o 
bună parte din cantitățile de ce
reale contractate cu statul.

Pînă acum, mai bine de două 
treimi din numărul camioanelor 
au fost revizuite și reparate. 
Totodată, au fost completate 
trusele de scule, iar mașinile au 
fost înzestrate cu roți de rezer
vă. Pentru ca nici un bob să nu 
se risipească, au fost 
operații de etanșare a lăzilor ca. 
roscriilor.

Cele cinci ateliere mobile care 
vor funcționa în campania agri-

campanie de 
de păio ase

executate

cdlă de vară, au fost dotate cu 
aparate
schimb. Pregătirea 
doi pentru jumătate din numă
rul mașinilor constituie o altă 
măsură bună, menită să contri
buie la deservirea operativă a 
celor 20 de G.A.C. și 36 G.A.S. 
din regiunile Ploiești, Galați și 
Dobrogea. Anul trecut au fost 
primite pe adresa întreprinderii 
regionale de transporturi auto 
Ploiești 40 de scrisori de mulțu
mire din partea G.A.C. și G.A.S. 
deservite. Mecanicii și șoferii de 
aici sînt hotărîți să obțină anul 
acesta rezultate și mai bune. 
Cînd primele combine vor intra 
în lanuri, autocamioanele vor fi 
de mult gata să transporte re
colta.

Pe porțile autobazelor I.R.T.A. 
Tătărani, Buzău, Ploiești și alte
le, zi de zi intră noi loturi de 
camioane reparate purtînd ins
cripția „Bun pentru cereale — 
1963”,

<le sudură și piese de 
schimbului

$

fi

2

xx.y? ■
■X? '•

fi

X

>.• -

fi

A

■

fi

À

studențesc
Echipa de teatru a Institutu

lui politehnic din Timișoara a 
pregătit piesa : „Meci la Chiță- 
oani" de Domnie Stanca. Jucată 
în fata studenților din centrul 
universitar Timișoara, piesa s-a 
bucurat de un frumos succes. 
Cu multă pasiune au interpretat 
rolurile studenții: Bey Anca, 
Pîrlea Ioana, Stănescu Rolanda 
și Ilievici Vili. Echipa de tea
tru s-a deplasat în diferite lo
calități din regiune — Giroc și 
Ghilad — unde au susținut a- 
celași spectacol. După sesiunea 
din vară, echipa de teatru va 
face și alte deplasări.

DUMITRU FELEA 
student
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ntreaga forță cu 
care făptura ome
nească se aruncă 
spre viitor, croiește 
cutezător planuri, 
le împlinește, toată 
dorința de depășire

care dăinuie în om și minunata 
lui încredere în viață, sînt 
strîns legate de copil, poartă în 
miezul lor, așa cum fructul își 
poartă sîmburele, dragostea 
pentru el. Pentru fiecare dintre 
noi, copilul, al nostru sau al 
altuia, este un noi înșine care, 
în năzuințele noastre cele mai 
arzătoare, poate ajunge la desă- 
vîrșire, poate împlini ceea ce 
n-am izbutit să împlinim pînă 
la capăt de-a lungul unei vieți 
de om. Și pentru că întruchi
pează ceea ce e mai bun în noi, 
pentru că el va duce mai de
parte năzuințele și visurile 
noastre, el trebuie să aibă par
te de toate bucuriile vieții.

de Lucia Demetrius

Gradul de civilizație al unei 
țări se cunoaște, cred, și după 
măsura în care grija pentru 
copil, a statului și a fiecărui 
individ în parte, e mereu trea
ză, e prefăcută în fapte, e plină 
de simțul răspunderii. Și nimic 
nu e mai sfîșietor și îngrijoră
tor decît imaginea suferinței 
copiilor, din țările capitaliste, 
a unei suferințe asupra căreia 
nu se apleacă nimeni cu efica
citate. Îngrijorarea asta nu se 
naște numai din sentimentul că 
sînt dezarmați, gingași, îndu
ioșători. Nu e vorba numai de 
milă și de dragoste aici. E vor
ba și de faptul că în ceea ce 
au înțeles ei azi despre viață se 
va preface mîine, cînd vor fi 
generația care făptuiește, în ac-

țiuni și aceste acțiuni vor fi 
pecetluite de indiferența cu 
care au fost crescuți, de princi
piile sau lipsa de principii care 
a veghiat asupra dezvoltării 
lor. Imaginea de mîine a unei 
țări se deslușește dinainte în 
ceea ce se cultivă în sufletul 
copiilor.

Pentru ei, pentru fericirea șl 
dreapta lor înflorire, nici un e- 
fort nu-i prea greu.

In patria noastră, în adevăr, 
nu se precupețește nici un e- 
fort. Astăzi, cînd te oprești Ia 
o casă de copii, una din mul
tele case de copii din (ară, la 
Cisnădie, să spunem bunăoară, 
sau la aceea din Brașov, inima 
îți crește cînd vezi țîncii tră
ind în camere mari și luminoa-

Se, ctl pereții zugrăviți în cu
lori limpezi și cu imagini din 
povești, cînd îi vezi bine im
bracati și bine hrăniți, cîntînd, 
jucîndu-se cu belșug de jucării, 
învățînd slove și versuri, în- 
vățînd mai ales ce e bine, ce e 
drept, ce e cinstit. Și asemenea 
case de copii sînt din nordul 
Transilvaniei pînă în sudul Do- 
brogei, din Moldova pînă în 
Banat, din Maramureș pînă în 
Oltenia.

Școlile, internatele, nu rămîn 
nici ele în urma caselor de co
pii, din punctul de vedere al 
grijii materiale și morale care 
veghează la rînduirea, la mer
sul lor. Și din ce în ce numărul 
acestor instituții crește, din ce 
în ce se clădesc, se refac, se 
înfrumusețează mai mult.

Socialismul, care vede de
parte în viitor și a cărui prind-

pală preocupare e grija pentru 
om își dovedește din capul lo
cului și în chip firesc această 
grijă, pentru ocrotirea copilului. 
In imensa lui preocupare de a 
împiedica ivirea unui nou răz
boi, între hotărîrea de a nu ve
dea. încă o dată prăpădindu-se 
milioane de oameni și năruin- 
du-se bunuri ale culturii în în
treaga lume, există, puternică 
și grija de a feri copiii de toa
tă nenorocirea și toată mizeria 
care i-ar invada și pe ei în ca
zul unei oarbe dezlănțuiri. Pe 
toți copiii din lume deopo
trivă!

V :

Ziua interanțîonală a copilu
lui e menită să aducă aminte 
încă o dată tuturor oamenilor 
de pe glob, că pentru fericirea 
de acum și viitoare a celor că
rora le-au dat viată, a celor în 
numele cărora 
sează, 
toate 
pace 
lume, 
dată 
cestor flori vii, pe care nu e 
destul să Ie iubești, ci trebuie 
să și știi cum să le iubești, pen
tru ca dragostea celor maturi să 
le fie ca un soare bun, priel
nic unei drepte creșteri,

muncesc și vi- 
trebuie să-și încordeze 

puterile, să realizeze o 
trainică și înțeleaptă în 
Și să le îndrepte încă o 
toată aten(ia asupra a-

fii
■
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sȚ**
£’ -

Desen de i TI A PELTZ

Album ștafetă
CRAIOVA (de la coresponden

tul nostru).
In regiunea Oltenia s-a orga

nizat în preajma zilei de 1 Iunie 
un album ștafetă care va trece 
prin toate casele pionierului din 
regiune. în album sînt ilustrate 
aspecte importante ale activității 
desfășurate de pionieri în cercu
rile existente, Ștafeta a pornit din 
orașul Tr. Severin și va ajunge în 
Craiova în jurul datei de 1 Iunie. 
De asemenea, la casa pionierilor 
din Craiova s-a deschis o expozi
ție de desene și lucruri de mină 
executate de pionieri și școlari,



Peste 1600 titluri 
de cărți pentru copii 

Editura Tineretului a oferit pînă 
acum cititorilor săi 5 100 de titluri 
de cărți în peste 8 300 000 exem- 
plare. Dintre acestea, 1 635 de tit
luri, în peste 4 milioane și jumă
tate exemplare, reprezintă bilan
țul activității editoriale destinate 
copiilor. Mult îndrăgitele „Amin
tiri din copilărie“ și „Basmele” 
marelui povestitor Ion Creangă, 
tradus, de altfel, în 24 de limbi, 
au întrunit aproape două milioane 
exemplare ; romanele istorice și 
scrierile pentru copii de Mihail 
Sadoveanu, ale cărui opere au fost 
editate în mai multe țări, au tota
lizat în acest timp peste 1 300 000 
exemplare; cărțile cu versuri pen
tru copii ale lui Tudor Arghezi au 
apărut în sute și mii de exem
plare.

Din operele pentru copii și tine
ret ale clasicilor literaturii uni
versale cele mai mari tiraje apar
țin lui Jules Verne — 33 ediții în 
peste un milion exemplare, 
Tolstoi 
500 000 exemplare, 
— 17 .........
plare, 
peste 500 000 exemplare. în 
multe 
nea, operele lui Jack London, 
Marșak, A. Gaidar *tc.

Copiii și tinerii au îndrăgit mult 
volumele apărute în colecțiile ; 
,.Traista cu povești”, „Cutezăto
rii", „Biblioteca școlarului“, „în 
jurul lumii”, „Cele mai frumoase 
poezii”, „Știința învinge”. O carte 
în aceste colecții 
exemplare.

Lev
17 ediții, în aproape

Ch. Andersen 
ediții în peste 400 000 exem- 
Frații Grimm — 15 ediții — 

mai 
ediții au apărut, de aseme-

S.

atinge 70 000

(Agerpres)
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I La ora de fizică, tu labora- J *- 
[ torul Școlii medii jw. 2 din j

Pitești.

Polo : N. STELORJAN

Un spectacol 
tineresc închinat 

muzicii ușoare

Un mănunchi de tineri cin- 
tăreți și instrumentiști din 
Ansamblul artistic al U.T.M. 
au înjghebat — sub conduce
rea compozitorului G. Grigo- 
riu — o formație de muzică 
ușoară care zilele trecute a de
butat cu succes în fața tele
spectatorilor noștri. Entuzias
mul interpreților a învins ine
rentele emoții ale începutului.

Orchestra dispune de instru
mentiști de certă valoare care 
se străduiesc să cinte curat, 
degajat fără prea multe arti
ficii exterioare. Se simte că 
toji muzică adevărată, că 
trăiesc fiecare sunet, că iubesc 
partitura ce o tălmăcesc. Une
ori, formația a dovedit exce
lente calități de virtuozitate. 
Desigur că nu se poate pretin
de omogenitate și echilibru so
nor după numai cîteva săp- 
tămini de repetiție, dar sperăm 
că aceste prime cprijtf.ec ale 
unui bun ansamblu se vor rea
liza cit mai curind.

Din rindul soliștilor vocali 
amatori, am reținut pe Anca 
Agemolu — pe Mihai Petre și 
Petre Baloș. Ceilalți trebuie să 
fie atent indrumați in condu
cerea vocii în urmărirea dic
țiunii și frazării, fiindcă dis
pun de însușiri capabile să fie 
dezvoltate. Excelentă ca actri
ță și simț muzical ne-a apărut 
Cristina Pongraț.

N-am putea încheia rondu
rile noastre fără a nu sublinia 
faptul că prima manifestare a 
proaspetei formații a fost con
sacrată in întregime muzicii 
ușoare romînești. Mănunchiul 
de melodii prezentate s-a do
vedit in general judicios ales, 
lucrările impunindu-se prin 
inspirata lor linie melodică.

Debutul, unei noi formații de 
muzică ușoară ridicată din 
rindurile tineretului nostru ne 
bucură și sintem convinși că 
printr-o susținută muncă ar
tistică va ajunge să-și înscrie 
numele la loc de cinste alături 
de celelalte colective ale an
samblului.

VIOREL COSMA

DAR
IU otdeauna mi a-«

I părut că pădurile 
noastre au o fru
musețe deosebită, 
o noblețe, aș zice. 
Miresmele, ocoli
șurile umbroase și 

mai ales copacii au și ei o 
frumusețe care mă îndeamnă 
să Ie atribui aceste epitete. 
La noi, la Combinatul de in
dustrializare a demnului din 
Rm. Vîlcea, ca Și în alte între
prinderi, lemnul capătă însu
șiri noi, calități noi. Aș spune 
că de la rampele de descăr
care, unde vin copacii pădu
rii, la derulor, la uscătoare, 
de da încheiat și pînă la fini
saj, lemnul trece printr-un 
proces de înnobilare. Oamenii, 
muncitorii, adaugă la noble
țea naturală a copacilor insu-

( t. jrvLre ^riicyzi^ ;L_________ J

țlrf noi și fac asta într-un 
proces continuu de dăruire, 

Iată-<1 pe tînărui Pavel Ră- 
țoi, oare — la cei 27 de ani 
ai săi — este un om de bază 
al iCoimbiniatului. A venit aici 
chiar de la înființare, adică 
cu mai bine de un deceniu în 
unmă, și de atunci numele lui 
n-a coborft de pe panoul 
fruntașilor. între el și cei 
ciroa 100 de bușteni pe care 
îi transformă zilnic în furnir 
ca foița, este parcă o înțele
gere : cunoaște toate secretele 
meseriei, toate secretele lem
nului și ale mașinilor, de 
aceea lucrul lui e foarte bun. 
(Are și experiență : în cei 10 
ani, prin mașina lui au trecut 
cu aproximație 300 000 de 
(trunchiuri de copac).

