
Toate mașinile
cu randament sporit

ntrat complet în 
funcțiune în pri
ma jumătate a a- 
nului 1962, Com
binatul pentru in- 
iustrializarea lem- 
nului-Tg. Jiu este

înzestrat cu utilaj modern de 
înaltă productivitate. A exis
tat însă o perioadă cînd ma
șinile cu care sînt dotate cele 
5 fabrici ale combinatului nu 
produceau la nivelul capaci
tății lor.

De altfel, ziarul a criticat 
unele rămîneri în urmă în ce 
privește îndeplinirea indicelui 
de productivitate a muncii în 
anul care a trecut, critică în
temeiată. Situația a fost ana
lizată și s-au luat măsurile 
corespunzătoare care ne-au 
condus la o mai bună valo
rificare a rezervelor interne 
pe baza cărora să obținem 
indici înalți de utilizare a ma
șinilor și utilajelor. Măsurile 
stabilite se refereau la o mai 
bună exploatare și întreține
re a utilajelor, asigurarea unei 
aprovizionări ritmice cu 
teriale, o mai bună 
zare a fazelor 
etc.

S-a repartizat 
care schimb de 
ungător, care să asigure men
ținerea în stare de funcțio
nare a mașinilor. Pentru noi 
acest lucru are o mare im
portanță. La fabrica de plăci 
aglomerate, de pildă, unde 
majoritatea utilajului func
ționează șutomat, defecta
rea unei singure prese ține 
în loc producția întregii linii 
tehnologice. Pentru înlătura
rea acestui neajuns am stabi
lit ca în fiecare săptămînă să

se facă revizia generală a li
niei de presare, finisare și 
formatizare. La mașinile de 
bază, această operație o exe
cutăm chiar și după fiecare 
schimb. Procedee asemănătoa
re folosim și în cazul utilaje
lor din celelalte fabrici.

Pentru încărcarea corespun
zătoare a utilajelor, s-a stu
diat cu atenție procesul de 
producție și s-au luat măsuri 
pentru înlăturarea locurilor 
înguste. Din cauza unor ase
menea neajunsuri fabrica de 
mobilă nu era aprovizionată

( • Sporind productivitatea j
j muncii cu 44 la sută față de j 
( anul trecut, colectivul Com- j 
( binatului de industrializa- j 
j re a lemnului din Tg. Jiu I 
( și-a îndeplinit înainte de j 
î termen sarcinile de plan pe) 
j primul semestru.

ma- 
sincroni- 

de producție

pentru fie- 
lucru cîte un

ritmic cu semifabricate. Evi
dent aceasta influența negativ 
utilizarea întregii capacități a 
mașinilor cu care este înze
strată această unitate de pro
ducție. Un colectiv de ingi
neri, pe baza studiului făcut 
la presa de funduri de placaj 
a adus unele îmbunătățiri 
tehnice utilajului, care în fi
nal s-au soldat cu creșterea 
productivității muncii în me
die cu 30—50 la sută. în felul 
acesta au fost înlăturate și alte 
locuri înguste de la fabricile 
de cherestea, parchete și mo
bilă, creîndu-se condiții ca 
toate mașinile să poată lucra cu 
randament sporit. Complexul 
de măsuri aplicate a permis 
ca anul acesta timpul efectiv

de folosire a utilajelor, com
parativ cu perioada corespun
zătoare a anului trecut, să 
crească cu peste 10 la sută.

în sprijinul folosirii mai de
pline a capacității utilajului o 
atenție deosebită am acordat 
și îmbunătățirii performanțe
lor tehnice a mașinilor. Mo
dernizarea, adaptarea de dis
pozitive speciale sînt tot atî- 
tea căi prin care am ridicat 
indicii de utilizare la cele mai 
multe din utilajele noastre.

La fabrica de cherestea 
s-au trecut o parte din gatere 
pe avans continuu prin intro
ducerea cutiilor de viteză cu 
ambreiaj. S-au redus astfel la 
minimum defecțiunile acci
dentale și s-a înregistrat o 
creștere a productivității mun
cii de peste 10 la sută. Multe 
alte utilaje au fost înzestrate 
cu o serie de dispozitive exe
cutate din fondurile de mică 
mecanizare.

Aș vrea să mă mai opresc 
Ia o problemă deosebit de 
importantă — cultura tehnică 
a muncitorilor. Au 
ființate cursurile 
ficare (absolvite 
400 de muncitori), 
ridicare a calificării 
de alți 200. S-au ținut apoi 
conferințe cu caracter tehnic, 
a fost organizată mai bine 
propaganda tehnică cu scopul 
de a se asigura o largă 
pîndire a cărții tehnice, 
noștințele ' profesionale
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Itinerar plastic
„Protejata”
Pe teme științifice
Huliganismul și principalul său microb 
Un om al Dobrogei
Fierul vechi — pîinea de fiecare zi a 
lăriilor (raidul nostru)I
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Adam și Eva” (cronica dramatică)
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Festivalul filmului

Sinaia — Cota 1 400 traseu turistic mult 
apreciat de excursioniști

patriotică
Numeroși tineri din regiu

nea Banat participă cu însu
flețire la diferite activități de 
interes obștesc. în prima ju
mătate a anului ei au strîns și 
trimis oțelăriilor peste 10 000 
tone fier vechi. în același 
timp,, prin munca patriotică 
desfășurată de sute de tineri 
mecanizatori și colectiviști, au 
fost reparate și întreținute 
drumurile și șoselele pe o lun
gime totală de 650 km. în ora
șele Timișoara, Reșița, Arad, 
Lugoj, Caransebeș și în alte 
localități din regiune, peste 
5 000 tineri au luat parte vo
luntar la acțiunile inițiate de 
sfaturile populare pentru în
frumusețarea străzilor, ame
najarea parcurilor și spațiilor 
verzi. Valoarea lucrărilor ob
ștești efectuate în acest timp 
de către tinerii din regiune se 
ridică la 3,5 milioane lei.

(Agerpres)

Din tren, turnurile BTl
scânteietoare ?i Ss| S wfl p
conductele acri- H H I
ene. de o desăvîr- |
șită suplețe ale H | 
combinatelor chi- gg 
mice, amintesc de B K 
turnurile unor 'im- Qj y
presionante cetăți.
In artele metalice, •, 
în uriașe rezer- KS E
voare, zvîrcolirile * țS «Ș sț
materiei se pre- ra ® u
simt implacabile, sg i 
mase nevăzute ® H 6
de metan sînt || B i
preschimbate aici sa H g
și dobîndesc for- |
me și contururi 
firești; oamenii continuă 
un grandios proces de corec
tare a naturii. Țîșnind armo
nic spre cer, aceste turnuri de 
aluminiu par tuburile de di
mensiuni colosale ale unei orgi 
ciudate în care vibrează sunete 
imperceptibile, culori miracu
loase și nezărite fluide, o orgă 
în care pămîntul își aduna tai
nice seve din logodna cărora 
se zămislesc minuni...

Totul inspiră forță... 
O frumusețe sobră... 
Si, mai ales, liniște...
Da. liniștea e stăpînă peste 

cetățile cu ferestre inundate de 
soare, în clădirile cu acoperi
șuri simple, ca ale caselor 
obișnuite, pe aleile desenate 
printre ierburi și flori.

Trenul oprește în gara mo
destă, cîndva (nu e foarte mult 
de atunci) gara unei comune 
oarecare.

Unde e orașul ?
Autobuzul alunecă pe șosea, 

trece pe lingă pilcuri de arbori 
prăfuiți, ocolește căsuțe simple, 
acoperite cu șindrilă și pe ne
așteptate — cu o dulce vio
lența. peisajul se schimbă: iată 
orașul1 Inchipuiți-vă superbele 
evantaie de blocuri resfirate 
pe plajele litoralului, ori noile 
cvartaluri bucureștene Și mu
tați — în gînd — o parte din 
ele pe aceste meleaguri, în a- 
propierea munților. Iată cel 
mai tînăr oraș al țării ; Oneș- 
tiul I

Pe străzile largi, pe bulevar
dele spălate de ploaia abia în
depărtată, oamenii trec, recom- 
punînd pe locul unde „a fost 
odată ca niciodată” o comună, 
ritmul cotidian al orașelor 
mari, efervescența și multitu
dinea de mișcări a citadinilor 
veșnic grăbiți. Sub arbori — 
felinare de neon; blocurile își 
înșiruie muzical balcoanele, a- 
devărate loji de multicolore

Cu planul semestrial
îndeplinit

rominesc<<

în cadrul manife- 
Itărilor organizate 
pentru oamenii mun
cii aflați la odihnă, 
în lunile iulie fi au
gust, in stațiunile de 
la munte și de pe li
toral se va organiza 
„Festivalul filmului 
rominesc”.

Cele două cicluri 
de filme din cadrul

festivalului, se vor 
deschide cu copro
ducția romîno-fran- 
ceză „Codin” fi noua 
realizare a studiou
lui cinematografic 
„București” — „Tu- 
dor Vladimirescu” — 
ambele în premieră, 
în continuare vor 
rula filmele artistice 
„Lupeni-29”, „Partea

vină”, „Cerul 
gratii”, „Va

ta mare", și 
„Inai-

ta de
n-are
canță 
documentarele
ta poezie a artei noa
stre populare”, „Mase 
plastice”, „Tăbăca- 
rii”, „Album fotba
listic 1962",

(Agerpres)

Atelierul do freze al Uzinelor „Electropu- 
tere” din Craiova. Interior modern. Ca niște 
laboranți care stăpînesc universul tainic al ci
frelor și formulelor — muncitorii sînt aici 
specialiști de mîna întîi. Tehnica pe care o 
au la îndemînă le cere cunoștințe complexe.

Dar, dacă nu te miri cînd vezi lingă aseme
nea mașini un om în vîrstă, rămîi impresio- 

' nat atunci cînd niște puști cu părul pieptănat 
încă la o parte, mînuiese mașinile complicate 
cu abilitatea unor pianiști.

Așa i s-a întîmplat fotoreporterului nostru. 
Treceam prin atelierul amintit, cînd — a dat 
cu ochii de o scenă ca aceea pe care o vedeți 

i în fotografie. Niște adolescenți, elevi-ucenici, 
lucrau singuri la o mașină de mare precizie. 
Erau cîteva zeci de băieți. Unul dintre ei —

_____________________________________________________________________

elevul Gheorghe Trifiu. se „Juca” nu altceva 
lucrind la o mașină cu comandă electronică.

— Se descurcă ?
— Excelent, a răspuns meșterul, tovarășul 

Constantin Danciu. E unul dintre aceia pe 
care eu îi văd devenind niște vîrstnici în me
serie. Uite, de pildă, cînd lucrează el, eu pot 
pune mîinile așa (tovarășul Danciu și-a pus 
mîinile Ia piept, arătînd prin asta cit e de 
sigur pe priceperea ucenicului său). Studiază, 
ăsta e tot secretul băieților de felul lui, ci
tesc, gîndesc, învață de la alții-

...Cuvinte calde, cuvinte de laudă Ia adresa 
tinerei generații. Auzindu-le te gîndești cu 
mindrie cît de frumos, cit de bine cresc și se 
perfecționează cei mai tineri muncitori ai in
dustriei noastre.

Fototext : I. CUCU și E. FLORESCU

• In regiunea BA
CĂU numărul 
treprinderilor 
dustriale care 
realizat planul 
mestrial înainte 
termen trece de

fabricii 
celulo- 
roșie” 

printre 
din 
în
de 
la

Colectivul 
de hîrtie și 
ză „Steaua 
se numără 
întreprinderile 
regiune care au 
deplinit înainte 
termen planul 
toți indicii.

în- 
in- 
au 
se
de 
20.

la• Minerii de 
exploatarea carbo
niferă Tebea din 
raionul BRAD au 
îndeplinit înainte 
de termen planul 
de producție pe pri
mul semestru al a- 
nului.

• Printre între
prinderile din re
giunea Cluj, care au 
îndeplinit înainte 
de termen planul 
pe primul semestru 
se află și Uzinele 
sodice Ocna Mureș. 
Chimiștii de aici au 
ridicat productivi
tatea muncii în pe
rioada care a 
cut de la 
anului cu 
față de 
planificat 
ținut economii 
plimentare la 
țul de cost 
1 830 000 lei.

marfă pa primul 
semestru al anului.

tre- 
începutul 
4 la sută 

indicele 
și au ob- 

su- 
pre- 

de

fo-• Muncitorii 
restievi din regiu
nea SUCEAVA au 
realizat planul pro
ducției globale și

• întreprinderile 
producătoare de 
materiale refracta
re și abrazive din 
Ministerul Meta
lurgiei și Construc
țiilor de Mașini ra
portează realizarea 
înainte de termen a 
planului la produc
ția globală și mar
fă pe primul 
mestru al

se- 
anului.

® Pînă 
regiunea 
reș si-au 
planul Pe primul 
semestru al anului 
peste 30 de între
prinderi industriale 
și alte unități eco
nomice.

acum, în 
Maramu- 
îndeplinit

cristale și în zăpada perdele
lor pîlpîie o adiere proaspătă, 
a vîntului, or poate a pădurii. 
Ca peste tot. plini mari, aurii, 
își odihnesc conturul solar în 
vitrinele magazinelor străjuite 
de firme galbene. în fața ci
nematografului „Constructo
rul” e aceeași îmbulzeală, iar, 
în cofetăria („Miorița”', bine
înțeles) intră eternele perechi 
de îndrăgostiți.

La prima vedere, totul e 
obișnuit. E aceeași atmosferă 
de liniște dinamică, înstăpînită 
în toate orașele țării.

Bulevardele sînt aceleași.
Si școlile. (Clopoțelul e la 

locul lui, pe pervazul ferestrei, 
în cancelarie...)

Si autobuzele. („Un bilet 
pînă în centru vă rog”)

Si conversațiile înfiripate la 
colțul străzii: („Ce-ți face bă
iatul 7” sau „Bate C.S.M.S.!” 
sau „Vino diseară la noi, la 
televizor !” sau „Ai mqi învă
țat table ?”). ''

Deci, peisajul firesc...
Totuși la puține ore de la 

intrarea în cel mai tînăr oraș, 
prefigurînd orașele viitorului, 
începi să te deprimi cu un aer 
care parcă e altul, un aer deo
sebit, detectezi semne, nuanțe 
cu totul noi atunci cînd pri
vești în jurul tău Și realizezi 
o imagine dominantă: ca în- 
tr-o răsfrîngere în ape sau în 
cleștar, blocurile, florile, dru
murile, recompun, lăuntric, în 
ființa acestor oameni, alte noi 
orașe. Nu e vorba numai de 
noutăți arhitectonice 1 Mistria 
meșterului zidar a fost inspi
rată, autorii orașului, arhitec
ta, s-au întrecut pe sine, dar 
ceea ce, omenește s-a zidit în 
inimile locuitorilor Oneștiului 
e ceea ce impresionează în pri
mul rînd. „Orașul" lăuntric, 
orașul cu liniile lui desăvîrșite, 
ne apropie de viitor.

înainte de a se muta în vi
satele orașe ale comunismului, 
oamenii au înălțat Oneștiul, ca 
o promisiune, ca un pas spre 
orașele care vor fi! De cîțiva 
ani, pe temelia bătrînei co
mune Onești se desfășoară o 
„repetiție generală cu public" 
a viitorului 1

Oraș tînăr... Nu e o expresie 
curentă, ci o imagine. Tinere
țea Oneștiului nu ține numai 
de vîrsta străzilor , și a caselor, 
ci si de a locuitorilor săi.

Media de vîrstă a Oneștiului: 
27 de ani!

Atît avea Omul în momentul 
în care, desprins de pămînt, a 
zburat — întîiul — spre stele.

Am vorbit cu unul dintre 
constructorii Oneștiului, ingi
nerul Gheorghe 
ția a început de 
anii construcției 
liste, pe șantier 
colective de muncă puternice 
care „călătoresc” împreună de 
la un obiectiv la altul, schim- 
bînd cu ușurință „domicilii”, 
simțindu-se pretutindeni acasă. 
Mulți dintre cei care au înălțat

Bălan. Discu- 
la ideea că în 
noastre socia- 

s-au format

GHEORGHE TOMOZEI

(Continuare în pag. a IV-a)

Constracliile zootehnice — trainice, ieftine, la timp!
în 

sprijinul 

zidarilor

l/iMilrWiU

I

aralel cu lucrările 
de întreținere a cul
turilor și pregătirea 
secerișului, colecti
viștii din Mireșul 
Mare, regiunea Ma
ramureș, participă

cu însuflețire și la munca de pe 
șantierele construcțiilor zootehni
ce. Organizarea bună a muncii 
oamenilor, procurarea din timp a 
materialelor — multe din resur
se locale — au contribuit la da
rea în folosință într-un timp 
scurt a ci torva din aceste obiec
tive. Astfel, o puierniță cu o ca
pacitate de 3 000 de pui, o îngră- 
șătorie pentru 400 de porci, o

maternitate pentru 50 de scroafe 
fi un saivan pentru 600 de oi, au 
fost terminate. într-un stadiu a- 
vansat se află și un grajd pentru 
100 de capete bovine.

