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Au îndeplinit} Cum
planul !

semestrial ■
de9 Petroliștii din schelele 

producție din OLTENIA și-au 
îndeplinit planul semestrial al 
producției globale și marfă. 
Predarea în producție a unor 
sonde din fondul inactiv, scur
tarea timpului de intervenție 
și întreprinderea unor măsuri 
pentru înlăturarea viiturilor 
de nisip la sonde etc, sînt 
principalii factori care au 
contribuit la realizarea planu
lui de producție înainte de 
termen. Petroliștii din această 
parte a țării au redus simți
tor prețul de cost și au reali
zat economii suplimentare de 
peste 10 milioane lei

I

5 Obiectivul fotografic l-a surprins pe munci
torul Ion Diaconeasa din atelierul de recti
ficare de la Uzinele „EIectroputere'’’Craiova 
executînd șablonul unei matrițe, lucrare de

înaltă precizie
Foto: I. CUCU

o Trustul petrolier de ex
tracție Tîrgoviște este a 50-a 
întreprindere industrială din 
regiunea PLOIEȘTI care a 
anunțat îndeplinirea înainte 
de termen a planului de pro
ducție pe prima jumătate a 
anului. Petroliștii de aici au 
sporit productivitatea muncii 
cu 2,24 la sută, iar prin redu
cerea prețului 
lizat economii 
3 400 000 lei.

de cost au rea- 
peste plan de

îndeplinit pia
globale și mar-

• Și-au mai 
nul producției 
fă pe semestrul I întreprinde
rile forestiere din regiunea 
BACĂU și colectivul Fabricii 
de antibiotice din IAȘI.

(Agerpres)

IN REGIUNEA CRIȘANA
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Ce a urmat 
după o critică...

11

Î
HÎ ntr-un articol publicat în „Scînteia tineretului” (nr. 4170 din
ii I HnS octombrie 1962) sc analiza modul în care au fost organizate

j I wtS! 1 cursurile de ridicare a calificării la Uzinele mecanice din Turnu-
| 1I Severin. In articolul amintit se făcea observația că pregătirii pro-
lllMI fesionale a muncitorilor nu i se acorda atenția cuvenită. Bună-
lllMRn II oară, cursurile aveau o durată prea scurtă, selecționarea se făcea

fără a se ține seamă de gradul de calificare și experiența munci
torilor, programa întocmită nu răspundea în întregime cerințelor concrete ale 
producției.

De atunci au trecut multe luni. Recent, am vizitat Uzinele mecanice 
Tumu-Severin și ne-am adresat mai întîi tovarășului CONSTANTIN TRIFU 
din serviciul personal și învățământ cu ' '

— Ce măsuri ați luat pentru a asi
gura buna desfășurare a cursurilor în 
acest an?

întrebarea :

w1

invața 
inginerii și

— Spre deosebire de alți ani, ne-a 
răspuns tov. Constantin Trifu, de or
ganizarea cursurilor s-a ocupat direct 
conducerea întreprinderii. S-a pus 
accent deosebit pe gruparea munci
torilor pe meserii, sau — în unele 
secții — pe meserii înrudite (de exem
plu, la secțiile mecanice, lăcătușii, a- 
justorii și instalatorii au format o sin
gură grupă, fiind departajați numai 
la orele de desen tehnic). Pentru a 
evita dificultățile întîmpinate anul 
trecut în ceea ce privește nivelul de 
predare, am luat măsuri ca muncitorii 
să fie împărțiți — în cadrul aceleiași 
meserii — pe categorii de încadrare 
apropiate. Lectorii au fost recrutați 
dintre cei mai buni ingineri și mai
ștri, cu o bogată experiență practică. 
Pentru a preveni întreruperea cursu
rilor în cazul în care unii lectori sînt 
ocupați cu alte probleme, am stabilit 
ca fiecare lector să aibă un înlocuitor, 
un inginer sau maistru, care, partici- 
pînd la cursuri, să cunoască proble
mele tratate, să-și însușească și me
toda de predare, putînd suplini cu 
succes pe lector în lipsa acestuia.

Programul a fost stabilit în funcție 
de mărimea tematicii cursurilor și de 
importanța pe care o prezintă unele 
meserii: săptămînal pentru strun-

gari, lăcătuși, montori, sudori și bilu
nar pentru tîmplari, electricieni, vop
sitori. în acest fel cursurile au o du
rată mult mai mare.

Intr-adevăr, în acest an organizarea 
cursurilor de ridicare a calificării s-a 
făcut cu mai multă răspundere. A 
fost urmărită cu atenție desfășurarea 
cursurilor și s-au stabilit operativ 
măsuri pentru îndreptarea deficiențe
lor semnalate. De pildă, la secția a 
11-a din sectorul nr. 3 grupa fusese 
alcătuită din... 158 de muncitori. Din 
această cauză frecvența era slabă, 
cursurile nu-și atingeau scopul. Con
ducerea secției a fost îndrumată să 
organizeze cursul de aici pe grupe 
mai mici — de 45—50 de muncitori. 
Dar, după părerea noastră și acest 
număr este destul de mare din care 
cauză mobilizarea se face mai greoi, 
discuțiile și demonstrațiile practice 
sînt mai dificil de condus. Grupele 
de 15—20 oameni pot avea eficien
ță mai mare. In uzină 
ingineri, tehnicieni și 
pregătiți care ar putea 
un asemenea curs.

Ne-am adresat apoi 
comitetului U.T.M., tov. ALEXANDRU 
VIȘAN, care ne-a spus :

. — La cursurile de ridicare a caii-,
Ing. ARTHUR IOAN

(Continuare în pag. a IV-a)

există multi 
maiștri bine 
conduce cite

secretarului

tehnicienii
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nul acesta s-a or
ganizat un curs de 
perfecționare a cu
noștințelor profe
sionale pentru ca
drele tehnice și 
inginerești. în te

matica cursului au fost incluse 
o serie de teme de cea mai 
mare importanță, care răspund 
sarcinilor de introducere a 
tehnicii noi în uzina noastră. 
Aș aminti: „Concepții noi în 
proiectarea aparatajuluî chi
mic și de rafinării". „Tehnolo
gia de grup și avantajele ei", 
„Situația actuală a tehnologiei 
de turnare și forjare și ten
dințele ei de dezvoltare 
plan mondial* etc.

Cursul de perfecționare se 
ține în fiecare săptămînă 
miercurea și este frecventat de 
peste 120 de ingineri și teh
nicieni. Pe marginea fiecărui 
referat se poartă discuții, se 
fac propuneri de aplicare în 
producție a soluțiilor tehnice 
avantajoase. Fiecare lecție este 
multiplicată în mai ~mulțe 
exemplare și înaintată din 
timp spre cercetare cursanți- 
lor, care au posibilitatea să 
studieze și ei bibliografia de 
care s-a folosit lectorul.

Din dezbateri reies idei . 
soluții interesante, care aplica
te în producție duc la rezul
tate dintre cele mai bune. In-

Și

spirați din astfel de discuții, 
inginerii și tehnicienii de la 
serviciul constructor-șef au 
reproiectat, de pildă, o serie 
de ansamble și subansamble 
la care, prin folosirea unor 
materiale noi — s-au realizat 
importante economii de metal 
și manoperă.

La serviciile de concepție ale 
uzinei noastre lucrează peste 
100 de cadre tehnice. Partidul 
a trasat sarcina întăririi aces
tor servicii cu cei mai buni 
ingineri și tehnicieni. La in
dicația organizației de partid 
conducerea uzinei a luat mă
suri și în privința perfecționă
rii cunoștințelor de specialita
te ale acestora. în acest scop, 
în cadrul serviciilor amintite 
au fost organizate forme de 
ridicare a calificării avînd te
matica diferențiată pe specifi
cul fiecărui serviciu. Aceste 
forme sînt cunoscute în uzină 
sub denumirea de „Ora proiec
tantului", „Ora metalurgului", 
„Ora tehnologului". 
Ierului" etc.

Trebuie remarcat 
aceste forme au un 
caracter practic. Cum se des
fășoară ele ? Un inginer sau 
un tehnician întocmește un 
referat, pe baza unei tematici 
dinainte stabilite. Referatul 
este urmat de discuții și pro
puneri care, de cele mai multe

„Ora scu-

faptul că 
pronunțat

ori, constituie obiectul unui 
plan de măsuri interne.

Sarcina cadrelor tehnice 
care lucrează la serviciul „Teh
nolog șef" este de a stabili 
pentru fiecare produs tehnolo
gia cea mai adecvată. Tocmai 
astfel de probleme sînt de 
aceea și subiectul multor ana
lize și dezbateri în cadrul „Orei 
tehnologului". La una din a- 
ceste ore, un,ul dintre tehnologi 
a fost pus să analizeze con
strucția unui recipient Și în 
funcție de soluțiile la care a 
ajuns, să-i fixeze tehnologia de 
fabricație. Soluțiile găsite de 
acesta, completate cu ale ce
lorlalți tehnologi, au constituit 
apoi baza stabilirii tehnologiei 
care a devenit apoi soluția de 
bază la confecționarea tuturor 
gamelor de recipienți. în acest 
mod s-a procedat și cu alte 
produse și repere. Aceasta a 
permis ca la noi în uzină să 
se facă progrese însemnate în 
tipizarea tehnologiei pe grupe 
de produse.

La orele proiectantului, me- 
talurgului și sculerului au fost 
abordate în mod asemănător, 
probleme specifice cum ar fi 
necesitatea tipizării proiecte
lor, metode avansate de turna
re și formare și posibilități de 
aplicare în uzină, echiparea 
fiecărui produs cu S.D.V.-uri 
de înaltă tehnicitate etc.

Printre formele folosite în
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ridicarea calificării cadrelor ■ 
tehnice, trebuie amintite și I 
sesiunile tehnico-științifice. Cu ■
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ajutorul acestora, experiența 
acumulată în uzină devine un 
bun al tuturor inginerilor și 
tehnicienilor. Recent (15-16 
iunie a.c.) cadrele noastre teh
nice au luat parte la o sesiune 
de referate și comunicări 
științifice pe tema : „Construc
ții și procedee tehnologice noi 
în execuția utilajului rutier 
chimic și siderurgic*. S-,a sta
bilit cu această ocazie ca ase
menea sesiuni să aibă loc, cu 
regularitate, cel puțin o dată 
sau de două ori pe an.

Cursul de perfecționare, o- 
rele specialistului organizate în 
cadrul serviciilor de concepții, 
sesiunile tehnico-științifice au 
contribuit la ridicarea califi
cării cadrelor noastre tehnice, 
la continua perfecționare a 
activității lor profesionale. A- 
ceasta se reflectă în rezulta
tele pe care uzina le obține în 
introducerea tehnicii noi, în 
realizarea unor mașini și uti
laje, ale căror performanțe 
constructive și funcționale le 
situează la nivelul tehnicii 
mondiale.

Ing. DUMITRU NEAGU
din serviciul tehnolog șef 
al Uzinelor „Progresul1' 

Brăila.

I
I

Muncitor

Miercuri 26 iunie 1963

Citiți:
In pag. a U-a :

pe marginea dezbaterii 
„Despre educația estetică a 
tineretului”:

9 Prietenii muzeului
9 Dansul
9 Programe estivale de 

educație muzicală la radio
In pag. a IlI-a :

• Lingă soarele litoralu
lui — făclia culturii

• Cum a fost scris roma
nul „Robinson Crusoe”

Utilaje
In cadrul acțiunii „utilaj cu 

schimb", inițiată de Ministerul 
Metalurgiei și Construcțiilor de 
Mașini, Șantierul naval din 
Giurgiu a fost înzestrat în ul
tima vreme cu noi utilaje de 
mare productivitate: 3 strunguri 
de 400 X1 500 mm și 3 mașini de 
frezat universale.

Conform acestei acțiuni pre
cum și obiectivelor planului de 
investiții, de la începutul anu
lui și pînă în prezent au fost 
instalate aici 12 mașini de pre
lucrare mecanică prin așchiere,

moderne
urmînd ca în semestrul ce ur
mează să mai fie aduse încă 12 
utilaje, printre care o presă cu 
excentric de 63 de tone, o foar. 
fecă-ghilotină etc.

Toate aceste utilaje moderne 
— care vor permite să se obțină 
indici superiori de calitate și o 
creștere substanțială a produc
tivității muncii în secțiile de 
prelucrări mecanice și de con* 
strucții metalice — sînt fabri
cate în țara noastră.

DINA POPESCU
tehnician
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Paralel cu pregătirile pentru strîngerea recoltei, la ordinea zilei continuă să rămînă întreținerea 
culturilor. Hotărîți să obțină o producție sporită de porumb boabe, mecanizatorii din brigada 
a V-a de la G.A.S. Belciugatele, reg. București, urgentează acum executarea celei de a IlI-a 

prașile. Foto: AGERPRES.

PREMII CELOR MAI BUNI

Festivalul filmului

Timp de două luni, în regiu
nea Crișana s-a desfășurat festi
valul filmului pentru tineret și 
elevi. In aproape 150 de cine
matografe au fost prezentate 
filme artistice și documentare 
printre care „Omul de lingă 
tine“, „Partea ta de vină", „Ca
sa de la răscruce", „Flăcări și 
flori”, „Sub cupola albastră“ și 
altele. La toate cinematografele 
au avut loc simpozioane, con
cursuri „Cine știe, cîștigă" pe 
marginea filmelor prezentate, 
etc.

La această interesantă și fo
lositoare acțiune au participat 
aproape 30 000 de tineri din re
giune.

(Agerpres)
Căldură mare! (Aspect de la ștrandul Floreasca II din Capitală) 

Foto: S. VIOREL

In așteptarea studenților la practică

Zilele trecute, la Comitetul 
regional U.T.M. Galați a 
avut loc o ședință cu se

cretarii comitetelor U.T.M, din 
întreprinderile și instituțiile din 
regiunea Galați în care vor efec
tua practica de producție peste 
1 600 de studenți din centrele 
universitare București, Timișoa
ra, Brașov și Galați.

Stegăroiu Ioan și Georgescu 
Ana au prezentat scurte referate 
privind experiența dobîndită de 
comitetele organizațiilor U.T.M.

de la 
de la
Galați, privind practica în pro
ducție a studenților. Ei au vor
bit totodată și despre pregătirile 
ce s-au făcut pînă acum în ace
ste întreprinderi pentru desfă
șurarea și în acest an în bune 
condiții a practicii. $edința a 
constituit un prețios schimb de 
experiență. Din discuțiile purta
te, precum și din instructajul 
făcut de tovarășul Costică Bulu- 
mac, secretar cu problemele de

Uzina de tablă subțire și 
întreprinderea textilă din

propagandă al Comitetului regio
nal U.T.M. Galați, s-au desprins 
învățăminte prețioase privind 
contribuția pe care trebuie s-o 
aducă organizațiile U.T.M. din 
întreprinderile gazdă la organi
zarea, îndrumarea și controlul 
practicii studenților, precum și 
la organizarea în comun de că
tre tinerii muncitori și studenții 
veniți la practică, a unor acti
vități instructive și recreative în 
timpul liber.