Ca și Pavel, Ioana Costică, 
■tfnăra cu cozi pe care o ve
deți în fotografie, adaugă și 
ea 1* valoarea lemnului cali
tăți noi. Abilă, îndemînatecă, 
conștiincioasă, ea e una dintre 
tinerele care dau furnirului o 
rezistentă tmai mare. Meseria 
ei este să repare tot ceea ce 
furnirul are neajuns natural, 
și pentru ca să-și îndeplineas
că cît mai bine sarcina, ea 
învață (și în fabrică și ca ele
vă In Clasa a Xl-a ia școala 
medie serală).

Colegă cu cei doi tineri, Eli- 
sabeta Stuparu, elevă și ea în 
clasa a Xl-a, se bucură în 
Combinat de o frumoasă re.

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 : Magheru, 
E. Pavel. Flacăra. Moșilor, Lu
ceafărul ; Țarcul: V. Alecsan- 
dri. Central ; Apartamentul: 
Lumina ; Vîrsta dragostei: ru
lează la : 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
rea ; Program de filme docu
mentare : Timpuri Noi; Intri
gă și iubire rulează la : Ma
xim Gorki; Mamelucul: Giu- 
Iești, V. Roaită ; Cabotinul la 
cinematograful Mihail Emi- 
nescu ; Raidul vărgat: Cultu
ral ; Toată lumea e nevino
vată : Alex. Popov ; Contele 
de Monte Cristo (ambele se- 
■rii): 8 Martie; Camelia:
C-tin David ; Divorț italian : 
T. Vladimirescu ; Haiducii din

Rio-Frio : Munca ; Frații s 
Popular ; Idiotul: Arta, Vol
ga ; Rocco și frații săi: (am
bele serii) 23 August, Flo- 
reasca, Libertății, Olga Ban
ei« ; Toată lumea e nevino
vată : 16 Februarie ; Rîul și 
moartea : I. Pintilie ; A fost 
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, Moșilor; 
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 : rulează la cinema
tograful Ilie Pintilie.

ealizarea unei 
densități optime 
a plantelor, fac
tor de mare im
portanță, în obți
nerea unor pro
ducții sporite, de

pinde într-o însemnată mă
sură și de felul cum sînt fă
cute lucrările de întreținere. 
La întrebarea noastră ; „Ce 
metode folosiți pentru asigu
rarea numărului corespunză
tor de plante la hectar ?.” — 
ne-au răspuns tovarășii:

Constantin Paciurea
inginer agronom la G.A.C. 

Comana

Anul trecut, de pe solele în 
care la porumb am avut 30.000 
—32.000 de plante la hectar, 
40.000 la floarea-soarelui și 
peste 120.000 la sfecla de za
hăr, am obținut cele mai mari 
producții. Explicația acestui 
fapt constă în aceea că den
sitățile amintite au corespuns 
soiurilor de sămînță pe care 
le-am folosit și condițiilor 
noastre de sol. Acum vom a- 
sigura densitățile optime pe 
toate suprafețele, nu numai pe 
unele tarlale. Semănatul a 
fost doar primul pas ; al doi
lea și tot atît de important îl 
constituie lucrările de întreți
nere. In prezent, după tratarea 
tuturor culturilor împotriva 
dăunătorilor, efectuăm prima 
prașilă. Cea mecanică s-a ter
minat, iar pînă acum cîteva 
zile am prășit și mecanic și 
manual toate cele 240 de hec
tare de floarea-soarelui, 40 
hectare de sfeclă precum și

RE
cunoștințe- 

vîrsta

I îmbată seara. Pe toate lungimile de undă — mu- 
! zică de dans. Dacă tînărui Ion Niță, electrician la 

„Electromagnetica", ar deschide aparatul de radio, 
melodiile ar inunda intr-un șuvoi ritmic și armo
nios camera. Dar, in seara aceasta tînărui a închis 
mult mai devreme ca deobicei aparatul de radio. 
Să nu-i placă muzica de dans ? Nu, ar răspunde el, 

Dar, mai ales sîmbătă seara, o pot găsi în altă parte,
însoțită de nenumărații ei prieteni care pe ringurile de dans 

Iîși exprimă, intr-un fel deosebit, pasiunea pentru frumos.
Așa cum ar răspunde, bunăoară, tinerii de la întreprinderea 

textilă „11 Iunie” din Pitești care, in apropierea Argeșului, în 
grădina de vară amenajată de ei prin muncă patriotică, parti
cipă la primul program și prima reuniune tovărășească orga
nizată in acest cadru nou.

în același fel ar răspunde și tinerii muncitori din transpor
turi și telecomunicații din Galați care la reuniunile din această 
seară îi sărbătoresc pe muncitorii fruntași. Printre aceștia sînt 
prezenți și tinerii Iancu Munteanu, Ilie Hincu, de la revizia- 
triaj, șeful de echipă Vladimir Hmelnițki de la Depoul C.F.R. 
și alții.

Așa cum ar răspunde și Valeriu Baerov, directorul Casei de 
cultură a tineretului din raionul Tudor Vladimirescu-București 
care își sărbătorește împlinirea celor 27 de ani intr-un mod 
aparent nefestiv, alături de tinerii din raion veniți la această 
seară de dans obișnuită. Nu știm ce daruri a primit Valeriu 
Baerov de ziua lui. El însă s-a străduit, folosind un colectiv 
entuziast, să dăruiască tinerilor o minunată seară de dans.

...Și răspunsul acesta l-am putea primi de la sute și mii de 
tineri din orașele și satele țării. Pretutindeni simbăta seara se 
dansează. Ne vom opri însă numai în cîteva locuri, 
început, un scurt popas la clubul „16 Februarie” din 
Ploiești.

I
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Pentru 
orașul

Un tînăr cere

doma a sentimentelor ce izvorăsc din melodii, o concretizare a 
frumuseții lor. Toate perechile care dansează au ceva intim, de 
prieteni cu gusturi și înclinații comune. Dansînd, tinerii își măr
turisesc respectul reciproc, prețuirea pe care o dau frumuseții 
lor sufletești, căci dansul nu este altceva decât una din expre
siile sufletului omenesc. Era un răspuns cum nu se poate mai 
exact acest dans tineresc la întrebarea ciudată a lui Radu Io- 
nescu : „Cine mă poate opri 1“ In numele cui întreba ? Ce fel 
de dans apăra el ? II entuziasmau oare, intr-adevăr, mișcările 
dizgrațioase, pe care încercase să le apere, picioarele care se în
depărtau straniu în părți și închipuiau cu o obsesivă insistență 
stingerea mucului de țigară ? înșurubatul spre pământ și zigza
gurile chinuite ale trupului (scos total de sub influența orică
rui ritm), gesturile de mașinărie stricată, cu ce drept pot fi 
numite dans, cînd dansul înseamnă de fapt gingășie, grație în 
mișcări, și mai mult, sentimente înălțătoare, bucurie de a trăi ?

Dar, răspunsul la întrebare nu l-am aflat numai la clubul plo
ieștean. Dacă în seara aceea am fi înregistrat pe pelicula cine
matografică aspecte de la reuniunile din Pitești, Galați, Brașov, 
București — atunci răspunsul concret ar fi fost și mai cuprin
zător. Și dacă într-una din imaginile acestui film tinărul nostru 
ar fi făcut cunoștință cu Ion Niță, aflat în aceeași seară pe rin
gul de dans al grădinii Casei de cuitură N. Bălcescu din Bucu
rești, și acesta i-ar fi dat un răspuns. Primele lui cuvinte ar fi 
fost:

„La noi se dansează
frumos!“

putație : datorită 
lor ei profesionale, ia 
de 23 de ani îndeplinește o 
sarcină de mare răspundere. 
Fiind conducătoare de uscă- 
tor, ea îndrumă una dintre 
operațiile cele mai dificile ale 
procesului de transformare a 
buștenilor în placaj.

Cel de-al patrulea tînăr din 
seria de fotografii — munci
torul Petre Crînguș nu lu
crează direct eu lemnul, dar 
contribuie din plin la înnobi
larea lui: Crînguș e unul 
dintre inovatorii pricepuți ai 
combinatului, un bun îngriji
tor al mașinilor cu care lu
crează toți ceilalți.

...La sfîrșitul acestei însem
nări aș vrea să vă duc în 
vasta hală a depozitelor de

I
I
I

răspuns
Toțî tinerii celor 15 instituții afiliate clubului ascultă 

Apropierea cuvintelor din titlul expunerii prezentate, , 
tul și munca creatoare“, are pentru ei sensuri multiple și con
crete. Și la Institutul de proiectări-schele, și la cel de proiec- 
tări-instalații petrolifere, și la uzina de detergenți munca în- 

Iseamnă creație, înseamnă talent. Poate că fiecare dintre ei a 
venit în clipele acestea, in gind, cu planurile și proiectele, cu 
propunerile de inovații aflate încă în stadiu de elaborare. Și 

I poate că mai multe exemple concrete, din viața lor, privitoare 
la munca lor creatoare, ar fi adus expunerii susținută de bi
bliotecara Ecaterina lonescu o și mai puternică forță de convin
gere, emoțională. Dar și așa, pentru că a răspuns unor preocu- 

; în același timp, pentru că a fost un în
ceput de dezbatere, aplaudă mulțumiți. Aplaudă și Radu lo
nescu, tinărul care prin comportarea din seara aceasta ne-a 
cerut un răspuns. Și pentru că ne grăbim să i-l dăm, nu vom 
mai zăbovi în descrierea amănunțită a concursului „Cine știe, 
cîștigă“ cu tema „Momente din istoria teatrului românesc“.

r, se dansează. Remarcăm atmosfera tinerească, atitu
dinea politicoasă a dansatorilor față de partenere, decența și 

I grația multor perechi. Cu atît mai mult surprinde, la un mo
ment dat, dansul urît, ieșit din comun, lipsit de eleganță și do
vedind o flagrantă contradicție între dansator — tinărul Ion 
Stegaru, de la întreprinderea 1 Mai — și melodie. Nu are timp

• — inovații proprii lipsite de orice 
gust. Se pare însă că nici tovarășii lui aflați alături de el, în 
ring, nu rămîn indiferenți. Unii s-au oprit din dans. Chiar și 
partenera, Maria Liviu de la I.C.R.M. Ploiești ezită să continue. 
Iată-l înconjurat de cîțiva dintre ei : de Ion Pătrulescu de lo 
secția tratameflte termice a Uzinei „1 Mai", de loin, Mîhăilescu, 
elev la Complexul școlar petrochimic, de maistrul electrician 
Pompiliu Prepeliță și alții.

Ei îi explică prietenește, sincer, de ce e urît felul lui de a 
dansa, îl conving că dansînd astfel se schimonosește pe el în
suși, urîțește dansul, jignește și sfidează parcă întreaga reuniu
ne. „Sînt sigur că dacă le-ai vedea într-o oglindă — îi spune 
cineva — nu ți-ar place nici ție.
pe teribilul

Tînărui a ascultat în tăcere, 
rușinat. Și parcă le-a dat drep
tate. Ageașta s-a văput și din 
felul cum a dansat in ră^'tW'se- 
rii. Se părea că nimeni nu îl a- 
probase. Și totuși... Sfidător, 
ironic. înalt, privind de sus la 
toată lumea. Radu lonescu a a- 
runcat din vîrful buzelor pri
mele cuvinte, tăios, ca o sen
tință categorică :

— Așa ar trebui să danseze 
toți tinerii moderni! Pe mine, 
de pildă, cred că nu mă poate 
opri nimeni să dansez cum îmi 
place. Indiferent unde și cum. 
Am voie să-mi iau un tranzis
tor și să dansez chiar în baie. 
Sub duș ! Cine mă poate opri ?

Ascultîndu-l, unul din tineri i-a
— Desigur... Cred că are o idee bună. Sub un duș cu apă rece, 

se știe că omul devine mai limpede, se trezește. Bună idee ! De 
dușul ăsta rece mai au cîte unii nevoie 1 Chiar mă gîndesc că 
ar fi interesantă imaginea unui om zvîrlindu-și sub duș mîinile 
și picioarele în toate părțile, după o logică a ritmului „perso
nală”. Ce ziceți ?

— Numai de n-ar aluneca... Cine știe, s-ar putea să-și frac
tureze ceva. E tînăr... Și e păcat...

...Ii privim pe tinerii care l-au înconjurat ascultînd surprinși 
pledoaria lui inedită și dind replici de felul celor de mai sus 
întrebării lui pusă cu aplomb : „Cine mă poate opri ?”.