Fără îndoială, acestea sînt suc
cese de prestigiu ale colectiviști
lor din Mireșul Mare. O contri
buție însemnată la construirea a- 
dăposturilor amintite au adus-o și 
tinerii colectiviști. Caracteristica 
pentru contribuția lor nu au fost 
numai lucrările necalificate i 
procurarea fi transportul de ma
teriale, confecționarea chirpici- 
lor și altele. Ei au participat, a- 
lături de meseriași, sub îndru
marea meșterilor, la lucrările de 
construcție propriu-zise. Cînd 
există preocupare și dragoste de 
muncă se găsesc atîtea resurse l 
într-o bună zi, tînărul Balaș Ioan 
din brigada I de cîmp, a venit cu 
propunerea ca un număr de 4 ti
neri să treacă pentru o perioada 
de timp să lucreze numai pe șan
tierul de construcție al gospo
dăriei, urmînd ca restul oameni
lor să îndeplinească sarcinile ce-i 
revin brigăzii la întreținerea cul
turilor. Și această inițiativă s a 
extins și la alte brigăzi. N-au în- 
tîrziat să se arate și roadele. Un 
număr de tineri a lucrat la tran

sportul nisipului. De la 4 remorci k 
s a ajuns la 10 remorci pe zi. K 
Mulți tineri au participat la ma- $ 
nipularea materialelor, la strîn- îi 
gerea de crengi uscate și cioturi, B 
la transportarea lor din pădure ii 
și la arderea unui cuptor de că- ii 
rămizi. ii

Pentru a contribui la reduce- 
rea prețului de cost, tinerii co- j 
lectiviști au valorificat toate re- j 
sursele locale. Alături de vîrst- J 
nici, ei au confecționat 60 000 
de chirpici și au scos din raza J 
comunei 26 de stînjeni de piatră, 
70 m.c. de material lemnos. Ca g 
mortar au folosit piatra de var g 
existentă în împrejurimi pe care 
au ars-o în cuptoare construite 
de ei în pămînt. Adunate în- J 
tr-un mănunchi, aceste inițiative 
tinerești însumează nu numai va- J 
loarea exprimată prin dragostea J 
de muncă în folosul dezvoltării J 
gospodăriei colective, ci și una J 
economică de mare importanță : 
cîteva din obiectivele planificate J 
pentru acest an au fost date deja J 
în folosință. Apoi s~au realizat 
însemnate economii. Numai la B 
construcția unui singur grajd J) 
s au economisit 70 000 lei. B

îi
ADRIAN MUNȚIU îi

VARA TRECE...
oii Fusar, secreta
rul organizației, de 
bază U.T.M. de la 
brigada Trifești, și 
Petru Cozmeț, se
cretarul organiza
ției de bază U.T.M.

de la brigada Zaboteni, au ve
nit, mai deunăzi, la inginerul 
Constantin Sandu, președintele 
gospodăriei. Discuția a fost 
scurtă. Ce au vrut cei doi' ti
neri ? Organizația, U.T.M. din 
gospodăria colectivă Trifești 
și-a propus ca în vara aceasta 
să realizeze importante obiecti
ve prin muncă patriotică. Cele 
2 brigăzi, printr-o organizare 
bună a muncii colectiviștilor au 
terminat mai devreme prașilele 
ca și celelalte lucrări de sezon. 
Gospodăria are planificat ca a- 
nul acesta să ridice 7 noi con
strucții zootehnice. Pentru a 
economisi bani și pentru a ter
mina mai repede construcțiile, 
colectiviștii — oameni între
prinzători și gospodari — și-au 
propus să folosească balastul 
din Prut, chirpici, lemn din pă
durea învecinată. Cei doi secre

tari U.T.M. au venit cu propu
nerea ca tinerii din brigăzile lor 
să transporte o anumită canti
tate de balast, să confecționeze 
o parte din chirpici, ,să fasone
ze și să aducă o parte din lem
nul din pădure prin muncă pa
triotică. O inițiativă mai valo
roasă nici că se putea. Firește, 
conducerea gospodăriei a fost 
de acord și tinerii au trecut la 
lucru. In numai cîteva zile ei 
au transportat 50 din totalul de 
250 metri cubi de balast. De a- 
semenea au confecționat 10 000 
din cei 30 000 de chirpici nece
sari. Numai utemistul Ștefan 
Bejenaru, de pildă, a confecțio
nat 4 000 de chirpici, iar Ion O- 
nofrei 1 000 de bucăți. Alți ti
neri, printre care Petru Cobzac, 
Mihai Marcu, Gheorghe Lungu, 
Vasile Lamban, Vasile Nichifor 
au tăiat, fasonat și adus 12 
care de nuiele și furci. Acum 
maternitatea pentru 400 porci 
este la acoperiș, la un grajd se 
înalță zidurile, iar altul este 
la fundație. Aici la vale de sat, 
este un întreg șantier. Dar asta 
încă nu-i totul. Pe lîngă că a-

ceste adăposturi vor fi gata la 
timp, ele vor fi realizate la un 
preț de cost redus. In loc de 400 
lei pe cap de animal, cum era 
planificat, prețul de cost se va 
reduce la mai puțin de 300 de 
lei.

Și la G.A.C. din Bivolari, Mo- 
goșești, Prisecani, Dobrovăț din 
raionul Iași se lucrează într-un 
ritm care va face ca în cel 
mult 2 luni toate construcțiile 
zootehnice planificate să fie „la 
cheie“.

In acest an, In raionul Iași, 
e prevăzut să se construiască 
53 grajduri, 20 maternități, 15 
îngrășătorii, 13 saivane — în 
total 130 de adăposturi pentru 
animalele proprietate obșteas
că. In ce stadiu se află lucră
rile la aceste obiective ? Din 
situația operativă a consiliului 
agricol raional reiese limpede 
că numeroase gospodării colec
tive nu asigură desfășurarea 
ritmică a lucrărilor pe șantie
rele construcțiilor zootehnice. 
Multe sînt foarte întîrziate. 
G.A.C. Schitu-Duca trebuie să 
ridice anul acesta 2 grajduri,

Acum se poale schimba și de o sulă de ori amplasarea 
grajdului.,.

Desen de M. CARANFIL ,

Dar colectiviștii de aici nu s-au 
apucat încă de lucru. La Voi- 
nești și Vlădeni, aceeași situa
ție. La alte G.A.C. cum sînt cele 
din comunele Pocreaca și O.-! 
soi construcțiile au fost doar.., 
trasate. Cauzele ? Să relatăm un 
fapt. La brigada Cirniceni a 
gospodăriei colective din Tigă- 
nași, e prevăzut să se constru
iască un grajd. Colectiviștii 
s-au apucat de lucru. După ce 
au executat săpăturile pentru 
fundație... s-a constatat că lo
cul n-a fost bine ales, Lucrările 
au fost întrerupte. Au în-

ceput săpături în altă parte. Ö 
altă cauză, care se leagă de 
prima, constă în lipsa de opera
tivitate cu care a fost stabilit 
definitiv locul unde vor fi am
plasate noile construcții și pre
darea întîrziată a planurilor a- 
cestora. Sînt gospodării colec
tive, ca cea din Periani, unde

C. SLAVIC 
corespondentul 

•„'Scînteii tineretului“ 
pentru regiunea Iași

f (Continuare în pag, a V-a)



Ignat Dumitru și Batoc Sil
viu privesc unul la celălalt cu 
nedumerire și cu oarecare în 
grijorare. Ceea ce se întîmpla 
era aproape neașteptat și-i pu
nea în mare încurcătură. Ei 
văzuseră o altă dezlegare sau 
în orice caz nu una în care să 
fie direct implicați.

Pentru că așa porniseră lu
crurile. Aurica spunea, de obi
cei, că dacă depășește încă o 
dată planul și a eliminat rebu
turile, asta vine de la organi
zarea muncii și folosirea între
gii capacități a mașinii. Ignat 
și Batoc însă erau de părere 
că nu aici se află explicația 
rezultatelor ei, ci în nivelul 
tehnic al mașinii la care este 
repartizată. Și, între ei. mai a- 
dăugau că bărbatul Auricăi, 
care e responsabil al brigăzii, 
a avut grijă ca nevastă-sa să 
aibă cele mai bune condiții de 
lucru.

mult, s-a prezentat la con
cursuri. s-a situat pe locuri 
bune.

E clar. N-au de ce să se-a- 
mestece în toată povestea asta. 
Nu vor accepta schimbul.

Dar Aurica le face semn.
— Hei, proprietarilor, luați 

mașina în primire și stăpîniți-o 
sănătoși.

Zîmbește. Din felul în care 
le vorbește se vede că e supă
rată. dar caută să-și ascundă 
necazul. Deci au dreptate să 
fie prudenți, să nu primească.

— Nu sîntem proprietari. 
N-am cerut. Nu facem schimb.

Ea tresare. Se gîndește. Apoi 
zîmbește iar.

— N-o să mă supăr deloc 
dacă veți lucra mai bine ca 
mine. Chiar am să vă ajut. 
Numai dacă nu vă temeți, dacă 
nu vă e frică...

Frică ? ! Ei 
trebarea asta

u
drăcie ! Dar în- 
le-o vor pune și 

alții. Și adevă
rul e că orice 
ar răspunde, 
nimeni nu-i va 
crede că 
așa.

Aurica 
tinuă.

— Am

nu e

con-

— Dacă n-o avea grijă omul 
de nevastă-sa întîi, de cine să 
aibă atunci ?

Firește, vorbele l-au ajuns la 
ureche și Auricăi. Au durut-o.

Aceste păreri greșite o apă
sau cu atît mai mult cu cît nu 
vedea cum ar trebui dovedit 
neadevărul lor.

Ce să facă ? Să plece din 
brigadă ? I-a trecut prin minte 
și un asemenea gînd, Dar cînd 
i-a trecut puțin supărarea și-a 
dat seama că plecarea din bri
gadă n-ar face decît să com
plice și mai mult lucrurile. 
Căci la urma urmei cine scor
nise toată povestea ? Cei care 
pretindeau că nu se poate fără 
piese rebutate. Deci, dacă ea 
ar pleca le-ar da dreptate toc
mai acestora. Or. ea trebuia 
să-i convingă că se poate lu
cra fără rebuturi, că mașinile 
pot da mai mult decît dau. Și 
ca exemplul să fie și mai con
cludent va trece la altă mașină 
și va demonstra că oriunde ai 
lucra, dacă pui interes, price
pere, nu se poate să nu reu
șești.

Acceptînd propunerea, con
ducerea secției a hotărît ca 
schimbul să se facă cu Ignat și 
cu Batoc. Cînd au aflat hotă- 
rîrea cei doi s-au văzut în fața 
unor întrebări la care nu erau 
pregătiți să răspundă. Mai în
tîi, de ce să se facă schimbul 
tocmai cu ei ? Ce scop are 
asta ? Ei n-au cerut. E adevă
rat, punînd rezultatele Auricăi 
doar pe seama mașinii ar fi 
dorit să le revină lor mașina. 
Dar acum cînd lucrurile au 
luat o asemenea întorsătură nu 
le mai convine. Și argumen
tele sînt puternice. în fond, de 
ce n-ar fi Aurica o lucrătoare 
talentată ? Doar la școala pro
fesională a fost șefă de promo
ție. Apoi, după școală a citit

să vă 
povestesc cîte 
ceva despre 
mașină. Dimi

neața sau cînd preiau schim
bul...

începe o întreagă istorie. Cum 
vine mai devreme cu cîteva 
minute, cum ia lucrul în pri
mire, cum își asigură aprovi
zionarea, cum reglează mașina 
Ia primele piese pentru toți 
parametri geometrici, cum așa- 
ză piesele pentru rectificat, 
cum le depozitează pe cele lu
crate ca să poată avea totul la 
îndemînă, să lucreze degajat, 
fără cheltuială inutilă de timp 
și de energie...

De ce le spune toate astea ? 
Ca să le dea curaj, iar pe urmă 
ei să se încurce. Dar legătura, 
judecata strînsă, clari a celor 
spuse de fată pune stăpînire 
pe ei într-atît îneît se sur
prind atenți, îndemnați să re
țină totul, să învețe. Vasăzică 
fata uitase de supărare și îi 
ajuta în mod sincer.

Dumitru Ignat și Silviu Ba
toc au acceptat propunerea 
Auricăi. Aurica și-a respectat 
cuvîntul și ei nu s-au făcut de 
rîs. Ea a continuat să se ocupe 
și mai mult de ridicarea pro
priei măiestrii, dovedind posi
bilitatea ridicării continue a 
calității produselor, creșterii 
productivității muncii, ajutînd 
în același timp pe cei din jur. 
Ignat și Batoc nu au uitat cele 
întîmplate și au dus judecata 
mai departe. Da, Aurica nu e 
omul care să țină la supărare, 
face tot ce poate ca toată bri
gada să se ridice mai sus ; dar 
ei admiră la ea mai mult decît 
toate, voința ei, hotărîrea, 
curajul, neșovăiala în a înfrun
ta greutățile, perseverența în 
a încuraja și impune metodele 
înaintate. Este „protejată” Au
rica. dar de cine ? De propria-i 
măiestrie dobîndită prin în
vățătură continuă. Așa a de
venit ea o muncitoare frunta
șă a fabricii de rulmenți din 
„Bînlad” și ajută și pe alții 
să se ridice la nivelul ei.
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A. I. ZÄINESCU

pe-nserat,

foto : S. VIOREL

Mumie talc cu liniștea toamnei de munte 
Și vioiciune de veveriță-n fiece deget!

Inima nu-i decît primul izvor
Și fruntea-i o lespede cutreierată de ape 
Și brațele tale-s căluș de viori.și răcoare

le-ating căprioare ?...

zori, umfiînd perdeaua fină, 
din odaie o corabie 

nesfîrșită și senină.
DIMITRIE RACHICI

Totdeauna cîntecul ți se leagănă-n palme, 
aproape.

de păsări și cuiburi pe ram 
orașul la geam ;
răcoare de rîu

De la pervazu-acesta în 
Au să viseze-ndrăgostiții 
Pe cînd luceafăru-nflori-va liniștit 
In geamul de iubire aburit.

Zidari clădind o fereastră

Care mnni, asemenea viatului,
mai pot să adie.

Frunzele ploii mărunte-n cimpie. 
Pașii pădurilor mari, uriași 
Strămutîndu-i pe străzi, în oraș; 
Zboruri 
Să aibă 
Să-i fie
De ierburi cînd vin și

Pe-aci vor curge-n stradă melodii marmură sculptat Și dimineața va intra pe-aci.
Iar vîntu-n 
închipui-va 
Pe-o mare

In holul Casei de cultură din Sinaia s-a amena jat o expoziție de pictură a tinerilor muncitori 
ai cercurilor de artă plastică al casei de cui tură. Ea este zilnic vizitată de numeroși tineri 
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Cursuri 
pentru bibliotecari ) vară intensă și 

străbătînd după a- 
niaza pavajul fier- 
ointe al Căii Vic
toriei, tinerii ama
tori de artă pla
stică de la Uzina

regăsesc de abia în 
parcului din fața A- 
R.P.R.. animația dis-

sii
si

CONSTANȚA (de la cores
pondentul nostru). —

La Constanța s-a deschis 
recent un curs de perfecționa
re pentru bibliotecarii celor 31 
de școli medii din oraș și din 
regiune. Cursul va dura o 
lună de zile. Participanților li 
se vor prezenta expuneri pe 
diverse teme de cultură gene
rală, literatură, pedagogie și 
psihologie, de către cadre di
dactice din invățămîntul 
perior, oameni de știință
cultură. Cea mai mare parte a 
programului e rezervat, bine
înțeles, unor lecții de bibliote
conomie de organizare și cla
sificare a fondului de cărți, 
se vor face, de asemenea, se- 
minarii și aplicații practice 
privind acțiunile pe care tre
buie să le organizeze biblio
tecile școlare, pentru popu
larizarea cărților, pentru sti
mularea la elevi a interesului 
față de studiu și învățătură.

146 000 de speciaieri
CLUJ (de la corespondentul 

nostru).
Recent s-a încheiat stagiunea 

1962—1963 a „Operei romîne'' 
din Cluj. Această stagiune, cea 
mai bogată din istoria operei 
clujene, a atras la cele 180 de 
spectacole prezentate 
de spectatori, 
mulți decît în 
cută. Pe afișele 
tluri de operă.
lete, care au fost prezentate în 
acest an, au figurat numele 
unor renumiți cîntăreți din 
U.R.S.S., R.P. Bulgaria, Tur
cia. Italia și S.U.A. Peste cîteva 
zile, colectivul artistic al Ope
rei romîne din Cluj va între
prinde un turneu de două săp
tămâni la Iași unde vor fi pre
zentate 18 spectacole iar în 
continuare vor face un turneu 
în regiunea Hunedoara.

