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I
n întreaga țară lucrările de îngrijire a cultu
rilor și pregătirile pentru recoltările de vară 
continuă intens. Progrese însemnate s-au în
registrat în ultima săptămînă în executarea 
prașilelor în regiunile din nordul țării, unde 
aceste lucrări erau mai întîrziate. Sînt acum 
condiții ca pînă la începerea din plin a recol
tărilor să se facă în întreaga țară trei prașile la porumb, 

floarea-soarelui și cartofi, patru prașile la sfecla de zahăr 
și astfel din primele zile de seceriș, toate mijloacele să 
poată fi folosite la strîngerea recoltei.

După cum rezultă din datele Consiliului Superior al 
Agriculturii, pînă la 20 iunie, în majoritatea regiunilor, 
prașila a doua a fost terminată. Prașila a treia a fost exe
cutată pe jumătate din suprafețele cultivate cu sfeclă de 
zahăr și floarea-soarelui și în proporție de peste 30 la sută 
la porumb și cartofi Multe unități agricole socialiste din 
regiunile București, Banat, Dobrogea, Oltenia și Ploiești 
au terminat prașila a treia Ia toate culturile.

Comparativ cu anul trecut, lucrările de îngrijire a cul
turilor sînt mai avansate și de mai bună calitate. îndru
mați de ingineri agronomi, mecanizatorii și colectiviștii 
an asigurat o densitate corespunzătoare de plante la hec

tar, au scurtat în general perioada de efectuare a lucrări
lor, menținînd terenurile afinate și fără buruieni.

Paralel cu lucrările de îngrijire a culturilor, continuă 
recoltarea lucernei și a trifoiului. în regiunile Dobrogea, 
Argeș, Crișana, Ploiești și Oltenia, s-a terminat prima 
coasă, obținîndu-se producții bune. în celelalte regiuni, 
unitățile agricole trebuie să grăbească recoltarea trifoiu
lui și a lucernei pentru a nu depăși perioada optimă de 
recoltare. De asemenea, este necesar să se intensifice co
situl fînurilor naturale din lunci și zona deluroasă, unde 
ele au ajuns în faza optimă de vegetație.

în săptămînă viitoare, în regiunile din sudul țării vor 
începe recoltările. G.A.S., S.M.T. și G.A.C., fac acum ulti
mele pregătiri pentru strîngerea la vreme a recoltei. Com
binele și tractoarele au fost scoase în cîmp, iar inginerii 
au început verificarea zilnică a stării de vegetație a cul
turilor, pentru ca îndată ce lanurile dau în pîrgă să se 
înceapă secerișul. Unitățile dovedesc mai multă grijă 
anul acesta și pentru strîngerea paielor și a plevei, în 
scopul valorificării lor în furajarea animalelor, precum 
și pentru executarea de îndată a arăturilor de vară.

(Agcrpres)
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Scrisoarea adresată

de Prezidiul Academiei R. P. Romine

Comitetului Central al P. M. R.:

Tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Def
Sărbătorind astăzi împlinirea a 15 ani de la 

înființarea Academiei Republicii Populare 
Romîne și organizarea pe baze noi a vieții 
științifice din țara noastră, oamenii de știință 
și de cultură își îndreaptă gîndurile cu dra
goste și recunoștință către C.C. al P.M.R. și 
către dv. personal, iubite tovarășe Gheorghiu- 
Dej, și vă exprimă profunda lor gratitudine 
pentru sprijinul permanent și multilateral 
acordat promovării științei și culturii in patria 
noastră.

Oamenii de știință sînt conștienți că în
făptuirile și succesele științifice din acești 
ani se datoresc pe de o parte orientării clare 
pe care partidul a dat-o cercetării științifice, 
pe de alta atenției deosebite acordate creării 
unor condiții prielnice de muncă și unui cli
mat favorabil de rodnică activitate științifică. 
Numărul mare de unități de cercetare care au 
luat ființă în anii puterii populare în diferi
te domenii ale științei, înzestrarea lor cu o 
bază materială la nivelul tehnicii contempo
rane, rodnica activitate desfășurată pentru 
formarea și promovarea unui detașament 
numeros de cadre științifice tinere, depășesc 
cu mult visurile îndrăznețe ale oamenilor de 
știință din generațiile mai vechi, care au trăit 
sub orînduirea înapoiată burghezo-moșie- 
rească.

Academia R.P.R. a pus la baza muncii sale 
îndemnul partidului la Adunarea generală 

constitutivă din 1948, a noii Academii, de a

lega cercetarea științifică de problemele fun
damentale ale economiei și culturii, de cerin
țele esențiale ale construirii socialismului și 
de a spori patrimoniul științei universale prin 
opere științifice realizate la un înalt nivel de 
gîndire teoretică. Documentele partidului 
nostru au constituit pentru activitatea știin
țifică, ca și pentru celelalte domenii de acti
vitate economică și socială, programul însu- 
flețitor al eforturilor noastre, temeiul reali
zărilor noastre.

Alături de oamenii muncii din uzine șl de 
pe ogoare, alături de întreaga noastră inte
lectualitate, lucrătorii științifici din Academia 
R.P.R. muncesc cu pricepere și entuziasm, 
punînd în slujba construirii și desăvârșirii 
socialismului tot ceea ce gîndirea și talentul 
lor poate să creeze mai de preț.

Oamenii noștri de știință sînt conștienți că 
au sarcina de a munci mai bine, de a ridica 
activitatea de cercetare în domeniul științelor 
fundamentale și al celor aplicate la nivelul 
cerințelor actuale și de perspectivă ale dez
voltării economiei și culturii din țara noastră.

Avem deplină convingere că oei 15 ani de 
activitate ai Academici R.P.R. au dus la for
marea unui bogat potențial științific, care va 
servi ca bază de plecare pentru noi și mari 
creații științifice pe care ne angajăm să le 
realizăm cu entuziasm sub înțeleaptă con
ducere a Partidului Muncitoresc Romîn.
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agricole este, in a- 
ceste zile, deosebit 
de încărcată în 
toate gospodăriile 
colective. Obiec
tivul principal ră- 

mîne în continuare întreține
rea culturilor prăsitoare și pa
ralel cu aceasta pregătirile 
pentru recoltare ; a început, de 
asemenea, cositul fînețelor și 
a doua, coasă la lucerna. Se în. 
silozează furaje, se lucrează în 
grădina de legume, la vie. E- 
fectuarea la timp a acestor lu
crări presupune o temeinică 
organizare a muncii, incit toa
te forțele să fie folosite cit 
mai bine. Colectiviștii din Co- 
țofeni spun că „acum fiecare

minut « mar« ctt roata caru
lui".

...Cîmpul era plin de oameni. 
Peste 200 de colectiviști apli
cau prașila a doua manuală 
pe ultimele suprafețe cu po
rumb, urmînd ca în zilele ur
mătoare s~o înceapă pe cea 
de-a treia. Alți 100 de colecti
viști și 30 de atelaje lucrau de 
zor la cositul fînețelor și la tran
sportul finului. (A doua zi 
urma să înceapă însilozarea 
rogozului și a altor ierburi de 
baltă). S-a făcut stropitul și 
legatul viei, iar la grădina de 
legume alți 95 de colectiviști 
lucrau la întreținerea culturi
lor. Ritmul zilnic de lucru este 
respectat aici de fiecare co
lectivist, de întreaga echipă,

de toată brigada. In lanurile 
de porumb de un verde închis, 
culoare care arată vigoarea 
plantelor, te afunzi pînă la 
brîu, iar griul ajunge pînă la 
piept.

Pe partea cealaltă a Jiului, 
se întind terenurile colectivi
știlor din comuna Sărbătoarea. 
Și aici sînt suprafețe întinse 
ocupate cu plante cerealiere. 
Era de așteptat ca lucrările 
de întreținere a culturilor să 
fie la fel de avansate ca la 
Coțofeni. Pentru că amîndouă 
gospodăriile au condiții asemă
nătoare. Lucrurile sînt însă 
departe de a fi așa. Din cele 
aproape 760 de hectare culti
vate cu porumb s-au prășit, o 
singură dată, vreo 400 de hec

tare. Pe mai bine de 300 de 
hectare ogorul nu a fost lu
crat și buruienile au crescut 
mai mari decît porumbul și îl 
înăbușă. Plantele sînt firave, 
de o culoare mai mult galbe
nă decît verde.

Firesc era deci ca toate for
țele gospodăriei să fie prezen
te pe cîmp, la lucru. Dar in 
ziua aceea nu veniseră la lu
cru decît ceva mai mult de ju
mătate din membrii brigăzilor 
de cîmp. La fel s-a întîmplat 
și în celelalte zile. Faptul ace
sta duce la întîrzierea lucră
rilor și, ca urmare, la impor
tante pierderi din recoltă. Nu 
trebuie uitată experiența pro
prie din anul trecut cînd 
porumbului nu i s-a aplicat

decît două prașile și producția 
a fost, cum era de așteptat, 
foarte mică. Acum plantele se 
prezintă ceva mai bine decît 
cele din perioada corespunză
toare a anului trecut, pentru 
că precipitațiile au fost mai 
abundente. Dar ploaia ajută 
numai cînd pămîntul e lucrat.

Urgent, ar trebui să se ia 
măsuri corespunzătoare pen
tru mobilizarea tuturor colec
tiviștilor la lucru. După spuse
le tovarășului Nicolae Chiur-

V. BABAC 
corespondentul „Scînteii 

tineretului” pentru 
regiunea Oltenia

(Continuare în pag. a IV-a)
Pentru a asigura creșterea viguroasă a porumbului, colectiviștii din Coteana, raionul Sla

tina, execută prașila manuală. foto . s .V1OREL

.................. J

Să strmgem cantități
cit mai mari de FIER VECHI

De la Ploiești la Hunedoara
PLOIEȘTI .— (de la corespondentul nostru)
In cursul acestui an au plecat de Ia Ploiești cu destinația Hu

nedoara, mai multe trenuri încărcate cu fier vechi colectat de 
tinerii din regiune. Pentru a ne informa cum se desfășoară ac
țiunea de colectare a fierului vechi în regiunea Ploiești am or
ganizat zilele trecute un scurt 
citeva însemnări.

raid din care vă redăm mai jos

PENTRU OȚELARI!

Printre tinerii fruntași in acțiunea patriotică de colectare 
a metalelor vechi se alia și cei patru din fotografiile ală
turate. Tinărul din fotografia din stînga-sus se numește Ilie 
Volintiru și este forjor-, cel din dreapta-sus este lăcătușul Ște
fan Zamfir, amîndoi de la Uzinele , „Semănătoarea" din 
Capitală^ în fotografiile de jos sînt 'doi tineri de la Uzina 
de mecanică fină din București. Cel din stingă se numește 

Sandu Vinicios, iar cel din dreapta Neaqu Haralambie
F.oto : S. yiOREL

Peste 18 500 tone fier 
vechi

Am început raidul nostru 
printr-o vizită la Comitetul 
regional U.T.M. Ploiești. Aici 
am fost informați că de la în
ceputul anului și pînă în pre
zent tinerii din regiunea Plo
iești au colectat și trimis oțe- 
lăriilor cantitatea de 18 554 
tone fier yechi. Cea mai mare

cantitate de fier vechi a fost 
colectată de tinerii din orașe
le Ploiești, Buzău și Cîmpina. 
Tinerii de Ia Uzina Mecanică 
Teleajen, schela Boldești, Uzi
na de utilaj petrolier Tîrgo- 
viște, Uzina Poiana Cîmpina 
și schela Berea, se situează 
de asemenea în fruntea acestei 
acțiuni patriotice. Alături de 
ei, s-au evidențiat în mod

deosebit pionierii și școlarii 
din școlile elementare de 8 ani 
din Teleaga, Vîlcele, Corești, 
Vlădeni și Apostolat.

Nu mal există fier vechil
Tot în cadrul raidului am 

constatat că unele organizații 
U.T.M. din raioanele Cîmpina, 
Rîmnicu Sărat, Ploiești și o- 
rașul Buzău nu și-au respectat 
angajamentele și au colectat și 
predat cantități mici 
vechi. Organele

de fier 
raionale

(Continuare în pag. a IV-a)

N. COTIGĂ

[ fn regiunea lași

la I.C.M. 
vreau să

— Spuneți celor de 
că sînt vechi, dar nu 

ajung bătrîn.

GALAjl (prin telefon). — Aflîndu-ne ieri după-amiază în gara 
C.F.R. Galați, utemiștii State Constantin — mecanio și Joița Con
stantin — fochist, ne-au rugat să transmitem oțelarilor hunedo- 
reni următoarea telegramă :
„Azi, sîmbătă 22 iunie a.c., la ora 16,15, am primit, din stația 

C.F.R. Galați trenul cu nr. 2616 format din 25 vagoane încărcate cu 
726 tone fier vechi, „pîine pentru industria siderurgică".

Din gara Brăila vom, atașa alte vagoane încărcate cu încă 191 tone 
metale vechi. în cursul zilei de duminică, 23 iunie, vom ajunge la 
destinație.

Acesta este rezultatul activității depuse prin muncă patriotică de 
către tinerii din orașele Galați și Brăila în săptămînă trecută, de
clarată „săptămînă colectării fierului vechi99.

j trebuie grăbite f

■ eși elevii ieșeni 
iubia au intrat în 
vacanță, pregătirile 
pentru deschiderea 
yiitoruluj an școlar 
se desfășoară din 
plin. Printre aces

tea, un loc important îl ocupă 
construcțiile școlare. în regiu
nea Iași, prin grija statului no
stru, a organelor locale și cu 
contribuția voluntară a cetățe
nilor, se construiesc numeroase 
școli noi, asigurîndu-se astfel 
baza materială desfășurării în 
condiții optime a învățămîntu- 
lui de cultură generală. Așa, 
de pildă, în orașul Iași se ridică 
o impunătoare clădire școlară 
în cartierul Dimitrie Cantemir. 
Noua școală medie va avea 24 
săli de clasă, laboratoare și alte 
încăperi necesare procesului 
instructiv-educativ. Tot în ora-

Cu participarea 
tuturor tinerilor

CE AȘTEAPTĂ?

