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Tinerilor din fabrici
și uzine
o bogată
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Problema principală care preocupă pe toți cei ce lucrează în agricultură este sporirea continuă a producției a- gricole. Unul din factorii importanți care contribuie la aceasta este sămînța de calitate superioară.Intre măsurile luate de partid și guvern pentru creșterea recoltei, un loc important l-au ocupat și îl ocupă cele prin care se asigură gospodăriilor colective și gospodăriilor de stat cantități tot mai mari de semințe din soiuri și hibrizi de mare producție. In ultimii ani au fost introduse în cultură numeroase soiuri de grîu de mare producție, hibrizi dubli de porumb, soiuri noi de plante uleioase și leguminoase, sfeclă de zahăr și cartofi etc., care contribuie la obținerea de recolte sporite.Bunii gospodari iau de pe acum măsuri spre a asigura semințele necesare la recolta anului 1964. Pentru a avea se
mințe de bună calitate este 
necesar să se acorde o mare 
atenție îngrijirii loturilor se
mincere, identificării și recu
noașterii în lan a culturilor, 
recoltării, condiționării și d®-

pozitării separate a semințe
lor, păstrării lor în cele mai 
bune condiții. In această privință sarcini deosebit de importante revin consiliilor agricole regionale și raionale, specialiștilor din unitățile agricole socialiste.In primul rînd este necesar să se analizeze situația asigurării cu semințe din soiuri de mare producție pentru nevoile

minali se poate face numai printr-un control riguros e- fectuat atît în cîmp, prin acțiunea de recunoaștere a culturilor pentru sămânță, cît și în laborator, prin analiza valorii culturale. Pentru buna desfășurare a acestei acțiuni este necesar ca în cadrul consi
liilor agricole regionale să se 
organizeze instructaje cu ingi
nerii aprobatori în vederea

Recomandările secției de cereale 

a Consiliului Superior al Agriculturii
tehnice

I
I
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Cele opt ore de muncă s-au terminat de mult. La clubul uzinelor „Re
publica’’ din Capitală, tinerii Florea Coman, paul Mircea și Ilarie Susman 
continuă să studieze o problemă de specialitate. Secția tehnică a bibliotecii 

clubului le vine în ajutor cu un bogat material documentar.Răspunderea

anului 1963/1964. Dacă unele gospodării, din motive obiective, nu-și pot asigura necesarul de semințe din producție proprie, consiliile agricole vor analiza posibilitatea acoperirii deficitului pe plan raional sau regional pentru a nu rămîne nici o unitate fără să- mînță de bună calitate.Aprecierea calității semințelor, a indicilor biologici și se-

reîmprospătării cunoștințelor 
și a stabilirii sarcinilor de re
cunoaștere pe unități, specii, 
soiuri și cantități. Din rîndu- 
rile inginerilor aprobatori tre
buie să facă parte cei mai 
buni specialiști, care lucrează 
cu multă conștiinciozitate.Pentru obținerea unor semințe valoroase este necesar să se ia măsuri specifice fie-

căreî grupe de culturi în parte.:
La cereale păioase (griu, orz, ovăz, secară). în perioada ce urmează se va face purificarea lanului de alte soiuri și plante de cultură străine soiului de bază. Totodată vor fi eliminate și spicele tăciunate.Multă grijă trebuie acordată momentului optim al recoltării loturilor semincere. Este necesar să se evite recoltarea semințelor cu un grad prea mare de umiditate, care duce de cele mai multe ori la în- cingerea și pierderea germinației. Recoltarea loturilor semincere se va face la coacere deplină și cu multă atenție pentru evitarea oricărui amestec mecanic.Combinele care vor lucra la recoltatul loturilor semincere, ca și sacii și mijloacele de transport trebuie să fie bine curățate. Spațiile de depozitare trebuie reparate din timp, curățate și dezinfectate, semințele depozitîndu-se separat — pe soiuri și înmulțiri. în-
(Continuare în pag. a V-a)

Interviu despre literatura
specialitate

Pornind de la cerințele 
practicii
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soiu, Ion Iordache Și Victor Țecu, au 
dovedit că au acumulat Și cunoștințe 
suplimentare. Atunci am scos dintr-o 
lădiță, pe care o adusesem special, 
toate tipurile de cuțite cu care se lu
crează la noi în atelier. Am desenat 
Pe tablă fiecare cuțit și i-am învățat 
pe tineri să determine — cu ajutorul 
tabelelor din „Cartea strungarului” 
— unghiurile optime de așchiere. După 
aceea am mers în atelier și i-am pus 
să ascută singuri cuțitele.

In același mod am procedat și la alte lecții. Aceasta a fost, după păre
rea mea, una din laturile cele maț po
zitive ale cursului nostru. țSpun a- 
ceasta deoarece caracterul practic ~ al 
acestor lecții i-a ajutat pe tineri să-și 
însușească mai repede Și mai ușor o 
serie de cunoștințe de strictă specia
litate și a permis totodată să se rea
lizeze un schimb de experiență intre 
strungari.

Cursul de ridicare a calificării des
pre care am vorbit și-a încheiat de 
curind activitatea. Tinerii continuă 
însă să învețe. Cei mai buni dintre ei 
au fost încadrați într-un curs de spe
cializare, care s-a deschis nu de mult. 
Ceilalți continuă să studieze indivi
dual, așa cum am stabilit de comun 
acord, pe baza bibliografiei indicate la 
terminarea cursului.

procedee de elaborare a fontelor 
și oțelurilor.

— Cele arătate pînă acum se 
referă numai la publicațiile de 
.nivel superior, care se adresea
ză tehnicienilor și inginerilor. In 
legătură cu materialul documen
tar de nivel mediu, 
I.D.T., care sînt 
dumneavoastră ?

— Materialul de 
ajută prin destinația sa la ridi
carea nivelului de cunoștințe 
tehnice ale muncitorilor. Noi 
ne-am îngrijit să sporim numă
rul de abonamente pe anul 1963 
la lucrările dc nivel mediu. Bro
șura ,,Î11 ajutorul muncitorilor 
și maiștrilor strungari ’, ținînd 
seama de ponderea pe care o are 
această meserie în uzina noastră, 
a fost comandată într-un număr 
dublu de exemplare față de anul 
trecut, tocmai pentru a satisface 
cît mai bine cerințele, 
piele pot continua.

— Reușiți să puneți 
ziția colectivului ceea 
nou în ramura respectivă ?

— La proiectarea familiilor de 
pompe noi, solicităm de la I.D.T.

V. DINULESCU

cheltuielilor de fabricație și cre
șterea productivității muncii.

— Puteți să dați cîteva exem
ple ?

— Iată unul. Pe baza materia
lului documentar tovarășul ingi
ner Savin Pavlcnco a rezolvat o 
importantă problemă în cons
trucția de pompe hidraulice : 
„înlocuirea bucșelor din bronz 
turnat pentru pompele DL-1 și 
DL-2 prin confecționarea lagă
relor din fontă suifizată”. Pro
cedeul tehnologic nou folosit a- 
cum a dus la reducerea cheltuie
lilor de fabricație la acest reper 
cu peste 30 la- sută. U.u alt exem
plu. Turnarea în cochile este o 
metodă relativ nouă. Studierea 
manualului „Turnarea în forme 
metalice” a permis tehnologilor 
noștri să găsească cei mai optimi 
parametri de lucru. Bazați 
datele din această publicație 
trecut la extinderea turnării
cochile. în prezent peste 10 la 
sută din volumul pieselor turna
te în secția I-a se realizează cu 
ajutorul acestei metode. Am de 
făcut însă o observație. Din bi
blioteca tehnică ne lipsesc multe 
lucrări de strictă necesitate. 
Ne-ar trebui, de exemplu, un ma
nual care să explice cele mai noi

| n uzina noastră au fost I organizate în acest an 
cursuri de ridicare a ca
lificării pe meserii în fie' 
care sector și atelier. Con
ducerea secției aparataj 
mi-a încredințat și mie

sarcina de a conduce cursul pentru 
strungari.

Majoritatea strungarilor lucrează la 
noi în schimburi. Această situație m-a 
determinat să țin lecțiile, prin rotație, 
din două. în două săptămîni, pentru a 
crea astfel posibilitatea frecventării 
lor de către toți tinerii. Mi-am dat 
seama că acest interval mare între 
lecții ar putea să îngreuneze oarecum 
procesul de acumulare a cunoștințelor. 
Am luat de aceea măsuri pentru a 
asigura o continuitate în studiu și în 
perioada dintre predări. Pe baza ma
terialului documentar existent la bi
blioteca uzinei, am recomandat cursan. 
ților, încă de la început, o bibliogra
fie generală obligatorie: „Cartea 
strungarului”, „Așchierea metalelor și 
sculele așchietoare”. „Toleranța și 
măsurători” etc. In lecții im pus un 
mare accent pe problemele practice 
ale locului de muncă.

Lecția despre cuțite, de pildă, s-a 
desfășurat cam în acest fel. Am făcut 
o scurtă prezentare teoretică a pro
blemei după care am verificat — prin 
cîteva întrebări — dacă cursanții 
și-au însușit cunoștințele cerute de bi
bliografia obligatorie. Foarte mulți 
dintre ei, printre care Spiridon Năstă-

iteratura tehnică de 
specialitate ocupă 
un rol important în 
acțiunea de perfec
ționare a cunoștin
țelor profesionale, 
în formarea unei

bogate culturi tehnice a munci
torului, tehnicianului și ingine
rului.

Pentru a cunoaște, în ce măsu
ră fondul de cărți tehnice și 
reviste de specialitate răspunde 
cerințelor producției, ne-am a- 
dresat tovarășei Valentina Mi- 
clăuș, inginer documentarist la 
Uzina de pompe și mașini agri
cole din Capitală, cu rugămintea 
de a răspunde la cîteva întrebări.

primit de la 
observațiile

exem-

(Continuare în pag. a IV-a)

(Continuare in pag. a IV-a)
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— Cum apreciați valoarea lite
raturii tehnice de specialitate ?

organizației U. T. M.• •

Ing. IULIAN POPESCU
Uzinele „Electroputere” 

Craiova

nivel mediu

studențeșticammeConcediu.
bicicletăpe

curind, doi ti-

(Agerpree)

de 1 600 de 
și o cantină la 
lua masa 2 000 
Brașov se află

n luna noiembrie anul trecut, s-au deschis în Uzina noastră, 9 cursuri de ridicare a calificării. Cursurile au fost organizate pe secții și meserii. Din cei peste 900 de muncitori care frecventează aceste cursuri aproape 600 sînt tineri.De la început, pe lîngă fiecare grupă a fost repartizat cîte un membru al comitetului U.T.M. care să urmărească în permanență cum participă tinerii la cursuri, cum își iau notițe șicum învață. Această măsură s-a dovedit deosebit de utilă. Am avut astfel posibilitatea să cunoaștem permanent situația frecvenței tinerilor la cursuri și să intervenim ori de cîte ori se iveau anumite neajunsuri. Intr-un timp, spre exemplu, la secția poduri-bascule frecvența la cursuri era mai slabă. Am indicat atunci organizației U.T.M. din secție să analizeze într-o adunare generală această situație. Tinerilor Uie Coldea și Ion Saztmary, care lipseau mai des, li s-a explicat pe baza propriilor rezultate obținute în producție, de ce le este absolut necesar să acorde toată atenția ridicării calificării lor. Acești doi tineri au fost ajutați să ajungă la zi cu lecțiile predate și să intre în ritm cu cei mai bine pregătiți.Răspunderea cu care Utemiștii au discutat despre necesitatea ridicării calificării profesionale i-a determinat și pe ceilalți tineri să acorde atenția cuvenită îmbogățirii cunoștințelor lor profesionale.Frecvența era slabă și la cursul organizat cu ștanțatorii (lector : inginer Walter Leonard). Aici, din 20 de cursanți, după primele lecții de desen tehnic veneau doar 5—6. Niei lectorul nu cunoștea cauza. Responsabilul cu producția și calificarea din comitetul U.T.M. — inginerul Matei Wieserner — a discutat cu tinerii, a participat la un curs și a ajuns la concluzia că lecția, ca și cele anterioare, era neatractivă, se preda prea multă teorie. S-a organizat atunci o scurtă consfătuire între lector și tineri Aceștia au
NICOLAE BlRSAN 

secretarul comitetului U.T.M.
Uzina „Balanța" Sibiu

— Biblioteca tehnică dispune 
de un fond bogat de cărți tehni
ce. Avem peste 8 000 de volume 
de lucrări de specialitate și mai 
bine de 150 titluri de reviste ro- 
mînești și străine. Ele constituie 
un bogat material documentar, 
care în cele mai multe cazuri s-a 
dovedit util colectivului nostru 
în lupta ce o desfășoară pentru 
îmbunătățirea calității, reducerea

Lumina inundă chipul și viafa școlă
riței din iotograiia noastră. Ea este, 
poate, fiica unuia dintre foștii școlari 
ai învățătorului Victor Lungu. Ea nu 
știe poate nimic despre trecutul trist 
al scolii care funcționa altădată în- 
tr-un grajd mizer și va asculta Intim- 
plările despre satul ei din reportajul 
de mai jos ca pe o poveste de pe altă 

lume.
Foto: M. CARANFIL

De 
neri cicliști amatori, 
Vasile Horișcă, rec
tificator, și Ion Doro
banț, reglor, de Ia 
Fabrica de rulmenți 
din Bîrlad, au pornit 
într-o cursă puțin 
obișnuită. Amîndoi 
au hotărît ca în con
cediul de odihnă să 
facă o excursie cu 
bicicletele prin unele 
din cele mai fru
moase locuri ale pa
triei noastre. Prima 
etapă a măsurat nu 
mai puțin de 300 de 
hm in care au vizitat 
localitățile: Tecuci, 
Mărășești, Adjud, O- 
nești, Tg. Secuiesc, 
Brașov. De aici au 
pornit spre Făgăraș, 
pînă la minunata 
Poiană a Narciselor. 
La întoarcere au ad
mirat Valea Praho
vei, au vizitat Cas
telul Peleș, Cota 
1400, Fabrica de bere 
Azuga și altele. La 
Ploiești, au făcut cu
noștință cu 
construcții ale 
șuiul, iar mai 
în drum spre 
au vizitat Mausoleul 
de la Mărășești.

De-a lungul celor 
'1 017 km, cei doi ti
neri au trecut prin 
23 de orașe. A fost

noile 
ora- 

apoi, 
casă,

vor uita niciodată.o excursie deosebit 
de interesantă, odih
nitoare si reconfor- 
tabilă, pe care nu o

Fototext : 
FLORIN ȚAGA

De curind la Galați an înce
put lucrările de construcție a u- 
nor noi cămine studențești cu o 
capacitate de 650 de locuri. Ele 
sînt prevăzute cu cantine mo
derne cu autoservire, cu spălă
torii și curățătorie chimică. Alte 
asemenea cămine se găsesc în di
ferite faze de lucru în alte cen
tre universitare ale țării, urmînd 
a fi date în folosință studenților 
odată cu începerea noului an de

învățămînt. Pe șantierul univer
sitar din Iași, de pildă, se con
struiesc în prezent patru cămine 
cu o capacitate 
locuri precum 
care vor putea 
de studenți ; la 
într-o fază avansată de lucru trei 
cămine cu o capacitate de 700 de 
locuri.
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CE NE DEZVĂLUIE DOCUMENTELE

DE AGDM DOUĂZECI Șl DOI DE ANI

GĂSITE ÎN COMUNA GALAT!

DE PE VALEA AMPOWUH

■ răiești în lumina 
unei amiezi de 
primăvară cu care 
te-ai obișnuit ți ai 
crede că e ața din- 
totdeauna pentru 
că prea sînt firești

cele ce sînt și se petrec în ju
rul tău, surîsul copiilor, bu-

curiile de fiecare zi ale tale, 
ale străzii tale, ale satului ți 
orașului tău...

De aceea nu ți-e ușor să 
crezi cu adevărat că n-a fost 
întotdeauna așa.

Si n-a fost!
In cele ce urmează vom vor-

mi sthup bi: i.iiiiiinn
bi
niște însemnări găsite.

Intr-una din zilele primăve
rii acesteia, cineva, răscolind 
prin arhiva unui sat din Mun
ții Apuseni, dînd mereu la o 
parte dosare vechi, mucegăite 
și acoperite de praf, s-a oprit 
cu totul întimplător asupra u- 
nuia, mai galben, mai ros, și 
mai zdrențuit decît celelalte... 
Părea că fusese la vremea lui 
prea ades răsfoit și asta în
semna că pentru oamenii 
atunci el avea o oarecare 
portanță...

L-a luat, l-a răsfoit atunci 
cîteva clipe, apoi l-a mai răs
foit cîteva ceasuri, apoi cîteva 
zile...

Dosarul zăcuse 22 
îngropat in maldărele 
tii vechi...

Omul care l-a găsit

despre un dosar și despre

de 
im-

de ani 
de hîr-

nu era

nici ziarist, nici istoric, de a- 
ceea ni l-a încredințat nouă, 
cu rugămintea să cercetăm a- 
tent și, dacă vom crede de 
cuviință, să-l facem cunoscut 
tinerilor cititori, pentru că 
faptele, întîmplările cuprinse 
în el sînt deosebit de semnifi
cative.

Alături de dosar se mai gă
sise și un caiet cu coperțile 
galbene de carton, între care 
erau legate cu ață peste o 
sută de foi.

Dosarul poartă un număr și 
un titlu : „Dosar nr. A, conți- 
nind actele oficiale cu privire 
la activitatea desfășurată de 
intelectualii din comuna Ga
lați-Alba pentru edificarea u- 
nui local de școală în această 
comună".

Pe coperta caietului se află 
iarăși un titlu : „Victor I. Lun-

gu — învățător — Studii ți 
anchete asupra școalei prima
re de stat din comuna Galați, 
jud. Alba. Galați-Alba la 20 
Maiu 1941“.

Titlurile nu spun mare lu
cru. Nu fac decît să deschidă 
o fereastră a curiozității noa
stre spre un trecut pe care 
noi nu l-am trăit. Lumea care 
se dezvăluie dincolo de acea
stă fereastră, faptele, întîm-

plările, viața închise între co
perțile acestor documente pare 
pentru cititorul de azi de 
meniul fantasticului...

întimplător s-a găsit un 
cument ...Dar cîte altele 
sînt !... Documente care acu
ză vechea orînduire, apusă 
pentru totdeauna. Dar să răs
foim împreună filele dosaru
lui lăsat de învățătorul Victor 
Lungu.

do-

do
na

0 fabrică

Dosarul conține peste 50 de acte oficiale : adrese, memorii, intervenții, rugăminți, note explicative, fotografii, purtînd nici mai mult nici mai puțin de 84 de ștampile cu pajura regească în mijloc și aproape
120 de semnături cu cele mai diferite caligrafii.Caietul de studii și anchetă e împărțit și el în 18 capitole :

MIHAI CARANFIL

(Continuare în pag. IV și V)
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DE CE IMPROVIZAȚIE?îmbata, 2 iunie, tova

rășii Tilde Urseanu, re- 
gizor-maestru de balet, 
Aurel Giroveanu, com
pozitor, Dinu Săraru, 
critic literar și Tudorel 

IPopa. actor. Ia inițiativa
redacției noastre, au participat la 
seara cultural-distractivi organizată 
de Casa de cultură a tineretului din 
raionul 16 Februarie. Din dorința de 
a veni în sprijinul organizatorilor 
serilor cultural-distractive, pentru 
ca acestea să aibă consistență ți 
atractivitate, să răspundă exigențe
lor mereu sporite alo ținerilor prin 
programe alcătuite cu inventivitate 
*1 pricepere, ne-au împărtășit cîteva 
impresii șl sugestii desprinse cu acest 
prilej. Le publicăm Împreună cu 
unele păreri ale unora dintre tinerii 
participanți.