N. COTIGA

a articolul nostru 
despre răspunde
rea părinților, pu
blicat cu două luni 
în urmă, ne răs
punde, intre alții, 
tovarășul Stan A., 

din București, din a cărui scri
soare voi reproduce pasajele 
care exprimă exact punctul său 
de vedere. Ni se pare inte
resant, intrucît acest punct de 
vedere, după cum se va vedea, 
coincide cu al multor părinți și 
are o logică și argumente care 
credem că pot să suscite și in
teresul cititorului. Iată ce ne 
scrie tovarășul Stan A. (nu-I 
transcriem numele întreg deoa
rece dînsul și-a exprimat do
rința de a nu polemiza cu 
„Scriitorul", și noi vom pole
miza totuși cu ideile lui).

„In cazul relatat în articolul 
„Răspunderea părinților' din 
14.IV a.c., caz atit de tragic în
cheiat, e foarte problematic de 
tras concluzia cea mai justă în 
privința răspunderii — scrie 
dînsul. Personal, sînt de comun 
acord că părintele respectiv a 
avut in această dramă famili
ară o comportare exagerat de 
dură, far în ce mă privește 
nu-1 voi absolvi de răspun-

dere. Este însă riguros necesar 
să judecăm rațional și fără 
pornire tendențioasă, fiindcă 
pune o logică întrebare : în 
mod i s-ar fi putut garanta 
cestui părinte că, admițînd
contra voinței sale această că-

se 
ce 
a- 
în

La Uzinele de mașini electrice 
din Capitală a avut loc marți 
după’amiază festivitatea lumină
rii premiilor câștigătorilor celui 
de-al VI-lea concurs pe meserii 
și ani de studii al elevilor din 
școlile profesionale din industria 
metalurgică și constructoare de 
mașini.

Din cei 140 de eoncurenți a- 
junși in faza finală, 22 au primit 
premiul I, 44 — premiile II și 
III. iar 12 — mențiuni.

Printre cei care au obținut prr

miul I se numără Ion Șandru, din 
anul II de la grupul școlar al 
Combinatului siderurgic din Reși
ța, care în cadrul concursului a 
condus activitatea de elaborare a 
unei șarje de oțel. Ion Botaș, din 
anul III al școlii profesionale de 
la Uzinele de vagoane din Arad, 
Constantin Ionică, din anul I de 
la școala profesională a Uzinelor 
metalurgice din Bocșa, Nicolae 
Bîrsan, din anul III al școlii pro
fesionale de la uzinele „Electro- 
aparataf din Capitală, Marius

Palea, din anul IV al școlii pro’ 
fesionale de pe lingă întreprinde
rea „Electromotor"-Timișoara și 
alții.

Elevii clasificați pe primele 
locuri au primit premii în o- 
biecte.

Din partea Ministerului Metar 
lurgiei și Construcțiilor de Ma
șini, Claudiu Beiu, director ad
junct, i-a felicitat călduros pe 
premiați.

(Agerpres)

zurl 'de căsnicii nefericite, tau 
cu sfîrșit dramatic, țot din dra
goste spontană încheiate... In 
ce privește opinia mea perso
nală în această dificilă și deli
cată problemă socială, nimeni 
pe lume nu mă va putea con
vinge că o căsătorie contrac
tată Ia cincisprezece, respectiv 
optsprezece ani între o tlnără 
și un tînăr, prezintă suficiente 
garanții de durabilitate și deci, 
ca atare, orice comentariu este 
de prisos....“

Să stăruim deci asupra «- 
ceste! probleme referitoare la

convinge vreodată Un tînăr cu 
adevărat îndrăgostit, că dra
gostea Iui care îi ‘umple Inima 
de fericire va fi izvorul 
nefericiri viitoare ? 
convingere în nici un caz 
poate fi vorba, pentru că așa 
cum curajosul nu înțelege în 
ce constă frica și 
convins să devină 
fiind un sentiment 
nici îndrăgostitul 
în ce constă sau poate să con
stea nefericirea și nu poate fi 
convins să devină nefericit, fi
indcă în primul rînd nici o !•-

! unor 
Despre 

nu

nu poate fi 
fricos (frica 

mizerabil), 
nu înțelege

PARENTI CARE CER
GARANTEI

sătorie din dragoste, ea ar fi 
fost o căsătorie fericită și nu 
tocmai contrariul, cu un sfîrșit 
tot atît de fatal, indiferent 
motivele ? Intr-un asemenea 
caz, părintele respectiv ar fi 
fost de două ori nefericit și în
durerat : întîi, căința că nu s-a 
opus suficient de energic la re
alizarea căsătoriei fiicei sale, 
în al doilea, că și-a pierdut co
pila în fragedă tinerețe. Per
sonal, cunosc, nu numai din 
timpul actual, ci și din trecutul 
îndepărtat, zeci și sute de ca-

de Marin Preda

garanții. Venim însă și noi tot 
cu o „logică“ întrebare, para- 
frazînd chiar gîndirea tovară
șului Stan A.: în ce mod i 
s-ar putea garanta unui tînăr 
că renunțînd la dragostea lui 
spontană. Ia care tatăl se o- 
pune din principiu, problema 
fericirii Iui familiare în viitor 
va fi rezolvată ? Există aseme
nea garanții ? Și care părinte, 
folosind „rațiunea", ar putea

ricire de pe lume nu poate în
locui în inima sa chipul femeii 
sau bărbatului Ia care ar tre
bui să renunțe și în al doilea 
rînd pentru că nefericirea pe 
lingă că e mizerabilă e și greu 
de suportat, mai ales cînd nu 
există o rațiune superioară sau 
cel puțin o rațiune oarecare. 
Atunci nu ne rămîne decît să-l 
silim, și ajunși aici cu „rațio
namentele" noastre putem să 
fim siguri că de asemenea nici
odată nu poate fi realizată dra
gostea sau fericirea adevărată

prin forță. Simulacrul da lefl- 
cire și de dragoste, da, așa 
ceva s-a mai obținut, de pildă, 
în familia burgheză și mic- 
burgheză a trecutului cînd că
sătoriile între copii erau une
ori „aranjate" de către părinți, 
căsătorindu-se adesea între ei 
nu doi tineri, ci două imobile, 
sau două cîrciumi, sau două 
prăvălii, și, desigur, și două 
fabrici sau două conturi Ia ban
că, cu variații după interesele 
marilor sau micilor familii. La 
fel se petreceau, destul de des, 
lucrurile și în familia veche 
țărănească, de unde literatura 
noastră și-a extras subiectele 
cele mai tragice. Firește că o 
căsnicie contractată Ia cinci
sprezece, respectiv optsprezece 
ani, între doi tineri nu prezintă 
suficiente garanții de durabili
tate dar orice comentariu nu 
este de prisos, cum ne scrie 
tovarășul Stan A. fiindcă, de 
asemenea, nici o căsătorie în
tre doi maturi, douăzeci și cinci 
de ani respectiv treizeci de ani 
nu prezintă, numai datorită a- 
cestul simplu fapt, vîrsta, su
ficiente garanții de durabilita
te. Dacă toate eșecurile unor 
tinere familii s-ar explica nu
mai pe baza vîrstei lor prea 
fragede, nimic nu ar împiedica 
legislația noastră socialistă să 
împingă limita de vîrstă de la 
șaisprezece, respectiv optspre
zece ani la, să zicem, două
zeci — douăzeci și cinci ani, șl 
cu asta iată „garanțiile“. O că
sătorie pripită se poate face și

(Continuar* în pag. a IlI-a)
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PRIETENII Dansul Programe estivale
MUZEULUI

Orașul Deva este așezat în 
apropierea unor străvechi mo
numente și locuri istorice. Aici 
se află cetatea medievală de 
existenta căreia sînt legate nu
meroase pagini din trecutul de 
luptă al poporului nostru. Sub 
zidurile ei au fost masacrați în 
1784, de către nobilime, țăranii 
răsculați sub conducerea lui 
Horia, Cloșca și Crișan. In ce
lulele acestei fortărețe și-au 
găsit moartea mulți dintre a- 
ceia care s-au ridicat cu gla
sul sau fapta împotriva socie
tăților nedrepte bazate pe 
crunta exploatare.

Meleagurile devene care fă
ceau altădată parte din hota
rele Daciei, mai păstrează și 
alte vestigii ale acelor vremuri. 
Ele sînt deseori vizitate de ti
neri din oraș și din alte loca
lități. Sute de vizitatori po
posesc îndeosebi duminica în 
fața statuii lui Decebal. urcă 
scările cetății Devei sau pe 
cele ale ruinelor cetăților din 
munții Orăștiei, trec prin să
lile castelului Corvinilor de 
la Hunedoara și dornici de a 
cunoaște îsi nun o mulțime de 
întrebări.

Comitetul orășenesc Deva al 
U.T.M., în colaborare cu con
ducerea Muzeului regional (di
rector Mircea Valea), și-au 
propus să vină în sprijinul ti
nerilor vizitatori, să-i ajute să 
cunoască pe bază de documen
te pagini din istoria poporului 
și a acestor locuri. In oraș au 
luat ființă pentru început trei 
cercuri de „prieteni ai muzeu
lui” formate din 20—25 de ti
neri fiecare : la Exploatarea 
minieră. Șantierul de construc
ții și Cooperație.

Cum își vor desfășura acti
vitatea aceste cercuri ?

Specialiștii muzeului au în
tocmit un plan de prezentare 
a documentelor expuse aici, 
împărțit pe treisprezece teme.

Ele încep cu primele forme 
de activitate și organizare so
cială a oamenilor în comuna 
primitivă, continuînd apoi cu 
expuneri despre activitatea 
dacilor, dezvoltarea societății 
sclavagiste, forme ale luptei 
de clasă în feudalism, apariția 
și dezvoltarea capitalismului. 
Ciclul expunerilor se va în
cheia cu luptele muncitorimii 
condusă de P.C.R. împotriva 
exploatării capitaliste în pe
rioada 1921—1944 și dezvolta* 
rea economică-socială și cultu* 
rală a regiunii Hunedoara îrJ 
anii regimului de democrație’ 
populară.

După cele 13 vizite, priete
nii muzeului vor întreprinde o 
excursie prin regiune pentru 
vizitarea complexului de forti
ficații din munții Orăștiei, a- 
șezarea romanică de la Sarmi- 
segetusa, Castelul Huniazilor 
și Combinatul Siderurgic Hu
nedoara, locuri, monumente și 
obiective despre care li s-a 
vorbit în timpul vizitării sec
țiilor muzeului.

Această interesantă acțiune 
educativă, începută de cu- 
rînd, va avea un caracter per
manent. continuînd cu noi și 
noi serii de „prieteni ai mu
zeului” din toate întreprinde
rile și instituțiile orașului 
Deva.

LAL ROMULUS
Corespondentul „Scînteii tine
retului” pentru regiunea Hune

doara

Zilele trecute, o 
întîmpltre m-a 
dus la cursul 

de dans, organizat de 
Casa de cultură din 
raionul „16 Februa
rie”. Am asistat la 
prima lecție a cursu
lui — inițierea în 
pașii de tango.

Cine urmează acest 
curs de două luni ? 
Am văzut oameni de 
diferite vîrste și pro
fesii. Muncitori, teh
nicieni, ingineri, me
dici, într-un cuvînt. 
tineri și chiar mai 
puțin tineri.

Ca niște școlari 
ascultători, cu serio
zitate și perseveren
ță, ei se inițiau în 
„secretul” primilor 
pași de dans. Cursul, 
condus cu competen
ță și mult simț peda
gogic, îți procura o 
deosebită plăcere vi
zuală și auditivă.

Li se vorbea cursan- 
ților despre eleganța, 
gingășia și armonia 
mișcărilor, de fapt, 
despre trăsăturile de 
bază ale dansului.

Inițiativa casei de 
cultură raionale ni 
s-a părut extrem de 
interesantă și folosi
toare.

Uneori, tinerii* no
ștri învață eronat 
pașii de dans, stîlcese 
ritmul și mișcarea 
grațioasă a dansului, 
caută „figuri” noi, 
cărora li se adaugă 
în permanență zeci 
de „detalii” care li
teralmente sluțesc 
omul, corpul său și 
chiar însăși noțiunea 
de dans. Mi s-a întîm- 
plat să văd la o sea
ră distractivă impro
vizați în „profesori” 
ai dansului modern 
pe unii tineri care 
n-avean nici o cu
noștință în acest do
meniu. Deformînd 
muzicalitatea mișcării

de dragul unei „ori
ginalități” (sincer să 
fiu, greu de suportat) 
își aruncau picioarele 
într-un mod destul 
de bizar, mișcări ale 
întregului corp parcă 
apucate de un „deli- 
rium tremens”, pe o 
tobă „îndrăcită” cu 
un saxofonist amuzi- 
cal, cu un simț defor
mat al ritmului și 
muzicii.

Imaginii acesteia i 
s-a suprapus recenta 
de Ia casa de cultură 
amintită, unde tinerii 
erau învățați cu com
petență și răspundere 
profesională — să 
danseze frumos. Lec-

Impresii de la o 
lecfie la Casa 

de cultură 
„16 Februarie" 
din București

țiile se desfășoară 
într-o atmosferă fi
rească de studiu, 
profesori și „elevi”, 
fiind conștienți că 
odată ce s-au apucat 
de un lucru trebuie 
să-1 facă frumos și 
bine. încă o dată mi 
s-a conturat convin
gerea că departe de 
a fi foarte simplu (e 
greu să prinzi de la 
început și ritmul, «ă 
deprinzi conducerea 
printre ceilalți dan
satori, ținuta etc.) 
respectînd anumite 
reguli de organizare 
și predare, școala de 
inițiere a tinerilor 
în dansul modern 
poale și trebuie sa-și 
afle sediul în fiecare 
casă de cultură, in 
fiecare club.

La lecția la care

am participat am în- 
tîlnit și instructori 
artistici de la diverse 
cluburi din Capitală. 
Veniseră 8ă prindă 
aici metodica predă
rii lecțiilor de dans. 
Am discutat și cu o 
elevă. Mi-a mărturi
sit că „aș prefera «ă 
urmez acest curs de 
dans chiar în școala 
în care învăț”. Și a 
adăugat că vine aici 
nu numai să învețe 
ea ci „să văd practic 
cum se organizează, 
în detaliu un aseme
nea curs, pentru a 
ajuta la deschiderea 
lui și la noi”. Aceste 
lecții nu sînt deloc 
complicate. Aș sugera 
conducerii casei de 
cultură (și bineînțe
les, nu numai ei), să 
antreneze la lecții 
dansatori și dansatoa
re de profesie care 
eu grijă și probitate 
profesională să se o- 
cupe îndeaproape de 
acești primi pași ai 
elevilor în aria dan
sului modern. Pre
zența Io«* ar imprima 
lecției un mai mare 
caracter demonstra
tiv, și ar crea clima
tul emulației.

