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e știe că în sporirea numă
rului de animale și crește
rea producției animaliere, o 
mare importanță au asigu
rarea hranei animalelor și 
a adăposturilor necesare. 
Majoritatea gospodăriilor 

colective au prevăzut să realizeze un 
mare volum de construcții. în multe 
locuri, acolo unde s-au luat din timp 
măsuri privind asigurarea documenta
ției necesare, amplasarea construcțiilor, 
procurarea materialelor și organizarea 
judicioasă a muncii echipelor și brigă
zilor de constructori, aceste obiective se 
află într-un stadiu avansat. în unele 
unități agricole însă, lucrările de con
strucții sînt rămase mult în urmă. Pen
tru a grăbi ritmul construcțiilor este ab
solut necesar ca gospodăriile colective 
să mobilizeze toate forțele pentru a in
tensifica lucrul la aceste construcții, 
pentru procurarea materialelor, folosin- 
du-se îndeosebi resursele locale, astfel 
îneît să realizeze construcții ieftine și 
durabile. Este perioada cînd muncile din 
cîmp nu solicită zilnic 
participarea în masă a 
colectiviștilor. De aceea, 
toate forțele care nu-s 
angrenate Ia lucrările de 
întreținere a culturilor, 
Ia pregătirile pentru se
ceriș pot fi mobilizate 
pe șantierele construc
țiilor zootehnice.

Tineretul colectivist 
are datoria să contribuie 
cu toate forțele sale la 
grăbirea ritmului lucră
rilor de construcție.

Comitetele regionale 
U.T.M., sub conducerea 
partid, trebuie să îndrume toate orga
nizațiile U.T.M. din gospodăriile agri
cole colective să mobilizeze un număr 
cît mai mare de tineri pentru a lucra la 
aceste obiective, la acțiuni de mun
că patriotică pentru procurarea și 
transportul materialului lemnos, a pie
trei și nisipului, la pregătirea varului 
și confecționarea de cărămizi și chirpici. 
Tinerii sub îndrumarea și supraveghe
rea constructorilor, pot contribui la 
executarea săpăturilor, la turnarea fun
dațiilor, la înălțarea zidurilor și Ia exe
cutarea lucrărilor de la acoperiș.

Proletari 8in toate țările, uniți-vă!

tineretului
cintela

Muncit
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CONSTR UCȚIILE
ZOOTEHNICE

raionaleȘi 
organelor de

TINERI COLECTIVIȘTI!

PARTICIPAȚI CU ÎNSUFLEȚIRE 
LA MUNCĂ PE ȘANTIERELE CON
STRUCȚIILOR ZOOTEHNICE ! în fe
lul acesta veți contribui Ia darea în 
folosință la timp a unor adăposturi ief
tine și trainice pentru animalele pro
prietate obștească, la dezvoltarea și în
tărirea economică a gospodăriilor co
lective 1

Economii
de meta!

GATA LAvem planificat să construim: două grajduri (unul pentru 100 de vaci și altul pentru 100 de animale de muncă), un complex pentru 400—500 de porci și o hală pentru păsările matcă. In plus trebuie să forăm o fîntînă și să instalăm o cisternă cu o capacitate de două vagoane de apă în vederea a- dăpării animalelor la grajduri. Iată stadiul la care se află aceste obiective. Pînă acum au fost săpate fundațiile și s-au pus temeliile la cele două grajduri. Am planificat să terminăm toate construcțiile pînă la 1 octombrie. Ne ,vom respecta cuvîntul . în momentul de față sîntem gata cu pra- șila a treia la toate culturile. Și avem o suprafață de aproape 1 500 de hectare cu porumb, floarea-soarelui și sfeclă. Am pregătit pînă în cele mai mici amănunte recoltatul griului de pe cele peste 1 000 de hectare.
Resursele locale

TIMP

In vremea asta, brigada noastră de construcții, condusă de utemistul Costică Nedelcu, a ajuns cu complexul de lucrări la „căciulă” și au instalat bazinul de apă. Cele 8—10 zile care ne-au mai rămas pînă la recoltat le-am declarat „zilele construcțiilor zootehnice”. Se muncește de zor la confecționarea celor 200 000 de

sînt la îndemîna oricuiîspodăriile agricole colective din raionul Craiova au prevăzut pentru a- cest an să dezvolte cu mult sectorul zootehnic. La sfîr- șitul anului, numărul taurinelor va ajunge la 17 382 capete din care, vaci cu lapte peste 5 000, cel al porcinelor va spori la 5.160, numărul ovinelor se va apropia de 18 000 și se vor crește peste 55 000 păsări matcă. Ca urmare a acestei dezvoltări, s-a prevăzut să se realizeze un volum important de construcții zootehnice : 38 de grajduri cu o capacitate individuală de 100—120 capete, 23 puiernițe. 15 maternități, fluxuri complex avicol. Lucrările ridicare sînt acum în plină desfășurare, în multe gospodării colective din raion s-au luat din vreme măsuri. în acest scop au fost
16 un de a acestor construcțiipentru porci și

cea mai mareprocurate în . .parte materiale de construcții— ciment, cherestea, țiglă etc.— s-au confecționat pe plan local cantități importante de cărămidă, s-a transportat balast, nisip. La aceste acțiuni, fără a stînjeni celelalte lucrări agricole la ordinea zilei, sînt mobilizate multe brațe de muncă. în multe G.A.C. lucrările de construcții se găsesc într-un stadiu avansat.De exemplu, gospodăria colectivă din comuna Ciutura și-a prevăzut pentru anul a- cesta, construirea a 2 grajduri pentru taurine, cu o capacitate de 100 capete fiecare și un flux pentru îngrășarea porcilor. Munca a fost aici bine organizată. Zilnic au fost pre- zenți pe șantierul de construcții în jur de 60 de colectiviști din care mai bine de jumătate tineri. O cantitate mare de cărămizi — peste 150 000 de bucăți — au fost confecționate

pe plan local. Pentru transportul apei și nisipului au fost repartizate toate cele 10 atelaje afectate sectorului zootehnic. S-a pus problema procurării lemnului pentru arderea cărămizii. Pentru a nu irosi lemnul bun de construcție s-au folosit buturugile rămase în cîmp. Dar acestea trebuiau scoase. 20 de colectiviști tineri și vîrstnici au valorificat a- ceastă resursă. După cum spunea tovarășul Ion Constanti- nescu, inginerul gospodăriei, printre cei mai vrednici în a- ceastă acțiune au fost tinerii Costea Petru. Marin Enaclie și Ion Adam. Procurînd din vreme materialul de construcție și desfășurînd lucrările pe un front larg, ritmul de lucru a fost susținut. Un grajd e a- proape terminat. Se pun ultimele țigle la acoperiș, iar la celălalt zidul s-a înălțat deja la un metru si jumătate. Aces-

ta va fi terminat înainte de începerea recoltării păioaselor. In curînd vor începe lucrările de construcție și la fluxul pentru porci.Aceeași preocupare pentru grăbirea ritmului de execuție la construcțiile zootehnice am întîlnit și la colectiviștii din Ghindeni. Ei își propuseseră inițial să-și construiască doar un grajd pentru taurine și o puierniță. Acestea au și fost ridicate, posibilitățile și-au propus să mai construiască un grajd cu o capacitate de 120 capete. Acțiunile principale se desfășoară acum la confecționarea cărămizii. Tinerii, printre care se remarcă

cărămizi necesare complexului pentru creșterea porcilor. Se fac, în aceste zile, și cei 30 000 de chirpici pentru grajduri. Lemne pentru grinzi, căpriori, stîlpi, iesle ? Avem a- proape 1 000 de metri cubi de material lemnos pentru că astă iarnă, pe gerul cel mare, am defrișat 63 de hectare de sal- cîmi .Numai tinerii colectiviști, prin muncă patriotică, au frișat 22 de hectare.Duminica trecută tinerii ștri au continuat una din țiunile lor frumoase. Au transportat de la cariera din Mă- crina încă 18 metri cubi de pietriș ajungînd acum la peste 50 de metri cubi. Acțiunea continuă în timpul lor Aș mai adăuga că am trimis delegați în diferite părți după materialele care nu le putem procura în nici un fel din resursele noastre. Am vrut să arăt că noi chibzuim gospodărește. Intîi pregătim materialul și mai ales cel pentru a- coperișuri și apoi începem cu toate forțele, de odată, strucțiile. Pentru că dacă zidul de chirpici și n-ai ciula”, degeaba. Vin ploi mai rău. N-am reușit eu să arăt tot ce facem în prezent pentru a asigura o executare . ritmică a lucrărilor la obiectivele zootehnice. însă sîntem hotărîți să grăbim ritmul lor, să folosim pe o scară cit mai largă resursele locale.

Desfășurînd o vie activitate de punere în valoare a unor noi resurse interne și de reducere a consumurilor specifice, constructorii de la Șantierul naval Galați au realizat indici superiori de folosire a metalului și importante economii. Prin reproiectarea pereților despărțitori interiori de la cabinele cargoului de 4 500 tone ei au înlocuit tabla obișnuită cu tablă gofrată, mai ușoară și tot atît de rezistentă, iar la construcția coloanelor instalației de încăr- care-descărcare s-a .introdus tabla de oțel cu rezistență superioară, care a permis reducerea dimensiunilor acesto- și o economisire a peste tone de metal.ra25 (Agerpres)de-no-ac-
liber.

con- urci „că- și-i

DUMITRU LAZĂR 
președintele G.A.C. Boldu, 

raionul Rm. Sărat

Ulterior, analizînd de care dispun,

VASILE BARAC
corespondentul „Scìnteli tine

retului” pentru regiunea 
Oltenia

Canotaj pe Dunăre
Foto : AGERPRESMinereu de fier de calitate

■('Continuare în pag. a IV-a)

FIER VECHI PENTRU OȚELĂRII
PLOIEȘTI (de Ia corespondentul nostru). —■ 
în cursul primelor 5 luni ale acestui an pionierii 

și școlarii din regiunea Ploiești au colectat și trimis 
oțelăriilor 414 562 kg de fier vechi. Cele mai mari 
cantități de fier vechi au fost colectate de pionierii 
și școlarii din raioanele Mizil, Cîmpina și Ploiești.

îmbunătățirea continuă a calității minereului de fier constituie principala preocupare a colectivului de mineri, de la Teliuc.In abatajele cu intercalata mai mari de steril de la Teliuc, pe baza propunerilor făcute de mineri, s-a introdus procedeul de pușcare selectivă a fronturilor de

lucru. Un mare număr de brigăzi și echipe a- sigură înlăturarea sterilului din minereu, chiar de la locul de extracție, iar controlul calitativ se execută cu mai multă exigență. Rezultatul aplicării acestor măsuri nu a întîrziat să se vadă. De la începutul anului, procentul de steril vizibil în minereu a

scăzut cu 1 la sută față de procentul admis, iar conținutul de metal al minereului extras a crescut față de plan cu 3,70 la sută. Acest bazin a livrat furnalelor o cantitate de minereu cu aproape 1 200 tone mai mare față de cea planificată. (Agerpres)

O lucrare de asamblaj-monlaj pe șantierul naval Galați.
Foto : AGERPRES

In1963—1964, claselor I—VIII din satul Negoești, raionul Tîrgu Ocna, vor învăța într-un local nou.Pînă în prezent, aici au fpst terminate lucrările de finisare la interior

anul școlar elevii și exterior, instalațiile electrice și sanitare. în fază a- vansată se află lucrările de vopsito- rie. O parte din mobilier și materiale didactice și fost primite, lucrările
Expoziția tinerilor
SUCEAVA (de la corespon

dentul nostru}. —
In dimineața zilei de 20 iu

nie, Școala populară de artă 
din Suceava a deschis o expo
ziție de desene și picturi. Ex-

de auLacon-

strucții — executate de I.C.R. Tg. Ocna — au contribuit prin muncă patriotică și tinerii colectiviști din sat și din comuna Ștefan cel Mare.
ANGELA STATE 

activist U.T.M.

pictori suceveni
poziția amenajată in două săli 
cuprinde peste 70 de lucrări ale 
celor mai talentati elevi din 
clasele de pictură ale școlii 
populare de artă.