I
I
I
I
I
I
I
I Să îmbinăm
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
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1
l
Isa urc

lor pe

le spui

Iu«
Pe

sui

utilul
cu plăcutul

III erite distractive hu înseamnă numai dans, iar, pe de altă parte, nU’S pedagogie seacă- între acești doi poli oscilează manifestările unei asemenea seri. Formule stricte nu se pot da. Mai degrabă sugestii. Să punctez :1) Buna organizare a unei seri distractiva trebuie să-și găsească expresia în prezența unuia sau a mai multor pre- zentatori-animatori. N-am cunoscut întreprindere sau unitate în care să nu se afle cel puțin un „ghiduș”, un „năzdrăvan”, care nu numai ca e plin de viață, dar o și spune. La o bună organizare a programului serii, mi se pare că acesta este elementul nr. 1. Modele în lumea teatrului și a revistei se găsesc din belșug și poate nu ar fi rău să se inițieze scurte întîlniri între „amatori” sl „profeșioniști” în vederea dobîndirii unei practici scenice a primilor- (De ce n-ar fi solicitat pentru a- ceasta Florin Vasiliu sau autorul acestor rînduri ?).Prezentatorii ar putea să antreneze întreaga sală. In special în pauzele de dans — culegînd impresii de la tineri să ofere subiecte epigramiști- care apoi, cu vervă, să „ spună în hazul tuturor; să organizeze concursuri fulger 
„z diferite teme; să găsească sugestii pentru jocul distractiv (eroii din filmul și piesa văzute în timpul _______ 1, din cartea citită — pot fi prieteni al tinerilor Iprezenți la seara distractivă).2) Cum diversă este viața, Iașa trebuie să fie și programul. Alternanța momentelor din program, diversitatea tema- Itică și ingeniozitatea în forma de prezentare a lor, pot contribui din plin la succesul serii cultural-distractive.! vrea să propun o „rubrică” a serii cultural-distrac- 

,Frumosul în viața. Ce să cuprindă ?Prezentarea unei cărți noi, a unor lucrări plastice, precum și a unor cîntece noi.
TUDOREL POPA

Ide teatru săptămînii,
I așa Hwuw o« *. mul. Alternanta din program, dive
I cultural3) Aș brică” s Itive : „1

noastră”.
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rilor. O 
die de 
durează 
minute 1 
n-apucăm 
facem < pași, șl melodia 
încetează” — îmi spunea un 
tînăr de la „Se

mănătoarea”.
Cit despre interpretare, iar nu sînt specia- ' list, dar nici nu 
trebuie să fii 
pentru a-ți da 
seama că a fost 
de un foarte slab nivel. Șeful orchestrei, 
pe nume Jean Filip, cu care am încercat 
să discutăm, ne-a 
titudine distantă și infatuată — 
un minut, pretinzînd că el • 
mește nici un fel de sugestii, 
cunoscut de toată lumea. Tinerii n-au a- 
vut nici un moment sentimentul că in
tenția orchestrei a fost aceea de a cîntă 
cu dragoste, cu pasiune pentru ei, de a-i 
ajuta să se distreze. Nu cred că este o 
mîndrle pentru un șef de orchestră fap
tul că tinerii cereau să fie pus în func
țiune magnetofonul.

DINU SARARU

melo- 
dans 

trei 
„Nici 

să 
cîțiva

La reuniune

tinerețea o 

aducem cu noi■ ătre sfîrșitul serii, am stat de 
vorbă cu peste patruzeci de 
tineri — muncitori la Uzi
nele „Semănătoarea“, la Fa
brica de confecții și tricotaje, 
studenți, militari. Trebuie să 
spun că toți cei cu care

am vorbit s-au declarat profund nemul
țumiți de felul superficial și improvizat 
în care conducerea casei de cultură a or
ganizat amintita seară. Un afiș destul de 
bogat în promisiuni cu privire la pro
gramul serii mi-a atras și mie atenția. 
Dar și eu trebuie să recunosc că bine
cunoscutul proverb cu pomul lăudat la 
care nu e bine să te duci cu sacul se po
trivea de minune. Ce i-a nemulțumit pe 
tineri și ce m-a nemulțumit și pe mine ? 
într-un cuvînt: improvizația.E foarte firesc ca la sfîrșitul unei săp
tămâni tinerii să simtă nevoia unei seri 
cu muzică și dans, cu un program artistic 
variat, interesant. Pe scurt, din toate 
aceste deziderate, simple în esență, casa 
de cultură amintită n-a izbutit simbăta 
care a trecut să împlinească nici unul. Mă

voi referi întîi la ceea ce se înțelege prin 
programul artistic: adică la acele mo
mente vesele, care n-au lipsit, dar, din 
păcate, au fost de un slab nivel, la con
cursurile de poezie care n-au izbutit, la 
acele momente cind dorința de a împăr
tăși tinerilor cîteva prețioase sfaturi nu 
și-a aflat mijlocul de comunicare adec
vat, In pauzele unui program muzical 
(asupra căruia vom reveni) un prezenta
tor (tînărul Dan Cătălin, mecanic la Fa
brica de confecții) înzestrat cu destule și 
reale calități în această direcție (prezență 
agreabilă, siguranță scenică, umor, vioi
ciune) s-a străduit cu puține șanse să în
vioreze seara, interpretînd cîteva sche
ciuri și cuplete de un haz foarte ieftin și îndoielnic.

Cu bune intenții, apoi, în program se 
afla și un moment care trebuia să arate 
cum trebuie să se prezinte Un tînăr din 
punct de vedere vestimentar la o seară 
distractivă, la un spectacol. In neatenția 
generală (pentru că atenția nu reușise să fie captată, datorită unei puneri în scenă 
improvizate și neglijente) cîteva modele

au trecut prin fața rampei, demonstrativ. 
Ideea prețioasă, educativi a fost ratată. 
Si cind te gîndești că o astfel de idee 
la Casa de cultură a tinerilor din raionul 
16 Februarie putea fi atît de simplu, și 
de frumos și de convingător realizată, 
dacă direcția casei de cultură ar fi luat 
legătură cu Fabrica de confecții — aflata peste drum — in vederea organizării unei 
scurte Și elocvente parade a costumelor, 
cu sprijinul brigăzii artistice-

Un alt exemplu. S-a vorbit despre dans 
Cit de frumos și de educativ ar fi fost 
elucidat un astfel de moment, dacă intr-o 
pauză conducerea casei de cultură ar fi 
invitat trei, patru perechi de tineri dan
satori de la Operă sau de la Operetă, 
sau de la O bună echipă de dansuri a 
raionului, care să arate tinerilor cum se 
dansează corect.

Unul din cele mai izbutite momente ale 
serii a fost realizat cu concursul cunos- 
cuților cintăreți de muzică ușoară, George 
Bunea și Luigi Ionescu.

Cit despre orchestră, deși nu sînt spe
cialist am să dau glas nemulțumirii tine-

I

A SB
O cerință estetică :

ținuta in dans
liüm

acordat — cu o a-
■ exact 
nu pri- 

fiind...

m încercat la pro
gramul serii a- 
mintite să recit, 
împreună cu un 
grup de fete de la 
noi din fabrică, 
cîteva poezii. Nu

cred să fi fost noi de vină că 
acest număr din program n-a 
captat atenția tovarășilor noș
tri. Mai degrabă, cuprinderea 
acestui număr în program s-a 
făcut defectuos și oarecum ri
gid. Un concurs (la care bine
înțeles să participăm și noi, 
recitatorii din formațiile ar
tistice) ar fi fost mai antre
nant, ar fi răspuns dorinței 
participanților de a nu fi re
duși la rolul de spectator.

Cred că Ia casa noastră de 
cultură solicitarea tinerilor din 
raion pentru alcătuirea pro
gramului este încă deficitară.

' doar 
din 

cul- 
ore

n tineret dornic 
de dans și petrece
re am întilnit din 
nou sîmbătă seara 
la casa de cultu
ră. La intrare, am 
auzit însă o mică

discuție. Tinerii îmbrăcați ne
glijent, fără gust, urît, care ar 
fi lăsat o umbră pe atmos
fera de sărbătoare a tinereții 
și frumuseții nu aveau acces. 
Adevărul este că atunci 
cînd te pregătești pentru 
dans trebuie să ai o ți
nută adecvată și să acorzi o 
atenție deosebită îmbrăcămin- 
ții. Un costum îngrijit nu poa
te face decît plăcere partene
rului. Fata, de asemenea, tre
buie să se îmbrace cit mai de
cent și comod pentru a avea 
lejeritate în mișcare. De ce to
tuși mai sînt tineri care nu 
respectă această condiție elementară, aș zice cînd se pre
zintă la dans ? Firește, vina e 
în primul rînd a lor. Dar pen
tru a educa și în această pri
vință pe participanții ia reuni
uni și organizatorii pot 
mult mai mult și 
ales, mult mai bine.că rezolvarea poate
tot din partea casei de cultură. 
Brigada artistică de agitație își poate spune cuvîntul și aici. Și nu numai ea. De la „para
da modei" la „ariciul serii”, 
de la epigrama cu adresă pre
cisă la instantaneul fotografic 
— prin acestea și prin multe 
altele — se pot da lecții care 
să placă și să educe.

Știu că la această casă de 
cultură se predau tinerilor lec
ții de dans într-un curs special 
organizat. Dacă s-ar da o mai 
mare atenție ținutei dansato
rilor in cadrul acestor cursuri

face 
mai

Cred 
veni

<z
//

— înțelegînd prin aceasta mai 
mult decît învățarea pașilor — 
nu am mai avea ocazia să ve
dem dansatori cocoșați, miș- 
cîndu-se nearmonios, îmbătrî- 
nindu-se prin îndoirea exage
rată a genunchilor, sau men- 
ținînd ritmul muzicii printr-o 
mișcare gratuită a coatelor. 
Am dori să vedem toate pere
chile elegante, cu fruntea ridi
cată, pline de elan tineresc și 
entuziasmul pe care de fapt le 
au. Prin ținuta elegantă în 
dans respectăm muzica.

Seara distractivă la care am 
participat mi-a întărit o con
vingere : muzica inspiră dansul. Un bun conducător de or
chestră poate crea și linia în 
dans. Orice dans poate fi urițit 
dacă este urît dansat și orice
dans este frumos dacă este bine | 
dansat. Ar trebui să țină sea- ■ 
ma de aceasta și orchestra ca
sei de cultură amintită.

I
I 
I 
I 
I
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TILDE URSEANU |

Elevi ai Școlii populare de artă din Brdiln, tn timpul unei ore practice in aer liber.

Filme artistice romînești peste hotareProducțiile studiourilor noastre cinematografice sînt tot mai cunoscute în diferite țări ale lumii. Intr-o singură lună, producția Studioului cinematografic „București“ — „Dardée“ a fost urmărită în Uniunea Sovietică de 8 630 000 de spectatori, iar „Băieții noștri“ a înregistrat în R. P. Bulgaria peste un milion de spectatori.O selecție de zece filme romînești de lung metraj printre care „Valurile Dunării“, „Se-

tea“, „Viața nu iartă“, colo de brazi“, „Ciulinii răganului“, „Telegrame“, cum și 50 de filme de metraj — documentare, desen animat și de păpuși — au fost vizionate în cursul anului trecut de publicul banez.„Valurile Dunării“ a prezentat în mai bine de de țări ale lumii, iar filmele noastre de scurt metraj pot ti

pre- scurt , de
cu-fost20

întilnite în prezent pe ecranele cinematografelor din peste 35 de țări.In ultimii ani, filmele romînești au fost vizionate în țările socialiste de aproape 300 milioane de spectatori. Filme artistice romînești au rulat și în Anglia, Argentina, Franța, Grecia, Izrael, Olanda, R.A.U., S.V.A.i Venezuela și alte țări.
(Agarpj.es)

oate că de nimeni nu depinde într-o măsură atît de mare crearea atmosferei de antren, veselie și tinerețe decît de orchestră. Tocmai de a- ceea ea nu are dreptul să
trădeze conținutul afectiv al muzicii, să înșele așteptările ascultătorilor. La seara la care am participat, orchestra și-a luat însă, acest drept, contribuind din plin la crearea unei monotonii sonore, de nimeni dorită.Cunosc orchestrele caselor de cultură ale tineretului. în general sînt bine alcătuite numeric : 9—12 persoane. Dar toate cele auzite de mine au același gen : orchestra de suflători. Aceasta obligă ca toate piesele să fie executate în același gen, fără nici o variație sonoră decît înlocuirea unui saxofon cu un clarinet. Gama largă a muzicii de dans se îngustează, tînărul ascultă, fie valsul, fie samba, tot cu suflători. De aici — monotonia, indiferența tineretului la tot ce ascultă, plictiseala lui în cele din urmă. Antidotul ca să spunem așa, ar fi înfăptuirea unui deziderat mai de mult formulat : prezența alături de suflători a instrumentelor de coarde, crearea posibilității ca în cadrul aceleiași componențe, instrumentiștii să schimbe și alte instrumente. Am observat, de asemenea, la orchestra acestei case de cultură o orchestrație pe care aș numi-o cel puțin ciudată : la piesele de muzică ușoară romînească se cîntă „solistic“, fiecare cum știe. Suflătorii stau pe margine în timp ce cîntă un acordeon. Mi s-a răspuns: nu avem orchestrație. E drept că nu poți obliga pe nimeni să fie și orchestrator,

dar socotesc de datoria conducerii casei de cultură să oblige orchestra să vină cu orchestrații făcute în diferite formule instrumentale. Cum tot de datoria ei este să pretindă orchestrei respectarea repertoriului fixat. în seara la care mă refer, deși figurau numeroase titluri în program. orchestra a interpretat doar 2—3 melodii de muzică ușoară romînească. Și acestea in felul in care am arătat. O exe-
Unul dintre

animatori:

orchestra
cuție vlăguită, de mîntuială aș zice, falsifică pînă la nerecunoaștere melodia, alterînd și gustul pe care trebuie să-l dezvolte în tînăr.Mi-aș permite o sugestie în legătură cu programul serii care, de altfel, a rămas numai în intenție distractivă, Cunosc dragostea tinerilor din raion pentru diferite discipline artistice Sînt multe formații artistice (brigăzi de agitație, orchestre de muzică ușoară etc.) care bu obținut în diferite concursuri aprecierea spectatorilor și premiile juriilor de specialitate. Prezenta lor la o asemenea seară ar fi

soco- baza par- mult

dorită și de artiștii amatori, a căror muncă ar avea numai de cîștigat prin confruntarea cu publicul și, bineînțeles, folositoare pentru tinerii participanți, cărora li se vor oferi programe mereu noi, de calitate, atractive.Programul unei seri distractive tesc necesar să fie alcătuit — pe consultării masei largi a tinerilor ticlpanți — de consiliul artistic, cuînainte, variat, după toate legile spectacolului.Desigur că ar fi bine să se alcătuiască 8—10 grupuri de profesioniști: trel-patru actori de estradă, doi coregrafi, un regizor, un scriitor, un compozitor, doi soliști vocali, care să alcătuiască un program model. La alcătuirea acestui program să fie invitați, bineînțeles, și tineri din formațiile caselor de cultură pentru a învăța cum să-și alcătuiască programul. Ce să cuprindă ? Comperaj, scheci, medalion al unui creator, lansarea unor melodii, prezentarea coregrafică a unui nou dans etc. Un program alcătuit în acest fel, fiecare colectiv poate să-l prezinte în sistem turneu săptămînal la fiecare casă de cultură. In afară de program, direcția și consiliul artistic al casei de cultură ar fi bine să aibă la fiecare seară distractivă un conducător artistic (actor) care în timpul dansului să antreneze tineretul, să fie acel „responsabil cu veselia“ ; în pauzele de dans să se organizeze întreceri fulger pe diferite teme : muzicale (de cine textul, soliști științifice etc.

La noi, în fabrică au știut 
cîțiva despre activitatea 
acea seară de la casa de 
tură, și doar cu cîteva 
mai înainte.

Părerea mea este că 
fiecare organizație U.T.M. din 
raion s-ar ocupa pe rînd de 
pregătirea serii distractive (a- 
vînd și o prezență numeroasă 
de tineri în sală, venind și cu 
un program bogat care să an
treneze și să rețină atenția 
participanților toată seara) 
consistența ei ar fi alta, ca de 
altfel și varietatea atît 
mult dorită de noi toți.

AURELIA MITREA 
muncitoare la Fabrica de 

fecții șt tricotaje
A

dacă

de

con-
<les- 

cultură 
dansu- 

arăta 
Dar de 

serile 
corijarea 

dans

este muzica, cine a scris preferați etc.), literare,
AUREL GIROVEANU ,

I

Știu că de curind a-a 
chis pe lingă casa de 
un curs de învățare a 
lui modern. El își va 
însă roadele în timp, 
ce n-am folosi înseși 
distractive pentru 
unor incorectitudini în 
a unora, pentru promovarea 
frumosului ? O lecție-model 
de dans prezentată de un grup 
de balerini ar fi fost bine să 
figureze, desigur, în program. 
Dar absența ei am fi putut-o 
suplini noi, participanții, soli- 
citîndu-i pe cei mai buni dan
satori aflați în sală. S-ar fi 
creat un spirit de emulație și, 
practic, am fi arătat pe loc 
cit de supărătoare, inestetică 
apare „originalitatea” unora, 
care-și are izvorul în necu
noașterea dansului.

GH. RĂDULESCU 
mecanic la Institutul de 

cetări „I. Pasteur“
cer-
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Pornisem să întîlnim cons
tructorii Hidrocentralei de pe 
Argeș. Reprezentam, într-un 
fel, poezia. Eram nerăbdători 
să ne încercăm iambii, metalo- 
ra și mai ales entuziasmul vir
atei, printre prietenii noștri 
pe care li mai vizitasem în 
toamnă, cu prilejul „Săptămînii 
poeziei". Totuși, în 
nu am reușit să 
un... poet.

E vorba de Jan 
Douăzeci și doi, douăzeci și trei 
de ani. Statură sportivă. Chip 
adolescentin, asprit însă de 
vlnturile a două șantiere. Cînd 
vorbește, are un timbru particu
lar, iar cind citește se Înflăcă
rează. Așa cum l-am cunoscut, 
lntr-o Inserare de aprilie, 
mi-am dat seama că nu numai versurile pe care mi le-a citit, dar Întreaga sa ființă Iradia sen
sibilitate, pasiune, entuziasm.

M-a invitat să-l vizitez în 
„atelierul" său poetic. Am fost 
chiar a doua zi. După ce o „te
legramă" ne-a barat pentru o 
/umătate de oră calea către ma
lul sting al cheilor Argeșului, 
iată-ne față în față cu poetul 
nostru, care participă compe-

seara aceea, 
revăd decît

Ungureanu.

tent și dinamic la... montarea u- 
nei macarale.

Jan Ungureanu e mecanic în 
brigada lui Chiriță Oboroceanu. 
Deși nu obișnuiește să ia... con
cedii de creație, mecanicul Un
gureanu găsește totdeauna timp 
liber să replăsmuiască încă o 
dală, în poezie, ceea ce făureș
te în timpul zilei la locul său 
de muncă.

Privindu-1 cu cită grijă mane
vrează, la semnalele șefului de 
brigadă, trupul de cîteva tone 
al unui reductor, atîrnal de vlr- 
ful macaralei, te gîndești fără să vrei la 
le-ai auzit 
trecută :

versurile pe care 
citite de el seara

lumini rătăcesc 
printre creste, 

Iar schimbul de noapte spre 
posturi sa-ndreaptă, 

Eu știu că natura mai pierde 
o treaptă 

Și gîndu-mi la clipa victoriei 
mi-este. 

Ce liber, ce harnic, ce sigur 
mi-e gîndul, 

Cum taie el anii spre clipa 
dorită 1 —

„Ctnd pal»

Cind apa-nspumată va sta adormită In liniștea nopții, s-o mîngîie vîntul..." Cind, cîteva ceasuri mai tir- 
ziu, ne aflam în galeria prin 
care se va face legătura cu baza 
puțului forțat ne gîndeam din 
nou la poetul de pe culmea VI- 
draru, unde se monta macaraua 
adusă de Ia Bicaz. Omul care 
și-a trăit pe șantiere propriile 
poezii, omul pentru care viața 
se substituie plastic și revela
tor artei, e mai puțin cunoscut 
din ce publică, adeseori emoția 
autentică nu poate birui la el 
unele asperități ale limbajului. 
Și totuși, întilnirile cu gînduri- 
Ie Iui, transmise prin versuri, 
sînt totdeauna emoționante. As- 
cultînd a doua oară poeziile lui 
Ungureanu, după ce 11 văzusem 
acolo Ia Înălțimi, participind la 
montarea macaralei, după ce îi 
cunoscusem cei mai buni tova
răși de muncă — pe macaragiii 
Constantin Bărbosu și Alexan
dru Ofog, aveam simțămtntul 
limpede că, odată cu construc
țiile, Hidrocentrala de pe Argeș 
își crește proprii săi poeți.

MIHAI NEGULESCU

Tinerețea lui Maiakovski In vacanță, la Palatul 
Pionierilor din Capitală.