Am încercat să de
monstrez în aceste 
cîteva rînduri că ar
gumentul „organiza
rea unui curs de dans 
e un lucru compli
cat”, pe care-1 mai 
invocă unii tovarăși 
din conducerile case
lor de cultură și ale 
cluburilor la care am 
fost, este fals. în 
realitate, invocarea a- 
cestui argument tră
dează în primul rînd 
lipsa preocupării. 
Pentru că nu poți 
spune ca lin lucru e 
greu pînă cînd n-ai 
încercat efectiv să-l 
faci.

HERO LUPESCU 
regizor

de educație muzicală 
la radio

n cursul lunilor de 
■vară, al perioadei 
de concedii, de va
canță școlară sau 
universitară, redac
torii Direcției Mu
zicale a Radiotele-

viziunii vor pune în emisie o 
serie de programe de larg inte
res pentru cele mai diferite ca
tegorii de ascultători.

în primul rînd trebuie să sem
nalăm faptul că odată cu sfîr- 
șitul „anului de învățămînt mu
zical prin radio’', lecțiile vor 
continua în forme mai estivale, 
completând o serie de cunoștințe 
dobîndite de-a lungul lunilor tre
cute, deschizînd tinerilor gustul 
pentru audierea unor concerte de 
muzică simfonică, pentru lectura 
unor lucrări de popularizare a 
artei sunetelor.

în cadrul acestor emisiuni e- 
ducative a fost organizat un ciclu 
de montaje literare în. care, în- 
tr-o formă profund accesibilă, vor 
fi prezentați cîțiva dintre marii 
reprezentanți ai muzicii ultimelor 
două, secole.

Astfel, într-o suită de manifes
tări intitulată „Muzicieni despre 
ei însăși” vor putea fi auzite o 
serie de emisiuni pe deplin atră
gătoare chiar prin titlul lor : 
„Berlioz în memoriile sale”, „De- 
bussy în cartea sa Domnul Croche 
antidiletant” și „Rahmaninov în 
scrisorile sale”, iar într-o altă 
suită „Oameni de cultură despre 
muzică” vor fi transmise o serie 
de montaje ca „Wagner despre 
Mozart”, „Nicolae Filimon des
pre opera italiană”, „Caragiale și 
muzica”, „Iluminiștii francezi din 
secolul XVIII despre muzică" ș.a.

Emisiunile educative nu se vor 
opri. însă numai aici. Un ciclu de 
montaje pe tema „Compozitorii 
cîntă natura”, „Pagini din mu
zica preclasică” (în care vor fi 
transmise o serie de piese (tț)ar- 
țitiînd lui Orlando Lasso, compo
zitorilor școlii de la Mannheini și 
școlii vieneze etc) un ciclu sap- 
tămînal închinat compozitorilor 
romîni contemporani (printre al
tele vom putea audia aici emi
siuni dedicate lui Mihail Jora, 
Paul Constantinescu, Ion Dumi-

trescu, Alfred Mendelssohn, Mar
țian Negrea, Anat ol Vieru, Tibe- 
riu OI ah), fiecare dintre ele 
precedate de o substanțială și a- 
tractivă prezentare muzicologică, 
vor completa opera de educație 
muzicală.

Alături de aceste emisiuni, 
alte două cicluri, precedate și 
ele de o scurtă prezentare mu
zicologică, vor cîștiga desigur su
fragiile ascultătorilor : unul în
chinat lucrărilor romînești, pre
zentate în primă audiție în recen
ta stagiune muzicală (printre ele 
Simfonia 16-a de Dumitru Cu- 
clin, Nunta tătărască de Mihail 
Jora, Simfonia lui Doru Popovici, 
Mișcarea simfonică și Cantata 
pentru copiii de Liviu Glodeanu) 
și altul intitulat „huerpretul 
săptămînii” (cu o dublă progra
mare lunea, pe posturile centrale 
și vinerea — pe ultrascurte) în 
care-i vom putea auzi pe unii 
dintre marii artiști ai veacului 
nostru : Enescu, Lipatti, Oistrach, 
Schwartzkopf, Georgescu, Rich- 
ier, Rubinștein, Casals.

Oricît de bogat vi s-ar părea 
catalogul de mai sus, el nu epui
zează însă nici a patra parte din 
emisiunile muzicale cu profunde 
rezonanțe educative pe care le 
vom mai putea asculta în cursul 
verii. Adăugați la lista aceasta 
audițiile închinate unora din 
capodoperele artei muzicale în in
terpretarea unora dintre cei mai 
de scamă artiști (au fost progra
mate, de pildă, pentru viitoarele 
zile, transmisia unor lucrări ca 
Simfonia I de Brahms și Con
certul pentru vioară de Bcetho- 
ven în 7 imprimări diferite), con
tinuarea transmisiei operelor lui 
Wagner, programele săptămînale 
de muzică întocmite la cererea 
unor oameni ai muncii ce se gă
sesc în stațiunile de odihnă, ți 
veți avea conturate dimensiunile 
acțiunilor Radioului pentru luni
le acestei veri.

IOSIF SAVA

în curînd vom păși pe treptele noii școli medii din comuna Ianca, regiunea Galați 
Foto : V. RANGA

CONSTRUCȚII III NOI ȘCOLI
* * *

Pentru copiii Capitalei
devenit cu totul 
obișnuit și firesc 
ca pe locul cocioa
belor de altădată, 
în locul maidane
lor sau al terenu
rilor nefolosite să
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8 în bibliotecă, la Casa de cultură
% din Sinaia
l Foto : S. V1OREL
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se înalțe de la zi la zi mai 
multe siluetele zvelte și lumi
noase al impunătoarelor 
blocuri de locuit. Și unde 
apar blocuri — se adună și 
ccțpii, și unde se află copii se 
impune și existența școlilor. 
De aceea, cu fiecare nou an 
școlar, prin grija partidului și 
statului nostru, numeroși co
pii ai oamenilor muncii din 
București, ca și din toate re
giunile țării, au bucuria să 
înceapă cursurile în școli noi.

In anul școlar 1963—1964 
numărul sălilor de clasă des
tinate învățămîntului de cul
tură generallă din Capitală va 
spori cu 187. Cea mai mare 
parte a acestor săli va fi cu
prinsă în clădiri noi, altele 
sînt construcții care lărgesc 
spațiul unor școli mai vechi, 
devenite neîncăpătoare.

Dintre construcțiile noi a- 
minttm școala cu 24 săli de 
clasă aflată pe str. Finta, car
tierul Giulești. Aici vor învă
ța copiii locatarilor care s-au 
mutat în noile blocuri din 
acest cartier. Semnificativ 
este făptui că aceasta este cea

de a doua școală ce s-a con
struit în cartierul Giulești în 
decurs de numai doi ani.

O altă școală nouă se con
struiește pe strada Trandafi
rilor, raionull Lenin. Ea va 
avea 16 săli de clasă

In cartierul Tei, pe str. 
Ghica-Tei, un cartier lipsit 
altădată total de școli, precum 
și pe str. Grădina Bordei în 
altă parte a orașului, unde de 
asemenea se simțea nevoia 
acută a unei noi unități de 
învățămînt, se construiesc 
două școli, fiecare cu cîte 24 
de săli de clasă.

Alte două școli cu cîte 24 
săli de clasă se ridică în car
tierul Mihai Bravu (pe str. 
Zlătescu, raionul 23 August) 
și în cadrul ansamblului de 
locuințe de pe str. Sergent 
Nițu Vasile, raionul Nicolae 
Bălcescu. Aceasta din urmă 
este a doua școală construită 
în ultimii trei ani în cartierul 
respectiv..

O școală nouă se construieș

te și în comuna Popești-Leor- 
deni.

La o serie de școli, ca cea 
de pe str. Ardealului, Școala 
medie nr. 3 „Ion Neculce”, 
Școala de pe șoseaua 'G'ării 
Cățelu sau cea din cartierul 
Tudor Vladimirescu (pe șo
seaua București — Domnești) 
localurile sînt lărgite cu un 
important număr de săii de 
clasă.

După cum ne informează 
Sfatul popular al Capitalei, 
toate construcțiile se află în 
stadiu de finisaj, în prezent 
lucrindu-se la fațade, zugră
veli, pardoseli etc.

S-au luat măsuri pentru ca 
termenul de predare — 15 au
gust — să fie respectat. De 
altfel, constructorii de la unele 
școli ca cea din cartierul Giu
lești, cea de pe str. Trandafi
rilor și altele și-au luat anga
jamentul să termine toate lu
crările mai devreme decît 
prevede planificarea.

GH. ȘOVU

In regiunea Ploiești

Vacanța 
elevilor gălățeni

Peste 3 800 de elevi din re
giunea Galați își vor petrece în 
acest an vacanța la munte, în 
taberele de la Predeal, Timișul 
de sus, Sinaia sau la Năvodari, 
Su-lina și în alte localități de pe 
litoral. Alții vor petrece zilele 
de vacanță în taberele regionale 
de la Soveja și Golești. Zilele a- 
cestea, aici au sosit primii copii. 
Pentru a le asigura condiții cît 
mai bune de odihnă și recreere, 
s-au amenajat dormitoare și can
tine, cluburi, terenuri de sport, 
s-au îmbogățit bibliotecile cu noi 
volume. De asemenea, au fost 
pregătiți un mare număr de pro
fesori de diferite specialități —■. 
muzică, educație fizică ele. — 
care vor îndruma pe pionieri și 
școlari în excursii și activitățile 
cultural-artistice ce se vor orga
niza în tabere. Peste 120 000 de 
elevi și școlari din orașele și sa
tele regiunii vor participa în 
vara aceasta la diferite activități 
cultural-educative care vor fi 
organizate în cele 366 tabere lo
cale și cluburi, precum și în 
excursii și drumețiile ce vor 
avea loc în diferite localități.

( Ager.pres)

PLOIEȘTI — (De 
la corespondentul no
stru).

In acest an, în sa
tele și orașele regiu
nii Ploiești vor fi 
dale în folosință 362 
de săli de clasă. Pen
tru terminarea ace
stor lucrări înainte 
de începerea noului 
an școlar, au fost 
luate o serie de mă
suri. Astfel a fost a- 
sigurată Ia timp do
cumentația, materia
lele de construcție 
necesare și s-a orga
nizat judicios munca 
pe șantierele de con
strucții școlare. Ca 
urmare localurile 
școlilor medii cu 16 
săli de clasă ce se 
construiesc în orașele 
Ploiești și Rimnicu 
Sărat au ajuns într-un 
stadiu avansat. Ele

vor fi gata la înce
putul lunii august. In 
raionul Buzău toate 
cele 21 săli de clasă 
au fost începute iar 
la unele din ele lu
crările sint avansate, 
ca la cele din comu
nele Izvorul dulce, 
Săgeata, Udați și al
tele.

Tinerii din aceste 
comune, ca și din alte 
localități unde există 
șantiere de construc
ții școlare, sub con
ducerea comitetelor 
comunale U.T.M. au 
efectuat sute de ore 
de muncă patrioti
că muncind la trans
portarea materialelor 
de construcție, la 
pregătirea varului, la 
executarea săpături
lor și la turnarea 
fundației. Avansate 
sint și lucrările de pe

șantierele de con
strucții școlare din 
raioanele Mizil și Te- 
leajen.

Nu peste tot însă 
lucrurile merg bine. 
De pildă, in raioane
le Cimpina și Tirgo- 
viște un mare număr 
de săli de clase nu au 
fost încă începute. 
De asemenea, la Mo
retti, unde se constru
iește un nou local de 
școală medie cu 16 
săli de clasă, lucrări
le au fost începute 
cu mare intîrziere. 
Timpul care ne des
parte de noul an șco
lar este scurt. Acest 
lucru impune luarea 
imediată a unor mă
suri care să asigure, 
terminarea tuturor 
construcțiilor școla
re înainte de începe
rea noului an școlar.

Prin taberele de vară

raionului Sighet

■ rei din cele 10 
tabere de vară or
ganizate pe pășu
nile montane ale 
raionului Sighet 
sînt ale colectivi-

Dar toate acestea au fost 
doar unele din acțiunile gos
podărești, pregătitoare. Rezul
tatele bune ale acestui sistem 
de creștere a produșilor pen-

vitele trec pe alta și așa mai 
departe, lăsindu-se astfel timp 
suficient pentru regenerarea 
pajiștei. Îngrijitorii se preocu
pă apoi de mutarea cu regu
laritate, la 5—6 zile, a porților 
de tirlire. In felul acesta se 
asigură o îngrășare naturală 
rațională a terenului la care 
se mai adaugă și acțiunea de 
imprăștiere a îngrășămintelor 
naturale stocate în apropierea 
grajdurilor.

Ce au cîștigat colectiviștii 
din Săpînța prin buna organi
zare a creșterii, în tabere de 
vară, a tineretului taurin ? 
Aerul, soarele, mișcarea, hra-

Aceeași grijă de buni gospo
dari se observă și la membrii 
gospodăriei colective „Viață 
liberă”-Sighet. Aici, pe lingă 
ceea ce am arătat despre cei 
din Săpînța, s-au luat în plus 
cîteva măsuri care și-au dove
dit din plin eficacitatea. In 
afară de tineretul taurin între 
șase luni și doi ani, au fost 
aduse în taberele de vară și 
100 de vaci cu lapte și vițeii 
sugari. Rezultatele : producția 
de lapte a crescut cu 40—50 
la sută, iar vițeii înregistrea
ză zilnic importante sporuri 
in greutate, sint robuști, vigu- 
roși. Pentru buna conservare

roasă a măsurilor luate de or
ganizațiile de partid și consi
liile de conducere ale G.A.C.