146 000 
cu n 000 mai 
stagiunea tre- 
celor 42 de ti- 
operete și ba-

„Vulcan" 
răcoarea 
cademiei 
cuțiilor întrerupte. Un afiș vă
zut în oraș i-a adus la o 
expoziție mică : „Acuarela ro- 
mînească din secolele XIX și 
XX” deschisă în sala Bibliote
cii Academiei.

— Pînă acum, întîlnirile 
noastre cu schițele și studiile 
pictorilor au fost puține : am 
văzut sala de grafică de la Ga
leria Națională, 
pictorilor noștri 
concluzia unor 
lungi încercări...

Observația Dinei Grigore e 
preluată și discuția capătă o 
însuflețire colectivă.

— Munca pictorului, înce
pută probabil cu o notație fu
gară, cîteva linii într-un caiet 
de schițe, e urmată de reveniri 
repetate.

Vom vedea astăzi cîteva 
schițe de compoziție, scene de 
gen portrete si peisaje ale pic
torilor noștri din secolele XIX 
și XX.

Expoziția prezintă o singură 
tehnică — cea a acuarelei. 
Cerînd un lucru rapid, acua
rela rămîne de obicei în dome
niul notației, al reproducerii 
impresiei spontane, al schiței.

Dar riguros alese din colecți
ile impresionante ale Biblio-

Dar pînzele 
sînt, probabil, 
căutări, unor

tecii Academiei, piesele ex
puse depășesc interesul docu
mentar și oferă reale bucurii 
estetice. Personalitățile unor 
pictori întîlniți în itinerariul 
nostru capătă un contur pre
cis în intilnirea cu încercările 
lor în acuarelă.

In mica sală se vorbește în 
șoaptă.

In vitrinele mari, printre cî
teva portrete miniaturale, un 
portret de femeie se deose
bește prin finețea și aplicația 
de miniaturist depusă de pic
tor. Anton Chladec este un 
portretist abil, culoarea sa e 
plină de finețe, armoniile cro
matice limpezi.

— Mi se pare grăitor faptul 
că în fața portretelor în mi
niatură ale lui Chladec vorbim 
despre culoare, despre transpa
rența acuarelei și atenția cu 
care pictorul lucrează ro
chia sau haina personajului 
său. observă Adriana Popescu. 
Despre prezența umană a per
sonajului sînt puține de spus.

— Mai profundă, caracteri- 
zînd eroina, mi se pare această 
acuarelă. E un chip frumos, 
pal, îngândurat și foarte cald. 
Amănuntul de îmbrăcăminte 
nu e îngrămădit, chipul femeii 
din medalion e singurul care 
vorbește.

Portretul 
mama lui 
este lucrat
secolul trecut, al cărui nume

ne-a rămas necunoscut. Micul 
portret oval, acuarelat pe fil
deș, este plin de poezie auten
tică și privitorul e îndemnat 
să creadă în afecțiunea cu 
care pictorul și-a privit per
sonajul.

După acuarele pictate pe fil
deș, lucrările lui Carol Pop 
de Szatmary par o explozie de 
lumină. Unele dintre ele — 
note de călătorie în Orient — 
sînt însorite, foarte colorate, se 
simte că pictorul e îneîntat de 
pitorescul locului. Același in-

Cu tinerii iubitori ai 
picturii de Ea Uzinele 
„Vukan" ia Expoziția 

de acuarele

Elenei Cozoni, 
Vasile Alecsandri, 
de un pictor din

teres pentru pitoresc l-a în
demnat să cutreiere satele noa
stre. Dar aici interesul de în
ceput pentru aspectul variat 
și colorat al vieții țăranilor 
lasă locul unei observații mai 
adinei, unei sincere simpatii 
pentru viața celor simpli.

Szatmary folosește acuarela 
cu îndrăzneală, culoarea sa e 
vie. Si deși nota caracteristică 
e redată cu minuție în port, a- 
cuarela sugerează atitudinea 
demnă a tinerei și frumoasei 
femei: e un om viu, optimist.

— Portretul acestei țigănci

unui oraș Italian îl arată pe 
sculptor atent și sensibil nu 
numai la subiectul sculptural.

Iată și o acuarelă de Grigo- 
rescu. 11 recunoști imediat — 
a exclamat unul dintre tineri. 
Țărăncuța cu donița este o 
pregătire pentru tablourile în 
ulei — aceeași vivacitate, ace
lași optimism, aceeași dragoste 
pentru robustețea omului din 
popor.

— Interesant e că, deși pre
vestind pînzele mai mari în 
ulei, mica acuarelă are o viață 
proprie. Grigorescu și-a definit 
personajul și a exprimat și ati
tudinea sa față de el.

Dar tot așa de interesante 
sînt și studiile. Am privit la 
G’aleria Națională cu același 
interes și încercările pentru 
„Atacul de la Smîrdan” și am 
înțeles cum s-a cristalizat in
tenția autorului. Expoziția a- 
ceasta ne completează cuno
ști:..ele cu o încercare în’a- 
cuarelă, în care e prezentă 
ideea finală a unei pînze a lui 
Grigorescu.

Tinerii prieteni ai artei pla
stice se reîntorc la panourile 
cu acuarele. Prinși de discuție 
au trecut pe lîngă citeva nume 
și piese care le rețin acum a- 
tenția ,.O femeie in interior” 
de Barbu Iscovescu și un por
tret de Petre Mateescu mar
chează prezența. în expoziție a 
generației de pictori de la 1848. 
Studiile celebrului arhitect 
Ion Mincu sînt interesante și 
vii.

Și iată că lîngă acuarelele 
Iui Ștefan Luchian tinerii des
coperă o lume nouă. Cu Lu- 
chian se încheie un secol. în
cepe cel de-al XX-lea. După 
el Patrașcu Toiitza, Iser. Că
rnii Ressu. a'.'ătuiesc o genera
ție de puternici pictori realiști.

Cineva intervine cu o propu
nere.

Ne vom aminti de acuarelele 
pictorilor secolului XX atunci 
cînd în viitoarea călătorie în 
lumea picturii ne vom întilni 
cu ei.

îl prevestește pe Aman, își re
zumă impresia Adriana Po
pescu.

Acuarela aceasta (tinerii s-au 
oprit în fața unei odalisce) 
conține multe din calitățile pe 
care le-am admirat în pictura 
lui Aman — ușurință, desen 
remarcabil, grație și siguranța 
culorii.

— Mie îmi pare mai profund 
acest mic autoportret. Replica 
e dată de I. Georgescu care își 
și justifică preferința: Pictorul 
s-a văzut în ambianța prefe
rată a atelierului la lucru; per
sonajul se conturează puternic 
pe fondul întunecat.

Descoperirile sînt treptate, 
mai ales că piesele expuse — 
unele foarte mici — ca dimen
siuni — îndeamnă la o exami
nare de aproape.

— Un peisaj de Aman, res- 
pirînd o atmosferă legendară, 
îmi evocă acele locuri în care 
Aman și-a pictat compozițiile 
istorice. Vă amintiți — întrea
bă R. Rădulescu — de „Izgo
nirea turcilor la Călugăreni”? 
Peisajul era luminat de aceeași 
lumină albastră, aceeași at
mosferă.

După peisajul mitologic al 
lui Aman tinerii iubitori ai 
picturii de la uzinele „Vulcan“ 
regăsesc tema cotidianului în 
acuarelele lui Ioan Georgescu. 
E un nume cunoscut își amin
tește unul dintre tineri. La 
Galeria Națională am văzut 
o sculptură semnată cu acest 
nume. Să fie oare sculpto
rul autorul acestei excelente a- 
cuarele ?

Ioan Georgescu a lăsat, pe 
lîngă o operă sculpturală 
deosebit de interesantă, avân
tată, plină de mișcare și viață, 
picturi în ulei și acuarele. Un 
interior amintind prin bogăția 
cromaticii de Aman este 
expus lîngă „Bivoli dejugați”, 
o acuarelă simplă tratată în- 
tr-o culoare cu mici variații de 
tonmica scenă pe străzile

La microscopul electronic al 
Institutului de iniramicro- 
biologie al Academiei R.P.R.

P. NIȚĂ

al Soarelui calmAnul international
nut prin aplicarea acestei metode, 
fără a se folosi și îngrășăminte, 
o producție de porumb cu 2 500 kg 
mai mare la hectar decît pe tere
nurile pe care arătura s-a făcut 
normal la 20 cm. Pe loturile în
grășate, surplusul de recoltă a fost 
și mai mare.

în acest an, metoda specialiști
lor institutului a fost extinsă în 
unele gospodării colective din re
giune pentru a demonstra practic 
eficacitatea ei și modul de apli
care în vederea generalizării pe 
soluri similare.
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MARIANA CELAC

METODĂ ORIGINATA DE MĂRIRE A FERTILITĂȚII
Specialiștii de la Institutul cen

tral de cercetări agricole din tara 
noastră au experimentat o metodă 
originală de mărire a fertilității te
renurilor podzolice, terenuri cu 
stratul arabil subțire, cu subsolul 
compact și impermeabil pentru 
apă. Culturile dau aici producții 
mici nu numai în perioadele de se
cetă, ci și cînd plouă, deoarece apa 
băltește Si nu se infiltrează în a- 
dincime. Pentru a mări atîț vo
lumul de sol ce poate fi folosit 
de plante în scopul dezvoltării sis. 
ternului radicular pe o adîncime 
mai mare, cit Și capacitatea de re
ținere a umidității, specialiștii in
stitutului au făcut desfundarea par
țială. în fîșii, a terenului. Ei au 
executat din metru în metru șănțu. 
lețe de 20—30 cm lățime și 60—80 
cm adîncime. In felul acesta apa 
se acumulează în profunzime, poa
te fi folosită în perioada de sece
tă și se micșorează totodată efec
tul excesului de umiditate 
dăunează plantelor.

Primăvara, terenul se netezește și 
se seamănă obișnuit, lucrările pu
țind fi executate cu mijloace me
canizate. Pe loturile experimentale 
din regiunea Argeș, unde o mare 
parte din suprafața arabilă o for
mează solurile podzolice, s-a obți-

Observatorul astronomic din 
București al Academiei R. P. Ro- 
mine, care a participat cu succes 
la lucrările Anului geofizic inter
național, va participa și la lucră
rile Anului internațional al Soare
lui calm, care va avea loc în pe
rioada 1 ianuarie 1964 — 31 de
cembrie 1965.

La lucrările solare ale Anului 
internațional al Soarelui calm s-au 
înscris pînă în prezent 38 de sta
te. Programul de participare a ță
rii noastre a fost prezentat la con
ferința Anului internațional al Soa
relui calm, care a avut loc Ia 
Roma în luna martie a.c. de acad. 
I. Atanasiu, vicepreședinte al Co-

1500 de becuri într o.», cutie 
de chibrituri

care

întreprinderea de 
produse electrotehnice 
din Oberweissbach, re
giunea Șuhl, (R.D.G.), 
produce becuri care 
sînt mai mici decît un 
bob de orez. Aseme
nea lămpi incandes
cente în miniatură sînt 
folosite în medicină, 
în primul rînd Ia in
strumentele endascoa- 
pe. Cel mai mic bec 
are un diametru de 1,4 
mm și o lungime de 
8,5 mm. Aproximativ

continua 
tehnică.

1 500 din aceste becuri 
minuscule au loc intr-o 
cutie de chibrituri. A- 
cest bec nu este încă 
cel mai mic. Miniatu
rizarea, în 
progres în
cere corpuri incandes
cente care în afara di
mensiunilor reduse să 
prezinte și parametrii 
cei măi mici. La Ober, 
weissbach se fabrică 
microlămpi cu un dia
metru de 0,6 mm și o 
lungime de 2,5 mm,

care pol ti acționat» 
cu ajutorul transislori- 
lor.

întreprinderea din 
Oberweissbach fabrică 
și un bec-blitz cu aju. 
torul căruia se pol 
eieclua în interiorul 
corpului fotografii In 
culori ale unor focare 
de boală. Acest bec 
are o lungime de a- 
proape 14 mm și un 
diametru de aproape 6 
mm și rezistă la 25-30 
de declanșări.

mitetului de geodezie și geofizică 
al Academiei R.P. Romîne. în ceea 
ce privește activitatea solară, la 
Observatorul astronomic din Bucu. 
rești, secția de astrofizică va con
tinua observarea Soarelui timp de 
2—3 ore zilnic, cu ajutorul unui 
film monocromatic, care a dat pînă 
acum rezultate bune. Se vor ur
mări nu numai suprafața vizibilă a 
Soarelui — fotosfera — ci și fe
nomenele active care se schimbă 
repede in cromosfera solară și care 
pot avea influențe geofizice.

In timpul Anului internațional al 
Soarelui calm se vor face observa, 
ții solare foarte importanta privind 
cantitatea de energie ce vine de 
la Soare în afara atmosferei, ra
diația în razele ultraviolete și X 
a Soarelui în timpul erupțiilor etc.

Cercetătorii romîni se pregătesc 
intens de pe acum ca partea lor 
de contribuție la această importan
tă operă de colaborare științifică 
pașnică să aducă rezultate cît mai 
bune.

I

Cetatea Rișnovulul (sec XII)

Zi de odihnă în colectiv
Duminica trecută, 

în pădurea de lin
gă comuna Coco- 
răști-Colți s-a des
fășurat o interesan
tă acțiune: Zi de 
odihnă în colectiv. 
Colectiviștii din co
munele Frasin, Bil- 
ciurești, Comești, 
Băltița și altele, au 
venit la gazdele lor 
din Cocorăști-Colți. 
Dimineața a început 
cu vizitarea secto-

rului zootehnic 
construcțiilor 
G.A.C.

După-amiază, în 
pădure sute de ti
neri și vîrstnici au 
asistat la progra
mele artistice pre
zentate de căminele 
culturale ale comu
nelor amintite mai 
sus. Pînă seara tîr- 
ziu pădurea a răsu
nat de cìntecele ti
nerești și de ritmul

și a 
din

dansurilor popu
lare. A fost o zi de 
odihnă frumoasă la 
care tinerii colecti
viști au participat 
cu deosebită drago
ste. Asemenea ac
țiuni sînt totdeauna 
binevenite și ele 
vor fi continuate 
fiind deosebit de e- 
ducative.

VERONEL 
PORUMBOIU 

tehnician agronom

Artiștii amatori in turneu
Artișii amatori de la clubul 

minier din Anina au prezentat 
pînă acum pentru a douăzeci 

i doua oară spectacolul 
Bucuroși de oaspeți”.
Recent ei s-au deplasat în 

stațiunea Băile Herculane și 
în orașele Orșova și Moldova

Nouă unde au prezentat ace
lași spectacol. Spectatorii au 
răsplătit strădania tinerilor 
artiști amatori, printre care 
Valeria Toader și Ion Gogoa- 
țe, cu ropote de aplauze.

GH. CĂPITAN 
profesor

umneata ți-ai is
prăvit munca pe 
ziua de azi; cu 
conștiința împăca
tă. pentru vremea 
cheltuită în folo- 

o 
hotărît să te 
într-un local, 
sau cu un prie- 
ce îți poftește 

vor- 
aburit

Huliganismul
sul tuturor, la 

oră de seară 
ospătezi; intri 
Vii cu nevasta 
ten, comanzi 
inima, stai liniștit de 
bă în fața paharului 
de băutura rece, mă rog, guști 
tihna unui binemeritat ceas 
de destindere. Dreptul dumi- 
tale. Doar pentru asta și e- 
xistă restaurantele. Pentru oa
meni ca dumneata.

Toate ar fi bune și 
trebuie dacă nu 
pragul și alții, 
iau localurile la 
fel de absurdă 
„încercind“ aici țuica, 
încolo berea, dincolo vinul, în 
al patrulea loc coniacul, pină 
la pierderea ultimului rest de 
luciditate, pină la ștergerea 
definitivă a oricărei aparențe 
de demnitate omenească. In
divizii aceștia sînt infim de 
puțini la număr, dar, fiind 
zgomotoși și agresivi și cu 
gesturi necontrolate, prezența 
lor e totdeauna iritantă, sare 
în ochi, rănește simțul decen
ței, indignează pe toți cei o- 
bișnuiți să respecte normele 
conviețuirii sociale. Dumneata

și principalul sàu microb

cum 
trece 
care

le-ar
Aceia 
rînd, într-un 

competiție, 
mai

te ridici și protestezi cu ve
hemență nu numai pentru că 
scandalagiii „ți-au stricat sea
ra“, ci și pentru că ai recunos
cut în comportările lor nedem
ne rezidurile unei morale ti
căloșite, pe care o respingi din 
tot sufletul.

Radiografia morală a unui 
asemenea grup, ajuns în fața 
instanțelor judecătorești pen
tru infracțiunea de huliganism, 
este revelatorie în acest sens.