în legătură cu par
ticiparea tinerilor din 
întreprinderile, insti
tuțiile și școlile ora’ 
șului Baia Mare la 
acțiunea patriotică de 
colectare a fierului 
vechi, ne vorbește to
varășa Maria Botiș, 
prim secretar al co
mitetului orășenesc 
U.T.M. Baia Mare :

Anul acesta, orga
nizațiile U.T.M, din 
orașul nostru și din 
satele aparținătoare 
au colectat 1 500 tone 
de metale vechi. Noi 
considerăm că acesta 
este un rezultat bun. 
A existat însă urmă
toarea situație la 
sfîrșitul anului tre
cut și începutul ace
stui an. în unele or’ 
ganizații U.T.M. și-a 
făcut loc părerea că 
nu mai există surse 
de fier vechi, că ce a 
fost s-a colectat. Bine
înțeles că acest lucru 
n-a corespuns nici pe 
departe cu realitatea. 
Am organizat un raid 
la Exploatările minie
re „7, Noiembrie", 
Nistru, Herja și Baia

Sprie, întreprinderea 
Cloșca etc, unde am 
descoperit mari can
tități de fier vechi; 
utilaje vechi scoase 
din uz, șine, țevi etc. 
Numai după acest 
raid —t ca să dau un 
singur exemplu — 
s-au predat I.C.M.-u- 
lui 800 tone de fier 
vechi. în această ac
țiune s-au evidențiat 
organizațiile U.T.M. 
de la Exploatarea mi
nieră „7 N oiembrie" 
mina Săsar, Uzinele 
1 Mai, Combinatul 
chimico-metalurgic și 
altele.

Ce ne gîndim pen
tru viitor ? Ce-i drept 
succesul de pînă a~ 
cum este mic în ra
port cu posibilitățile 
pe care le avem. De 
aceea ne-am propus 
să antrenăm întregul 
tineret în această ac
țiune, să inițiem zile 
de colectare, să popu
larizăm intens pe 
fruntași. Ne-am pro
pus să organizăm o 
întrecere pentru co’ 
lectarea fierului vechi. 
Ciștigătorii vor

mi diplome și fani
oane speciale. Ne 
vom îndrepta în mod 
deosebit atenția spre 
exploatările miniere 
și fabricile din oraș. 
Ceea ce ne nemulțu
mește este faptul că 
I.C.M.-ul nu răspunde 
cu promptitudine la 
sesizările noastre. Mai 
zac și acum în unele 
școli și în satele care 
aparțin orașului, în
semnate cantități de 
fier vechi care nu 
sînt valorificate ; do
rim să fim. mai ope~ 
rativ sprijiniți. în ce 
ne privește sîntem 
convinși că tinerii din 
Baia Mare vor face 
totul pentru ca fie
care bucățică de me
tal vechi să fie valo
rificată.

r^eejia din București a 
I.C.M., ne informează 
despre existența unor 

cantități însemnate de me
tal vechi la diferite între
prinderi, nepredate pînă în 
momentul de față. Astfel, la 
întreprinderea „Aprozar“ a- 
parținînd S.P.C. există 30 de 
tone cupoane de șină nefo
losibilă pentru care întoc
mirea formelor de casare 
întîrzie nejustificat. La Ate
lierele „9 Mai' există circa 
15 tone rezervoare îngro
pate deși predarea lor este 
deosebit de necesară. Fabri
ca de ulei de pe șoseaua 
Viilor are de asemenea 40 
tone de metaT pe care întîr
zie să-l predea; întreprinde
rea de prospecțiuni și labo
ratoare București 20 vagoa
ne etc.

întrebăm pe această cale 
conducerile întreprinderilor 
amintite și organizațiile 
U.T.M. respective : vor co
lecta și preda acest fier 
vechi, sau vor aștepta ca 
această muncă gospodăreas
că s-o facă vecini mai har
nici ?

CONSTRUCȚIILE SCOLARE
șui Iași, de astă dată In cartie
rul Bucium, este aproape gata 
o școală de 8 ani cu 8 săli de 
clasă. Zeci de școli se ridică în 
satele regiunii. în raionul Huși 
se construiesc 9 școli noi, iar 
în alte comune se completează 
școlile existente cu noi săli de 
clasă, în raionul Hîrlău vor fi 
date în folosință 38 săli de cla
să, în raionul Iași 43, în raionul 
Pașcani 45, în raionul Vaslui 
39. Nu există raion în care să 
nu se construiască școli noi, să 
nu se mărească spațiul de în- 
vățămînt existent. Este prevăzut 
ca în anul 1963 să fie date în 
folosință 261 noi săli de clasă, 
ceea ce înseamnă, după un 
calcul aproximativ, asigurarea 
unor condiții bune de învățătu
ră pentru încă circa 8 000 de 
elevi.

Ne aflăm în a doua jumătate

a lunii iunie, cînd, practic, pînă 
la darea în funcțiune a școlilor 
la termenul prevăzut — 15 au
gust — au mai rămas două luni, 
împreună cu tovarășii inginer 
Gheorghe Sepețeanu din Minis
terul învățămîntului, inginer 
M. Suhan și N. Stănică de la 
Sfatul popular regional am în
treprins un raid la noile con
strucții școlare din orașul Iași, 
din raioanele Hîrlău, Huși, Iași 
și Vaslui, pentru a urmări mer- 
sul lucrărilor.

Așa cum am arătat mai sus, 
școala din cartierul Bucium al 
orașului Iași se află într-un sta
diu avansat, constructorii anga- 
jîndu-se să se încadreze în 
termenul prevăzut. Cu totul alta 

■este situația școlji medii din 
cartierul Dimitrie Cantemir. 
încă nu s-a trecut la ridicarea 
celui de-al doilea etaj, lucrările

de 'dulglîerie sînt într-un stadiu 
primar, pe șantier lucrează doar 
o echipă de zidari și 14 dul
gheri. în urma unei analize fă
cută în luna mai, comitetul exe
cutiv al sfatului popular regio
nal Și-a stabilit să asigure șan
tierul cu numărul de muncitori 
necesari pentru a se putea or
ganiza lucrul în 2-3 schimburi. 
Nici pînă acum însă această 
prevedere n-a fost realizată, 
evident în dauna ritmului de 
muncă. Termenul de 15 august 
trebuie să-i mobilizeze pe con
structori, în special pe cei răs
punzători de organizarea mun
cii — tovarășii Andrei Stelian, 
șeful de lot, ing. Crețu, șeful 
șantierului,

Pînă acum cîteva zile, la fel 
se prezentau lucrurile și pe șan
tierul școlii medii din Huși. Lu
nile aprilie și mal nu au fost

valorificate pe 'deplin ’din cauza 
deficiențelor în aprovizionarea 
cu materialele necesare. Acum 
se lucrează în ritm susținut, în 
două schimburi, pentru a se re
cupera întîrzierile. Totuși, lu
crările sînt încă la început: la 
18 iunie era ridicată doar zidă- . 
ria parterului. Refacerea grafi
cului de execuție, eșalonarea 
lucrărilor și mai ales respecta
rea termenelor, asigurarea șan
tierului cu numărul necesar de 
oameni pentru organizarea lu
crului în trei schimburi, sînt 
măsuri ce se impun de urgență.

La sate se termină multe con
strucții începute anul trecut și 
s-au început construcții noi. în 
stadiul de finisare se află clă
direa Școlii de 8 ani din comu
na Muntenii de Jos, raionul 
Vaslui. Buni gospodari, colecti
viștii, tinerii au pus umărul la

V. MOINEAGU

In munții Retezat, pe malul lacului Slinișoara

săpături, la căratul materialelor 
și la alte munci care nu cereau 
o calificare specială. Alte lu
crări îi așteaptă acum, cînd 
meșterii vor părăsi șantierul ; 
curățirea locului, împodobirea 
școlii, nivelarea terenului din 
fața școlii. Așezată frumos, în 
centrul comunei, la șosea, școa- 
la cu 4 săli de clasă, laborator, 
cancelarie, bibliotecă, culoare 
largi și luminoase îi aștepată 
pe școlarii din această comună, 
într-un stadiu avansat se află 
și construcția Școlii de 8 ani din 
satul Forești. comuna Gropnița, 
raionul Hîrlău. Directorul școlii 
și secretarul sfatului popular 
comunal conduc efectiv lucrări-

MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare în pag. a III-a)



ZILE DE ODIHNĂ - ZILE DE CULTURĂ iN LIBRĂRII:
Grija pentru fiecare 

acțiune
unții superbi, ae
rul tare pe care îl 
sorbi cu sete în 
plămîni, drumu
rile către piscuri 
unde zăpezile stră
lucesc îndepărta,

te ca niște imense frunze albe. 
Odihnă pe Valea Prahovei. 
Cele mai bune condiții le sînt 
asigurate oamenilor muncii în

valea de aur a Prahovei, lea
găn de verdeață și prospeți
me suspendat între munți.

Activitățile cultural-artistice 
sînt dintre cele mai felurite. 
Excursiile, bine organizate, 
dau prilejul cunoașterii Caste
lului Peleș, a cascadei Urlă- 
toarea ; drumurile duc spre 
Poiana Brașov, spre Gura Di- 
hamului, spre Zamora. Biblio
teci cu zeci de mii de volume 
stau Ia 
muncii, 
cursuri 
frumos, 
frumos, 
participanți. Echipele de teatru 
ale caselor de cultură dau 
spectacole izbutite. între 1 și 
15 iunie, oamenii muncii aflați 
la Predeal au avut prilejul să 
vizioneze nu mai puțin de 8 
filme și 4 spectacole ale unor 
echipe de teatru în turneu sau 
ale formațiilor casei de cultu
ră.

dispoziția oamenilor 
Tot aici au loc con- 
reușite („Cine cîntă 

cîștigă”), „Cine recită 
cîștigă”), cu numeroși

Ceea ce se face însă nu e 
suficient. Nu se simte încă 
destul de puternic în mun
ca activiștilor culturali nă
zuința ca manifestările cul
turale să fie și. mai bogate, și 
mai profunde, și mai intere
sante decît în ceilalți ani. Se 
întîmplă apoi, și destul de 
des, ca programele afișate de 
către unele case de cultură 
să nu fie decît în parte res
pectate. Este explicabil 
„un grup de cetățeni" 
la odihnă în Sinaia se 
în condica de sugestii și 
mâții, că programul nu este 
întotdeauna respectat. în timp 
de 15 zile, 9 manifestări din 
programul acestei case de cul
tură (altminteri, cu o activi
tate destul de susținută) s-au 
amînat, sau pur și simplu 
s-au mai ținut. Asemenea lu
cruri s-au întîmplat și 
Predeal. Directorul casei 
cultură din localitate, tovară
șul Teodor Zăpadă, ne-a ex
plicat că lectoratul central al 
Consiliului pentru răspîndirea 
cunoștințelor cultural-științifi- 
ce nu trimite întotdeauna la 
timp conferențiarii progra
mați. Astfel, cele 150 de per
soane care veniseră să audie
ze conferința unui profesor 
universitar despre „Lumea mi
nunată a peșterilor din R.P.R." 
au trebuit să plece acasă, în- 
trucît conferențiarul fusese in. 
format greșit cu privire la 
ora manifestării.

Se întîmplă, de asemenea, 
ca manifestări cu titluri atrac
tive, care promit mult, să se 
reducă în cele din urmă la o 
conferință citită fără tragere 
de inimă. Un exemplu : Pre
deal, 11 iunie ; în program : 
„Povestea satului romînesc — 
simpozion”. Cîte momente in
teresante nu air fi putut cu
prinde un asemenea simpo
zion. în ce a constat el, de 
fapt ? în citirea cîtorva recen
zii de cărți despre transfor
marea socialistă a agricultu
rii. Atît.

de ce 
aflați 
plîng, 
recla-

nu

la 
de

Ce ar dori oaspeții
— în Sinaia au rulat în ul

timul timp filme foarte inte
resante. Totuși, nu am întîlnit 
în programul casei de cultu
ră nici o discuție despre vre
unul din aceste filme. Credem

FAPTĂ VREDNICĂ

DE LAUDĂ
Sulina

7
lin

per- 
va- 
în-

spre

în portul 
o barcă cu 
soane tăia 
lurile Dunării
dreptîndu-se 
un vas unde urmau 
să se îmbarce. Nu 
după multă vreme 
însă, de cînd mica 
ambarcațiune se dez
lipise de cheiul de 
piatră, dinspre nord 
a început să sufle 
un vînt puternic. în 
fața valurilor agi
tate, bairca nu a pu-

tut rezista și pasa
gerii au fost arun
cați în apă. Viața 
tuturor era in peri
col. Cîțiva marinari 
de pe nava coman
dată de Pricop Si- 
micenco, printre 
care și I. Brașovea- 
nu, Ion Irimia și C. 
Rusa le-au 
imediat în 
Aproape în 
timp, vasul
resc „Bolgarka” a 
pornit și el spre lo-

sărit 
ajutor, 
același 
pesca-

cui unde barca se 
scufundase. Mari
narii romîni și bul
gari au acționat 
prompt, salvînd 
viața celor 7 per
soane aflate în pe
ricol. Fapta lor cu
rajoasă și vrednică 
de laudă m-a în
demnat să scriu a- 
ceste rînduri.

D. BORCAN 
corespondent 

voluntar

că la această discuție, care ar 
putea fi condusă de un om de 
specialitate, ar participa cu 
mult interes numeroși oameni 
ai muncii veniți la odihnă. (In
giner Costin Petrescu, Bucu
rești).

— De ce ni se dă atît de 
puțină atenție ? în programul 
casei de cultură nu prea există 
manifestări destinate nouă. Se 
vede că nenea directorul nu 
prea iubește copiii. (Crișan A- 
lexandru, elev clasa a IlI-a, 
aflat cu părinții la odihnă, în 
Bușteni).

— Ne plac serile de dans or.

în turneu la Sinaia. Fusese 
programat la 20,30 și a început 
cu o oră mai tîrziu. Propunem 
colectivelor teatrale aflate în 
turneu să dovedească tot atîta 
respect pentru spectatori, cit 
dovedesc și cu spectacolele o- 
bișnuite, date „acasă”. (Un 
grup numeros de spectatori, 
din Sinaia).

Ia odihnă la Sinaia, găaeac, cînd 
revin de la plimbare aau de la 
masă, o invitație tipărită, pe 
noptieră, sau pe masa din ca
meră. „Tovarășul Ionescu, strun
gar Ia Uzinele... este invitat la 
festivalul de poezie, organizat în

E nevoie 
și de fantezie.

...Prin toată munca lor, 
felul cum se comportă față de

Raid prin stațiunile de odihnă 
de pe Valea Prahovei

ganizate de casa de cultură. 
Dar oricît de frumoase ar fi, 
ore nesfîrșite de dans tot plic
tisesc în cele din urmă. Un 
scurt program artistic, un con- 

’ curs de dans, o paradă a mo
dei... ar întiregi frumusețea 
serii (Jarnea Maria, funcționa
ră la Șantierele navale mari
time Constanța, aflată în con
cediu la Bușteni).