Există însă în raion și unele 
gospodării colective unde nu 
se manifestă suficientă grijă 
față de buna organizare a a- 
cestei acțiuni de mare actua
litate și de mare importanță 
economică. G.A.C. din comuna 
Călinești, de exemplu, are 
condiții aproape identice cu 
cea din Săpînța și, la fel ca și 
aceasta — un mare număr de 
animale. Firesc ar fi fost ca 
și rezultatele să fie aproxima
tiv egale, să se desfășoare în 
aceste două unități o însufle-

știlor din Săpîn
ța. Buni gospodari, renu- 
miți crescători de vaci din 
rasa brună de Maramureș, 
preocupați de asigurarea unor 
produși valoroși pentru efec
tivul de peste 1 000 de taurine 
pe care-l vor avea la sfîrșitul 
acestui an, din care 600 de vaci 
cu lapte (anul trecut aveau 
doar 82 de vaci) ei au pregătit 
din timp condițiile necesare 
creșterii corespunzătoare a a- 
cestora. Pe trei trupuri de pă
șune au construit încă de anul 
trecut trei grajduri solide, în
căpătoare. Ca material au folo
sit. piatră si lemnul provenit 
din defrișarea unor pilcuri de 
arbori de pe pajiști. în felul a' 
cesta costul unui asemenea a- 
dăpost n-a depășit suma de 
25 000 de lei. La strînsul și 
transportatul pietrei, la tăiatul 
și căratul materialului lem
nos au contribuit numeroși ti
neri colectiviști, mobilizați de 
organizația de bază U.T.M.

Să creștem pe baze științifice 
tineretul taurin

,'u prăsită sînt determinate 
le măsurile care s-âu luat și 
de lucrările care se fac acolo 
sus, în taberele de vară. In 
primul rînd animalele au fost 
lotizate pe categorii de vlrstă 
in scopul repartizării lor ra
ționale la păscut. Și, pentru 
ca pajiștea să fie valorificată 
in mod corespunzător, a fost 
parcelată fie prin borne natu
rale, fie prin țăruși care mar
chează porțiuni aproximativ 
egale de teren. După ce iarba 
este pășunată de pe o tarla,

na abundentă, au contribuit la 
călirea organismului juninci- 
lor și vițeilor; procentul de 
sterilitate a scăzut substanțial; 
mortalitatea a fost redusă la 
zero ; animalele se adaptează 
mult mai ușor la condițiile 
mai vitrege de întreținere; se 
economisește cel puțin 40 la 
sută din baza furajeră necesa
ră in condițiile creșterii la 
grajd, fapt care permite cre
area unor importante rezerve 
de fînuri și nutrețuri însilo- 
zate.

a laptelui s-a construit o ca- 
meră-răcitor deasupra unui 
pîrîu rece în care sînt ținute 
bidoanele.

Toate acestea reflectă preo
cuparea permanentă a colecti
viștilor de aici pentru dezvol
tarea, pe baze științifice, a 
șeptelului proprietate obștea
scă, pentru valorificarea în 
condiții optime a pășunilor. 
Reflectă totodată interesul tu
turor colectiviștilor și în spe
cial al îngrijitorilor de anima
le față de îndeplinirea rigu-

țită întrecere, pe toate fron
turile și — în cazul analizat 
aici — pentru organizarea 
exemplară a taberelor de vară. 
Din păcate însă lucrurile nu 
se petrec așa. Bineînțeles, și 
colectiviștii din Călinești au 
dus tineretul taurin pe pășu
nile din munte pentru că cele 
din preajma satului nu erau 
suficiente. Dar pentru acest 
efectiv destul de numeros (350 
de capete) n-au amenajat nici 
un adăpost, cît de simplu, n-au

făcut porți de tirlire, n-au în
tocmit un plan de îngrășare a 
pajiștilor, iar pășunatul se 
face de-a valma, nerațional. In 
asemenea condiții este expli
cabil de ce vițeii sînt aici mat 
slabi și nu se dezvoltă bine.

Sînt însă numeroase posi
bilități pentrru îmbunătățirea 
substanțială a situației exi
stente. Piatra și lemnul pen
tru construcții așteaptă doar 
să întinzi mina și să le iei. 
Printr-o mobilizare activă a 
forțelor de muncă din gospo
dărie, un adăpost poate fi ri
dicat într-un timp foarte 
scurt și în același timp pot fi 
confecționate porțile de tirlire. 
Odată începute aceste lucrări, 
celelalte acțiuni sînt și mai 
lesne de înfăptuit; nici nu 
vor termina meșterii zidăria 
și brigadierii zootehnici, orga- 
nizîndu-și bine munca, vor 
face operativ separarea ani
malelor pe categorii de vîrstă, 
vor parcela pășunile, var în
tocmi un plan de îngrășare a 
acestora și vor instrui îngri
jitorii de animale, în legătură 
cu metodele de creștere a ti
neretului taurin în tabere de 
vară. Și fără îndoială că ase
menea preocupări nu vor în- 
tîrzia să-și arate roadele, așa 
cum le arată acum din plin la 
G.A.C. „Viață liberă”-Sighet 
și G.A.C. din comuna Săpînța.

N. SIMIONESCÜ

Tăunul: Republica (bd. Ma- 
gheru 2), Elena Pavel (bd. 6 
Martie 14). Adorabile și min
cinoase : I C. Frimu (bd. 
6 Martie 16), înfrățirea între 
popoare (bd. Bucureștii-N'oi), 
Grivița (Calea Griviței — lin
gă podul Basarab), Flacăra 
(Calea Dudești 22), Arta (Calea 
Călărași 153), Grădina 13 Sep
tembrie (str. Doamnei 9). Tu 
ești minunată : Patria (bd. 
Magheru 12—14), București 
(bd. 6 Martie 6), 1 Mai (bd. 1 
Mai 322), Gh. Doja (Calea 
Griviței 80), Ștefan cel Mare

(șos. Ștefan cel Mare, colț cu 
str. Lizeanu), G. Coșbuc (pia
ța G. Coșbuc 1), Stadionul Di- 
namo (șos. Ștefan cel Mare), 
Arenele Libertății (str. 11 Iu
nie). Lumină de iulie : Ma
gheru (bd. Magheru 29). Tine
retului (Calea Victoriei 48), 
Lumina (bd. 6 Martie 12), Vol
ga (șos. Ilie Pintilie 61). Dracul 
și cele 10 porunci — cinema
scop : rulează la cinematogra
fele V. Alecsandri (str. Grigo- 
rescu 24), Victoria (bd. 6 Mar
tie 7), 23 August (bd. Dimitrov 
118), Libertății (str. 11 Iunie 
75), Grădina Luceafărul (Calea 
Rahovei 103). Plaja : Central 
(bd. 6 Martie 2), Moșilor (Ca
lea Moșilor 221). Program spe
cial pentru copii — diminea
ța : 13 Septembrie (str. Doam
nei 9). Noua prietenă a tatii: 
13 Septembrie — după-amiază 
— (str. Doamnei 9), V. Roaită 
(bd. 1 Mai 57), Miorița (Calea 
Moșiloir 127). Filme documen

tare — rulează la cinemato
graful Timpuri Noi (bd. 6 
Martie 18). Mamelucul: rulea
ză la cinematograful Maxim 
Gorki (str. 13 Decembrie 5—7). 
Căpitanul Fracasse — cinema
scop : Giulești (șos. Giulești). 
Cereomușki: Cultural (piața 
Ilie Pintilie 2), B. Delavran- 
cea (bd. Libertății 70—72) 16 
Februarie (bd. 30 Decembrie 
89). Haiducii din Rio Frio: 
rulează la cinematograful 
Alex. Popov (Calea Griviței 
137). Tinerii — cinemascop : 8 
Martie (str. Buzești 9—11). 
Bunica Sabella : rulează la ci
nematograful C-tin David (șos. 
Crîngași 42). Cerul n-are gra
tii : Unirea (bd. 1 Mai 143). 
Colegii : rulează la cinemato
grafele Alex. Sahia (Calea 
Văcărești 21), Floreasca (str. 
I. S. Bach 2). Fetele — cine
mascop : Grădina Unirea (bd. 
1 Mai 143). Omul amfibie: 
rulează la cinematograful T. 
Vladimirescu (Calea Dudești 
97). Crimă fără pedeapsă : ru
lează la cinematograful Mun
ca (șos. Mihai Bravu 221). Pe 
urmele bandei : Popular (str. 
Mătăsari 31), Luceafărul (Ca
lea Rahovei 118), Grădina Li
bertății (str. 11 Iunie 75), Gră
dina 23 August (bd. Dimitrov 
118). Miracolul lupilor — ci
nemascop : rulează la cinema
tograful M. Eminescu (str. M. 
Eminescu 127). Noaptea pc 
autostradă : rulează la cine
matograful Ilie Pintilie (șos. 
Colentina 84). Mila regească: 
rulează la cinematograful G. 
Bacovia (șos. Giurgiului 3). 
Vîrsta dragostei : rulează ia 
cinematograful Olga Bancic 
(Calea 13 Septembrie 196). 
Hamlet: Drumul Serii (str. 
Drumul Serii 30). Idiotul: 39 
Decembrie (Calea Ferentari 
86). Tinerețea lui Maiakovski J 
Aurel Vlaicu (șos. Coitroceni 9K



litoralului
Festivalul sportiv 

al elevilor 
din Cluj

Raid prin stațiunile de odihnă 
de pe litoral

intrarea peste 2 200 de 
din ciclul elementar și
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oarele lui Iunie, revărsat între Mangalia și Mamaia, 
cheamă din colțuri de (ară mii de oaspeți ai litora
lului. Marea mai e întrucîtva rece, dar lumina bate 
puternic și ispita plajei nu cunoaște opreliști. 

Nisipul. Soarele. Marea...
Concedii și vacanța în mijlocul naturii puternice, 

tonice și prietenoase.
Dar fiindcă nu se poate rămîne ziua întreagă pe plajă, mai 

ales în primele zile, să rotim privirea împrejur, să vedem ce ne 
așteaptă în orele de umbră, de liniște, de răgaz.

Casele de cultură, cluburile, punctele culturale ne stau la în- 
demînă... Apoi excursiile, dansul, activitățile sportive. Nu a fost 
neglijat aproape nimic din ceea ce poate face frumoasă și in
structivă perioada concediului petrecut la mare. Comitetul pen
tru cultură și artă al orașului Constanța, în colaborare cuD.D.F.-ul, 
OSTA și alte instituții, a stabilit un plan minuțios de activitate 
pentru întreg sezonul, care va culmina cu un Festival de muzică 
ușoară la nivel republican. Astfel, pe lingă asigurarea premiere
lor cinematografice, numai la Mangalia — cea mai „îndepărtată" 
stațiune — p’nă în luna septembrie, 48 dintre cele mai bune 
formațiuni profesioniste și de amatori vor prezenta aproape 90 de 
spectacole, la care se adaugă numeroase acțiuni realizate cu forțe 
proprii ale stațiunilor.

Ca temelie a activității culturale a fost creată aici, încă în anii 
trecuți, o bază materială adecvată, pentru deservirea căreia au 
fost recrutați activiști culturali bine pregătiți și cu dragoste de 
muncă. După cum am avut prilejul să observăm, atît la Eforie Sud, 
cit și în alte stațiuni, la întocmirea programelor culturale se are 
în vedere împletirea armonioasă a scopului instructiv cu cel dis
tractiv. Una din acțiunile care s-au bucurat de succes a fost aceea 
intitulată „Să ne cunoaștem, să ne împrietenim“ (în cadrul ciclu
lui „Să ne cunoaștem patria"). Grădina clubului era înțesată. Ti
nerii nu lipseau, semn că îi interesa să-l audă pe mecanicul de 
la „Rulmentul“-Brașov și pe matrițerul de la „Semănătoarea“- 
București vorbind despre orașele lor, despre activitatea în pro
ducție și culturală de la uzinele în care lucrează, despre bucuria 
de a-și petrece concediul la mare... S-au cunoscut, și-au pus 
trebări, s-au împrietenit.

Cîteva seri mai țîrziu, același 
succes l-a avut concursul-spec- 
tacol de cintece și recitări. Cele 
mai multe aplauze le-au primit 
o chimistă din Copșa Mică, un 
tînăr din 
Baia Mare. Sub conducerea lui 
Mitea Olaru, chimist ieșean, a 
luat apoi ființă o orchestră de 
muzică de dans a „seriei“, foar
te apreciată.

Seară de seară la fiecare din 
cele 8 puncte culturale se or
ganizează conștiincios cîte o ac
țiune. Totuși, nu s-a reușit Încă 
să se reediteze unele succese 
ale anilor trecuți : focuri de ta
bără, carnavaluri, întîlniri cu 
fruntași ai artei și literaturii. 
(O asemenea întilnire cu oca
zia căreia un cunoscut poet tre
buia să prezinte un medalion 
literar dedicat maestrului Tu
dor Arghezi, n-a putut avea Ioc 
din motive nu îndeajuns de ex
plicite).

Deși pentru mai multă varie
tate în întocmirea programelor 
pledează infinitatea de gusturi 
și profesiuni ale țelor veniți la 
odihnă. în seara cînd am vizitat noi stațiunea la toate cele 8 "punc
te culturale erau programate în fond același gen de acțiuni, doar 
titlurile fiind altele.

Dar să mergem mal departe. Intre Eforie Sud și 
Mangalia distanta nu e numai în kilometri. Cea mai sudică si 
mai luminoasă stațiune a litoralului, activizată mult în ultimul 
timp, a primit in dar anul trecut una din cele mai frumoase case 
de cultură, în cadrul căreia lucrează un colectiv inimos.

Seară de seară, eleganta sală cu 420 locuri este plină cu spec
tatori veniți să admire măiestria celor mai valoroase colective 
teatrale sau' muzicale, din regiune, din (ară, de peste hotare (în 
ziua vizitei noastre, evoluau pe scenă, într-o excelentă distribuție, 
actorii Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra", cu „Menajeria de sti
clă").

Dar, spre deosebire de alte stațiuni, aici nu sînt așteptați cu 
brațe întinse numai „musafirii", care prezintă spectacole. Atît din
tre localnici, cit și — temporar — dintre cei veniți la odihnă, sînt 
recrutate talente care contribuie la bogăția și varietatea progra
mului cultural-artistic al stațiunii. Colectivul de teatru al casei de 
cultură a pus in scenă piesa „Oameni care tac“, iar acum pregă
tește alte două premiere (se preconizează un teatru popular, cu 
stagiune permanentă). Echipa de dansuri (12 perechi), orchestra 
de muzică ușoară, soliștii, dau spectacole apreciate de cei veniți 
la odihnă, la acestea adăugîndu-se mult-aplaudatul program al 
brigăzii artistice, „Colț de (ară, însorit", împrospătat și prezentat 
de 3-4 ori, în fata fiecărei „serii“. (De aceea e cu atît mai greu 
de explicat de ce brigada artistică de la Eforie Sud, care a avut 
activitate aproape tot anul, s-a autodizolvat chiar la... începutul 
sezonului 11.

Deosebit de reușite sînt excursiile tematice — Constanța, tu
rul litoralului.