Iată mai întii, filmul fapte
lor

★

Intr-o seară de primăvară, la 
un restaurant de pe Șoseaua 
Ștefan cel Mare, se instalară la 
o masă cițiva inși foarte bine 
dispuși. Erau deciși să compa
re vinul existent la „Șiretul" 
cu acela servit la restaurantul 
„Zori de zi" pe care tocmai. îl 
părăsiseră. A, mai era un mo
tiv pentru care migraseră de 
acolo, aici: muzică. Voiau mu-

zică. Faptul că odată sticlele 
golite pe masă, vocile nesigure 
au început să se suprapună 
muzicii, nu mai e decît un a- 
mănunt fără însemnătate. La 
un moment dat, chefliii au fă
cut semn unui fotograf: apara
tul acestuia a imortalizat sce
na petrecerii și astfel pe car
tonul lucios imaginile lor au 
rămas ca atunci, cu brațele pe
trecute pe după umerii vecinu
lui și cu cîte un zîmbet aiurit 
pe față. Din motive de ordin 
juridic nu le dăm numele, ei 
numai poreclele. Căci fiecare 
tîrăște cîte o poreclă, stărui
toare ca umbra. Aici îl puteți 
găsi pe Nicurici; are 20 de ani 
și nicio ocupație; pe Lae, 24 
de ani, nici o ocupație; pe cei 
doi frați, Piță unu și Pită doi, 
unul de 30, altul de 22 ani, 
ambii fără ocupație; pe așa zi
sul Ispadian, acesta mai vîrst- 
nic — 35 de ani, care, ca și

client al 
pe unul, 
Baby, 24

Piță cel mare, e un 
pușcăriilor; și încă 
alintat cu apelativul 
de ani, fără ocupație.

Colecția nu este însă com
plectă. La o altă masă, apari
ția unui alt grup oferă premi- 
zele scandalului. Un tînăr 
înalt, cu alură sportivă, și că
ruia i se spune pe numele de 
alint Titu, deschide drum, ca
valerește, celor două femei ca- 
re-l însoțesc. Pe una și-o pre
zintă ca logodnică, cealaltă, 
Jeni, e „o cunoștință”.

Acum între cele două mese 
alcoolul întinde o punte pe ca
re pășește, cu fața numai zim- 
bet, Nicurici. L-a recunoscut 
în trecere, pe Titu și i-a fă
cut cu ochiul, să se oprească 
o clipă.

— Prezintă-mi-o și mie pe 
aia, i-a șoptit, arătind cu băr
bia spre »logodnică”,

— Ia vezi, e logodnica mea, 
știi — i s-a răspuns mîrîit.

— Atunci pe cealaltă. Titu, 
gindindu-se la eventualul ju- 
ma-juma la plata consumației, 
e de acord. Astfel Nicurici se 
mută la masa lor, ciocnesc și 
beau. Etalindu-și talentele, Ni
curici bate step, in fața mesei, 
își lovește palmele în ritm, 
cîntă răgușit cum a auzit el la 
anumite posturi de radio, la 
ore tîrzii de noapte. Ce are a 
face că toată lumea se uită la 
el într-un anume fel ? E ho
tărit să facă impresie — și reu
șește. Un sfert de oră după 
cunoștință, Jeni își ține brațul 
petrecut pe după gitul lui. 
Ceea ce nu constituie excepția 
în comportările ei, dimpotrivă. 
Nicurici se pricepe el să afle, 
dintr-o ochire, cu cine are de 
a face. Trece cu ea prin res
taurant și oprindu-se în fața 
mesei unde rămăseseră ceilalți, 
ii cere femeii un sărut ca să 
vadă ceilalți că lui „lucrurile 
astea” nu-i iau timp. Restul a- 
mănuntelor nu mai au mare 
importantă pentru înțelegerea 
celor ce s-au întîmplat. Cert 
este că la un moment dat intre 
Titu, Nicurioi și Jeni s-a de
clanșat un scandal.



doua zi duă sosi
re, inginerul află 
că satul, unde se 
stabilise în acel 
martie al lui 1955, 
purta un al doilea 
și ciudat nume, a

cela de „groapă”. Groapa de la 
Băltăgești — spuneau dobroge
nii. Satul. împins spre sud de 
ultimele prelungiri ale Măci- 
nilor, se ținea departe de dru
muri. Cîte un început de șosea, 
spre fiecare din așezările ve
cine, mai apropiat« sau mai de
părtate — Siliștea, Stupina, 
Gălbiori, Țepeș, Dunărea. Cru
cea — marcau în jurul Bălță- 
geștilor o iluzorie „roză a vîn
turilor”, un început al călăto
riilor pe care nu le făcuse ni
meni.

Sat vechi, Băltăgeștii și-au 
primit noul inginer agronom 
cu dragoste, ca pe unul care, 
statornicindu-se acolo, avea să 
le aducă o mînă de sprijin, cu 
tot ce învățase pe la școli.

L-au primit cu și mai multă 
bucurie știind că inginerul Du
mitru Năstăsoiu lucrase în 
Ministerul Agriculturii și că, 
de bună voie, strînsese dosa
rele de pe birou și ceruse să fie 
trimis să facă agricultură pe 
teren.

Dumitru Năstăsoiu a devenit 
astfel de mult un om al Dobro- 
gei. Lîngă el te simți dinami
zat, antrenat. Cutele, care în
cep să i se adune la tîmple, 
povestesc. Mîinile care nu-și 
găsesc astîmpăr pe masa de 
brad, povestesc si ele.

Povestesc ogoarele, povestesc 
turmele, povestesc cele 36 de 
obiective gospodărești. Pove
stesc recoltele, căminul cultu
ral, șoseaua, sute de radiouri, 
carnetele colectiviștilor cu în
semnări de la ședințe și din 
călătorii. Povestesc despre „ul
timul coloriist”. inginerul agro
nom, despre „împămîntenirea” 
lui printre băltăgeni.

Consfințirea acestei „împă- 
mînteniri’’ s-a petrecut la nu
mai doi ani de la venirea lui, 
în martie 1957. fiind exprimată 
prin votul adunării generale : 
„Inginerul să fie președintele 
nostru !”

Radu Pantazi: 
„Filozofia marxistă 

în Rominia"

Savin Bratu:
„SADOVEANU“

Publicată recent de 
’Editura, pentru literatură, 
monogralia Sadoveanu 
este așa cum o precizea
ză însuși autorul „o bio
grafie a operei". In ca
pitolul introductiv auto
rul — critic literar cu-

sa față de studiul uni
versului sadovenian — 
precizează intenția de a 
da prin analiza operei, o 
contribuție la elaborarea 
marii monografii ce se 
cuvine lui Mihail Sado
veanu. Bazată pe o va
stă documentare, cu ele
mente inedite, mărturi
sind deopotrivă capacita
te de sinteză și finețe a 
analizei — lucrarea ur
mărește evoluția temelor 
operei lui Sadoveanu.

Pentru fiecare tlnăr 
iubitor al operei marelui 
clasic al literaturii noa
stre, studiul lui Savin 
Bratu reprezintă un ghid 
deosebit de util pentru 
o mai profundă înțelege
re a înaltelor valori ale 
cărților lui Mihail Sado-

filozofia . ^marxista 
a Rominia

noscut pentru pasiunea yeanu.

„CIBERNETICA1
Volumul consacrat pro

blemelor filozofice ale 
ciberneticii apare în ca
drul ciclului publicat de 
Editura politică ,,Dialec
tica marxistă și științele 
moderne".

Inmăr\unchind un mare 
număr de studii ale unor 
reputati savanți din nu
meroase țări — culege
rea ajută cititorilor să 
înțeleagă mai temeinic o 
serie de probleme ale a- 
cestei științe, să se o- 
rienteze în complexele 
probleme filozofice și so
ciale legate de realiză
rile din domeniul ciber
neticii. Printre autorii 
studiilor figurează sa
vantul american Norbert 
Wiener, matematicianul 
sovietic A. N. Kolmogo
rov care a adus o va
loroasă contribuție origi
nală la dezvoltarea cal
culului probabilității, W. 
R. Ashby (Anglia), J. 
Dembowski (R. D. Ger
mană) T. Pavlov (R. P. 
Bulgaria), P. de Latie 
(Franța) și alții. Dezbă-

tînd probleme cum sînt : 
apariția ciberneticii, au
tomatele și viața, teoria 
informației, aplicarea ci
berneticii în biologie și 
medicină, în lingvistică, 
învățămînt și economie 
și altele, studiile și ar
ticolele din culegere ex
primă puncte de vede
re noi, originale dînd ci
titorului posibilitatea de 
a cunoaște direcțiile 
principale ale ciberneti
cii.

Prietenii lui Nicurici veniră să 
se alinieze lîngă acesta. Din 
acel moment cele două tabere 
își disputară spațiul restauran
tului ca pe un maidan.

Jalnic si dezgustător specta
col !

Intîi s-au bătut cu pumnii. 
Pe urmă taberele s-au depăr
tat. Sticlele și paharele din ca
re băuseră pînă atunci le ser
veau acum de proectile. Au a- 
runcat unii într-alții cu cele ce 
le cădea în mină: scrumiere, 
solnițe, farfurii. S-au năpustit 
eu scaunele ridicate, zdrobin- 
du-le de mese cînd nu nime
reau în spinări. Au zmuls su
porturile de frapiere și le-au 
zvîrlit cu furie, să se betegeas- 
că. Urlînd, țopăind printre cio
buri, mînjiți de sus pînă jos 
cu scrum și resturi de mînca- 
re, au mînuit sifoanele ca pe 
niște bite. Au făcut gol împre
jurul lor. Oamenii pașnici a- 
flați în local se treziră in 
primejdie. Unui consumator 
oarecare, cu totul străin de 
scandal, o lovitură primită în 
toiul bătăii îi sparse arcada, 
lăsîndu-l în nesimțire. Au mai

Băltăgeni! veneau la el să se 
sfătuiască, să-i împărtășească 
gînduri. șă-i ceară părerea. 
Pînă să fie ales președinte, in
ginerul întîmpinase o seamă 
de piedici în activitatea de zi 
cu zi. unele dispozițiuni tehnice 
ale sale erau anulate arbitrar 
de fostul președinte. In lupta 
pentru impunerea agrotehnicii 
avansate, dar și a cinstei, co
lectiviștii au fost solidari cu 
inginerul. Alegerea lui ca pre
ședinte a ridicat prestigiul co
lectivei în fata celorlalți săteni, 
care, în aceeași toamnă, veniră 
cu toții în gospodărie.

înainte de a se apropia de 
băltăgeni cu autoritatea agro
tehnicii, Dumitru Năstăsoiu 
s-a apropiat cu inima, cu cîn- 

fecul (era solist al formațiilor 
artistice), cu călătoriile.

— Dacă aș fi avut prin preaj
mă un oraș, știu eu. poate m-aș 
fi străduit mai puțin să creez 
în sat-o viață culturală intensă. 
M-aș fi suit și eu în autobuz 
și, de sîmbătă pînă luni, la re
vedere Băltăgești! Dar așa, tră
ind viața colectiviștilor am fost 
convins că trebuie să creăm la 
noi în sat cu ajutorul organiza
ției de partid un climat cultu
ral de care să ne bucurăm deo
potrivă cu toții. M-am gîndit 
așa : dacă mie îmi place să as
cult radio, trebuie ca și fiecare 
colectivist să aibă radio. Un an 
l-am închinat electrificării 
(procent: sută la sută). Anul 
următor — radioului (procent: 
sută la sută) Un an mai tîr- 
ziu — construiam școala. Apoi, 
căminul. Acum baia populară 
și sediul gospodăriei. Vor urma 
dispensarul și casa de naștere, 

G. Kursanov:
„UNIVERSUL NESEIRSIT

SI VEȘNIC“

Pornind de la consta
tarea că ,,problema limi
tării sau a caracterului 
infinit al lumii, este li
nul din punctele nodale 
ale luptei dintre concep
ția materialistă despre 
lume și cea religioasă“. 
G. Kursanov înfățișează 
în broșura „Universul 
nesfîrșit și veșnic” (apă
rută în colecția „Natura 
fără taine“) cîteva pro
bleme filozofice ridicate 
de unele din cele mai 
noi date cu privire la 
Univers.

De la Incursiuni în 
istoria științei, la expu
nerea unor recente des
coperiri astronomice, de 
la problema interpretării 
filozofice a teoriei rela
tivității sau a fenomenu. 
lui denumit „deplasarea

către roșu" și pînă la 
combaterea unor teorii 
fideiste, religioase — 
studiul pune Ia îndemî- 
na cititorilor un material 
bogat, actual, interesant. 
Este o lucrare care con
tribuie la educarea știin
țifică a tineretului.

fost atinși alții. De asemenea, 
un mare număr de bunuri ma
teriale au fost distruse sau de
teriorate.

Revolta unanimă a celor 
prezenți aduse, în cele din 
urmă deznodământul. Cu aju
torul cetățenilor indignați ca
re i-au reținut pe acești „vi
teji" în clipa cînd încercau să 
dispară, organele de miliție 
i-au înaintat pe bătăuși sub 
stare de arest, justiției, pentru 
infracțiunea de huliganism.

*
Nu sîntem amatori de sen

zațional ieftin și actelor de 
bravură în stil apaș, ale unor 
elemente izolate, periferice, nu 
le-am fi acordat spațiu în ca
drul acestei rubrici, dacă nu 
s-ar ivi prilejul de a discuta, 
odată mai mult, despre con
secințele pe care le atrage du
pă sine parazitismul.

Cu o excepție, două, toți cei 
implicați în scandalul de la 
„Șiretul“ sînt oameni care nu 
pot mărturisi vreo ocupație. Se 
pune imediat întrebarea: din 
ce se întrețin ? De unde banii 
pentru repetatele chefuri? Răs

un magazin, vom mări școala, 
vom construi locuințe pentru 
cadrele didactice. Cum spu
neam, dacă îmi place să văd 
filme, mi-am impus să le văd 
împreună cu toți colectiviștii 
și am procurat aparat de pro
iecție. Dacă îmi place, teatrul... 
Ei da : teatrul... De ce nu și 
teatrul ? Si încă teatru adevă
rat. de la Constanța. Sîntem 
în tratative. Așteptăm să se 
soldeze cu un contract prin 
care Teatrul de Stat va asi
gura lunar un spectacol în sa
tul nostru, la Băltăgești.

*
Dacă la colectiviștii din Băl

tăgești. în ciuda marilor in
vestiții gospodărești și cultu
rale, valoarea zilei-muncă a 
fost cea mai ridicată din raio

nul Hîrșova. e o dovadă nu nu
mai că inginerul a devenit 
„de-al lor” dar și că ei, băltă
genii, tineri și vîrstnici. au de
venit „de-ai inginerului”, I-am 
văzut în zilele secetoase ale a- 
cestui sfîrsit de mai, luptînd 
ne terenuri semi-aride să pă
streze în sol apa acumulată 
peste iarnă. I-am văzut pră
șind. grăpînd. plivind, rărind 
— porumbul, sfecla, floarea- 
soarelui și celelalte culturi. 
I-am văzut udînd grădinile, 
îngrijind viile și livezile, cu- 
rățind pășunile. I-am văzut de 
asemenea la grajduri (46 la 
sută din veniturile anului tre
cut au provenit din zootehnie), 
la puiemițe, la cocine și remi
ze, i-am văzut la locurile lor de 
muncă pe Nușu Nicolae, Velete 
V. Ion, Ion V. Manea, Giuglea 
Aneta, Miron Ortansa, Silve
stru Petre, Voicu Baltag — și 
am înțeles că elanul președin-

Studiul publicat recent 
de Editura Politică re
prezintă o contribuție o- 
riginală, cu caracter de 
sinteză, la cunoașterea 
pătrunderii și răspîndirii 
marxismului In țara noa
stră. Prima parte a lu
crării este consacrată 
pătrunderii și răspîndirii 
marxismului în Rominia 
în ultimul pătrar al se
colului al XlX-lea. Par
tea a 11-a se referă la 
răspîndirea marxismului 
în perioada 1900—1917.

punsul aruncă asupra lor o lu
mină crudă și tristă: unii din
tre ei s-au obișnuit să obțină 
acești bani exploatând munca 
celor apropiați. Divorțul dintre 
ei și muncă, produs încă de 
timpuriu, le-a fost înlesnit de 
îngăduința ori nepăsarea pă
rinților. La cei 19 ani ai săi 
Titu, de pildă, ar fi putut foar
te bine să-și folosească puterea 
pumnilor într-o treabă mai 
demnă decît bătaia în restau
rante. A trăi pe spinarea ce
lor doi părinți care l-au a- 
dus pe lume i s-a părut însă 
cu mult mai comod. In defi
nitiv, ce i-a cerut lui Titu, în 
anii primei sale tinereți, socie
tatea? Nimic altceva decît să 
învețe. Nu era peste puterile 
lui, dar era un efort. L-a refu
zat. După ce a rămas repe
tent, a părăsit școala. Apoi 
sportul a început să-i țină loc 
de orice alte preocupări. Ar fi 
depins numai de el să se ridi
ce, să învețe o meserie, să de
vină și el folositor într-un loc 
oarecare. Nu s-a îndurat să re
nunțe la traiul lipsit de orice 
răspunderi pe care-l ducea. 

telul nu-1 singular, că tot mai 
mulți colectiviști împrumută 
rigoarea „ca la carte” a munci
lor cîmpului. muncii purtate, 
lună de lună, mai cu seamă Pe 
arșiță, cu îndîrjire cu un fel 
de „eroism cotidian”.