Să privim ringul de dans. Perechile se rotesc în ritmul mu
zicii. Tinerii aceștia veseli, cu fețele radiind de bucurie și mul
țumire sufletească, conducîndu-și cu atenție partenerele, înțe
leg muzica altfel. Și parcă dansul însuși este o transpunere ai-

Igere, emoționala. Dar ș 
pări cotidiene și intime 
cpnii.t. do ri.07hn.t0rp an

I
Icîștigă“ cu 

Așa dar, 
dinea voii

■ Stegaru, de la întreprinderea 
Unsă să-ai etaleze arabescurile 

placaj și placi aglomerate.
Toate miresmele pădurii res- | 
ipiră aici, totul e alb ca-ntr-o ■

I
'CZ.1 C Ud, 2>UM — 
altă valoare, I 
în m.orao ca ""

I
ari. uuce ■ 
naturală, I

din inirna și cu priceperea lor ■ 
tineri ca Pavel, Ioana, Stupă- B 
ru sau Crînguș.... I

DUMITRU ȘTEFAN | 
mașinist

Nu mai re
veniți din

fabrică de zahăr, 
cunoști buștenii 
munte. Ceea ce vezi e că, sub 
altă formă și ia ;
lemnul pornește în marea sa 
călătorie — spre fabricile pa
triei, sau pe mările și ocea
nele lumii spre alte țări. Duce 
cu eil și valoarea sa i 
dar și ceea ce i-au adăugat

I atenți. 
„Talen-

De ce vrei să faci neapărat

dat dreptate, cu voce gravă :

Electricianul Ion Niță ne-a 
fost de fapt „ghid“ în scurtul 
popas printre tinerii veniți 
să-și petreacă seara in casa 
lor.

— La noi, serile cultural- 
distractive au devenit o tra
diție apreciată de tinerii de 
la Uzinele „Tudor Vladimires
cu“, „Țesătoriile reunite“, „în
treprinderea poligrafică" și 
altele. Sînt unii, ca Mihai Mis- 
chie, Dumitru Trăistaru care 
au devenit oaspeți permanenți. 
La fel strungarul Gheorghe 
Porojanu de la „Metalica“. Ei

și ajută la organizarea acestor sărbători ale tineretului. Alții 
contribuie la realizarea programelor.

Aflăm, astfeh că la unele reuniuni s-au prezentat momente 
vesele, scurte programe de muzică ușoară, s-au organizat con
cursuri de dans.

— Dar în seara aceasta ?
— In seara aceasta, ne spune Ion Niță, programul este, din 

păcate, sărac. Doar un moment muzical, prezentat de trei soliști 
ai casei de cultură. Cam puțin. Uneori există parcă impresia, 
greșită desigur, că tinerii vin numai să danseze. Cîte lucruri in
teresante s-ar putea face in pauzele din timpul serii de dans. 
Bunăoară, s-ar putea invita maeștri coregrafi care să facă de
monstrații de dansuri moderne.

Tinerii vor să danseze frumos. Dar numai cu dorința nu se 
poate realiza totul. Cîți dintre noi, cei aflați în seara aceasta 
aici, nu ne-am înscrie la un curs de dans ? Am aflat că la 
Casa de cultură a raionului „16 Februarie” s-a organizat un 
asemenea curs. Dansul, pentru cei care îl socotesc nu un prilej 
de a-ți consuma cîteva ore într-un fel oarecare, ci ca pe un lu
cru necesar, cu implicații multiple în conduită, și care presu
pune o atitudine estetică cltiar, (și marea majoritate caută toc
mai asemenea satisfacții' în dans), presupune un efort de a-l 
învăța, pentru că numai' astfel îi poți descoperi integral valoa
rea și frumusețea. Cum se poate ca unor cerințe firești ale ti
nerilor să li se răspundă de către conducerile caselor de cul
tură și a cluburilor prin tărăgănare, prin invocarea unor motive 
lipsite de temeinicie : „Nu avem experiență” ori „Nu sînt con
diții”. Păi și experiența, și condițiile depind de inițiativă. Cred 
că nici comitetul raional U.T.M. nu a răspuns acestei cerințe 
prin muncă consecventă, prin aplicarea în practică a unor mă
suri izvorîte din preocupările și dorințele noastre, pentru că, 
sînt sigur, mulți tineri (cu mulți am vorbit personal) ar dori 
să meargă la un asemenea curs. Sugestii, păreri, idei despre 
modul în care să se desfășoare activitoteă acestui'cerc, s-au dat. 
Dar numai contemplarea acestora ca pe un portret frumos care 
nu poate coborî din ramă, sigur că nu va duce la „nașterea din 
senin" a unui curs de dans.

E nevoie ca ideile bune, privind cursurile de dans, să devină 
realitate imediată.

Aici am putea afla adevăratul răspuns sau exemplu pentru 
„Cum se invită”, „Cum trebuie să dansăm corect” etc. Poate 
că, practic, aici s-ar înțelege ce este adevăratul dans modern. 
Și tot aici și unii tineri s-ar convinge că mișcările alandala, 
tremuratul din cap și din picioare, „uitarea de sine" nu pot fi 
numite, oricîtă bunăvoință ai avea, „dansuri moderne”. Dans 
modern înseamnă, cred eu, dans vioi și frumos, tineresc, nu 
scălămbăieli dizgrațioase.

De altfel, despre dansurile moderne se discută mult în ultima 
vreme. Am citit și în ziare păreri. Multe interesante. Ele sînt 
dezbătute, comentate cu interes de un număr mare de tineri.

Observ însă la unii tineri gustul pentru anumite figuri și miș
cări, le-aș numi triviale, grotești. Ele ar constitui, după unii, 
arsenalul „dansurilor moderne”. Personal nu accept, îmi re
pugnă sincer o asemenea denaturare a menirii dansului. Și mă 
bucur cînd oameni competenți — muzicieni, coregrafi — îmi 
oferă argumente întemeiate, nu numai prin ceea ce compun ci 
și prin opiniile exprimate în presă.

Figurile deșănțate ale unor dansuri (cuvîntul este impro
priu), expresie a decadentismului, a ostilității burgheze, față 
de tot ce reprezintă frumusețe, armonie și puritate sufletească, 
sînt total detestabile. Față de ele nu poate exista o atitudine 
conciliantă, nu se poate vorbi de cumințire și imblinzire. E ca 
și cum ai încerca să schimbi în zînă o broască rîioasă. Dar asta 
nici în basme nu se poate...

— Mi se pare foarte adevărat ce spune prietenul meu, in-

Pe întreaga suprafața, pe fiecare metru patrat

Densitate opt
peste 350 de hectare cu po
rumb.

Odată cu prima prașilă ma
nuală, facem și răritul plante
lor ; aceasta este o lucrare 
specială, pe care o efectuăm 
înainte de prășit. Pe întreaga 
suprafață cu floarea-soarelui 
răritul s-a făcut manual, fo
losind u-se bețișorul marcator; 
distanța — 30-44 de centime
tri între plante.

Din cele 650 de hectare, pe 
560 însămînțatul porumbului 
s-a făcut în cuiburi cu ajuto
rul semănătorii 2 SPC 2 echi
pată cu clapeți. Acum în fie
care cuib, din cele 2—3 plan
te, trebuie lăsată numai una, 
cea mai viguroasă, mai sănă
toasă. In cadrul unei adunări 
generale, cît și în cadrul fie
cărei brigăzi de cîmp, s-a ex
plicat colectiviștilor cum tre
buie făcut răritul. Și organi
zația U.T.M., mobilizînd pe 
toți tinerii colectiviști să par
ticipe la lucrările de întreține
re, s-a îngrijit ca ei să cu
noască cerințele acestei lu
crări. în acest scop s-a folosit 
atît adunarea generală cît și 
organizarea unor discuții la 
care m-au invitat și pe mine 
și pe unii brigadieri cu multă 
experiență. Cred că datorită 
acestei preocupări, printre co
lectiviștii fruntași la întreți

nerea culturilor se numără 
foarte mulți tineri.

Pentru a cîștiga experiență 
în ceea ce privește organiza
rea muncii la prima prașilă, 
se folosesc metode diferite de 
la o brigadă de cîmp la alta. 
In unele brigăzi am alcătuit 
echipe speciale de colectiviști 
care lucrează la rărit; în altele 
răritul alternează cu prașila, 
colectiviștii lucrînd cu toții 2 
zile la rărit și o zi la prășit. 
Și într-un caz și în altul, ca
litatea lucrărilor executate es-

preocupă pe parcursul tuturor 
lucrărilor pe care le executăm. 
Brigada noastră, care deser
vește gospodăria colectivă din 
comuna Filimon Sîrbu, și-a 
propus să execute 4 prașile pe 
toate suprafețele cultivate cu 
plante prășitoare. Pînă a- 
cum cîteva zile în urmă, 
în afara altor lucrări de între
ținere am efectuat prima pra
șilă la toate cele 100 hectare 
cu floarea-soarelui și pe a- 
proape 200 ha cu porumb. 
Pentru a asigura un înalt ni-

ANCHETA NOASTRĂ
te urmărită în permanență a- 
tît de conducerea gospodăriei, 
cît și de fiecare brigadier și 
șef de echipă.

Gheorghe Bâîăneseu
șef de brigadă la S.M.T.

Topraisar

Și pe noi, mecanizatorii, in
teresați ca ogoarele pe care 
muncim să dea cît mai mul
te roade, problema asigurării 
densității corespunzătoare ne

vel agrotehnic fiecărei lucrări, 
zilnic ne consultăm cu ingine
rul gospodăriei colective. Eu 
verific fiecare cultivator îna
inte de a intra în brazdă, iar 
tn timpul lucrului fac repetate 
sondaje pe teren, ajutîndu-i 
pe mecanizatorii cu mai pu
țină experiență. In primele zi
le fîșia afinată de cuțitele cul
tivatorului era cam îngustă. 
Printr-o atentă mînuire a 
tractorului și prin reglaje co
respunzătoare am reușit să 
lărgim raza de acțiune a cuți-

ima
telor, să ne apropiem la 10—12 
cm de rîndul de porumb, fără 
a tăia plantele. In acest fel 
ușurăm foarte mult munca 
celor ce fac prașila manuală.

Deoarece brigada noastră 
dispune doar de 2 prășitori, 
am hotărit să lucrăm în 
schimburi. Fiecare tractorist 
lucrează cîte 8 ore pe sola ce 
i-a fost repartizată. In acest 
fel, datorită, desigur, și hărni
ciei unor tractoriști ca Ion 
Sava, Ilie Jiga, cu care se 
mîndrește brigada noastră, 
vom reuși să încadrăm într-un 
timp cît mai scurt toate lucră
rile care sînt necesare pentru 
buna dezvoltare a culturilor 
prășitoare.

*

în întreg raionul Negru 
Vodă s-a executat prima 
prașilă la floarea-soarelui, iar 
în unele gospodării a în
ceput prașila a II-a. Dato
rită ritmului intens de lucru 
— zilnic peste 3000 de hecta
re — și la porumb prima pra
șilă (mecanică și manuală) se 
apropie de sfîrșit. Pînă sîm
bătă 25 mai se prășiseră pes
te 20.000 de hectare cu po
rumb. La Cobadin, Viișoara,

Cotu Văii, Movila Verde și în 
numeroase alte gospodării lu
crările se efectuează cu multă 
grijă, urmărindu-se în mod 
deosebit felul în care se face 
răritul. Acesta a fost încadrat 
ca lucrare speeială pentru ca
re s-au stabilit norme de lu
cru și pentru executarea căre
ia au fost repartizați cei mai 
pricepuți colectiviști.

Sînt însă și unele gospodă
rii în care lucrărilor de între
ținere a culturilor prășitoare 
nu li se acordă totdeauna su
ficientă atenție. La Tătaru, 
Credința și în alte cîteva gos
podării, răritul porumbului se 
mai face uneori cu sapa, deși 
recomandările sînt ca această 
lucrare, mai ales la porumbul 
semănat în cuiburi, să se facă 
cu mîna. In alte gospodării, 
din cauza lipsei de control se 
întîmplă ca unii tractoriști 
neatenți să taie plantele, ceea 
ce duce la scăderea densității.

E adevărat că astfel de si
tuații sînt destul de rare. Dar 
ele dovedesc că trebuie să se 
manifeste din partea specialiș
tilor, a brigadierilor o mai a- 
tentă preocupare pentru în
drumarea muncii mecanizato
rilor și colectiviștilor, mai 
multă exigență în ceea ce 
privește respectarea recoman
dărilor agrotehnicii.

NICOLAE ARSENIE 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Dobrogea
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tervine Constantin Bălan, instalator mecanic la I.C.L.B. Aș mai 
vrea să adaug ceva. Noi sîntem tineri și firește că ne place un 
ritm mai vioi, mai antrenant. Asta nu înseamnă că accept orice 
fel de dans. Dimpotrivă. Nici eu nu cred, insă, că la o seară de 
dans trebuie să fie cintate numai valsuri și tangouri, care sînt, 
dealtfel, foarte frumoase.

Tînărul muncitor a exprimat o idee foarte interesantă. Pre
ferința exclusivă pentru ritm lipsit de linia melodică, specifi
că oricărui cintec de dans, ascunde sărăcia sufletească, incultu
ra, o etică înapoiată. Dacă un tînăr și-ar propune să stabilească 
o performanță fizică pe un ring de dans, să-și consume ener
gia, uitând că dansul are în conținutul său o notă puternică de 
afectivitate și presupune, intr-un fel. o atitudine estetică (prin 
preocuparea de a dansa frumos) și etică (prin respectul dovedit 
de dansator față de cei prezenți la dans, față de parteneri în
deosebi, ca și față de el însuși) ar putea-o face, mai bine, să 
zicem, la un concurs de atletism.