Foto: 8. VIOREL

vintată, impetu
oasă, energică, ti
nerețea poetului,0*1^ evocată cinemato-

F. 1«Illi grafic se desfășoa- 
Will WWW III ră pe fundalul

romantic al natu
rii caucaziene. O corespon
dență directă între tempera
mentul năvalnic al adolescen
tului Volodea și apele iuți, 
învolburate, ce-i stîrnesc ima
ginația, pădurea puternică și 
generoasă, piscurile semețe, 
luîndu-se parcă la întrecere 
cu siluetele majestuoase ale 
turnurilor medievale. Dar pei
sajul natural explică numai o 
laturi a forței creației viito
rului poet, ce și-a închinat cu 
atîta patimă versul Revoluției. 
Ambianța umană, sănătoasă — 
poporul gruzin tn mijlocul că
ruia trăiește de mic, la sufe
rințele căruia ia parte, cu toată 
inima fiul inginerului silvic 
Maiakovski — va alimenta 
continuu clocotul acestei vi
talități poetice. Și apoi for
marea sa în epoca transformă
rilor social-politice ale anilor 
primei revoluții ruse, faptul 
de a fi fost contemporanul a- 
cestei epoci efervescente care 
a generat uriașul val revolu
ționar ce avea să răstoarne 
orînduiri, să preschimbe isto
ria omenirii. Legătura elevu
lui de gimnaziu cu mișcarea 
muncitorească gruzină devine
— în partea a doua a filmu
lui închinat tinereții poetului
— pîrghia, coordonata centra
lă a acestei temeinice plăma-

de umane și artistice. Acum 
se vor dospi cele mai bune 
însușiri ale tînărului însetat 
de adevăr, „de claritate” (cum 
ii definește profesoara lui): 
generozitatea și ura, clocotul 
versului și tăișul lui.

Chiar dacă filmul e preocu
pat mai mult de biografia ce
tățenească decît de cea arti
stică a lui Maiakovski (a a- 
cestui poet cetățean) el su
gerează — discret dar preg
nant — geneza unor impor-

ză — aparent banală — rosti
tă de ghidul ce-l însoțește pe 
proaspătul cetățean al Mosco
vei prin orașul viitoarei revo
luții („ai să găsești drumul mai departe ?”), răspunsul vii
torului poet, cu silueta impu
nătoare, proiectată pe funda
lul turlelor Kremlinului apare 
simbolic: „11 voi găsi, de bună seamă!” Cineaștii se 
preocupă în egală măsură și 
de mediul familiei lui Maia
kovski (un tată drept și cin-

Carnet cinematografic
tante motive ale operei maia- 
kovskiene. „Mi s-au amestecat 
în cap versurile și manifeste
le", exclamă tînărul visător 
pe care viața îl aduce în 
preajma celor mai active, e- 
nergice evenimente: baricade
le revoluționare din orașul 
gruzin, cumplita represiune 
(incendierea orașului de către 
noul guvernator țarist), are
starea unor organizatori ai 
mișcării muncitorești Con
gresul P.M.S.D.R. din Georgia 
și altele.

Pierdut puțin din atenția 
scenariștilor pe fundalul isto
ric agitat, Volodea revine, spre 
final, cu forță sporită, domi- 
nind ecranul și încheind, apo
teotic, într-o excelentă imagi- 
ne-statuie, capitolul impetuoasei adolescența. Dintr-o fra-

stit, o soră cu vederi revolu
ționare), apoi al intelectuali
lor progresiști gruzini (poetul 
octogenar traducătorul „Inter
naționalei”, ori cel mai tînăr, 
autorul unei piese interzise de 
cenzura țaristă), cițiva profe
sori cu vederi democratice sau 
fiul invalidului de la Port 
Arthur, inimosul Arsen — cu 
toți factori importanți în e- 
ducarea tînărului poet în spi
ritul celor mai nobile idealuri. 
Căutînd să cuprindă prea 
multe date documentare, acea
stă parte biografică (ușor ilu
strativă) nu e lipsită de mo
mente accentuat dramatice: 
accidentul de la gater, prima 
întîlnire a copilului cu reali
tatea crudă a vieții muncito
rilor, baricadele, incendierea 
orașului și moartea tatălui lui 
Volodea.

Din cînd în cînd răsar din 
vălmășagul epic, motivele li
rice ale creației malakovskie- 
ne: un călăreț gruzin, cu ca
zacă roșie, purtînd către to
varășul său ștafeta luminoasă 
a unui mesaj îi inspiră ado
lescentului metafora omul- 
steag, flamura ce taie, impe
tuos, zările... Portocaliul intens al incendiului orașului 
devine crud, insuportabil de 
dureros 
sibil al 
poliția 
funcție 
spectaculară, constituie o în
sușire a acestui film biografic. 
Un operator inteligent, valo
rifică nu numai farmecul pei
sajului gruzin, dar descoperă 
unghiuri inedite pentru fil
marea actorilor (inspiratele 
portrete reprezentînd pe Ma
iakovski pe baricadă ori pro- 
ectat grandios în final pe zi
durile Moscovei — o statuie 
vie a poetului luptător).

Tînărul interpret ales — 
Rodam Celidze -— e apropiat 
imaginii fizice și morale pe 
care o avem despre Maia
kovski. Fără a avea ponderea 
jocului cerută de dificilul rol, 
are spontaneitatea, prospeți
mea, avîntul primilor ani ai 
eroului.

Studiourile gruzine ne-au 
dăruit o evocare romantică a 
adolescenței poetului. O aștep
tăm cu nerăbdare pe cea a 
complexei sale maturități.

pentru sufletul sen- 
copilului bătut de 

țaristă. Culoarea, cu 
dramatică nu numai

ALICE MĂNOIU

Matinee
speciale

Cele două școli din comuna 
Cocargeaua, raionul Fetești, cu
prind un număr de 1 050 copii. 
Pentru a veni în ajutorul ele
vilor, conducerea școlii din co
mună în colaborare cu căminul 
cultural, organizează săptămî
nal vizionări de filme la mati- 
nee speciale pentru copii. La 
fiecare matineu participă, în 
medie, 700 de elevi.

Înainte de începerea fiecărui 
film, Învățătoarele Dragoș Anca 
și Spirea Ștefana prezintă 
cenzie a 
mează să 
vizionare

Numai
fost urmărite filmele artistice 
„Fii atentă, bunicuțo", „Clinele 
sălbatic Dingo" și o serie de 
filme de desene animate. Ase
menea matinee 
ganlzează și în 
dușani, Făcăeni, 
veni și altele.

o re- 
ur- 

după
fiecărui film ce 
fie vizionat, iar 
au Ioc discuții.

în ultimul timp, au

speciale se o'r- 
comunele Bor* 
Socariciu, Sa»

D. LAURENȚIU
Fetești

Agarpj.es
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ART EA VIZIT A"
ri de cîte ori pășești în Uzina „23 August” te

1 impresionează plăcut aleile de flori și arbuști,
sădite cu gust de mîinl harnice. Această „carte 

1Ws de v*z*tă” prezintă pe muncitorii uzinei ca iubi- 
tori de frumos, gospodari pricepuți. La înfrumu- 

iHTnTrli sețarea uzinei o contribuție apreciabilă au adus-o 
tinerii. Zilele acestea într-o convorbire cu tova

rășul DUMITRU GHEORGHIȘAN, secretar al comitetului 
U.T.M. am aflat despre larga participare a tinerilor din uzină 
la muncă patriotică.

— Odată cu sosirea primă
verii tinerii uzinei noastre, 
care au participat în proporție 
de aproape 70 Ia sută Ia inte
resante acțiuni de muncă pa
triotică în timpul iernii, și-au 
reînnoit obiectivele. Dacă în 
primele luni acțiunile de muncă 
patriotică au cuprins obiective 
ailate în incinta uzinei — strîn- 
gerea fierului vechi, spargerea 
nisipului din depozitul de ma
terii prime al turnătoriei de 
oțel — în zilele primăverii ei 
și-au ales ca obiectiv înfru
musețarea parcurilor din jurul

uzinei, a Bulevardului Muncii. 
Construirea noilor cvartale de 
locuințe în cartierul Balta Al
bă, în care locuiesc foarte 
mulți tineri de la noi, a stimu
lat participarea tinerilor și la o 
acțiune amplă de amenajare, 
aici, a unor spații verzi. In 
cinstea zilei de 1 Mai și a Zi
lei Tineretului, mai multe bri
găzi de muncă patriotică au 
participat la reamenajarea par
cului Vergului, eiectuînd a- 
proape 1000 gropi pentru po
mi. In fiecare săptămînă sute 
de tineri ai uzinei, din secțiile:

sculerie, motoare vagoane au 
lucrat cu însuflețire la înfru
musețarea Bulevardului Muncii 
pe porțiunea cuprinsă între Fa
brica de ciment și Bariera Ver- 
gulul.

— In aceste zile ce obiective 
vor 11 înscrise în programul 
muncii patriotice ?

— In fiecare săptămînă, du
pă terminarea orelor de muncă, 
tinerii participă la acțiunea de' 
curățenie în secții, după care 
pornesc la strîngerea fierului 
vechi. Acțiunea aceasta, la 
care sînt prezenți tinerii din 
toate atelierele uzinei, a oferit 
secției turnătorie-oțel în pri
mele 4 luni o cantitate de 
3 150 tone fier vechi. La co
lectarea fierului vechi s-au e- 
vidențiat mai ales tinerii de la 
turnătorie-oțel, vagoane, scu
lerie și motoare. De altfel în 
toate acțiunile de muncă patri
otică tinerii din aceste secții 
se situează printre fruntași.

Ample acțiuni de muncă patriotică

Lăcătușul Nicolae Pădurarii, 
muncilor apreciat, a condus cu 
pricepere brigada de muncă 
patriotică din secția vagoane 
formată pentru amenajarea 
spațiilor verzi din cartierul 
Balta Albă. In mod deosebit 
s-a evidențiat, de asemenea, 
brigada de muncă patriotică 
condusă de strungarul Du
mitru Oancea, de la motoare 
și brigada pe care a condus-o 
electricianul Gheorghe Vasile, 
la amenajarea parcului din fața 
turnătoriei de oțel.

Tinerii participă cu entuziasm 
Ia munca patriotică, sînt plini 
de voioșie, le place să cîn- 
te. Am observat însă că unii 
tineri nu cunosc prea multe cin- 
tece. Ne-am gîndit de aceea ca 
în cadrul activităților noastre 
să inițiem o acțiune mai largă 
de învățarea cîntecelor inspi
rate din munca brigadierilor

VASILE RANGA

Desen de TIA PELTZ

înfrumusețează comuna Plan tează
Tinerii din Cîn- 

dești au răspuns cu 
mult, entuziasm la 
acțiunea de înfru
musețare a comu
nei. In urmă cu trei 
ani a fost amenaja
tă aici o pepinieră 
de vuieți de salcîmi. 
Acum erau foarte 
buni de plantat. Or
ganizația U.T.M. a 
mobilizat tinerii și

pionierii de la școa
la de 8 ani care în 
timpul lor liber au 
plantat 3 200 de vu
ieți de salcîm. A- 
ceștia vor opri de 
la surpare malul vî- 
rîului Dragova.

Alți tineri, printre 
care Nicolae Năsies- 
cu și Ștefan Girlea 
au curățat de spini o suprafață mare de

izlaz la punctul nu
mit Cerdac.

Cine trece prin 
comuna Cîndești 
constată de la prima 
vedere că locuitorii 
ei, tineri și vîrstnici, 
o înfrumusețează 
mereu.

TACHE
VASILACHE 
corespondent 

voluntar

pomi fructiferi

3 500 000 lei economiiTIMIȘOARA (de la corespondentul nostru). —A devenit o obișnuință ca în timpul liber tinerii din regiunea Banat să participe la acțiunile inițiate pentru colectarea metalelor vechi. Numai în ultima lună, tinerii au strîns, prin muncă patriotică, circa 2 000 tone de fier vechi (în primele 5 luni ale anului s-au trimis oțelăriilor aproape 9 000 de tone dintre care 5 500 tone aparțin tinerilor reșițeni,

iar 3 030 celor din raionul Caransebeș).Tinerii participă activ și la alte lucrări; Cei din raionul Lugoj, de exemplu, au reparat 203 km de drumuri. Adăugind la toate acestea lucrările de plantare a pomilor, curățirea pășunilor, redarea de terenuri agriculturii, reiese că tinerii din regiunea Banat au adus anul acesta prin muncă patriotică economii în valoare de 3 500 000 lei.
Răsfoind scrisorile 

corespondenților noștri 
voluntariTot mai multe scrisori sosite de la corespondenții noștri voluntari ne vorbesc despre entuziasmul cu care tinerii participă la acțiunea patriotică de colectare a fierului vechi.Iată un plic, sosit de la Hunedoara. Este de la 

Ion Cîmpeanu, controlor tehnic de calitate. EI ne povestește un fapt deosebit de semnificativ :„Lucram în schimbul III. în hala de ajustaj a laminorului de 750 mm de la Combinatul Siderurgic Hunedoara, a fost introdusă o garnitură de vagoane C.F.R., pentru a fi încărcate cu oțel.

B
ilanțul acțiunilor patrioti
ce desfășurate de tinerii 
din orașul Craiova în pri
mele 5 luni ale anului e- 
ste rodnic. Notăm cîteva 
din acestea: întreținerea 
și curățirea a peste 60 de 
ha pășune și finețe din G.A.S. Roma

nești și G.A.C. Ișalnița și Brănești, să
parea a aproape 400 de gropi pentru 
pomi fructiferi în masivul de pe dea
lul Bucovățului, efectuarea de tera- 
sări, săparea de gropi și plantarea a 
peste 2300 de meri, peri, caiși, vișini 
pe terasele situate pe marginea șoselei 
ce duce spre aéroport. Numai la acțiu
nile patriotice întreprinse pe marile 
șantiere de1 construcții și plantarea de 
pomi au fost ' antrenați în primăvara 
aceaStă peste 8500 de tineri iar canti
tatea de metale vechi colectată și tri
misă spre prelucrare este pe punctul 
de a depăși 1000 tone.

In continuare, organizațiile U.T.M. 
și-au prevăzut să mobilizeze tinerii la

realizarea unor noi și importante o- 
biective. Ei vor participa la însiloza- 
rea întregii cantități de furaje nece
sare hrănirii animalelor, iar prin ac
țiuni de muncă patriotică vor însilo- 
za peste 310 tone. Vor participa la iri
garea a 10 ha de culturi, la ridicarea 
a 3 saivane, 5 pătule, 4 grajduri, 6 
magazii și două școli. Vor strînge peste 
2000 kg griu din spice iar cantitatea 
de1 fier vechi colectată și predată la 
finele anului va depăși 3000 tone.

In curînd se vor deschide șantiere 
importante pentru reamenajarea par
cului „Poporului“ și a luncii. Cea mai 
mare parte din volumul lucrărilor de 
aici se va executa prin muncă pa
triotică. Valoarea economiilor reali
zate pe această cale în orașul Cra
iova se va ridica la sfîrșitul anului la 
aproape 1 800 000 lei. O bună parte 
din această sumă a fost realizată.

V. BARAC
corespondentul „Scînțeii tineretului" 

pentru regiunea Oltenia
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Parcă nici nu-i mai 
recunoști...

Fier vechi—oteldriilor
v V '»» jMi-am aruncât-.- privirile pe lateralele vagoanelor. Pe două dintre ele, care purtau numerele 405 887 și 400 616, am văzut cîte o tăbliță pe care seria : „Oțela- 

rilor hunedoreni — 
din partea tinerilor 
de Ia Atelierele de 
reparat material 
rulant — Iași”.Cele două vagoane intraseră în combinat, cu cîteva ore înainte, încărcate cu fier vechi, iar peste alte cîteva ore — ele au părăsit combinatul în- dreptîndu-se spre una din marile noastre întreprinderi prelucrătoare de metal, încărcate cu oțel.Tăblițele nu aufost scoase de pe

■ ' irP! lateralele vagoane» lor, au rămas acolo unde le-au pus tinerii ieșeni...”într-o altă scrisoare, Dobrea I. Petru, de la Uzinele textile „30 Decembrie" din Arad, ne scrie :„De la începutul anului și pînă acum au fost colectate aici pesite 90 de tone de fier vechi și aproape 90 de tone de fontă veche Tinerii din sectoarele filatură, prepa- rație, țesătoria automată, și în mod deosebit utemiștii Ion Crețu, Viorica Popa, Nadaș Maria și Nistor Firanda, au adus o contribuție prețioasă”.Dar iată încă unul dintre plicurile abia sosite la

.” ’.reUafftîfe/-' Expeditor : ConducereaȘcolii profesionale de ucenici: de pe lîngă Fabrica de rulmenți din Bîr- lad. în scrisoare se vorbea despre fotografia și despre nota critică publicate în ziarul nostru nr. 4360 din 24 mai a.c. sub titlul „Fier 
vechi... intemperii
lor“, prin care era criticată direcția de resort din Ministerul Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini pentru faptul că a întîrșiat mai bine de un an aprobarea casării unui autocamion scos din uz.Citim răspunsul primit:

„Vă comunicăm 
că Ministerul Meta
lurgiei și Construc

țiilor de Mașini. 
Direcția personal și 
învățămint, a apro
bat casarea auto
camionului cu nr. 
de circulație 26121 
Iș.

Acest autocamion 
a fost predat la 
I.C.M. Birlad, pen
tru care Școala 
profesională de u- 
cenici de pe lîngă 
fabrica de rulmenți 
Bîrlad a primit ade
verința nr. 768 234”.Un răspuns concret și operativ.Printre numeroasele scrisori sosite în aceste zile la redacție sînt și - cele ale corespondenților noștri voluntari Ba- 
sov Constantin — funcționar din Tg. Mureș, Constantin 
Frîncu — colectivist din comuna Făcă-

em, raionul Fetești, 
losif Doman — e- lectrician la I.F. Nehoiu. Ion Donica — muncitor la Uzina de' superfosfați si acid sulfuric din Năvodari, Nițu 
Gheorghe — funcționar la ICEMIN- București, Teodor 
Crișan din comuna Răpsig, raionul Gurahonț, Ion lor- 
dănescu, funcționar în comuna Gheorghe Lazăr, raionul Slobozia și ale multor altora care ne-au comunicat că și din localitățile lor au pornit spre oțelării importante cantități de fier vechi, la colectarea cărora tinerii au adus o prețioasă contribuție.N. COTIGA

: FRUNTAȘI IN MUNCA j

PATRIOTICĂ !
Tinerii de la Uzinele „23 August” participă activ la «c- ♦ 

țiunile de muncă patriotică. Cei mai harnici dintre aceștia, I 
fruntașii, ne-au fost prezentați în convorbirea noastră de to- f 
varășul Dumitru Gheorghișan. 4

I-am cunoscut pe cîțiva și cu ajutorul peliculei fotografice*
îi publicăm astăzi (de sus în jos) ♦

ION TOP1RCEANU (strungar) «
JOITA TUDORACHE (strungar) î
ENE ȘTEFAN (matrițer din secția sculerie) j
DUMITRU OANCEA (strungar) t♦
GHEORGHE ZOTTA (mecanic montor din secția motoare) 4 4 lngăduiți-ne o precizare: panoul de onoare al frunta- *

* șilor în acțiunile de muncă patriotică la care sînt prezenți J
♦ tinerii uzinei cuprinde mai multe fotografii. • 4

ION MIHAI (sudor)