— Ne-a supărat mult întîr- 
zierea spectacolului Teatrului 
de estradă din Ploiești, venit

vizitatorii stațiunilor în care lu
crează. prin însuflețirea cu care 
muncesc, activiștii caselor de 
cultura rostesc un fel de : „Bucu" 
roși de oaspeți !” oamenilor ve
niți la odihnă. Unele inițiative 
ale caselor de cultură aplicate 
cu dragoste dovedesc limpede dă
ruirea cu care muncesc activiștii 
culturali. Strungarul din Bucu
rești, țesătoarea din Buhuși, 
chimistul de la Săvinești, veniți

ziua de... Vi s-a rezervat locul 
nr...” Omul privește invitația, 
simte căldura pe care o ascunde 
o asemenea chemare, simte dra
gostea de care este înconjurat 
și aici, în stațiunea de odihnă, ca 
și acasă, la locul de muncă.

Inițiativa Casei 
Lacul Roșu de a 
închinate oamenilor care*și 
bează ziua de naștere în timpul 
concediului petrecut în stațiune, 
ar trebui însoțită de alte mani
festări de același fel, pretutin
deni. Oare o seară de amintiri, 
la care să fie chemat să vorbea
scă un muncitor în vîrstă, nu ar 
avea succes ? O zi închinată ti
nerelor fete, de către casa de 
cultură, ar putea cuprinde mani
festări dintre cele mai atractive. 
Nu s-ar putea da un bal, să zi
cem, în cinstea unei perechi ca- 
re-și sărbătorește nunta de ar
gint ? Sau în cinstea unor tineri 
proaspăt căsătoriți ? Asemenea 
manifestări, și altele similare, pe 
care cu interes și fantezie, acti
viștii caselor de cultură le-ar 
putea lesne organiza, ar contri
bui nu numai la îmbunătățirea 
activității culturale, la îmbogă
țirea ei cu forme noi, ci și la 
asigurarea unui concediu plăcut 
pentru cei veniți la odihnă. Sa
tisfacțiile pe care le poate aduce 
reușita unei acțiuni noi, ingeni
oase, organizată cu fantezie, sînt 
cit se poate de mari.

de cultură din 
organiza aeri 

aer-

FLORIN MUGUR
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7"n Editura tineretului a
I apărut recent cea de-a

VlII-a ediție a romanu
lui „TlNĂRA GARDA” de A- 
Iexandr Fadeev. Autentică 
epopee a eroismului poporului 
sovietic în anii Marelui Război 
pentru Apărarea Patriei, car
tea aceasta, mult citită și în
drăgită de tineret, dezvăluie cu 
căldură și patos agitatoric 
înaltele calități morale ale ti
nerilor luptător din ținutul 
Krasnodon, educați în Jocul 
luptei, sub îndrumarea plină 
de grijă a comuniștilor. Carac
terul exemplar al eroilor aces
tui roman, umanismul socialist 
care se degajă din acțiunea tu
multuoasă sînt calități traini
ce, datorită cărora cartea se 
citește mereu cu același inte
res.

Se cuvine apreciată ținuta 
grafică a recentei ediții, cu 
deosebire coperta care, prin- 
tr-o compoziție inspirată, slu
jește conținutului cărții.

pariția unui volum de 
„OPERE ALESE” din 
creația lui A. Serafimo- 

vici, autorul „Torentului de 
fier”, are darul de a oferi ci
titorului o viziune mai largă 
asupra activității scriitorului, 
care mărturisea unor cores
pondenți, muncitori din Nijni- 
Novgorod : „Sînt un soldat de 
rind în literatură, un simplu 
muncitor al literelor și cu lu
crul acesta mă mîndresc, de
oarece la urma urmei munci
torii sînt aceia care constru
iesc viața cu mîinile lor”,.

*

Zn Editura pentru literatu
ra universală au mai a- 
părut; romanul „CĂ

LĂREȚII” de I. Ianovski (au
tor al cunoscutelor „Povestiri 
din Kiev”) și „NEASTÎMPĂ- 
RAȚII”, o amplă povestire a 
scriitorului sovietic Alexei Șu
ta in.

rontul luptei pentru 
dreșterea producției e- 
nergiei electrice este 

vast. Geologii caută zăcăminte 
de cărbuni energetici, de țiței 
și de gaze. In birourile de 
proiectări, pe planșele de de
sen se aștern schițele viitoare
lor centrale electrice. Fizicie
nii izolează în strînsoarea 
timpurilor magnetice fascico
lul de plasmă încinsă pînă la 
temperaturi stelare.

La prima vedere s-ar părea 
că chimia nu are nici o legă
tură directă cu toate aceaste 
fapte. In realitate însă, lucră
rile ce se desfășoară în pre
zent în unele laboratoare de 
chimie au cea mai directă și 
mai strînsă legătură cu lupta 
pentru energie.

Ce oferă oamenilor în pre
zent aceasta și ce le va oferi 
intr-un viitor apropiat alianța 
dintre chimie și electricitate ? 
Iată întrebarea la care răs
punde D. A. Bilenkin în cartea 
sa „Cînd chimia și electrici
tatea... își dau mina”, o lucra
re de popularizare scrisă in
tr-un limbaj pe deplin accesi
bil oricărui cititor.

Cartea a apărut în Editura 
științifică în cadrul colecțiilor 
Consiliului pentru răspîndirea 
cunoștințelor cultural-științi
fice.

Zn zilele noastre cînd ide
ile socialismului au in
fluență tot mai mare în 

masele muncitoare, ideologii 
burghezi încearcă să răspân
dească diferite teorii reacțio
nare prin care caută să cultive 
ura și disprețul față de om, 
să semene iluzia veșniciei u- 
nei orînduiri bazate pe exploa
tarea omului de către om.

în acest scop, filozofii reac
ționari au încercat să reînvie 
sub alte firme, vechi concep
ții reacționare, cum este 
aceea a lui F. Nietzsche, gîn- 
ditor reacționar din secolul 
XIX, utilizînd-o ca armă pen
tru legitimarea unei politici 
de jaf și cotropire.

Lucrarea lui S. F. Oduev, re
cent publicată în Editura ști
ințifică, în traducere din lim
ba rusă, reușește să facă o 
amplă analiză critică a doctri
nei nietzscheene în special sub 
aspectul problemelor sociolo
gice.

Dezbrăcînd această filozofie 
de veșmîntul său poetic, de 
dogmele și sofistica sa rafina
tă, de frazeologia sa pseudo- 
revoluționară, demagogică, au
torul demonstrează întreaga 
esență reacționară a neitzs- 
cheanismului.

ÌBPWhane Un „lanț“... de 290000 kmUNUI
Reluarea unor filme 
care la vremea lor 
au cîștigat aprecie
rea publicului a de
venit un obicei.

In cadrul acestor 
reluări vom reve
dea filmul „Tăunul” 
— ecranizare a ro
manului cu același 
nume al scriitoarei 
progresiste america
ne E. Voynich.

Filmul va prilejui
reîntîlnirea specia- actor sovietic Oleg 
torilor cu cunoscutul Strijenov. I

Demonslrația ar
tistică a faptului că 
numai munca este 
singura creatoare de 
valori este reluată 
și de regizorul polo
nez Jan Batory în- 
tr-un film adresat în 
special copiilor, dar 
nu numai lor.

Adaptat pe eCran 
după o povestire a 
cunoscutului scriitor 
Kornel Makuszyn- 
ski, filmul „Cei doi 
care au furat luna", 
merită să fie vizio
nat de toate catego
riile de spectatori. 
Garanția unui spec
tacol interesant îl

care

as w<

constituie și iaptul 
că regizorul filmului, 

a 
in

publicului 
cu un emofio- 

film „Vizita

//

In 1486, portughezul Bartolomeo 
Diaz a descoperit în partea de sud 
a Africii, un cap care intră adine 
în mare. El l-a denumit Capul Fur
tunilor. Mai tîrziu, i s-a spus Capul 
Bunei Speranțe.

La Capul Bunei 
biile se opreau ca 
rezervele de apă. 
torii care plecau în India, lăsau la 
mal, sub o piatră mare, diferite 
scrisori. Cînd pe lîngă Capul Bunei 
Speranțe treceau corăbiile care se 
întorceau în Europa, acestea ridi
cau scrisorile și le împărțeau celor 
cărora le erau adresate.

Piatra care a servit drept cutie 
poștală se păstrează și astăzi.

Sperante, coră- 
să-și completeze 
Atunci navifla-

Sîngele omului este alcătuit 
din globule albe și globule ro
șii, din trombocite și plasmă. 
Globulele roșii, denumite și e- 
ritrocite, pot fi numărate. Ne 
este familiară cifra lor obișnui
tă de cca. 4 000 000 pe mm. c. 
Numărul total al 
șii în cantitatea 
om este de peste

Dacă am vrea
toate globulele roșii din sînge 
și am număra continuu cite 100 
de eritrocite pe minut, ne-ar 
trebui cca 275 000 de ani să le 
numărăm pe toate. înșirate una 
lîngă alta, globulele roșii ar

globulelor ro- 
sîngelui unui 
35 trilioane.
să numărăm

forma un lanț lung de vreo 
290 000 km, iar așezate una pes
te alta — un stîlp înalt de 
62 000 km.

în timp ce suprafața corpului 
omenesc este de cca 2 mp, în
treaga suprafață a globulelor 
roșii ocupă cca 3 500 mp, adică 
de 1 700—1 800 de oți mai mult. 
Viața globulelor roșii durează 
circa 130 de zile. Ținînd seama 
că sîngele circulă prin întregul 
organism în timp de aproxima
tiv un minut, înseamnă că fie
care globulă roșie, în scurta sa 
existență parcurge de 150 000— 
180 000 de ori corpul omenesc.

Insulă de sare
Insula Ormuz din golful Per- 

sic este alcătuită din sare cu
rată de bucătărie. Ea se înalță 
la 90 de metri deasupra nivelu
lui mării și are o circumferință 
de 30 kilometri. Insula este 
pustie.

Elefantul meridional
în Georrgia a fost găsit sche

letul unui elefant meridional, 
care a trăit pe teritoriul Eu- 
rasiei cu un milion de ani în 
urmă. El are o lungime de 4,5 
metri și cîntărește peste două 
tone. Acesta este al treilea 
schelet de elefant meridional 
descoperit pînă în prezent. 
Primele două se află la mu
zeele de specialitate din Le
ningrad și Paris.

Ouă preistorice
In urma, lucrărilor 

de săpături la o ca
rieră aproape de 
Tomsc, în Siberia, s-a 
descoperit un cuib de 
iguanodon, o uriașă 
reptilă care avea 10-

12 metri lungime și 
5 metri înălțime.

Scheletul de igua
nodon descoperit este 
al unei femele.

Aproape de el s-au

citera au 
cm lungime, 

pietrificate.

găsit și 
de 25 
complet
Unul din ele conține
urmele unui schelet 
de pui de iguanodon.

CERCURILE
ai șantierelor: Ștefan Cozac, 
Alexa Moldoveanu. Toșa Petre, 
Constantin Prisăcaru. Ștefan 
Topală, muncitori harnici, me
reu fruntași. Cu ani în urmă, 
la Bicaz. inginerul Sălăjanu a 
lucrat cu ei și fiecare în parte 
și toți împreună l-au modelat, 
iar la rindul lui, inginerul i-a 
modelat și el pe cei din juru-i.

Inrîurirea lor, puternică și 
pură ca lumina, știu că o voi 
descoperi, nu peste mult, și în 
caracterul inginerului Popovici.

ir

să fie aprobat sau contrazis. 
Știu că ar dori să fie contra
zis. dar aș vrea s-o facă singur, 
vorbind iarăși și nu cu ușu
rință despre prima lucrare ce 
i s-a încredințat. Sincer, brav, 
se entuziasmează din nou :

— Si cînd a reușit... Cînd a 
reușit, n-am mai știut ce să 
fac de bucurie. Eu am un pă-

E în acest om o mare capa
citate de a simți bucuria, a- 
proape un talent. încerc să-mi 
imaginez lucrările care-l aș
teaptă de acum încolo. îmi în
cordez auzul pentru a prinde 
exact tonul cu care își va 
spune sieși în fiecare zi — în 
toată viața lui de constructor: 
„răspunzi", și caut să aleg din 
toate gesturile de azi, pe cel 
care-i va deveni caracteristic, 
inimitabil. Ii cer ajutorul.

— Cum te vezi în viitor ?
— Despre viitorul intim nu 

discut, mă avertizează. Celă
lalt, adică viitorul în general, 
vine de la sine. In fiecare zi eu 
pot să-l fac cum vreau. Viito
rul e făcut din toate zilele pe 
care le trăiești; și el vine în 
funcție de modul cum trăiești 
în fiecare zi.

Discutăm pe culuoarul unui 
tren ce ne duce dinspre Pitești 
spre București și, în răstimpul 
foarte scurt îl surprind arun- 
cind privirea in compartimen
tul abia părăsit, unde și-a lă
sat servieta. îl atrage oare 
vreo carte interesantă sau vreo 
problemă de rebus nedeslegată 
și vrea astfel să pună capăt 
unei convorbiri lungi, gratuite, 
de tren'! La rîndu-mi, sînt 
obosită de călătorie și scot din 
carnet cîteva file împăturite, 
cu scris caligrafic mărunt. în 
formare : ultimele poezii al® 
unui vechi prieten de la Bl-

căușul palmelor și rîzînd tare, 
plin ; și numai fiindcă oamenii 
o înfruntă cu liniște, ea, ploaia, 
pare ajunsă la oboseală. Trep
tele barajului urcă hotărîtor 
în dramatică înfruntare cu ele
mentele naturii, și constructorii 
care le ridică par să trăiască 
un singur anotimp, continuu și 
biruitor ca o sevă de primă
vară.