Litoralului îi e caracteristică și o bogată activitate cu cartea, 
la care își aduc contribuția și membrii cercurilor literare locale. 
Dacă unele recenzii sau montaje suferă oarecum din pricina su
perficialității redactării sau comentariului, în schimb pentru difu
zarea propriu-zisă a cărții, bibliotecarele merită laude (44 la sută 
cititori la prima serie, iar în primele 2 zile ale celei de a doua 
serii peste 200 de cititori numai la punctul cultural Faleză). Tran
scriem dintr-un caiet de impresii aceste rinduri scrise de o tînără 
din Rădăuți, exprimînd gîndurile multora despre activitatea cu 
cartea : „Petrecîndu-mi concediul în minunata stațiune Mangalia, 
am frecventat toarte des această bibliotecă și activitățile cultu
rale care m-au interesat și mi-au plăcut mult. Am luat parte la 
mozaicul „Prezentare de cărți noi", la concursul de cintece și 
recitări, la recenzii și la simpozionul „Marea în cintece și poezii" 
— de unde am învățat lucruri frumoase. Părăsind stațiunea, lăsăm 
mulțumirile noastre tovarășilor care poartă aici, lingă soarele li
toralului, făclia culturii și-a artei".

O imagine simplă, cu adine Înțeles : lingă soarele litoralului, 
făclia culturii și-a artei.

CLUJ (de Ia corespondentul 
nostru).

Pe stadionul orășenesc din 
Cluj a avut loc duminică o a- 
devărată sărbătoare a tinereții, 
festivalul sportiv al elevilor din 
Cluj. La ora 10, pe stadion și-au 
făcut 
elevi
mediu. Coloana stegarilor, co
loana sportivilor, coloana dan~ 
satorilor. 'Adevărate coloane ale 
tinereții au defilat In fața 
miilor de spectatori prezențl în 
tribune.

Sute de elevi au executat 
exerciții de gimnastică Ia apara
te și sol, dovedindu-șl curajul, 
forța fizică. Multă grație și ti
nerețe au exprimat exercițiile 
libere cu fanioane executate de 
ansamblul fetelor din clasele 
yill-a—XTa. Cinci sute de 
elevi șl eleve, îmbrăcați în pi
torești costume naționale, au 
prezentat apoi un frumos tablou 
final, sute de elevi au înscris 
cu trupurile lor cuvîntul 
Partid, atît de drag tuturor 
nerilor din țara noastră.

Metode
avansate

ti-

lași și o tînără din

m-

Desen de TIA PELTZ
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orabia engleză 
„Cinci porturi" a 
aruncat ancora în 
fața insulei Mas a 
Fuera. La bordul 
ei treburile nu 
mergeau prea bi

ne : căpitanul nu-1 putea su
feri pe cîrmaciul său — scoția
nul Alexander Selkirk. 'Acesta, 
pierzîndu-și răbdarea, a spus :

— Ei, căpitane! Deoarece 
nu vă sînt pe plac, lăsați-mă 
aici !

Căpitanul a luat drept bune 
cuvintele cîrmaciului. Scurt 
timp după aceea au fost încăr
cate într-o barcă, haine, rufă- 
rie de pat. cîteva cărți, o armă 
cu cremene, un athnar, praf de 
pușcă, plumbi, tutun, o cazma, 
un cuțit...

Viitorul nu-1 neliniști prea 
mult pe cîrmaci. Corăbiile an
corau de obicei în fața arhipe
lagului Juan Fernandes pentru 
a lua apă proaspătă și de a- 
ceea Selkirk era convins că nu 
va rămîne mult pe insula Mas 
a Fuera.

Cu relatarea acestei întâm
plări, începe un reportaj apă
rut în revista „Nedelea”, re
portaj care relatează unele a- 
mănunte despre modul în care 
a fost creat cunoscutul roman 
„Robinson Crusoe”.

Oamenilor — continuă rela-
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Echipa de fotbal a Fabricii de becuri din Fieni în timpul unui antrenament.
Foto î AGERPRES
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Părinți care cer
garantii

(Urmare din pag. l-a)

i
în sectorul forjă al Uzinelor 

de tractoare din Brașov au in
trat în funcțiune, cu întreaga 
capacitate, două agregate de 
încălzire a pieselor cu curenți 
de înaltă frecvență, proiectate 
și executate în uzină.

Cu ajutorul lor se încălzesc 
piesele la temperatura de for
jare necesară care pînă acum 
se făcea în cuptoare. Aceasta 
a dus la ridicarea calității for
jării, la mai buna utilizare a 
spațiului productiv și îmbună
tățirea condițiilor de lucru.

Procedeul de încălzire prin 
inducție se aplică cu rezultate 
bune și în celelalte sectoare 
ale uzinei: la tratamentul pie
selor. topirea metalului și alte 
operații. Avantajele sînt nu
meroase. Timpul de călir? sau 
topire este cu mult mai redus, 
gazele, radiațiile calorice și fu
mul au fost înlăturate iar pro
ductivitatea muncii a sporit. 
Totodată, s-a redus simțitor 
consumul specific, precum si 
prețul de cost.

Din calculul economic făcut 
d<> specialiști a reieșit că, prin 
folosirea acestui procedeu, în 
sectorul tratamente, numai la 
două repere principale se rea
lizează anual economii în va
loare de 2 milioane Jei. Față 
de vechea metodă de călite eu 
flacără, prețul de cost pe kilo
gramul de piese mari a scăzut 
cu aproape 50 la sută, iar ma
nopera cu 55 la sută.

Rezultate asemănătoare au 
obținut și muncitorii de la U- 
zinele „Steagul roșu”. între
prinderea metalurgică Sibiu și 
de 
de

la alte uzine constructoare 
mașini.

(Agerpres)

Spartachiada de vara în regiunea Galați
Aproape 150000 tineri 

participant!
în toate satele și orașele regiunii Galați se desfășoară în 

aceste zile Spartachiada de vară a tineretului. Pînă în prezent 
au luat startul în probele prevăzute de regulament aproape 
150 000 de tineri și tinere. în 615 asociații sportive s-au înscris 
la această mare competiție aproape toți membrii. Cele mai 
frumoase rezultate s-iau obținut în raioanele Focșani, Bujor și 
în orașul Galați. în comunele Ivești, Tudor Vladimirescu, Gu- 
lianca din raionul Galați, Gugești și Popești din raionul Foc
șani, Străuani din raionul Panciu și altele s-a înregistrat o 
masivă participare la concursurile de ciclism și cicloturism. în 
întreaga regiune au fost organizate peste 100 de asemenea con
cursuri. La Tulucești, raionul Galați, Surdila, Greci, raionul 
Făurei, și Diocheți, raionul Panciu, s-a bucurat de multă popu
laritate trînta — sport tradițional al acestor locuri. O altă formă 
de atragere a tineretului la competițiile sportive din cadrul 
„Cupei agriculturii” și Spartachiadei de vară o constituie dumi
nicile cultural-șportive. în sate și comune au fost organizate 
pînă acum 400 de asemenea manifestări, la care au luat parte 
mai mult de 40 000 de tineri și tinere.

9 Joi se voi 
desfășura trei din 
cele 4 jocuri ale 
sferturilor de fi
nala ale „Cupei 
R.P.R." la fotbal. 
La Constanta, SF 
derurgistul Galajl

• Sîmbătă și duminică, cu înce
pere de la ora 9 și 16, sala sportu
rilor de la Floreasca va găzdui fi' 
nalele campionatelor republicane 
școlare de gimnastică.

în 
al

• Duminică 
va da startul 
„Turul ciclist 
Franței'’ de ama
tori (Tour de l'a- 
venir) care mă
soară circa 2 200 
km, împărțiți în 
14 etape. Pentru 
prima oară la

startul competiției se aliniază echi
pa U.R.S.S., care va avea în com
ponență pe cunoscuții rutieri Kapi- 
ionov, Saidhujin, Melihov, Petrov 
și Cerepovici. Liderul echipei An
gliei este Peter Chisman, recentul 
ciștigător al Turului Angliei. Ală
turi de el au fost selecționați în 
echipă Hitchens, Daniels și alții. 
Echipa R. P. Polone are în frunte 
pe Pokorny, Widera,. K. Gazda și 
Kowalik. Printre cei selecționați în 
echipa Italiei se află Fabbri, Nar- 
dello, Massi și alții.

• Secretariatul Comitetului o- 
limpic internațional anunță că re
prezentanții comitetelor olimpice 
din R.P.D. Coreeană și Coreea de 
sud s-au Intîlnit la Hong Kong 
pentru a discuta amănuntele In le
gătură cu formarea echipei comune 
care va participa la Jocurile Olim
pice de Ia Tokio. Reprezentantul 
C.I.O., Otto Mayer, a declarat că 
Întrevederile s-au desfășurat In
tr-un spirit olimpic.

(Agerpres)

la optsprezece ani și la trei
zeci, pripa fiind generată de 
cauze deosebite, dintre care, fi
rește, lipsa de experiență a ce
lor de optsprezece ani, dă, 
poate, procente mai mari.

E într-adevăr o problemă. 
Din nefericire există destui ti
neri și tinere — unii Ia vîrsle 
destul de fragede — care se 
cunosc și se căsătoresc în cî
teva săptămîni și se despart în 
săptăminile următoare pentru 
motive tot atît de puerile ca și 
cele care i-au făcut să se căsă
torească. Asta degradează atît 
sentimentele cit și familia ca 
organism social. Desigur că în 
privința preîntîmpinării unor 
astfel de căsătorii răspunderea 
părinților îndreptățește severi
tatea autorului scrisorii pe care 
o comentăm, dar de aici nu 
putem transforma în principiu 
rigid șl nu avem dreptul să 
dictăm, și să impunem abuziv 
ca regulă generală voința noa
stră de părinți. Și tot așa de 
adevărat este faptul că există 
părinți care dovedesc o negli
jență cu totul condamnabilă 
neocupîndu-se deloc de copiii 
lor, tocmai la această vîrstă 
cînd aceștia ar avea cel mal 
mult nevoie de experiența și 
sfatul lor.

în cazul nostru însă, bătrî- 
huî țăran și-a persecutat și 
și-a împins fiica la sinucidere 
nu din motive de vîrstă sau 
pentru că era vorba de o căsă
torie pripită, ci pentru că era 
vorba de o „căsătorie din dra
goste'’ și nu una din interes, 
din aranjament, și la ordinul 
strict al părinților, cum proba
bil se căsătorise el în tinere
țea lui. Iar tovarășul Stan A. 
pare și el să repudieze „căsă
toria din dragoste“ considerîn- 
d-o o sursă de drame care ar 
avea nu mai puțin, ci chiar 
mai mult, perspectivele unui 
sfîrșit la fel de fatal ca și în 
cazul în care tatăl se opune. 
Avantajul unei opuneri hotă- 
rîte a tatălui ar consta, după 
cit se pare, în aceea că pă
rintele respectiv în Ioc să fie 
de două ori îndurerat, ar fi nu
mai odată adică: în cazul în 
care fiu! sau fiica se sinucide 
că e despărțit de cel sau de 
cea pe care o iubește, durerea 
e una: a murit, a murit1 Pe cită 
vreme admițînd căsătoria din 
dragoste pe lingă moartea care 
ar pîndi în mod egal o aseme
nea căsătorie ar mai veni și că
ința că nu s-a opus suficient de 
energic la realizarea ei. După 
cum se vede tovarășul Stan A.

pune un semn de egalitate în
tre riscuri. Eroarea în „raționa
mentul" tovarășului Stan A. 
constă în aceea că dînsul nu 
vede imposibilitatea realizării 
unei adevărate fericiri fami
liare prin silirea copiilor să se 
căsătorească cu altcineva de
cît cu cei pe care îi iubesc șl 
că deși „căsătoria din dragos
te" este pîndită de riscuri, dra
gostea rămîne din păcate pen
tru raționamentul tovarășului 
Stan A. garanția cea mai apro
piată și mai sigură de natura 
intimă a unei adevărate fami
lii chiar dacă ea se manifestă 
la șaisprezece sau la optspre
zece ani. Cit despre garanțiile 
sociale, despre faptul că so
cietatea noastră socialistă nu 
numai că respinge în tendința 
ei fundamentală morala vechii 
societăți burgheze dar creează 
o nouă morală, care sprijină 
familia și realizarea fericirii 
familiare, ușurînd-o de apăsarea 
relațiilor de proprietate și a 
mentalității generate de aceste 
relații, asupra acestor garanții 
nu insistăm în prezentul arti
col. Se va ivi prilejul în viitor. 
Sînt sigur că mulți cititori se 
vor fi mirat și așa destul că am 
insistat atît de mult asupra a- 
cestei probleme care pare la 
prima vedere cam inactuală. 
Mai există totuși această con
cepție asupra familiei care ex- 
dude 
clude 
litate 
goste 
să întemeieze o familie. „Vine 
și dragostea /' spun acești oa
meni, adică întîi căsătoriți-vă 
calculînd bine toate avantajele 
și dezavantajele, și pe urmă, 
dacă totul e în regulă, vin și 
sentimentele de la sine. Dar 
dacă nu vin î Și asta nu e o 
întrebare gratuită 
putem fi siguri 
veni pe această 
ne deci în mod 
cluzia că nimic
locui în întemeierea unei fa
milii dragostea reciprocă, sin
ceră și plină de un adevărat 
devotament.

sau în orice caz nu în
că o condiție de durabi
li ei sentimentele de dra- 
deplină ale celor ce vor

deoarece 
că ele nu vor 
cale. Se impu- 
limpede con
nu poate ln-

O nouă secție 
de anilină

va Intilni pe Progresul București, la 
Craiova, Btiinta Timișoara va juca 
cu C.S.M.S. Iași, iar la Brașov, Di
namo București va primi replica 
echipei Petrolul Ploiești.

Pe stadionul „23 August" din 
Capitală, cu începere de la ora 
17,30, ore Ioc jocul: Steaua — Ra
pid din cadrul optimilor de finală 
ale „Cupei R.P.R.“. Echipa clștl- 
gătoare din acest joc va tntilni la 
4 iulie In „slerturi" pe Minerul 
Baia Mare.

• Meciul restantă de rugbi Gri- 
vița Roșie—Dinamo București 
cadrul campionatului republican 
avea loc duminică de la ora 9 
stadionul Progresul.

din
va
pe

• Peste 7 000 de spectatori 
urmărit aseară pe stadionul C.S.O. 
din Craiova meciul internațional 
de box dintre echipele Dinamo 
Craiova și Sempre Avânți Bologna 
(Italia). Dinamoviștii au obtinut 
victoria cu scorul de 13-7.

au

A

înhumarea

La Fabrica „Colorom” din 
Codlea a intrat recent în func
țiune o nouă aecție de anilină 
dotată cu utilaje fabricate în 
țară, care asigură un grad ridi
cat de mecanizare.

Anilină este folosită ca inter
mediar la fabricarea produselor 
auxiliare pentru industria cau
ciucului și a coloranților.

(Agerpres)
-- •--

Măriei Tănase
Mii de cetățeni ai Capitalei, 

muzicieni, folcloriști, alți oa
meni de artă, rude, au condus 
marți pe ultimul său drum pe 
cunoscuta interpretă Maria 
Tănase, artistă emerită a R. P. 
Romîne.