S rl° L1 1 — 1"eiJ T®!1UC este de multă- vreme fruntaș. Oamenii muncesc bine, iși îndeplinesc sarcinile. Exista însă aci— și asta se în- timpla pina acum cîteva luni, îti-’fanuarie— o brigadă care nu ținea"' umeri ?u ^elelalte':BesP°nsabilul «cestei < brigăzi obișnuia - să ridice din tovîrk„’iNraii CU cme *ac& țreaba- Dacă aș avea băieți: turn "are; să' zicem, tovarășul Cplceș sau țp^arașul .Andrei,-da.'Dat'Au băieții'mei; 'La o țediftța de produpțip, la care participaUt'ttjțH^eftFMe schimburi din întreagă"'rtiihă lucrurile au luatrînsă*’® altărintorsâturăa'S înscris.la cuvtat'un.'miner, responsabil' de schimb în-alt«sector. -Eu nu mă împac, cu această, părere, a spus el.- ,-,Cu colectivul meu nu se poate face treaba!’ De unde îdeea asta, doar acolo lucrează 4 mineri calificați. 3 ajutori, 3 excavatoriști buni...Dumneata ce părere ai ? l-a întrebat inginerul, șef de sector., ~. Cț’ed ca e vbrba de neîncrederea responsabilului brigăzii în forțele colectivului, asta e...A urmat o scurtă pauză,, responsabilul a dat din mînă cum că el a mai auzit de astea, apoi a adăugat: ,— Uite ce, încearcă tu... Să te văd !— Ce zici, tovarășe Biriboiu ? a întrebat din nou inginerul.— Tovarășe inginer, eu n-am mai fost responsabil de brigadă, n-am prea multa experiență în munca de conducere, dar primesc..Și experiența a început. La 1 februarie, Constantin Biriboiu, un tînăr uscățiv m virsta de 28 de ani, cunoscut și înainte ca un miner de mîna întîi a preluat conducerea brigăzii' codașe'. -A discutat pe îndelete situația existentă cu'fiecare om din brigadă și au stabilit și măsurile ce trebuie luate. în primul rînd respectarea strictă a programului de lucru. Pînă atunci păruse un lucru mărunt nerespectarea întocmai^a programului, acum au văzut însă că asta aducea dintr-o dată o nota de înviorare în munca lor, ca atunci cînd începi să respiri un aer proaspăt.Mașinile care transportă minereul nu trebuiau să stea o clipă, excavatorul la fel. Pentru asta, oamenii trebuiau să învețe mai bine. De aceea chiar și pe oamenii cei mai buni, cum sînt Văduva Zamfir, Ion Bordea, Gheor- ghe Goghița, Alexandru Safta, Gh. Biclea și alții, el i-a îndrumat spre cursurile de ridicare a calificării, spre studierea celor mai bune metode de lucru.. ...Și așa lucrurile au luat o întorsătură... nouă în brigadă. Vremea a fost insa in februarie cu-totul neprielnică: (brigada lui Biriboiu lucrează în carierele de la suprafață, în aer liber). Sfîrșitul lunii a adus totuși prima victorie : indeplmmdu-și planul, băieții au scos și 200 de tone de minereu în plus.~ B puțin ! a declarat Biriboiu nemulțumit: cjnd s-a comunicat rezultatul. Putem devehi brigada cea.mai bună din Exploatarea minieră Teliuc.Poate că unii au rîs atunci. Biriboiu însă vorbise serios. Aceeași perseverența ~ și aceeași exactitate matematică, a pus-o în organizarea locului de munca, în instruirea de două ori.pe săptămînă' a oamenilor, .în căutarea și descoperirea celor mai bune straturi, cu cel mai mare conținut de fier. Felul sau de a face toate lucrurile cu seriozitate,, faptul că la el nu există vorbe cu „las-că-merge și așa”, toate acestea s-au adăugat la încrederea in colectiv și i-a electrizat pe. oametii.Și iată că luna martie a adus o victorie de răsunet : brigada a depășit planul cu 2 000 de tone !în aprilie i-a lăsat în urmă, și' pe cei mai buni : brigăzile lui Cosma Culcea și Nicolae Andrei, .avînd o depășire de plan de 3 000 de tone minereu de cea mai bună calitate. In mai, din nou, 2 000 de tone, peste plan.Biriboiu a făcut, într-adevă.r, dovada că avînd încredere în colectiv, știind să organizezi temeinic munca, să-i conduqi și să-i. entuziasmezi pe oameni poți face cu ei minuni. Acum ei s-au angajat, să realizeze în Cinstea zilei de 23 August o depășire de plan de 6 000 de tone.Și vor reuși, șîntem siguri. Băieții au,arătat'ce șînt în stare să facă. Acum parcă nici nu-i mai recunoști.
CORNEL OCOȘ 

secretarul comitetului- U. T. M.
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Noul local al poștei din Sinaia.
Foto AGERPRES

ouăzeci Je zileL - J
t in d

Mai mult decît o pasiune
«444441 n om privește cîmpul.

E dimineață și parcă 
ai,zi ium‘na vuind in 

ÎW lrunzele porumbului,
gjOgM verzi, tremurînd. O-InTOHTII mUi jșj face mîna

streașină la ochi si 
lntlrzie așa nemișcat, soarele urcă
pe cer, porumbul tremură lin, 
omul nu se mai satură privind.

Woszwary baci, ce cauți cu pri
virea pe cîmp ? Vezi oare și auzi 
cum cește porumbul ?

Crește porumbul!... Porumbul 
dumitale, Woszwary baci, nu-i 
așa ? Porumbul a cărui poveste se 
înfrățește atît de strîns cu însăși 
povestea vieții dumitale...

Cîndva, cu vreo trei decenii în 
urmă, pe un colț de ogor, Arthur Woszwary încerca o experiență 
căreia îi închina nespus de multă

trudă și patimă. Porumbul avea o 
denumire semnificativă — „om să
rac" — și îl încrucișa cu o altă 
varietate specifică doar pămîntu- 
rilor umede și îndelung odihnite, 
căutînd astfel o ieșire din cercul 
prea strimt al puținului său pă- 
mînt. Ocolit ca prin minune de 
război, Arthur Woszwary își ara și își însămînfa ogorul, încrucișa 
porumbul, cerceta. Undeva, depar
te, se încrucișau arme, și mureau 
oameni. Pe un ogor, aici, un om 
ducea o luptă pașnică și de crea
ție cu pămîntul. Prin încrucișarea 
cu cealaltă varietate, porumbul 
„Om sărac’ creștea frumos, avea 
bobul plin și rotund. După nenu
mărate experiențe, obținu cinci 
știuleți mari, foarte mari.

— Woszwary baci, ia să vedem 
șl noi porumbul, veneau la el oa

menii. Cum ai făcut ? — spune-ne 
și nouă.

N-a mai avut cînd să le spună. 
In lume se răsturnaseră multe 
între timp. Fascismul se retrăgea 
Îngrozit spre bîrlog. Woszwary 
porni și el cu arma în mînă, pe 
tron!, să-și împlinească datoria 
față de patrie. De porumb însă 
n-a vrut să se despartă. Cît a fă
cut zilele și nopțile războiului 
pînă în Tatra, Arthur Woszwary 
a purtat în raniță cinci știuleți de 
porumb. Printre schije și garduri 
de sîrmă ghimpată, un om trecea în 
salturi repezi ferind de moarte 
cinci știuleți de porumb. Cînd s-a 
întors acasă, la sfîrșitul războiului 
i-a însămînjat pe un ar de pămînt 
și a continuat experiențele. In 
primul an a obținut sămînță pen
tru trei ari. Experiența a continuat

și în al doilea an, și în al treilea, 
mereu — pînă în 1959, cînd s-a 
înființat gospodăria colectivă. A- 
tunci, porumbul pe care îl purtase 
în raniță toate zilele și nopțile de 
luptă pînă în Tatra, dăduse rod 
să însămințeze cu el un hectar de 
pămînt. S-a înscris în gospodăria 
colectivă, dăruind această sămîn- 
ță proprietății obștești. își dăruia 
visul său cel mai de preț, care avea 
să se împlinească cu adevărat a-1 
bia pe cimpiile aliniate laolaltă. 
In 1960, primul . hectar însămînțat 
cu acest porumb rodea peste 
6 500 de kg de boabe. Și de atunci 
cresc an de an hectarele pe care 
rodește porumbul lui Woszwary 
baci — acest om pentru care 
munca șl viața l-au fost și cerce
tare, șl.pasiune, și dăruire, Si 
toate 1 se împlinesc astăzi, cînd

părul cărunt i-a argintat ușor tîm- 
plele. Dar nu-i obosit. Dimpotrivă, 
oricînd l-ai căuta, de dimineața 
și pînă seara îl afli pe timpurile 
gospodăriei,, printre colectiviști.

— Tovarășe vicepreședinte, li 
spun colectiviștii, veniți la gră
dină să vedeți răsadurile, să ne 
spuneți, bine cresc sau nu ?
— Tovarășe vicepreședinte, în 

curînd porumbul cere praștia a 
doua, i-o dăm sau mai așteptăm ?

Și Arthur Woszwary, vicepre
ședintele gospodăriei colective din 
Satu-Mare, nu întîrzie să-și arate 
priceperea, oriunde — pe cîmp, la 
grădină — mereu.

Dar parcă tot lanurile de po
rumb. îl atrag cel mai mult și cînd 
Ie privește i se luminează de bucu
rie sufletul și ochii.

A. I. ZĂINESCU

La preia de 2 500 de tone din secția forjă grea sosise timpul ca podul 
rulant de 38 de tone să fie revizuit și reparat. Inginerul Mihai Chirculiță 
s-a adresat electricienilor:

— Lucrarea e foarte grea, le-a spus el, dar trebuie s-o terminăm în 10 
zile. Eu zic să desemnăm două echipe de electricieni care să lucreze în 
schimburi.

— Nu e nevoie de două echipe, tovarășe inginer, și-a spus părerea Ionel 
Rusef. Cu echipa mea mă angajez să execut toate lucrările. Cunosc forțele 
echipei, cunosc pe fiecare om. Incredințați-ne această sarcină.

Lucrările au început. Ionel Ruief a împărțit echipa în trei grupe și ast
fel; în schimburi, cele trei grupe munceau de zor. Șeful de echipă, după ce 
lucra un schimb, mergea la școală, iar apoi venea iar pe .la uzină. Nu-l 
răbda inima să nu vadă curii merg treburile, să nu ajute fiecare schimb., Și 
după opt zile de muncă și frămîntări, echipa a dat în folosință podul-rur 
lanț, cu două zile mai devreme. Așa hotărîse. In opt zile a muncit cit două 
echipe sau cît o singură echipă în douăzeci de zile. Electricienii munciseră 
fără greș, rapid, dar cu toții recunosc că meritul cel mai mare îl are-șeful 
lor de echipă, care a știut să-i însuflețească zi de zi, nu prin vorbe,, ci prin 
exemplul său personal.

-. I. SMEU
tehnician la Uzinele „Progresul” Brăila



Școală a curajului și a 
bărbăției — așa i se spune 
parașutismului. Aci, la a- 
ceastă școală, cu ajutorul 
comandanților și al lucrăto
rilor politici, militarii își 
însușesc temeinice și multi
laterale cunoștințe militare și de specialitate, își for
mează deprinderile necesa
re. Printr-un antrenament 
perseverent făcut la apara
te speciale, militarii își for
mează calități fizice deose
bite. atît de indispensabile 
unui parașutist.

In clișeu, vă prezentăm 
un echipaj în momentul 
lansării cu parașuta în ve
derea ducerii unor acțiuni) 
de „luptă". , _ J

T urneul 
de la

de șah
Sociinde

,,/Â Romînia, învățămîntului superior
î se acordă o însemnătate primordială“H. M. R. Keyes, secretar general al Asociației intenațio- nale a universităților, a părăsit joi Capitala, îndreptîndu-se spre Paris.Pe aeroportul Băneasa, oaspetele a fost condus de prof. Jean Livescu, adjunct al ministrului învățămîntului și rector al Universității din București, acad. prof. Miltiade Filipescu și prof. dr. Alexandru Bălăci, prorectori ai Universității din București, de cadre didactice universitare.La plecare, H. M. R. Keyes, a împărtășit redactorului A- genției romîne de presă „Agerpres", Adina Constantinescu, cîteva păreri în legătură cu vizita sa.Scopul vizitei mele — făcută la invitația Universității din București — a fost acela de a cunoaște diferite probleme ale învățămîntului superior din Romînia, de a strînge legăturile cu cadrele didactice universitare din țara dv. în cadrul Asociației internaționale a universităților din care fac parte astăzi 400 universități din 80 de țări ale lumii, lucrăm în momentul de față la întocmirea unui studiu comparativ al situației învățămîntului în diferite țări ale lumii, asupra accesului tinerilor în învățămîntul superior și repartizarea lor în diferite profesii. Cu acest prilej am constatat un regretabil fapt: foarte mulți tineri din lume se îndreaptă spre facultate fără să aibă cu toții condiții

Declarația lui

H. M. R. Keyes, secretar 
general al Asociației 

internaționale a 
universităților

și posibilități de studiu corespunzătoare, ele diferind după clasele sociale din care provin, în ceea ce privește însă organizarea învățămîntului superior în Romînia, semnalez cu deosebită satisfacție că i se a- cordă o însemnătate primordială. După abolirea definitivă a analfabetismului voltarea pe parcurs a tnîntului elementar și s-a pus accentul pe mîntul superior ca factor deosebit de important nu numai din punct de vedere economic ci și de ordin cultural. La Ministerul învățămîntului am a- vut prilejul să aflu unele date comparative asupra numărului studenților de astăzi și din trecut.Mă simt dator să spun că studenții din Romînia sînt mult privilegiați în comparație cu studenții din alte țări. Cadrele didactice universitare, despre care afirm cu certitudine că sînt posesori ai unui spirit umanist, fiind deosebit de a- tașați meseriei lor, mi-au povestit că în perioada cînd erau studenți nu aveau asemenea

și dez- învăță- mediu, învăță-

condiții de viață și studii. M-a impresionat în mod special arhitectura complexelor studențești din București, Cluj și Iași. îmi amintesc cu plăcere sala imensă, luminoasă a cantinei studențești din cartierul Grozăvești.în continuare, H. M. R. Keyes, a vorbit despre colaborarea Universităților din București și Iași cu Asociația internațională a universităților, despre schimburi de informații, despre articolele scrise de universitari romîni pentru buletinul Asociației cuprinzînd idei valoroase în ceea ce privește organizarea și structura universităților.în încheiere H. M. R. Keyes, a vorbit despre impresia de neuitat lăsată de orașul București pe care l-a asemănat eu o uriașă grădină înflorită de modernele stațiuni delitoralul romînesc al Mării Negre.
Și pe

(Agerpres)Simpozioane consacrate Congresului mondial al femeilor de la Moscova

PE SCURT • PE SCURT

A Început 
recoltatul 

căpșunilor

cest Lev

• Turneul 
ternational 
șah de la Soci 
a continuat cu 
partidele 
rundele a și a 5-a. O 
re forță de 
dovedește la a- 

marele maestru

din
4-a 

ma- 
joc

concurs
Polugaevski care a obținut

Fotbalîn continuarea turneului

Răspunderea 
organizației U. T. M.

în (ară a început recoltarea 
căpșunilor. Producția din a- 
cest an este bună. '

Unitățile agricole socialiste 
au mărit în primăvara aceasta 
suprafețele cultivate cu căpșuni 
cu peste 300 de hectare. Tot
odată ele fac acum pregătiri 
pentru ca în lunile august și 
septembrie — cînd este peri
oada optimă de plantare — 
să extindă căpșunul pe încă 
1200 ha, mai ales în regiunile 
Maramureș, Argeș, ~ 
Crișana, București și în unită
țile din jurul orașelor și cen
trelor muncitorești, unde sînt 
condiții și posibilități pentru 
sporirea și valorificarea recol
tei. Stațiunile experimentale 
asigură unităților cultivatoare 
material săditor din cele mai 
valoroase soiuri.

(Agerpres)

•pe care-1 întreprinde în țara noastră, echipa de fotbal Motor Zwickau, cîștigătoarea „Cupei R. D. Germane” a jucat joi la Pitești cu Dinamo din localitate. Fotbaliștii romîni au obținut victoria cu scorul de 2—1 (0—1) prin punctele realizate de Țurcan.
Box

încă două victorii, Invlngînd 
pe Haag și Gukici. Șahisiul so
vietic conduce în clasament cu 
4,5 puncte din 5 posibile, ur
mat la un punct de Smîslov și 
Krogius. Maestrul romîn Victor 
Ciocîltea nu a jucat cu succes 
în aceste runde. El a fost în
vins de maghiarul Bilek și a 
întrerupt în poziție mai slabă 
la iugoslavul Bukici. Comenta
torul agenției TASS apreciază 
totuși că Ciocîltea poate obți
ne remiza deoarece pe tablă se 
află nebuni de culori diferite. 
Alte rezultate înregistrate. 
Smîslov 
tonih —
Bobotov 
Smîslov,
toșin, remiză.

— Kozma 1—0; An- 
Haag 1—Oi Holmov — 

remiză; Holmov — 
remiză; Zaițev — An-

(Agerpres)

• Meciurile dispu
tate în cea de-a 
doua zi a campiona
tului mondial mascu
lin de handbal în 11 
s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate : 
Elveția—S.U.A. 17—4 
(11—2); R. D. Ger
mană—R.P 
11—7 (5—4) 
tria—Izrael 
(6—5) ; R. P. 
nă—Olanda 
(10—4).

Jn prima 
conduce R. F. 
mană cu 4 puncte, 
urmată de Elveția 4 
puncte, Olanda și 
S.U.A, zero puncte. 
In grupa a doua pe 
primul loc se află 
R.D. Germană — 4 
puncte, urmată de

puncte,1 punct,

Banat,

• Sîmbătă în program cuplat pe stadionul Dinamo se vor desfășura două întîlniri contînd pentru campionatul republican de box pe echipe. Cu acest prilej, se vor întîlni Steaua cu Metalul București și Dinamo București cu Constructorul Galați. Reuniunea începe la ora 18.
Utilaje moderne, de mare randament

In principalele exploatări ale 
Trustului minier Banatul au fost 
date In folosință noi mașini și 
utilaje de mare randament. Prin
tre acestea se numără compresoa- 
re, perforatoare, instalații de în
cărcat. Totodată a fost mărit nu
mărul vagoanelor și a altor utilaje 
anexă. Toate aceste măsuri au 
permis extinderea mecanizării lu
crărilor de extracție a cărbunelui 
ca și îmbunătățirea procesului de 
sortare a Iul. Folosind cu price-

pere noile utila/e, minerii din a- 
ceastă parte a țării, au sporit sim
țitor viteza de lucru la înaintări, 
înregistrind o creștere a producti
vității muncii cu 3,5 la sută față de 
indicii planiiicați. Totodată minerii 
bănățeni au reușit să reducă și 
consumul de materiale auxiliare și 
de energie, folosite în procesul de 
producție, realizînd economii su
plimentare la prețul de cost în va
loare de peste 1 800 000 de lei.

(Agerpres)

Polonă 
; AUS- 

15—12 
Germa- 

23—7

grupă 
Ger-

echipă vor face parte I. Melihov, G. Saidhujin, A. Petrov, V. Kăpitonov, A. Cerepovici, A. Oliza- renko și S. Korj.Turui Franței pentru amatori se va desfășura între 30 iunie și 14 iulie, pe un traseu de aproximativ 2 400 km.• Etapa a 17-a a turului ciclist al Italiei, Trevisio-Gorizia (213 km) a fost cîș- tigată de italianul

Austria 3 
R.P, Polonă 
Izrael zero puncte.

o Ziarul de sport „L'Equipe”, organizatorul turului ciclist al Franței de amatori (Tour de l’Avenir) a comunicat că au fost confirmate înscrierile de participare a 16 echipe, de cîte șapte alergători din : U.R.S.S., Belgia, R.P. Bulgaria, Spania, Anglia, Olanda, Italia, Irlanda, Maroc, R. P. Polonă, R. S. Ceho- Vendriamo Bariviera slovacă, Portugalia, în 5h 34'30”. Lide- R.F. Germană, Elveția, Iugoslavia și Franța. Pentru prima oară participă la a- ceastă competiție cicliștii sovietici. Din
ful clasamentului continuă să fie Diego Ronchini (Italia), urmat de Adorni la două secunde.

Comitetele regionale ale femeilor și comitetele regionale de luptă pentru pace au organizat joi, la Iași, Timișoara, Brașov și Constanța simpozioane cu tema : „In lupta pentru pace și dezarmare”, consacrate apropiatului Congres mondial al femeilor de la Moscova.La simpozionul organizat la Iași au participat peste 800 de muncitoare din fabric; și uzine, funcționare, cadre didactice din învățămîntul superior și mediu, gospodine.Un mare număr de femei din Timișoara au urmărit cu deosebit interes expunerile făcute de scriitorul Eusebiu Camilar, membru corespondent al Academiei R. P. Romîne, ing. Ma- ria Manolescu, secretară a Consiliului național al femeilor și Irina Niga, directoarea fabricii „Bumbacul” din Timișoara, despre lupta femeilor din lumea întreagă pentru pace și dezarmare, despre participarea entuziastă a femeilor din țara noastră la desăvîrșirea construirii socialismului și apărarea păcii.La simpozionul de la Constanța au luat parte peste 2 000 de femei. Au luat cuvîn- tul C. Paraschivescu-Bălăcea- nu, membru al Comitetului național pentru apărarea păcii din R. P. Romînă, Valeria Drafta, secreată a Consiliului național al femeilor și dr. Elena Voinescu, directoarea spitalului din portul Constanța.