In acest anotimp, vîrsta ingi
nerului Adrian Popovici — 23 
de ani — și înfățișarea sa sînt 
mai la locul l°r ca oriunde. 
Casca de carton, albă (semn 
distinctiv al inginerilor de la 
hidrocentrală) dă prestanță 
unei figuri delicate de adoles
cent. Vocea altminteri ușoară, 
timidă, capătă un timbru ho- 
tărît acum, cînd stabilește cu 
șeful de echipă Ion Ionescu 
planul de lucru pe a doua zi. 
Gesturile, pe care la o aseme
nea tinerețe le-ai vedea largi, 
aproape patetice în desfășu
rare. sînt scurte, clare, cu tra
iectorie exactă. Vorbește cu 
inginerul Sălăjanu, șeful șan
tierului baraj, și el un om 
calm, ordonat în mișcări. Cum 
stau față în față mi se pare 
că in lumina albastră, spălată 
de ploaie, a serii. Sălăjanu s-a 
întîlnit de fapt cu sine însuși 
și se privește într-o oglindă 
de vîrstă trecută care-l arată 
mai firav și ceva mai înalt. In 
jurul lor sînt cîțiva veterani

în zare 
Cheilor

valea ce se deschidea 
lină, după sălbăticia 
Argeșului, întâlnirile cu cîțiva 
mineri cunoscuți, dar nu știu 
cum arăta omul din fața mea 
anul trecut, la o dată atît de 
importantă, ajunul celei mai 
frumoase zile din viața lui de 
șantier...

— Si ce era a doua zi ?
— Se făcea abaterea Arge

șului de pe o porțiune foarte 
mică. Era prima lucrare de 
care răspundeam.

— A... tovarășul inginer Po- 
oovici. Adrian Popovici. nu ?

— Eu, confirmă băiatul, pu
țin întristat că l-am recuno
scut abia tîrziu.

Ședința de producție la care 
ne-am întîlnit s-a terminat, 
dar oamenii nu se despart 
încă unii de alții. Așteaptă să 
treacă ploaia, mă gîndesc, și 
mohorîtă. fără chef, mă trag 
mai sub streașină barăcii. Mă 
înșel: oamenii nu se despart 
unii de alții, nu din pricina ei, 
ci fiindcă au să-și mai spună 
nenumărate lucruri, să comen
teze angajamentele din ședință, 
să se sfătuiască între ei. Pe 
căștile de carton, minierești, 
pe umerii salopetelor, pe o- 
braji, pe mîini vioaia cade obo
sită, aproape sfîrșită, dornică 
de odihnă.

E doar o părere : ea nu Și-a 
schimbat nici ritmul, nici tă
ria. dar oamenii stau nepăsă
tori, fumînd țigări ocrotite în

— Nu vă mai aduceți a- 
minte de mine, așa-i ?

Blondul subțiratec și tinăr 
care mi-a pus această între
bare surîde răbdător mult, a- 
proape înțelept, convins că 
pînă la urmă voi recunoaște 
că nu știu de unde să-l iau. 
Nu vreau să-i dau dreptate, 
deși deocamdată are. și întîr- 
zii tit pot răspunsul : să _ fie 
vreun fost brigadier întîlnit 
cîndva pe alt șantier ? — mă 
gîndesc, încercînd să-i ghicesc 
vîrsta (19—20 de ani, bănu
iesc) ; să-l fi cunoscut cînd era 
încă băiețandru. să se fi schim
bat întrratît ?...

— Ne-am cunoscut în martie 
anul trecut, tot aici..., încearcă 
el să mă ajute.

Anul trecut. în martie, mer
geam spre viitorul baraj al 
hidrocentralei .,16 Februarie" 
— Argeș, încălzită de soarele 
unei primăveri capricioase, și 
însoțitorul meu — un întîm- 

Iplător tovarăș de drum — îmi 
povestea ceva despre întâmplă
rile lui cu o fată.

— Ne-am cunoscut în mar
tie anul trecut, repetă băiatul 
blond, mereu surîzător- Era. 
ca să zic așa. în ajunul celei 
mai frumoase zile din viața 
mea de șantier.

îmi aminteam multe lucruri 
din „martie anul, trecut” : mi
cile avalanșe de zăpadă care

| tăiau drumul spre baraj, lune- 
” cînd surd, greu, de pe munte,

I

— In ziua 
spuneam, nu 
un om mai 
continuă tînărul povestirea în
cepută și întreruptă la ieșirea 
din ședință.

Abaterea Argeșului se făcea 
pe o porțiune mică, v-am spus. 
Dar nu asta conta. Știți ce mi-a 
spus tovarășul inginer Sălă
janu tind mi-a încredințat lu
crarea ?

Mă privește drept, cercetător, 
căutînd să descopere dacă eu 
apreciez exact valoarea mo
mentului despre care este 
vorba.

— Știți ce mi-a spus ? „Răs
punzi !”

Se oprește puțin, încă fasci
nat de greutatea cuvîntului 
rostit atunci.

— A, sigur, se temperează el, 
luîndu-se chiar puțin în ușor, 
lucrarea de fapt, nu are cine 
știe ce importanță...

Se oprește iarăși, așteptînd

aceea, 
cred că 

fericit

cum vă 
a existat 
ca mine,

Jan 
trecut

nant 
președintelui".

Batory, 
examenul

Adorabile și mincinoase
Acțiunea filmului 

se petrece în zilele 
noastre, în Italia.

Sub aparența unui 
umor spumos, pe a- 
locuri factice, cinea
știi italieni reușesc 
prin acest film o 
viguroasă demas
care a putredelor 
moravuri burgheze.

cat : nu-mi place, să scriu scri
sori. Ei bine. în zilele ce-au 
urmat numai scrisori am scris: 
profesorului de la institut, ce
lor de acasă, surorilor, colegi
lor. Cînd nu puteam vorbi di
rect despre lucrarea mea, în
cepeam de la un pretext: „Nu 
v-am mai scris, spuneam, fi
ind foarte ocupat cu munca a- 
ici, mai ales în perioada din 
urmă cînd...” Am făcut atunci 
și o mulțime de fotografii cu 
toți oamenii mei, zău. parcă 
eram altul, nu mă mai cuno
șteam.



Ai.

Concursul 
nostru Din îndemnul conștiinței socialiste

UN UtMPlU PENTRU CEI TINERI
■am întâlnit Ia uzi
na termică a fabri
cii de rulmenfi a- 
cum 10 ani. Tocmai 
fusese numit mai
stru. Strînsese în 
jurul său pe toți 
secției. Tofi tineri.muncitorii

„Care dintre voi e fochist ?" — 
a întrebat el. Doar doi au ridi
cat mina. „Dar voi ceilalți ce 
meserie aveți ?“... Nu a venit
nici un răspuns. Unii au ridicat 
pur și simplu din umeri. „Tu, 
de pildă, ce al lucrat pînă a- 
cum ?" — l-a întrebat pe unul 
dintre flăcăi. „La lopată pe șan-
tier”.

'Â rămas pe gînduri. Ce să 
facă? Să meargă la conducerea 
uzinei să ceară oameni califi
cați ?... Dar de unde să-i dea 
fochiști ? Bine — și-a zis — 
dar cazonele trebuie puse în 
presiune nu peste un an, ci 
chiar azi, cînd începe construc
ția primului rulment. Fabrica 

are nevoie de abur, de apă 
caldă, de energie. Cu cine să 
faci acest lucru ?

Așa s-a apucat maistrul Ia- 
cob Măceanca, cu dragoste Și 
perseverență, de o muncă, grea, 
migăloasă, aceea de a modela 
oamenii, de a-i ajuta clipă de 
clipă să descopere tainele me
seriei...

Pe toți odată era aproape 
imposibil să-i învețe, deoarece 
maistrul era în același timp 
fochist, samotor, mecanic, lăcă
tuș. A hotărît ca în timp ce în
deplinește toate aceste meserii 
să ia pe lingă el un muncitor, 
să'l învețe tot atît cit știe el. 
Și așa a făcut. Cînd s-a convins 
că ajutorul său stăpineste bine 
meseria, i-a încredințat acestuia 
un altul, mai puțin pregătit. A- 
poi a luat altul și altul, pînă 
ce toti cei 30 de băieți au tre
cut prin „școala maistrului". 
Munca aceasta migăloasă a du
rat șapte ani încheiați. Si nicio
dată în acest timp nu s-a plîns 
că e greu. In urmă cu 3 ani. 
cînd ultimii 8 muncitori au 
mers Ia Iași să dea examen 
pentru autorizația de fochisti, 
toți au dat răspunsuri foarte 
bune. Multi dintre cei care în 
urmă cu zece ani au ridicat din 
umeri cînd au fost întrebați ce 
meserie au. sînt astăzi maiștri, 
inovatori, elevi la liceul seral...

Treceam într-o zi pe aleile 
străjuite de flori și pomi fruc
tiferi din spatele uzinei, cînd 
l-am zărit legînd pe sîrmă vița 
de vie, vreo cîteva sute de bu
tuci, plantați de el.

Maistrul Iacob Măceanca

— Maistre i-am spus, via ro
dește abia la anul, iar atunci 
dumneata o să fii pensionar.

— Da. eu ies la pensie. dar_

voi... voi nu rămîneti aici ? Am 
vrut să-l conduc în seara aceea 
acasă, dar a pornit spre scoală 
să se intereseze ce „ispravă" au

Foto : GHEORGHE MOCANU 
corespondent voluntar

iăcut la examene seralistii 
noștri.

ILIE SERGHEI
lăcătuș

MINUNATELE FAPTEOBIȘNUITE
■ ă gîndesc la el ca la unul care a 

făcut nu știu ce lucru deosebit

pentru noi, ceva asemănător cu 
un act de eroism, dar care este 
actul acela nu-mi dau deîndată 
seama. Și totuși... Cînd anume, în 
ce zi, era la prînz, era pe în

serate, nu-mi aduc aminte. Cînd trec pe stra
dă îmi vine să-l salut eu întîi, cu toate că 
este mai mic decît mine. Sînt convins că dacă 
e să vorbim despre oameni care au dovedit 
prin ceva că au în sufletul lor înrădăcinat 
adînc a"ea conștiință a datoriei, acel fierbinte 
devotament pentru gospodăria colectivă, a- 
tunci trebuie neapărat să vorbim și despre 
Petrică Bățaru. Deși, cum v-am spus, nu-mi 
aduc aminte de vreo faptă de a lui care să 
fi făcut ocolul satului : nu a salvat nimic de 
la foc, nici de la înec, nu a scăpat Pe nimeni 
de la moarte, nu și-a pus viața în primejdie 
pentru gospodărie, pentru- că nu a fost nicio
dată cazul...

Poate că este vorba de altceva, poate că este 
vorba de niște lucruri mici, prea mici și prea 
obișnuite ca să le luăm în seamă, dar care 
dacă le punem cap la cap, ajungem să vedem 
lucrul acela deosebit la care mă gîndesc eu.

Poate că este vorba de ceasul deșteptător 
care de trei ani de zile încoace, îl trezește 
în fiecare dimineață la 3,30 cînd încă nici co
coșii nu scot ciocul din pene. De trei ani în 
fiecare dimineață vară, iarnă pe viscol, toam
na pe ploaie, el se trezește cu noaptea în cap 
Și pleacă la grajdurile de vaci. Ba 4 este 
acolo.

Poate că mai este vorba de jumătatea aceea 
de oră în care el se duce în fiecare dimineață 
și ia de Ia magazie sacii cu tărîțe ori cu uru- 
ială de porumb, și-i împarte -apoi fiecărei vaci 
din lotul lui, cu grija să-i dea fiecăreia după 
cît lapte poate să producă.

Este vorba poate de timpul pe care și-l pe
trece în fiecare dimineață ca să curețe graj
dul, să adune așternutul de paie de peste 
noapte și să facă în așa fel încît grajdul să 
strălucească de curățenie.

Este vorba și de ceasul în care stă pe scău
nelul lui și mulge atent și cu pricepere vacile, 
după ce mai înainte le-a spălat ugerul cu 
apă caldă și a făcut fiecăreia masajul.

Este vorba de orele în care își scoate vacile 
din grajd și le duce să le plimbe, să le dea 
apă, apoi se duce cu ele la pășune, la secară 
masă verde, la iarba de sudan... și întotdeau
na el are grijă să pască bine vacile, să vină 
cu ele sătule la grajd.

Sînt sigur că este vorba despre toate trebu
rile mărunte, mărunte pe care le face mereu, 
în fiecare zi, la aceleași ore, după ceas, după 
program, așa cum scrie la carte, fără să uite 
niciodată nimic, gîndindu-se întotdeauna ce 
ar trebui să mai facă în plus sau altfel, ca 
să scoată mai mult lapte de la vacile pe care 
le are în grija sa.

Și oare faptul acela „deosebit" nu are ceva 
din succesele lui zilnice, din cei 300 litri de 
lapte peste plan, pe care i-a dat anul trecut 
de la fiecare vacă furajată ? 300x12 înseamnă 
3 600 litri lapte mai mult... Adunați de la o 
zi la alta din sîrguința cu care își face tre
burile lui.

Este vorba poate și de ceasurile de răgaz 
în care însă Petrică nu stă totdeauna să-și 
întindă oasele la umbră și să nu se gîndească 
la nimic, ci își vîră nasul în cîte o carte, în 
manualul lui de la cursul de zootehnie sau în 
cîte o broșură despre munca îngrijitorilor de 
animale.

Este desigur vorba de toate acestea la un 
loc și de seriozitatea cu care la 19 ani se 
gîndește la viitorul lui de bun îngrijitor de 
animale.

Puse cap la cap, toate aceste lucruri se a- 
dună într-un fapt însemnat cu mari semnifi
cații. Așa cum casa se face din mii de cără
mizi, așa cum pîinea se face din mii de firi
șoare de făină. Numai că lucrul acesta, deo
sebit, noi nu îl observăm, așa de ușor, pentru 
că el nu se petrece într-o zi anume, ci este 
împărțit in sute și sute de lucruri mărunte, 
zilnice, prea obișnuite.

Toate acestea ni le-a povestit într-o zi to
varășa Tatiana Bontaș, inginerul gospodăriei 
colective din Homocea, raionul Adjud. care 
ar fi scris un articol la concursul nostru, dar 
se află acum în campanie, are o mie de tre
buri și nu și-a găsit răgazul să. scrie.

MIHAI CARANFIL

Expoziția artiștilor plastici 
craioveni

CRAIOVA (de ia corespon
dentul nostru). — In clădirea 
Muzeului regional de artă din 
Craiova s-a deschis expoziția 
artiștilor plastici craioveni. 
Sînt expuse aci 40 de lucrări 
de pictură, sculptură și grafi
că. inspirate din munca entu-

-----------•------------- ----------------

ziastă desfășurată de oamenii 
muncii din orașul Craiova ?i 
regiunea Oltenia.