Consfătuire despre 
calitatea produselorTIMIȘOARA (de la corespondentul nostru). —La întreprinderea „Bela Breiner“ din Timișoara, timp de 2 zile a avut loc o consfătuire pe tema: „Pregătirea producției de marochinărie pe semestrul 11“. In prima zi s-a discutat despre calitatea produselor, orientarea creației pentru viitor a produselor de marochinărie, iar a doua zi a fost destinată pregătirii pentru pavilionul de mostre ale întreprinderilor de marochinărie. La consfătuire au luat parte reprezentanți ai unor întreprinderi din orașele București, Oradea, Sibiu, Timișoara și altele.

Premieră teatrală 
de păpuși

CONSTANȚA (de la cores
pondentul nostru). —

La Teatrul de stat din Con
stanța a avut loc premiera 
spectacolului de păpuși „Sin- 
ziana și Pepelea“, după cu
noscuta feerie a lui Vasile 
Alecsandri. Incepînd cu a- 
ceastă săptămină piesa „Sin- 
ziana și Pepelea“ și celelalte 
spectacole cuprinse în 
toriu ca: „Marele vrăjitor”, 
„Albă ca Zăpada“, 
învață carte”, vor fi prezen
tate în fața pionierilor și șco
larilor care își petrec vacan
ța în taberele de pe litoral. Tot 
pentru ei, artiștii păpușari din 
Constanța mai pregătesc și 
spectacolul „Alfabet împărat".

,,Bursucel

Tineri clujeni la muncă pa-j 
triotică pe șantierul de lo- j 

cuinte de la Dragalina I

reper-

(Marile răspunderi 
ale tinerei generații

Adresîndu-ne tovarășului Vasile Vilcu, 
prim-secretar al Comitetului regional 
P.M.R. Dobrogea, ne-am oprit la cîteva 
întrebări de interes major pentru tinere
tul nostru, privind, în primul rină, culti
varea acelor însușiri care definesc profi
lul moral al constructorului socialismului. 
Convorbirea a pornit de la fapte, de la 
acele realizări și rezultate larg cunoscute, 
care au adus prețuire regiunii Dobrogea și muncii neobosite a oamenilor ei.

Condiția de astăzi 
a tinereții

— Prima noastră întrebare este — con
form tradiției acestor interviuri — o in
vitație Ia cîteva mărturii. V-am ruga să 
împărtășiți tinerilor, prin intermediul 
ziarului nostru, gîndurile dumneavoastră 
despre condiția materială și spirituală în 
care trăia vechea generație, în raport cu 
generația de azi.— Subiectul e vast și ar necesita, desigur, o dezbatere amplă. Să desprindem un singur aspect. în condițiile exploatării, situația tînărului muncitor sau țăran, ca și a tineretului studios, era grea și prin faptul că le lipsea, de pildă, posibilitatea de a se realiza, de a-și valorifica — social sau personal — calitățile. Tinerilor le era nespus de greu să se resemneze, să se împace cu gîndul că ,,nu

Convorbire
cu tovarășul 
Vasile Vilcu, 

prim-secretar
al Comitetului regional

P. M. R. Dobrogeavor face nimic”, că nu-și vor lega numele de nici o realizare. In privința aceasta, socialismul a creat condiții în întregime schimbate. Care sînt aceste condiții — le vede și le știe astăzi oricine.
— Regiunea Dobrogea, bunăoară...— ...Regiune care era socotită pe vremuri „periferia” de înapoiere și sărăcie a țării, și care astăzi s-a dezvoltat viguros, scoțînd la iveală bogății nevisate. Datorită politicii partidului nostru, a sprijinului neprecupețit ce s-a acordat regiunii, Dobrogea contemporană produce și electricitate, și celuloză, și utilaje, și îngrășăminte chimice, și acid sulfuric, și cimentul din care se nasc atîtea construcții, și pîinea îmbelșugată a ogoarelor colectivizate, muncite științific. La toate acestea se adaugă noul peisaj al litoralu-

lui, construcțiile care schimbă pe de-a întregul harta orașelor, noile edificii de cultură, știință și artă. Tinerilor de azi ai Dobrogei — care într-o vreme ca a tinereții mele ar fi rămas. în marea lor majoritate, muncitori cu un salariu de mizerie sau țărani legați de-o glie cît palma — socialismul le-a deschis toate căile, dîndu-le posibilitatea să-și fructifice pe deplin energiile, în industrie ca și în a- gricultură, în știință ca și în artă. Succesul în viață, realizarea atît pe plan social cît și pe plan personal, sînt astăzi la îndemîna oricărui tînăr serios și dornic de muncă. După cum îi stau la îndemână condiții tot mai bune de viață, de învățătură, de distracție, de odihnă. Litoralul romînesc al Mării Negre, cu marile lui complexe balneare-turistice, e un exemplu elocvent în această privință. Toate aceste condiții — pe care vechea generație nu le-a avut — se cuvin a fi neapărat amintite, cînd vorbim de marile răspunderi ale generației actuale.
Munca — o chestiune

de patriotism
— Intrăm, prin aceasta, în fondul în

suși al dezbaterii noastre : care sînt, așa
dar, în noile condiții de muncă și viață 
de care se bucură tînăra generație, răs
punderile și datoriile el?— In privința aceasta se impune, îna-

inte de toate, o observație importantă. Este vorba de trăsăturile spirituale noi ale tineretului nostru, trăsături fără de care n-am putea discuta despre aceste „mari răspunderi” și datorii. In aceasta se oglindește preocuparea profundă, grija caldă, părintească, a partidului, a Comitetului său Central în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej pentru educarea tineretului în spiritul înaintat al epocii noastre.Care sînt aceste răspunderi și datorii, mă întrebați ? Nu voi spune, desigur, o noutate, afirmînd că datoria cea mai importantă a tineretului — datorie care face însăși onoarea și farmecul tinereții — e munca ; munca înfăptuită cu pasiune, cu entuziasm și dăruire de sine. în condițiile exploatării burghezo-moșierești, munca, după cum se știe, era o povară. Dar chiar și în acele condiții, muncitorului care-și iubea meseria, care ținea la prestigiul demnității muncitorești, îi era neplăcut să dea un lucru prost, făcut de mîntuială. Munca făcută cu inimă și talent e o tradiție a poporului nostru. în condițiile noi, generate de societatea socialistă, munca a căpătat un sens nou și înalt: ea dă însăși măsura iubirii de țară. A fi bun muncitor, a lupta cu toate puterile tale pentru dezvoltarea cuceririlor noastre socialiste, înseamnă a fi un adevărat patriot. Iată un adevăr de care trebuie să se pătrundă toți tinerii ! E o acțiune patriotică să iei parte, în uzina în care lucrezi, la mișcarea de inovații, mili- tînd pentru nou, pentru produse mai moderne și mai frumoase, de o calitate superioară, produse pe care marca „Fabricat în R.P.R.” să stea ca o emblemă de cinste. E o acțiune patriotică să iei parte la înălțarea unei construcții, într-un loc pe care vechile hărți nu-1 consemnau, sau să modifici un colț de țară — pînă ieri sterp și arid — plantînd pomi, viță de vie, grădini. Cîteva cifre, pentru ilus-
ILIE PURCARU

(Continuare în pag. a IV-a)
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în sflrșit,.cu vestea &ă .elevul Stănescu Paraschiv a luat toate exa
menele printre primii. De turbare în fata acestei Momii, făcu din 
plecarea fui o adevărată alungare din sinul familiei. Să nu în
drăznească să-i ceară ceva, să uite că a avut un tată, o mamă, 
neamuri. Și mama, să n-o puie dracul să-i trimită ceva în ascuns, 
niciun capăt de ață, c-o să aibă de-aface cu el. Se socotea lovit 
în soartă de succesul copilului. Frica de a se vedea singur în 
fața unei vieți grele spre bătrînețe (celălalt fiu se angajase la 
S.M.T.—Costești) după ce așteptase ca băieții să se facă mari, se 
dovedi mai tare decît mîndriq părintelui pentru deșteptăciunea și 
aplecarea spre învățătură a băiatului. In 1950, cînd se petreceau 
toate astea, era, poate, de 
chiv nu mai putea fi însă

acă ar fi fost ș'ă-și exprime- nedumerirea cu privire 
la fiul său cel mic, acum 13 ani, tatăl lui Paras
chiv și-ar fi expr imat-o cam, așa : de ce adică nu 
m-a ascultat el pe mine, pe mine, tatăl lui, părintele 
lui, care l-a hrănit l-a crescut, și în schimb altora, 
străini, de care habar n-avea, să le dea ascultare ? 
Eu nu zic să nu-i asculți șj pe alții, dar întîi să mă 

fi ascu, Mat pe mine, că din sudoarea' mea s-a trezit pe lume măgă- 
dău ma. \e, bun de muncă, la 13 ani, cînd i s-a năzărit să mă-n- 
frunte.

— Of, c Ji-e și cu părinții 1 s-ar fi luat cu mîinile de cap Paras
chiv, ascuiVîndu-L Parcă ți se cerea prea multă minte să te apuce 
dorul de mVserie cînd mîncaseși papara sărăciei de la țară. Păi 
tata nu-și luVra pămîntul Iui decjt după. Da, tată, asta nu uita tu, 
că-ți lucrai ț'țămintul după ce-1 lucrai pe-al băiatului popii, în 
parte. Tu ce-iti fi vrut ? Eu să fiu prost sau orb ? Să nu fi văzut 
că tu atunci rAai mai avut cu ce să-izii cumperi nici măcar cărți 
și caiete să ter.min clasa a 7-a ? Tu ai .(ost mulțumit în anul ăla că 
n-am mai mers Ja școală, dar pe mine m-ai întrebat ce-a fost în 
sufletul meu ?

Mai toți băieții de vîrstă mea se duceau la Centrul profesional 
de la Tîtgovișle. jM-am prezentat și eu la' examen.

— Lasă, mă, că nu reușești și 
gîndul taică-său.

își bătea și joc de el.:
— Dacă ai lua tu examenul ăla,
Rldea, dar cam galben.

Ei, te-a găsit fachorul, mă ? îl
după ce-a tracul o săptămînă. Ei, te-a găsit ? îl întrebă și a doua 
zi, apoi' în fiecare zi. Ia treci tu înaintea boilor să-i dăm drumul, 
că soarele-i sus.

Băiatul' tăcea Hfitunecftt, ursuz, șl muncea sub .arșiță, mistuit de 
gînduri. Izbutise șă-i strecoare îndoiala în suflet. Nu știa, era 
prea tinăr să citează în ochii prinși la colțuri de păianjenul zbîr- 
citurilor ai tatălui îxțdoialp mult mai rea a acestuia, chinul, rugă
mințile rostite în gînd cu patimă și deznădejde să se adevenească 
ce profețea el, nu știa, nici că-1 durea și-l rușina asta ; teama că 
ziua următoare va aduce scrisoarea ce i-1 va smulge pe băiat, se 
amesteca cu dorința de a nu fi făcut de rușine. Scrisoarea veni,

rămîi acasii, se mîngîia cu

să nu-mi zici mie pe nume.