— Aș vrea să precizez, a continuat el, că ceea ce caracteri
zează tineretul nostru este pasiunea pentru lucruri frumoase, o 
mare putere de deosebire între ce este „frumos” cu adevărat, 
și ce este „urît” dar se prezintă sub haina unei false noutăți. 
Atît pasiunea pentru frumos cit și discernămîntul sigur își au 
izvoarele în pregătirea multilaterală a tinerilor, în concepțiile 
lor sănătoase prin care apreciază totul. Un exemplu concret îl 
oferă chiar reuniunea noastră. M-am întrebat și eu: De ce se 
mai găsesc totuși și cîte unii gata să ia în brațe orice „inova
ție” de prost gust în materie de dans, dovedind o mentalitate 
îngustă, lipsa unor concepții sănătoase ?. Am încercat să răs
pund. Unii o fac, cred, pur și simplu pentru că nu știu ce-i fru
mos, sînt în neputință, poate și datorită orizontului de cultură 
limitat, al falsei culturi, să înțeleagă ce este nou cu adevărat. 
Aș spune chiar că niciodată n-au știut să danseze. Încă un ar
gument pentru înființarea cît mai multor cursuri de dans. Al
ții, vor să fie cu orice chip originali, să iasă din comun. Tristă 
originalitate! N-am întâlnit pînă acum (și merg destul de des la 
dans) tineri care să privească la o pereche care dansează așa- 
ziș „modern” și să-i aprobe. Dar am auzit de multe ori. tind o 
pereche dansa cu multă grație și eleganță în mișcări, spunîn- 
du-se admirativ: „ce frumos dansează!” După mine aceasta 
este adevărata originalitate și trebuie să învățăm să ajungem 
la ea. Ce poți găsi frumos în niște chinuitoare tentative de ră
sucire alambicată ? Am privit odată o pereche din asta, răsu
cită și m-am întrebat: ei se cunosc, se respectă, știu ce este 
frumos ? După mine, dansul este un prilej de a-ți arăta afecțiu
nea și stima pentru partener. Cîteodată, chiar un început de 
mărturisire a iubirii. Ce mărturisiri își pot face doi tineri care 
uită unul de altul tind dansează, preocupați doar să dea mai 
mult și mai „original” din mîini și din picioare. Este o ținută 
care refuză de la început orice apropiere sufletească, orice urmă 
de respect și prețuire.

Fata pe care o inviți la dans nu o alegi la întâmplare, ci 
pornind, chiar fără a-ți propune, de la anumite criterii estetice 
și etice intime. Dar cum să mai inviți la dans o fată care în 
mișcări dezarticulate, dizgrațioase se scălămbăie ? In ce să mai 
cauți frumosul, acest prag al înțelegerii și al apropierii ? Am 
văzut tinere care au refuzat să mai danseze cu asemenea parte
neri care nu știu ce să mai facă pentru a se schimonosi mai 
rău. Considerau, cu o firească mîndrie și demnitate, că nu tre
buie să danseze cu tineri care nu le respectau prin dansul lor 
degradant. Prețuiesc asemenea atitudine. Aceste fete merită 
stima și respectul tuturor.

...A fost o discuție interesantă. Ea a adus noi completări răs
punsului pe care ni l-am propus să-l dăm lui Radu lonescu din 
Ploiești. Și aici, la Casa de cultură a tineretului din raionul Ni- 
eolae Bălcescu am remarcat — indiferent că se dansa un tangou 
sau un vals, un foxtrot sau eha-cha — dorința de a dansa fru
mos, de a a^gura orelor petrecute aici în comun o ambianță 
plăcut^, l-nnnească.

—■ Știți, fetele întârzie...
— Știm...
Și profităm de această „întârziere". Ghimișescu este activist 

al casei de cultură. Urmează și cursurile de canto și teorie mu
zicală cu durata de 2 ani de pe lingă Ansamblul C.C.S. După 
ce ne prezintă programul serii respective — concurs pentru cel 
mai bun solist și concurs de dans — după ce ne spune că s-au 
acordat ciștigătorilor cărți și s-a cintat pentru fiecare melodia 
preferată, Ion Ghimișescu ne vorbește cu căldură despre pa
siunea lui pentru muzică, pentru dans. Este de părere că pentru 
a dansa corect, frumos, sînt necesare multe acțiuni de învățare 
a lui, de cultivare a dragostei pentru muzica de calitate. Ci
tează în acest sens, concursurile cu tema „Cunoașteți melodia?”, 
întîlnirile cu compozitori, cu soliști de muzică ușoară (Gică 
Petrescu, Dorina Drăghici, Nicu Stoenescu, Aida Moga, Rodica 
Paliu), expunerile cu demonstrații „Cum să dansăm", „Cum să 
invităm la dans“ etc. Iși exprimă părerea că s-ar putea or
ganiza la casa de cultură un curs de dans, așa cum este în 
raion, la grupul școlar al Uzinelor „23 August“, dar cursul 
de dans să fie pentru două categorii de tineri: începători și a- 
vansați.

— Cred că prin aceste cursuri de dans, tinerii s-ar pregăti 
să dea și răspunsuri practice susținătorilor — destul de rari — 
ai unor idei curioase. Unul, bunăoară, își justifica propriile miș
cări ca niște linii frinle, astfel: „nu se poate să trăiești în se
colul vitezei și să dansezi tango", ca și tind marile descoperiri 
ale secolului nostru au fost făcute special pentru a justifica 
scălămbăiala.

Dansul modern este frumos dacă ști să-l dansezi corect, 
elegant, frumos. Intrînd în sala de dans avem imaginea con
cretizării practice a ideilor susținute de activistul extrabugetar 
al casei de cultură a tineretului, Ion Ghimișescu. Felul cum se 
dansează în sală dovedește că și activitățile desfășurate aici au 
în bună măsură eficacitatea cuvenită. Se dansează corect, fru
mos, tinerii se simt ca într-o mare familie.

Și această imagine a perechilor prinse în ritmul vioi al dan
sului o propunem pentru filmul ce s-ar putea realiza simbă- 
tă seara în reuniuni. Și, totodată ea ar fi un răspuns elocvent 
la întrebarea lui Radu lonescu: „Cine mă poate opri să dansez 
cum vreau
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Adversarii
monotoniei

La casa de cultură, a tinere
tului din raionul Tudor Vladi- 
mirescu ne-am oprit în culise. 
Aici, în timp ce în sală se 
dansa, cîțiva tineri, veniți di
rect din sală, făceau o ulti
mă repetiție, înainte de a. intra 
în scenă. Aveau o mare' răs
pundere : să asigure caracte
rul variat al acestei seri de 
tinerească sărbătoare, înlă- 
turînd orice moment de mo
notonie, orice urmă de plic
tiseală.

In pauză, în timp ce mem
brii orchestrei se odihneau 
pentru tintecul următor, a- 
cești tineri au apărut pe sce
nă. La microfon s-a anunțat u- 
nul dintre punctele programu

lui pregătit pentru seara aceasta: momentul satiric „Moda“, 
susținut de trei dintre membrii brigăzii de agitație — Ionela 
Ragamentu, Victor Vădineanu și Vlad Georgescu. Tinerii s-au 
apropiat de microfon. Niciunul dintre ei nu părea grăbit să 
reînceapă dansul. Un argument sigur că atunci tind programele 
ce se prezintă sînt variate, bine alcătuite, ele sînt ascultate 
eu interes. In cadrul aceleiași seri s-au prezentat mai multe 
scenete, momente vesele, scheciuri („Pronosport”, Policlinica, 
Un fiu model) și cântece interpretate de soliști vocali din for
mația de muzică ușoară — Irina Bănescu, O. Bendea. De re
marcat că toate acestea s-au prezentat treptat, pe tot cuprin
sul serii de dans. Spre sfîrșitul serii, tinerilor le-a fost oferită 
o nouă surpriză : concurs pentru cel mai bun dansator.

Un bâiat așteaptă
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Ne-a întâmpinat un tânăr 
brunet, cu fața de adolescent. 
Era, de fapt, singurul tînăr 
care se afla în holul casei de 
cultură. Ceilalți dansau în sa
la spațioasă, decorată cu fres
ce inspirate din viața tineri
lor.

— Se dansează de mult ?
— Ca deobicei, de la orele 

8,00.
— Și dumneata nu dansezi ?
— Să vedeți... eu... mai aș

tept.
Am aflat repede că Ion Ghi

mișescu, sudor la Uzinele „23 
August“, abia ieșise din 
schimb, trecuse pe acasă pen
tru a-și îmbrăca hainele de 
sărbătoare („nu se face să vii
între tineri, la o asemenea seară, fără a-ți arăta 
față de ei și în acest fel”, ne-a spus el). Și acum 
așteaptă prietena, muncitoare la „Bella Brainer”.

s Campionatele 
europene de box
După C. Cipcă, A. Olteanu și V. 

Badea, alți doi pugiliști ai echipei 
noastre : N. Putu și I. Monea, au 
obținut calificarea in semifinalele 
campionatelor europene de la 
Moscova. Aseară, pe ringul Pala
tului Sporturilor, în ultima reuniu
ne a sferturilor de finală, „coco
șul” Puiu Nicolae s-a dovedit 
foarte expeditiv in partida cu 
olandezul Gans, repurtind victoria 
prin k.o. chiar din prima repriză. 
După un schimb de directe, Puiu 
a pornit vijelios la atac, plaslnd 
numeroase lovituri la plex. Lipsit 
de rezistență, campionul olandez a 
cedat pieizînd prin k.o. I. Monea, 
foarte calculat in lovituri, s-a im
pus în fața austriacului Prauenlob, 
care a fost stopat in atacurile sale 
da rapidele „un-doi“-uri ale cam
pionului nostru. Ceilalți doi repre
zentanți ai noștri : V. Mlrza (semi- 
mijlocie) și V. Mariuțan (grea) au 
fost învinși la puncte de italienii 
Bertini și respectiv Cane.

Astăzi se vor desfășura, în ca
drul a două reuniuni, semifinalele 
la sfîrșitul cărora vor fi desemnați 
cei 20 de finaliști. Intr-o declarație 
făcută corespondentului agenției 
TASS, cunoscutul arbitru sovietic 
Gh. Zibalov, a spus că boxerii ro- 
mîni nu numai că au o pregătire 
fizică foarte bună, dar se află in 
real progres tehnic. Zibalov a de
clarat că Puiu, Monea și Ciucă au 
șanse mari de a se califica in 
finale.

Semifinalele vor reuni la cele 10 
categori de greutate 40 de boxeri 
din 13 țări. Cel mai mare număr 
de calificați îl dă echipa U.R.S.S.. 
cu toți cei 10 componenți. Echipa 
Italiei are 6 semifinaliști, iar echi
pa R.P.R. 5. Urmează R. P. Polonă, 
R. D. Germană și R. S. Cehoslova
că. cu cîte 3, R. F. Germană, Iu
goslavia, R. P. Ungară cîte doi. 
Scoția, R. P. Bulgaria, Finlanda și 
Franța cu cile unu.

în meciurile de astăzi, Ciucă 
(muscă). se va inlilni cu Bîstrov 
(U.R.S.S.), Olteanu (pană) cu Gir- 
genți (Italia), Puiu (cocoș) cu Pe- 
tric (Iugoslavia), Badea (mijlocie 
mică) cu campionul european La- 
gutin (U.R.S.S.) Și Monea (mijlo
cie) cu Schultz (R.F.G.)

Iată rezultatele mai importante 
ale celor două reuniuni de ieri: 
cocoș t Grigoriev (U.R.S.S.) b p- 
Cserge (R.P.U.) ; Poser (R.D.G ) 
b.p. Mițev (R.P.B.) ; semiușoară : 
Kajdi (R.P.U.) b. p. Grudșien 
(R P.P) ; mijlocie : Jakovlevici (Iu
goslavia) b.ab. Benedetto (Franța).

îndeplinesc cu succes hotărîrile celui 
de-al XXII-lea Congres al P.C.U.S. în 
domeniul industriei, agriculturii, cultu
rii și științei, tovarășul N. V. Podgornîi 
a spus : Noi trebuie să. muncim Si mai 
bine, să înmulțim șuccesele noastre, să 
întărim puternica și măreața prietenie 
dintre popoarele noastre. în încheiere, 
vorbitorul a urat colectiviștilor din 
Grindu noi suegeșe în dezvoltarea, gos
podăriei, spre a-și aduce o contribuție și 
mai puternică la mersul înainte al a- 
gricultUrii. la înflorirea continuă a 
Romîniei socialiste.

în aplauzele puternice ale celor pre- 
zenți. a luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

După ce a subliniat că în cursul vi
zitei pe care o fac în țara noastră 
oaspeții sovietici au putut să vadă cum 
muncesc, ce preocupări au oamehii 
muncii din tara noastră, vorbitorul a 
spus: Poporul nostru cunoaște bine 
succesele obținute de poporul so
vietic, sub conducerea Partidului Co
munist. în făurirea societății comuniste. 
Pe noi ne bucură din toată inima a- 
ceste succese, deoarece construcția so
cietății comuniste în Uniunea Sovietică, 
construcția socialismului în țara noa
stră și în celelalte țări socialiste repre
zintă un bun nu numai al popoarelor 
din țările noastre, dar și al forțelor 
progresiste din întreaga lume.

După ce a relevat rolul conducător 
al clasei muncitoare și ajutorul pe care 
aceasta îl acordă agriculturii socialiste, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : 
Aveți, dragi tovarăși, o gospodărie fru
moasă, cu rezultate bune. Dar avem 
gospodării colective și mai bune. De a- 
ceea, trebuie să munciți și mai bine, să 
dezvoltați și mai mult gospodăria dv.

Harnica, minunata noastră țărănime 
colectivistă a dovedit prin munca ei că 
urmează cu încredere partidul comuniș
tilor. că, în alianță cu clasa muncitoare, 
își aduce o contribuție de mare însem
nătate la victoria socialismului în țara 
noastră.