(Urmare din pag. I)arătat că ar dori să li se vorbească mai mult despre problemele practice ale desenului tehnic, ale exploatării mașinilor, despre utilizarea lor cît mai deplină. Inginerul Leonard a pus în următoarele lecții un mai mare accent pe probleme practice ca desenarea pieselor simple, folosirea presei cu fricțiune la forjarea închisă, i-a învățat pe tineri cum să calculeze volumul unei piese pentru forjare, forța de tăiere la ștanțare etc. în acest fel ei au asimilat mai bine cunoștințele predate și le-au pus în practică. La presa cu fricțiune de pildă, utilaj care nu prea era folosit înainte, se execută acum prin matrițare un mare volum de piese care erau prelucrate prin așchiere. Rezultatul ? Consumul specific s-a redus cu două treimi la unele piese iar productivitatea muncii a crescut simțitor.Conducerea uzinei a dat îndrumări lectorilor ca după fiecare lecție să indice cursan- ților o sumară bibliografie care să le adîncească și mai mult cunoștințele de specialitate.Ne-am interesat în ce măsură se respectă această indicație. Am constatat că mulți tineri studiază literatura de specialitate.Atenția pe care am acordat-o studierii bibliografiei la curs, discuțiile cu lectorii despre felul cum vin pregătiți tinerii la seminarii, ne-au permis să cunoaștem și pe cei care ignorează importanța a- jutorului primit din partea cărții tehnice. Unul din ei era și lăcătușul Gheorghe Ungu- reanu. El, absolvent al școlii profesionale considera că nu mai are ce învăța din cărți. Este drept, nu lucra sub normă, dar rezultatele lui nu erau la nivelul celorlalți. Atît secretarul comitetului U.T.M. pe secție, Vasile Cîrceie, cît și Augustin Telcean membru al comitetului U.T.M. pe uzină, au discutat cu Ungureanu în prezența lectorului, i-au arătat tînărului lăcătuș în ce constă greșeala sa : a executa o calibrare bună nu înseamnă totul. Trebuie știut ce problemă teoretică se rezolvă prin aceasta, să se calculeze dinainte toate elementele. Astfel muncitorul este ferit de zecile de verificări inerente muncii la întîmplare.Se știe că rezultatul bunei pregătiri se reflectă în munca de zi cu zi în atelier.Se observă la tineri o cre

ștere a nivelului profesional după cîteva luni de pregătire în cadrul cursurilor ? Comitetul U.T.M. a căutat răspunsul la această întrebare chiar în secții, prin discuții cu șefii de secții și, în special, cu maiștrii din ateliere.La secția de bascule semiautomate, de exemplu, maistrul Dumitru Stănese este foarte mulțumit de felul în care tinerii au reușit să se pregătească la cursuri. într-o discuție cu el, ne spunea :— Băieții învață bine. Aceasta m-a determinat ca să-i repartizez la lucrări de mare răspundere. Dacă înainte am propus ca fiecare tînăr din secție să lucreze pe lîngă un muncitor vîrstnic, de curînd am propus ca, începînd cu secretarul organizației U.T.M., Ilie Moise și cu lăcătușul Ion Albu să promovăm cu curaj pe tineri Ia lucrările de verificare a acestor aparate complicate. M-am bazat pe faptul că, pe lîngă cele învățate de la vîrstnici, la cursul de ridicare a calificării ei și-au însușit toate noțiunile predate.Siguranța maistrului își găsește explicația și în faptul că din secția lui niciun tînăr n-a lipsit de la cursuri. între el și secretarul organizației de bază U.T.M. a existat totdeauna o strînsă legătură, s-au consultat în permanență asupra stadiului de pregătire al tinerilor._ Am arătat cîteva din căile folosite de noi pentru a urmări cum învață tinerii cursanți.Totuși socot că n-am făcut totul. Posturile utemiste de control puteau să ne fie de un real folos în această privință. Prin raidurile organizate în secții s-ar fi rezolvat mai o- perativ o serie de dificultăți în ce privește pregătirea tinerilor, am fi cunoscut mai din timp pe acei tineri care au rezultate foarte bune în perfecționarea cunoștințelor profesionale, am fi popularizat experiența lor în acest sens.Dar abia în urmă cu cîteva săptămîni am ridicat a- ceastă problemă, deci destul de tîrziu pentru ca acțiunile posturilor utemiste de control să aibă eficacitatea dorită.Atenția pe care am acordat-o pregătirii tinerilor a fost apreciată de comitetul de partid, de conducerea uzinei. Dacă în ultimul timp realizările noastre au crescut, aceasta se datorește în bună măsură eficacității cursurilor de ridicarea calificării, a atenției cu care s-au pregătit tineri! cursanți.(Agerpres)
-----

RARĂU t tn drum tpr* „Pietrele Doamnei". Foto t 'AGERPRES

INFORMAȚIIProf. dr. P. S. Noble, vicecancelarul Universității din Londra și prof. dr. G. H. Bol- sover, directorul Școlii de studii slavistice și est-europene din Londra care nevizitează țara au fost primiți joi după- amiază de Ștefan Bălan, ministrul învățămîntului.
★La Brăila au început joi lucrările. sesiunii de referate și comunicări științifice privind industrializarea lemnului, organizată de Institutul de cercetări forestiere din București.La lucrările sesiunii iau parte reprezentanți ai conducerii Ministerului Economiei Forestiere, ingineri, cadre de conducere și alți specialiști din unitățile industriale de valorificare a lemnului din țară.(Agerpres)

Interviu despre literatura de specialitate
(Urmare din pag. I)

cercetări bibliografice în dome
niul respectiv ți traducerea unor 
materiale importante. Informarea 
tehnică corespunzătoare ne per
mite să adoptăm metode de cal
cul ți proiectare modernă, reali- 
zîndu-se mașini cu performanțe 
superioare și fabricație economi
că. Subliniem ca o dificultate 
faptul că cercetările bibliogra
fice ți traducerile solicitate se 
realizează de către I.D.T. cu o 
întîrziere de oîteva luni de la 
data comenzii pină la realizarea 
lucrării, ele fiind în funcție de 
planul de editare al institutului.

— Dificultatea este evidentă. 
Ce măsuri s-au luat în uzină 
pentru ca materialul documentar 
de care aminteați să ajungă to
tuși operativ la serviciile tehni
ce și în secțiile de producție ?

— în vederea studierii mate
rialului documentar s-a organizat 
în uzina noastră un colectiv for
mat din 20 din cei mai buni in
gineri, care se ocupă de răspîn- 
direa tehnicii noi. S-au împărțit 
nominal, pentru fiecare dintre 
aceștia, titlurile de reviste de 
specialitate la care este abonată 
uzina. Articolele care Interesea
ză în mod direct uzina noastră 
sînt prelucrate de membrii ace
stui colectiv. Pe baza recoman
dărilor făcute de aceștia se în
tocmește un coreferat, împreună 
cu cabinetul tehnic, pentru fieca
re problemă, și se înaintează 
conducerii nzinei. Acest fel de a 
proceda a dat roade din cele mai 
bune. Exemplele arătate la în
ceput, precum și multe altele, 
dovedesc de fapt eficacitatea pe 
care o are folosirea operativă a 
literaturii de specialitate.

Pentru un strop de lumină
(Urmare din pag. I)despre trecutul școalel; biblioteca școalei; materialul didactic ; mobilierul școlar; localul școlar ; cantina școlară ; farmacia școlară; atelierul școlar; inspecții și vizite; participarea Ia mișcările sociale...S-ar părea la prima vedere că totul e în ordine. Școală de stat, corp didactic, bibliotecă școlară, mobilier școlar, farmacie, material didactic, cantină școlară, atelier școlar.Ce i-ar fi trebuit mai mult unui fiu de țăran ca să poată să învețe și să arate ca în ilustratele vremii ?Situația era însă cu totul sita.Era pe vremea cînd Bogza șeria : „Două lucruri sînt prețioase în Munții Apuseni și le-au făcut faima : oamenii • și aurul,.. Numai în Munții Apuseni oamenii sînt legați pe viață și pe moarte de stînca nefertilă, sate crescute pe suprafața aridă a unui granit căptușit cu aur”. Victor I. Lungu, trăind acolo, cu moții la un loc, zi de zi. ajunsese 

și el la niște concluzii ale lui, poate și mai amare.
„Sîntem cea mâi săracă din

tre comunele sărace de pe Va
lea Ampoiului. Stăpînitorii au 
Înființat o fabrică aci, de al
cool, cu scopul drăcesc ca să 
distrugă sănătatea și virtuțiiie 
frumoase ale acestui blind și 
umilit popor”.Ceva mai diabolic, mai barbar și mai cinic nu se putea 

inventa pentru a adormi conștiința și a paraliza voința a- cestor oameni. Nu fabrică de pîine, nici de unt, nu școală sau alt așezămînt de cultură, ci fabrică de alcool. Fabrică și în același timp circiumă. Fabrica nu producea mult ci exact atîta cît era nevoie ca să otrăvească pe încetul, cu „dețul” și „dorobanțul” trupul, sufletul, cugetul moților încovrigați de foame. Cînd burta îți chiorăie flămînzită îndelung e de-ajuns un degetar de spirt și durerea amorțește iar mintea se domolește și visează.Apariția fabricii de alcool chiar dacă era o ,/inițiativă
Cum a evoluat școala 

pînă l-a dat pe leremia 
Manoilă, pantofar de lux

■
 șadar școala avea 

o poveste a ei în 
care pătrunzi, o- 
dată cu prima filă 
deschisă în caietul 
bătrînului dascăl.

Pe această filă se află isto
ricul dezolant al școlii din sat 
care și-a început și și-a con
tinuat decenii existența ca 
școală ambulantă, cu învăță
tori ambulanți, pentru cîțiva 
copii ai căror părinți voiau eu 

particulară" convenea de minune oficialităților care o socoteau un aliat binevenit, demn să stea alături de toate mijloacele perfide prin care încercau stăpînitorii burghezi să adoarmă spiritul de răzvrătire al țăranilor înrobiți.Satul se chema Galați și era așezat la intrarea prin Valea Ampoiului în Țara Moților, mai aproape de Abrud decît de Alba Iulia. Sosind aici Victor Lungu și fiind dascăl nu și-a ales decît o cale prin care să poată schimba cu ceva soarta moților: școala. Dar școala de aici avea o poveste 
a ei, tristă și apăsătoare ca munții pustiiți din jur.

tot dinadinsul, cu prețul unor 
grele sacrificii, să-și învețe 
copiii carte.„In anul 1902 — povestește învățătorul — s-a ridicat un local școlar din piatră și cărămidă. în acest local se învață pînă în anul 1925 cînd se cedează pentru locuință parohială“. Din acea zi copiii a- 
veau să învețe într-un grajd 
închiriat de la stat, aparținînd 
fostei Case a Pădurilor.

Copiii moților învățau așa

dar carte, devreme ce se înscriau la școală...
Dar învățătorul Victor Lun

gu nu s-a lăsat amăgit de apa
rențe. El a luat creionul în 
mină și a cercetat. A întocmit 
tabele și statistici, pe ani, pe 
perioade, pe învățători, pe nu
măr de înscriși și absolvenți, 
pe clase, pe vîrste, pe numă
rul copiilor din sat, pe înălți
mea, pe greutatea, pe talia e- 
levilor, pe tot ce putea să-i dea 
o imagine cît mai reală a în
vățămîntului în sat de la înce
puturile lui și pînă la data 
cînd venise el acolo. In felul 
acesta aparențele au fost ni
micite și în locul lor s-a căs
cat o realitate dezolantă în fața 
căruia mina i-a căzut grea pe 
hîrtie„A. Școala primară de stat din comuna Galați, județul Alba nu a dat nici un absolvent a șase clase de la Unire și pînă în 1925.B. Această lipsă de absolvenți a 6 clase se datorează faptului că această școală, ca multe de altfel din țara noastră a suferit de prea deasa schimbare a învățătorilor șl din motivul acesta, pe lîngă alte neajunsuri comune tuturor satelor noastre nu s-a putut realiza o bază solidă de activitate didactică.La o eventuală legiferare a învățămîntului în domeniul realizării temeiniciei și înrădăcinării lui în viața satelor noastre ar fi binevenită luarea unei măsuri radicale cu privire la legarea învățătorilor de satele noastre sărace și pline 

de adînci șl multiple mizerii : locuințe pentru învățători/ retribuții materiale în plus, înființări de cantine școlare, infirmerii școlare etc., etc.Galați-Alba la 20 mai 1941”
Scrisese asta după ce consta

tase lipsa absolvenților de 
școală de-a lungul a 58 de ani 
și după ce înșirase pe hîrtie 
lista celor 32 de învățători care 
s-au perindat prin sat în a- 
ceastă vreme. Timp de 5 ani 
satul n-a avut nici un învăță
tor, deci rămîn 32 de învăță
tori în 53 de ani. Rar a ră
mas aici doi ani la rînd un 
învățător. Unul singur a stat, 
cine știe prin ce miracol, zece 
ani.

E greu de presupus ce-i go
nea de aici ?

Aceasta este numai o față a 
lucrurilor. Lipsa absolvenților 
mai avea și alte cauze :„în această comună care, de fapt, e foarte săracă, copilul este un principal factor de muncă și producție în gospodăria familiei și deci cu greu se pot hotărî părinții să-și dea copiii la școală pînă termină 7 clase. Unde mai punem că așa cum a fost organizată școala primară cu 7 clase nu a adus absolut nici un folos satului și absolventului. Dovadă fiindu- ne și faptul destul de concret că cu nimic nu a contribuit școala la schimbarea felului de trai al săteanului nostru, nici nu a schimbat cu ceva fizionomia satului.Vedem deci că în raport cu sărăcia locuitorilor satului nostru precum și a altor sate 

crește și numărul copiilor cari sînt dați ca servitori prin satele vecine, îngroșîndu-se astfel numărul absențelor și numărul absolvenților scăzînd în mod evident.Galați — Alba — la 20 mai 1941“.
Amară concluzie pentru un 

dascăl al cărui vis este să-și 
vadă școlarii, care trec prin 
mina și prin viața lui, ajun- 
gînd oameni întregi, luminați, 
cu însușirile puse pe deplin în 
valoare. Cită tristețe și deza
măgire trebuie să-i fi adus 
unui învățător școlarul care 
după ce învățase despre Horia, 
Cloșca și Crișan, despre pa
trie, despre cîte sînt și se pe
trec pe lume, după ce învăța
se să fie drept, să iubească a- 
devărul și tot ce-i mai frumos 
pe lume, ieșea pe poarta școlii 
și se ducea să fie argat, să 
învețe umilința și truda.„Fiii satului plecați la școli secundare. Dintre fiii acestui sat 2 sînt care au urmat cursurile școalei secundare :1. Dușa Remus, cl. III liceală — Alba Iulia.2. Itu Aurel, învățător.La o școală de meserii n-a plecat nici un elev pentru a studia și a învăța o meserie prin școală. Avem însă fii ai satului cari s-au ridicat la un nivel de viață mai înalt prin propria lor activitate și muncă.3. Vințan Ștefan, șef de gară.4. Hang Nicolae, șofer în București.5. Șerban Vasile mecanic de locomotivă în Cluj.6. Buciuman Traian, fost șef de post, actualmente proprietar de restaurant în Alba Iulia.(Cum. putea un șef de 
post de jandarmi să ajungă 

proprietar de restaurant e un 
fapt ce nu mai trebuie expli
cat).7. Marian Moise, curier la judecătoria din Constanța (cît 
de „departe" ajunsese I)

8. în comună avem doi meseriași care și-au însușit meseria în urma unei condamnări de 12 ani în pene- tenciarul din Aiud unde și-au însușit titlul de meseriași ca
„Domniei sale 

domnului ministru...“Rog cititorul să ia aminte la ce va citi în rîndurile de mai jos :
„Domnule ministru,
Subsemnații reprezentanții 

comunei Galați din istoricul 
județ ai Albei, cu profund re
spect venim a Vă ruga ur
mătoarele : Comuna Galați 
din județul Alba este cea mai 
săracă comună de pe Valea 
Ampoiului din Munții Apu
seni. Locuitorii ei moți, sînt 
cei mai săraci poate dintre lo
cuitorii satelor din munții 
moților. Pămîntul lor sărăcă
cios, pietros și neproductiv nu 
le produce nici atîta barem cît 
să le ajungă pentru hrana lor 
mal mult decît simplă de alt
fel, dar încă să Ie mai ramînă 
și prisos. Singura lor avuție, 
dacă într-adevăr ar fi o avu
ție aceasta este pădurea. Sin
gurul lor mijloc de trai este 
codrul, atît de bun și nedes
părțit prieten al romînilor atît 
tn vremuri vesele, prea puți
ne de altfel pentru moții no
ștri oa și pentru ceilalți fii ai 

lificați. A) leremia Manoilă, pantofar de lux. B) leremia Rusan — croitor (ca să vezi că 
țăranii aveau putința să în
vețe și meserii!).

Așadar leremia Manoilă, 
pantofar de lux l„Copiii vin la școală încăl- țați în niște troace scobite în lemn și legate de picior cu sfoară” — scria în altă parte 
învățătorul.

țării, cît și în vremuri de re
striște.

Mulți, domnule ministru, 
atît dintre politicienii mai pu
țin ași cît și dintre cei mal 
mari politicieni i-au ridicat 
teoretic în înălțimile cerului, 
dar absolut nici unul din 
binefăcătorii, pe hirtie, ai 
acestor locuitori nu s-a coborît 
ca să tragă cu urechea și să 
simtă cu sufletul lor durerea 
adîncă și năcazurile multiple 
ale acestor năcăjite ființe A- 
cești locuitori sînt și astăzi în 
secolul tehnicii, în secolul a- 
firmării culturii și civilizației 
fără un lăcaș unde cartea, a- 
cest bun și poate singurul bun 
de oare ar putea dispune în 
manifestările și svîrcolirile lor 
pentru viață -ă, se poată dez
volta, unde învățătura, cultu
ra, acest atît de important 
factor în ridicarea satelor să 
poată încolți, să se poată dez
volta în tihnă în inimile șl 
mințile acelora cari au dreptul 
Ia ea și cari o așteaptă cu a- 
tîta sete și ardoare.

N-au local de școală nici 
pînă în prezent, domnule mi-



Centru recolta anului viitor sâ asigurăm |

(Urmare din pag. I)dată după terminarea tării, semințele se vor ționa cu aceeași grijă evitarea amestecului și depozita în straturi subțiri în spații bine delimitate.
La porumb. Pentru asigurarea unei semințe de bună calitate, în unitățile producătoare de sămînță dublu hibridă, aprobatorii regionali trebuie să urmărească executarea la timp și de bună calitate a tuturor lucrărilor de întreținere a loturilor de hibridare și îndeosebi a castrării plantelor mamă.Consiliile agricole regionale și raionale să urmărească cu atenție comportarea în producție a hibrizilor dubli de porumb cultivați și să întocmească din timp un plan de asigurare a semințelor, ținînd seama și de zonele unde hibrizii pe care-i avem în prezent nu ajung la maturitate. Pentru astfel de cazuri este necesar să se rețină sămînță din soiurile și populațiile locale valoroase potrivite zonelor premontane și montane din diferite regiuni ale țării.
La leguminoase anuale pen

tru boabe (mazăre, soia, fasole, linte). Loturile destinate producerii de semințe să fie purificate de plantele aparți- nînd altor soiuri. La mazăre, în special, se va urmări *11- minarea din cultură a mază- rid sălbatice,O lucrare Importantă care trebuie făcută în perioada de înflorire la loturile de produ- oere a seminței de mazăre este tratarea cu Heclotox 3 la sută contra gărgăriței, folo- «indu-se 30 kg praf la hectar.Imediat după recoltarea șl treieratul mazării se va face tratarea seminței cu sulfură de carbon. Semințele din loturile tratate în timpul vegetației vor fi tratate a doua oară numai în cazul cînd la analiză se constată Încă prezența gărgăriței.La fioarea-soarelui. în anul 1964 cea mai mare suprafață va fi însămânțată cu semințe din prima înmulțire, care au o valoare biologică mare și un procent ridicat de ulei. A- colo unde cantitatea de sămînță din înmulțirea I este insuficientă se vor identifica și recunoaște cele mal bune lanuri din înmulțirea a Il-a. în acest scop, este necesar să se identifice din culturile cele mai reușite — uniforme și fără atac de sclero- tinia și orobanche (lupoaie) — suprafețele care se vor recolta separat. Pentru a se obține o germinație ridicată, înainte de depozitare semințele de floa- rea-soarelui se var aduce prin lopătări sau vînturări repetate la o umiditate de cel mult 10—11 la sută.La cartofi. Materialul de sămînță se asigură prin identificarea .tuturor suprafețelor cultivate cu soiuri vailoroase, neamestecate, care se vor supune în mod obligatoriu recunoașterii culturilor.Pentru asigurarea unul material valoros este necesar ca loturile rezervate pentru sămînță să fie purificate prin eliminarea plantelor străina soiului de bază, a plantelor degenerate, atacate de viroze și care au baza tulpinel înnegrită. împotriva manei cartofului se vor aplica stropiri cu zeamă bordeleză 0,75 la sută la indicația stațiilor de avertizare.Recoltarea loturilor semincere trebuie făcută înainte de ajungerea cartofilor la maturitatea deplină, la circa 25— 30 zile după înflorit. După recoltare, cartofii se expun la soare pentru maturizare și apoi se sortează, reținîndu-se pentru sămînță tuberculii tipici și sănătoși.
Semințe de plante furajere.Creșterea șeptelului și a producției animale impune a- sigurarea unei baze furajere bogate și bine echilibrate în proteine, vitamine și săruri minerale Pentru a se obține aceste furaje sînt nece-

recol- condi- pentru ss vor
sare semințe de plante furajere, înbr-un sortiment cit mai variat.Consiliile agricole regionale și raionale, conducerile unităților agricole socialiste trebuie să analizeze cu simț de răspundere problemele legate de producerea semințelor de plante furajere luînd toate măsurile pentru asigurarea lor din producție proprie, în cantitățile și speciile necesare, corespunzătoare condițiilor pedoclimatice respective. în acest scop, ținînd seama de structura culturilor furajere care urmează a se însămînța în fiecare imitate agricolă socialistă în anul 1964, de stabilirea necesarului de sămînță, trebuie să se ia următoarele măsuri : delimitarea din culturile existente a celor mai bune culturi cu densități optime, fără buruieni șl lipsite de cuscută, care să constituie loturile semincere ; eliminarea prin ©osire sau plivit a porțiunilor îmburuienite și combaterea la timp a dăunătorilor specifici culturii respective ; executarea timpurie a primei coase la trifoliene, unde pentru sămînță sa lasă coasa a Ii-a, spre o se evita înfloritul plantelor într-o perioadă nefavorabilă polenizării și legatului. Unitățile agricole din regiunile Dobrogea, București, sudul Olteniei șl Galați care n-au reținut sămînță din coasa I să o rezerve din coasa a Ița; executarea polenizării suplimentare în lucerniere ; stabilirea momentului optim de recoltare, fiind cunoscut că întârzierea acestei lucrări duce la pierderi mari din cauza scuturării (măzăriche, sparcetă, graminee perene) ; uscatul, a- dunatul și treieratul să fie făcute în timp scurt și fără pierderi.Consiliile agricole regionale și raionale trebuie să acorde mai multă atenție problemelor legate de expedierea semințelor de trifoliene la stațiile de decuscutare, de evitarea amestecului de lucernă cu trifoi, care duce la apariția de goluri mari în lucerniere și la îmburuienarea acestoraConsiliile agricole, colectiviștii, lucrătorii din gospodăriile de stat și stațiunile experimentale, specialiștii agricoli sînt chemați ca, paralel cu lucrările de îngrijire a culturilor și de pregătire pentru recoltare, să acorde o atenție deosebită obținerii unor semințe valoroase — pregătind astfel condițiile pentru o recoltă bogată In anul viitor.

nou sanatoriu
Zeci de mii de pui văd pen
tru prima dată lumina zilei 
prin aceste terestre ale 
uriașelor incubatoare de la 

G.A.S, Andrășești.
Foto: l. CUCUConcert comemorați?