întrebă în .batjocură bătrînu)

înțeles amărăciunea bătrînului. Paras- 
întorș înapoi.

*
numai întimplare și nu și o parte din 

întîmplarea singură
și să se mai spună că e 

voința omului; rareori, pe cit se pare, 
schimbă cu totul o intenție, mai Întotdeauna, dacă ar fi să ne 
luăm și după cazul lui Paraschiv, întîmplarea vine în întîmpi- 
narea unei năzuințe tainice, bună sau rea, și invers, în orice caz 
aici e greu să se spună că nu și-au dat mina. închipuiți-vă acea
stă situație caraghioasă : un tinăr de aproape 17 ani, cu carnet 
de lucrător în buzunar, plecat dintr-o mică făbrieuță de ținichi- 
gerie, unde fusese repartizat la terminarea școlii, întrebînd în 
dreapta și în stingă, în cartierul indicat, cu adresa în mină, unde 
e întreprinderea „21 Instalații“, și nimeni nefiind în stare să-1 
lămurească nici măcar unde e strada, nemaivorbind de „21 Insta
lații”.

Poate că exista o explicație, se schimbau numele străzilor, 
apăreau noi întreprinderi peste noapte. Trebuie să arătăm, înainte 
de a vedea cum s-au petrecut lucrurile, de ce părăsise tînărul 
mica făbricuță de tinjehigerie. Simplu : fusese repartizat greșit. 
Era lăcătuș, ce să caute el la tiaichigerie ? Ce-o ii „21 Instalații“? 
Nici pînă-n ziua de azi Paraschiv nu știe, deși a umblat aproape 
o săptămînă după ea. Jntîmplarea a venit în întimpinarea visu
lui. Printr-un aranjament deschis cu soarta, a dat curs invitației 
de la intrarea Uzinei „vasile Roaită“ : angajăm lăcătuși; și s-a 
prezentat.

O soartă fericită s-ar putea spune, deoarece dacă ar ti găsit în
treprinderea „21 Instalații”, asta poate ar fi întîrziat mult împă
carea cu tatăl. O împăcare originală.

Era în vremea cînd și în Cerbu băteau vînturi înnoitoare. Oa
menii începuseră lupta pentru întemeierea unei gospodării colec
tive. Paraschiv se întreba dacă taică-său s-o fi înscris sau nu și, 
într-o zi, se hotărî să meargă pe-acasă, să vadă ce fac ai lui.

Bătrînul nu se înscrisese dar nici departe nu era. Paraschiv a 
stat cu el la taifas o noapte întreagă, iar a doua zi avea convin
gerea și mîndria că el „l-a lămurit".

Curînd utemiștii din secția pompe îl aleseră pe Paraschiv se
cretar al organizației de secție, li plăcea atunci ca și acum, să se ocupe de organizarea activității sportive a tinerilor. 
Munca asta, mai puțin știută, care se ascunde între liniile unei 
știri scurte de ziar: „Echipe de volei, de fotbal de atletism de la 
uzina cutare s-au întîlnit pe teren cu cele din uzina cutare ; Spar- 
tachiada de vară etc. etc.” — se pierde în noianul marilor eve-

nimente, dar educația tineretului e o operă de răbdare, de înlăn
țuire continuă a unor asemenea evenimente mărunte în apa
rență, care lucrează asupra minților tinere și modelează deprin
derile. E interesant că Paraschiv are conștiința importanței fiecă
rei acțiuni de acest fel, mai puțin a importanței lui, ceea ce face, 
de altfel, farmecul acestui tinăr de 27 de ani, blînd și bun, cum 
zice taică-său, calități care nu i s-au alterat.

Să nu se creadă însă că e un neprihănit, de genul îngerilor, 
sau că nu mai are Ioc să se perfecționeze, e un om ca toți oame
nii, are și el păcatele lui, mai amină ceea ce nu poate suferi 
amînare fără a-i dăuna, mai are de luptat destul ca să înțeleagă 
ce rămășițe ale mentalității individualiste țărănești se mai ames
tecă în judecățile Iui. Se află și el în situații paradoxale, ca mulți 
dintre noi. De pildă, el, secretarul, care s-a ocupat cu pasiune 
de înscrierea tinerilor muncitori la școala medie, abia acum își 
găsește timp și pentru sine La toamnă făgăduiește să se înscrie. 
Său, el, muncitorul evoluat, propagandistul, candidatul de partid 
pe atunci, la 
mat într-o zi 
bolnavă“. Se 
Nimeni. Atît
spital? Liniștește-le, băiete, a fost un șiretlic țărănesc. Uite-o că 
vine cu vaca, rîzînd:

— Astă seară mergem în pețit.
Prima replică :
— Pentru asta m-ați 

lăsat totul baltă și am 
bolnavă și cînd colo...

— Las’ că mi-a spus 
te las să-ți faci de cap

Și omul care la o vîrstă fragedă a știut 
mîniei părintelui iubit, bărbatul acum cu școală, cu experiență, 
om liber și luminat, s-a supus unui obicei învechit, al cărui rău 
stă în faptul că nu ține seama de lucrul cel mai important care 
poate lega pe viață un băiat de o Iată: dragostea, Din fericire a 
avut noroc de o nevastă bună, o fetișcană frumoasă, veselă, să
nătoasă (mama, e drept, n-a greșit) pe care Paraschiv o iubește 
din tot sufletul. Și este, la rîndul lui, iubit. Băiatul pe care i l-a 
făcut a luat de la amîndoi frumusețe, bunătate și sensibilitate. 
In toiul discuției cu un străin vine deodată de afară cu o știre 
importantă pentru taică-său, dar foarte, foarte secretă, trebuie 
să i-o comunice numai Ia ureche. E atît de emoționat, însă, că 
șoapta lui se aude :

— Tăticule, afară plouă,
— !!!
Poate că toate astea întregesc ceea ce trebuie să știm despre 

un om pe care-l socotim demn de dat exemplu tocmai pentru că 
și el e conștient de ceea ce mai trebuie să facă pentru a se desă- 
vîrși ascultînd mereu glasul timpului său.

puțină vreme după împăcarea cu familia, este che- 
urgent printr-o telegramă Ia Cerbu : „Mama grav 
duce, firește ,mama nu e în casă, nu e nicăieri, 
de grav să se fi îmbolnăvit incit s-o fi dus-o la

chemat ? 
alergat la

Zău, mamă, ce-ți veni ? 
tren. Îmi scoti sufletul că ești

că ai pemie tușa 
cu eq, Te-nsurăm.

să înfrunte uraganul

una Ia București. Nu

H. ROHAN

O
In excursie la „Șapte scări"

P. Romîne"
P. Fris isi ac" relatează „Scot-

la laboratorul de radio-chimie al Institutului de cercetări cili- 
mico-iarmaceutice din Capitală

„Fauna R* 
șî „Flora R..Fauna R- P. Romîne’’ și „Flora R. P. Romîne” sînt cele mai mari lucrări de științe naturale la care lucrează în Prezent oamenii de știință din a- cest domeniu.,Fauna R.P. Romîne” este o complexă, a cărei edi- început încă din anul Din cele aproximativ de specii de animale

9>'operă tare a 1949.150 000 _____din tara noastră, care urmează să fie descrise în această fundamentală lucrare, au fost prezentate peste 30 la sută. Pînă acum au apărut 39 de fascicule-volume din cele aproximativ 100, cîte va cuprinde m-

treaga lucrare, printre care „Rotatoria”, „Amphiibia”, ,.Rep- tina" etc. în care sînt descrise speciile și unele subspecii >ale acesitor grupe de aîiimale. Sub tiper; se află fascicula „Peștii”, iar îv curs de redactare alte fascinile cuprinzind diverse grupe ,de insecte.O alță lucrare monumentală, la care își dau contribuția alături de .botaniștii clujeni și cei din București, o constituie „Flora R. P. Ronaîne”. Din a- ceastă lucrare au apărut pînă acum 9 volume, aj X-Iea se află sub tipar, iar altele'în pregătire. ” '
REZULTATELE VREI ROI METODE

DE PLANTARESpecialiștii de la Institutul agronomic „Tudor Vladimires- cu” din Craiova au elaborat o nouă metodă de plantare a terenurilor nisipoase cu cais altoit pe zarzăr, specie care valorifică cel mai bine aceste terenuri.Experiențele au fost făcute la punctul experimental Tîm- burești din sudul Olteniei, pe nisipuri semifixate, cu o fertilitate scăzută și cu apa freatică la 9-11 metri. în timpul verii, temperatura în straturile superficiale ale acestor terenuri depășește 60 grade Cel- sius.Noua metodă constă în plantarea pomilor în gropi semi- adinci la 50 cm sub ni-

velul solului, cu două straturi consecutive de gunoi ta- sat — unul la 1.10 metri și celălalt la l,6o m adîncime. încă din primii ani pomii s-au dezvoltat viguros. S-a observat extinderea rădăcinilor orizontale care au depășit mult zona de proiecție a coroanei, iar în profunzime rădăcinile au a- juns la pomi în vîrstă de 6 ani la 4-5 metri, ramificînd puternic.Consecința practică a acestui mod de plantare a fost nu numai dezvoltarea puternică a sistemului radicular, dar și a părții aeriene a pomilor, ceea ce a dus la realizarea unor producții mari chiar și în perioadele lungi de secetă.

inima
cu... baterieDupă cum tish Daily Expres” inima cetățeanului Macnare, în vîrstă de 47 de ani din Glasgow este alimentată de o mică baterie cu semiconductori. Bolnavul se simte excelent.In urmă cu nouă ani, Mae- nare a suferit primul atac de cord Si a fost internat într-un spital. Pulsul îi scăzuse la 40 de bătăi pe minut,Starea bolnavului era extrem de gravă, se pierduse orice speranță. Atunci Dr. Show a propus o operație experimentală. Aceasta a fosțr efectuată > mulenților de creș- la 1 noiembrie 1962. Intre coastele pacientului s-a introdus o mică baterie cu semiconductori de mărimea unei brichete, legată prin două fire subțiri de sîrmă de compartimentele inimii. Acum ea bate regulat, iar pulsul s-a normalizat

Rolulîn numeroase u- 
nită/i agricole socia
liste din regiunile 
Dobrogea, București, 
Ploiești și altele, se 
extinde iolosirea sti-

tere la culturile tim
purii de tomate. Ca stimulent! sînt utilizate preparatele ro- mînești triclprdon și 2,4-D, în concentrație rle 10 mg la litru de apă, puse la

stimulențilordispoziția 1 unităților de către Institutul de cercetări hortivi- ticole. Aceste pre
parate provoacă in
tensificarea afluxu
lui de substătife nu- 
tritive și aclîvîzareă 
proceselor de sinte
ză, ducînd la creș
terea rapidă a toma
telor.Prin folosirea stimulenților de creștere se obțin recolte

de roșii mai timpurii, mai mari și fără semințe. Pe terenu
rile experimentale 
ale l.C.H.V. s-au rea
lizat în anii trecuti 
spdhtri'de recoltă de 
30-40 la sută, pro
ducțiile de roșii a- 
jungînd pînă la 10 
iulie la 20 000-25 000 
kg și pînă la 1 au
gust la 50 000 kg la 
hectar,

■
ostașul Turtu-

rînd pe Dra-

Aurel Mihale:
CRONICA HTERARĂ1

Activitate febrilă în prisaca 
gospodăriei agricole colecti
ve. Sectorul apicol al G.A.C. 
„Scinteia", raionul Slobozia, 
regiunea București, are 57 
de stupi, care vor spori prin 

roire artificială

In depozitul Întreprinderii dg 
prefabricate „Prpareșul" din 
Capitală, macaralele încărcă 
panourile mart care sînt expe
diate spre șantierele de lo

cuințe.