între tara noastră si Uniunea Sovie
tică. a încheiat vorbitorul, există relații 
frățești, o prietenie strînsă, bazată pe 
telurile comune ale construirii socialis
mului și comunismului, ne o ideologie 
comună, marxism-leninismul.

De aici oaspeții au plecat la G.A.S. 
Urziceni. Directorul gospodăriei, Ion 
Vermeșan a vorbit oaspeților despre ac
tivitatea, rezultatele și perspectivele de 
dezvoltare ale gospodăriei agricole de 
stat. Membrii delegației au apreciat re
zultatele obținute de această gospodărie 
în sporirea producției și organizarea 
muncii.

Seara, membrii delegației s-au întors 
în Capitală.

Nicolae Ceaușescu. au făcut o vizită la 
comitetul regional de uartid București.

Oaspeții au fost întîmpinați de tova
rășii Gheorghe Necula, membru al C.C. 
al P.M.R.. prim-secretar al Comitetului 
regional de partid București, Vasile Ma. 
teescu, membru supleant al C.C. al 
P.M.R., președintele Sfatului popular 
regional București, și de alți membri ai 
Biroului Comitetului regional de partid.

Tovarășul Gheorghe Necula a înfăți
șat oaspeților tabloul dezvoltării regiu
nii în anii construcției socialiste și as
pecte din experiența organizațiilor de 
partid din regiune.

Apoi, membrii delegației au vizitat 
G.A.C. „Ștefan Gheorghiu” din comuna 
Grindu. raionul Urziceni.

După ce le-au fost prezentate realiză
rile colectiviștilor și munca desfășurată 
de organizația de partid din G.A.C., 

i au vizitat diferite sectoare ale 
gospodăriei.

în fata căminului cultural din comună 
a avut loc o entuziastă adunare a co
lectiviștilor. După ouvîntul de deschi
dere rostit de tov. Constantin Trîipbi- 
tașu, secretarul comitetului de partid 
al G.A.C., a luat cuvîntul tov. Mircea 
Anghel, președintele gospodăriei, care a 
prezentat un tablou comparativ al vie
ții din trecut șj de azi a țăranilor din 

I Grindu, subliniind marile schimbări în
noitoare aduse în viata comunei de gos
podăria colectivă.

IA luat apoi cuvîntul tov. Gheorghe 
Necula. care a relevat succesele obți
nute de țăranii colectiviști din regiunea 

rea permanentă a ni
velului lor de trai material și cultural.

Realizările de azi din satul colecti- 
. a spus vorbitorul, sînt rodul poli

ticii Partidului Muncitoresc Romîn, al 
aplicării în viață în mod creator a în
vățăturii marxist-leniniste.

Primit cu vii aplauze a luat cuvîntul 
tovarășul N. V. Podgornîi.

După ce a mulțumit pentru 
călduroasă făcută, vorbitorul 
că în timpul vizitei delegația 
nit cu numeroși oameni ai muncii, cu 
activiști de partid, a făcut un rodnic 
schimb de experiență. Pretutindeni — 
a spus vorbitorul — am văzut cu ce 
entuziasm, cu ce încredere muncește po
porul romin. La fiecare pas am simțit 
cum au pătruns profund în mase ideile, 
hotărîrile celui de-al IlI-lea Congres al 
P.M.R. Cu o mare măiestrie, cu deplin 
succes Comitetul Central al P.M.R., 
Biroul său Politic și personal tovarășul 
Gheorghiu-Dej, conduc poporul romîn 
pe drumul construirii socialismului.

Arătînd că în Uniunea Sovietică

I
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București, creșter 
velului lor de tra
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De ce nu danseazâl 
Constantin Dinu? j

I 
I
I
I

Stătea pe baincă privind pe rînd la puținele perechi de dan
satori. In frumoasa si incăpătoarea sală a Casei de cultură a 
raionului Grivița roșie dansau doar citeva perechi. Membrii or
chestrei păreau plictisiți. Și, firesc, melodiile — prin interpre
tarea leneșă și molcomă — deveneau altele, semănau interpre- 
ților. Intr-un colț, subliniind lipsa de sobrietate, două fete dan
sează între ele. Alături, o pereche de băieți. Mulți, stând pe 
scaune, așteaptă ceva. Probabil sfîrșitul reuniunii. Printre ei și 
mecanicul dc locomotivă Constantin Dinu. L-am întrebat „de ce 
nu dansează”. „Nu-mi place să dansez”, ne-a răspuns. După care 
a completat: „Mă refer la atmosfera din sală. Parcă fiecare a ve
nit întâmplător, să-și consume citeva ore și apoi să plece cum a 
venit. Și prea dansează fiecare după u>n stil propriu”... Privim 
prin sală. Din atitudinea unor dansatori, din felul cum își conduc 
partenerele, chiar din felul cum le invită la dans, se vede că 
nu știu să danseze. Dinu Constantin știe, fără a fi însă un dan
sator perfect. Ar fi vrut însă să învețe, să danseze mai bine, să 
urmeze un curs de dans. Este important să știi, să dansezi 
frumos! —-<ne spune. Altfel, priviți! Așa cum arată aspectul 
reuniunii, , ea nu te invită la dans, nu-ți creează o bună dispo
ziție.

Are dreptate Dinu Constantin. Cu un program improvizat, 
rezolvat în citeva minute la începutul serii, prezent mai ales 
pe hîrtie, cu nerespectarea programului anunțat (o întilnire eu 
artiști) nu se poate realiza o seară distractivă bogată, intere
santă. Tinerii vin la reuniuni să se distreze și așteaptă să gă
sească aci lucruri frumoase, interesante. Cu un „simulacru de 
program” la începutul serii nu vom realiza aceasta. Ingeniozi
tatea și pasiunea în alcătuirea programelor (concursuri fulger, 
concursuri de epigrame, concursuri pentru cel mai bun dansa
tor, puncte-surpriză în program, jocuri distractive etc) — nu- 
md-;.ete pot așigura nota tinerească, de atmosferă plăcută a 
serilor de dans.

CITEVA CONCLUZII i
oncluziile acestui raid trebuie să înceapă ou subli
nierea faptului că la o parte din casele de cultură 
se organizează seri cultural-distractive cu progra
me bogate, Ia care 1 " .
niozitatea, fantezia conlucrează cu pasiunea orga-

cultural-distractive cu progra- 9 
participă mulți tineri, că irige- | 

nizatorilor pentru succesul și prestigiul acestor seri, ■ 
adevărate sărbători tinerești. Experiența pozitivă a I V ai»14,,mo wi^,-,iîțo -Pe «»MM 4-X — * -»-«-* Tt — — 4. X S — A—. — 4^

ive. |
seamă de observații, de sugestii. Astfel, I 

cîvvd- nlno d-T-aîd-ra l-ivmr.—1 1 *

unor case de cultură merită să fie cunoscută și aplicată la toate 
serile cultural-distractive.

Se Impun însă și o i _ . __________ _ .
programele prezentate sînt alcătuite uneori la întâmplare, se ~ 
repetă aceeași acțiune, nu există o muncă de perspectivă în | 
organizarea acestor seri. Cu doi-trei soliști ai casei de cultură, g 
care interpretează mereu și mereu aceleași melodii nu se poate 
vorbi de un program atractiv și cu conținut educativ bogat. 
Lipsesc, de asemenea, animatorii serilor cultural-distractive, care 
s-ar putea recruta dintre tinerii cei mai ingenioși, cei mai 
activi, cu înclinații și spirit de inițiativă, care să asigure serii 
o unitate, să puncteze începutul reuniunilor prin primirea 
atentă a fiecărui tânăr șl printr-un text frumos, încheierea reu
niunii (în locul marșului banalizat și expeditiv). Nu ni se pare 
deloc firesc ca sălile unde are loc dansul să nu fie împodobite, 
•ă nu aibe într-adevăr un aspect de sărbătoare.

Lipsa unui program divers, eșalonat pe parcursul întregii seri 
duce ila pauze care trec greu. De fapt, deși toate casele de 
eultură prin care am trecut au frumoase ringuri de dans în 
aer liber, reuniunile, neexplicabil, s-au desfășurat, cu excepția 
celei din raionul N. Bălcescu, în săli. Lucru nefiresc !

In pregătirea unor seri cultural-distractive este antrenat încă 
un număr foarte mic de tineri. De aceea nu este deloc întâm
plător faptul că și desfășurarea lor suferă de monotonie. Dar 
aceste seri pot fi și altfel pregătite : prin acțiunile sistematice 
pentru învățarea dansului, prin cursurile de dans organizate 
pe lingă casele de cultură, prin acțiuni tinerești, organizate ast
fel incit ele să fie adevărate izvoare ale bunei dispoziții, ale 
bucuriei, asîgurind, totodată, un bogat conținut educativ serilor 
cultural-distractive.

primirea 
a arătat 
s-a întîl-

9 Pe terenurile 
bului Progresul din 
pitalS a început 
meciul de tenis dintre 
echipele selecționate ale 
R. P. Romîne și Africii 
de sud din cadrul „Cu
pei Davis“. După prima 
zi, scorul este egal : 
1—1. Campionul țării 
noastre Ion Tiriac l-a 
învins cu 6-—3 , 5-—7;
7—5; 6—4 pe Gordon 
Forbes, iar Abe Segal a 
cîștigat cu 6—4; 6—3; 
6—4 partida cu Alexan
dru Bardan.

Astăzi, de la orele 16, 
are loc proba de dublu. 
Duminică se desfășoară 
ultimele două probe de 
simplu.

CURT
clu- 
Ca

vineri

(Agerpres)

El-

-

In 13 etape intre 3 si 15 
iunie. Prima etapă se 
dispută pe distanța 
Blackpool-Notthingham 

(107 mile). La cursă vor 
mai participa rutieri din 
Belgia, R.P. Polonă, R.S. 
Cehoslovacă, Danemar
ca. Italia, Spania, 
▼etia și Anglia.

Echipa R.P. Romine, 
care a plecat vineri di
mineață spre Londra, 
este alcătuită din C. Du- 
mitrescu, G. Moiceanu, 
Gh. Răduleecu, W. Zie-

• Săptămina viitoare 
cicliștii noștri fruntași 
vor lua startul intr-o 
nouă competiție inter
națională. Este vorba de 
Turul ciclist al Angliei 

desfășura

gler, I. Stoica, Gh. Nea- 
goft și A. Șelaru-

• Intr.un meci con
țină pentru optimile de 
finală ale „Cupej Eu
ropei” la fotbal echi-

pele Spaniei șț Irlandei 
de Nord ah făcut joc e- 
gal : 1—1 (0—0) la Bil- 
bao. Returul se va des
fășura la Dublin.

• Concursul de pen
tatlon modern de la Le
ningrad a fost ciștigat 
de sportivul sovietic 
Viktor Zaharenko — 
5 0-17 puncte, urmat de 
Pahomov 4 882 punc
te. Dintre concurenta 
străini primul s-a clasat 
Mona IR.P. Ungară) — 
4 714 puncte. Pe echipe, 
1. U.R.S.S. 
te, 2. R.P. 
13 346; 3.
4. Suedia.

14 487 pune- 
Ungară — 
R.P. Polonă;

• Derbiul campiona
tului republican de box 
care va opune echipei 
Dinamo București for
mația Progresul se va 
desfășura luni 3 iunie 
de la orele 19 in parcul 
clubului sportiv Progre
sul (dr. Statcovici). Pro
gramul cuprinde 10 in- 
tîlniri dintre care cele 
mai importante se anun
ță intre perechile: Al. 
Bariciu—D. Davidescu; 
I. Manea—C. Crudu ; 
D. Fieraru—C. Gheor
ghiu șl P. Anghel—8. 
Birsu.

( Agerpres)
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'( Un aspect de la concursul sportiv organizat de Comitetul sindicatului Combi- j 
^natului Poligrafic „Casa Sclnteii", în colaborare cu Comitetul de femei, în) 

cinstea Zilei copilului.

Cultura tehnică a

Ieri a început la To
pitoria de in din Dor- 
nești raionul Rădăuți, 
consfătuirea tehnico- 
științifică cu tema: 
Extinderea tehnicii noi 
în industria prelucră
rii primare a inului și 
cînepii" organizată de 
Direcția generală a in
dustriei bumbacului, 
inului și cînepii din 
ministerul industriei 
ușoare și Institutul de 
cercetări textile.

La consfătuire parti
cipă ingineri și tehni
cieni din cadrul Mini
sterului și Institutului, 
specialiști în cultura 
inului și cinepii din 
Consiliul superior al 
agriculturii și din re
giunea Suceava, con
ducători ai întreprin
derilor de industriali
zare a inului și cinepii 
din întreaga țară.

A. CÄRUNTU

tînărului muncitor

considerația 
așteaptă, Își

Raid realizat de : 
NICOLAE DRAGOȘ 

CONSTANTIN STĂNESCU 
și corespondenții noștri regionali

Foto: AGERPRES
ONEȘTI, Vedere de noapte

(Urmare din pag. I) înfă-

toate aceste meserii ? între
barea au adresat-o unui număr 
mare de ingineri, tehnicieni și 
muncitori. Iată pe scurt, 
din răspunsurile primite.