SUCEAVA .— (de la cores
pondentul nostru).

In seara zilei do 6 iunie în 
sala Ciprian Porumbescu din Su
ceava a avut loc o adunare con
sacrată comemorării a 80 de ani 
de la moartea compozitorului 
Ciprian Porumbescu. La adunare 
au participat oameni ai muncii 
din orașul Sueeava, activiști do 
partid și de stat. în expunerea 
făcută, profesorul Constantin Ră. 
țoi, vicepreședinte al sfatului 
popular regional Suceava, a evo
cat figura marelui compozitor al 
poporului nostru. In încheiere a 
avut loo un concert festiv din 
creația compozitorului. Orche
stra simfonică de stat din Boto
șani și ansamblul „Ciprian Po
rumbescu” din Suceava au inter
pretat „Rapsodia Romînă”, „Ba
lada”, selecțiuni din opereta „Crai 
nou”, „Arcașii lui Ștefan cel 
Mare”, „1 Mai” etc. La reușita 
concertului festiv și-au adus con
tribuția soliștii Gaby Grubea ar
tistă emerită, Elena Tanasiuo, 
Virginii Csoiuo.

Zile!« acestea t-a 
deschis tn stațiunea 
balneară Eforie Sud 
un sanatoriu per
manent cu profil de 
reumatologie pentru 
copiii între 3—14 
ani. Capacitatea — 
250 de locuri, iar ca 
tratamente se exe
cută : i împachetări

eu nămol (din lacul rfi copiilor. Sanato- 
Techirghiol), băj sa- riul 
line și proceduri de atît 
electroterapia (raze na. 
ultrascurte, ultra 
violete). Acest sana
toriu, așezat într-o 
poziție pitorească, 
oferă toate condiții
le necesare trata
mentului și recree-

va funcționa 
vara, cit ți iar-
MIHAI L 
IONESCU 

asistent medical 
zio terapie, sanato
riul medical balnear 

Eforie Sud

n-

Ontecul mîinilor

—• Aș vrea să vă Intreh...
Lucreția Bondor din nou în

treabă. Do doi ani, de oînd a 
terminat școala profesională, de 
cînd lucrează la serele Stațiunii 
experimentale horti-viticole de 
la Cluj, Lucreția Bondor învață, 
întreabă, întîraie In acra ei, prin
tre flori și butași, plecată atent 
spre tainele plantelor și pămîn- 
talul.

Rudolf Polocsay se oprește în 
ușa serei. Ei da, ouriositatoa e 
Semn bun. Iar fata asta înaltă, 
stîngace, cu părul Căzut pe frun
te, pînă do-asupra ochilor mici, 
isooditori, dovedește încă do la 
început e curiozitate plină de 
interes... de pasiune—

Mîinile an, eîteodată, un oîn- 
teo al lor oînd muncesc. Cîntă 
pămîntului, și pămîntul face să 
crească și să înflorească pînă și 
aceste pretențioase glocsinii. E 
drept că pămîntul conține și a- 
cel PH caro dă putere plante
lor, dar Lucreția Bondor știe ea 
ce știe: dacă omul n-ar învă
ța să ia pulsul pămîntului, dacă 
n-ar ști să-i ia temperatura, 
dacă nu i-ar sări în ajutor cînd 
n-aro destulă putere, pămîntul 
ăsta n-ar crește și n-ar înflori, 
n-ar da rod astfel. Doar și to
varășul Polocsay îi Învață pe 
eei mai tineri t

— Măi florarilor, să știți 
dacă vă apucați să îngrijiți 
cultură do glocsinia, trebuie 
fiți oameni întregi. Glocsinia 
asta e cultura oea mai preten
țioasă...
' Trebuie să fio om întreg ; adi- 
tă să înveți și iar eă înveți. In 
■numite fabrici sînt secții în 
'care se fac piese de maro preci
zie. Păi, butășirea o o asemenea 
treabă i uneori separi din buta
șul unei garoafe două culori ; 
tu, om îi hotărăști plantei fru
musețea, o perfecționezi.

A citit undeva, mai do mult, 
eă cultivatorii din Olanda urmă
reau să obțină laleaua neagră. 
Cel care ajungea la nn soi mai 
aproape de culoarea aceasta, 
păstra secretul cu îndărătnicie.

ei,
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Alta nu poate înțelege Lucreția 
Bondor ; »» păitreri secretul u- 
nor frumuseți, pentru tine... E 
drept că are numai 18 ani și nu 
prea e in stare să înțeleagă cum 
judecau oamenii aceia...

Ei, începătoare abia, îi crește 
inima cînd Împachetează lunar, 
ghivece din serele do aici, pen
tru florării. Adesea hotărăște, în 
fața unei hortensii: „Tu ești 
atît do frumoasă, că te-ai potri
vi de minuna unei camere în
tr-un bloc nou : sau tu, cycla- 
meuo, ou florile tale ea niște fe
țișoare mirate și curioase, să 
mergi într-o grădiniță de copii; 
voi flori de glocsinia...”

E un eînteo al mîinilor, un 
oînteo fără vorbe — anume ; el 
face pămîntul să înflorească 
flori frumoase, îi dă putere să 
rodească mărul, și griul, și stru
gurele. Totul o să înveți, să te 
pasioneze munca. Fără pasiune, 
mîinile nu știu să cînte.

Primăvara poate începe așa i 
stai în fața unei plante de aloia 
eare-și ridică prunele frunsulițe 
îndrăznețe, do la pămînt. Simți 
eă a învins — o atît de greu să 
crești o plantă de aloia, din 
altoi 1 Și, în minutele următoare, 
îți iei geanta subțioară și pleci 
să-ți dai examenul la istorie, 
pentru clasa a VIII-a la fără 
frecvență. Și pe drum, repetînd 
ani și evenimente, îți vine în 
minte o fărîmă de amintire : în
tr-o seară, spre toamna trecută, 
ea, Luereția Bondor intra în bi
roul lui Rudolf Polocsay. Era 
tirziu, lumina lămpii de birou 
cădea pe foile pe care mina sa 
așternea rînduri grăbite. Lucre
ția Bondor s-ar fi retras, poate 
nu trebuia să-l deranjeze. Dar, o 
fulgeră gîndul că trebuie să ră- 
mînă. Însuși faptul că l-a găsit 
scriind, studiind, hotărî parcă 
pentru ea : trebuie să învăț. 
Altfel oum am să fiu în stare 
să rămîn aici, într-o atațiune de 
cercetări, dacă nu învăț mai de
parte, dacă nu devin eu însămi, 
un om în stare să stăpînească 
natura, s-o perfecțieneae ?

— A, tot tu, Lucreția Bondor ?
— Aș vrea să învăț și eu...
— Tu n-ai absolvit școala pro

fesională ?
— Și mai 
Hotărîrea 

timiditatea... 
la începutul 
dolf Polocsay iși aminti de pro
priul său început. A trebuit să 
învețe singur, așa cum a putut. 
A pornit de la oercetări de flo
rar, pe 60 ari, și de la cîteva 
clase de școală iar acum condu
ce cercetările acestei stațiuni 
horticole a Academiei pe 600 do 
hectare. Și cum a fost posibil a- 
cest lucru ? Socialismul care i-a 
deschis drumul lui, i-a deschis 
drum și acestei fete. Are drep
tate să vrea să meargă mai de
parte. Pentru că acest, mai de- 
parte, mereu mai departe, este 
în firea oamenilor zilelor noa
stre.

Primăvara poate începe și 
așa: «tai într-o dimineață în 
sera inundată de soare. Pe me
sele lungi, de la un capăt la 
altul al serei, stau să înflorească 
hortensiile. Și tu le vezi, răsări
te, înflorite, de-acum, de parcă 
sa poate vedea în ziua de mîine, 
de poimîine, pînă departe. Și te 
vezi pe tine, — mîine, poimîine 
maistru horticol. Poate Faculta
tea de horticultură apoi...

Astăzi, tovarășul Polocsay a 
întrebat-o dacă ar vrea să se 
specializeze, mai departe. Au 
stat de vorbă între plante, so
iuri de pămînt, butași și ghiveeo 
— maestrul și eleva. Eleva a 
gîndit că, uite, maestrul crește 
aici, in grădinile stațiunii niște 
plante și niște oameni, înconju- 
rîndu-i Cu știința, cu grija și 
răbdarea sa... Dar nu i-a spus 
maestrului ei. A privit cu luare 
aminte la mîinile sale și după 
mîinile acelea, mîinile ei au în
vățat mai departe, să cînte. E 
un cîntec pe care-1 știu numai 
mîinile oamenilor pasionați, cînd 
muncesc.

departe ?...
ochilor ei Învinge 

in fața acestei fete 
meseriei abia, Ru-
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Excursiile studențești de studii
studenților 
și Șerban

Bobinatoarele Elena Raviță șl Marla Dima de la Întreprin
derea „Electromotor”-Timișoara acordă o mare atenție cali
tății produselor. Iată de ce sînt apreciate și stimate de tova

rășii lor de mitncă.
Foto : AGERPRES

n ultimele săptă
mâni, grupuri de 
studenți din dife
rite facultăți și in
stitute ale tuturor 
centrelor universi
tare au străbă- 

prilejul excursii
lor de studii, țara de la un 
capăt la altul. Cei aproape 
6 000 de studenți și studente 
care au participat la aceste 
neuitate și interesante acțiuni, 
au parcurs diferite trasee, vizi
tând cele mai pitorești regiuni 
ale țării, mari centre indus
triale, vechi lăcașuri de cultu
ră, monumente ale naturii și 
șantiere de construcții.

Am avut ocazia să însoțesc 
într-o asemenea excursie pe 
cei 123 de studenți din anul II 
al Facultății de filologie a In
stitutului pedagogic din Bucu
rești. Majoritatea participanți- 
lor au acoperit zeci și zeci de 
pagini de caiete de însemnări 
cu prilejul vizitării numeroa
selor și interesantelor obiecti
ve ale excursiei lor de studii. 
Să răsfoim împreună caietele

de însemnări ale 
Păduraru Adela 
Gheorghe.

„In zori, cele patru conforta
bile autocare, puse la dispozi
ție de O.N.T. Carpați, au ple
cat din fața institutului.

Spre seară facem primul 
nostru mare popas în orașul 
Iași. Cit de tînără și încărcată 
de verdeață și flori ne-a întîm- 
pinat străvechea cetate a Mol
dovei l

Sintem găzduiți într-unul din 
căminele noului și splendidu
lui complex studențesc din 
Dealul Copoului.

A doua zi pornim cu mași
nile să vizităm orașul. Mai 
întîi, un scurt popas la Turnul 
Goliei. In micuța casă memo- 
rială „Ion Creangă“ întîlnim 
nenumărate documente legate 
de zbuciumata viață a marelui 
povestitor humuleștean. Am 
copiat cîteva din aceste pre
țioase documente pentru a dis
cuta pe marginea lor la orele 
de seminar de la istoria lite
raturii.

La „Arhivele statului", unde

am fost întîmpinați cu prover
biala ospitalitate moldoveneas
că, ni s-au pus la dispoziție 
pentru studiu lingvistic cele 
mai vechi manuscrise în limba 
romînă găsite în Moldova.

Urcăm apoi în străvechiul 
Turn al Goliei. De aici, de sus, 
lașul — un adevărat mozaic 
de palate, monumente și 
blocuri — se desfășoară, de 
jur împrejur, cit cuprinzi cu 
ochii, în toată splendoarea 
sa. In jos, dincolo de malurile 
Bahluiului, se zăresc noile car
tiere ale orașului, precum și 
numeroasele fabrici care au ră
sărit aici în ultimii doi ani. In 
cealaltă parte, pe Dealul Co- 
poului, se înalță solemn clădi
rea masivă a Universității 
„Alex. I. Cuza“ și, înconjurate 
de multă, multă verdeață, 
blocurile pastelate ale com
plexului social studențesc.

La Iași, studenții Institutu
lui pedagogic din București au 
mai vizitat; cartierul Nicoti
nă, Biblioteca centrală univer
sitară, Bojdeuca lui Creangă, 
Teatrul Național, Palatul Cul-

putut 
Piatra

CINE R AFE
Căpitanul Fracasse: rulează la cinematografele — Patria, București, 1 Mai , Gh. Doja, Alex. Sahia, Arta, G. Coșbuc; 

Plaja : rulează la cinematografele — Republica, I. C. Frimu, Grlvlța, Miorița, Ștefan cel Mare : Niciodată : rulează la cinematografele — Magheru, E. Pa vel, Floreasca; 
Descoperirea Iul Julian Boli: rulează la cinematografele — V. Alecsandri, Tineretului, înfrățirea între popoare ; Milă regească: rulează la cinematografele— Victoria, V. Roaită, 23 August; Noaptea pe autostradă : rulează la cinematografele — Central, Volga, B. Delavrancea; Pînă mîine: rulează la cinematograful — Lumina; Program pentru co-

pli — dimineața; Festival 
Chaplln — după amiază: — 13 Septembrie ; Program de 
filme documentare: Timpuri Noi; Camelia : rulează la cinematograful — Maxim Gorki; 
Vîrsta dragostei: rulează la cinematograful Giulești; Cînd 
comedia era rege — Vîrsta de 
aur a comediei: rulează la cinematograful — Cultural; 
Certificatul de naștere — di
mineața ; Mamelucul — după amiază rulează la cinematograful Al. Popov ; Tinerețea 
Iui Maiakovski: rulează la cinematografele — 8 Martie, Luceafărul ; Toată lumea e nevi
novată : rulează la cinematografele— C-tin David, I. Pinti- lie; O viață: rulează la cinematograful Unirea ; Țarcul s

rulează la cinematograful Flacăra ; Expresul de seară: rulează la cinematograful — T. Vladimirescu ; Omul amfibie : rulează la cinematograful — Munca ; Cartouche : rulează Ia cinematograful Popular; Salut viață: rulează la cinematografele — Moșilor, G. Baco- via ; Raidul vărgat: rulează la cinematograful 16 Februa
rie ; Rocco șl frații săi: rulează la cinematografele — M. Eminescu, 30 Decembrie; Ce
rul n-are gratii : rulează la cinematograful , .
Floarea de fier: rulează la 
cinematograful — Olga Ban
de ; Balada husarilor: rulea
ză la cinematograful — Dru
mul serii.

turii, frumoasa Piață a Unirii, 
reamenajată.

Niciodată nu mi-arn 
închipui că orașul 
Neamț — altădată la fel ca
toate celelalte tirguri moldove
nești „în care nu se întîmpla 
nimic“ — a devenit atît de fru
mos, aproape tinzînd să echi
valeze în pitoresc Brașovul. 
Siluetele zvelte ale noilor 
blocuri, apele înspumate ale Bistriței, înălțimile acoperite 
de brad ale munților fac din 
orașul de la porțile Bicazului 
una dintre cele mai fru
moase localități ale țării.

Și, în plus, împrejurimile au 
un farmec rar. în drum spre 
Minăstirea Neamțului am reîn
tîlnit, într-un neuitat apus de 
soare, paginile vii ale capti
vantelor descrieri făcute aces
tor locuri de Calistrat Hogaș. 
In picturile Mînăstirii Agapia 
l-am reîntîlnit pe Nicolae Gri- 
gorescu, care la vîrsta de 20 
de ani a dovedit aici o remar
cabilă măiestrie. Am depus 
buchete de flori de cîmp la 
mormîntul Veronicăi Micle și 
de acolo am privit celebra 
pădure de argint care l-a in
spirat pe Eminescu în geniala 
sa poezie „Călin — file de po
veste“.

A doua zi am ajuns la Hu- 
mulești, unde am vizitat casa 
in care s-a născut Ion Creangă.

Dwpă masă urcăm cu autoca
rele pe șoseaua care ne poartă 
în serpentine spre lacul de a-

cumulare de la Bicaz. In de
părtare, Ceahlăul. Două impre
sionante monumente. Unul 
făurit de natura atît de darni
că cu plaiurile moldovene — 
celălat, uriașă înfăptuire a oa
menilor din vremurile noastre.

Ultima zi a excursiei noas
tre de studii. Pornim din Pia
tra Neamț spre văile Tazlău- 
lui și Trotușului. Parcă îl aud 
și acum pe unul dintre condu
cătorii excursiei noastre — tov. 
asistent Florin Mihăilescu, se
cretarul organizației U.T.M. 
din facultate anunțind la di
fuzoarele din autocar: „Dragi 
studenți, ne apropiem de una 
dintre cele mai tinere așezări 
ale patriei noastre — orașul 
Onești”.

Realitatea a întrecut toate 
așteptările. Modernele instala
ții ale combinatului, blocurile 
impunătoare, bulevardele largi, 
voioșia oamenilor — toate te 
captivează. Un tur al orașului, 
și apoi pornim spre trecătoarea 
Oituzului, Tîrgul Secuiesc, 
Brașov, Predeal, București".

★

A doua zi după sosirea 
în București m-am reîntîlnit 
cu studenții participanți la 
excursie, în curtea institutului 
pedagogic. Impresiile călătoriei 
erau puternice, ți nu se vor 
șterge niciodată. Cînd vor fi 
profesori, vor avea ce povesti 
copiilor despre 
patriei.

frumusețile

Libertății ; Expoziție de
La Buzău s-a deschis o expoziție de aeromodeie și machete de aviație. Aici sînt expuse aeromodeie de toate categoriile, precum și machete d© avioane, de la avionul lui

IONlector N. CHIȚU
universitar

aeromodeieTraian Vuia pînă la viitoarele avioane atomice.Expoziția a fost deschisă cu ocazia împlinirii a 15 ani de activitate a Cercului de aeromodeie din localitate.