upă volumul de nu
vele și povestiri 
„Nopți înfrigurate” 
(1958), prozatorul 
Aurel Mihale apare 
in librării cu o 
nouă carte consa

crată anilor de război.
Romanul „Fuga” cuprinde is

toria unui țăran de prin părțile 
Bărăganului, Dragomir Jiga, pe 
care viitoarea războiului cotro
pitor dezlănțuit de fasciști îl 
poartă pînă pe Don. Eroul nu 
întrunește, de la început, însuși
rile unui clar-văzător, alo unui 
om pe deplin edificat asupra 
șensului evenimentelor trăite. O 
vreme, pe front, se lasă împins 
de acel impuls al disciplinei mi
litare, îndeplinind cu rigoare or
dinele. comandanților, oricare ar 
fi fost ele, dînd crezare sloga
nurilor despre „cruzimea bolșe
vicilor” etc. 11 apasă totuși sen- 
țimentul unei mari nedreptăți 
țâre i ș-a făcut atunci cînd a 
fost șmulș din sai, de lingă ne- 
vasțn șa tînără, de lingă rostu
rile gospodăriei abia înjghebate. 
O convingere, din ce în ce mai 
litrșpede formulată, își face loc 
îtț suflțlpi șău : plecarea în acest 
război q foșt o nebunie, o nebu- 
rție a celor mari, pe care el o 
poate plăti oricînd cu viața. De 
aici puțerea cu care-l răscolește 
gîndul — aproape transformat 
în obsesie — al întoarcerii aca
să, al fugii, de aici voința imen
să — transmisă și tovarășilor săi

— de a răzbate, în drumul că
tre țară, prin stepa înghețată, 
luptînd cu viscole cumplite, cu 
foamea, cu disperarea, cu veșni
ca amenințare a morții.

Primele capitole ne introduc 
în atmosfera vieții de tranșee, 
reconstituind climatul psihologic 
al zilelor imediat premergătoare 
marii ofensive sovietice de la 
Stalingrad, moment crucial în 
desfășurarea războiului. De cit- 
va timp, o tăcere de gheață para 
să se fi așternut peste fronturi, 
o acalmie care nu prevestește 
nimic bun ostașilor romîni ghe- 
muiți în șanțurile de tragere. 
Cerul vînăt anunța apropierea 
viscolelor, a marilor geruri din 
stepa rusească. Dinspre liniile 
sovietice nici o mișcare, o liniște 
care strecoară însă în inimile 
saldaților e spaimă mai adincă 
decît urgia bătăliilor prin care 
trecuseră pînă atunci. „De zile și 
nopți în șir, notează scriitorul, 
stăteau în nemișcarea asta de pe 
fundul gropilor, cu ochii înegu- 
rați și cu simțurile de sălbăti
ciune ațîțate de liniștea neobiș
nuită a fronturilor. Șoldații erau 
chinuiți de gînduri, jinduiau 
după un fum de țigară sau o 
coajă de pîine și ascultau înfiat 
rați urgia vîntului care le trecea 
pe deasupra vuind și purtînd va
luri nesfîrșite de zăpezi” (pag. 
8). Așteptarea unui deznodămînt, 
oricare ar fi fost el, nesiguranța 
permanentă măcinau sufletul a- 
cestor oameni tîrîți să moară

tntr-un război nebunesc. Și, din- 
tr-o dată, uraganul: sub presiu
nea de nestăvilit a înaintării so
vietice fronturile hitleriste se 
prăbușesc pe distanțe de sute de 
kilometri, puhoaiele armatelor 
invadatoare se scurg către Apus, 
mereu în derută, mereu sub te
roarea de a nu fi prinse în cle
ștele încercuirii.

Mult în urma trupelor în re
tragere rămîne un mic grup de 
ostași romîni care, răzlețiți de 
unitatea lor, se trezesc la un 
moment dat singuri pe drumuri
le nesfîrșite ale stepei. Relata
rea împrejurărilor, de intens 
dramatism, în care se desfășoa-

cestor oameni prinși înțr-o situa
ție de via(ă excepțională, ajunși, 
datorită condițiilor extreme în 
care se află să dea un examen 
etic sever. într-adevăr pentru a 
continua drumul, pentru a nu 
ceda tentației renunțării (în a- 
cest sens scena luptei degerați- 
lor cu ademenirea înșelătoare a 
somnului, care ar fi precedai 
moartea e memorabilă) se cere 
o încordare excepțională a vo
inței, o tărie sufletească rară. 
Acum ies la iveală înaltele ca
lități morale ale unora, simțul 
solidarității umane care-l carac
terizează pe caporalul Marin 
Vanghele sau pe

ră fuga acestui pumn de oameni 
(conduși de Dragomir Jiga) con
stituie partea centrală a cărții 
lui Mihale și, totodată cea mai 
rezistentă sub raport artistic. La 
început într-o sanie, drumul e- 
ste continuat apoi pe jos (caii le 
sînt împușcați de uișțe nemți), 
prin viscol. Răniții, purtați cu 
schimbul pe o targa improvizată, 
îngreuiază parcurgerea distanțe
lor, proviziile. sînt din ce în ce 
mai puține, astfel că fugarii a- 
jung să-și asțîmpere foamea 
meșterind carne tăiată cu baio
neta din leșurile cailor. Desigur, 
expunerea unor atari împrejurări 
poate impresiona prin însăși na
tura lor, dar aportul scriitorului 
nu se reduce la atît. Cartea ur
mărești reacțiile morale ale •-

rică și în primul 
gomir Jiga, fire generoasă și e- 
nergică, in stare să-și înfrîngă 
slăbiciunile, să insufle și celor
lalți sentimentul încrederii ț tot 
acum apar însă și racilele sufle, 
tești ale altora : mostruozitatea 
morală a hițlerișților, lașitatea 
și egoismul feroce al celor doi 
ofițeri luați în sanie (Stoica și Da’ 
bija) șatț lichelismul de cate dă 
dovadă, piuă la urmă, furierul 
Sfețescu. Cu simțul exact al abz 
servației, prozatorul urmărește 
(fără exces de intervenții anali
tice) graficul proceselor sufle? 
tești trăite de acești oameni care 
luptă nu numai, cu munții de 
zăpadă, cu gerurile teribile, cu 
foamea și păduchii dar și pu pro
pria sfirșire lăuntrici. In

Contempli primăvara 
de la-nălțimea omului și stâncii 
Zăpezile iluminează sobru 
montanele întinderi 
crescînd la orizont.
Stau oamenii, cu mina streașină 
la ochi...
In frunte bat lumini, 
lumini și orizonturi repetate — 
auzi! Un strigăt, eadențînd ecouri 
și strigătul e scară-n munte, sus...
Și după strigăt — rîsul. 
De pe un mal pe altul, 
doi oameni, prăfuiți de stâncă 
și de vecia răscolită-au rîs.
Poate că tocmai din adine veneau 
rostogolitele ecouri : 
fuseseră încremenite 
izvoarele — cascade mari 
de stalagmite și de stalactite 
și-am auzit cum umblă sub pămint 
alți oameni, coborîți să le desferece. 
Și după strigăt a fost rîsul lor, 
al oamenilor, prăfuiți de stânca 
și de vecia răscolită.
Din piso în pisc îi contempla 

înzăpezit de mari legende — Timpul.
Era vremea !
Și începură — atunci să se topească 
zăpezile 
și să arate chipu-adevărat 
acelui timp imbătrinit 
scăzut pînă la frunte, 
pîn-la genunchi, 
pîn-la călciiul lor 
și ei, pășind pe vechiu-i creștet micșorat, 
strigîndu-se din sus in sus, rîdeau.
...Oamenii care-au cules din țărînă 
aripile Meșterului Manole 
le urcă înalt, 
în timpul lor, 
pentru alt zbor.

♦♦♦

FLORENȚA AfcBU

După ce Iulie își ridică ancora și pleacă
Spre mările toamnei galbene,
După ce legănătoarele lanuri
S-au strins la sfat în hambarele pline,
După ce marșul combinelor încetează
Și s-aud peste eîmpuri doar cavalcadele tractoarelor grele 
Așternînd covoare pentru noi germinații, 
îmi place să simt mirosul

pîinii-n cuptoare...
Și parcă rupînd o bucată din pîinea cea nouă,
Văd toate frunțile strălucind de sudoare
Și știu : pentru fiecare boabă strinsă-n hambarele pline 
A fost nevoie, omule, de inima ta,
de mîinile tale,
de tine !

V. PORUMBOIU V 
tehnician agronom z

descrierea acestor momente de 
tensiune, Aurel Mihale a realizat 
— am convingerea — cele mai 
bune pagini din literatura noa
stră despre ultimul război, de o 
mare concentrație a dramatismu
lui și, totodată, de înalte semni
ficații umane.

Ajunși, împreună cu alte gru
puri de fugari, la Deboltevo — 
unde era centrul de triere a 
ostașilor rătăciți de unități — 
Jiga și ai săi află că marile în
cercări prin care trecuseră fu
gind de la Stalingrad fuseseră 
zadarnice : drumul către țară le 
era barat, Regrupați în noi uni
tăți, după o sumară instruire,

urma să fie retrimiși pe front, 
in urma unui act de nesupunere 
la ordinul stupid al unui ofițer. 
Jigei dexerțează și, urmat de încă 
doi din vechii tovarăși Rlarin 
Vanghele fi furierul Sfețescu — 
continuă fuga spre granițele 
țării, Ajunși, după un nou șir de 
încercări la Odesa, cei trei fac 
un popas mai lung (unul din ei 
e grav rănit) și aiț prilejul șă-l 
cunoască pe Spiru, un comunist 
catuîu evadat dintr-un lagăr lii- 
tlerisț și pe Fomina, o învăță
toare care avea legături cu par
tizanii.

Din acest punct al agțiunii, 
substanța cărții începe să se ra- 
relieze, asistăm la pătrunderea 
unor elemente convenționale sub 
rapurt litergr. Tabloul Odesei

sub ocupație este în așa fel în
tocmit incit pare mai degrabă 
cadrul unor intimplări cu carac
ter aventuros (asistăm la nume- 
roase încăierări și beții, scene 
de tavernă etc. ele.) distonind 
cu nota generală a cărții.

Adăpostiți intr-o locuință pla
sată în mijlocul unor ruine de la 
marginea orașului, cei trei de
zertori au ocazia să poarte lungi 
discuții cu Spiru despre care ei 
află, cum spuneam, că este co
munist. Considerațiile acestuia 
asupra mersului evenimentelor, 
condamnarea pe care el o 
teșle la adresa războiului 
drept și a fascismului sînt me
nite. in intenția autorului, să in. 
fluențeze conștiința celorlați 
dar, din nefericire, personajul 
nu se conturează ca personali
tate umană puternici, vie. Im
presia de autenticitate, foarte 
pregnantă în celelalte capitole, 
este aici mai palidă. E păcat că 
în această ultimă secțiune a ro
manului scriitorul a renunțat la 
maniera reținută, sobră a nota
ției, introducînd pasaje declara
tive și chiar unele note senti
mentale vizibile mai ales în evo
carea vieții de acasă, din sat, pe 
care și-o rememorează, mintal, 
eroii.