*
Drumurile pietruite, începute 

stelar de picheri succesivi, spre 
toate satele înconjurătoare, au 
fost mult timp o „roză” impre
cisă a vînturilor. cu raze oprite 
la mai puțin de un kilometru. 
Dar de cînd Năstăsoitf se află 
la Băltăgești. satul și-a încu
metat, în sfîrșit, unui din dru
muri. pietruite, pînă la Gălbi
ori. la întîlnirea cu șoseaua na
țională.

Un drum,, sau mai degrabă 
un simbol.

împreună cu președintele 
lor, colectiviștii din Băltăgești 
au găsit în „roza vînturilor” 
direcții minunate, pe care 
le-au străbătut cu încîntare. 
Numeroase albume de fotogra
fii, păstrate cu grijă, povestesc 
cum satul, satul acesta în
cremenit în singurătate și vîn- 
turi. a a.iuns anii aceștia la 
Doftana. la Peleș, la București, 
la Mamaia, la Teatrul de Stat 
din Brăila, la G.A.C. Scorțarul 
Vechi, la Șantierele navale gă- 
lățene, la Uzinele de tractoare 
din Brașov.

In cei opt ani de cînd e „băl- 
tăgean”, inginerul însuși a că
lătorit mult, dar drumurile lui 
n-au fost doar cele spre festi
valurile internaționale ale ti
neretului sau spre ședințele 
Consiliului Superior al. Agri
culturii, din care face parte. 
Au fost drumuri către sufletul 
oamenilor cu care lucrează, 
către rezolvarea cerințelor lor, 
a sarcinilor de producție cu
prinse în planurile anuale.

Un om care închide dosarele 
ministeriale la București și 
solicită să fie trimis în stepa 
dobrogeană, în cel mai singu
ratec cătun, nu poate fi decît 
un romantic. Facultatea și lu
nile de practică făcuseră din 
el nu numai un bun tehnician. 
Părăsi decorul modern și co
mod al orașului cu convinge
rea că esențialul în viață e să 
lași urme adînci în tot ce faci. 
A privit în fată greutățile ; 
bucuriile nu i-au fost nicio
dată mărunte ; și-a apropiat 
oamenii prin propria putere de 
dăruire.

MIHAI NEGULESCU

Discuție despre profesie
Recent, elevii Sco

lii medii din comuna 
Cavnic, raionul Că
puș au primit ca 
oaspeți pe inginerul 
Dicu Nicolae de la 
exploatarea minieră 
din localitate. Tină- 
rul inginer a vorbit

elevilor despre me
seria și frumusețea 
muncii de miner.

Interesul cu care 
l-au ascultat elevii 
pe oaspete, s-a con
cretizat intr-un șir 
lung de întrebări.

întîlnirea cu tină’

Bătaru Pctrică la 19 ani, are de acum 3 ani de experiență în 
munca de crescător de animale. Viitorul și-l privește simplu 
și cu tot romantismul vîrstei lui : va ii un crescăldr de ani
male vestit, prețuit și îndrăgit de colectiviștii din sat (Homo- 

cea, raionul AdjudJ.
Foto: M. CARANFIL

S-a arătat în schimb dornic să 
se căsătorească. Dar mama, că
reia s-a hotărît să i prezinte 
logodnica, nu s-a arătat încîn- 
tată de moravurile acesteia și 
a poftit-o binișor afară...

Dreptul la muncă, asigurat 
oricui în patria noastră, exis
ta și pentru triștii eroi ai ar
ticolului nostru. Un singur pas 
să fi făcut și ar fi devenit oa
meni ai muncii, tot atît de 
demni de a fi respectați ca și 
toți ceilalți. Pe șantierele de 
construcție, în gospodăriile a- 
gricole de stat ori în alte uni
tăți productive și unor tineri 
ca Nicurici, ca Piță, ca Laie, 
rămași pînă tîrziu •— din vina 
lor — fără o calificare anumi
tă, li s-ar fi găsit oricînd loc 
pentru o muncă cinstită. Aici 
ar fi avut de câștigat nu. nu
mai un salarju; ci și ceva, 
deosebit de însemnat, în plus: 
deprinderea normelor morale 
de conviețuire socială, prețui
rea omului după munca de
pusă, respectarea legalității so
cialiste. Dar ei au preferat 
cîștigurile nesigure, uneori du
bioase, expedientele, „învîrte’ 
Iile" de pe o zi pe alta, des
facerea la „Talcioc”, misitiî 
obscure etc.

Calea demnă, calea milioane

Sute și sute de copii din 
școlile raionului Lenin din 
Capitală se vor întîlni, în 
zilele vacanței, intr-un loc 
pitoresc — tabăra de vară 
de la Buda-Argeș. Timp de 7 
zile, în serii, cîte 160 de co
pii se recreează, participă la 
frumoase activități de tabără. 
Fotografia ne Înfățișează 
inaugurarea unei noi zile de 
tabără. Nu ne rămine decît 
să le urăm s-o petreacă cit 

mai plăcut!

Foto: AGERPRES 

rul inginer l-a ajutat 
pe elevi să înțeleagă 
mai mult necesitatea 
pregătirii lor. pentru 
viitoarea meserie.

LAURENȚIU
POPESCU 

elev

lor de tineri de vîrsta lor, a- 
ceea pe care ei au refuzat să 
pășească, i-ar fi adus în. mij
locul unor colective puternice 
de oameni adevărați. De la ei 
și numai de la ei ar fi avut 
ceva sănătos de învățat. Ale- 
gînd, însă celălalt drum, dru
mul înfundat al vieții trinda- 
ve, pe cine puteau oare m- 
tîlni și cu ce fel de experiență 
puteau veni în contact? Inevi
tabil, dascălii lor nu se puteau 
recruta decît dintre elemente
le certate cu justiția popu
lară, dintre infractori de drept 
comun, recidiviști, dintre de- 
clasații cei mai adine vidați 
de practici murdare.

Dacă se întâlnesc cu ei pe 
platforma comună a dorinței 
de cîștig fără muncă, de ce să 
nu le împărtășească și celelalte 
laturi ale „personalității" lor? 
De ce n-ar bea împreună? De 
ce nu și-ar trece din mînă în 
mînă niște cărți soioase de 
joc? Și ce i-ar mai împiedica 
la urmă, să-i atragă și în acte 
huliganice, să-i învețe cum se 
lovește, cu dexteritate, o țintă 
vie ? In fond toate aceste nă
ravuri sînt asemenea unor va
se comunicante.

vechi—plinea
upă cum s-a mai 
anunțat, nu de 
mult, din stația 
.C.F.R. Galați, a 
plecat spre Hune
doara o garnitură 
de vagoane încăr

cate cu fier vechi colectat de 
către tinerii din orașele Galați 
și Brăila, în săptămîna de la 
17-22 iunie, declarată „Săptă- 
mină a colectării fierului 
vechi", în aceste două orașe.

Se poate aprecia că organi
zațiile U.T.M. din regiunea 
Galați acordă o deosebită aten
ție acțiunii patriotice de colec
tare ,a fierului vechi. Ele cu
nosc bine importanța economi
că a acestuia, știu că oțelarii 
patriei îl așteaptă, știu cît este 
el de necesar pentru f abricarea 
oțelului — „pîinea" industriei 
noastre metalurgice în conti
nuă dezvoltare. De aceea tine
rii s-au angajat ca în anul 
1963 să colecteze 5 000 tone de 
Cer vechi.

Și iată că acum, la jumăta
tea anului în curs, maLprecis, 
pînă la data de 19 iunie a.c., 
au fost expediate oțelăriilor 
cantitatea-de 2 462 tone fier 
.vechi. La aceasta s-au mai a- 
dăugat cele 927, de tone de fier 
.vechi colectate. de către tinerii, 
din orașele .'Galați și Brăila, 
In săptămîna trecută.

De altfel acțiunea de colec
tare a fierului vechi se desfă- 

■ șoară cu bune rezultate pe în- 
< treg cuprinsul regiunii. Printre 
fruntași în colectarea fierului 
vechi găsim tinerii de la Șan
tierul Naval „1 Mai" și pe cel 
de Ia Uzina „Laminorul" din 
Brăila, pe cei de la Uzina de 
tablă subțire, unitățile C.F.R. 
și unitățile agricole din orașul 
și raioanele Galați și Bujor, pe 
utemiștii și pionierii din orașul 
Și raionul Focșani etc.

La începutul săptămînii tre
cute, Stegărescu Ioan, secreta
rul comitetului U.T.M. de la 
Uzina de tablă subțire din Ga
lați, putea fi văzut împreună 
cu tovarășul Petrică Godinac, 
director adjunct al uzinei, stră- 
bătînd în lung și-n lat incinta 
uzinei. Nu mai vorbim de fap
tul că împreună au stabilit pe 
loc care anume piese metalice 
și deșeuri trebuie colectate, 
dar au descoperit că în afara 
atelierelor există zeci de tone 
de fier vechi care stau acolo,

La noi, opinia publică acțio- S 
nează cu hotărîre izolînd și ex- | 
tirpînd orice punct de infecție - 
din organismul societății. Cu | 
faptul că aceia despre care a “ 
fost vorba mai sus vor fi con- | 
strînși ca pe viitor să nu mai a 
provoace scandaluri, nu se în- g 
cheie totul. însemnat e să in- g 
tre în practica vieții noastre 
deprinderea de a depista la h
vreme principalul microb al ■ 
huliganismului: respingerea 8
muncii, parazitismul. Oricit de jg 
rare sînt cazurile acelor ti- „ 
neri care se sustrag îndatori- H 
rii elementare de a munci, ele " 
trebuie să rămină în atenția 9 
noastră, și pentru fiecare în E 
parte merită să tragem un a 
semnal. preventiv de alarmă, g 
Să nu lăsăm nicăeri să apară 
premizele actelor anti-sociale, E 
nu numai pentru răul — totuși " 
limitat — pe care-l pot pri- 
cinui societății, ci și pentru că 
in oamenii care au alunecat pe 
această pantă vedem elemente 
recuperabile, în stare de o altă 
evoluție, cu sprijinul și con
trolul sever al colectivității 
noastre.

ȘTEFAN IUREȘ

Laminoriștii brăileni știu cît de prețios este fierul vechi 
pentru oțel.

Foto : V. RANGA

de multă vreme, fără a fi tri
mise oțelăriilor. în următoa
rele zile, după terminarea pro
gramului de lucru, tinerii din 
fiecare schimb, organizați în 
brigăzi de muncă patriotică, 
au colectat fierul vechi depis
tat din vreme, l-au încărcat a- 
poi în vagoane și l-au expediat 
oțelăriilor.

Am avut o discuție pe a- 
eeastă temă și cu tovarășul 
Constantin Stanboală, secretar 
al Comitetului raional U.T.M. 
Focșani. El ne-a informat : 
..Biroul Comitetului raional 
U.T.M. Focșani a indicat orga
nizațiilor U.T.M. comunale din 
raion să inițieze „Zile ale co
lectării fierului vechi". Astfel, 
în. cadrul unor asemenea zilfe 
au fost colectate pînă acum și 
predate I.C.M.-ului peste 60 de 
tone de metale vechi. Pionie

Raidul nostru

rii se întrec pe unități și pe 
detașamente, sub lozinca „Să 
dăm patriei fier vechi pentru 
un tractor*. Inițiativa a pornit 
de la unitatea de pionieri din 
Gugești care a- colectat pînă 
acum 3 600 kg.

Rezultatele de pînă acum — 
ne spunea tovarășul C. Stan
boală — dovedesc că în comu
ne și sate, în G.A.S.-uri și 
G.A.C.-uri, S.M.T.-uri, în gos
podăriile personale ale colecti
viștilor, șe găsesc chiar depo
zitate însemnate cantități de 
fier vechi. Pentru valorificarea 
acestora, comitetele organiza
țiilor de bază U.T.M. din co
munele Suraia, Risipiți, Jariș- 
tea și Broșteni, au organizat 
brigăzi de muncă patriotică. 
Ele au format convoaie de că
ruțe Și au pornit pe ulițele sș- 
telor, strîngînd orice bucățică 
de metal vechi. Procedînd în 
felul acesta, tinerii au colec
tat în 3 zile peste 15 tone de 
fier vechi. De aici rezultă fap
tul că tinerii din raionul Foc
șani au toate condițiile să co
lecteze cu mult mai mult fier 
vechi decît s-au angajat, (120 
tone pe întreg anul), deoarece 
pînă la această dată ei au și 
colectat 110 tone. Recent ei 
și-au sporit angajamentul a- 
nual cu încă 40 de tone. Și este 
posibil ca și acest nou angaja
ment să fie realizat și chiar 
depășit".

Interlocutorul nostru avea 
dreptate. Din comuna Suraia, 
din vadul rîului Șiret, de lin
gă podul de peste rîul Rîmna, 
în apropierea comunei Suvo- 
rov, și din alte, localități din 
raion se poate colecta o canti
tate de aproximativ 100 tone 
de fier vechi. Se întîmplă însă 
ca importante cantități să 
zacă vreme îndelungată în 
curțile școlilor, cooperativelor 

§
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de consum sau în gospodăriile 
colectiviștilor. în comunele 
Bordești, Nereju, Cîndești, Vîr- 
teșcoiu și altele, pe motiv că 
„nu sînt strînse cantități mari" 
U.I.C.C., împreună cu I.C.M.-ul 
nu iau măsuri de a organiza 
deplasarea mijloacelor de tran
sport pe trasee stabilite pe 
grupe de comune pentru colec
tarea tuturor acestor cantități 
mici, dar care adunate laolal
tă devin importante. Numai în 
comunele Răstoaca și Vulturu, 
de la sediile a două gospodării 
agricole colective, s-ar putea 
încărca cel puțin 5 000 de kg. 
de fier vechi.

Este adevărat că pînă acum 
tinerii din regiunea Galați 
și-au depășit angajamentul „la 
zi" privind colectarea fierului 
vechi. Dacă analizăm însă si
tuațiile care cuprind realizările 
fiecărei unități în parte în ac
țiunea de colectare a fierului 
vechi, observăm că multe din
tre întreprinderi nu și-au în
deplinit obligațiile privind co
lectarea și predarea metalelor 
Vechi la I.C.M. Printre acestea 
se numără : Uzina Mecanică, 
întreprinderea „11 Iunie“, Fa
brica Brateș și I.S.C.L. din Ga
lați, întreprinderea forestieră 
din .Vrancea — raionul Foc
șani, întreprinderea „Chimica“ 
din Mărășești, întreprinderea 
de foraj și Uzina de reparații 
din Tecuci, Fabrica de spirt 
din Ghidigeni și altele. Rămî- 
neri în urmă sînt și la unele 
organizații U.T.M. din între
prinderi. Din 500 de tone cît 
s-au angajat să colecteze, tine
rii de la Uzina de utilaj greu 
„Progresul" din Brăila au co
lectat pînă acum doar 188 de 
tone și este știut că ei au po
sibilități foarte mari în acest 
sens.

Iată însă și un alt aspect : 
unele organizații U.T.M. și-au 
îndeplinit și depășit de multă 
vreme angajamentele anuale. 
Ce vreau să spun ? Că dacă 
toate organele și organizațiile 
U.T.M. din regiunea Galați ar 
proceda în viitorul apropiat 
cum a procedat Comitetul ra
ional U.T.M. Focșani și ar lua 
măsuri ca tinerii din întreprin
derile care au rămas în urmă 
cu colectarea fierului vechi 
să-și aducă nemijlocit contri
buția la realizarea planului „la 
zi", iar cele care și-au înde
plinit și depășit angaja
mentele să-și ia noi angaja
mente mai mobilizatoare, s-ar 
ajunge să se depășească cu 
mult cantitatea de fier vechi 
stabilită a fi colectată. In felul 
acesta contribuția tinerilor din 
regiunea Galați în acțiunea de 
colectare a fierului vechi și 
implicit la dezvoltarea pe mai 
departe a industriei noastre 
metalurgice, va fi din ce în ce 
mai mare.

NICOLAE COTIGĂ
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Pe stadionul comunei

spectacolului formației de

a chemat în cursă semiton- 
concludent: atlefii pătrund 
acestei probe dificile (foto:

de rezirvă in caz de 
eventuale forfaitari.

9 în primul meci al 
” ' i „Cupei Euro
pei centrale" la fotbal 
s-au întîlnit echipele 
naghiare M.T.K. Buda
pesta și Vasas Buda
pesta. Fotbaliștii de la 
M.T.K. au obfinut vic
toria cu scorul de 
2—1 (1—0). Returul se 
va desfășura la 3 iu
lie.