în cursul zilei, în holul 
Teatrului satiric muzical „C. 
Tănase“ unde a fost depus si
criul cu corpul defunctei, nu
meroși cetățeni au venit să a- 
ducă un ultim omagiu mult a- 
preciatei artiste.

în jurul sicriului au făcut 
de gardă reprezentanți ai Co
mitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Uniunii Compo
zitorilor, A.T.M. șt altor insti
tuții de artă și cultură.

La adunarea de doliu care 
a avut loc au luat cuvîntul 
compozitorul Gherase Den- 
drino, în numele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă 
și al Asociației oamenilor de 
teatru din instituțiile teatrale 
și muzicale din R.P.R., Gheor
ghe Ciobanu, cercetător știin
țific, din partea Institutului 
de etnografie și folclor al A- 
cademiei R. P. Romîne, artis
tul poporului Ionel Budiștea- 
nu, dirijor al orchestrei de

muzică populară „Barbu Lău- 
țaru“, cîntărețul Gică Petres
cu, din partea colegilor de la 
Teatrul satiric muzical „C. Tă
nase“. Vorbitorii au relevat 
calitățile deosebite ale Măriei 
Tănase, de interpretă, culegă
toare de folclor și creatoare a 
numeroase cîntece în spirit 
popular, puternica ei persona
litate, arătând că moartea sa 
constituie o pierdere grea 
pentru arta interpretativă ro- 
mînească și viața muzicală din 
țara noastră.

înhumarea a avut loc la ci
mitirul Belu.

(Agerpres)

tarea — li se întîmplau neno
rociri și mai mari. Selkirk n-a 
fost primul marinar părăsit pe 
o insulă nelocuită. Istoria flo
tei cu pînze abundă de aseme
nea aventuri. Astfel, de pildă, 
matelotul spaniol Pedros Ser- 
rano, a nimerit în urma unui 
naufragiu pe o insuliță stîncoa- 
să în largul Pacificului. El a 
trăit pe acea insulă șapte 
ani — de la 1540 la 1547.

Dacă, în prima seară petre
cută pe insulă, Selkirk, ar fi 
știut că îi va fi dat să trăiască 
acolo ani mulți, el, probabil, 
s-ar fi cutremurat.

Primele 
pe această 
grozitoare 
maci. Nu 
mete, nici 
dorul de oameni îl cuprindeau 
cu o forță de neînchipuit. El 
era nevoit, tot timpul, să exe
cute munci istovitoare. Din co
paci trainici și-a construit 
două colibe, una mai mare și 
una mai mică, pe care le-a a- 
coperit cu iarbă și le-a învă
luit cu pieile animalelor vî- 
nate.

Cu timpul, marinarul s-a 
obișnuit cu noile condiții de 
viață. Coliba mai mică îi ser
vea drept cămară, în cea mai 
mare — dormea el. Chinurile 
singurătății se atenuau treptat,

pentru 
cereale -1963“
în gările Galați, Brăila, Foc

șani și Tecuci, zeci de garni
turi de trenuri ce poartă pe 
vagoane inscripția „Bun pen
tru cei-eale-1963” așteaptă sem
nalul de plecare. Muncitorii 
de la secțiile revizie de va
goane Galați și Brateș, de pil
dă, au reparat și etanșat 912 
vagoane, cu peste 50 la sută 
mai mult decît anul trecut. 
Pînă la începerea secerișului 
ei și-au propus să pregătească 
pentru transportul cerealelor 
încă 100 de vagoane.

(Agerpres) i

PENTRU CÂNDIDÂȚII IA CONCURSUL

DE ADMITERE DIN SEPTEMBRIE 1963

r
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INSTITUTUL POLITEHNIC BUCUREȘTI 
ORGANIZEAZĂ CURSURI DE PREGĂTIRE

-»

Dornici să dezvolte pe baze 
științifice sectorul legumicol, 
mai mulți colectiviști din co
muna Bolotești, raionul Pan
ciu. au făcut recent o vizită 

a Institutul de Cercetări 
Hortiviticole din Capitală

Foto : AGERPRES

Pregătirea se va face în două serii:
*— 5 iulie — 4 august și
— 5 august — 1 septembrie

înscrierile pentru pregătire se fac la centrul de Îndru
mare din localul Institutului Politehnic București _ str.
Polizu nr. 5 cel mai târziu pînă la 4 iulie, pentru seria 
I și cel mai târziu pînă la 4 august pentru seria a II-a.

Pentru candidați! din provincie, Institutul acordă ca
zare și masă contra cost în limita locurilor disponibile.

Informații suplimentare se pot obține de la Centrul de 
îndrumare din str. Polizu nr. 5.

opt luni din viață 
insulă au fost în- 
pentru fostul cîr- 
îndura nici foa- 

sete. dar groaza și

la aceasta contribuind munca 
de zi cu zi. El a învins și unele 
stări de frică determinate de 
superstiții.

După un anumit timp, Sel
kirk își terminase praful de 
pușcă și nu mai avea cu ce 
vîna capre. Agilitatea și forța 
fizică pe care și le dezvoltase

runcat ancora în fața insulei 
Mas a' Fuera, și un grup de 
marinari au debarcat pe in
sulă pentru a lua apă proas
pătă și pentru a prinde raci. 
Ei l-au zărit pe Alexander 
Selkirk. Stînd față în față cu 
salvatorii, concetățeni ai săi, 
fostul cîrmaci n-a fost în stare

în care și-a pierdut viața a- 
proape întregul echipaj.

In 1711 „Doock” și-a înche
iat călătoria în jurul lumii și 
l-a adus la Londra pe Alexan
der Selkirk. Peste cîteva zile, 
fostul cîrmaci a devenit un om 
„interesant”. Toți snobii lon
donezi au considerat că e „la

cial: „Relatarea despre felul 
în care Alexander Selkirk tră
ia pe insulă”. La 1 decembrie 
1713, cunoscutul ziarist Ric- 
hard Steel publica în presa 
vremii o povestire despre Sel
kirk, scrisă cu multă măiestrie. 
In sfîrșit, în 1718 a apărut o a 
doua ediție a cărții căpitanului

Cum a fost scris romanul I

„Robinson Crusoe“
în grelele împrejurări de pe 
insulă i-au venit în ajutor. 
Fără greutate, el putea să ur
mărească caprele și să le 
prindă cu mîinile goale. Cind 
îmbrăcămintea a început să se 
rupă, el și-a cusut o haină și 
pantaloni din piei, folosind 
drept ac Un cui și fibre de pom 
în loc de ață.

La 2 februarie 
engleză „Doock” 
căpitanul Wood

1708, corabia 
condusă de 

Rogers, a a-

multă vreme să pronunțe nici 
un ouvînt. Cîteva ore mai târ
ziu, pe bordul corăbiei, Selkirk 
a pronunțat primele cuvinte 
după anii în care nu mai ve
nise în contact cu oamenii.

— Mulțumește providenței 
— i-a spus căpitanul Rogers.

— De ce ?
— Insula Mas a Fuera ți-a 

salvat viața. După ce te-a de
barcat, corabia „Cinci por
turi” a suferit un naufragiu

stea de vorbă cumodă” să 
marinarul care a trăit patru 
ani pe o insulă nelocuită, 
printre capre. Marinarul, zgîr- 
cit la vorbă, era însă mai pu
țin interesant decît aventura 
sa. Atracția persoanei lui s-a 
stins repede.

Cartea „Călătoria în jurul 
lumii din anii 1708—1711” edi
tată în 1712 de căpitanul Ro
gers, cuprindea un capitol spe-

Rogers. Și totuși, în pofida 
succesului înregistrat de carte 
și de povestirea lui Steel, a- 
ventura lui Selkirk ar fi fost 
dată repede uitării, dacă cele 
scrise despre el nu ar fi fost 
folosite de un mare scriitor — 
Daniel Defoe.

Povestea lui Selkirk, a nime
rit în mîinile lui Defoe atunci 
cînd acesta din urmă, în vîrstă 
de 60 de ani, atinsese culmea

creației sale literare. Era un 
subiect minunat pentru pana 
sa, caustică. Nu-1 putea el oare 
dezvolta? Să relateze pur și 
simplu povestea scoțianului ? 
Nu I Aceasta ar constitui o 
muncă obișnuită pentru un 
ziarist. Defoe va recurge la un 
șiretlic și va face pe cititor să 
creadă în existența lui Robin
son Crusoe. Crusoe era numele 
unui vechi prieten scoțian 
al lui.

Defoe a schimbat decorul lo
cului de acțiune. Epopeea lui 
Robinson Crusoe se desfășoară 
nu în Oceanul Pacific ci în cel 
Atlantic, la gurile fluviului 
Orinoco. In acea epocă, regi
unea respectivă era încă puțin 
cunoscută și învăluită în mi
ster.

Defoe nu cunoștea fluviul 
Orinoco după cum nu cunoștea 
nici arhipelagul Juan Fernan
des. Biblioteca sa, era însă tic
sită de cărți pe teme de călăto
rii jar el dispunea de capaci
tatea de a alcătui legende și 
povești nemaipomenite, dar 
totuși pline de veridic.

Cartea, scrisă foarte repede, 
a apărut pe piață în ziua de 
sîmbătă 25 aprilie 1719, Din 
primele zile, romanul a cuno
scut un mare succes. Cititorii 
nu și-au dat seama de ficțiune 
și credeau în mod naiv că Ro-

binson Crusoe a existat în rea
litate. Cartea conține, desigur, 
foarte multe pasagii veridice. 
Trebuie spus totodată, că, fără 
să ezite o clipă, Defoe a trans
mutat, arbitrar, animalele și 
peisajul Oceanului Pacific în 
cel Atlantic.

Editorul cerea scriitorului să 
continue aventurile lui Robin
son Crusoe. Daniel se așeză 
din nou la masa de scris și 
noua carte care a ieșit de sub 
pana sa. s-a bucurat de același 
succes strălucit ca și prima. 
Editorul nesățios cerea noi a- 
venturi. Daniel a strîns atunci 
cîteva predici protestante vechi 
și o seamă de articole nepubli
cate și a compus din ele un al 
treilea volum sub titlul: „Ra
ționamentele serioase ale lui 
Robinson Crusoe”. De data a- 
ceasta însă, nu avu succes.
In decursul timpului, romanul 

despre Robinson Crusoe a ră
mas una dintre cărțile prefe
rate ale cititorilor din toate 
țările.

Daniel Defoe a vrut să po
vestească aventurile unui ma
rinar care a nimerit pe o in
sulă pustie. In realitate, el a 
fost unul dintre primii care a 
scris un minunat poem în pro
ză despre omul care supune 
natura.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I



I Nf ORM^ll
Marți seara a avut loc ia 

restaurantul „Parc” din Capi
tală o întîlnire prietenească în
tre artiștii de operă italieni 
care au întreprins un turneu în 
țara noastră Si artiști ai Tea
trului de Operă și Balet al 
R.P.R., organizată de O.S.T.A.

La întîlnire au participat re
prezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe și Comite
tului de Stat pentru Cultură 
gi Artă.

Au fost de față reprezentanți 
ai Legației Italiei la București.

★
Corul de copii al RadiotSle- 

viziunii din R. P- Bulgaria, 
condus de Hristo Nedealcov, 
sosit în București în cadrul 
schimburilor culturale dintre 
Radioteleviziunea romînă și 
cea bulgară, a susținut marți 
seara la televiziune un concert 
pentru micii telespectatori din 
țara noastră.

*
Pentru îmbogățirea temati

cii cărților poștale ilustrate și 
ridicarea nivelului lor artistic, 
Centrala editurilor și difuzării 
cărții, prin Editura Meridiane, 
în colaborare cu Asociația ar
tiștilor fotografi din R.P.R. or
ganizează un concurs de foto
grafii artistice.

La concurs vor fi admise lu
crări ale fotografilor amatori

și profesioniști din țară, ce nu 
au mai fost publicate, avînd ca 
tematică : a) aspecte urbani
stice și social-culturale din 
orașele patriei, aspecte indu
striale. monumene istorice și 
de arhitectură ; b) aspecte din 
stațiunile balneo-climaterice; 
c) peisaje naturale monumente 
ale naturii.

Fotografiile în alb-negru sau 
color, avînd un format de 
9X12 (minimum), însoțite de 
explicații detaliate asupra ima
ginii prezentate, vor fi trimise 
pe adresa Editura Meridiane- 
București, Piața Scînteii nr. 1, 
etajul VIII — pînă la data de 
15 octombrie 1963.

Cele mai bune fotografii vor 
figura într-o expoziție ce se va 
organiza în luna ianuarie 1964. 
Juriul va acorda premii în va
loare totală de 27 000 lei, pen
tru fiecare din cele trei grupe 
tematice cîte un premiu I în 
valoare de 3 000 lei, cîte un 
premiu II în valoare de 2 000 
lei. cîte un premiu III în va
loare de 1 500 lei și cîte cinci 
mențiuni a 500 lei fiecare. Au
torii fotografiilor nepremiate 
ce vor fi achiziționate ca mo
dele de cărți poștale ilustrate 
vor primi drepturile de autor, 
conform tarifelor legale.

(Agerpres)

Conferința de presă consacrată zborului cosmic simultan 
al cosmonauților Valeri Bîkovski și Valentina Tereșkova

Ce a urmat după o critică...
(Urmare din pag. I)

licării nu sînt cuprinși desigur 
tinerii care urmează învăță- 
mîntul seral, cei de la cursu- 
rile de specializare și cei 
care se califică prin cursuri de 
scurtă durată. Intr-adevăr, la 
cursuri se predau noțiuni noi 
pentru toți muncitorii, se pre
zintă și se explică îmbunătă
țirile aduse standardelor de 
stat, se dezbat problemele le
gate de construcția cabotiere- 
lor, a tancurilor petroliere, a 
Vagoanelor. înseamnă că tine
rii. mai ales cei de la învăță- 
mîntul seral, rămîn fără să 
cunoască aceste probleme. 
Pînă în prezent nu am luat 
nici o măsură pentru a le veni 
în ajutor. Există însă o cale, 
care nu le-ar îngreuna progra
mul de învățămînt : ori de 
cîte ori se prezintă la curs o 
metodă nouă de lucru, o mo
dificare în STAS (de pildă, 
îmbunătățirea semnelor con
venționale de calitate a supra
fețelor) sau alte noțiuni abso
lut necesare muncitorilor, a- 
cestea să le fie predate sub 
forma unor scurte conferințe 
urmate de demonstrații practi
ce. Acestea ar orienta pe tineri. 
Apoi, cartea sau broșura de 
specialitate, discuțiile cu ingi
nerii, i-ar ajuta să cunoască 
mai bine problemele care-i in
teresează.