Ing. Simion Săpunaru, 
țasiu : — în munca mea 
eumentarist am o strînsă 
ră cu biblioteca tehnică < 
lă. Am primit în ultimul 
multe cărți bune, care-i intere
sează pe muncitori, eare-i ajută 
efectiv la îmbogățirea cunoștin
țelor lor de specialitate. Aș 
aminti, spre exemplu, „Cartea 
strungarului”, „Cartea frezoru
lui”, „Cartea controlorului teh
nic”, „Mașini automate”, „Aș- 
ehiere cu plăcuțe dure” etc. Mi-aș 
îngădui să fac însă o observație : 
cărțile acestea nu sînt comandate 
de biblioteca tehnică într-un nu
măr corespunzător. A apărut nu 
de mult o carte extrem de utilă 
redactată cu multă competență 
„Cartea strungarului” 
Barbu. în uzină lucrează 
1 000 de strungari. Cartea a 
comandată înșă numai în 
xesmplare. Cele 3 volume 
ne-an fost repartizate nouă 
lecție lucrează citeva sute 
strungari) an circulat din mînă

cîteva

seepa 
de do- 
legătu- 
centra- 

I timp

de V. 
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fost
8 e-
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în mînă pînă și-au pierdut 
fișarea de... cărți.

Vreau să ridic și o altă 
blemă. Editura tehnică are 
sector 
în această colecție au apărut în 
ultimul timp multe cărți folosi
toare muncitorilor și maiștrilor. 
Ar fi bine ca acest sector și sec
torul similar de la I.D.T. să stu
dieze mult mai atent cerințele 
producției. La noi în sector se 
simte lipsa unor cărți de strictă 
necesitate care să trateze proble
me cum ar fi: frezarea dantu
rilor, tehnologia de prelucrare a 
roților dințate, evitarea defor
mării la tratamentele termice 
etc. Cercetînd atent cerințele 
producției se vor putea edita lu
crări de mare utilitate, evitîn- 
du-se tipărirea unor cărți tehni
ce cu o tematică depășită, sau 
care nu răspund unor sarcini 
imediate în domeniul construc
ției de mașini.

Ion Baboș — muncitor — sec
ția prese : — Sînt un vechi ci
titor al cărții tehnice. Am găsit 
îu ea o călăuză sigură in îmbo
gățirea cunoștințelor mele profe
sionale. Dacă se găsesc în biblio
tecă cărțile de care avem nevoie? 
în domeniul ștanțării — da. Se 
editează, însă, prea puține cărți 
despre sudură și cred că mai •

pro- 
un 

„Colecția dc ateliere”.

un neajuns : tovarășii de la bi
blioteca centrală fac comenzi 
puține și pentru cele care apsr : 
„Cartea sudorului”, „Cartea pre- 
satorului” și „Atlasul pentru 
scule în domeniul ștanțării”. Nu
mai 2-—3 exemplare care se aduc 
sînt prea puține”.

Ing. Eugen Dumitrescu, care 
răspunde de cabinetul tehnic, 
ne-a mărturisit că nu știa că a- 
ceste cărți sînt atît de mult soli, 
citate. De ce nu știa ? — l-am 
întrebat noi.

— Cum procedați la primirea 
comenzilor ?

— Simplu — ne-a răspuns 
dinsul. Pe baza cataloagelor tri
mise de editură.

Iată adevărata cauză : cărțile 
tehnice nu sînt comandate în 
funcție de cerințele producției, 
de ponderea pe care o are o me
serie sau alta în uzină. Este ab
solut necesar ca în viitor comen, 
zile de cărți tehnice să se facă 
în urma consultării unui număr 
mare de maiștri și muncitori, 
pentru a se evita neajunsurile 
de felul celor semnalate.

Folosirea cu și mai mare efi
cacitate a cărților și publicații
lor tehnico cere insă ea aici să 
mai fie rezolvată o problemă. 
Aminteam, la început, că în bi-

blioteca tehnică există reviste și 
cărți editate în 7 limbi. în mo
mentul de față, cercetarea și 
studierea temeinică a unora din 
cele mai valoroase lucrări este 
împiedicată de faptul că doar 
cîțiva ingineri cunosc limbi stră
ine. Foarte mulți dintre ei, mai 
ales din rindul celor tineri, și-au 
exprimat dorința să studieze lim
ba rusă.

Socotim că conducerea 
și comitetul U.T.M. au 
să vină îu întîmpinarca 
dorințe și să ia măsuri 
deschiderea în uzină _ __ _
cursuri de studierea limbilor 
străine. Pentru cei care 
frecventa, pentru uzină, 
cursuri ar fi de un real 
Tinerii ingineri ar avea _____
posibilitatea să apeleze în mod 
operativ, permanent, la sursa 
cea mai directă de documentare 
— revista și publicația de spe
cialitate.

uzinei 
datoria 
acestei 
pentru 
a unor

le-ir 
gceste 
folos, 
astfel

★

mii de constructori de 
din Brașov iei dezvoltă

Sute și 
tractoare 
cunoștințele profesionale pentru 
a putea ștăpjni tehnica avansată. 
Iar în formarea nnui lag orizont 
de cultură tehnică, cartea teh
nică, de specialitate, are un rol 
deosebit.



Lucrările unor
comitete ale O.l.M.

GENEVA 31 (Agerpres). — 
La Geneva, au început lucră
rile unor comitete și comisii 
tehnice ale Consiliului de Ad
ministrație ttl Organizației In
ternaționale a Muncii (O.I.M.).

In Comitetul comisiilor in
dustriale, s-a discutat progra
mul pentru diferite comisii in
dustriale al O.I.M.

Reprezentantul R. p. Romîne 
la lucrările acestui Comitet, 
Iacob lonașcu. a propus să se 
acorde prioritate convocării 
comisiei pentru industria pe
trolieră. deoarece acest sector 
de activitate prezintă o impor
tanță deosebită pentru nu
meroase țări si ridică proble
me social-economice de mare 
actualitate. Propunerea re
prezentantului romîn a fost 
susținută de delegațiile altor 
state.

In comisia pentru progra
mele de activitate practică au 
fost discutate criteriile progra
melor de asistență tehnică ale. 
O.I.M. In intervenția sa, dele
gatul romîn a arătat că este 
necesar ca. periodic, să se fi
nalizeze modul de aplicare a 
acestor criterii, în scopul îm
bunătățirii si completării lor.

A fost descoperită 
epava submarinului 

„Thresher“
NEW YORK 31 (Agerpres). — 

'Agențiile occidentale de presă 
anunță că nave ale marinei a- 
mericane au descoperit la 30 
mai epava submarinului nuclear 
„Thresher" care s-a scufundat la 
10 aprilie în oceanul Atlantic 
cu 129 persoane Ia bord. Vicea
miralul Elton Greniell, coman
dantul flotei de submarine a- 
mericane din Atlantic, a decla
rat că fotografiile luate de 
nava oceanografică „Conrad", 
la o adîncime de aproximativ 
2 500 de metri, la 220 mile est 
de Boston, nu lasă nici o îndo
ială asupra prezenței submari
nului. Pe de altă parte, direc
torul adjunct al observatorului 
geologic Lamont, al universită
ții Columbia, Lamar Worzel, a 
precizat că pe fotografii este 
perfect vizibilă turela submari
nului ca și o parte zdrobită a 
corpului navei.

Un purtător de cuvint al ma
rinei S.UsțA., a anunțat, că ba- 
tiscafuft „Trieste", care se află 
în prezent în portul Boston, va 
pleca imediat spre locul naufra- I 
giului, unde va face mai multe 
imersiuni pentru a lua alte fo
tografii.

După cum transmite agenția 
France Presse, nava oceanogra
fică „Conrad" a strîns de pe 
fundul oceanului, cu ajutorul 
unor instrumente speciale, un 
mare număr de furtunuri de 
cauciuc sintetic folosite în siste
mele hidraulice ale navelor. O 
altă navă oceanografică, „Atlan- 
tis-2", a strîns obiecte metalice, 
hîrtii, precum și un număr de 
cutii de metal cu piese de 
schimb pentru nave care „s-ar 
putea să fi aparținut submari
nului „Threshdr".

Succesul Ulunuonicn 
„George Enescu“ în Austriu 
VIENÂ 31 (corespondentul 

'Agerpres transmite:) Conti- 
nuîndu-șî turneul în 'Austria, 
Filarmonica de Sfat ~ 
Enescu', a dat două concerte 
în orașele Graz și Linz. Concer
tele au avut ca dirijor pe artis
tul emerit Mircea Basarab, iar 
ca solist artistul emerit Ion
Voicu.

In marea sală de concerte a 
orașului Graz, un public nume
ros, printre care se aflau per
sonalități de frunte ale vieții 
publice și culturale din locali
tate, a răsplătit cu îndelungi 
aplauze Filarmonica din Bucu
rești, pe dirijorul Mircea Basa
rab și pe violonistul Ion Voicu. 
în program au figurat „Don 
Juan' de Richard Strauss, „Trei 
tinsuri romînești' de Teodor

„George

Rogalskl, Concertul pentru 
yioră șl orchestră de Ceaikov- 
sk! șl „Ucenicul vrăjitor' de 
Paul Ducas. Dirijorul Mircea 
Basarab și violonistul Ion Voi- 
cu au fost chemați în repetat* 
rlnduri la rampă.

Concertul de la Linz a avut 
Ioc în fața unei săli pline pînă 
Ia refuz. Publicul spectator d 
primit cu multă căldură Filar
monica din București. Progra
mul acestui concert a cuprins 
în locul „Ucenicului vrăjitor' 
de Paul Ducas, simfonia a IV-a 
de Brahms. Concertul s-a bucu
rat de un mare succes. Și Ia 
Linz, prin aplauzele repetate ale 
publicului, dirijorul Mircea Ba
sarab și violonistul Ion Voicu 
au fost rechemați de cîteva ori 
la rampă.

In Comitetul pentru dezarmare
GENEVA 31 (Agerpres). — 

La 31 mai, la Geneva a avut 
loc o nouă ședință plenară a Co
mitetului celor 18 state pentru 
dezarmare. Luînd cuvîntul în 
cadrul acestei ședințe, S. Țarap- 
kin, reprezentantul U.R.S.S. a 
subliniat că sarcina principală 
a Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare este elabo
rarea tratatului cu privire la 
dezarmarea generală și totală.

Reprezentantul U.R.S.S. s-a 
referit în mod amănunțit la 
propunerea privind încheierea 
unui pact de neagresiune în
tre statele membre ale Orga-

nizației Tratatului de la Var
șovia și statele participante la 
blocul N.A.T.O.

Reprezentantul S.U.A., Stel- 
le, care a luat apoi cuvîntul, a 
repetat argumentul său potri
vit căruia Comitetul celor 18 
nu ar putea examina propu
nerea sovietică privind înche
ierea unui pact de neagresiu
ne.

Propunerea sovietică a fost 
sprijinită cu hotărîre de re
prezentantul Cehoslovaciei L. 
Simovici, și de reprezentantul 
Poloniei, M. Blusztajn.

PARIS. 'Aspect de Ia puternica 
manifestație a „Statelor gene
rale pentru dezarmare", la care 
au participat zeci de mii de 

francezi.
Chombe continuă uneltrile
ELISABETHVILLE 31 (Ager

pres). — Agenția United Press 
Internațional relatează că șe
ful secesioniștilor katanghezi, 
Chombe, a fugit 
Elisabethville în 
peririi de către 
congoleze a unui 
împotriva unității 
Agenția arată că cercuri infor
mate din capitala katangheză 
cred că Chombe s-a refugiat în

din nou din 
urma desco- 

autoritățile 
nou complot 

Congo-ului.

Cupa alegerile din Kenya

Jomo Kenyatta a format noul guvern

Continuă demonstrațiile 
antisegregaționiste ale negrilor 

din S.U.A.

NAIROBI 31 (Agerpres). — 
Victoria în alegerile din Kenya 
a partidului Uniunea națională 
africană — Kanu -o condus de 
Jomo Kenyatta (după cum se 
știe acest partid a obținut în Ca
mera Reprezentanților un număr 
dublu de voturi și mandate față 
de principalul partid rival — 
Uniunea democratică africană — 
Kadu — căpătînd în acest fel 
dreptul ca liderul său să devină 
prim-ministru) a fost salutată cu 
entuziasm de populația africană, 
care consideră că în acest fel s-a 
făcut un prim pas pe calea in
dependenței naționale.

Pînă în prezent, Kenya a fost 
condusă de un guvern fără prira- 
ministru, în care erau reprezen
tate în proporții egale cele două 
partide Kanu și Kadu, acesta din 
urmă bucurîndu-se de o influen
ță mult mai mică în rîndul 
selor populare, dar avînd 
schimb o politică mult mai 
leabilă față de colonialiști, 
cum a reieșit și din programul 
său electoral (care punea accen
tul pe adîncirea deosebirilor re
gionale, pe respingerea oricăror 
măsuri progresiste menite să 
ducă Ia dezvoltarea economiei 
țării și pe menținerea bazelor 
militare engleze). De acum îna- 
iote, guvernul va fi constituit

afri-
a- 
el 

cît

ma
in 

ma- 
așa

Funeraliile acad. 
Ion Agirbiceanu

numai din reprezentanți ai Kanu, 
adevăratul apărător al interese
lor naționale, care se pronunță 
pentru transformarea Kcnyeî în- 
tr-o republică „democratică afri
cană socialistă“, centralizată și 
independentă și preconizează un 
larg program de măsuri în vede
rea promovării progresului eco
nomic și social, inclusiv „contro
lul riguros al guvernului asupra 
economiei". Kanu cere totodată 
desființarea tuturor bazelor mi
lita re străine.