O seamă de lucrări zugră
vesc aspectele noi din viața 
satului colectivizat (Mitică Pa- 
raschiva: „Colectiviști înva
ță”. „O echipă de cîmp”. „Săr
bătoare în colectivă”) ; altele

Muncitorii forestieri
1100 muncitori de la Între

prinderea forestieră din Fălti
ceni, regiunea Suceava, au ab
solvit cursurile de ridicare a 
calificării profesionale. Ei au 
audiat lecții despre valorifica
rea superioară a masei lem
noase, creșterea productivității 
pădurilor etc.. care au fost bo-

Finala concursului 
elevilor din școlile 

profesionale 
metalurgice

Sîmbătă a început în Capita
lă faza finală a celui de-al 
Vl-lea concurs pe meserii și ani 
de studii al elevilor din școlile 
profesionale din industria meta
lurgică și constructoare de ma
șini.

Concursul se desfășoară la 
grupurile școlare ale Uzinelor 
„23 August” și „Vulcan” și la 
școlile profesionale ale uzinelor 
„Tudor Vladimirescu", „Tim
puri Noi”, „Electromagnetica” 
și Uzina de mașini electrice.

în finală concurează 140 de 
elevi, cîștigătoriî fazei pe re
giuni la care au participat peste 
6 000 de elevi. în total, anul 
acesta, cel de-al Vl-lea concurs 
pe țară al elevilor din școlile 
care pregătesc cadre pentru in
dustria metalurgică și construc
toare de mașini, devenit tradi
țional, a antrenat la cele trei 
faze — pe școli, regiuni și fi
nală — 38 000 de concurenți, cu 
circa 10 000 mai mulți decît la 
concursul precedent. Numărul 
de meserii la care se desfășoară 
concursul a crescut, de aseme
nea, la aproximativ 47, aceasta 
oglindind varietatea domeniilor 
în care se pregătesc cadre pen
tru industria grea.

Festivitatea de închidere a 
celui de-al Vl-lea concurs pe 
meserii și ani de studii al ele
vilor din școlile profesionale 
din industria metalurgică și 
constructoare de mașini, și în- 
mînarea premiilor va avea loc 
marți 25 iunie. (Agerpres)

In mijlocul 
studenților

In amfiteatrul nr. 1 al Fa
cultății de agronomie din Ti
mișoara, studenții anului I s-au 
întîlnit cu tovarășul profesor 
dr. I. Serbănescu de la 
S.S.N.G. București care le-a 
vorbit despre „Sol și vegeta
ție”. Conferința a fost rezulta
tul unei munci neobosite de 
cercetare a tovarășului profe
sor și a colaboratorilor săi.

NIC. BOGLUȚ
student

își ridică calificarea
gat exemplificate, însoțite de 
planșe, grasce, diafilme.

Asemenea cursuri au fost 
organizate Si la întreprinderile 
forestiere din Moldovița, Cirri-» 
pulung. Vatra Dornei etc., 
frecventate de peste 3 000 de 
muncitori -forestieri din regi
une.

(Agerpres)

AZI LA COPENHAGA
R. P. ROMÎNĂ—DANEMARCA

_ A COPENHAGA 22 
. (Agerpres). — A- 

< ala« stăzi, la Copenha- 
ga, se dispută, in 
cadrul prelimina- 
riilor turneului o- 
limpic de fotbal, 
meciul dintre se

lecționatele Danemarcei și 
R. P. Romîne, caire este totoda
tă și prima întîlnire oficială 
între reprezentativele celor 
două țări.

Finalistă la ultima ediție a 
jocurilor olimpice, echipa Da
nemarcei este o formație ma
sivă, care practică un joc atle
tic, după sistemul clasic W. M. 
Echipa daneză posedă mulți 
jucători rutinați, dintre care 
se remarcă centrul atacant 
Ole Madsen, extrema stingă 
Enoksen și mijlocașul Peter- 
sen. Selecționata olimpică a 
R.P. Romîne susține cel de-al 
3-lea meci internațional din a- 
cest an. Fotbaliștii noștri au 
obținut pînă acum rezultate 
bune : 3—2 cu R.D. Germană 
la București și 1—1 cu R. P. 
Polonă la Chorzow. Antrenorii 
echipei apreciază că toți ju
B

caz — elevul Popa Mărgărit, 
pe care-l știu de cînd era pio
nier și scria despre ghiocei și 
oameni de zăpadă. „Confra
tele” are acum 16 ani și— e în
drăgostit pentru prima oară, 
Fata e — firește! — „o zînă”. 
li arăt și inginerului poeziile 
și-i povestesc cîte ceva despre 
puști. Se luminează :

— Dacă-i îndrumați cum să 
scrie, e foarte bine. Faceți o 
faptă bună — mă laudă, înflă
cărat. A, e grozav dacă încu
rajați o muncă frumoasă. Vite, 
mi s-a întâmplat și mie—

— Scrii versuri ?
— Nu, nu, se apără el. E cu 

totul altceva. In institut mă 
preocupau problemele de cer
cetare științifică. Tovarășul 
profesor Radu Prișcu m-a în
curajat. ll cunoașteți ? Nu? 
E un om— Uite, acum mă duc 
numai pentru o zi în Bucu
rești să-i arăt ce-am scris în 
ultima lună.

A fost nevoie să-l asigur că 
nu se laudă dacă-mi povestește 
și mie la ce lucrează, a trebuit 
să ascult o lungă explicație 
tehnică, să pun întrebări stân
gace și să primesc lămuriri 
date dar nu pretențioase ; și 
dacă am reținut ceva e vocea 
încălzită de emoție, sînt ochii 
strălucitori și mâinile grăbite 
ale tînărului inginer, care a 
scos din servietă un vraf de 
pagini cu calcule. Eram primul 
martor din Capitală care vedea 
acele pagini migălite în seri 
târzii, trecînd pe neștiute în 
noapte și nici o dată n-am 
respectat mai mult geometria 
decît atunci cînd Adrian Po- 
povici a desfăcut —• surpriză

fPORT fPORT fPOR
cătorii se află în formă bună 
și speră că și de data aceasta 
se vor comporta la înălțime, 
pentru a satisface așteptările 
amatorilor de fotbal din țara 
noastră.

în meciul de astăzi vor juca 
următoarele formații : R. P. 
Komînă : Datou, Popa, Num- 
weiller III, Greavu, Petru 
Emil, Koszka, Pîrcălab, Varga, 
Manolache, Constantin, Hajdu. 
Danemarca : L. Sorensen, Jo- 
hansen, J. Hansen, B. Hansen, 
Elliassen, Petersen, Clausen, 
O. Sorensen, Madsen, Bruun, 
Enoksen. Arbitru va fi eleve- 
țianul Guinnard.

Meciul va începe la orele 
14,30 (ora Bucureștiului) și va 
fi transmis în întregime la 
posturile noastre de radio, pe 
programul I.

• Astăseară , cu începere de 
la orele 20, se desfășoară pe 
stadionul Republicii, la lumi
na reflectoarelor, meciul ami
cal de fotbal dintre echipele 
„Steaua”-București ți „Pro
gresul”-București.

(Agerpres)

supremă — cîteva file pe care 
se roteau niște cercuri.

— O lună a muncit la cercu
rile astea patru!

Strălucea. Vocea îi coborî ia
răși, tainic :

— Știți, din toate paginile a- 
stea. numai cercurile con
tează.

— Si restul ?
— Calcule care nu intră 

niciodată în lucrare.
— Si nici o frază ?
— Una singură, scurtă, cu 

care se explică necesitatea 
cercurilor acestora.

O lună... o frază scurtă. Res
pectând infinit truda redactă
rii ei, nu îndrăznesc s-o repro
duc din memorie, aproximativ.

★
De curînd, un coleg, reporter 

la „Flacăra”, mi-a atras aten
ția asupra unei lucrări de spe
cialitate în legătură cu con
ductele de beton, apărută în 
revista „Hidrotehnica”.

— Popovici. băiatul acela de 
la Hidrocentrala Argeș, el e 
autorul. Uite că mai are timp 
și pentru lucrări teoretice... 
Cine ar fi crezut, după cît 
muncește ?

I
I
I
I
I 
I
■

I
I
1

Eu mă gîndesc mereu la 
grupul de oameni, strînși cerc, 
atunci, după ședința de pro
ducție de la baraj, în jurul lui 
Sălăjanu și a lui Popovici. Nu 
era un cerc perfect dar era 
cald, puternic în ropotul ploii, 
necesar, poate, ochilor și ini
mii tînărului inginer în ceasu
rile de muncă încordată asupra 
paginii. Șantierul circumscrie 
în bucuria muncii pentru so
cialism, bucuria creației.

TITA CHIPER

Box
• In parcul sportiv Dinamo 

s-a disputat aseară întâlnirea 
de box dintre echipele Dinamo 
București și Sempre Avânți 
(Bologna). Pugiliștii romîni au 
obținut victoria cu scorul de 
14—6.

S a h
• Ieri, în Aula Bibliotecii 

Centrale Universitare din Ca
pitală s-a disputat primul tur 
al meciului internațional de 
șah dintre echipele selecționa
te ale R. P. Romîne și R. P. 
Ungare. Scorul este egal : 
3,5—3,5 puncte, 5 partide fiind 
întrerupte. Gheorghiu și Cio- 
cîltea au avantaj la întrerupe
re în partidele cu marii 
maeștri internaționali Portisch 
și respectiv Barcza. Astăzi, de 
la orele 17, se desfășoară par
tidele din turul doi, iar luni 
dimineață se continuă între
ruptele.

Atletism
• Cu prilejul concursului 

atletic desfășurat la St. Louis, 
sprinterul american Bob Ha- 
yes a stabilit un nou record 
mondial în proba de 100 yarzi, 
cu timpul de 9”l/10. Vechiul 
record deținut de Budd 
(S.U.A.) și Jerome (Canada) 
era de 9”2/10.

Rezultatul obținut de Haye« 
ar fi echivalent pe 100 m cu 
timpul de 9”9/10.

(Urmare din pag. T)

le, asigură aprovizionarea cu 
materiale, împreună cu cetățenii 
studiază posibilitatea folosirii 
unor materiale din resurse lo
cale, verifică cu grijă calitatea 
fiecărei lucrări executate, se 
interesează de cele ma; mici a- 
mănunte pentru a asigura darea 
ei în funcțiune la începutul 
noului an școlar. Comitetul co
munal U.T.M. trebuie să acțio
neze mai operativ în mobiliza
rea tinerilor la efecluarea unor 
lucrări necalificate Ia construc
ția școlii, organizînd brigăzi de 
muncă patriotică ori de cîte ori 
nevoile școlii o cer. însufleți
rea și răspunderea cu care se 
muncește sînt garanții că elevii 
comunei vor începe noul an de 
învățămînt într-o școală nouă. 
Și în alte comune am constatat 
aceeași grijă de gospodar; pen
tru terminarea la timp a con
strucțiilor școlare. De aceea ni 
s-au părut cu atît mai surprin
zătoare manifestările de proastă 
gospodărire, de întîrziere a lu
crărilor pe care le-am întîlnit

• Cu prilejul unui concurs de 
atletism desfășurat la Kauhava 
(Finlanda) atletul finlandez Pentti 
Ni-kula a stabilit un nou record eu
ropean la săritura cu prăjina cu 
o performanță de 5,01 m. Vechiul 
record era de 5,00 m și aparținea 
aceluiași atlet.

Polo
• Echipa de polo pe apă a 

R. P. Romîne continuă să se 
comporte bine în turneul in
ternațional de la Leipzig. In 
cea de-a trei zi a competiției, 
reprezentativa noastră a făcut 
joc egal (2—2) cu selecționata 

Micii naturalisti de la Casa pionierilor din Pitești la lucru 
B Foto : V. SORIN

In regiunea lași 
trebuie grăbite 

jltmrrn CONSTRUCȚIILE ȘCOLARE
în raidul nostru în unele co
mune.

în comuna Averești, raionul 
Huși, construcția școlii a înce
put anul trecut. Zidăria neaco
perită a avut de suferit din pri
cina ploilor și a zăpezii. Dar nu 
numai atît. Cărămida — prost 
arsă — se fărîmă, zidurile au 
fost neglijent executate. în pre
zent nu s-au reînceput lucrările. 
Secretarul sfatului popular co
munal, tovarășul Ion Tutunaru, 
care răspunde direct de con
strucție, a plecat în concediu. 
Directorul școlii, tovarășul Mis- 
treanu era, de asemenea, plecat 
din comună cu diverse treburi. 
Timpul trece, aprovizionarea cu 
materialele necesare terminării 
construcției nu este făcută, 
meșteri; nu sînt angajați. Evi
dent, sfatul popular raional va 
trebui să tragă la răspundere 
pe cei vinovați atît pentru 
proasta execuție a lucrărilor e- 
fectuate pînă în prezent cît și 
pentru faptul că nu se grăbește 
terminarea școlii hotărîtă în a- 
dunarea populară a locuitorilor 
comunei.

»

R.D. Germane. Au maircat Za- 
han și Kroner, respectiv Klu
ge (2). Iugoslavia a învins Su
edia cu 5—0.

Ciclism
După trei etape, în turul ci

clist al R.P. Ungare pe primul 
loc se află Krause (R.D.G.), ur
mat de Torok (R.P. Ungară) la 
34” și Kellerman (R.D.G.) la 
39”. Prima etapă a fost câști
gată de Dietrich (R.D.G.), iar 
Următoarele două de coechipi
erii săi Kellerman și Krause. 
Pe echipe conduce Dosza (Bu
dapesta).

(Agerpres)

O situație cu totul specială 
am găsit în comuna Vlădeni, 
raionul Iași. Deși aici funcțio
nează o școală medie, s-a pro
iectat și executat în mare parte 
anul trecut o școală tip pentru 
8 ani, care va corespunde poate 
anul acesta, dar va fi neîncăpă
toare în anii următori (chiar din 
anul acesta 6 clase din ciclul 
elementar și una din cel mediu 
vor funcționa cu clase paralele). 
Deși școala nu este terminată 
— două săli de clasă nu au po
dele, altele n-au sobe, nu sînt 
făcute treptele și trotuarul, lem
năria n-a fost vopsită etc. — 
fondurile alocate au fost chel
tuite. Beneficiarii au permis 
constructorilor să plece fără a 
termina lucrarea, executînd 
multe lucrări de proastă calita
te. S-au mulțumit cu întocmirea 
unui proces verbal în care au 
consemnat tot ce nu s-a făcut 
și ce s-a făcut prost, au încuiat 
școala și... atît. Procesul verbal 
a fost întocmit în luna martie 
și semnat de tovarășul inginer 
Mihai Bistriceanu, șeful servi
ciului sistematizare și arhitec

au ca sursă de inspirație pei
sajul fie cel citadin în care se 
impune priveliștea noilor con
stricții. cu vechile edificii spe
cifice orașului (lucrări ale lui 
Marinache Nicolae și Marinea- 
nu Ilie) fie cel industrial șl în 
special cel petrolier (lucră
rile sculptorilor Florica Anas- 
tasescu, monotipul pictorului 
Eustație Gregorian și altele).