Remarca secretarului comi
tetului U.T.M. este justă. Ea 
vine însă destul de tîrziu și 
tocmai de aceea se impune ca 
organizația U.T.M. — în pri
mul rînd — să se ocupe de 
lămurirea tinerilor, de mobi
lizarea lor la aceste forme de 
pregătire profesională, să cea
ră sprijinul necesar conducerii 
întreprinderii în vederea pre
gătirii conferințelor. In acest 
sens, este bine ca perioada de 
vacanță să fie folosită pentru 
punerea la curent a muncito- 
rilor-elevi cu ultimele proble
me discutate la cursul de ri
dicare a calificării.

Buna organizare a cursu
rilor, mobilizarea muncito
rilor trebuie susținută și 
printr-un înalt nivel de 
predare, pe înțelesul cursan- 
ților. Am adresat o în
trebare în acest sens ingi
nerului CONSTANTIN ȘTE
FANA — șeful secției me
canică „B”.

Iată ce ne-a răspuns :

— Ca șef de secție și ca lec
tor am considerat că proble
mele practice trebuie tratate 
sub toate aspectele. Numai în 
acest fel muncitorii pot deveni 
stăpîni pe meserie. Totdeauna, 
la prezentarea unei lecții noi 
(de pildă, „toleranțe și ajusta- 
je") am pornit de la lucrările 
care se execută în secție, am 
explicat importanța pe care o 
prezintă un anumit mod de 
lucru. De aici am trecut la 
partea teoretică a problemei și 
la demonstrații practice. La 
începutul fiecărei ore de curs 
se face o sinteză a celor pre
date la lecția anterioară.

— Lecțiile an fost înțelese 
de cursanți ?

— în majoritate, da. Spun 
aceasta pentru că m-am _ izbit 
de o greutate. Cu toate că unii 
muncitori au aceeași categorie 
de încadrare, deci sînt cuprinși 
la același curs, nivelul lor de 
pregătire și de înțelegere este 
totuși diferit. De ce ? Pentru 
că o parte sînt calificați în 
școli profesionale, alții la locul 
de muncă, alții sînt proveniți 
din școli tehnice.

Am citit în ziar că la Com
binatul chimic Făgăraș, la re
partizarea muncitorilor pe

cercuri s-a ținut seama și 
de baza calificării lor. Ar 
fi foarte bine dacă și în 
întreprinderea noastră s-ar 
ține seama de acest lucru. S-ar 
crea astfel posibilitatea ca toți 
cei cuprinși la cursurile de ri
dicare a calificării să devină 
stăpîni pe matematică, fizică, 
metalurgie fizică și desen teh
nic, materii absolut necesare 
perfecționării lor profesionale.

Iată că ceva din experiența 
i cumulată la Combinatul chi
mic din Făgăraș, a stârnit in
teres. Pentru a organiza 
cursurile în acest fel, se 
cere din partea conducerii 
Uzinelor mecanice — Turnu 
Severin, a comitetului U.T.M. 
și comitetului sindicatului de 
aici, ca primii pași să fie fă- 
cuți încă de pe acum. Din vre
me trebuie gîndit la formele 
pe care le va lua în anul vii
tor procesul de ridicare a ca
lificării, din vreme trebuie să 
se stea de vorbă cu viitorii 
cursanți pentru a cunoaște 
bine ce știu și ce ar mai tre
bui să învețe.
In privința organizării cursu

rilor, a ajutorului pe care 
ele l-au dat muncitorilor, 
au mai existat unele deficien
țe. remarcate chiar de cursanți.

In această privință, tinerii 
electricieni Nicolae Mălineanu 
și Mihai Manea ne spuneau :

— Fără îndoială, în acest an 
cursurile sînt mai bine organi
zate, problemele tratate au fost 
gradate, ne-au atras atenția. 
Și nivelul de predare a fost 
mai bun. Putem spune că am 
înțeles tot ce ni s-a predat. 
Pentru o mai bună organizare 
a cursurilor noi am avea de fă
cut unele propuneri. în primul 
rînd, în toată uzina să existe 
o zi rezervată numai cursuri
lor de ridicare a calificării. 
Faptul că zilele diferă de la o 
secție la alta, face ca unele 
acțiuni să se suprapună și de 
multe ori lectorii să nu poată 
veni la cursuri. în al doilea 
rînd, ținînd seamă că sisteme
le și acționările electrice se în
noiesc mereu, să ni se mărea
scă numărul de ore și să ni se 
vorbească pe larg și despre 
unele chestiuni de care ne lo
vim zi de zi: instalația navală 
de radar, electronică etc. în al 
treilea rînd, și aceasta vine în 
sprijinul tuturor muncitorilor 
din întreprinderea noastră, ca
binetul tehnic să se ocupe mai 
mult de procurarea și popu
larizarea cărților tehnice de 
nivel mediu corespunzătoare 
meseriilor noastre. La noi încă 
se înțelege prin „cabinet teh
nic* mai mult „colectiv de 
inovații.'. Este drept, avem în 
secție cîteva cărți electroteh
nice sau de automatică, dar 
ele fie că sînt pentru rețele 
exterioare de înaltă tensiune 
(și nu ne trebuie), fie că sînt 
de nivel superior, numai pe 
înțelesul inginerilor (și nu știm 
cum să ne descurcăm în ele). 
Nouă, de pildă, ne-ar trebui 
cărți de electrotehnică navală, 
introducere în televiziune și 
radar.

Evident, cursul de ridicare a 
calificării ne dă orientarea în 
multe probleme. Pentru for
marea unei bogate culturi teh
nice trebuie însă să citim mai 
mult, iar cărțile tehnice să fie 
pe înțelesul nostru.

...Sînt propuneri de care ar 
mai trebui să se țină seamă. In 
legătură cu formele de propa
gandă tehnică, de popularizare 
a publicațiilor de specialitate 
și în acest an cabinetul tehnic 
al Uzinelor mecanice din Tr. 
Severin (responsabil ing. Aiex. 
Strinoiu) a rămas deficitar. Nu 
ne îndoim că doleanțelor mun
citorilor Ii se va răspunde prin 
fapte chiar în cursul trimes
trului următor.

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
în sala de spectacole a Uni
versității din Moscova a avut 
loc o conferință de presă con
sacrată zborului cosmic simul
tan de mai multe zile al lui 
Valeri Bîkovski și Valentina 
Tereșkova.

Conferința de presă a fost 
deschisă de 
președintele 
Științe a U.R.S.S.

„Prioritatea Uniunii Sovieti
ce în domeniul cuceririi spa
țiului cosmic, a declarat acad. 
Keldîș. este rezultatul nu nu
mai al puternicei baze indus
triale, al tehnicii perfecționa
te, al superiorității într-o serie 
de ramuri de frunte ale știin
ței, ci si rezultatul mărețelor 
idei care înaripează pe oamenii 
sovietici, ideile muncii crea
toare spre binele păcii și pro
gresului general”.

Acad. Keldîș a înmînat din 
partea Academiei de Științe a 
U.R.S.S. medaliile de aur 
„Konstantin Eduardovici Țiol- 
kovski”. Valentinei Tereșkova 
și lui Valeri Bîkovski.

Profesorul Iazdovski a făcut 
pe scurt cunoscute celor pre- 
zenți metodele care au permis 
să se urmărească starea cos- 
monauților în zbor.

Acad. A. Blagonravov. con
ducătorul secției de științe 
tehnice a Academiei de Știin
țe a U.R.S.S.. a declarat că 
numai după o mare perioadă 

timp va putea fi apreciată

Mstislav Keldîș, 
Academiei de

de

noutatea pe care a realizat-o 
acest zbor pentru știință, pe
rioadă necesară pentru prelu
crarea materialelor obținute 
în timpul zborului.

Cosmonautul nr. 5. Valeri 
Bîkovski. și-a început cuvîn- 
tarea prin indicarea timpului 
si locului cînd și-a început 
zborul.

El a vorbit detaliat despre 
activitatea sa în timpul zbo
rului.

La 16 iunie, a spus Bîkovski, 
mi s-a alăturat, în nava „Vos- 
tok-6”, sora mea cosmică Va
lentina Tereșkova. „Zborul a 
devenit mai plăcut, mai inte
resant”.

Cosmonautul nr. 6, Va
lentina Tereșkova, a declarat 
că este „nespus de fericită” că 
o tînără sovietică a avut cin
stea să desăvîrșească munca 
eroică a marelui colectiv de 
oameni de știință, constructori, 
muncitori.

Tereșkova a consacrat o 
mare parte a cuvîntării sale 
pregătirii femeilor cosmonaute.

Cosmonauții sovietici au răs
puns Ia o serie de întrebări 
puse de ziariști.

Corespondentul agenției 
U.P.I., Henri Shapiro, a între
bat : Care a fost misiunea 
exactă a zborului ? Misiunea 
zborului a fost anunțată de 
toate ziarele, a răspuns Bîkov
ski. Cosmonautul a spus apoi 
că programul prevedea ateri-

Noi descoperiri referitoare
la cimpurile magnetice 

ale Soarelui
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 

Andrei Severnîi, membru co
respondent al Academiei de 
Științe a U.R.S.S., scrie într-un 
articol apărut în „Izvestia“ că 
oamenii de știință sovietici au 
obținut mari succese în studie
rea cîmpurilor magnetice ale 
Soarelui cu ajutorul magneto- 
grafeior solare de înaltă sensi
bilitate.

în urma cercetărilor s-a sta
bilit că magnetismul există nu 
numai în petele solare. Cîmpuri 
magnetice, ce-i drept mai slabe, 
se întind pe suprafețe foarte 
mari ale Soarelui, opărind 
uneori și acolo unde nu se 
disting nici un fel de pete so
lare.

In prezent, subliniază Sever-

nîi, a apărut posibilitatea de a 
prevedea dinainte apariția și 
intensitatea furtunilor 
tice. Aceasta prezintă o 
bită importanță pentru 
rurile cosmice, deoarece 
(iile constituie una din 
cipalele pericole pentru 
monauți. Astăzi oamenii 
știință pot prevedea aceasta cu 
o mare precizie pentru o peri
oadă de cîteva zile. Prin ela
borarea unor metode sigure de 
prognoză a furtunilor magne
tice, savanții vor putea stabili 
dinainte perioadele optime 
pentru zbor, precum șl durata 
călătoriilor cosmice pentru ca
re cosmonauțil nu vor avea 
nevoie de echipament special 
de protecție.

magne- 
deose- 

zbo- 
radia- 
prin- 
cos- 

de

azarea la a 82-a rotație și el 
îndeplinit programul.

Corespondentul ziarului „Ti- 
mes” a pus întrebarea : Cînd 
se va oferi o posibilitate egală 
ziariștilor occidentali cu a zia
riștilor sovietici, de pildă, să 
asiste la lansarea navelor cos
mice.

Doresc să spun, a subliniat 
președintele Academiei de 
Științe a U.R.S.S., că nava a- 
mericană „Mercury” cîntărește 
două tone, iar nava noastră — 
aproximativ 5 tone. De aceea 
zburăm mai departe și un timp 
mai îndelungat Dacă însă 
nava noastră poate plasa pe 
orbită o greutate de 5 tone, 
ea poate plasa și o încărcătu
ră militară de aceeași dimen
siune. Cît timp, a subliniat 
Mstislav Keldîș, în lume nu 
există garanții pentru pace, 
oamenii sovietici nu pot des
tăinui secretele legate de pu
terea defensivă a țării. Cînd 
vor apare garanții temeinice 
ale păcii, atunci va fi rezol
vată și această problemă.

„New-York Herald Tribune“ despre situația

Zn momentul cînd poporul 
congolez se pregătește 
să sărbătorească la 1 iu

lie cea de-a treia aniversare a 
independenței, guvernul Adou- 
la are de făcut față, scrie în
tr-o corespondență specială 
ziarul „New York Herald Tri
bune”, unei probleme cît se 
poate de serioase : accentua
rea regionalismului.

în mai puțin de un an, nu
mărul provinciilor congoleze 
s-a înmulțit de la șase la 22, 
alte două sau trei provincii 
urmînd a fi aprobate în viito
rul apropiat de către Adu
narea Națională de la Leopold- 
ville. Fiecare din provincii este 
condusă de un guvern alcă
tuit din cel puțin 10 miniștri,

Lucrările Congresului 
Mondial al F emeilor

din Congo

La panoul fruntașilor
Cum intri în Institutul agro

nomic din lași, privirea îți e 
atrasă de un frumos panou ce 
poartă simbolicul titlul „Ima
ginea sesiunii”.

Aici e locul fruntașilor!
Zi de zi apar alții—
S-a afișat ceva nou! In fața 

panoului, e mare animație. 
Studenții citesc cu satisfacție 
numele celor care la examene 
obțin numai note foarte bune.

Printre evidențiați, alături

de Stanca Cornel. Griu Mihai, 
Spătaru Vasile era trecut și 
Luca Benone. student în anul 
III la Facultatea de horticul- 
tură.

La examenul de pomicultură 
studentul Luca Benone dăduse 
un răspuns complet, demn de 
un viitor specialist îndră
gostit de profesia aleasă. Nota? 
10!

POPOVICI NICOLAE
student

MOSCOVA 25 (Agerpres). —- 
La 25 iunie au continuat lucră
rile Congresului Mondial al 
Femeilor. Carmen del Busto, 
secretară a Federației femeilor 
cubane. a prezentat raportul 
„Problema sănătății și educării 
copiilor și tineretului”.

Apoi au luat cuvîntul nume
roase delegate la congres, 
printre care reprezentantele 
femeilor din Camerun, Moni- 
que Kaman, din Maroc, Sfaya 
Abab. din Cipru și altele.

Cu o deosebită căldură și 
emoție a fost întâmpinată cu- 
vîntarea reprezentantei femei
lor irakiene, Tamina Adil. vă
duva primului secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Irak, Salam 
Adil, executat în mod bestial 
de actualul regim din Irak.

In cadrul lucrărilor de du- 
pă-amiază au luat cuvîntul 
numeroase vorbitoare, printre 
care tov. Suzana Gîdea, pre
ședinta Consiliului Național al 
Femeilor din R. P. Romînă.

Miercuri, congresul își va 
continua lucrările.

Pe adresa Congresului au 
sosit peste 6 000 de mesaie de 
salut din partea unor oameni 
de stat și fruntași ai vieții pu-

blice, printre care Sirimavo 
Bandaranaike, primul ministru 
al Ceylonului regina Elisabeta 
a Belgiei, președintele Indone
ziei, Sukarno. președintele 
executiv al Prezidiului Consi
liului Mondial al Păcii, John 
Bernal, lordul Bertrand Rus- 
sell. cunoscut luptător pentru 
pace din Anglia.