• Cea de-a 4-a eta
pă a Turului ciclist al 
Franței, Roubaix — 
Rouen (235 km) a fost 
cîștigată de Melken- 
beecke (Belgia) în 6h 
41'04” (medie orară 

de

9 Ediția ,,C.up&i o- 
roșelor tirga'ri“ 1962— 
1963 a revenit pentru 
a doua oară consecu
tiv echipei spaniole 
F. C. Valencia, care 
în meciul retur dispu
tat miercuri seara a 
învins pe Dinamo Za
greb cu 2—0 (0—0). In 
primul meci, Valencia 
cîștigase cu 2—1.

In ultima zi a săptămlnll trecut» Iveștenli 
și-au invitat oaspeți, tineri din comunele înve
cinate : Bucești, Costache Negri, Grivița, Liești. 
Și cum era zi de odihnă gazdele i-au poftit pe 
stadionul comunei să petreacă împreună în 
aer liber, în compania cîntecului, a dansului și 
a pasionatelor întreceri sportive.

Încercăm o cronică a zilei cu ajutorul apara
tului fotografic.

Pista de atletism 
diștii Startul pare 
mereu în secretele 
dreapta sus).

Avânt premiera 
dansuri din Costache Negri (foto : stingă sus), 
șl-a ales ca estradă... gazonul terenului de 
fotbal. Și nu ne-a mirat deloc că cei mai înio- 
câți spectatori au fost chiar fotbaliștii.

In fața fileului de volei s-au aliniat sportivii 
din comuna Costache Negri fi Ivești. Primei» 
schimburi de minge ne-au oferit o fază specta
culoasă (foto : dreapta jos).

Tache Chircă, campionul comunei Ivești 1« 
aruncarea greutății (foto : dreapta mijloc) titlu 
cucerit în Spartachiada de vară, a ținut să n« 
precizeze un amănunt:

— Azi tinerii din comună s-au- Întrecut doai 
în probele de atletism. Cei peste 400 de spor
tivi ai comunei Ivești prezenți Ia startul acestei 
întreceri și-au măsurat forțele în 11 discipline: 
atletism, gimnastică, fotbal, oină, tir, înot, volei, 
handbal în 7 și altele.

Amănuntele acestea sînt bine venite In cro
nica noastră.

^/OQOOOOOOXOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOaCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOeCOOOOOCOOOO OCOCOO0OOO0OOOOOOOOOOOOO3C0OeOOO9COOOCOOOOaOOOOOM

(Urmare din patf. I-a)

noul oraș au venit de la Bicaa, 
la terminarea hidrocentralei.

— Este pe șantierul nostru, 
la 2, o echipă —- ml-a spus Bă
lan — condusă de Gheorgh» 
Solomon care a venit de la Bi- 
caz cu efectivul complet; 21 
de oameni.

— Enorm 1
— Deloc. Avem echipe dl» 

cîte 40 de oameni care s-au 
strămutat aici deîndată ce s-a 
început construcția orașului. 
Uneori vin familii întregi. A- 
vem un șef de brigadă, (tot 
Gheorghe) Gheorghe Matei, 
care și-a adus copiii cu el. 
„Copii" e un fel de-a,, zice; de 
fapt e vorba despre niște oa
meni zdraveni, în toată pu
terea cuvîntului. Are 49 de ani. 
A fost primit în partid — fără 
stagiu de candidatură — în a- 
ceeași ședință cu un fiu al lui, 
Vasile. Nae Matei are o vorbă: 
„Dacă e nevoie de mine, nu « 
nevoie să mi-o spui de multe 
ori. Mie să-mi zici numai atât : 
Vino nea Ghiță I și eu nu mă 
las așteptat”.

-nu mi

familii, 
de via- 

noi

• Comitetul de or
ganizare a competijiel 
de fotbal „Cupa ora
șelor tîrguri“ s-a în
trunit la Valencia In 
prezența președintelui 
F.I.F.A., Stanley Rous, 
pentru a stabili siste
mul de desfășurare a 
ediției 1963—1964. A 
fost acceptată Înscrie
rea a 32 de echipe 
din 23 de lari. In urma 
tragerii la sorii, forma
țiile participante au 
fost repartizate In 8 
grupe de cîte 4 echipe.

Echipa Rapid Bucu- finalei 
rești, care va reprezen
ta R.P. Romînă la vii
toarea ediție a „Cupei 
orașelor tîrguri“, face 
parte din grupa a 8-a 
și va avea ca prim ad
versar pe Spartak So
lia. In aceeași grupă 
tnai sînt incluse forma
țiile Ujpest Budapesta 
)i Leipzig (R. D. Ger
mană).

Echipele clștigătoare 
In inleriorul fiecărei 
grupe, după primul

(medie
35,231 ■ km), urmat

1 un 
cu 
in* 

toți
pose-

ele 
în 

finală.

Derboven (Belgia) — 
6h 41'05'’ și Van Looy 
(Belgia) — 6h 41'06”. 
Tricoul galben conti
nuă să fie purtat de 
irlandezul Elliott care 
are avans 1’14'' față 
de francezul Anglade 
și 1'34" de Tongerloo 
(Belgia). Accidentat 
intr-o busculadă, ita
lianul Balmamion, da 
două ori învingător în 
Turul Italieiț a fost 
nevoit să abando
neze.

BRAȘOV: Petrolul Ploieștt- 
Dinamo București 2—0 (0—0). 
Ambele puncte au fost reali
zate de Badea în minutele 50 
și 88 în urma unor acțiuni 
personale. Dinamoviștil au a- 
liniat echipa completă, dar din 
minutul 67 au rămas în 10 ju
cători prin eliminarea lui 
Ene II.

CRAIOVA: C.S.M.S. Iașl- 
Știința Timișoara 3—1 (1—1). 
Spectatori 5 000. După o re
priză egală, în care cele două 
echipe au înscris cîte un gol 
ieșenii preiau inițiativa șl 
marchează încă două puncte.

CONSTANȚA : Progresul
București-Siderurgistul Galați 
1—1 (0—0) după prelungiri. 
Progresul a condus cu 1—0 pî
nă în minutul 86, cînd Nedel- 
cu a înscris în proprie poartă. 
In prelungiri Siderurgistul be
neficiază de o lovitură de la 
11 m, ratată însă de Matei. 
Conform regulamentului, me
ciul se rejoacă astăzi pe a- 
celași stadion.

BUCUREȘTI : Steaua-Rapid 
București 7—2 (4—1).

4
Intr-un joc restanță contînd 

pentru campionatul cat. A la 
Cluj, Știința din localitate a 
învins cu 1—0 (0—0) pe Fa
rul Constanța.

(Agerpras)

fur, toacă Intra 
pentru calificarea 
sferturile de 
Intîlnirile din primul 
tur vor avea loc între 
1 septembrie și 15 
tombrie, jar cele 
turul doi pină la 
noiembrie. In caz 
meci nul. după doud 
lntîlniri, jocul de ba
raj va avea loc pe te
renul unuia din adver
sari. desemnat prin tra
uere la sorti. Patru e- 
chipe, Atletico Ma
drid, Fiorentina, Liver
pool și Novisad au 
fost admise ca echipe

oc- 
din
30 
de

• Duminică dimi
neața cu începere de 
la ora 9 pe aleile din 
fața Circului de Stat 
(șos. Ștefan cel Mare) 
se va desfășura 
concurs de patine 
rotile la care sînt 
vitați să participe 
copiii și tinerii
sori de patine. Vor a- 
vea loc probe pe dife
rite distanțe potrivit 
cu vîrsta concurenți- 
lor.

Cu același prilej 
secția de patinaj a 
clubului Unirea va da 
an spectacol de pati
naj artistic pe rotile.

• Astăzi, de la ora 
19, în incinta Teatrului 
de vară „23 August“ 
va avea Ioc meciul in
ternațional de 
!re echipele 
București și 
Schiverin (R.
mană). Duminică, la 
Cimpulung, echipa ger
mană va lntilni pe 
Muscelul.

box din- 
Metalul 
Traktor 

D. Ger-

• Federația de lupte 
a Turciei a selecționat 
echipa reprezentativă 
care va participa la 
campionatele mondiale 
de „clasice“ de la 
Hălsingborg (Suedia), 
lată selecționabilij în 
ordinea celor 8 cate- 

> porii de greutate : 
Bilek, F. Mele, C. 
dogan. K. Ayvaz, 
Ciankaya, T. Kis, 
Kapldn, B. Aksu.

• INf EUMATIl*
A. 

Er-
F.
H.

• S-a încheiat con
cursul de verificare a 
jimnaștilor italieni în 
vederea „Cupei Euro
pei“ de la Belgrad 
(6—7 iulie). Echipa 
.taliană va fi alcătuită 
lin Carminuccl ți 
Menichelii.

(Agerpre»)

Ședința plenară a Consiliului 
editurilor și difuzării cărții

In sala de marmură a Casei 
Scînteii a avut loc joi ședința 
plenară a Consiliului edituri
lor și difuzării cărții din Co
mitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă, în care s-a dezbătut 
proiectul planului tematic edi
torial pe anul 1964.

Ședința a fost prezidată de 
scriitorul Aurel Mihale, pre
ședintele Consiliului editurilor 
și difuzării cărții.

Directorul general al Cen
tralei editurilor și difuzării 
cărții, Dumitru Trancă, a pre
zentat o informare asupra pro
blemelor generale ale proiec
tului de plan editorial pe anul 
1964.

Numeroși vorbitori printre 
care academicienii M. Beniuc, 
Al. Graur și G. Oprescu, pro
fesorii universitari David Da- 
videscu, I. Maier și Edmond 
Nicolau, scriitorii Ion Bănuță 
și Szemler Ferenc, E. H-adai, 
din partea C.C. al U.T.M., Ion 
Simion, redactor-șef al Editu
rii politice, criticii literari O- 
vid Crohmălniceanu și Valeriu 
Rîpeanu, inginerii M. Jianu și 
Al. Teodoru au făcut observa
ții privind calitatea și temati
ca lucrărilor apărute și au fă
cut propuneri privind îmbună
tățirea planului editorial pe 
1964 și a activității Consiliului 
editurilor și difuzării cărții.

în încheierea plenarei a luat 
euvîntul tov. Virgil Florea, 
vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă.*

lui editurilor și difuzării cărții 
din Comitetul de stat pentru 
cultură și artă și ai Oficiului 
de difuzare a cărții din Cen- 
trocoop.

Pe ordinea de zi a consfă
tuirii, au figurat referate pri
vind activitatea de informare 
bibliografică a cumpărătorilor, 
popularizarea cărții la sate și 
difuzarea la locul de muncă, 
buna aprovizionare a princi
palelor categorii de biblioteci, 
organizarea și modernizarea 
rețelei de desfacere și altele.

După discuțiile pe marginea 
referatelor a avut loc o acțiune 
model de difuzare a cărții la 
locul de muncă în cadrul Fa
bricii de antibiotice din Iași și 
un schimb de experiență pri
vind difuzarea cărții Ia unele 
librării din mediul urban ?I 
rural din regiunea Iași.

(Agerpree)

seara a plecat spre 
o delegație romînă 

lua parte la cea de-a

• Joi 
Geneva 
care va
26-a conferință internațională 
de instrucție publică organiza
tă de U.N.E.S.C.O. și Biroul 
Internațional de Educație. De
legația este condusă de Costin 
Nădejde, adjunct al ministru
lui învățămîntului.

• Joi dimineață au început, în 
aula Institutului de științe econo
mice „V. I. Lenin”, din Capitală, 
lucrările consfătuirii pe țară pri
vind probleme actuale ale statis
ticii agricole, organizată de Di
recția centrală de statistică.

La consfătuire iau parte re
prezentanți ai Consiliului Supe
rior al Agriculturii, Comitetului 
de Stat «1 Planificării, Institutu
lui de cercetări economice, di
rectorii direcțiilor regionale de 
•tatistică ți șefii serviciilor de 
statistică agricolă, vicepreședinți 
ai consiliilor agricole regionale și 
raionale, ingineri din unități a- 
gricole socialiste, cadre didactic« 
din învățămîntul superior.

Participanții dezbat problem* 
actual» ale statisticii agricol».

Lucrările consfătuirii continuă.

9 La Asociația slaviștilor din 
R. P. Romînă a 
ședință cu prilejul 
rli a 50 de ani de 
mărci scriitoare 
Lesea Ukrainka, i 
recomandată de Consiliul Mon
dial ai Păcii.

Cu acest prilej Stelian Ia« 
țenciuc, asistent la catedra de 
limbi slave a Facultății de fi
lologie din București, a pré
sentât comunicarea „Universul

avut loc o 
. comemoră- 

la moartea 
ucrainene 

comemorare

INSTITUTUL POLITEHNIC BUCUREȘTI

ORGANIZEAZĂ CURSURI DE PREGĂTIRE

PENTRU CANDIDATI! LA CONCURSUL

DE ADMITERE DIN SEPTEMBRIE 1963

Pregătirea se va face in două serii i

poetic al Lesei Ukrainka“. Co
municarea a fost ilustrată ou 
versuri din opera poetei.

• La Ambasada Republicii 
Democrate Germane a avut loc 
joi la amiază o conferință de 
presă în cadrul căreia s-a fă
cut o expunere privind proble
me actuale ,ale activității dez
voltării culturale în R. D. Ger
mană.

• Joi după amiază, în sala 
mică a Palatului R. P. Romîne 
din Capitală, în ciclul de con
ferințe intitulat: fdeea păcii în 
arta și cultura contemporană, a 
avut loc simpozionul ,,Mesajul 
umanist al muzicii lui George 
Enescu", organizat de Consiliul 
pentru răspîndirea cunoștințe
lor cultural-științifice în cola
borare cu Comitetul Național 
pentru Apărarea Păcii din R. P. 
Romînă.

Cu acest prilej au vorbit 
George Bălan, critic muzical și 
prof. D. D. Botez. A fost pre
zentat filmul documentar „Măr
turii despre Enescu“,

9 La exploatarea minieră 
Băiuț, din regiunea Maramu
reș, a intra în producție a 
doua instalație de preparare a 
minereurilor, cu o capacitate 
de 150 tone în 24 ore. Instala
ția este proiectată și fabricată 
în țară, și are un grad ridicat 
do mecanizare și automatiza
re, ceea ce asigură condiții 
optime de muncă și o produc
tivitate ou aproape 40 la sută 
mai mare decît a instalațiilor

însimilare construite și date 
folosință în regiunea Maramu
reș piuă în 1944.

• Consiliul pentru răspîndi- 
rea cunoștințelor cultural-ști- 
ințifice din Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă a orga
nizat joi seara, în Capitală, con
ferința: „Probleme ale ciberne
ticii". Despre cibernetică și a- 
plicațiile ei în diferite domenii 
de activitate a vorbit A. I. 
Kondalev, candidat în științe 
tehnice, cercetător științific 
principal la Institutul de ci
bernetică al Academiei de ști
ințe din R.S.S. Ucraineană.

Expunerea a fost urmărită 
cu interes de cei prezenți.

P. Po- 
amiază 
ansam- 
Buda-

9 După turneul în U.R.S.S., 
R. S. Cehoslovacă, R. 
lonă și Turcia, joi la 
a sosit în Capitală un 
blu de patinatori din
pesta. Ansamblul, alcătuit din 
80 de persoane, va prezenta 
timp de două luni, începînd 
de la 29 iunie, pe arena Circu
lui de stat din București și în 
mai multe orașe din țară, 
spectacolul pe gheață „Papri- 
kacockteil”.

9 în cadrul turneului pe care 
îl întreprinde în țara noastră, 
Circul maghiar de stat din Bu
dapesta a prezentat joi seara 
în premieră la Baia Mare spec
tacolul „Serile Budapestei“. 
Programul a cuprins dansuri 
acrobatice, dresuri de cîini, lei, 
pantere și urși, jonglerii, cla
viaturi etc.

(Agerprez)

temenea 
comuniuni 
ță reflectând 
relații etice și o 
conștiință înaltă a 
simțului colectivi
tății. există foarte 

multe la Onești. Oamenii nu 
mai vot trăi decît împreună. 
Solitudinea pluvioasă a ve
chilor, mohorîtelor orașe, 
pare din ce în ce mai înde
părtată. Vn întreg schimb, de 
la secția de electroliză a com
binatului chimic urmează 
cursurile liceului seral! schim
bul, formaț din 15 oameni — 
12 băieți și 3 fete — este con
dus de Jenei Iosif. Doi dintre 
cei 15 sînt înscriși la o școală 
de maiștri, iar 13 sînt la liceu. 
Elevi sîrguincioși, tinerii din 
schimbul lui Jenei sînt duș
mani hotărîți ai absențelor. In 
general, oneștenii, deprinși cu 
întrecerea și cu supunerea 
timpului, nu acceptă întârzie
rile...

Totuși. într-una din săptămâ
nile trecute, cîțiva elevi de la 
secția termică a Combinatului 
chimic au absentat de la 
cursuri... Uimit, bătrînul profe
sor a fost nevoit să înregistreze 
lipsa cîtorva dintre cei mai 
sîrguincioși tineri.