Noul guvern va funcționa însă 
în condițiile destul de grele ale 
constituției acordate de colonia
liști.

Este limpede că poporul
can nu poate fi de acord cu 
ceasta constituție, de aceea 
susține cu tărie organizarea 
mai grabnică a unei noi confe
rințe constituționale, care să în
tocmească o nouă lege fundamen
tală și în același timp să stabi
lească o dată cît mai apropiată 
pentru acordarea independenței 
totale.

în afară de problema obținerii 
unei noi constituții, guvernul 
Kenyei mai are de rezolvat și 
problema soartei regiunii de 
frontieră din nord. Datorită ma
nevrelor de învrăjbire ale colo
nialiștilor, s-a ajuns Ia crearea 
în mod artificial a unui conflict 
teritorial cu Republica Somalia 
învecinată, care nu face decît »ă 
dăuneze ambelor țări. Statutul 
așa-zisei zone de litoral a Ke
nyei, unde se află cea mai mare 
bază maritimă militară din Afri
ca de est — Mombasa — urmea
ză, de asemenea, să fie precizat.

Formal, zona de litoral care pre
zintă o mare importanță pentru 
Kenya, asigurîndu-i ieșirea la 
mare, aparține sultanului din 
Zanzibar, acesta din urmă dînd-o 
în arendă Angliei. Profitînd de 
această situație, colonialiștii ca
ută să se folosească de această 
porțiune de teritoriu ca de un 
obiect de tîrguicli și șantaj, cu 
scopul de a-și menține cu orice 
preț baza de acolo.

★

NAIROBI 31 ( Agerpres). — 
La 30 mai, Jomo Kenyatta, lide
rul partidului Uniunea națio
nală africană din Kenya, învin
gător la recentele alegeri, a 
format noul guvern. El urmează 
să fie aprobat de către guverna
torul englez Macdonald.

Alături de primul ministru 
Jomo Kenyatta, în guvern au 
mai intrat: Oginga Odinga, 
ministrul de interne, Tom Mb- 
oya, ministru de justiție și al 
problemelor constituționale, J. 
Gichuru, ministru de finanțe și 
al economiei, G. Kiano, mini
strul comerțului și ah industriei, 
Peter Koinange, ministru de stat 
pentru problemele pan-africane, 
și alții.

Tot la 30 mai, guvernatorul 
englez a anunțat în mod neaș
teptat că problemele apărării, a- 
facerilor externe și ale siguran
ței interne le va transmite to
tuși noului guvern, păstrîndu-și 
însă „dreptul de interveni dacă 
va fi necesar", pe baza preve
derilor constituției colonialiste, 
conform cărora aceste pro
bleme sînt de competența gu
vernatorului englez.

Vineri .31 mai, numeroși ce
tățeni din Cluj au condus pe 
ultimul său drum pe Ion Agîr- 
biceanu, unul din marii pro
zatori ai literaturii noastre.

La mitingul de doliu, erau 
prezenți reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de 
stat, conducători ai institutelor 
clujene de cultură și artă, a- 
cademicieni, scriitori, repre
zentanți ai oamenilor muncii 
din întrenrinderile clujene, 
studenți.

în numele conducerii Aca
demiei R.P. Romîne, a secției 
de limbă și literatură a Aca
demiei și a Uniunii Scriitori
lor, au luat cuvîntul academi
cienii Iorgu Iordan, Zaharia

Stancu si Mihai Beniuc.' Vor
bitorii au evocat viața și ac
tivitatea marelui scriitor, ară- 
tînd că operele lui în care 
este redată viața grea din tre
cut a celor mulți și obidiți, 
năzuința lor spre libertate și 
o viață mai bună, vor dăinui 
peste vreme.

La sfîrșitul mitingului de 
doliu, în acordurile marșului 
funebru, sicriul cu corpul ne
însuflețit al lui Ion Agîrbi- 
ceanu, purtat pe brațe, a fost 
așezat pe carul mortuar. Cor
tegiul funebru s-a îndreptat 
apoi spre cimitirul mare al o- 
rașului. Aici, scriitorul Mircea 
Zaciu a adus un ultim omagiu 
scriitorului Ion Agirbiceanu.

Declarația Asociației femeilor
din Guatemala

I^FORHATII

CIUDAD DE GUATEMALA 
31 (Agerpres). — Agenția 
Prensa Latina relatează că in
tr-o declarație specială. Aso
ciația femeilor din Guatemala 
„Dolorose Bedoia” care gru
pează numeroase femei progre
siste din țară, demască crimele 
comise de regimul colonelului 
Enrique Peralta Azurdia. Po
porul nostru, se spune în de
clarație, trăiește zile îngrozi
toare. Guvernul execută și a- 
restează în masă muncitori, ță
rani, studenți, reprezentanți 
ai intelectualității.

'Asociația subliniază că în 
urmă cu cîteva zile, la baza 
militară din Puerto Barrias

zece muncitori au fost uciși în 
urma unor torturi bestiale.

„închisorile din țara noastră, 
declară Asociația femeilor din 
Guatemalla, sînt pline de de
ținuți politici pe care îi judecă 
tribunalele militare, deși ei nit 
sînt militari. Printre deținuți 
există numeroși minori și fe
mei”.

localitatea Kapanga, situată la 
580 mile nord-vest de Elisa
bethville. Înainte de a pleca, 
Chombe făcuse cunoscut șă in
tenționează să-și viziteze, chi
purile, socrul bolnav. Agenția 
relevă însă că acesta a murit 
încă cu cîteva săptămîni în 
urmă.

Organele guvernului central 
sînt in posesia unor documente 
confiscate cu prilejul arestării 
unui mercenar, care conțin pla
nurile unor acțiuni ale secesio
niștilor în vederea desprinderii 
Katangăi de restul Congou-lui. 
Aceste planuri prevedeau un 
atac militar general al jandar
milor katanghezi sprijiniți de 
unități de mercenari împotriva 
trupelor O.N.U. și a unităților 
armatei naționale congoleze.

Nu este pentru prima dată, 
în ultimii ani, cînd Chombe 
după ce promisese în mod so
lemn să respecte unitatea Con
gou-lui își calcă cuvîntul reluîn- 
du-și uneltirile sale secesio
niste. 'Actualele acțiuni ale lui 
Chombe fuseseră prevăzute de 
observatori. Ceea ce provoacă 
mirare este îngăduința manife
stată 
guvernului central și 
O.N.U. fată de Chombe și 
sa, ceea ce i-a permis să 
la punct nestingherit noj 
nuri îndreptate împotriva 
lății Congo-ului.

-----•-----

Concurentă 
americano-beigiană 
pentru acapararea 

pieței congoleze
LEOPOLDVILLE 31 (Ager

pres). -— în ultimul timp se 
observă o intensificare a înlă
turării exportatorilor belgieni 
de pe piața congoleză de către 
concurenții lor americani. Re
ferindu-se la aceasta, cores
pondentul săptămânalului fran
cez „Tribune des Nations” re
latează că statisticile comerțu
lui exterior congelez pe anul 
1962 arată că în ultimul an 
valoarea exporturilor ameri
cane în Congo s-a ridicat la 
68 milioane de dolari, adică 
s-a triplat față de anul 1961. 
Printre mărfurile exportate se 
numără mașini și echipament 
industrial, utilaj rutier, pro
duse petroliere, articole tex
tile și produse alimentare.

O mare parte din aceste 
produse, subliniază „Tribune 
des Nations”, concurează di
rect produsele belgiene, care 
se află în situația de a nu-și 
mai găsi locul pe piața congo
leză, unde Belgia deținea altă
dată monopolul.

„în ciuda iritării crescînde 
a exportatorilor belgieni și a 
presiunilor lor asupra guver
nului de la Bruxelles, este pu
țin probabil, scrie săptămâna
lul francez, ca Belgia să în
cerce să se opună noilor am
biții ale Washingtonului”.

continuu de autoritățile 
forțele 

clica 
pună

Plenara
C.C. al P.C

din Cehoslovacia
PRAGA 31 (Agerpres). — 

La 29 și 30 mai, anunță a- 
genția Ceteka, a avut loc Ple
nara Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia.

Comitetul Central al P.C. 
din Cehoslovacia a discutat 
modul în care se îndeplinesc 
hotărîrile Congresului al XII- 
lea al partidului și situația în 
domeniul dezvoltării econo
miei naționale a Cehoslovaciei. 
D. Kolder și A. Indra au pre
zentat rapoarte în legătură cu 
aceste probleme.

O. Simunek a informat Co
mitetul Central asupra ședin
țelor Consiliului 
Economic Reciproc.

J. Hendrych a arătat în ra
portul său felul cum a decurs 
în organele de partid și în 
organizațiile de bază ale par
tidului dezbaterea hotărîrii 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia 
privitoare la verificarea pro
ceselor politice din anii 
1949—1954.

La toate rapoartele Comite
tul Central al P.C. din Ceho
slovacia a adoptat în unani
mitate hotărîri corespunză
toare.

NEW YORK 31 (Agerpres). — 
După Birmingham și Greensboro, 
orașul Jackson din statul Missi
ssippi este de cîteva zile teatrul 
unor puternice demontrații pen
tru drepturi ale populației de cu
loare. La 30 mai, poliția a ares
tat alți 14 negri, ceea ce ridică 
numărul celor arestați în ulti
mele trei zile la 38. Potrivit a- 
genției France Presse, întrucît 
autoritățile „se așteaptă ln o în
cercare de forță între poliție și 
negrii" a început transformarea 
în închisori a două clădiri de 
expoziție. In jurul clădirilor a 
fost înălțat un gard de sîrmă 
ghimpată înalt de doi metri.

Noi demonstrații ale negrilor 
au avut loc joi seara ȘÎ în orașul 
Tallahassee (Florida) unde po
lițiștii au folosit grenade cu 
gaze lacrimogene pentru a îm
prăștia pe manijestanți. în acest 
oraș azi jost arestați aproximativ 
200 de negri.

Potrivit agenției France Presse, 
în orașul Chicago, 2 000 de negri 
au organizat joi o demonstrație 
in fața unui cimitir pentru a 
protesta contra refuzului autori
tăților de a autoriza incinerarea 
corpului unui negru. Alte de
monstrații s-au produs în orașele 
Philadelphia, Baton-Rouge, Cha
ttanooga și Cambridge.

Referindu-se la extinderea 
luptei populației de culoare din 
S.U.A., corespondentul din Was
hington al agenției France Presse 
subliniază că

care negrii din nord se solidari
zează din ce în ce mai mult, 
consideră că revendicările limi
tate pe care le-au formulat pînă 
în prezent sînt depășite și recla
mă statutul de cetățeni ai țării 
Cu drepturi depline", ln legătură 
cu^aceasta, aceeași agenție, ci
tind „cercuri bine informate din 
Washington', relevă că președin
tele Kennedy care s-a menținut 
pe cit posibil în afara conflictu
lui, „intenționează acum să pttnă 
în joc prestigiul său personal, 
viitorul său politic și cel al parti
dului democrat într-o cruciadă 
destinată să combată conflictele 
rasiale care amenință să se ras- 
pîndească în statele din nordul 
S.U.A.". Observatorii consideră o 

o în- 
a cîș- 
negri 
care 

viitor.

„negrii din sud, cu

asemenea inițiativă drept 
cercare a democraților de 
tiga voturile alegătorilor 
la alegerile prezidențiale 
urmează să aibă loc anul
Acționind probabil in același scop 
vicepreședintele S.U.A., Lyndon 
Johnson, care este membru al 
partidului democrat, a declarat 
Ia 30 mai cu prilejul unei întru
niri în orașul Gettysburg, că „la 
100 de ani de la emanciparea 
sclavilor din America, negrul 
continuă să rutriină robul pielei 
sale. In măsura în care declarația 
cu privire la abolirea sclaviei nu 
a fost dusă la îndeplinire, a spus 
Johnson, în aceeași măsură nu 
am reușit să asigurăm libertatea 
acelora cărora le-am garantat-o"»

de Ajutor

Un ierni conflict în sinul

Pieței comune
HAGA 31 

nou conflict 
răutățit relațiile, 
date, din interiorul Pieței 
mune. ln Olanda au fost desco
perite, zăcăminte 
turale apreciate a 
mari din Europa 
Pentru economia 
ceastă descoperire 
bineînțeles, un avantaj impor
tant. La început s-a crezut că 
gazele naturale din zăcămintele 
descoperite în 1959 în satul 
Slochteren vor acoperi numai 
consumul intern neindustrial, 
dar, de curînd, experții și-au dat 
seama că există cantități sufi
ciente de gaze atît pentru in
dustria olandeză cît și pentru 
export.

Revista americană „U. S. 
News and World Report" subii-

(Agerpres). — Un 
de interese va In

și așa încor- 
co-

de gaze na
ti cele mai 
occidentală. 
olandeză a- 
constituie,

Se hrănesc cu rădăcini de buruieni și cu grăunțe culese de pe 
cimp. Umblă în zdrențe și dorm pe unde apucă. Micii pakista

nezi din fotografia noastră sînt copii fără copilărie.

Vineri s-au încheiat la Bucu
rești lucrările celei de-a II-a 
sesiuni a Comitetului tehnic 
pentru semifabricate din lemn 
al Organizației internaționale 
de standardizare (I.S.O.).