Cu excepția episodului final, 
cartea sc menține însă, pp g- 
proape înțrpaga ei desfășurare, 
la nivelul unei scrieri de prima 
mărime, rțprezetitînd una din 
aparițiile literare remarcabile ide 
ultimilor ani. O proză lipsită de 
artificii, densă, înțesată dș fap
te, expresia a unei experiențe 
omenești bogată și semnificativi.

roa
ne-

CinematografeTu ești minunată: Patria (9? 11,30; 14; 16,30; 19,00; 21,15),București (9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 21,15), 1 Mai(10,15; 12,45; 15,15; 17,45; 20,15), Gh. Doja (9; 11,30; 14,00; 16,30; 19,00; 21,30), Ștefan cei Mare (10,15; 12,30; 14,45; 17,30; 19,45), 
CI. Coșbuc (9,30; 11,45; 14,00; 16,15; 18,30; 21), Grădina Progresul (20,30), Stadionul Giu- Iești (20,45), Grădina 13 Septembrie (20,30), Arenele Libertății (20,30); Dracul și cele 10 
porunci (cinemascop) Republi

ca (9; 11,15; 13,45; 16,30; 19,00?21.30) , Elena Pavel (9; 11,15; 13,30; 16,00; 18,30; 21; grădină20.30) , Grivița (9,45; 12,15;14,45; 17,00; 19,30), Alex. Sahia (10; 12,15; 14,30; 17,15; 19,45, grădină 20,15). Patinoarul 23 August (21),' 23 August (9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 21,30); 
Lumină de iulie: Magheru (10: 12; 15; 17; 19; 21). Giulești (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Lumina (rulează în continuare de la orele 10 pînă la orele 14, după-amiază 16; 18,15; 20,30), Libertății (10; 12; 16,30 18,30; grădină 20,30); Pe urmele bandei: rulează la cinematografele Vasile Alecsandri (15; 17; 19; 21), I. C. Frimu (9,30; 11,15; 13; 14,45; 16,30; 18,30; 20,45;grădină 20,15), Miorița (10; 12; 15; 17; 19; 21); Raidul vărgat: Tineretului (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Tudor Vla- dimirescu (16; 18; 20); Noua 
prietenă a taMi: Victoria (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Martie: (16; 18,15; grădină 20,15), Flacăra: (15; 17,15;19,45); Colegii: Central (10,30; 13; 15,30; 18,00; 20,30), Arta: (16,00; 18,15; 20,15; grădină20.30) ; Cereomușki: Moșilor (16; 18,15; grădină 20,30), Volga: (10; 12; 16; 18,15;
Haiducii 
(16,00;
Program la oreleful 13 Septembrie; Magistratul: 13 Septembrie (11,30; 14.30;16,30; 18,30; 20,30); Așa a tost 
— Moscova — Antarctica — 
Primăvara obișnuită — ză în continuare de la 10,00 pînă la orele 21,00 nematograful Timpuri

20,30); 
din Rio Frio: Unirea 18,00; grădină 20,15); 
special pentru copii 10,00 la cinematogra-

rulea- orele la ci- Noi;
Fără a fi roman de caractere, 

ci, in primul rind, o carte a e? 
veuimentelor, „F uga” conține 
totuși citeva portrete care, ală
turi de acela al eroului central, 
Dragomir Jiga, au capacitatea de 
a se fixa în memorie. Amintim 
numai de chipul furierului Sfe- 
tescu, amestec de bonomie, șire
tenie și potlogărie sau de cel al 
majurului „filozof” și fanfaron 
Voicilă. Un personaj interesant 
ar fi fost — dacă autorul nu-i 
acorda un rol prea scurt — co
lonelul Boleanu, ofițer cu o min
te lucidă, respingind aroganța 
nemților, căutind soluția unei 
salvări de la prăbușirea totală 
pe care o întrezărea. Este o fi
gură singulară printre ceilalți o- 
fițeri din carte (căpitanul Dubija, 
maiorul Ciupagea, locotenentul 
Stoica), abrutizați și lași, avind 
pe conștiință numeroase crime 
de război, in colonelul Boteanu 
ghicim unul dintre acei ofițeri 
care, peste cițva timp, va înțe
lege necesitatea întoarcerii ar
melor împotriva fascismului și 
incgțcăm regretul că scriitorul 
nu i’a urmărit evoluția pe spațiu 
mai larg.

Romanul „Fuga” se impune 
prin amploarea viziunii deza
strelor provocate de război, prin 
forța de a înfățișa procesul des
compunerii unei armate chemată 
să lupte pentru a cauză ne
dreaptă, prin vigoarea evocării 
unei epoci crîncene, Este cartea 
cea mai izhptită a prozatorului 
Aurel Mihale.

G DIMISIANțJ
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De ce zîmbesc 
stdentìi în sesiune?

O întrebare
și mai multe răspunsuri
Mii de lizion^miJ diferite, iatăHe unite printr-un 

element cotnun : zfmbetul.
— De ce zîmbtesci studenții in plină sesiune, toc

mai in sesiune ?
O singură, lacbnieă, Întrebare pentru care avem 

tot un laconic rd'sputfs de o pagină... de ziar.
De la bun Început, o precizare. Sludenfii nu zim- 

besc numai în sesi®iip. Studenții noștri zlmbesc cit 
{ine studenția ; absolvenți, ei dtuc ațpoi zlmbetul 
tinerefii lor spre Hectare Ioc de mancă ce-i așteaptă. 
Firesc. Cum nu'ar zîipbi omul către — după expresia 
consacrată — T,i vecie visul cu ochii ? Milioane de 
oameni, de prieteni au iăcut Mul ca să-l ajute, 
l-au Înzestrat cu tot ce-i era necesar, i-au urmărit 
cu Înțelegere eforturile, l-au încurajat. Zlmbetul e 
reflexul spontan Ia toate acestea. Zlmbetul cald al 
stuaenjimii noastre de' astăzi este- o măsură exactă 
'a mîndriei noastre de a fi studènti. EI este semnul 
recunoștinței pentru o' existentă croită pe dimen
siunile frumosului, demiiitătii și Înaltelor idealuri 
care Însuflețesc generația! noastră.

La acest capitol, cea mai sumara trecere In re
vistă, trebuie să Înscrie evidenta unor asemenea 
realități :

*— pe harta patriei au ajpărut noi orașe univer
sitare ;

—\un program de InvSțăntfnt temeinic, In con
tinuă perfecționare, privit etc toată seriozitatea de 
ambele părji : profesori și studenti ;

— un număr impresionant de burse ;
— o studentime matură, cu poftă de carte, hotă

rî tă să acumuleze mult, pentru ca să poată Întoarce 
poporului rodul Însutit al curioștințelor ;

— zeci de noi cămine studențești, — perle arhi
tectonice concepute pe ideea celui mai autentic 
coniort ;

— biblioteci care atrag aglomerația cărților și a 
cititorilor.

Total : o ambiantă extrem, de propice studiului și 
care stimulează în cea mai mare măsură Ia efort 
conștient. Astăzi, la noi, se Învață bine. Exa
menele au devenit o sărbătoare a studenților și a 
profesorilor. Acum cltiva ani aceasta era o dorință. 
Acum e o realitate.

• Progresul de calitate a fost făcut. Încercăm o 
sinceră bucurie acum -, o bucurie autentică aseme
nea tuturor bucuriilor muncite, deasupra cărora au 
picurat și stropi de efort de pe frunți încinse.

Filele carnetelor studențești găzduiesc note care 
încununează o atitudine cetățenească, patriotică, 
demna, certificînd -maturitatea și responsabilitatea 
studenjimii.

Cu un cuvlnt, studenția noastră nu cunoaște zim- 
bețul superficialității, care ,,i-a totul ușor“. O carac
terizează, dimpotrivă, zlmbetul ce apare între, două, 
lgpte : bucuria pentru una deja clștigată, încrederea 
izbîndei pentru alta care . Inpepe. Efortul, voința, 
dîrzenia slnt rădăcinile ascunse ale acestei llori 
fermecătoare, cu petalele larg deschise. Tocmai ele 
îi dau viată lungă.

La Facultatea de medicină generală au fost analizate la 
microscop 2 carnete de student. Ne-au fost împărtășite cile- 
va din primele concluzii:

In compozifia notei zece s-au descoperit : 1 476 ore studiu 
individual, 3 245 pagini de notițe luate cu seriozitate, 273 
ore petrecute în bibliotecă cu material bibliografic ajutător, 
18 răspunsuri foarte bune la seminariile din timpul anului...

In compoziția notei 5 s-au descoperit: 147 variante Prono
sport’’ întocmite în ore de curs, 873 file neacoperite de nici 
un fel de notițe, 29 bilete de cinema pentru filme vizionate 
la ore ce coincideau cu orele de curs, 4 certificate medi
cale cu „pauză vocală" aduse în seminariile din semestrele 

I și II... Analiza atentă descoperă astfel „secretele“ succe
selor și insucceselor.

uc.

Pagină realizată de
VALERIU LAZAROV 

Fotografi i lON-EfcrCUCU

In prag de vacanță, multe buchete de 9 și 10 gă
sești așternute pe file de carnete studențești. 
Florile succesului în sesiune miros a cerneală 
proaspătă. Ele au adus surîsul cel mai firesc 
pe fețele celor ce-au trudit în examene. Patru

chipuri — din mulțimea celor ce stăpînesc „se
cretul" lui 9 și 10— găzduim în pagina noastră : 
Teodor Răduț de la Facultatea de transporturi, 
Gabriela Chicioreanu de la I.M.F., Ion Constan- 
tinescu de la Institutul de arhitectură și Șerban 

Vasile de la Institutul agronomic.

I iI Febra examenelor... febra j f vacanței... prudențe. Viitorii j 
! arhitecți se pregătesc pen-) 
( tru cele două cure de soare { 
f ale acestei vacanțe : la prac-j 
(tica în producție și în tabăra ț 
(studențească de pe iilorai. j

G î n d u r i

Practica Tsdm
Peste foarte puține zile urmează 

să plec cu toti colegii de grupă în 
practica de vara la schela Boldești 
și mai apoi la Rafinăria „1 Mai" 
Ploiești. N-am mari emoții, în ciu
da faptului că este prima practică 
din viata mea de student. Este si 
firesc, pentru că pe băncile facul
tății am venit direct din produc
ție. Și totuși, trebuie sa recunosc, 
mă pregătesc sufletește pentru a- 
cest eveniment. Urmează doua 
foarte importante săptămîni de 
studiu. Am de învățat multe. Ple
cam nu ca simpli membri ai unei 
expediții turistice oarecare, ci — 
să folosesc o imagine din cîmpul 
muncii noastre — ca oameni cafe 
prospectează straturi cu zăcămin
te imense, pentru a le pune mai 
tîrziu în valoare. Mă bucur la gîn- 
dul că-mi va fi extrem de fami
liar peisajul producției. Am să fac 
totul pentru ca și colegii mei — 
veniti la prima practică studen
țeasca — să se acomodeze cit mai 
ușor și cit mai repede

oprita vasile
anul I — Facultatea de tehnologie 

I.P.G.G.

Vă invităm să fiți martorii anonimi ai unui emoționant toast în cinstea unei aniver
sări : carnetele lor de studenți împlinesc respectabila vîrstă de... 5 ani.

în prima practică, studenții 
de la zoologie au fost la... 

înălțime

.Wc AnîîTr”-*’—..

Ei n-au terminat examenele și totuși nu anticipează hazar
dat vacanța. Vacanța studențească se apropie bogată în eve
nimente, atît de bogată incit trebuie făcute... conspecte chiar 
și după Mersul trenurilor. Trenurile vacantei sînt numeroase 
spre toate direcțiile : practică, odihnă la munte, la mare, muncă 

patriotică, excursii științifice...

despre :

Mă număr printre miile de stu
denți ai patriei noastre așteptați să 
sosească în taberele tinereții de pe 
litoral sau de la munte. N-am fost 
pînă acum niciodată la mare. De 
două ori mi-am petrecut vacanțele 
studențești la munte.