Cum s-a ajuns la asta ?
Povestea
— Totul 

în secția 
muncă se 
cînd brusc, 
fost tulburată de strigăte ciu
date. Se produsese o avarie : 
se spărsese o mufă la o îmbi
nare a conductelor cu apă in
dustrială- Orice întârziere pu
tea duce la paralizarea activi
tății a cîtorva sectoare impor- 
tane de muncă l

„Nu vom opri producția !" 
Iși spuneau băieții, trebuie să 
intervenim 1" Titus Marcu, se
cretarul organizației de bază, 
a strîns în jurul lui pe cei mai 
pricepuți și a fost alcătuită o 
echipă de intervenție.

— Dar oamenii se aflau la 
capătul unei zile grele !

— Adevărat. însă nimeni nu 
se mai gîndea la asta...

Titus Marcu și Mihai Das- 
călu au luat asupra lor cele 
mai grele sarcini. Alături de 
ei. Ioan Ghinea. Vasile Bostan 
și Victor Varga, uitând de os
teneala de peste zi, au izbutit 
să înlăture avaria.

— Au stat multă vreme, a- 
plecați asupra conductei, su- 
dînd și... asudînd ?

—Nu prea mult: Opt ore și 
jumătate. La ora unu. târziu în 
noapte, victorie ! S-au întors 
în oraș cu trupurile străbătute 
de acea senzație neobișnuită, 
de împăcare sufletească și de 
toropeală, în același timp. Sen
zație pe care o încerci atunci 
cînd simți că n-ai făcut decît 
să te dăruiești cu pasiune și 
simplitate, muncii...

Am redat întocmai miezul 
convorbirii cu Augustin Antal. 
Felul lui de a vorbi — ușor în
florit — îi ușurează misiunea 
reporterului care îi notează cu
vintele : au chiar ceva din a- 
cea notă solemnă pe care o au 
uneori rîndurile cuprinse în 
coloanele ziarelor... E de re
marcat un amănunt. Povestind, 
Augustin Antal nu numai că a 
lăsat impresia că parcă nu 
„știe" să-l utilizeze pe „eu”, 
dar chiar „noi" s-a ferit să 
spună. Totdeauna — nu cu mo
destie contrafăcută, mimată — 
el a spus cu un aer firesc: „au 
izbutit’’... „iși spuneau...”, 
„a fost alcătuită o echipă...", 
„s-au întors în oraș..."

Augustin Antal: 
decursese normal 
termică. Ziua de 

apropia de sfîrșit, 
liniștea secției a

u aceeași auten
tică modestie mi-** 
vorbit una din 
„veteranele" One- 
știului, tovarășa 
Iulia Pașcu, prefe
rind să nu istori

sească nimic despre sine ci 
despre unul din miile de eroi 
obișnuiți ai noului oraș : zida
rul Toma Aaherghesi:

— Au trecut cinci ani de 
tind a sosit la noi. pe șantierul 
de construcții (lucram la ridi
carea fabricii de cauciuc sinte
tic) un băiat mărunțel, cu ochi 
vii și neastîmnărați. „Ce știi 
să faci ?" a fost întrebat și el 
a răspuns cu glasul umbrit de 
o ușoară tristețe : „Nu sînt ca
lificat, dar pot să car cărămizi, 
pot să pregătesc mortarul deși 
cel mai mult as vrea să învăț 
o meserie ca lumea..." A lu
crat o vreme ca salahor în 
echipa lui Moise Predan, unul 
dintre întâii și statornicii frun
tași ai șantierului. Era salahor, 
dar muncea cu foarte multă 
voioșie. Predan l-a „ochit": 
„Băiete, tu trebuie să te cali
fici. doar n-o să cari o veșnicie 
roaba ! Uite, luni încep cursu
rile, nu întârzia și înscrie-t» 
imediat". Toma a fost un elev 
desăvîrșit și în scurtă vreme a 
devenit zidar. Predan era ui
mit de fierbintea dorință a fo
stului salahor de a deveni un 
muncitor destoinic. In scurtă 
vreme, aproape că nu mai avea 
taine pe care să le poată îm
părtăși proaspătului zidar... 
Dar nu s-a mirat cînd și-a vă
zut elevul, devenit un fel de 
„mînă dreaptă" a lui, însem- 
nînd cîteva cifre într-un caie- 
țel. „Ce scrii tu acolo, măi 
Toma ? Poate vreo scrisoare 
de dragoste ? Ai lăsat în sat 
vreo iubită care suspină după 
tine ?” Toma i-a răspuns : „E 
în sat la noi o fată care mă 
așteaptă da’ acum nu despre 
ea e vorba. Mă gîndesc că une
ori se cam face risipă de că
rămidă. Uite ce propun... „Și 
i-a expus lui Predan un întreg 
plan de reducere a consumului 
la cărămizi, pe cit de simplu, 
pe atât de util. Reducerea nu
mărului de cărămizi la metru 
cub s-a făcut progresiv, de la 
3 la 5 și apoi la 8 bucăți, fără 
ca aceasta să dăuneze calității 
muncii. Odată a „dispărut" de 
pe șantier pentru cîtăva vreme. 
S-a dus în sat și s-a căsătorit 
cu fata pe care o iubea din co
pilărie. Au primit apartament 
și Toma, pe lîngă multele-i 
preocupări care~i dădeau de 
furcă, s-a înscris la liceul se
ral. La început a fost destul de 
greu. Acum e în clasa a X-a. 
In prima jumătate a lui ’63, 
echipa lui s-a deplasat — tem
porar — la un alt loc de mun
că, mai îndepărtat și, firesc, 
în dreptul numelui lui, în cata
logul școlii, au început să se 
stringă absențe. Cînd s-au în
tors, diriginta l-a întrebat dacă 
are să-și mai poată ajunge din 
urmă tovarășii și el s-a arătat 
hotărît să nu rămână de că
ruță. Rezultatul ? Toma are 
toate mediile peste 7 Și. odată 
cu absolvirea ultimei clase, el 
începe să se pregătească pen
tru examenul de admitere la 
Facultatea de construcții. „Pe 
mine Oneștiul m-a făcut om", 
îi place lui să spună și cred că 
are multă dreptate.

Despre viața lui mi-a vor
bit și Uie Tincu, instalator la 
șantierul 5 :

— Sînt foarte mândru de o- 
rașul nostru. E din zi în zi mai 
frumos și, ceea ce-mi place 
mie cel mai mult e că ne cu
noaștem cu toții aproape, noi, 
locuitorii lui. Cel puțin pe noi, 
instalatorii, ne cunosc și copiii 
din blocuri. Dar nu l-am iubit 
de la început așa. Pentru că 
eu am deschis ochii pe meserie 
la București. De ce aș minți ? 
Bucureștiul mi-a plăcut gro
zav de mult și cînd mi s-a 
spus că trebuie să merg — în 
1956, pe la sfîrșitul lui iulie — 
să instalăm primele conducte 
la Onești, n-am fost prea 
bucuros. Aici era o învălmă
șeală cumplită de oameni, 
mașini și căruțe, era mult praf 
și începuse demolarea căsuțe
lor vechi. „Am să stau vreo 4 
luni, mi-am spus, și-apoi mă 
întorc la București’’. Toamna, 
în vremea ploilor, noroiul ne 
ajungea pînă la genunchi. Dar 
primele blocuri începuseră să 
se ridice și noi lucram din 
răsputeri la instalații. Numai 
că, odată terminată o lucrare, 
mereu altor blocuri li se pu
neau temelii. îmi făcusem cîți
va prieteni. Acum e simplu, 
dacă vrei să te distrezi, da’ pe 
atunci... In fața gării, poposi
seră niște bîlceni. Aveau niște
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panorame de pînză, niște că
lușei amărîți și muzică : o tobă 
și-o trompetă. Asta era dis
tracția noastră... Nu știu cum 
însă, parcă nu mai voiam să 
plec. l-am spus prietenului 
meu Tora Florea, care venise 
odată cu mine pe șantier : „Știi 
ce,eu mai stau cîteva luni. Pe 
urmă, vedem noi..." Am termi
nat instalarea primei stații de 
termojicare în condiții grele, 
pe o vreme cîinească. Mun
ceam pe un frig zdravăn, ca 
să le dăm căldură oamenilor. 
Se intîmpla să lucrez și noap
tea. Trecînd prin apartamen
tele goale, ca să verific insta
lațiile pină să sosească locata
rii, mă cuprindea un fel de 
jind : „De ce n-aș sta și eu 
într-o casă ca asta...” Căzuse 
prima zăpadă. Nu ne vedeam 
capul de treburi. L-am întâlnit 
pe Tora: „Mă Florea, eu 
m-am hotărît. Rămîn aici 1” — 
„Și eu frate-meu" — mi-a zis 
el și așa ne-am făcut oneșteni. 
Locuiesc în cvartalul I și cînd 
merg la șantier dimineața, mi 
se pare că tot ce e in jurul 
meu, orașul întreg, străzile, 
totul îmi pare înălțat peste 
noapte. Mă gîndesc, zîmbind, 
la prima „instalație” a One- 
știului: un chioșc de pîine, 
din cîteva scînduri bătute în 
grabă și mă cuprinde mîndria: 
am pus și eu umărul pentru ca 
aceste minuni să fie așa cum 
le vedem azi l

m încercat să de
senez profilul unui 
oraș vorbind des* 
pre cîțiva dihtre 
ctitorii săi. Lucru 
care nu e lesne 
deloc. Oamenilor

nu le place să povestească des
pre ei.

Despre noul oraș se pot 
compune poeme vibrante, me
lodii scînteietoare. Acesta e un 
oraș al bucuriei, în care toată 
lumea învață, un oraș al mun
cii creatoare în care oamenii 
apropie viitorul, depășind 
treptele timpului.

Flacăra entuziasmului colo
rează aerul, pereții caselor, 
albe, chipurile oamenilor.

Cînd noaptea pașii tăi, în
târziat călător, calcă pe asfal
tul străzilor oneștene, ridică-ți 
ochii spre sutele de ferestre 
iluminate încă și încetinește-ți 
pasul: orașul învață, orașul 
iși face temele, orașul 
tulburat de nebănuitele 1 
ale luminii. Cînd porțile i 
matografului se deschid ; 
timii tineri părăsesc sala, 
mărește-i cu privirea 
drăgostiți și te rog să faci asta 
cu convingerea că parcurgi 
alături de ei un drum spre îm
plinire. Gîndește-te, dacă ești 
amator de date concentrate, de 
statistici, gîndește-te deci că 
Oneștiul este orașul cu cele 
mai puține divorțuri din țară. 
La Onești se spune — mai cu 
seamă — cu 
eternul DA ! 
bești — nu 
oraș se nasc 
pli...

Imaginea orașului, materia
lizată în produse industriale 
de mare căutare pe piața in
ternațională, \O leagănă pe ape 
uriașele nave, o poartă peste 
timpii îndepărtate trenuri să
getând distanțe. Construcția 
Socialismului a prefăcut One
știul într-unul dintre posturile 
sale cele mai avansate de 
luptă. Strădania oamenilor 
muncii, avîndu-i în frunte pe 
comuniști și călăuziți de înțe
leaptă politică a partidului, de 
desăvîrșire a. construcției so
cialiste și de a asigura o con
tinuă înflorire a țării este în
cununată de mari succese.

Găzduit cu strălucire de 
harta patriei, orașul a cărui 
medie de vîrstă ne amintește 
etern, vîrsta întâiului zburător, 
cosmic, este un simbol al ti
nereții și al dragostei de viață.

Călătorul care îi trece pra
gul, părăsindu-l, este cuprins 
de dorința de a-l revedea, de 
a-i trăi orele de profundă fru
musețe.

este 
taine 
cine- 
și ul- 
, ur- 

pe în-

o liniște decisivă, 
Și — să nu zîm- 
uita că în noul 
foarte mulți co-

★
...Și mai e ceva. Edili ai ora« 

șului, străzile minunatului vo
stru oraș n-au nume! O pă
dure de cifre și litere misteri
oase le înlocuiesc. Atunci cînd 
vă veți hotărî să terminați cu 
acest... neajuns ar trebui să 
cereți sprijinul unor „specia
liști”, unor meșteri ai definiri
lor : poeții. Chemați-i să dea 
nume străzilor ninse noaptea 
de petalele străvezii ale neonu
lui și poleite, ziua, de soare 1

L'a Iași a avut loc consfă
tuirea interregională privind 
difuzarea și popularizarea căr
ții. La consfătuire au partici
pat delegați 
librării și 
(C.L.D.C.) și 
consum din
rești, Suceava, Bacău, Galați și 
Iași, reprezentanți ai Consiliu-

ai centrelor de 
difuzarea cărții 
ai cooperației de 
regiunile Bucu-

»— 5 iulie — 4 august fi
— 5 august — 1 septembrie

înscrierile pentru pregătire se fao la centrul de îndru
mare din localul Institutului Politehnic București — str. 
Polizu nr. 5 cel mai tîrziu pînă la 4 iulie, pentru seria 
I și cel mai tîrziu pînă la 4 august pentru seria a Ii-a.

Pentru candidații 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.

Tăunul: Republica (bd. Ma< 
gheru 2), Elena Pavel (bd. 6 
Martie 14). Adorabile și min
cinoase : I C. Frimu 
6 Martie 16), înfrățirea 
popoare (bd. Bucureștii-Noi), 
Grivița (Calea Griviței — lîn
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-

(bd. 
între

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- 
rei 9). Noua prietenă a tatii : 
13 Septembrie —' după-amiază 
— (str. Doamnei 9), V. Roaită 
(bd. 1 Mai 57), Miorița (Calea 
Moșilor 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. 
Cereomușki : Cultural 
Ilie Pintilie 2). B. 
cea (bd. Libertății 
Februarie (bd. 30 
89). Haiducii 
rulează la

Giulești). 
(piața 

Delavran- 
70—72) 16 
Decembrie 

Rio Frio :din
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 aml'ibie: 
rulează la cinematograful T. 
Vladimiresou (Calea Dudești 
97).

AVÎNTUL TINEREȚII
• producție a studioului „Mosfilm

Scenariul : Aleksandr Rckemciuc cu participarea
K. Voinov

§ Cu : Oleg Tabakov, Ada Seremetieva, I. Pereverzev, V. Gra- 9 
o cev, E. Evstigneev, I. Nikulin 6
looooooooooooooooooo-oooooooooooo oooooooooo



Pasionatii tehnicii
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a mă 
uzina 
preci-

Convorbire cu tov. AUREL BOZGAN, 
directorul general al Uzinelor „23 August

Operativitate

Întrebare : v<5 declar din 
capul locului că nu urmăresc 
cine știe ce probleme literare 
sau aflarea unor iapte specta
culoase. Ziarul „Sclnteia tine
retului” vă solicită un interviu 
pe tema creșterii cadrelor 
Uzinele „23 August”.

RĂSPUNS : înainte de 
referi la situația din 
noastră, vreau să.fac o 
zare. Problema cadrelor pe care 
o ridică atît de imperios înfăp
tuirea politici; partidului de 
industrializare socialistă a țării, 
a fost rezolvată la nivelul cel 
mai înalt prin reforma învăță- 
mîntului inițiată și condusă de 
partid. Crearea unei vaste re
țele de școli profesionale, școli 
medii tehnice, școli de specia
lizare, institute tehnice supe
rioare, a înarmat industria noa
stră cu contingente puternice de 
muncitori, maiștri, tehnicieni, 
ingineri, specialiști. Numai prin 
rezolvarea acestei probleme pe 
plan național s-a reușit să se 
asigure un asenjenea ritm de 
dezvoltare a întregii noastre 
industrii.

Au fost însă momente, mai 
ales la început, în perioada ce 
a urmat imediat naționalizării, 
cînd am fost nevoiți să folosim 
8 cea metodă a calificării în 
marș, așa-numita calificare la 
locul de muncă. Lucrătorii mai 
experimentați au dat atunci do
vadă de un mare devotament, 
de un inalt spirit de răspunde
re. N-au precupețit timp și elort 
p-itru a califica într-o perioa
dă relativ scurtă tineri care 
aproape n-aveau cunoștințe 
tehnice, care intrau pentru pri
ma dată într-o fabrică. Numă
rul muncitorilor calificați în 
marș aici în uzină, se poate 
calcula nu în sute, ci în mii. 
Și putem spune cu mindrie 
tot cu miile îi numărăm și 
cei care au ajuns muncitori 
nădejde. Astăzi însă situația 
prezintă altfel. Muncitorii 
care-i angajăm sînt în 
lor majoritate absolvenți 
școlilor profesionale, li i 
dram în diferite sectoare, 
baza aptitudinilor lor și 
urma unui examen de probă. 
Dar cu aceasta nu se termină 
calificarea lor. In toate sectoa
rele uzinei s-a organizat o 
vastă rețea de ridicare a cali
ficării profesionale. Cei mai 
buni ingineri din uzină îi țin 
la curent pe muncitorii noștri 
cu noile probleme ale tehnicii. 
Nu la întîmplare, ci prin 
cursuri organizate, planificate 
periodic, în care se predau cu
noștințe teoretice, procese noi

că 
pe 
de 
se 
pe

marea 
i ai 
înca

pe 
in

Toate mașinile — 
cu randament sporit

(Urmare din pag. T-a) 

îmbogățit mult. Muncitorii 
cunosc acum mai bine mași
nile, caracteristicile tehnice 
ale acestora, fapt ce îi ajută 
să le exploateze mai rațional, 
cu randament sporit. Și dacă 
numărul defecțiunilor acci
dentale a fost redus simțitor, 
iar procentul de calitate — la 
placaj de pildă, a crescut de 
la 40,3 la sută cît era în 
trimestrul I al anului 1962 Ia 
56,2 la sută în trimestrul I 
din acest an, aoeasta își are 
desigur geneza și în creșterea 
nivelului profesional al mun
citorilor.