La lucrări au participat re
prezentanți ai organizațiilor de 
standardizare din R. P. Bulga
ria, R. S. Cehoslovacă, Franța, 
R. F. Germană, Italia, R. P. Po
lonă, R. P. Romînă, Turcia și 
R. P. Ungară. Conform statu
tului I.S.O. aceștia au reprezen
tat și organizațiile respective 
din Austria, Belgia, Elveția, 
R. D. Germană, Olanda și 
U.R.S.S. A participat, de ase
menea, în calitate de observa
tor un reprezentat al Confede
rației europene a industriei 
lemnului și al Federației euro
pene a sindicatelor fabricanți
lor de parchete, ambele cu se
diul la Paris.

Sf
Comitetul de Stat pentru 

Cultură și Artă a organizat vi
neri la amiază, în sala de mar
mură a Casei Scînteii, o întîl- 
nire tovărășească cu prilejul 
încheierii turneului Teatrului 
de Opera și Balet al R. P. Ro
mîne la Paris.

Au luat parte Constanța Cră
ciun, președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă,

Dumitru Popescu, vicepreședin
te al Comitetului, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, ai altor instituții centra
le, numeroși oameni de artă.

. . .
Vineri seara, a avut loc la 

Casa universitarilor din Capi
tală, în cadrul marilor ani
versări culturale recomandate 
de Consiliul mondial al păcii, o 
festivitate consacrată comemo
rării a 100 de api de la moartea 
scriitorului englez W. M. Thac
keray, organizată de Comitetul 
național pentru apărarea păcii 
din R. P. Romînă, Uniunea Scrii
torilor și Institutul romîn, pen
tru relațiile culturale cu sîrăi- 
nătatea.

S
Vineri s-au încheiat la Iași 

lucrările primei părți a sesiunii 
științifice de arheologie medie
vală organizată de Institutul de 
arheologie al Academiei R. P. 
Romîne. Au fost prezentate 14 
comunicări în legătură cu prin
cipalele rezultate ale cercetări
lor privind epoca feudală pe 
teritoriul țării noastre, cunoaș
terea satului feudal din țara 
romînească, contribuția cercetă
rilor arheologice recente la 
istoria orașului Iași în evul 
mediu etc.

(Agerpres)
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mini — 
sosit I 
mas- I 

scopurile „Corpului pă- _ 
ziarul „Barta Berita” scrie I 
acesta este O agentură a ■ 

“□colonialiștilor americani”. ■ 
Șutii de muncitori, studenți, I 
incționari publici, elevi și I

>pur. _ 
Pro- I 
tusa- I

I 
nit vii proteste în întreaga _ 
țară. Partidele politice, organi- I 
zațiile sindicale, țărănești, de I 
tineret și de femei din Kali- _ 
mantan, Sumatra și alte insule, I 
întreaga opinie publică progre- I 
sista din Indonezia, au luat o . 
atitudine hotărîtă împotriva I 
„Corpului păcii” american. ■

Proteste în indonezia 
împotriva 

Corpului păcii“
DJAKARTA 31 (Agerpres). 

— Locuitorii Djakartei au în- 
tîmpinat cu vii nroteste grupul 
de americani din așa-numitul 
„Corp ăl păcii” care au s 
la 31 mai în Indonezia. Demas- 
cînd scopurile ~ 
cii”,: 
că „acesta este o agentură a 
neocolonialistilor americani”.

n

MOSCOVA. — La
N. S. Hrușciov și Fidel Castro 
au vizitat o bază militară a tru
pelor de rachete strategice. 
N. S. Hrușciov și Fidel Castro 
au studiat metodele de tehnică 
modernă a rachetelor. Coman
dantul de divizie a raportat că 
poziția «Ic reehete este pregătită 
pentru a, fi folosită în luptă. Cei 
doi conducători au asistat Ia a- 
plicațiile trupelor de uscat în- 
tr-unul din districtele militare.

orgamzat demonstrații pe străzile 
orașului și au ocupat coridoarele 
parlamentului în momentul cînd 
deputății discutau problema adop
tării unui amendament Ia constitu
ție, prin care se stabilește un sa
lariu minim pentru corpul didactic.

funcționari publici, elevi și 
gospodine au venit pe aeropor, 
tul Kemajoran pentru a 1 
testa împotriva 
firilor nepoftiți.

Știrea privind 
brilor „Corpului

sosirii musa-

sosirea mem- 
păcii” a stîr-

BUDAPESTA. — Cunoscu
tul cîntăreț de operetă Ion 
Dacian a întreprins un turneu 
în capitala R.P. Ungare, unde 
a interpretat eu mult succes 
rolul prințului din opereta 
„Țara surâsului" de Lehar. 
Cele trei spectacole ale sale 
pe scena Teatrului de operetă 
din Budapesta au încântat pu
blicul, care l-a răsplătit cu 
îndelungate aplauze. înalta 
măiestrie interpretativă a lui 
Ion Dacian, care și-a interpre
tat rolul în limba maghiară, 
a fost mult apreciată de presa 
maghiară.

TEGUCIGALPA. — După cum 
transmite agenția Reuter, profe
sorii și învățătorii din Honduras 
au declarat la 30 mai grevă în 
sprijinul cererilor de mărire a sa
lariilor. Potrivit agenției, un mare 
număr de profesori și învățători 
din capitala țării, Tegucigalpa, au

guvernul revoluționar al Cubej Ie 
acordă burse.

Federația studenților universi
tari din Ecuador a trimis președin
telui republicii Arosemena, o scri
soare în care îi cere să pună ca
păt încălcărilor constituției și să 
dea posibilitate studenților să stu
dieze în Cuba. „Dacă asemenea 
încălcări vor continua, se spune în 
scrisoare, studenții vor organiza 
maniiestații de stradă și vor cere 
ca drepturile cetățenești să fie res
pectate“.

că comandanții 
vor fi judecați 

ecuadorian. Co
al C.C. al P.C.

QUITO. — Agenția Associated 
PreBS transmite că cele două 
nave de pescuit ale S.U.A., care 
au fost surprinse în timp ce 
pescuiau ilegal în apele terito
riale ale Ecuadorului, au fost a- 
duse, la 30 mai, în portul Sa- 
linas. Un purtător de cuvîut al 
Ministerului Marinei al Ecuado
rului a declarat 
celor două nave 
de un tribunal 
miletul Executiv
din Ecuador a dat publicității o 
declarație în care condamnă bra
conajul navelor de pescuit nord- 
americane în apele teritoriale ale 
Ecuadorului. „Acțiunile navelor 
nord-americane — se subliniază 
în declarație — constituie o do
vadă a încălcării de către S.U.A. 
a demnității naționale a țărilor 
din America Latină, o dovadă a 
politicii de jefuire a bogățiilor 
naturale aparținînd acestor țări".

GUAY'AQUIL. 
versității din 
grevă în semn 
triva acțiunilor 
au interzis unui grup de 14 stu
denti ecugdorieni să studieze Ia 
Universitatea din Havana, unde

— Studenta Uni- 
Loja au declarat 

de protest împo- 
autoritâților care

ADEN. — Corespondentul 
genției Reuter anunță că în sea
ra de 30 mai, în patru districte 
ale orașului Aden, au avut loc 
puternice demonstrații anticolo
nialiste, organizate cu scopul de 
a atrage atenția misiunii speciale 
a O.N.U., însărcinată cu cerce
tarea situației <lin Aden, ai cărei 
membri se găsesc în prezent în 
Yemen, asupra dorinței popu
lației din acest teritoriu de a-și 
dobîndi independența. Poliția co
lonialistă a intervenit pentru a-i 
împrăștia pe demonstranți, folo
sind gaze lacrimogene. Au fost, 
de asemenea, arestați mai mulți 
demonstranți.

a-

CARAC1. — 'Agenția pakistaneză 
de presă relatează că în urma ci
clonului care a bintuit în Pakista
nul de est în urmă cu cîteva zile 
și-au pierdut viața aproximativ 
5 000 de oameni. Peste 100 000 de 
familii au rămas fără locuință.

REPAeTIA |1 ADMINISTRAȚIA : București, Piața ,»Scìnteli”, Tel. 17.60.10, Tiparul o Combinatul Poligrafic „Casa Scânteii”,

niază cu satisfacție că gazele 
naturale pe care Olanda va fi 
în măsură să le exporte repre
zintă o lovitură grea pentru 
unul dintre cele mai îndrăznețe 
proiecte economice ale Franței. 
Guvernul francez intenționa să 
construiască un sistem de con
ducte care să transporte gazele 
naturale din Sahara, prin Medi- 
terana și Spania, în Franța, și 
apoi în restul Europei occiden
tale. Franța ar fi putut deveni în 
această situație principalul fur
nizor de combustibil pentru ță
rile Pieței comune. Acum însă, 
toate privirile s-au întors spre 
Olanda care va putea furniza 
gaze la un preț mai scăzut. An
glia, care importă gaze din Sa
hara aducîndu-le cu nave spe
ciale, manifestă un interes deo
sebit pentru descoperirea din 
Olanda. A și fost luată în dis
cuție ideea de a se construi o 
conductă prin Marea Nordului, 
pentru aprovizionarea industriei 
britanice cu gaze olandeze. Se 
consideră. <eă în următorii cinci 
ani-Glanda va fi ln măsură să 
aprbvizibneze cu gaze Belgia și 
Germania occidentală.

In aceste condiții, ideea unei 
conducte transmediterane apare 
neeconomică și, mai mult de
cît atît, inutilă. Gazele naturale 
se înscriu deci și ele pe lista 
mărlurilor în privința cărora in
teresele membrilor Pieței co
mune sînt contradictorii.

Eșecul unei înscenări
SOLINGEN 31 (Agerpres). 

— La Solingen a luat sfîrșit 
procesul intentat lui Larenz 
Knorr, membru al directora
tului partidului Uniunea ger
mană a păcii, acuzat de a-i fi 
„ofensat” pe foștii generali 
hitieriști: Speidetl, Heusinger, 
Foertsch, Kammhuber și ami
ralul Ruge. Knorr i-a acuzat 
pe f oștii generali ai Wermach- 
tului de asasinate în masă co
mise în perioada războiului. 
Tribunalul l-a condamnat pe 
Knorr la plata unei amenzi de 
300 de mărci.

Procesul de la Solingen, 
pregătit cu o mane pompă de 
către organele justiției 
germane, s-a încheiat 
glorie pentru acei eare 
pus la cale.

vest- 
fără 
l-au

PE SCURT
LONDRA. — Hewlett Johnson 

părăsește funcția de decan de 
Canterbury pe care a ocupat-o 
timp de 31 de ani. Lupta lui Hew
lett Johnson pentru pace și ati
tudinea sa prietenească față de 
țările socialiste sînt bine cunoscu
te cîștigînd dragostea și simpatia 
oamenilor simpli. El este laureat 
al premiului internațional „Pentru 
întărirea păcii între popoare“. In 
prezent I-I. Johnson este în vîrstă 
de 89 de ani.

HAGA. — Miercuri, locuitorii 
din Haga au fost martorii unor 
exerciții ale asa-numitului serviciu 
de „ocrotire a populației“. In 
cursul acestor exerciții deasupra 
orașului a fost simulată aruncarea 
unei „bombe atomice". In sunetul 
sirenelor, ia locul „exploziei" au 
sosit aproximativ 1 500 de membri 
ai serviciului, care au început o- 
perațiile de „salvare“. Aceste exer
ciții nu s-au terminat însă : ser
viciul de „ocrotire a populației“ 
intenționează să-i „bucure" pe lo
cuitorii Hagăi și cu un mare in
cendiu, care va ii simulat într-un 
cartier al orașului.

TOKIO. — Adunarea orășeneas
că din Takahara, orașul natal al 
primului ministru Ikeda, a adoptat 
în unanimitate o rezoluție de pro
test împotriva folosirii porturilor 
japoneze de către submarinele a- 
tomice americane. Referindu-se la 
această rezoluție, ziarul „Akahata“ 
subliniază că majoritatea deputați- 
lor adunării orășenești sînt mem
bri ai Partidului liberal democrat 
și fac parte din fracțiunea lui 
Ikeda.

-r—

'LIMA. — La conferința centrului 
de cercetări științitice pentru pro
blemele neurologiei și endocrinolo
giei, care se desiășoară la Lima, 
dr. Manuel Salsedo a declarat că 
în Peru. 52 la sută din noii năs- 
cuți mor înainte de a atinge vîrsta 
de 5 ani, un milion de copii nu au 
posibilitatea să frecventeze școala.

LONDRA. — Secția din Glas
gow a Sindicatului muncitorilor 
constructori și montatori a ales ca 
organizator sindical pe comunistul 
R. Henderson. De asemenea, 
munistul ' ~ 
nizator 
național 
caster.

co. 
J. Cane a fost ales orga- 
regional al Sindicatului 
al minerilor din Don-

SAN JOSE. — Guvernul statului 
Costa Rica a început să cerceteze 
activitatea de afaceri a unor stră
ini, îndeosebi a societăților petro
lifere americane. Acuzația care 11 
se aduce este că de mai mulți ani 
au folosit fel de fel de escrocherii 
eludind legea cu privire la piața 
integrală a impozitelor și totodată 
stabilind prețuri mult mai ridicate 
decît permite legea. Printre socie
tățile implicate sînt: „Texaco“, 
„Esso", „Half Oii Corporation". 
„Sfieli" și altele.

C1UDAD DE MEXICO. — După 
cum anunță agenția Prensa Latina. 
Ia 30 mai ministrul sănătății din 
Mexic a declarat că în fiecare an 
In această țară aproximativ 200 000 
de copii mor din cauza subnutrA 
ției.