Din R. P. Romînă au trimis 
mesaje numeroși oameni de 
știință și cultură, printre care 
academicienii Raluca Ripan, 
Alice Săvulescu, Horia Hulu
bei și Mihai Beniuc, prof. dr. 
Ana Aslan, artista poporului 
Aura Buzescu, Eroii Muncii 
Socialiste Maria Zidaru și Ște
fan Tripșa, precum și colective 
ale unor întreprinderi și insti
tuții. muncitori și colectiviști.

își are, de asemenea, propriul 
său parlament local și se stră
duiește să-și sporească atribu
țiile, știrbind în același timp 
pe cele ale guvernului central.

A călători dintr-o provincie 
congoleză într-alta, arată 
„New York Herald Tribune”, 
echivalează cu a călători din- 
tr-o țară într-alta. Este nevoie 
de pașapoarte în regulă, cu 
vize de intrare și ieșire, tre
buie să suporți controlul auto
rităților vamale etc.

Unele provincii, se mențio
nează în corespondența amin
tită, au o oarecare justificare 
din punct de vedere istoric și 
economic; altele sînt însă 
simple porțiuni de teritoriu 
transformate în grabă în pro
vincii, în urma unor târguieli 
între politicienii corupți de la 
Leopoldville.

Subliniind că pe biroul Adu
nării Naționale congoleze se 
află spre aprobare un proiect 
de constituție întocmit de că
tre experții juridici ai O.N.U., 
prin care se recomandă o 
structură federală pentru sta
tul congolez, „New York He-

raid Tribune” remarcă că a- 
cest proiect nu are în momen
tul de față nici cea mai mică 
șansă de aprobare. Tot ce s-ar 
putea crea ar fi o confedera
ție, cît mai puțin strînsă, de 
state, ceea ce echivalează in 
fapt cu transpunerea în viață 
a politicii lui Chombe, deși a- 
cesta nit, mai este prezent în 
momentul de față pe scena 
politică congoleză.

Un alt aspect caracteristic 
pentru situația din Congo este 
reapariția masivă a influenței 
belgiene. Foștii colonialiști, 
scrie „New York Herald Tri
bune”, nu numai că își reca
pătă acum vechile posturi din 
economie, „ale cărei chei nu 
le-au scăpat niciodată din 
mînă”, dar revin și ca instruc
tori ai armatei lui Mobutu. In 
aceste 
mirare 
în țară 
politică
cît — fapt pe care „New York 
Herald Tribune” îl trece sub 
tăcere — adepții unei politici 
de independență fermă, în 
frunte cu Antoine Gizenga, 
continuă să zacă în închisori.

condiții nu produce 
concluzia ziarului că 
se constată o atrofiere 
cu atît mai mult cu

Presa franceză comentează

relațiile din cadrul Pieței comune

permanente C. A. E. R,
pentru construcția

de mașini

SWAZILAND. Militari englezi își îndreaptă mitralierele împotriva greviștilor africani de pe 
o plantație din apropiere de Avelock.

Grijile studenților din Heidelberg
ntr-unul din ulti
mele numere ale 
ziarului vest-ger
man „DIE WELT”, 
ne-a atras atenția o 
amplă informație 
intitulată „O PRO

BLEMĂ ARZĂTOARE — RE
ZULTATELE UNEI ANCHETE 
PRINTRE STUDENȚI“. Repro
ducem mai jos respectiva re
latare :

„Die Well este în măsură să 
publice azj pentru prima oară 
rezultatele anchetei cu privire 
la condițiile de locuit ale stu
denților din Heidelberg, între
prinsă de A.S.T.A. (Comitetul 
studențesc general al universi
tății). Se poate pune întrebarea 
dacă rezultatele obținute sînt 
semnificative. Trebuie să afir
măm însă, din nefericire, că în 
alte orașe universitare lucrurile 
stau și mai rău.

Silueta orașului de pe malul 
rîului Neckar este romantică, 
cu castelul, bisericile și podul 
de piatră aruncat peste rîu. Aci

se găsește cea mai veche uni
versitate vest-germană „Ruper- 
to-Karola”, înființată în 1386. 
Dar cum stau lucrurile în zilele 
noastre, cînd masa celor 10 300 
studenți din Heidelberg (pentru 
care nu sînt de altfel locuri la 
cursuri în aulele vechi și neîn
căpătoare ale universității) por

Ziarul vest-german

în ceea ce privește întrebarea 
fundamentală — suma Ia care 
se ridică chiria ? S-au primit 
răspunsuri de la 4 812 studenți 
care închiriază camere Ia pro
prietari particulari. Dintre aceș
tia, 4 020 plătesc chirie peste 60 
Ia sută din sumele care le stau 
Ia dispoziție (bani trimiși de

„Die Welt« relevă
condițiile grele de

ale studenților din

nește în căutarea unei cămăruțe 
oarecare unde să se poată 
aciua.

în lunile trecute, A.S.T.A. a 
difuzat la Heidelberg un formu
lar de anchetă alcătuit din 16 
întrebări la care au răspuns 
aproape 80 la sută din totalita
tea studenților.

Care sînt rezultatele anchete!

locuit

R. F. G.

părinți sau cîștiguri proprii din 
ocupații temporare).

Punctul următor este proble
ma încălzirii cămăruțelor în 
care locuiesc studenți. Din 4 812 
participanți la sondaj, care în
chiriază locuințe la proprietarii 
particulari, 71 la sută au răs
puns că în genere „n-au mijloa
ce de încălzire” și sînt nevoiți 
să treacă iarna în irig.

PRAGA 25 (Agerpres). — 
Intre 14 și 21 iunie la Praga 
a avut loc ședința ordinară a 
Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru construcția de mașini. 
La lucrările ședinței au par
ticipat delegațiile țărilor 
membre ale C.A.E.R.: Bulga
ria, Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, Polonia, Romînia, Un
garia și Uniunea Sovietică. La 
ședința comisiei au asistat în 
calitate de observatori repre
zentanți ai R. D. Vietnam și 
R. P. Chineze.

Comisia a examinat și a a- 
probat o serie de măsuri în
dreptate spre îndeplinirea ho- 
tărîrilor Comitetului executiv 
al C.A.E.R.

La ședința comisiei s-au 
examinat probleme privind 
coordonarea unor investiții în 
construcția de mașini. Comi
sia a examinat propuneri pen
tru satisfacerea necesităților 
suplimentare ale țărilor în 
tractoare și mașini agricole 
pe perioada pînă la 1965, pre
cum și pentru vagoane.

Comisia a aprobat recoman
dările în domeniul tipizării 
utilajului pentru extracția de 
petrol și gaze și a elaborat 
propuneri în domeniul perfec
ționării continue a sistemelor 
de indicatori tehnico-econo- 
mici.

Ședința comisiei s-a desfă
șurat într-o atmosferă priete
nească și de înțelegere de
plină.

PARIS 25 (Agerpres). — In 
preajma viitoarei sesiuni a 
Consiliului miniștrilor de ex
terne ai celor șase state vest- 
europene membre ale Pieței 
comune, care va avea loc în 
iulie. în presa franceză au apă
rut articole de analiză a sta
diului actual al relațiilor din
tre parteneri, în lumina celor 
petrecute la ,precedenta sesiune 
de la Bruxelles. Publicația „La 
Revue Des Deux Mondes” con
stată într-un articol semnat 
de C. J. Gignoux că „concu
rența este din ce în ce mai as
cuțită. din pricina viciilor pie
ței comune”.

Revista atrage atenția că „nu 
se poate spera ca în climatul 
stabilit între cei șase în ianua
rie (cînd a fost respinsă cere
rea Angliei de aderare la Pia-~ 
ța comună — n.r.) să se obțină 
într-un termen scurt vreun 
succes. Acest lucru s-a putut 
constata atît la sesiunea Consi
liului adunării europene de la 
Strasbourg cît Și la reuniunea

miniștrilor celor sase state care 
a avut loc simultan la Bruxel
les și care părea la un moment 
dat că ar provoca o nouă ex
plozie”. Referindu-se la contro
versa care a izbucnit la Bru
xelles. revista amintește dis
puta în jurul „calendarului”, 
adică cererile formulate de 
participanți ca problema în 
care fiecare este direct intere
sat să aibă prioritate în vede
rea rezolvării ei. „Reprezen
tanții vest-germani, scrie re
vista, au propus în cadrul Pie
ței comune un calendar de ac
țiune pînă la sfîrșitul anu
lui 1964. Reprezentanții fran
cezi au opus acestui calendar 
un refuz categoric.

„La Revue Des Deux Mon
des” amintește că „delegații 
francezi au confirmat la Bru
xelles poziția lor cu energie, 
lăsînd să se înțeleagă că vor 
merge fără ezitare pînă la rup
tură, dacă nu li se va da sa-, 
tisfacție”.

de către reprezentantul R. A. Yemen la 0. N. U.
NEW YORK 25 (Agerpres). — 

La 24 iunie, Mohsin Alaini, re
prezentantul Republicii Arabe 
Yemen la O.N.U., a adresat Con
siliului de Securitate o scrisoare 
în care condamnă repetatele ac
țiuni agresive ale trupelor engle
ze împotriva Yemenului și cere 
luarea unor urgente măsuri pen
tru încetarea lor.

Scrisoarea cuprinde o listă de 
asemenea acțiuni organizate de 
la 11 iunie pînă în prezent. A- 
laini a cerut secretarului general 
al O.N.U., U Thant, și Iui Quai- 
son Sackey, președintele actual 
al Consiliului de Securitate, să 
ia măsuri pentru încetarea ace
stor acțiuni și pentru evacuarea 
trupelor britanice de pe terito
riul Yemenului. Delegatul yeme- 
nit relatează în scrisoare 
țele armate britanice an 
zilnic bombardamentului 
Harib și au ocupat mai
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Ceea ce. ni se pare, explică g 
multe...

Desigur, cifrele sînt o materie 
teacă. Dar în cazul de față ele 
capătă caracterul Unui docu
ment alarmant și emoționant.

în puținele cămine existente, 
din numărul global al st 
lor (10 300) au locuit 227 
studenți și 269 studente, adică 
o parte foarte neînsemnată.

Este interesant de relevat în 
această problemă încă o trăsă
tură. Cînd unele ziare au în
ceput să se preocupe de con
dițiile în care sînt nevoiți să 
trăiască studenții din J “ 
studenții-chiriași s-au 
mod categoric ca să li se foto
grafieze cocioabele cu totul de 
neînchipuit în care trăiesc. Ei 
se temeau să nu și le piardă și 
în felul acesta să fie I 
orice culcuș și deci de 
tatea să-și continue studiile. Re
fuzul acesta constituie 
nai foarte alarmant”.

Acestea sînt faptele 
ziarul „Die Welt" le-a 
în privința situației 
se află studenții vest-germani 
în ce privește condițiile de lo
cuit. Dar care sînt cauzele a- 
cestei situații ?

Tot în „Die Welt“ am întîl- 
nit într-un recent articol des
pre bugetul R.F.G. pe anul în 
curs, următoarele două date :

— alocațiile militare au cres
cut cu 28 Ia sută în comparație 
cu anul bugetar precedent

— alocațiile pentru construc-

un sem-

pe care 
relatat 

în care
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sate de la frontiera Yemenului, 
provocînd mari pagube popu
lației.

„în cazul în care Anglia nu 
încetează acțiunile agresive, su
bliniază scrisoarea, guvernul ye- 
menit va fi obligat să ceară con
vocarea Consiliului de Securita
te”.

Alaini a declarat nnor cores-

pondenți de presă că încă de 
săptămîna trecută guvernul său a 
adresat un memorandum Amba
sadei americane din Yemen, în
sărcinată să reprezinte interesele 
Angliei în Yemen, în care atră
gea atenția asupra acestor ac
țiuni agresive. Ambasada ameri
cană a avut însă o atitudine re
zervată, ceea ce a constituit o 
încurajare pentru continuarea a- 
tacurilor forțelor armate brita
nice împotriva Yemenului.

„Dacă Anglia nu-și retrage 
forțele armate, nu încetează a- 
gresiunea, iar O.N.U. nu inter
vine pentru rezolvarea pașnică 
a acestei situații, a declarat A- 
laini, Republica Arabă Yemen 
se vede nevoită să se folosească 
de toate mijloacele pentru a-și 
apăra suveranitatea. Nu vom to
lera prezența agresorilor englezi 
pe teritoriul nostru și nici orga
nizarea de către Anglia a unor 
atacuri împotriva cetățenilor 
noștri”.

La 24 iunie, Ia New York a 
avut loc o întîlnire a delegaților 
reprezentînd 11 state arabe mem
bre ale O.N.U., în cadrul căreia 
a fost analizată plîngerea repre
zentantului Republicii Araba 
Yemen.

1
MOSCOVA. Cu prilejul zi

lei de naștere a lui Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G și președinte al 
Consiliului de Stat al R. D. 
Germane, care la 30 iunie va 
împlini 70 de ani, N. S. Hruș- 
ciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
va face o vizită de prietenie 
în Republica Democrată Ger
mană.

'ATENA. — La 24 Iunie s-a 
deschis sesiunea extraordinară 
a Parlamentului grec, convoca
tă pentru confirmarea guvernu
lui de tranziție, format de Pi- 
pinelis, lider al partidului de 
dreapta „Uniunea națională ra
dicală“ (E.R.E.). După ce Pipine- 
lis a dat citire declarației-pro- 
gram, ședința parlamentului a 
luat sfîrșit. La 25 iunie vor avea 
loc dezbateri pe marginea aces
tei declarații. După cum rezultă 
din declarația-program a lui Pi- 
pinelis, noul guvern Intențio
nează să continue politica gu
vernului precedent atît pe plan 
intern cît și pe plan extern.

RIO DE JANEIRO. Intr-a 
declarație făcută presei, Joao

Goulart, președintele Brazi
liei, a subliniat că noul gu
vern brazilian va continua să 
promoveze o politică externă 
bazată pe principiile respec
tării drepturilor popoarelor la 
o dezvoltare politică și econo
mică independentă. El va con
tinua să mențină relațiile cu 
toate țările, să lupte pentru 
menținerea păcii și soluționa
rea litigiilor pe cale pașnică, 
în domeniul politicii interne, 
a spus președintele, guvernul 
va acorda o deosebită atenție 
rezolvării problemelor econo
mice, luptînd mai ales pentru 
oprirea inflației în țară.

OSLO. — La Oslo a avut loc 
o adunare a organizației din 
Oslo a Uniunii Tineretului Co
munist din Norvegia, consa
crată aniversării a 60 de ani 
de lâ înființarea acestei orga
nizații. Președintele Uniunii 
Tineretului Comunist din Nor
vegia. care a luat cuvîntul în 
cadrul acestei adunări, a vor
bit despre importanța deose
bită a activității organizațiilor 
tineretului comunist în lupta 
pentru pace, democrație și so
cialism.