M A T O G

nistru 1 Realitate crudă cu atiț 
mai crudă cu cit ei nu și-l pot 
face singuri și mai ales nu 
le-o putem nici cere să și-l 
clădească singuri, pentru că nu 
au cu ce, nu au din ce și nu 
sînt în stare. Și asta, datori
tă faptului că sînt săraci, mai 
săraci chiar deoît haina în 
care-i îmbracă acest cuvînt 
îngust și prea strimt pentru a 
arăta adevărata lor stare ma
terială : sărac.

Din aceste motive, îndrăznim 
să Vă rugăm Domnule Mini
stru următoarele:

Ministerul Agriculturii și 
Domeniilor, direcția C.A.P.S. 
dispune de circa 1 jugh, 189 
stînjeni patrați teren în ho
tarul comunei Galați, județul 
Alba, înscris la cartea fundua- 
ră a acestei comune nr. 141 
sub n.o. topografici 61, 62, 64, 
255, 256, (a se vedea și schița 
acestui teren aici ailaiurată). 
Pe acest teren sînt două edifi
cii cari au fost o „farmacie“ ce 
cu tîlc a fost edificată în acest 
sat pentru trupul și sufletul 
moților noștri ce le administra 
într-o măsură mai mult decît 
apreciabilă alcoolul, spirtul, 
fiind o fabrică de spirt, de ra
chiu. Aceste clădiri sînt ca o 
cetate ; groase în pereți de 
50—60 de centimetri. înalte de 
trei metri dar umede, veșnic 
ude din cauză că fiind edifi
cate la gura piciului comunal, 
lingă rîul Ampoi și fiind sub 
nivelul apei acestui pîrîu (mij- 
jopul geamurilor e sub nivelul 
apei) este expusă an de an la 
inundație la cea mai neînsem
nată ploaie. Pîrîul umflîn- 
du-se împărtășește șl acest lo
cal cu valurile sale umplîn- 
du-1 de apă aproape pînă la 
grinzi. Este edificat din cără

midă și în majoritate bolovani 
mari de piatră, un material 
admirabil pentru o nouă con
strucție. Acest edificiu a fost 
închiriat de comună pentru 
școală. Un alt edificiu din a- 
ceste clădiri este un fost grajd 
de vite al fostei fabrici de 
spirt. Aici se țin cursurile cu 
copiii moților din Galați. Intre 
acestea ziduri umede șl nesă
nătoase, ziduri adesea inunda
te de apă (arhiva înămolită de 
apele ce au inundat acest zid 
zis local de școală ne este 
mărturie în privința aceasta), 
între acestea ziduri se macină 
sănătatea puilor de moți din 
această comună și a învățăto
rilor lor, odată cu zidurile care 
nu sînt absolut de nici un fo
los statului decît ca material 
plasabil într-o altă clădire 
nouă.

Din motivele înșirate mai 
sus repetăm Domnule Mini
stru, îndrăznim ca, în numele 
loouitorilor din această atît de 
săracă comună, să binevoiți a 
dispune să se cedeze terenul 
și edificiile de pe el, mal sus 
amintite, școalel din această 
comună urmînd ca noi să edi
ficăm pe acel teren și din acel 
material un local școlar cores
punzător și pe care local îl 
merită acești moți săraci dar 
vrednici”.Așa începe o lungă și tristă epopee. In numele dreptului elementar al moților la cultură și civilizație, în numele dreptății însăși, în numele sărăciei cumplite ta oare trăia satul, în numele a tot ce-1 încărca sufletul de obidă, învățătorul Victor Lungu cerea puțină lumină pentru fiii moților, ape" rînd că va găsi „înțelegerea” Cuvenită’,

Și nu cerea marea cu sarea. El „îndrăznea“ să ceară, nu gă construiască statul o școală (putea el oare să țintească atît de departe?), nu, la asta nici nu se gîndise ci venea cu o cerere mult mai măruntă : să 1 se cedeze școlii o bucățică de pămînt și o dărăpănătură jalnică de clădire din care să-și facă ei, sătenii, cu truda și eu priceperea lor, o școală. Memoriul n-a fast trimis direct la minister, el trebuia să treacă întîi pe la pretură. Așa dar:
„Domnule Pretor,

Alăturat avem onoare a Vă 
înainta în anexă cererea, mai 
precis memoriul Școalel pri
mare de stat din comuna Ga
lați-Alba prin care solicită te
renul specificat în acel memo
riu șl edificiile de pe el, ou 
rugămintea să binevoiți a-i 
înainta, pe lingă un raport al 
dvs. favorabil realizării ace
stor năzuințe ale noastre, *- 
mințitului departament.

Totodată Vă rugăm oa, le- 
gînd de Persoana Domniei 
Voastre edificarea unui looal 
școlar atît de necesar în acea
stă oomună, să binevoiți a in
terveni...

Memoriul l-am întocmit in 
numele școalel Galați-Alba și 
nu in numele comunei din 
motivul eă 11 credem mal re
pede șoluționabil dat fiind să
răcia absolută a acestui cuib 
de oameni, zis sat".Poziția socială a sărăciei, Iodul ei pe scara ierarhică a 

vremii erau bine cunoscute de bătrlnul dascăl. El nu cerea în numele satului pentru că satul era prea sărac iar sărăcia nu stîrnea în palatele ministeriale nici un ecou, nici măcar milă, cel mult repulsie. Chestiunea trebuia pusă abil,., și pe mai multe fronturi...
„Domnule Inspector,

Alăturat avem onoare a Vă 
înainta, în anexă, memoriul 
intelectualilor din această co
mună privitor la obținerea lo
calurilor amintite în acel me
moriu pentru edificarea unui 
nou local școlar și în această 
bătută de dumnezeu comună. 
Alăturat memoriul însoțit de 
actele și fotografiile respec
tive".Pornit pe două căi nu se putea ca strigătul din satul Galați să nu ajungă la urechea cîrmuitorilor „milostivi". Așa se va fi gîndit atunci bătrînul dascăl, ta zilele ta caro tremura împreună cu puii golași ai moților între zidurile de temniță ale școlii.Așteptînd de undeva răspunsul, învățătorul scria mal departe în caietul lui, făcea mai departe, statistici, tabele, stabilea cu precizie, cu inventare și documente revelatoare măsura nepăsării, a urgisirii șl umilirii cu oare blagosloveau satul ortaduirile acelei vremi.

„Biblioteca școlară,

A) In biblioteca școalel a> 
vem 147 cărți în bună stare.

B) Dintre acestea 10 bucăți 

nu mai sînt potrivite pentru a 
fi citite de către elevi.

C) Registrul de evidența ci
titorilor propriu zis nu avem.

D) Biblioteca acestei școli 
nu s-a înființat la o dată fixă 
ci progresiv. începutul adună
rii primelor volume s-a făcut 
în 1924 (...progresiv... ta 17 ani 147 de cărți).

E) In acest an școlar (1940- 
1941 n.r) s-au împrumutat e- 
Ieviior 10 bucăți cărți, această 
medie a fost și pentru anii 
trecuți.

F) La aoeastă școală nu exi
stă cărți potrivite pentru a fi 
citite de învățători.

G) Pentru popor, la această 
școală, nu există cărți potri
vite decît trei bucăți.Aceasta era deci baza materială pentru universul de cultură al moților din sat: 147 de cărți dintre care numai trei „pentru popor“.

„Capitolul VI. Mobilierul 
școlar.

1. Navem nici o catedră.
2. Mese cari țin loc de ca

tedră avem trei bucăți.
3. Avem trei bucăți scaun* 

bune.
4. Bănci a doi elevi nu ■- 

vem nici una.
5. Bănci a șapte elevi avem 

11 bucăți bune.
6. Bănci a șapte elevi avem 

trei bucăți slabe.
7. In sălile de clase nu avem 

nici un lighian pentru spălat.
8. Pentru beut apă avem un 

singur serviciu și constă din 
un ciubăr închis șl una cană 
pentru beut apă.

0. Avem un dulap arhivă 
foarte slab.

10. Avem două cuiere in •*- 
lele de clasă.

Galați-Alba la 20 mai 1941”.Aceasta era toată averea școlii, tot ce se înduraseră zeci de guverne burgheze să așeze la temelia „instrucției poporului“ : două cuiere, 11 bănci, un dulap crăpat și ros de carii, un ciubăr și o cană.Școala avea și „farmacie”. 
„Capitolul X, Farmacia șco
lară.

1. Școala are un dulăpior 
post de prim-ajutor pentru pe
rete.

2. A luat ființă în anul 1938.
3. Nu are medicamente. Nu 

dispune de nici un fel de ma
terial.

Se impune foarte mult re
glementarea înființării șl 
funcționării farmaciei de către

Nr. 
Crt.

Anul In care s-a 
făcut Inspecția

Nr. 
inspec. Constatări sumare ale medicului

1. 1925 3 Copii în general debili. Localul neigenic.
2. 1926 I Copii în general debili. Localul neigenic.
8. 1928 7 Copii în general debili. Localul neigenic.
4. 1929 6 Copii în general debili. Localul neigenic.
5. 1930 4 Localul neigenio
6. 1931 8 Localul neigenio
7. 1932 4 Copii în general debili. Localul neigenic.
8. 1933 5 Copil în general debili. Localul neigenic.
9. 1934 6 Elevii slab nutriți. Localul neigenic

10. 1935 5 Elevii slab nutriți. Localul neigenio
11. 1936 7 Elevii slab nutriți. Localul neigenio
12. 1937 5 Elevii slab nutriți. Localul neigenio
13. 1938 6 Elevii slab nutriți. Localul neigenic
14. 1939 9 Elevii slab nutriți. Localul neigenio
15. 1940 12 Copii în general debili. Localul neigenio.
16. 1941 8 Copii în general debili. Localul neigenio.

Total general t 91 Inspecții 
sanitare In 16 ani. Toate au 
constatat debilitatea copiilor 
de școală datorită slabei nutri- 

anumlte foruri superioare care 
să le asigure existența și să 
contribuie în mod efectiv la 
înrădăcinarea acestor farmacii 
în viața satelor și populației 
școlare, singura lor alinare 
pentru multiplele boale ce bîn- 
tuie la satele noastre.

Pînă atunci, farmacia șco
lară va fi o ficțiune.Cu alte cuvinte, farmacia exista, dar nu avea nici un medicament. Aceasta era, de fapt, un dulăpior gol. Să vedem cum arăta „atelierul” școlar.

„Capitolul XII Atelierul 
școlar

1. In această școală nu exi
stă atelier școlar.

2. Elevii lucrează din bri
ceag, iar elevele lucră la dife-

ții și alimentări. Localul ab
solut neigenio.„Copii în general debili, localul neigenic”. Timp de 16 ani la rînd. Generație după ge- 

rite cusături după gust și tre
buință”.Era „meserie serioasă” cioplitul din briceag 1... La urma urmei nu din briceag făceau moții măturile de nuiele pe care le vindeau la oraș ? Nu era acesta mijlocul de trai al moților din satul Galați ?Ce nivel de viață le asigura moților „industria” măturilor de nuiele se poate vedea și din concluziile inspecțiilor medicale care se făceau atît de des la școală., foarte desele inspecții medicale care se făceau la școală.
„Tablou rezumativ

Pe ani. de inspecțiile sani
tare efectuate la această școală 
începînd cu anul 1925 pînă în 
anul 1941 ziua 20 mai inclusiv.

nerație. Ce să mai vorbim de mobilier, de farmacie ?...Dar ce s-o fi întîmplat ctl memoriul trimis domnului ministru î (Va urma)



Turneul Filarmonicii
„George Enescu“ în Italia

ROMA 6 (corespondentul 
Agerpres transmite): Orches
tra Filarmonică de stat „Geor
ge Enescu” din București efec
tuează în momentul de față 
un turneu de concerte în Ita
lia, sub conducerea dirijorilor 
George Georgescu și Mircea 
Basarab, cu concursul violo
nistului Ion Voicu. Turneul 
orchestrei filarmonice a fost 
așteptat cu interes de iubito
rii de muzică italieni, în rîn
dul cărora orchestra se bucură 
de un prestigiu meritat, ei 
prețuind școala muzicală și 
interpretativă romînească.

Din cauza doliului național 
din Italia în urma morții Pa
pei Ioan al XXIII-lea, concer
tele programate la Roma în 
primele zile ale turneului nu 
au avut loc, programele fiind 
înregistrate pentru a fi re
transmise ulterior prin postu
rile de radio italiene. La 7 și 
8 iunie vor avea Ioc în sala 
Teatrului Mare „Scala” din 
Milano două concerte ale Or
chestrei Filarmonice de stat 
„George Enescu”, care, după 
cum sublinia într-o relatare 
de joi dimineața ziarul „Uni
ta”, sînt așteptate cu nerăb
dare de melomanii italieni.

Speidel întîmpinat cu ostilitate 
de populația Londrei

LONDRA 6 (Agerpres). — Fo
stul general nazist Hans Speidel, 
aotualmente comandantul forțe
lor terestre ale pactului N.A.T.O. 
în zona Europei centrale, care, 
după cum s-a mai anunțat, se a- 
flă Ia Londra într-o vizită ofi
cială a fost miercuri seara oaspe
te la un dineu oficial dat în cin
stea sa Ia Spitalul Chelsea, se
diul asociației veteranilor de răz. 
boi britanici.

La sosirea sa la acest dineu, 
Speidel a fost întîmpinat de o 
demonstrație la care au partici
pat membri ai organizațiilor bri
tanice de luptă pentru pace și 
împotriva înarmării nucleare și 
cetățeni londonezi, care și-au ex
primat protestul față de prezența 
în Marea Britanie a acestui fost 
ofițer superior nazist, vinovat 
de crime de război în teritoriile 
invadate de trupele hitleriste. 
Participanții la demonstrație 
purtau pancarte cu lozincile : 
„Nu avem nevoie de generalii lui 
Hitler”, „Speidel, cară-te aca
să 1” și fotografii mari înfăți- 
șîndu-1 pe Speidel alături de 
Hitler în Parisul ocupat de tru
pele naziste. Secretarul general 
al Comitetului englez pentru a- 
părarea păcii, Colin Sweet, a în
cercat să prezinte, în cursul du- 
pă-amiezii de miercuri, un me
saj de protest oficialităților mi
litare britânice care au pregătit 
dineul în cinstea lui Speidel. El 
nu a fost însă primit la sediul 
organizației veteranilor de răz
boi britanici, unde „se desfășu
rau pregătiri pentru primirea 
oaspetelui vest-german”.

La Londra a provocat neliniște 
faptul că s-a aflat că Speidel 
înainte de a sosi în capitala An
gliei a vizitat Scoția, unde a pe
trecut „cîteva zile de vacanță” 
pe coastele Mării Nordului. La 
Londra se subliniază însă că a- 
ceastă „vacanță” a lui Speidel în

Scopul vizitei 
lui Merchant 

la Ottawa
OTTAWA 6 (Agerpres). — După 

cum relatează agențiile de presă, 
Livingston Merchant, însărcinat 
de președintele S.U.A., Kennedy, 
să negocieze cu țările membre ale 
N.A.T.O. în'vederea creării mult- 
trîmbițatei forțe nucleare multila
terale, a sosit la 5 iunie la Ottawa, 
unde va rămîne timp de 24 de ore.

„După cum menționează agenția 
France Press, „pînă în prezent 
Canada s-a abținut de a se pro- 
nunța“ în legătură cu forțele nu
cleare multilaterale pe motiv că 
„informațiile în legătură cu acest 
subiect sînt incomplete“. Vizita 
lui Merchant. are drept scop, sub
liniază agenția, „să explice cabi
netului canadian diversele aspecte 
ale problemei și să afle reacțiile 
lui Lesteri Pearson și ale guvernu
lui în această chestiune“.

Totodată, se anunță că, răspun- 
zînd la interpelarea unul deputat, 
primul ministru al Canadei, Lester 
Pearson, a declarat la 5 iunie, în 
cadrul Camerei Comunelor, că „nu 
există nici un text care să com
porte angajamentul de a accepta 
prezența focoaselor nucleare ame
ricane pe teritoriul canadian“.

Vizita delegației de arhitecți romini 
in Brazilia

RIO DB JANEIRO 6 (Ager
pres). — Delegația de arhitecți 
romini, condusă de prot. arhi
tect Nicolae Bădescu, a vizitat 
între 30 mai și. 3 iunie orașele 
Sao Paolo și Brasilia. La Sao 
Paolo, delegația a vizitat an
samblul Universității în con
strucție, căminele studențești, 
cantina studențească, sala de 
sport, construcții administrative, 
un cartier nou de locuințe, cen
trul comercial — toate recent 
terminate. Delegația a făcut o 
vizită la Asociația arhitecților 
din Sao Paolo, la facultatea de 
arhitectură și urbanism și la

Declarația lui John Bernal
LONDRA 6 (Agerpres). — La 

5 iunie, la Londra s-a dat pu
blicității declarația profesorului 
John Bernal, președintele exe
cutiv al Prezidiului Consiliului 
Mondial al Păcii. „Perspectivele 
dezarmării s-au înrăutățit și 
pericolul izbucnirii unui război 
nuclear a crescut în urma re
centelor măsuri luate de S.U.A. 
în domeniul strategiei nucleare. 
Deosebit de periculoase sînt 
sporirea numărului submarine
lor care poartă Ia bord rachete 
„Polaris" șl propunerea de a 
se înzestra cu aceste rachete

Scoția coincide cu interesul cres
cînd manifestat în ultima vreme 
de oficialitățile militare vest- 
germane față de eventualitatea 
instalării în Scoția a unor baze 
militare și terenuri de manevre 
pentru unități ale Bundeswehru- 
lui în cadrul diferitelor progra
me de „colaborare militară în 
N.A.T.O.”.

în Republica Sud-Africană
represiunile rasiste

continuă

CAPETOWN 6 (Agerpres) — 
Alți 16 africani au fost con
damnați la închisoare pe ter
men de opt ani, pentru vina 
de a fi participat la demon
strațiile antirasiste din luna 
noiembrie a anului trecut, în 
localitatea Paarl. Sentința, 
scrie corespondentul agenției 
Reuter, a fost dată în virtutea 
legii cu privire la „activitatea 
subversivă“, elaborată de gu
vernul rasist sud-african.

Autoritățile rasiste sud-afri- 
cane supun populația africană 
la crunte represiuni și în vir
tutea faimoasei „legi cu pri
vire la autorizații". Referin- 
du-se la procesele intentate a- 
fricanilor, S. Abdula, secretar 
de onoare al Mișcării împotri
va politicii de apartheid din 
R.S.A., arată în broșura sa 
intitulată „Adevărul despre 
Africa de sud“ că în fiecare

încheierea tratativelor cu privire 
la viitorul Rhodesiei de sudLONDRA 6 (Agerpres). — 

Agenția Reuter anunță că la 
5 iunie au luat sfîrșit trata
tivele de la Londra cu privire 
la viitorul Rhodesiei de sud, 
la care au luat parte primul 
ministru sud-rhodesian, W. 
Field și R. A. Rutier, ministru 
în guvernul englez, însărcinat 
cu problemele Africii cen
trale.

Guvernul rasist al Rhode
siei de sud reprezentat la 
Londra de Field, a cerut in
sistent proclamarea „inde
pendenței“ Rhodesiei de sud, 
la conducerea căreia să rămî- 
nă actualul guvern rasist ca
re, după cum se știe, reprezin
tă doar minoritatea albă de 
circa 250 000 de persoane, față 
de cei peste 3 000 000 de afri
cani care alcătuiesc majorita
tea populației acestui terito
riu.

Din știrile transmise de a- 
gențiile de presă, precum și 
din declarația făcută cores
pondenților de presă de către 
Field, reiese că guvernul en
glez a venit în întîmpinarea 
pretențiilor formulate de 
Field. Butler i-a prezentat lui 
Field o propunere, potrivit că

centrul de cercetări urbanistice, 
unde membrii delegației au a- 
vut întîlniri cu specialiști din 
domeniul arhitecturii și con
strucțiilor.

La Brasilia, delegația a vizitat 
orașul, șantierele de construcții, 
Universitatea în construcție, re
ședința președintelui Republicii, 
Palatul guvernului, Camera de- 
putaților și Senatul. La servi
ciul de sistematizare al orașu
lui Brasilia, delegația s-a întîl- 
nit cu specialiști în arhitectură 
și construcții, cu care a purtat 
discuții privind problemele de 
sistematizare și edilitare.

și navele de suprafață", se a- 
rată în declarație.

John Bernal relevă pericolul 
staționării submarinelor ameri
cane înzestrate cu rachete „Po
laris" în Marea Mediterană și 
subliniază că aceasta „poate 
duce Ia crearea unei situații 
militare extrem de complicate 
și periculoase".