Expoziția ' se bucură de o 
bună apreciere din partea pu
blicului craiovean.

Colocviu cu temaî 
„Raporturile 

dintre plan și contract"

în zilele de vineri și sîmbă- 
tă, la Institutul de cercetări 
juridice al Academiei R. P. Ro
mîne. a avut loc un colocviu 
cu tema „Raporturile dintre 
plan și contract”.

Au fost prezentate rapoar
tele „Obligația de a încheia 
contracte economice” de prof. 
dr. Traian Ionașcu, membru 
corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, directorul Insti
tutului de cercetări juridice ; 
„Corelația dintre plan și con
tract cu privire specială la in
fluența modificărilor de sarcini 
de plan asupra contractelor” 
de Eugen Barasch, membru 
corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, director adjunct 
științific al aceluiași institut; 
„Legătura cu planul a contrac
telor încheiate de gospodăriile 
agricole colective” de Salvador 
Brădeanu, șeful sectorului de 
drept colectivist din institut.

(Agerpres)

tură al sfatului popular raional» 
Desigur, cei vinovați trebuie 
trași la răspundere. Dar școala 
poate fi terminată. Sfatul popu
lar comunal poate să organizeze 
cu meșterii existenți în comună 
și cu materialele care există, cu 
sprijinul colectiviștilor ai căror 
copii învață la școală, al tineri
lor mobilizați de organizația 
U.T.M., terminarea lucrărilor, 
pregătind-o pentru începerea 
noului an școlar.

Cele văzute pe șantierele con
strucțiilor școlare în regiunea 
Iași ne-au permis să desprindem 
cîteva concluzii pe care le su
punem atenției comitetului exe
cutiv al sfatului popular regio
nal.

Trebuie imprimat mai mult 
respect pentru termenele fixate 
de dare în folosință a școlilor. 
(Aceste termene sînt încălcate 
începînd de la sfatul popular 
regional, unde aproape a dispă
rut din evidență data de 15 au
gust, care a fost înlocuită cu 
15 septembrie, ca fiind terme
nul cel maj apropiat).

Pentru aceasta este necesar

MARIA TĂNASE I
Comitetul de Stat pentru 

Cultură și Artă, Asociația oa
menilor de Artă din Instituțiile 
Teatrale și Muzicale și Teatrul 
Satiric Muzical „C. Tănase” a- 
nunță cu profundă durere în
cetarea din viață a artistei 
emerite Maria Tănase.

Născută în București, în anul 
1913, Maria Tănase a fost a- 
trasă de timpuriu de frumu
sețea cîntecului nostru popu
lar pe care l-a slujit cu dra
goste și cu o sensibilitate re
marcabilă pînă la sfârșitul vie
ții sale.

Dotată cu calități artistice 
deosebite, cu o rară capacitate 
de înțelegere și redare a mu
zicii populare în tot ceea ce 
are mai specific, mai pitoresc, 
mai emoționant, Maria Tănase 
a ridicat interpretarea cînte
cului popular romînesc la ni
velul unei arte de înaltă ți
nută, contribuind prin puter
nica ei personalitate la creș
terea prestigiului și faimei de

Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă

Teatrul Satiric Muzical 
„Constantin Tănase"

★ ’*

Comisia pentru organizarea 
funerariilor comunică urmă
toarele :

Corpul defunctei va fi depus 
în holul Teatrului Satiric Mu
zical „C. Tănase" (sala Savoy).

Accesul publicului va fi per

în primul rînd să se cerceteze 
cu grijă situația fiecărui obiec
tiv școlar aflat în construcție, 
să se revadă graficele de lu
crări, situația aprovizionării cu 
materiale, numărul de munci
tori existent. Aceasta va per
mite stabilirea unor măsuri ope
rative privind recuperarea ră- 
mînerilor în urmă pentru res
pectarea termenului de dare în 
folosință — 15 august, asigu
rarea materialelor și mai ales 
valorificarea resurselor locale, 
folosirea mai judicioasă a for
țelor de muncă existente, asigu
rarea participării cetățenilor și 
a tinerilor la efectuarea, prin 
muncă patrîolică, a tuturor lu
crărilor necalificate. Pentru res
pectarea întocmai a măsurilor 
ce se stabilesc, este necesar ca 
în cele două luni pînă la terme
nul stabilit de dare în funcțiune 
a școlilor, sfaturile populare ra
ionale, comunale, împreună cu 
întreprinderile de construcții, să 
analizeze periodic stadiul lucră
rilor și să acționeze operativ 
pentru remedierea defecțiunilor 
care se ivesc pe parcurs.

care se bucură arta noastră 
populară în întreaga lume.

Totodată, ea a desfășurat o 
activitate susținută de culegă
tor, scoțînd la iveală și valo- 
rificînd nenumărate melodii 
populare, creînd ea însăși nu
meroase cîntece în spirit popu
lar.

Prin munca și arta ei, Maria 
Tănase și-a cîștigat ' stima, 
prețuirea și dragostea iubito
rilor de muzică, a maselor 
largi de oameni ai muncii din 
patria noastră.

Pentru excepționalele sale 
calități artistice, puse în sluj
ba promovării muzicii popu
lare romînești, statul demo
crat-popular i-a conferit titlu
rile de Artistă Emerită și lau
reată a Premiului de Stat.

încetarea din viață a Măriei 
Tănase este o pierdere grea 
pentru viața muzicală din țara 
noastră.

Amintirea ei va rămîne vie 
în conștiința tuturor celor care 
au cunoscut-o.
Asociația oamenilor de Artă 

din Instituțiile Teatrale 
și Muzicale

mis luni 24 iunie între orele 
13-18 și marți 25 iunie între 
orele 9-12.

Cortegiul funerar va pleca 
din fața Teatrului „C. Tăna
se' marți, la ora 13.

înhumarea va avea loc Ia 
cimitirul Belu, la ora 14,30.

Se impune exercitarea unui 
control mai riguros și o asisten
tă tehnică mai consecventă din 
partea inginerilor și tehnicieni
lor sfaturilor populare raionale 
atît la proiectarea cît, mai ales, 
la executarea construcțiilor șco
lare, în special de la sate, pen
tru a se asigura lucrări de o 
calitate superioară.

Un mare sprijin în accelera
rea ritmului de lucru la con
strucțiile școlare îl pot acorda 
organele și organizațiile U.T.M. 
Comitetul regional U.T.M. — 
acum și nu în preajma deschi
derii anului școlar — trebuie 
să îndrume comitetele raionale 
și organizațiile U.T.M., în spe
cial de la sate, să mobilizeze ti
nerii la acțiuni de muncă pa
triotică pentru executarea tutu
ror lucrărilor necalificate pe 
șantierele construcțiilor școlare, 
contribuind astfel la grăbirea 
ritmului de muncă. Ar fi bine 
ca comitetul regional U.T.M. să 
analizeze periodic stadiul lucră
rilor, contribuția pe care și-o 
aduc tinerii la această impor
tantă acțiune.



IN FOn H ATII
Pînă sîmbătă 22 de între

prinderi industriale și unități 
econom'ice din regiunea PLO
IEȘTI au îndeplinit planul de 
producție pe primul semestru 
al anului. Printre acestea se 
numără Trustul minier Munte
nia, care de la începutul anu
lui a realizat mai mult de 
40 000 tone de lignit față de 
planul la zi. Prin reducerea 
prețului de cost al tonei de 
cărbune acest colectiv a reali
zat în prima jumătate a acestui 
an economii suplimentare de 
aproape 3 500 000 lei.

’A’
Muncitorii forestieri din re

giunea MARAMUREȘ au a- 
nunțat și ei că au îndeplinit 
planul producției globale și 
marfă pe primul semestru al 
anului. Acest succes se dato- 
rește extinderii sistemului de 
organizare a muncii în brigăzi 
cu plata în acord global, creș
terii gradului de mecanizare 
a lucrărilor și reducerii pier
derilor de exloatare a lemnului.

Față de perioada corespun
zătoare a anului trecut, munci
torii direcției regionale a eco
nomiei forestiere au sporit pro
ductivitatea muncii cu peste 10 
la sută, iar de la începutul a- 
nului ei au dat peste pian im
portante cantități de lemn de 
lucru, printre care 5 300 mc 
bușteni rășinoase, 8 600 mc 
lobde industriale, peste 2 100 
mc lemn celuloză etc.

Cele mai bune rezultate au 
fost obținute de întreprinde
rea forestieră Vișeu, care a în
deplinit planul semestrial încă 
la data de 15 iunie.

Sîmbătă a avut loc în Capi
tală, ședința Comisiei centrale 
a celui de-al VII-lea Concurs 
artistic pe (ară al formațiilor 
de amatori-muzicale, coregrafi
ce și brigăzi artistice de agita
ție de la orașe și sate.

S-a analizat desfășurarea 
primei etape a concursului. In 
actualul concurs au fost antre
nate peste 27 000 de formalii 
ale așezămintelor culturale, 
sindicatelor și cooperativelor 
meșteșugărești, cu circa 3 000 
mai multe față de cel de-al 
VI-lea concurs, în care activea
ză aproximativ 630 000 de artiști 
amatori. De asemenea, acest 
concurs a prilejuit înființarea 
ținui mare număr de echipe ar
tistice în cadrul S.M.T. și G.A.S., 
a contribuit la creșterea numă
rului de brigăzi artistice de a- 
gitafie și de formalii instrumen-

tale, a promovat genuri noi de 
formații, cum sînt: coruri de 
femei, bărbătești, grupuri vocal- 
folclorice, orchestre semisimio- 
nice, de cameră, colective de 
operetă, de balet etc.

Vorbitorii au făcut pro
puneri pentru ridicarea pe o 
treaptă și mai înaltă a pregătirii 
artistice a repertoriului și con
ținutului spectacolelor forma
țiilor artistice de amatori. Tot
odată, au subliniat sprijinul dat 
de artiștii profesioniști și de 
specialiști ridicării nivelului ar
tistic al mișcării de amatori. 
Membrii comisiei centrale au 
discutat unele măsuri privind 
organizarea fazei regionale a 
concursului care se va desfă
șura în lunile iulie-august.

La Universitatea „Babeș-Bo- 
lyai” din Cluj a avut loc. sîm
bătă dimineața, o solemnitate 
în cadrul căreia M. P. Mathur, 
ambasadorul Republicii India 
în țara noastră, însoțit de R. D. 
Chakravarty, secretar al am
basadei au oferit Universității 
din Cluj un dar compus din 
opere ale unor cunoscuți oa
meni de știință și litere in
dieni.

Au asistat acad. prof. Con
stantin Daicoviciu, rectorul U- 
niversității din Cluj, Clement 
Rusu. președintele comitetului 
executiv al Sfatului popular 
regional, numeroși membri ai 
corpului didactic.

Dl. M. P. Mathur și acad. prof. 
Constantin Daicoviciu au sub
liniat în cuvîntul lor. însem
nătatea schimbului de lucrări 
științifice în scopul unei mai 
bune cunoașteri reciproce, 
strîngerii relațiilor dintre cele 
două popoare, pentru menține
rea păcii în lume.

După solemnitate, dl. M. P. 
Mathur, împreună cu persoa
nele care îl însoțesc, au vizitat 
complexul social-studențesc al 
centrului universitar din Cluj, 
grădina botanică, complexul 
de locuințe al corpului didac
tic si au făcut o plimbare prin 
oraș.

în cadrul schimburilor culturale 
dintre Radioteleviziunea romină și 
cea bulgară, sîmbătă seara, a sosit 
in București corul de copii al Ra- 
dioteleviziunii din Sofia. Corul, 
compus din 92 de copii, este con
dus de dirijorul Hristo Nedealcov.

In țara noastră, ei vor prezenta 
concerte cu lucrări de compozitori 
bulgari și romini.

( Ager preș)

Locuitorii Moscovei au salutat pe cosmonaută 
Valentina Tereșkova și Valeri Bîkovski

întreținerea
(Urmare din pag. I)

tu, secretarul organizației 
U.T.M., sînt și mulți tineri 
care nu vin la muncă. Gheor
ghe Dragă, Constantin Cără- 
van, Ilie Bondoc, Ștefan Cără- 
van — o zi vin la lucru și 
două nu. Dacă organizația 
U.T.M. din gospodărie a con
statat acest fapt, ar fi fost 
bine ca în cadrul adunărilor 
generale U.T.M. să se fi luat 
atitudine serioasă împotriva

culturilor
celor ce absentează de la mun
că. Dar în nici una din adună, 
rile generale U.T.M. nu s-a 
făcut acest lucru.

Este datoria organizației 
U.T.M. să facă din partici
parea tinerilor la muncă, prin
cipala sa preocupare. Utemiștii 
și tinerii trebuie să fie zilnic 
acolo unde este mai multă ne
voie de ei, să muncească cu 
însuflețire pentru a fi recupe
rate toate rămînerile în urmă.

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
Sîmbătă, locuitorii Moscovei 
au primit pe cosmonauții Va
lentina Tereșkova și Valeri 
Bîkovski care au încheiat cu 
succes zborul simultan al na
velor „Vostok-5” și „Vostok-6”. 
Incepînd de la amiază, în ciu
da ploii, mii de oameni s-au 
îndreptat spre aeroportul Vnu- 
kovo ; alte mii au înțesat tra
seul ce leagă aeroportul de Ca
pitala sovietică, pentru a-i ve
dea și saluta pe acei care au 
dus faima științei și tehnicii 
sovietice pe noi culmi.

Avionul „IL-18”, cu care au 
călătorit cei doi cosmonauți, 
își face apariția deasupra ae
roportului. Răsună ovații și 
urale puternice. In întîmpina- 
rea cosmonauților au venit 
conducătorii partidului și sta
tului sovietic în frunte cu 
N. S. Hrușciov, rudele, membri 
ai corpului diplomatic.

Valentina Tereșkova și Va
leri Bîkovski apar în același 
timp pe prima treaptă a scării 
avionului. In acordurile unui 
marș și în uralele puternice ale 
celor prezenți, ei urcă la tri
bună și raportează că sarcina 
încredințată a fost îndeplinită 
și sînt gata pentru noi zboruri. 
După ce cosmonauții se îmbră
țișează cu părinții și rudele, 
după ce sînt felicitați de con
ducătorii Partidului Comunist 
și guvernului sovietic pentru 
încheierea cu succes a zboru
lui. ei se îndreaptă, împreună 
cu N. S. Hrușciov, spre ieșirea 
din clădirea aeroportului.