Este firesc să fiu emoționat îri 
așteptarea primei mele întîlniri cu 
marea, cu minunatul litoral romi* 
nesc al Mării Negre, despre care 
am citit cele mai elogioase și en
tuziaste aprecieri. De altfel, cum 
mă pasionează drumeția, îmi pro
pun să cunosc litoralul strabătîn- 
du-1 de la un cap la altul.

Am presentimentul că toate do
rințele mele — deloc modeste, re
cunosc — se vor împlini. Cînd te 
așteaptă o vacanță nlină de pro
misiuni \ în care, totul, pentru tine 
— student de azi — este pregătit 
cu lux de amănunte, tu trebuind 
numai să te bucuri de tot ce e mai 
bun, mai frumos trăiești din plin 
sentimentul de satisfacție antici
pată.

DRĂGAN VASILE
anul III 

Facultatea de transporturi

Uraa ! 'Am găsit comoara cu toate bucuriile vacanței...
Desene de : DIMITRIE SBIERA

Ultima

Sînt studentă în anul I la Fa
cultatea de medicină generală. Cu 
cîteva luni în urmă am aflat că 
se organizează o tabără pentru 
munca patriotică și, bineînțeles, 
m-am înscris printre primii stu- 
denți. Acum, . mărturisesc sincer, 
aștept cu nerăbdare plecarea la 
G.A.S. Bragadiru. In clasa a X-a 
am fost pentru două săptămîni a- 
colo la muncă patriotică și m-am 
simțit foarte bine. Nu pot uita 
buna primire ce ni s-a făcut a- 
tunci, zilele petrecute acolo, care 
îmi rămîn în memorie ca cea mai 
plăcută vacanță, din viața de ele
va. Și cînd spun vacanță, mă gin- 
dese la treaba serioasă pe care am 
făcut-o, într-o atmosferă de tine' 
rețe și bună dispoziție inepuizabi
lă. Nu m-am simțit obosită nici o 
clipă, mîncam cu mai multă poftă, 
eram. veseli, spre bucuria munci
torilor care ne înconjurau cu dra
goste părintească. Toate acestea 
aveau un sens mai profund. Cu
noșteam un sentiment intens de 
plăcere și satisfacție, văzînd rezul
tatul concret, imediat și pioetic al 
muncii mele în cadrul gospodăriei 
de stat. Bucuria de a te ști folo' 
silor, încercată de mine. atunci, ca 
o anticipare a activității viitoare 
închinată patriei și oamenilor ei. 
doresc s-o am și în acest an.

FLORESCU SMARANDA 
anul 1

Facultatea de medicină 
generală.

Așadar, numai în vara aceasta 
mă mai pot recomanda: student 
Bugheci Gheotghe. La toamnă, pre
zent la locul de muncă, în produc
ție, am să încerc negreșit o bucu
rie imensă, dar și o ușoară strîn- 
gere de inimă în ziua de 1 octom
brie.

5 ani la rînd, în această zi îmi 
revedeam colegii și m împărtă
șeam dintr-o suflare noianul de 
impresii, mulțimea de bucurii a va
canțelor studențești. In vacanța 
care mă despărțea de înlîiul an 
universitar, gîndurile îmi zburau 
exclusiv spre facultate și toate vi
sele mele aveau ca numitor comun 
studenția. Acum, firesc, gîn'durile 
anticipează exclusiv producția. Am 
brațele pline de dorinți. Sînt ne
răbdător să le sădesc la locul de 
muncă. Știu bine că am să încerc 
emoția grădinarului care presară 
semințele noi și așteaptă apoi să 
apară florile muncii lui.

Ultima vacanță studențească, cî- 
teva clipe de meditație retrospec
tivă și numai două puncte la or
dinea de zi : odihnă și visuri ! Pri
ma zi de producție doresc să mă 
găsească cu forțe proaspete, Cu o 
nemăsurată poftă de muncă.BIJGHECI GHEORGHE 
anul V — Facultatea de mașini 

și utilaj petrolier — I.P.G.G.

Nu sîntem martorii unui gest de cochetărie feminină. Tînăra 
studentă a Facultății de biologie vrea să știe precis cit se slă
bește pentru nota 7 la examenul, de chimie... Nu îngrijorător de 
mult.'... In orice caz, nu exista pericolul anemierii dacă învăța 

cit pentru nota 9.
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Spartachiada de vară a tineretului

În sensul că nu s-a făcut

I
„o mare cotituran numărul din 14 mai al ziarului nostru a apărut nota „In căutarea întrecerilor", în care șe critica slaba preocupare aorganelor U.C.F.S. din orașul și regiunea Ploiești pentru desfășurarea Spartachiadei de vară a tineretului.După apariția acestei note, Consiliul regional U.C.F.S. Ploiești — sub semnătura vicepreședintelui său, Ion Dumitru — a trimis redacției un răspuns în care, după ce subliniază justețea criticii făcute, se arată măsurile luate pentru îmbunătățirea participării tineretului la sparta- chiadă. Care sînt aceste măsuri ? Iat-o pe cea mai... importantă.„...S-a ținut o ședință pe plan regional și după această ședință munca s-a îmbunătățit în sensul că s-a făcut o cotitură mare în problema desfășurării spartachiadei". Și mai departe, cităm: „la ora actuală se cunoaște orice competiție din cadrul spartachiadei, unde se desfășoară și în ce raion". Interesant: organizezi o ședință și... gata cotitura !Arn pornit să cunoaștem și noi acest miracol. Mai întîi o discuție cu tovarășii din comisia regională de a Spartachiadei de neretului. Erau de rășii Ion Dumitru, dinte al Consiliului regional U.C.F.S., D. Prună, secretar al comitetului orășenesc U.T.M., președintele comisiei orășenești, tovarășul N. Pantalie, secretarul clubului sportiv „Petrolul“..,Tovarășul Prună, tovarășul Dumitru, ne informează fiecare, că toate treburile merg bine, că întrecerile spartachiadei cunoșc o amploare deosebită. Ni s-a spus chiar :— Mergeți la oricare fabrică, în oricare comună. Vă veți convinge.

tică sînt tineri din 17 secții, dar n-avem foi de concurs... La turism sînt 1500, dar înscriși sînt 2500 turiști.— La concursuri de orientare turistică ?— încă n-am organizat, a- vem puține busole... La fotbal 14 echipe. Și-am uitat handbalul: 10 echipe, e drept pînă acum doar 6 în concurs, Și tovarășul Călin a început un nou calcul, care i-a adus la start de astă dată doar 5730 participanți,,.N-am mai insistat.Tinerii uzinei sînt într-ade- văr pasionați pentru sport și organizatorii — asociația sportivă, comitetul U.T.M. — au dovedit în ultima vreme o

rirea noastră tovarășul Gheorghe Radu, președintele asociației sportive „Recolta” — începem „tare“ cu spartachiada.— Bine, dar întrecerile e- tapei I sînt pe sfîrșite și... trebuiau luni,.,Am munălui Dumitru, vicepreședinte al Consiliului regional U.C.F.S., care ne-a precizat că aci întrecerile spartachiadei se desfășoară foarte bine... Confruntată cu realitatea de pe terenul comunal „I. L. Caragiale”, invitația tovarășului Dumitru ne amintește de o replică a unui personaj caragialesc: ad-

început acum douăpoposit în această cola îndemnul tovarășu-

Raid-anchetă în regiunea Ploiești 
pe urmele unei scrisori

Primirea de către tovarășul Chivu Stoica 
a ambasadorului R. D. Germane la BucureștiLa 20 iunie a.c,, tovarășul Chivu Stoica, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.R., a primit în vizită de

prezentare pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al R. D. Germane la București, Anton Ruh.
Solemnitatea înmînării 

unor decorații
so-or-Ion

organizare vară a ti- față tova- vicepreșe-

preocupare sporită pentru întrecerile spartachiadei.Există un număr apreciabil de participanți la aproape toate disciplinele competiției, care ar putea fi depășit, nu în scripte așa cum se încearcă, tendință ce trebuie înlăturată din practica unor organizatori. Desigur, un conțrol mai eficace din partea comisiei o- rășenești de organizare ar fi putut frîna în fașă asemenea încercări de exagerare a numărului participanților. Și ar fi ajutat, pe de altă parte, ca întrecerile să înceapă în primele zile ale etapei I la toate disciplinele, asigurînd participanților mai multe zile de concurs, nu o singură zi ca pînă acum. Tot din această pricină înotătorii, cicliștii, mo- tocicliștii încă n-au luat startul. Acum cînd etapa I a fost prelungită, organizatorii au un bun prilej de a remedia lipsurile manifestate, de a mobiliza la startul întrecerilor un număr și mai mare de neri.

mirabil, sublim, dar... lipsește cu desăvîrșire,Și, pentru înlăturarea oricărui dubiu, se cuvine să a- dăugăm; de mai bine de urț an, nici un activist sportiv n-a fost văzut în această comună-
„DACĂ VENEAȚI
ASTĂ-IARNă"...

ti

„SĂ ÎNCERCĂM 
O SITUAȚIE"

STADION FĂRĂ... 
SPORTIVI

Primul popas: Mai”, uzine unde de tineri.— Etapa Ia dei de vară a chemat la start aproape pe toți tinerii muncitori $.• uzmei noast-rp — a ținut să ne informeze prompt tovarășul Ioan Călin, secretarul asociației sportive. La gimnastică, sp/re pildă, s-au întrecut vreo 2 500 de tineri, la turism peste 2 500, la atletism vreo 450, la fotbal vreo chipe... în total sînt 7 850 participanți.— Foile de concurs oferi poate o cifră exactă.— A, da, desigur. Să cercăm o situație: la girnnas-

riUzinele lucrează miiSpartachia-
înainte de a intra în centrul comunei „I. L. Caragiale“ privirea îți este atrasă de un frumos stadion; terenul de fotbal gazonat ca la carte, înzestrat cu pistă de atletism, gropi pentru sărituri, cu adevărat o bază sportivă gata în orice moment pentru întreceri. O singură lacună: lipsesc întrecerile, tinerii sportivi,— Săptămâna viitoare — a încercat să spulbere nedume-