In continuare John Bernal se 
ocupă de mișcarea crescîndă 
de protest din multe țări ale 
lumii împotriva eventualei sta
ționări în acele țări a submari
nelor americane cu rachete 
„Polaris" și a relevat că pro
punerile cu privire la crearea 
zonelor denuclearizate se bu
cură de un sprijin tot mai larg 
din partea multor guverne și 
oameni de stat.

In numele Consiliului Mon
dial al Păcii, prof. Bernal cere 
comitetelor naționale pentru 
apărarea păcii și tuturor orga
nizațiilor care luptă pentru pace 
să desfășoare o nouă campanie 
activă împotriva tuturor baze
lor nucleare și îndeosebi îm
potriva înzestrării a cît mai 
multe submarine și nave de su
prafață cu rachete „Polaris", 
pentru crearea unor zone denu- 
clearizate.

an, în fața instanțelor sud-a- 
f ricane, compar peste 1 250 000 
de africani acuzați de încăl
carea legii în virtutea căreia 
populația de culoare trebuie să 
poarte autorizații speciale.

Autorul broșurii prezintă a- 
poi un tablou al actelor fla
grante de nedreptate care dez
mint afirmațiile că în R.S.A. 
există „posibilități egale“ de 
dezvoltare atît pentru popu
lația albă cît și pentru cea 
africană. El arată că în rîn
dul băștinașilor sud-africani 
mortalitatea infantilă este în 
medie de 200—300 de copii la 
1 000 de noi născuți, în timp 
ce la populația albă este de 
27 de copii. 87,5 la sută din 
pămînturile cultivabile apar
țin celor 700 000 de albi, în 
timp ce 11 milioane de afri
cani dețin restul de 12,5 la 
sută. Muncitorii africani an- 

reia minoritatea albă va pri
mi posibilitatea să-și procla
me „independența" cu condiția 
ca guvernul lui Field să mo
difice „în viitor“ actuala con
stituție a Rhodesiei de sud, 
care neglijează totalmente in
teresele africanilor.

Este greu de presupus că ra
siștii sud-rhodesieni vor fi de 
acord să modifice constituția 
astfel îneît să acorde vreun 
drept africanilor. Aceasta, cu 
atît mai mult cu cît Field a 
declarat că nu intenționează 
să legalizeze partidul Uniunea 
poporului african Zimbabwe.

In lumina acestei declarații, 
apare cît se poate de limpede 
adevăratul substrat al „inde
pendenței“ pe care o cere ac
tualul guvern rasist al Rho
desiei de sud și intențiile pe 
care le are în legătură cu 
soarta populației indigene din 
acest teritoriu.

U.R.S.S.: Zeci de mii de tone de petrol se prelucrează în cel de al 5-lea an al septenalului 
la rafinăriile de petrol din Kras novod. Colectivul acestei rafinării luptă pentru obținerea titlu

lui de întreprindere de muncă comunistă. In fotografie : Exteriorul rafinăriei noaptea.

Sesiunea Adunării parlamentare a II. E. 0. 
sub semnul divergențelorPARIS 6 (Agerpres). Din relatările presei occidentale reiese că lucrările actualei sesiuni de la Paris a Adunării parlamentare a „Uniunii Europei occidentale“ se desfășoară sub semnul agravării contradicțiilor dintre Franța și partenerii săi din Piața Comună care doresc stabilirea u- nor legături mai strînse cu Marea Britanie. Agențiile de presă au relatat că în discuțiile de pînă acum, reprezentanții diferitelor țări membre ale Pieței comune, care se împotrivesc planurilor franceze de a-și impune dominația politică și economică ta acest organism — favorizează sta- 

gajați în industrie au, de ase
menea, o soartă tragică.

Referindu-se la amploarea 
pe care a luat-o mișcarea de 
eliberare națională în R.S.A., 
autorul condamnă politica 
promovată de guvernul rasist 
de a înăbuși prin foc și sabie 
această luptă. Apartheidul, 
scrie Abdula, va fi înlăturat 
prin lupta dîrză a poporului 
sud-african.

La ce folosește „ajutorul“ acordat de S.UA 
țărilor Americii latineNEW YORK 6 (Agerpres). La New Yo-rk a fost dat publicității raportul „Strategia asigurării securității americane“, alcătuit de un grup de experți americani în frunte cu profesorul S. Malman, de la Universitatea Columbia. In raport se arată că ajutorul militar al S.U.A. împiedică dezvoltarea economică a țărilor Americii Latine și este folosit de cercurile reacționare din aceste țări pentru înăbușirea libertăților cetățenești.întărirea forțelor armate în scopuri de apărare sau pentru menținerea ordine! interne, a- rată autorii raportului, nu face decît să stimuleze cercurile militare din țările latino-ame- ricane, transformîndu-le într-o armă politică mai puternică decît au fost vreodată. Intrucît programul de ajutor militar sporește influența forțelor armate din America Latină, acolo perspectivele democrației s-au înrăutățit vădit. Militarii înclină să recurgă la metode nedemocratice. Răsturnarea guvernelor civile și instaurarea puterii militarilor în Argentina și Peru ta 1962 dovedesc clar acest lucru.Ca urmare a loviturii de stat din iulie anul trecut, continuă autorii, a fost răsturnat guvernul din Peru. Ofițe

bilirea diferitelor contacte periodice cu Anglia, pentru a facilita astfel viitoarea aderare a Marii Britanii la Piața comună. In acest sens, în sesiunea Adunării UEO — la care participă parlamentari din cele șase țări membre ale Pieței comune și din Marea Britanie — s-au formulat diferite propuneri printre care constituirea unui „comitet de contact care să studieze colaborarea dintre Piața comună și Anglia pînă la integrarea acesteia din urmă“. La 5 iunie a luat cu- vîntul reprezentantul principal al Franței, Deloncle, secretar de stat la ministerul de externe, care a respins din nou a- ceste cereri.Această nouă obstrucție franceză — care exprimă de fapt încercarea guvernului Franței de a se apăra de concurența britanică în cadrul
Pe urmele lua Meredith

NEW YORK 6 (Agerpres). — 
Lupta pentru drepturi a popu
lației de culoare din S.U.A. îm
brățișează acum un nou dome
niu : Admiterea studenților ne
gri în universitățile rezervate 
numai pentru albi. în legătură

rii au pătruns in castelul Pissaro, l-au arestat pe președintele Manuel Prado și au instalat puterea militară. Tancul tip „Sherman“, care a pătruns prin porțile palatului, a fost fabricat în S.U.A. și trimis în Peru pe baza progra- mulului nostru de ajutor militar. Colonelul Briceno, care a condus aceste operațiuni, a fost instruit ta S.U.A. la Fort- Benning (statul Georgia). Și alți membri ai juntei și ai cabinetului militar au fost in- struiți în Statele Unite. Nu demult, cîțiva din ei au fost decorați cu ordinul american „Pentru merite“, în ordinul de decorare menționîndu-se meritele lor în înfăptuirea „țelurilor democrației“.Trebuie avut în vedere, subliniază în încheiere autorii raportului, că ajutorul militar a- merican acordat Americii Latine corespunde numai intereselor forțelor armate din a- ceastă regiune, care reprezintă mai puțin de 5 la sută din populație. Majoritatea cetățenilor sînt împotriva acestor programe. După părerea majorității latino-americanilor, programul american de ajutor militar complică problemele lor interne, îngreunează procesul transformărilor sociale și împiedică dezvoltarea economică.

Pieței comune — este susținută joi dimineața și de ziarul oficial al guvernului gaullist, „La Nation”. „E vorba de o divergență de concepții — scrie „La Nation“ — Anglia dorește ca Piața comună să devină deschisă spre Atlantic, să accepte o predominanță an- glo-saxonă...“ Franța, afirmă ziarul, nu poate accepta asemenea „metode curioase“. A- ceăsta nu înseamnă, după cum reiese limpede din comentariul ziarului, că Franța ar urmări să imprime o orientare mai realistă Pieței comune, să țină seama adică de necesitățile e- conomice ale „comunității“ și să militeze pentru extinderea relațiilor comerciale, ci pur și simplu că dorește să mențină influența franceză asupra a- cestui organism, potrivit cu interesele guvernului gaullist.
cu aceasta, agențiile occidentale 
de presă relevă că un student 
negru, Cleve Mc. Dowell, a anun
țat intenția de a se înscrie la 
Universitatea din Mississippi, un
de pînă în prezent a fost admis 
numai James Meredith. Alți trei 
studenți de culoare urmează să 
se prezinte la 10 iunie pentru a 
se înscrie la Universitatea din
Tuscalosa, (statul Alabama) in
terzisă pînă acum studenților 
negri. Atît guvernatorul statu
lui Mississippi, Ross Barnett, 
cît și cel al statului Alabama, 
George Wallace, au făcut decla
rații în care au arătat că se vor 
opune cu forța admiterii studen
ților negri în cele două univer
sități.

Oamenii muncii din San Jose (Costa Rica) au organizat o demonstrație în cursul căreia 
au cerut dezarmarea generală, lărgirea drepturilor sindicale, îmbunătățirea situației muncitori
lor și a funcționarilor costaricani, renunțarea la orice amestec nord-american în treburile 

interne al țării lor. In fotografie: Aspect din timpul demonstrației.
Foto: PRENSA LATINA HAVANA
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Acțiune curajoasă a patrioților
veneziieleniCARACAS. Agenția Unițed Press Internațional referin- du-se la relatările poliției din Caracas anunță că în noaptea de 5 iunie, un grup de patrioți făcînd parte din forțele armate ale Frontului de eliberare națională din Venezuela „au invadat misiunea militară a S.U.A. din Caracas... au luat arme și au incendiat clădirea“. Agenția menționează că dau-

O nouă înrăutățire a situației 
economice în cadmi

Pieței comune
BRUXELLES 6 (Agerpres). — 

Comisia Executivă a Pieței co
mune a dat publicității miercuri 
seara un raport în care se subli
niază gravitatea crizei create în 
acest organism economic de eșe
cul tratativelor cu privire la a- 
derarea Angliei. în raport se 
lasă să se înțeleagă că refuzul 
Franței de a accepta „apropie
rea” Angliei de Piața comună și 
veto-ul opus de delegații francezi 
încercărilor de a se ajunge la 
stabilirea unor tratative perio
dice cu Anglia au dus la serioase 
contradicții între Franța și par
tenerii săi din Piața comună. 
„Dificultățile care au luat naște, 
re — se spune în raport — sînt 
de ordin economic și politic.”.

De altfel, din raportul Comisi
ei reiese că partenerii Franței, 
interesați în dezvoltarea unor 
relații economice mai strînse cu 
Marea Britanie și dornici să e- 
vite stabilirea unei hegemonii 
franceze în cadrul Pieței comu
ne, au hotărît să treacă peste

Proteste impotrha încălcării legilor 

internaționale de către nave de pescuit 

ale S. 11. A.WASHINGTON 6 (Agerpres). — In urma protestului opiniei publice din Ecuador și din diferite țări din America Latină împotriva acțiunilor navelor americane care au violat apele teritoriale ecua- doriene pentru a pescui în mod ilegal, secretarul de stat al S.U.A., Dean Rusk s-a văzut nevoit să propună negocieri între S.U.A. și Ecuador în vederea găsirii unui „modus vivendi temporar“ după cum s-a exprimat el.Agenția United Press International anunță că grupul de negociatori din partea S.U.A. va fi condus de ambasadorul S.U.A. în Ecuador.Intre timp, menționează a- gențiile de presă, autoritățile ecuadoriene au sancționat, cu plata unei amenzi, cele două nave de pescuit americane care pescuiau ilegal în apele teritoriale ecuadoriene. 

f
. I

nele materiale pricinuite sînt mari.Acțiunea, organizată de Frontul de eliberare națională a intervenit după cum relevă agenția, în urma unei recente declarații a acestui Front cu privire la inițierea unei ample campanii împotriva guvernului lui Romulo Betancourt, guvern complet subordonat intereselor monopolurilor nord-americane.

împotrivirea Parisului și să con
tinue încercările „de a menține 
contacte strînse cu reprezentan
ții britanici pe lîngă Piața comu
nă și cu guvernul britanic”. După 
cum se știe, Franța a opus 
„dreptul său de veto” unei re
cente cereri de a se „menține 
asemenea contacte” chiar la ul
tima sesiune a Consiliului mini
sterial al Pieței comune, la sfîr
șitul lunii mai.

Raportul Comisiei Executive a 
Pieței comune confirmă, de ase
menea, o nouă înrăutățire a si
tuației economice a acestui or
ganism față de exterior. Comer
țul Pieței comune cu țările care 
nu fac parte din această „comu
nitate” a evoluat nefavorabil în 
cursul anului 1962 — se spune 
în document — exporturile în 
afară crescînd numai cu 1 Ia 
sută în această perioadă, în 
timp ce importurile au sporit cu 
8 Ia sută în comparație cu anul 
precedent.

Totodată agențiile de presă relevă puternicul val de proteste provocat de încălcarea legilor internaționale de către vasele de pescuit nord americane. Ambasadorul statului Chile în Ecuador, Sergio Hunes Lavin, a declarat, după cum anunță agenția Prensa Latina, că pescuitul ilegal în apele teritoriale ale altor țări, efectuat de către navele nord-americane, atentează la suveranitatea acestor țări.Un protest asemănător a fost formulat și de atașatul comercial al statului Peru în Ecuador, Orville Perez Villa- real, care — după cum menționează agenția Prensa Latina — a anunțat că este posibil ca Ecuadorul, Peru și Chile să „întreprindă acțiuni comune împotriva navelor pescărești care pescuiesc în mod ilegal în apele teritoriale ale acestor țări“.

Zanzibarul cere acordarea 
independenței

ZANZIBAR 6 (Agerpres). — 
Trei partide politice din Zanzi
bar, Partidul Afro-Shirazi, Par
tidul Popular din Pemba și 
Zanzibar și Partidul Naționalist, 
au adoptat în unanimitate o re
zoluție în care cer guvernului 
britanic să fixeze data acordării 
independenței acestui teritoriu 
nu mai tîrziu de luna septem 
brie a acestui an.

Rezoluția a iost prezentată 
Consiliului legislativ.

Reprezentantul britanic în a- 
cest consiliu, Robertson, s-a 
opus cererii prezentate de cele 
3 partide, calificînd-o „nerea- 
listă și imposibil de realizat în- 
tr-un termen atît de scurt".

In rezoluția partidelor afri
cane se arată că populația din 
Zanzibar nu cere pentru prima 
oară guvernului britanic să-i 
acorde independența dar, întot
deauna el a refuzat. Nu de mult, 
sub presiunea mișcării de elibe
rare din acest teritoriu, autori
tățile britanice au iost nevoite 
să accepte organizarea unor a- 
legeri în luna iulie și să acorde 
acestui teritoriu o autoguver
nare internă. Guvernul britanic, 
se subliniază în rezoluție, con
tinuă însă să refuze fixarea 
unei date pentru proclamarea 
deplinei independențe a Zanzi- 
barului.

SOFIA. — Cu prilejul împli
nirii a 125 de ani de la naște
rea marelui pictor romîn Ni- 
colae Grigorescu, la 5 iunie a 
avut loc la Clubul activiștilor 
culturali din Sofia o adunare 
festivă organizată de Uniunea 
artiștilor plastici din Bulga

ria și Comitetul de prietenie și 
relații culturale cu străinăta
tea. Profesorul Boris Kolev a 
vorbit despre viața și creația 
lui Grigorescu. Poporul bul
gar, a arătat vorbitorul, acor
dă o înaltă apreciere operei 
lui Grigorescu, care a partici
pat ca voluntar în războiul de 
eliberare din 1877 și a creat 
tablouri emoționante, adevă
rate documente grăitoare ale 
prieteniei dintre cele două 
popoare frățești. A fost pre
zentat filmul documentar „Ni- 
colae Grigorescu”.

MOSCOVA. — Pentru mari 
merite în dezvoltarea muzicii 
sovietice ți cu prilejul împlinirii 

a 60 de ani, compozitorul sovie
tic Aram Haciaturian, a fost de
corat cu Ordinul Lenin.

PRAGA. — Federalia Sindicalii 
Mondială protestează în modul cel 
mai energic împotriva noului val 
de arestări operate de poli/ia po
litică în rîndul democraților por
tughezi din ordinul guvernului, se 
spune în telegrama adresată de 
Louis Saillant, secretar general al 
F.S.M., lui Salazar. Nemulțumin- 
du-se cu arestarea a zeci de acti
viști ai mișcării muncitorești și 
democrați a căror singură vină 
este că luptă pentru libertăți de
mocratice și sindicale, considerate 
în toate tarile civilizate ca dreptul 
lor legitim, polițiștii aplică un tra
tament inuman deținuților. supu- 
nîndu-i Ia torturi bestiale. F.S.M. 
cere să se pună capăt torturării 
definutilor. Ea cere acordarea am
nistiei generale delinutilor și de- 
porta/ilor politici, respectarea 
drepturilor omului.MOSCOVA 6 (Agerpres). A- nul acesta; în institutele de în- vățămînt superior din Uniu

nea Sovietică învață circa 3 milioane de studenți. In prezent în U.R.S.S. există de patru ori mai mulți studenți de- cît în Anglia, R. F. Germană, Franța și Italia, luate la un loc — țări a căror populație este aproximativ egală cu populația Uniunii Sovietice. Numai' anul trecut institutele de învățămînt superior din U.R.S.S. au pregătit aproape 320 000 de specialiști din toate domeniile științei, producției și culturii. In institutele de învățămînt superior din Uniunea Sovietică lucrează 180 000 de profesori și lectori. Pe lingă institutele de învățămînt superior, în special pe lîngă universități, funcționează 32 de institute de cercetări științifice.
BRUXELLES. — Biroul Poli- 

tic al C.C. al Partidului Comu
nist din Belgia a adoptat o re
zoluție în legătură cu aprobarea 

de către parlamentul belgian a 
proiectelor de lege guvernamen
tale antidemocratice cu privire 
la așa-zisa „menținere a ordinei”, 
care limitează dreptul oamenilor 
muncii Ia grevă. Biroul Politic 
scoate în evidență larga amploa
re a luptei muncitorilor, a orga
nizațiilor sindicale și democrati
ce din Belgia împotriva acestor 
proiecte de lege și cheamă la 
unitatea rîndurilor clasei mun
citoare în lupta împotriva ofensi
vei reacțiunii.

COLOMBO. — Guvernul Ceylo
nului a adoptat la 5 iunie hotărî- 
rea prin care se acordă societății 
petrolifere ceyloneze toate drep
turile pentru import și distribuire 
a produselor petrolifere pe piața 
internă. „Această hotărîre, subli
niază săptămlnalul „Tribune“, va 
elibera tara de prezenta pericu
loasă a reprezentanților carteluri
lor petrolifere străine". Potrivit 
relatărilor presei locale, prima 
reacție a reprezentanților societă
ților petrolifere străine din Ceylon 

la această hotărîre a guvernului a 
iost „supriza si deruta“.

SAN JOSE. — Femeile din 
Costa Rica se pregătesc să întîni- 
pine apropiatul Congres Mondial 
al Femeilor de la Moscova. Uniu- 
nea femeilor din această țară a 
organizat recent „Săptămîna 
popularizării Congresului”, Ia 
sfirșitul căreia a convocat un 
miting unde reprezentantele fe
meilor din diverse localități au 
salutat apropiatul Congres Mon
dial al Femeilor și scopul lui — 
unirea femeilor din întreaga 
lume în lupta pentru pace și fe
ricirea popoarelor.

RABAT. — Potrivit unui co
municat oficial dat publicității 
la sfîrșitul ședinței din 5 iunie, 
guvernul marocan a fost rema
niat. Anunțînd remanierea. Se
cretarul de stat pentru informa
ții, tineret și sport, A. Boutalele, 
a precizat că guvernul marocan 
continuă să fie alcătuit în majo

ritate din reprezntanți ai Fron
tului de apărare a instituțiilor 
constituționale, partid cunoscut 
pentru poziția sa proregalistă și 
care Ia alegerile din luna trecută 
a cîștigat 69 din cele 144 de 
locuri în parlament. în consecin
ță, a precizat Boutalele, „Politi
ca guvernului marocan rămîne 
neschimbată”.

Remanierea afectează Ministe
rul de Interne, unde a fost nu
mit A. Hamiani; Ministerul Agri
culturii, unde a fost numit R. 
Guedira (fostul ministru de in
terne), Ministerul Industriei Mi
niere și Marinei Comerciale și 
Ministerul Lucrărilor Publice.

VATICAN. — în seara zilei de
6 iunie au avut loc funeraliile 
Papei Ioan al XXIII-lca. După 
oficierea slujbei religioase din 
catedrala Sf. Petru, sicriul a fost 
introdus într-o nișă sub clădirea 
catedralei.
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