Coloana de mașini, însoțită 
de motocicliști, se îndreaptă 
spre Moscova. Pe întregul tra
seu, lung de 33 de km, miile de 
oameni aclamă și ovaționează 
pe glorioșii cosmonauți.

In Piața Roșie mii de mos- 
coviți s_au adunat pentru a 
primi pe cosmonauții Valen
tina Tereșkova și Valeri Bî- 
covski. La tribună au luat loc 
conducătorii de partid și de 
stat împreună cu cei doi cos
monauți. Alături se găsesc și 
Iuri Gagarin. Gherman Titov, 
Andrian Nikolaev și Pavel Po- 
povici.

Mitingul este deschis de Ni- 
kolai Egorîcev, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc de 
partid din Moscova.

La miting au luat cuvîntul

cosmonauții Valeri Bîkovski și 
Valentina Tereșkova. Arătînd 
că noul zbor în Cosmos este 
încă o expresie concretă a 
eroismului întregului popor 
sovietic, cei doi cosmonauți au 
mulțumit partidului și guver
nului sovietic pentru încre
derea acordată de a efectua un 
zbor cosmic de lungă durată 
și au declarat, în numele tu
turor tovarășilor lor cosmo
nauți, că sînt gata cu toții 
să aducă la îndeplinire ori
ce nouă sarcină trasată de 
partid și guvern.

La miting a luat apoi cuvîn
tul N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. Felicitînd cu căldură 
pe cei doi cosmonauți pentru 
gloriosul lor zbor, el a subli
niat că zborul navelor satelit 
„Vostok-5” și „Vostok-6” con
stituie o nouă victorie extraor
dinară a poporului sovietic, a 
puternicei economii socialiste, 
a științei și tehnicii sovietice, 
o etapă importantă în asaltul 
Cosmosului.

Referindu-se la politica ex
ternă a Uniunii Sovietice, 
N. S. Hrușciov a spus : „A-
stăzi, cînd detașamentul eroi
lor cosmici sovietici a crescut, 
cînd noi am dovedit încă o da
tă întregii lumi de ce este ca
pabil poporul sovietic nu nu
mai pe pămînt, ci și în Cos
mos, adresăm încă o dată în
tregii omeniri chemarea : Să 
consacrăm marile cuceriri ale 
științei cauzei păcii, cauzei fe
ricirii popoarelor !”

„Noi am spus și spunem: dacă 
Uniunea Sovietică îndemnă la 
coexistență pașnică a statelor 
cu orînduiri sociale diferite, 
dacă noi propunem rezolvarea 
pe cale pașnică a probleme
lor internaționale litigioase, 
dacă reprezentanții sovietici 
explică cu perseverență și 
răbdare la masa tratativelor 
și cu insistentă politica noastră 
de pace, toate acestea se fac 
nu pentru că Uniunea Sovie
tică ar fi slabă, ci tocmai pen
tru că este puternică, pentru 
că este convinsă de justețea 
măreței noastre cauze, a ideiy 
lor optimiste ale învățăturii 
marxist-leniniste”.

Adresîndu-se oamenilor din 
întreaga lume, șeful guvernu
lui sovietic a declarat : „în a-

ceastă zi solemnă și plină de 
bucurie a cinstirii noilor cos
monauți sovietici, cuceritorii 
eroici ai Cosmosului, repetăm 
încă o dată: Cea de-a doua ju
mătate a secolului al XX-lea 
poate aduce omenirii realizări 
uriașe în domeniul progresului 
științific, tehnic și social. Să 
întărim prietenia între po
poarele de pe pămînt. Fie ca 
oamenii de bună credință să 
lupte pentru pace pe pămînt, 
pentru fericirea tuturor po
poarelor”.

în încheierea mitingului, 
prin fața mausoleului au tre
cut coloane masive de demon
stranți.

în aceeași zi, în marele 
Palat al Kremlinului, C.C. al 
P.C.U.S., Prezidiul Sovietului 
Suprem și Consiliul de Mini
ștri al U.R.S.S. au oferit în 
cinstea cosmonauților Valen
tina Tereșkova și Valeri Bî
kovski o recepție la care au 
luat parte conducătorii, parti
dului și guvernului sovietic, 
piloții cosmonauți. oameni de 
știință și cultură, reprezentanți 
ai vieții publice, membri ai 
corpului diplomatic.

★
Prezidiul Sovietului Suprem 

al U.R.S.S. a decernat Valen
tinei Tereșkova și lui Valeri 
Bîkovski titlul de Erou al 
Uniunii Sovietice, le-a înmî- 
nat Ordinul „Lenin” și Meda
lia „Steaua de Aur”, pentru 
înfăptuirea zborurilor cosmice 
îndelungate.

Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. a decernat, de ase
menea, Valentinei Tereșkova 
și lui Valeri Bîkovski titlul de 
„Pilot-cosmonaut al U.R.S.S.”.

La Moscova va fi ridicat un 
monument de bronz, reprezen- 
tînd bustul Valentinei Tereș
kova.

★
Sîmbătă între orele 13,40— 

16,24, Ora Bucureștiului, fes
tivitatea sosirii la Moscova a 
cosmonauților Valentina Te
reșkova și Valeri Bîkovski — 
sosirea pe aeroportul Vnuko
vo, traseul prin oraș și mi
tingul din Piața Roșie — a fost 
transmisă prin rețeaua in
ternațională a interviziunii de 
către Studioul de televiziune 
București.

Președintele Islandei 
a primit pe ministrul 

R. P. Romîne 
la Reykjavik

REYKJAVIK 22 (Agerpres). — 
Președintele Islandei, Asgeir 
Asgeirsson și soția, au primit la 
reședința lor din Bessastadir, 
pe ministrul R. P. Romîne la 
Reykjavik, Al. Lăzăreanu, îm
preună cu soția. Cu acest prilej 
a avut loc o convorbire prie
tenească în cursul căreia pre
ședintele Islandei a exprimat 
înalta apreciere pentru politi
ca de pace a Romîniei, precum 
și interesul pentru dezvoltarea 
relațiilor romîno-islandeze. Al. 
Lăzăreanu l-a asigurat pe pre
ședintele Islandei că guvernul 
R. P. Romîne dorește dezvolta
rea relațiilor economice, poli
tice și culturale cu Islanda atît 
în interesul reciproc, cît și pe 
considerentul că toate țările, 
cele mici și cele mari, pot și 
trebuie să aducă o contribuție 
la cauza păcii generale.

Ministrul R. P. Romîne a ofe
rit în aceeași zi o gală de filme 
romînești. Au fost prezente 
oficialități islandeze, șefi ai 
misiunilor diplomatice și alți 
membri ai corpului diplomatic, 
oameni de afaceri, ziariști. în 
dimineața zilei de 21 iunie, mi
nistrul R. P. Romîne la Reykja
vik, a fost primit de Gylfi Gis- 
lason, ministrul Comerțului și 
Învățămîntului.

Kenya va deveni independenta 
înainte de sfirșitul acestui an

LONDRA 22 (Agerpres). — 
La 21 iunie, Tom Mboya, 
conducătorul delegației Kenyei, 
care a avut convorbiri cu re
prezentanți ai guvernului 
englez în problema modi
ficării actualei constituții a 
teritoriului și stabilirea unei 
date precise pentru acordarea 
independenței, a declarat că 
delegația este satisfăcută de 
rezultatele convorbirilor de la 
Londra. O declarație oficială 
asupra hotărîrilor luate în

cursul întrevederilor va fi dată 
publicității abia la începutul 
săptămînii viitoare. Agenția 
U.P.I. relevă însă, citind surse 
informate, că în cursul convor
birilor guvernul britanic a fost 
nevoit să accepte să acorde in
dependență Kenyei înainte de 
sfirșitul acestui an. Totodată 
s-a stabilit, potrivit aceleiași 
agenții, convocarea unei confe
rințe pentru rezolvarea proble
mei constituționale.

Dezbatere parlamentară in legătură 

cu dificultățile învățămîntului francez
PARIS 22 (Agerpres). — Timp 

de două zile, în Adunarea Na
țională franceză au avut loc 
dezbateri în problema învăță
mîntului. Dezbaterile au fost în
trerupte pînă la o dată ce va 
fi anunțată ulterior.

Deși aceste dezbateri nu sînt 
supuse votului, ele au permis 
să scoată în evidență extrema 
gravitate a situației învățămîn
tului din Franța. Numeroși de
putati care au luat cuvîntul au 
arătat că datorită insuficienței 
construcțiilor școlare și lipsei 
acute de cadre didactice, peste 
100 000 de elevi nu au putut in
tra la începutul anului școlar 
1962—1963 în colegiile tehnice. 
Vorbind despre necesitatea de
mocratizării învățămîntului, pro
blemă care de altfel se află 
de multă vreme în discuție, de
putatul socialist Privat a re
marcat că Franța nu consacră

Luptele
BAGDAD 22 (Agerpres). — 

Agenția France Presse trans
mite că pentru prima dată un 
comunicat oficial irakian recu
noaște că trupele guvernamen
tale „s-au lovit de o foarte 
puternică rezistență" din par
tea partizanilor kurzi care, ara
tă comunicatul, „au grupat un 
mare număr din sprijinitorii lor 
veniți din diferite regiuni în 
zona Taktak și la vest de 
Koisandjak“.

Citind surse diplomatice a- 
rabe din Londra, aceeași agen
ție relatează că pe calea ferată 
din Bagdad și Kirkuk, traficul 
a încetat de 48 de ore. Lupte 
violente se desfășoară de-alun- 
gul căii ferate între partizanii 
kurzi și garda națională baasis-

din Irak
lă. După ocuparea de către 
partizanii kurzi a localităților 
Kara Tepe, Eski Kifri, Sulei- 
man Beg, garda națională a 
lansat atacuri înverșunate pen
tru a încerca să le recuce
rească.

France Presse semnalează 
numeroase acțiuni întreprinse 
de partizani împotriva unor 
depozite militare din Kirkuk, 
Jalauia și chiar în interiorul 
taberei militare Rașid, de la 
sud de Bagdad, unde un depo
zit de muniții a fost aruncat în 
aer.

Pe frontul de Ia nord de Mo
șul au loc lupte violente între 
trupele irakiene și unitățile de 
partizani kurzi de-a lungul șo
selei dintre Moșul și Amadia.

decît 3,5 la sută din produsul 
său național brut pentru învă- 
țămînt, situînd-o astfel pe locul 
25 din lume.

Majoritatea deputaților, în
deosebi cei comuniști, socialiști, 
radicali și alții au arătat că nu 
este posibil să se vorbească de 
o reformă serioasă a învăță
mîntului în condițiile lipsei a- 
cute de localuri și de cadre di
dactice. Ei au subliniat că în- 
vățămîntul este sacrificat pen
tru forța atomică de șoc. Depu
tatul comunist Fernand Dupuy, 
a subliniat că în departamentul 
Bouche-du-Rhone, a cărei capi
tală este Marsilia, necesitățile 
de școlarizare în învățămîntul 
elementar sînt acoperite în 
proporție de numai aproxi
mativ 35 la sută. Marsilia, un 
oraș cu o populație de 2 mili
oane de locuitori, nu dispune 
decît de 13 școli medii. Chiar 
potrivit statisticilor oficiale a- 
ceasta înseamnă că necesitățile 
de salarizare sînt acoperite nu
mai în proporție de 55 la sută. 
In unele orașe, ca Nisa, de 
exemplu, acest procent scade 
pînă la 37 la sută.

Potrivit celor arătate de ma
joritatea deputaților care au 
luat cuvîntul este necesară du
blarea bugetului Educației Na
ționale. Guvernul, după cum se 
știe, nu a promis însă decît 
o infimă majorare a acestui bu
get. Ziarul ,,1’Humanite" co- 
mentînd dezbaterile arată că 
„ele au constituit o puternică 
critică la adresa politicii guver. 
nului. In momentul cînd în par
lament continuau dezbaterile, 
scrie ziarul, grupuri numeroase 
de cadre didactice și studenți, 
au venit în fața parlamentului 
distribuind manifeste în care se 
cerea parlamentarilor să facă 
totul pentru a îndrepta actuala 
situație dramatică a învățămîn
tului’'.

De la Ploiești la Hunedoara
(Urmare din pag. 1)

U.T.M. respective au justificat 
acest lucru afirmînd că nu se 
mai găsește fier vechi.

Ne permitem să dăm o su
mară listă a locurilor unde 
există fier vechi ce ar putea 
fi colectat și predat organelor 
I.C.M. Astfel, în apropierea co
munei Neculele, raionul Rm. 
Sărat se află o moară arsă 
unde există o mare cantitate 
de fier vechi. Tot pe teritoriul 
acestei comune, lîngă muntele 
Furu se găsește o linie ferată 
îngustă, lungă de peste 7 km, 
care de mult a fost dată la ca
sare. La cariera' Lespeș, raio
nul Tîrgoviște, se află o altă 
linie îngustă de aproape 8 km 
care și ea a fost dată de mult 
la casare. Totodată în curțile 
multor gospodării agricole co
lective există căruțe vechi, 
scoase din uz, cărora li s-ar 
putea colecta fierul vechi.

Rugăm comitetele raionale 
să completeze această listă, și 
ceea ce este foarte principal, 
să ia măsuri pentru mobili
zarea organizațiilor U.T.M. la 
acțiunea de colectare a fierului

vechi din toate sursele posi
bile.

Ciudat I

Un lucru foarte ciudat: 
chiar organele I.C.M. care în 
unele cazuri se plîng că nu 
sînt ajutate suficient în acțiu
nea de colectare a fierului 
vechi ne-au pus în fața unei 
situații aproape paradoxale, 
în curțile școlilor elementare 
din comunele Izvoarele, Vul- 
cana Băi și Tătărani, raionul 
Tîrgoviște, Mărgăritești și 
Pardoși, raionul Rîmnicu Să
rat, precum și în multe alte 
școli din comunele regiunii 
Ploiești se află grămezi de fier 
vechi colectat care stau de 
mult timp neridicate. în toate 
cazurile am primit următorul 
răspuns : organele I.C.M. nu 
au transportat aceste cantități 
justificînd că fiecare din ele 
sînt mai mici decît tonajul u- 
nei mașini. Ne întrebăm : cine 
împiedică I.C.M.-ul să trimită 
o mașină să încarce fierul 
vechi din 2-3 comune înveci
nate ? Sau la urma urmei... 
trebuie să-și bată altcineva 
capul în locul I.C.M.-ului pen
tru a găsi o soluție economică 
privind transportul fierului 
vechi colectat ?