La fabrica ..Dorobanțul“ șînt toate condițiile pentru practicarea sportului: terenuri, ba.-, zine de înot, sute de tineri și tinere, o asociație sportivă (vitrine cu diplome, plachete și cupe),Discutam cu tovarășul Ion Enache, președintele asociației sportive Flamura Roșie-Doro- banțuj.— Merge treaba, tovarăși. Chiar acum mă ocupam de echipa de fotbal care trebuie să joace în cupa „2 Iulie”.— Bine, dar acum ne referim la Spartachiada de vară !— Și aici o să meargă treaba. Am și dat două cupe la făcut! Săptămîna viitoare încep întrecerile. Acum am fost din nou prin secții și- tinerii' de-abia așteaptă !Adevărul e acesta: la Fabrica „Dorobanțul“ încă nu au Ineeput întrecerile Spartachiadei de vară, dar, vorba tovarășului Enache, „merge treaba“!
VNDE-I COTITURA ?După ce am vizitat asociațiile sportive amintite, am pornit spre terenurile și sălile d| sport. Pe drum ne stăruiau în minte cuvintele tovarășilor din comisia de organizare. „Toate bazele sportive sînt folosite

din plin. Și dacă am avea și mai multe terenuri...“Regretăm chiar că nu ne-am îndreptat de la început spre ele»La stadionul „Petrolul” un concurs de atleți pentru juniori și restul bazelor sportive, admirabil amenajate te emoționau prin... solitudinea lor. Ne-am zis că poate n-am nimerit noi la timp (deși era duminică, ora 10 dimineața). Și am pornit mai departe.La baza sportivă „Dorobanțul“ se juca fotbal într-o competiție ocazională, iar pe terenul Rafinăriei nr. 1 o echipă de puști din cartier alergau de zor după o minge. Pe celelalte terenuri: iarbă, soare și o netulburată liniște.Am pornit apoi spre centrul , orașului. Cîteva panouri mari și îngrijit lucrate invitau tinerii să practice gimnastica sau înotul. Despre spartachia- dă însă nimic !Am citit din nou adresa primită la redacție: .....fapt
ce a făcut ca după această șe
dință munca să se îmbunătă
țească în sensul că s-a făeiit 
o cotitură mare în problema 
desfășurării spartachiadei“.E drept că în dosare s-au adunat mai multe informări și că cifrele au sporit. E drept că s-a făcut un program al întrecerilor și antrenamentelor și că un mare număr de cadre tehnice au fost invitate să sprijine această competiție. E drept că la comitetul orășenesc U.T.M. ca și la cel regional U.C.F.S. s-au ținut diferite ședințe și s-au alcătuit detaliate informări. Intorcîn- du-ne de pe teren ne-am dat seama că despre cotitura cu pricina noi aflasem încă din primele ore ale sosirii la Ploiești — cînd ne-am deplasat la Consiliul regional U.C.F.S. Cotitura se făcuse în scripte și dosare și noi o căutam la Te- leajen și la Fabrica „Dorobanțul”, pe stadionul Petrolul și în comuna ,,I. L. Caragiale”.E de mirare cu cită superficialitate și lipsă de răspundere au răspuns tovarășii din comisia de organizare a Spartachiadei la sesizările pe care le-a făcut ziarul. Credem că mult mai folositor ar fi dacă pe viitor membrii comisiei ar munci efectiv, ar merge mai mult pe teren, renunțînd la ședințe și rapoarte.

IOAN CHIȚl 
VASILE RANGA

Lecție practică : inginerul Matei Berindei — director științific la 
Stațiunea experimentală Argeș — explică unui grup de colecti
viști felul cum se formează tuberculele 

combat dăunătorii.
Ja cartoli și cum se

Foto : AGERPRES

La Palatul R.P. Romîne a avut loc joi după-amiază, lemnitatea înmînării unor dine și medalii.Au luat parte tovarășiiGheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, Ștefan Voitee, vicepreședinte al Consiliului de Stat, membri ai Consiliului de Stat și ai guvernului, oameni de știință, cultură și artă.Artistul poporului Gheorghe Storin a fost decorat cu Ordinul „Steaua Republicii Populare Romîne“, clasa I, pentru activitate îndelungată și merite deosebite în domeniul artei dramatice.A fost conferit „Ordinul Muncii“, clasa I, tovarășului Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, pentru merite deosebite în opera de construire a socialismului.Cu „Ordinul Muncii“, clasa I, au fost distinși scriitorul Demostene Botez, pentru merite rii prof. pentru contribuția adusă construirea socialismului, artistul poporului Jules Cazaban, pentru activitate îndelungată
în domeniul literatu- și activității obștești, ing. Tudor D. Ionescu, la

!
Resursele locale sînt la îndemina oricui

(Urmare din pag. i)Sandu, însem-

Plecarea 
echipei olimpice 

de fotbal a R. P. R. 
în Danemarca

Joi dimineață a părăsit Capitala, 
pîecînd spre Copenhaga, echipa o- 
Iimpică de fotbal a R. P. Romîne, 
care va întîlni duminică în preli
minariile turneului olimpic repre
zentativa Danemarcei. Au făcut de
plasarea următorii jucători : Datcu, 
C. Haidu, Popa, . Nunweiler MI, 
Greavu, Dan, Petru, Koszka, Nun
weiler IV, Pîrcălab, Varga, Mano- 
lache, Constantin. I. Haidu, Pavlo- 
Vici, Raksi și Crăiniceanu.

Echipa este condusă de tov. Gh, 
Popeșcu, vicepreședinte al U.C.F.S. 
și președinte al Federației romîne 
de fotbal. Antrenorii echipei sînt 
Silviu Ploeșteanu și Gh. Ola.

16 e-vreone-ar

Lucian Dinu și Mircea își aduc o contribuție nată, mai ales la transportul bâlastului, nisipului și apei. Peste cîteva zile vor începe lucrările de fundație.Lucrările de ridicare a construcțiilor zootehnice, se află de asemenea, într-un stadiu avansat în gospodăriile colective din Dobromira, Sălcuța, Terpezița, Plopșor și altele. Se acordă o mare atenție folosirii pe scară largă a materialului provenit din resurse locale. La Mischii. de pildă, cea mai mare parte din materialul lemnos pentru grinzi si căpriori a fost procurat prin defrișarea pilcurilor de pădure și arboretelui răzleț. Pentru procurarea balastului pentru betoane, tinerii au transportat prin acțiuni de muncă patriotică cantitățile necesare tocmai din cariera de la Bucovăț, situată la peste 13 km distanță. Materialul a fost însă asigurat și lucrările se desfășoară intens.Analizînd situația la nivelul raionului, ritmul de execuție a lucrărilor „merge .îucă încet. Din cele 38 de grajduri planificate, lucrările au început de abia la 16 si dintre acestea doar 6 sînt la acoperiș, igr la restul se mai lucrează la fun-

dații și zidărie. Din cele 15 maternități doar la 3 a început lucrul și to.t la atîțea fluxuri pentru porci. Invocarea unor cauze obiective nu corespunde întotdeauna situației de fapt. G.A.C. din Predești, de pildă, pentru construcțiile planificate (un grajd și o maternitate) are materialul-cheie procurat (ciment, țiglă, cherestea). Ei nu încep însă lucrările fiindcă le lipsește... balastul. Pentru că balastul din comună este argilos și nu se pretează la betoane, aprovizionarea acestuia a fost contractată cu un cetățean din comuna Cernele... Cum acesta mai are asemenea contracte (după spusele tovarășului inginer Ion Manolache, cu încă vreo 5 gospodării, eșalonate.'se pare, îrțȘi- .intea lor), țej din Predeștț. aș- plan de construcții. D^r teaptă pînă le va veni rîndul. „Vara e mare” —- spun tovarășii din consiliul de conducere al gospodăriei, deși cred că asta nu poate constitui o mîngîiere pentru ei. Sursa de balast este la numai 8 km de gospodărie, la Jiu. și gospodăria are nu mai puțin de 120 de atelaje. De „ce.nurs.JPQh.ilj?ațe acum la. transportul balastului ? Doar cerințele lucrărilor din cîmp sînt acum mici! Oare colectiviștii din Predești nu-și pot organiza la Jiu o carieră proprie, așa cum au făcut cei din Mischii ? Cît de avansate ar fi fost lucrările dacă s-ar fi procedat în acesț fel!Foarte înce.t se desfășoară a- ceste lucrări și ia G.A.C. din

șl merite deosebite în domeniul artei dramatice, compozitorul Ion Dumitrescu, pentru merite deosebite în domeniul creației artistice și contribuția adusă în dezvoltarea activității muzicale din Republica Populară Romînă, prof. dr. Constantin C. Dimitriu, pentru merite în activitatea didactică, științifică și pe tă- rîmul sănătății publice.A fost conferit Ordinul „Steaua Republicii Populare Romîne”, clasa a Il-a, tovarășului ion Gluvacov, pentru activitate îndelungată în mișcarea muncitorească și merite în construirea socialismului, și tovarășului Constantin Pa- rasehivescu-Bălăceanu, pentru contribuția adusă la construirea socialismului.„Ordinul Muncii“, clasa a II-a, a fost acordat scriitorului Ion Marin Sadoveanu. pentru merite deosebite în domeniul creației literare, și tovarășului Constantin Dumitru Berbece, pentru merite deosebite în activitatea obștească.Cu prilejul împliniri! a 15 ani de la apariția revistelor „Femeia“, „Săteanca“ și „Dol- gozo No” au fost decorați cu „Ordinul Muncii“, clasa a II-a, tovarășa Maria Ciocan și cu „Ordinul Muncii“, clasa a IlI-a, tovarășele Georgeta Veisz și Irma Jakab. S-a conferit tot cu acest prilej „Medalia Muncii“ unui număr de șapte tovarăși.Au fost, distinși eu „Ordinul Muneii“. clasa a IlI-a, tovarășii Mircea Niculeseu și Ionică Apostol, pentru deosebite în domeniul rii sănătății oamenilorDupă ce a înmînatdistincții, tovarășul Ștefan Voi- tec, vicepreședinte al Consiliului de Stat, din însărcinarea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, a Consiliului de Stat, a Consiliului de Miniștri, personal din partea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, a felicitat călduros pe cei decorați, urîn- du-le sănătate, ani mulți de viață și noi succese în activitate.Au răspuns tovarășii Grigore Geamănu Botez.Partieipanții au felicitat cu decorați.

merite ocroti- muncii, înaltele

munca oamenilor după lucru care, bineînțeles, corespunde realității. Nu mirare că au rămas

Brabova, Coțofenj din dos, Seaca de pădure, Sopot și multe altele. La G.A.C. din Sărbătoarea, după ce a fost ridicată cu întîrziere o puierniță. lucrul a început doar la unul din cele două grajduri planificate. S-a executat Ia unul din ele doar fundația si lucrul s-a și oprit. Cînd am trecut pe aici, doar 3 colectiviști lucrau la sclivisitul unui grajd ridicat din anul trecut. Gheorghe Georgescu, șeful brigăzii de construcții, în loc să supravegheze mersul lucrărilor, să dea asistența tehnică necesară nu dă pe aici cu zilele. Iar cînd vine, evaluează ochi, nueste de doar 3 oameni la uru*Mmenea .? ■ ---------lu_crînd astfel, are toate șansele să rămînă Si fără aceștia.Sînt toate posibilitățile ca ritmul lucrărilor de ridicare a construcțiilor zootehnice în raionul Craiova să fie intensificat. Si aceste lucrări se pot executa acum cînd timpul este bun, iar agenda lucrărilor a- gricole este mai puțin încărcată- Experiența valoroasă a gospodăriilor fruntașe trebuie larg rășpîndită, iar organizațiile U.T.M. să facă din mobilizarea tinerilor la executarea lucrărilor de construcție și valorificarea resurselor locale una din problemele centrale ale activității lor în această perioadă.

și Demostenela solemnitate căldură pe cei

INFORMAȚIIlucrările Congresului mondial al femeilor de la Moscova, ce se vor desfășura în zilele de 24—29 iunie, va participa și o delegație a Consiliului Național al Femeilor din R.P.R.în ziua de 20 iunie au plecat șpre Moscova pentru a lua parte la lucrările Consiliului

F.D.I.F,, care va preceda Congresul — prof. ing. Suzana Gîdea, președinta Consiliului Național al Femeilor, prorector la Institutul politehnic din București, conducătoarea delegației, Stana Drăgoi, vicepreședintă a Consiliului Național al Femeilor și lector universitar Maria Groza, secretara Consiliului Național al Femeilor.

(Agerpres)

ghete GUBAN 
întreține în-

*

Tinerli Marin Udrea și Ale
xandru Talpeșu sînt elevi 
în anul II la Școala profe
sională a Uzinelor „Grivița 

roșie“ din Capitală 
Iată-i la orele de practică — 
în secția sculerie a uzinei 
— ascultînd atenți îndrumă
rile strungarului Gheorghe 

Gruianu.
I

• Joi seara, în sala mică a Palatului R.P.R., a avut loc un simpozion cu tema: „Ideea păcii în literatura și dramaturgia contemporană”, organizat de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă în colaborare cu Comitetul național pentru apărarea păcii din R. P. Romînă.

Crema de 
conservă și 
călțămintea.

Vitamina 
crema de ghete tuburi GU
BAN

Crema de ghete tuburi 
GUBAN, lustruiește, vop
sește, conservă încălțămin
tea.

Folosiți 
GUBAN”. 
perioară, 
tuoase.

Decorul
nului Dvs. prin candelam- 
bre Arta Guban.

Neîntrecutele saxofoane, 
ARTA GUBAN, sînt solici
tate în toată lumea.

Nici o orchestră fără 
saxofoane »ARTA GUBAN”

încălțămintei

produse „Arta 
Calitatea su- 

durabile, aspee-

și lumina carni

Marile răspunderi

ale tinerei
(Urmare din pag. I)trarea acestui ultim exemplu : anul acesta. mii de tineri din Dobrogea au luat parte la astfel de acțiuni ca redarea de terenuri în circuitul agricol (1628 ha), plantări de pomi (167 900 bucăți) și de vie (1 550 ha), lucrări de terasări pe o suprafață de 200 ha ; tot tinerii, mobilizați de U.T.M.. au extras și au transportat 17 200 m.c. de piatră pe drumuri și în construcțiile gospodăriilor colective.

Răspunderile tinărului 
colectivist

— Fiindcă sîntem la acest capitol — 
al gospodăriilor agricole colective —, și 
fiindcă ne aflăm în prima regiune colec
tivizată a țării, v-am ruga să ne vorbiți 
despre răspunderile tinărului colectivist, 
cum și despre spiritul în care trebuie el 
să se formeze, ca muncitor și ca °m. Ne 
gînd’im, de pildă, la problema atît de im
portantă a conștiinței socialiste...— E o noțiune cuprinzătoare, care îmbracă numeroase aspecte. Să ne oprim la cel care pare, la prima vedere, cel mai simplu, cel mai puțin „filozofic”,' dar care este, totuși, esențial: dragostea față de gospodăria agricolă colectivă. Colectiviști

generații
destoinici, tractoare moderne sau ingineri pregătiți are astăzi fiecare gospodărie. Pământul este, pretutindeni, același sau aproape același, iar dacă „te cunoaște”, cum se spune, îți poate oferi cît îi ceri. Dar pentru ca această zestre de aur să poată fi fructificată din plin, trebuie ca fiecare tînăr colectivist să iubească gospodăria, să se lege cu trup și suflet de ea, să tremure pentru spicul de grîu aflat la nu știu cîți kilometri, ca și cum i-ar orește în propria-i curte. îmi place cînd văd tineri colectiviști (și sînt mulți din aceștia) preocupați ca gospodăria lor șă devină fruntașă, iar locul lor de muncă — fruntaș pe gospodăria fruntașă. A L l®gal cu trup și suflet de problemele gospodăriei -- iată ce înseamnă a avea eonștjință socialistă. Iar conștiința socialistă este, la rîndu-i, izvorul de înflorire și de putere al gospodăriei agricole colective — ca al oricărei alte unități de producție — reazemul de nădejde pe care sa sprijină viitorul, Lupta cu recentele inundații din G'îrlița, raionul Adamclisi, e un exemplu edificator. în această împrejurare dramatică s-au vădit, în toată plinătatea lor, eroismul, tăria morală, spiritul de solida- ritațe și înțrgjuțorare al colectiviștilor — roade ale eonștjinteî socialiste, ale muncii educative desfășurate de comuniști. Printre colectiviștii care au luptat vitejește

cu inundația și cu consecințele ei, pot fi citați o seamă de tineri. Tema convorbi-* rii poastre — „Marile răspunderi ale tinerei generații” — și-ar putea găsi o ilustrare deplină fie și numai prin acest exemplu. E însă necesar să subliniem că această conștiință socialistă, patriotică — tocmai pentru a acționa cu maximum de eficiență în toate împrejurările — trebuie sprijinită prin niște suporți foarte solizi și foarte concreți, pentru făurirea cărora se cheltuiește sudoare...
— La e® anume vă referiți?— La o altă datorie de onoare a tineretului : exigența. Tinerețea trebuie să fie epoca frămîntărilor, a căutărilor, epoca luptei înflăcărate împotriva rutinei, stagnării, spiritului de concesie și de „lasă-mă să te laș”. Aș zice că e epoca în care lupta cu greutățile, înfruntarea și înfrîn- gerea lor, trebuie șă devină o pasiune, o bucurie chiar. Din această exigență — din acest examen, din ce în ce mai pretențios, al puterilor tale — izvorăște și dorința autodepășirii. a perfecționării continue. Atingem, prip aceasta, un alt aspect important : specializarea cît mai înaltă în muncă, învățătura, însușirea culturii.
— Lucru valabil pentru orice tînăr, 

atît de Ia oraș, eît și de la sat...— Pentru tinerii de la sate, această îndatorire se impune cu deosebită pregnanță, tocmai pentru că aici n-au existat în trecut nici un fel de condiții și piei un feț de emulație pentru însușirea culturii. Socialismul cere ca pretutindeni la sate oameijii șă poșede armele științei moderne. Se știe că învățătura, deprinsă cu rost și organizată (mai ales organizată !) își arată roadele în producțiile care se obțin. Cei peste 11 900 de tineri colectiviști

'din Dobrogea care au urmat învățămîntul agrozootehnic de masă în 1962—1963 s-au pătrunș pe deplin de acest adevăr. Se mai știe, de asemenea, că îndeletnicirea de țăran a devenit, în condițiile colectivizării, „profesie”, profesie în înțelesul cel mai exact al cuvîntului. La Sesiunea Marii Adunări Naționale închinată încheierii colectivizării pe țară, un tovarăș scriitor făcea chiar o demarcație netă intre noțiunea de „țăran” și cea de „colectivist”. Cel din urmă este pus astăzi în situația de a mînui un vocabular și cunoștințe de agronom, Perspectivele dezvoltării și modernizării agriculturii în regiunea noastră șînt dintre cele mai ample, și ele nu vor putea fi atinse fără continua ridicare a nivelului tehnic și cultural al țărănimii. Aș atinge, cu prilejul acesta, și o altă problemă, în strînsă relație cu cea a „colectivistului-agronom”. Unele ocupații. socotite cîndva „degradante”, au căpătat în zilele noastre — tocmai datorită specializării profesiei de colectivist — o altă valoare, un alt conținut, atît pe plan material, cît și pe pianul moral. Așa s-a întîmplat cu profesia de zootehnist — îngrijitor sau mulgător — de care mulți fugeau la început, mai ales tinerii: „Altceva visam cînd rn-am înscris în gospodărie — ziceau ei — nu să stau la coada vacii”. Astăzi, în profilul acestei meserii intră îți bună măsură tehnica nouă ; și ea cere, pe lî.ngă îndemînare și vrednicie, și știință. După cum se vede, orice problemă am ataca, ne izbim mereu de cuvintele acestea: știință, cultură. Comuniștii i-au învățat pe muncitorii ogoarelor să fie îndrăzneți, să aspire mereu mai departe. Dar izbînzile apar numai acolo unde îndrăzneala e susținută și împlinită de știință. Revenind la problema zootehniei. amintesc că peste 5 000 de tineri din regiunea noastră lucrează în sectoarele zootehnice ale gospodăriilor colective. Față de importanța și frumusețea acestei

profesii — cum și față de necesitățile gospodăriilor, ale planurilor lor de viitor — numărul pe care l-am menționat, e totuși mic ; încă mai trebuie biruite anumite resentimente ; încă nu s-a făcut destul pentru a limpezi tineretului de la sate rostul Și însemnătatea profesiei de zootehnist. E sarcina noastră, a tuturor, de a depune eforturi mai mari în sprijinul acestei limpeziri; e și sarcina dumneavoastră, a ziariștilor... Dar atragerea tinerilor în zpotehnie este numai o latură a problemei. Se mai impune, ca o chestiune de actualitate imediată, calificarea cît mai înaltă a tinerilor zootehniști și orientarea lor către problemele de interes major, cum ar fi. de pildă, cea a sporirii producției de furaje. Avem în regiunea noastră o seamă de tineri zootehniști care fac cinste gospodăriilor în care lucrează. I-aș numi aici pe Ion Ionică, de la G.A.C. „Horia”, raionul Hîrșova, care a obținut mari producții de lapte, Ion Bijău de la G.A.C. Crucea, raionul Hîrșova, fruntaș în creșterea vițeilor, Iordana Larie, îngrijitoare la G.A.C, Frecăței, raionul Tul- cea, Ioniță Gheorghe. îngrijitor la G.A.C. Fîntînele, raionul Istria. Pe toți aceștia, și pe mulți alții, i-aș da ca exemplu celorlalți tineri de ce înseamnă pasiune în muncă, dragoste de gospodărie, grijă pentru dezvoltarea avutului obștesc.
„4-/7 trăi tinerețea“
— In încheierea, interviului nostru 

v-am rusa să vă referiți și la unele exi
gențe de ordin moral care șe pun tine
retului, în legătură eu comportarea sa. 
cu modul de viață.,.— Aș spune tinerilor doar atît: să-și potrivească viața în așa fel, îneît să nu-și sărăcească avutul cel mai de seamă al vîrstei: entuziasmul, pasiunea creatoare, puritatea, iubirea de adevăr, îndrăzneala

gîndirii. Aceste bogății speciale ale sufletului tînăr se pot pierde ușor — mult mai ușor decît își închipuie unii ! — a- tunci cînd ele nu sînt fructificate în acțiuni constructive, fertile. Nimeni nu vrea ca tinerii să fie gravi și încruntați ca niște bătrîni plictisiți. Dimpotrivă, tuturora ne place să vedem în juru-ne tineri veseli, optimiști — care-s tineri, într-un cuvînt. Unii, însă, înțeleg prin „a-și trăi tinerețea” risipirea ei în nimicuri, sau, și mai rău, în fapte neper- mise, incompatibile cu normele morale ale societății noastre. A renunța la lectura unei cărți pentru niște pretinse „distracții” neserioase — n-o să ne convingă nimeni că asta înseamnă „a-ți trăi tinerețea”. Vreau să amintesc unora dintre tineri că mulți, foarte mulți dintre cei ce se chemau, pe vremuri, „bătăușii Constanței”, au devenit în anii noștri muncitori serioși, prețuiți și stimați. Viața de ieri, atît de crîncenă cu ei, îi făcuse t,șa cum erau, în condițiile vieții socialiste pe care o trăim — cînd tineretului i se oferă tot ce-și poate dori pentru fructificarea energiilor sale, pentru realizarea sa, printr-o dezvoltare armonioasă și complexă a personalității — puținii tineri care își risipesc tinerețea aparțin, le-aș spune eu, mai mult epocii vechi, „lumii bătrîne". decît zilei de azi. Dar și acești tineri își vor înțelege pînă la urmă greșeala. Munca de educație, viața însăși le vor deschide ochii asupra drumului adevărat pe care trebuie să-1 urmeze.A-ți trăi tinerețea înseamnă a munci cu avînt, a învăța, a te perfecționa necontenit ca muncitor și ca om, a lupta cu toate puterile pentru consolidarea cuceririlor socialiste, pentru înflorirea patriei, arătîndu-te demn de grija părintească a partidului și guvernului nostru, de tot ceea ce s-a făcut, în epoca noastră, pentru ca anii tinereții să însemne, în- tr-adevăr, niște ani de lumină.