Tu 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 cel Mare 
(10,15; 12,30; 14,45; 17,30; 19,45), 
G. Coșbuc (9,30; 11,45; 14,00; 
16,15; 18,30; 21). Grădina Pro
gresul (20,30), Stadionul Giu- 
lești (20,45), Grădina 13 Sep
tembrie (20,30), Arenele Liber
tății (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; grădină
20.30) , 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), Lumi
na (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 ban

dei: 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 tații: Victoria (10; 
12;, 14; 16,15; 18,30; 20,45), 8 
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; grădină
20,30); Cereomușki: Moșilor 
(16; 18,15; grădină 20,30) Vol
ga: (10; 12; 16; 18,15; 20,30);
Haiducii din Rio Frio: Unirea 
(16,00; 18,00; grădină 20,15);
Program special pentru copii 
la orele 10,00 la cinematogra
ful 13 Septembrie; Magistratul: 
13 Septembrie (11,30; 14.30;
16,30; 18,30; 20,30); Așa a fost 
— Moscova — Antarctica —
Primăvara obișnuită — rulea
ză în continuare de la orele 
10,00 pînă la orele 21,00 la ci
nematograful Timpuri Noi;

® BERLIN. — La Berlin a a- 
vut loc cea de-a 16-a ședință a 
Cimisiei permanente C.A.E.R. 
pentru industria chimică. La Șe
dință au participat delegați ai 
R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovace, 
R.D. Germane, R.P. Polone, R.P. 
Romîne, R.P. Ungare și U.R.S.S. 
Ca observator a participat la șe
dința comisiei un reprezentat al 
R.P.D. Coreene.

Comisia a ascultat informarea 
prezentată do președintele comi
siei referitoare la examinarea de 
către Comitetul Executiv al 
Consiliului a activității Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru in
dustria chimică în anul 1962 și 
a orientării acestei activități în 
viitor și a elaborat pe baza ho
tărîrilor Comitetului executiv 
măsuri pentru dezvoltarea în 
continuare a colaborării între 
țările membre ale C.A.E.R. Co
misia a examinat propunerile cu 
privire la coordonarea unor obi
ective ale industriei chimice și 
de celuloză și hîrtie a țărilor 
membre ale C.A.E.R. pe perioada 
1964-1965 și a adoptat recoman
dări în această problemă. Ședința 
Comisiei s-a desfășurat într-o 
atmosferă de deplină unitate de 
vederi și colaborare frățească.

• MONTEVIDEO. — Sub aus
piciile municipalității din Monte
video, în sala mare de expoziții 
a orașului, a avut loo sîmbătă 
deschiderea expoziției de arhitec
tură și artă populară romîneas- 
că. A luat cuvîntul în numele 
municipalității, dr. Cipriano Vi- 
tureira, care a elogiat măestria 
artistică a poporului romîn și a 
subliniat frumusețea arhitecturii 
moderne din R. P. Romînă,

• 'ATENA. — După cum anunță 
'Agenția France Presse, la 21 iu
nie, trei miniștri din guvernul grec 
Pipinelis, format de curînd, au de-

•------•------ -

CUVINTAREA

PREȘEDINTELUI NKRUMAH
ACCRA 22 (Agerpres). — Par

lamentul ghanez a ratificat în 
unanimitate la 21 Iunie Carta 
Unității Africane, adoptată la con
ferința conducătorilor statelor afri
cane de la Addis-Abeba. Apoi, 
președintele Nkrumah a semnat 
instrumentele de ratificare ale 
Cartei.

In cuvîntarea sa, președintele 
Nkrumah, s-a referit la o serie de 
probleme ale situației actuale din 
Africa.

Condamnînd cu vigoare politica 
rasiștilor albi din Republica Sud- 
Africană, președintele Nkrumah, a 
relevat că sprijinul acordat de 
anumite puteri occidentale regimu
lui 'din această țară constituie o 
sfidare la adresa popoarelor afri
cane.

Referlndu-se la situația din co
loniile portugheze din Africa, pre
ședintele a subliniat că numai ar
mele și sprijinul N.A.T.O. per
mit Portugaliei să-și mențină do
minația în coloniile ei africane.

Referindu-se la segregația ra
sială din S.U.A’.. președintele a de
clarat că Statele Unite ,,au dato
ria morală de a recunoaște drep
turile umane ale negrilor ameri
cani".

misionat. Este vorba de ministrul 
justiției Pagulatos, ministrul co
merțului Mavrilcis și ministrul a- 
grlculturii Talelis. In aceeași zi, a 
avut loc o ședință a fracțiunii par
lamentare a partidului de dreap
ta „Uniunea națională radicală“ 
(E.R.E.). Participanta la ședință au 
dat publicității o declarație In care 
cer să se țină cit mai grabnic ale
geri parlamentare Înainte de ter
men și declară că E.R.E. intențio
nează să revină la putere.

• MOSCOVA. — Biroul Fede
rației Democrate Internaționale a 
Femeilor a anunțat că la Congre
sul Mondial al Femeilor, care'va 
avea loo între 24 și 29 iunie) la 
Moscova, vor sosi femei din 119 
state printre care din toate țări
le Europei, din aproape toate 
statele Americii și Asiei, din nu
meroase țări ale continentului 
african.

• ROMA. — Vineri seara s-a 
anunțat la Roma, constituirea nou
lui guvern Italian sub președinția 
lui Giovanni Leone, care în trecu
tele legislaturi a deținut funcția 
de lider al Camerei reprezentanți
lor. Noul guvern este un cabinet 
„minoritar“, alcătuit exclusiv din 
membri ai Partidului democrat- 
creștin. întrucît acest partid nu 
mai dispune de majoritatea abso
lută în parlament, guvernul nu va

putea exercita conducerea decit 
obținînd sprijinul altor partida po. 
litice. Pînă acum nu s-a anunțat 
programul guvernului, despre cara 
se știe doar că a fost constituit in 
grabă pentru a putea prezenta Par
lamentului bugetul de stat, a că
rui aprobare nu poate întîrzia în 
nici un caz peste data de 30 iunie.

Noul guvern urmează să se pre
zinte săptămîna viitoare în fața 
parlamentului pentru a obține În
vestitura.

» GEORGETOWN. — In timp 
ce ;primul ministru al Guyanei Bri
tanice, Clieddl Jagan Încearcă să 
reglementeze diferendul dintre gu
vern și unii conducători ai mișcă
rii „sindicale legați de interesele 
colonialiste ale Angliei, In țară 
continuă acțiunile teroriste între
prinse de elemente procolonialiste. 
Potrivit agenției United Press In
ternațional, „teroriștii au dinamitat 
o școală elementară distrugînd o 
aripă a construcției". Este vorba 
de școala elementară, din Camp- 
bellville, o suburbie a orașului 
Georgetown unde, din fericire, în 
momentul exploziei nu se aflau 
copii. Totodată continuă demon
strabile provocatoare. ’Agenția mai 
anunță că noi trupe britanice au 
sosit în Guyana Britanică pentru a 
„proteja viața șl proprietatea“, lo
calnicilor, de fapt pentru a proteja 
desfășurarea acțiunilor Întreprinse 
de procolonialiști.

Pe străzile Romei s-a desfășurat recent un marș al păcii, Ia care au participat numeroși cetă
țeni. In fotografie: un aspect din timpul marșului păcii.
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ale luptătorilor

eliberare.

I Arestată pentru că împreună 
cu alți țărani participase la o
demonstrație Împotriva jafului

evista americană 
„TIME“ a organi
zat recent o anche
tă pe tema : „Poa
te fi lichidat Viet- 
cong-ul ?" (sub de
numirea de Viet

cong se înțelege mișcarea de 
eliberare din Vietnamul de sud). 
La respectiva anchetă au răs
puns mulți militari americani, 
în special dintre „consilierii“ 
care acționează în Vietnamul 
de sud. Rezumînd concluziile 
desprinse din aceste răspunsuri 
„Time" releva : „S-au propus 
multe soluții de combatere a 
partizanilor, dar mai toți au 
evitat să răspundă direct la în
trebarea noastră. Așa îneît, aș
teptăm în continuare răspun
sul : „Poate fi lichidat Viet- 
cong-ul ?“.

Mi-am amintit de această an
chetă din „Time" cînd, zilele 
trecute, am aflat povestea vie- 

i și morții eroice a unei ti
nere partizane sud-vietnameze.

abia pășise 
i cînd în sa

tul ei din raionul Goni, situat 
în Vietnamul de sud clocotea 
revolta împotriva diemiștilor. 
Trăind și ea, alături de toți cei 

suferințele, împilarea 
i diemist, tînăra Cian 

a pășit curînd în rîndurile largi
: din mișcarea de

diemiștilor, tînăra partizană a 
fost întemnițată la închisoarea 
Ving Diem și apoi la sinistra 
închisoare Hoian, denumită în 
popor „iadul lui Ngo“. Cele 
500 de zile de detențiune la 
I-Ioian. torturile îndurate, au 
istovit-o pe Cian dar nu i-au 
putut frînge voința de luptă.

Eliberată din închisoare, Cian 
și-a reluat locul în rîndurile 
luptătorilor.

Mișcarea împotriva lui Diem 
căpăta o amploare tot mai mare.

te sate, printre care și din satul 
lui Cian.

Țăranii au început să se or
ganizeze în detașamente de a- 
părare. Știau că vor urma re
presaliile diemiștilor. După cî- 
teva zile, trupele diemiste au 
atacat satele din raionul Go- 
noi. Lupta a fost crîncenă.

...Tînăra partizană își reveni 
în fire într-o cămară întuneca
tă și umedă. încercă să se ri
dice dar căzu imediat jos pără
sită de puteri. Și . dintr-odată

le se schimbă. Nu ești un luptă
tor de rînd. Știi multe. De pil
dă, ascunzișurile din oraș ale 
comandantului tău, componența 
detașamentelor din Dienhon... 
Și aici vei semna o hîrtie, în 
care se spune cum ați jefuit sa
tele.

— Nu am jefuit I Este o min
ciună !

— Ei și, fie că e o minciună. 
Eu nu spun că este adevărat. 
Principalul lucru însă e să scapi 
de spînzurătoare.

— Nu voi spune nimic și nu 
voi semna nimic ! — a răspuns 
sec Cian.

Făcînd un salt, omul se îm- 
plîntă în fața ei. Gîfîind și 
murmurînd înjurături, el îi rup
se bluza, îi înfășură un sin cu 
sîrmă neizolată și apropie de 
celălalt sin o sîrmă care avea 
la capăt un ac.

— Ei ?

de

Eroismul tinerei partizane
Forțele partizanilor se întăreau 
zi de zi. Oameni de cele mai 
diferite convingeri se uneau în 
lupta împotriva tiraniei die
miste. A fost constituit Fron
tul național de eliberare a 
Vietnamului de sud.

In satul lui Cian, țăranii au 
început să-și manifeste în mod 
fățiș nemulțumirea față de au
torități, plecau cu zecile în de
tașamentele Frontului național. 
Tineretul din Dien Hon, Dien 
Hoa și din alte locuri a dărî- 
mat rețelele de sîrmă ghimpată 
și meterezele așa-ziselor sate 
strategice.

Autoritățile diemiste» speria
te de moarte, au fugit din mul-

înțelese că se afla în mîinile 
dușmanilor. Atacul reușise par
că, diemiștii se retrăgeau, to
tul mergea bine. Cînd a fost ră
nită ?

Se deschise ușa și paznicul 
așeză tăcut, Ia 
cană cu apă. A 
timp și au venit

— Știm foarte
— i-a spus un om în uniformă 
militară fără semne ale gradu
lui. Este mai bine să nu te în- 
căpățînezi.

— Nu mă încăpățînez. N-am 
ce să vă spun.

Omul în uniformă zîmbi.
•— Păcat să te omorîm... Atît 

de tînăra, frumoasă. Dacă însă 
vei spune ceva, atunci lucruri-

capătul ei, o 
mai trecut un 
s-o ia.
bine cine ești

Ea nu se înfricoșă și spuse 
cu glas tare și disprețuitor :

— De ce te-ai oprit ? Sau nu 
aveți curent ?

Aveau curent. Durerea stră
pungea corpul fetei.

După ce leșinase, Cian a fost 
repede readusă în simțire.

— O luăm de la început ? — 
o întrebă preocupat călăul.

Fata nu răspunse.
— Democrată ? Comunistă ? 

Acuși ai să începi să ciripești...
Cian Hi Van a fost supusă 

la torturi inimaginabile. Cuți
tul, focul, curentul electric, bi
ciul — la ce nu au recurs 
schingiuitorii ei. Dar fata nu 
ceda.

— Nu I — spuneau plini 
mînie ochii ei.

— Nu ! — repeta glasul 
tot mai slab.

...Un camion, înainta încet 
strada principală a orășelului, 
în mijlocul mașinii, se înălța un 
stîlp înalt. De stîlp era legată 
cu sîrmă ghimpată o fată. Pri- 
vind-o oamenii întorceau capul: 
prea groaznică era priveliștea 
— fata cu răni deschisei în lo
cul obrajilor, sinilor.

La capătul stîlpului era fixa
tă o placardă mare cu inscrip
ția :

„Așa vor păți toți acei care 
vor merge cu partizanii“.

Piața unde fusese înălțată 
spînzurătoarea era înconjurată 
ae soldați diemiști cu arma in 
poziție de tragere. In piață au
toritățile diemiste aduseseră cu 
forța mulți locuitori ai orășelu
lui și țăranii de prin împreju
rimi.

Cînd camionul care-o trans
porta pe Cian a ajuns în piață, 
un clocot a străbătut mulțimea. 
Jur împrejur soldații gata să 
tragă. Și totuși, din sute de 
piepturi a răsunat același stri
găt, același blestem : Spînzură
toarea pentru Ngo Dinh Diem I

Cu ștreangul de git, tînăra 
partizană a reușit, pentru ulti
ma oară, să mai desfacă buzele 
însîngerate :

„Aveți încredere în forța 
voastră prieteni! Vom învinge!"

ei

pa

Mi'se pare că povestea aceas
ta cutremurătoare, povestea 
simplă a vieții și morții eroice 
a unuia din nenumărații luptă
tori pentru libertate și progres 
din Vietnamul de sud consti
tuie cel mai edificator răspuns 
pentru ancheta revistei „Time"
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