Organizația U.T.M. (cea mai 
mare parte din muncitorii 
Combinatului sînt tineri) a 
acordat o grijă deosebită 
muncii de educație a tinere
tului în spiritul întăririi dis
ciplinei în muncă. Obiect al 
discuțiilor în mai multe adu
nări generale U.T.M. și în 
consfătuirile de producție ab
sentele nemotiva>te, învoirile 
și întârzierile de la lucru au

I
illllIlllIHli st» surprinzător
I IMH 11 cum un drama- lU^Ul II turg reputat ca 

iEsHeUii' Aurel Baranga a 
putut să risipeas- 

mffWfrlIII că atâta vervă, a- 
tîtea replici spu

moase, adesea pline de miez, 
de dragul unui conflict dra
matic atât de confuz conturat. 
Ceea ce cronicarului de la 
„Magazin" (căruia trebuie să-i 
recunoaștem, oricum, efortu
rile consecutive, și totodată 
concesive, destinate comediei 
„Adam și Eva“) i se pare a fi 
perfectă mânuire a regulilor 
comediei, ține fără îndoială de 
rutina dramaturgului, de ca
pacitatea descoperirii surselor 
de comedie acolo pe unde al
tul ar trece calm și indife
rent. Dar aici nu erau de dis
cutat atît virtuțile cunoscute 
ale dramaturgului, cît încor
porarea lor efectivă în noua 
piesă.

Comedia „Adam și Eva" 
este concepută ca ilustrare a 
unei teze, după cum mărturi
sește autorul însuși și, de alt
fel, cum se poate deduce cu 
ușurință din textul dramatic. 
Ideea pe care Aurel Baranga 
a intenționat să o demonstreze 
este adevărată și prețioasă : în 
societatea socialistă fiecare 
om trebuie să fie un „coră- 

tehnologice, elemente de teh
nică complexă etc., pentru di
ferite profesiuni : strungari, 
forjori, frezori, sudori, turnători 
etc. Tehnica nouă se dezvoltă 
atît de vertiginos, încît proble
ma calificării, a perfecționării, a 
devenit o problemă mereu ac
tuală, de uriașă însemnătate.

ÎNTREBARE : Mă interesează 
un fenomen care mi se pare 
mai frecvent în rînduriie tine
retului. Mulți tineri — și numă
rul lor crește mereu — chiar 
dacă sînt simpli munci toii sau 
maiștrii — încep să se preocu
pe de probleme tehnice difi
cile. Aceasta indică un salt ca
litativ în 'concepția lor despre 
muncă și necesită o cultură 
tehnică solidă. Îmi închipui că 
acest fenomen se poate obser
va și in uzina dumneavoastră.

RĂSPUNS : La prima vedere, 
fenomenul e tulburător, dar 
dacă ne gîndim bine apare fi
resc în condițiile noastre. Im
portanța lui e însă excepționa
lă. Intr-adevăr, se nasc pasio
nați ai tehnicii, oameni care-și 
dăruiesc tehnicii o parte din 
visurile și idealurile lor, oa
meni cu o înaltă pregătire teh
nică, rezultat al condițiilor mi
nunate ce le-au fost asigurate 
prin grija partidului și statului 
nostru. Aș spune că în uzina 
noastră există permanent o a- 
devărată ofensivă pentru însu
șirea tehnicii noi, Gîndiți-vă : 
odată pe săptămină, marțea, 
peste 1 100 de muncitori ÎȘ> iau 
cărțile și caietele sub braț și 
audiază lecțiile Ia numeroasele 
cursuri de ridicare a calificării. 
Alții, peste 1 400 de tineri, au 
participat în ultimul an la in
teresante concursuri „Cine știe 
meserie, cîștigă”, organizate în- 
cepînd de la echipă, trecînd 
apoi la secție, pînă la nivelul 
uzinei.

învață muncitorii. învață insă 
și inginerii, tehnicienii noștri. 
In fiecare trimestru se organi
zează în uzină cîte o sesiune 
tehnico-științifică. Aici se pre
zintă comunicări asupra unor 
probleme cercetate anterior de 
ingineri. De altfel, printr-o ho- 
tărîre a conducerii uzinei, ingi
nerii noștri, pe grupuri, au în 
studiu și experimentare o pro
blemă tehnică importantă. In- 
cepînd din 1962, au fost orga
nizate un număr de 9 cursuri 
de perfecționare a cunoștințe
lor, la care au participat peste 
250 de ingineri și tehnicieni.

Aș putea să dau un fapt care 
demonstrează foarte bine ce în
seamnă' pasiunea pentru tehni- 

fost mult neduse. Anul acesta 
numărul acestora a scăzut de 
2,3 ori, in comparație cu pe
rioada corespunzătoare a anu
lui trecut.

Cum ena și firesc, eforturile 
întregului colectiv pentru spo
rirea randamentului mași
nilor, au fost concretizate în 
creșterea însemnată a produc
tivității muncii Acest indice 
în perioada acestui an este cu 
peste 40 la sută mai mare 
decît în perioada corespunză
toare a anului precedent De 
unde pînă acum unitatea 
noastră era cu regularitate 
tributara realizării acestui in
dicator, anul acesta pe pri
mele 5 luni, indiciile de creș
tere a productivității muncii, 
a fost depășit cu 1,3 la sută. 
Desigur eforturile noastre nu 
se vor opri aici. Am făcut un 
prim pas. Vom acorda în con
tinuare atenția cuvenită folo
sirii utilajelor, pentru ca ma
șinile noastre să poată produ
ce tot mai mult 

bier și cîrmaci“, „răspunde 
fiecare, în lupta pe care o 
purtăm, de greutățile pe care 
le mai întâmpinăm, ca și de 
succesele repurtate". Dar, 
printr-un sistem de referințe 
deficitar și, în primul rînd, 
prin investirea ostentativă a 
eroului principal cu haina 
unei simplități mal mult decît 
modeste, autorul n-a realizat 
un adevărat erou pozitiv. 
Eroul său ia drumul, de-a 
lungul celor trei acte ala 
piesei, al unui ins oarecare, 
detectând cu totul întâmplător 
și cu un anume gust polițist 
pentru aventură, excrocheriile 
unui grup de funcționari de 
la spațiul locativ. Viciul fun
damental al întregii viziuni 
dramatice provine din baga
telizarea eroului pozitiv. Dacă 
Adam Vintilă, acest om oare
care, ar coincide, în datele lui 
majore, ilustrate într-o acțiu
ne limpede, condusă de prin
cipii etico-ideologice consec
vente, cu ceea ce în drama
turgia noastră realist-socia- 
listă înțelegem prin erou po
zitiv, ar urma să ne formăm 
convingerea că el este de fapt 
un om anume și nu un oare
care, întîmplător ales și in
vestit cu sarcini prea mari. 
Un model al unui asemenea 
tip de erou ni l-a oferit chiar 

că, ce efect are aceasta asupra 
producției. De pildă, în 1955 
aveam în uzină 428 de inova
tori, pentru ca în 1960 numă
rul lor să se ridice la 3 778, iar 
în 1962 la 4 851 de inovatori. 
Stimulăm pe toate căile acest 
fenomen.

Setea aceasta trebuie însă și 
bine diriguită. Le-am creat con
diții pentru a-și continua 
cursurile, pentru a absolvi șco
lile medii și a se înscrie la 
stitutele superioare. Avem 
tăzj 615 muncitori 
mează cursurile 
școlilor medii și 
urmează cursuri 
și fără frecvență 
lor de învățămînt

care 
serale 

alți 150 care 
serale, de zi 
ale institute
superior, 100 

de tineri urmează școlile teh
nice de maiștri. Ei vor să știe, 
să cunoască, să stăpînească 
teoria, să gîndească matematic, 
pentru a planta formule și e- 
cuații în spațiul industrial. 
Mulți din aceștj pasionați au 
devenit cadre tehnice de cea 
mai înaltă valoare. Pot să ofer 
exemple. Burlacu Ion, fost 
strungar, e astăzi șeful secției 
sculerie ; Ionescu Gheorghe, 
fost turnător, e astăzi metalurg 
șef; Turcu Petre e șeful secției 
motoare ; Dincă Nicolae — șe
ful secției mecanică grea -, Mi- 
hale Dumitru e adjunct 
ție și mulți alții. Toți 
nu au urmărit diploma 
giner, ci au vrut să-și

de sec- 
aceștia 
de in- 
astîm- 

pere setea de cunoștințe. Toc
mai acest lucru i-a ajutat 
devină 
drește 
meni, 
pentru 
uzină un curent de perfecțio
nare, de neastimpăr. în uzină 
au loc periodic cursuri de per
fecționare pentru cadrele in
ginerești la care predau cei mai 
valoroși profesori ; de două ori 
pe an se țin sesiuni tehnico- 
științifice, în colaborare cu 
secțiile respective ale Acade
miei, la care se fac comunicări 
cu privire la probleme de înal
tă specialitate... In ultimă in
stanță, vreau să arăt că pasi
unea pentru tehnică încetează 
să fie un fenomen izolat, indi
vidual, că este canalizată spre 
un curs larg, bogat, că se poa
te desfășura în condiții optime.

Avem toate motivele să fim 
mîndri de capacitatea și price
perea muncitorilor noștri, a 
tehnicienilor și inginerilor, care 
sînt astăzi în măsură să rezol
ve probleme tehnice dintre cele 
mai complicate. Aceasta de
monstrează talentul și dragos
tea lor pentru profesiunea pe 
care și-au ales-o și, în primul 
rînd, grija permanentă a parti
dului și statului nostru față de 
pregătirea cadrelor industriei 
socialiste, cărora le-au fost a- 
sigurate minunate condiții pen
tru formare și dezvoltare.

CONSTANTIN CHIBIȚA

să 
ingineri cu care se tnîn- 
uzina. Asemenea oa- 
pasionați pentru nou, 
tehnică, determină în

■»N.
t '

Aurel Baranga, cînd l-a creat 
pe Spiridon Biserică. Adam 
Vintilă, conceput în fond ca 
un alt Spiridon Biserică, dar 
lipsit de 
racterul 
acestuia, 
mare a 
care a plecat autorul, condu- 
cînd într-o manieră simplistă 
un conflict confuz în realita
tea dramatică a piesei și mi
nor în planul obiectiv-istoric, 
întîmplător distribuit într-un 
rol de erou pozitiv, Adam, 
modestul corector tipografic, 
pradă unei fulgerătoare pa- 

complexitatea și ca- 
profund veridic al 
ilustrează o defor- 
ideei valabile de la

0 DEMONSTRAȚIE NECONCLUDENTĂ

COMEDIA „ADAM ȘI EVA“
siunl erotice, sesizează inci
dental și simplist și un caz 
penal. Dramaturgul n-a reușit 
să se sustragă însă facilității 
oferite de similitudinea, oare
cum simbolică, dintre profe
sia omului și funcția eroului. 
Intr-adevăr, frapează faptul 
că un corector de editură co
rectează și erori omenești, dar 
conflictul dramatic stă unde
va în afara acestui simbol 
foarte la îndemână.

In fond, ce vrea Adam ? Să 
o cucerească pe Eva (și de aici 
numeroase aluzii ușoare la le
genda biblică) salvînd-o tot
odată din mocirla in cere o 

Tineri muncitori de la Uzinele 
„Electroputere' din Craiova 
după o vizită făcută la Muzeul 

de artă al orașului.

Foto: S. VIOREL
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Procedeu electric 
în tratarea țițeiuiui

Anul acesta, în schela de 
extracție Țicleni, din regiunea 
Oltenia, s-au întreprins nu
meroase măsuri pentru redu
cerea procentului de impuri
tății și de sare din țițeiul ex
tras. Pentru aceasta, întreaga 
cantitate de țiței este tratată 
acum, după procedeul electric, 
care este superior față de tra
tamentul pe cale chimică. De 
asemenea, s-a acordat o mai 
mare atenție selecționării ți
țeiului după calitățile lui și 
s-a prelungit timpul de ținere 
a țițeiului în decantoare, unde 
se face separarea de impuri
tăți.

Ca urmare a măsurilor lua
te, conținutul de impurități în 
țițeiul livrat de aici rafinării
lor este de peste cinci ori mai 
mic față de normele admise, 
Iar conținutul 
redus la peste

de sare a fost 
o treime.

(Agerpres)
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•ffir&ște Victor — soțul el, fura*' 
țioinar la Spațiul locativ, în
deaproape folosit și protejat 
de directorul adjunct. Eroul 
nostru nu este, logic vorbind, 
implicat în acțiunea demască
rii, lansată de dramaturg. In 
primul rând, el speculează 
excrocheria întîmplător aflată 
— trăgînd cu urechea la 
masa vecină — Intr-un chip 
nu mai puțin meschin, sub- 
stituindu-se unui personaj, 
pentru a beneficia de o dis
cuție „tete a tete“ cu 
soția lui Victor. Oricâtă 
nerozitate ar afișa, 

Eva, 
ge- 

insis-

tența cu care o îndeamnă pe 
Eva să plece singură la caba
nă este suspectă, amintind în
deaproape de tentațiile măru
lui biblic. Pînă aici, nimic lău
dabil pentru ținuta etică a e- 
roului, ba dimpotrivă. Eroul 
acționează apoi, (deși nelămu
rit asupra mobilului imediat 
al excrocheriilor) abia cînd 
suportă direct tentative jig
nitoare asupra propriei sale 
integrități, ceea ce nu ni se 
pare a semnala un erou po
zitiv cu reacții prompte, fer
me, dincolo de propriile inte
rese și afecțiuni. Iată, așadar, 
o serie de erori și confuzii în 

— Nit mai am 
vreme să scriu pen
tru ca rînduriie mele 
să ajungă la timp la 
redacție — ne teleio. 
nează coresponden
tul nostru voluntar 
Marian Adam din 
comuna Foeni, raio
nul Timișoara. Mîine 
(adică azi, 28 iunie, 
n.n.) începem sece
rișul pe cele 962 
hectare cu păioase 
ale gospodăriei co
lective. Din prima zi 
se va lucra cu toate 
forțele. Totul este 
pregătit pînă in cele 
mai micț amănunte. 
Tractoare : necesar 
'pentru seceriș și a- 
râturi) — 14 ; exi
stente 14. Combine : 
8 de la S.M.T. Beciul 
Nou (în perfectă sta
re de funcționare), la 
care se mai adaugă

utilajele proprii ale 
gospodăriei colec
tive. Mijloace de 
transport necesare și 
existente : 3 autoca
mioane, 65 de căruțe. 
Viteza zilnică pla
nificată la recoltat 
— 140 de hectare -, 
conform angajamen
telor luate de meca
nizatori și colecti
viști, va fi cu sigu- 
ranjă depășită, astfel 
că se va putea 
scurta termenul pla
nificat pentru durata 
secerișului — 8 zile 
bune de lucru.

Arii: două, la a- 
menajarea cărora o 
contribuție impor
tantă au adus tinerii, 
mobilizați de organi
zația de bază U.T.M. 
Comitetul U.T.M., în 
colaborare cu câini-

Scrisori pe adresa facultății

atunci abstrac. 
si inaccesibilă, 
sediu, de pro
si neeliberînd

m auzit încă din 
primii ani de învă
țătură, în copilă
rie. despre o școa
lă care mi se pă
rea 
tă

fiind lipsită de 
gram analitic 
diplome. Ii înregistram numele 
cu nedumerire Si cu teamă — 
Si as fi vrut să-i cunosc absol- 
veniți, să-i iscodesc asupra 
tainelor pătrunse de dînșii, în 
discipline necuprinse în ma
nuale și neexpuse de la cate
dră...

Am urmat și eu, firește, a- 
ceastă școală, cînd mi-a venit 
rîndul. dar cu ce preț și cu ce 
sacrificii! Unii își dau pentru 
ea singele, alții sănătatea, sau 
iluziile, sau visele și speranțe
le — si nimeni n-o termină 
înainte de a avea cute pe față 
și păr alb la timple. lăsîndu-i 
la o parte ne neajutorații care 
rămîn repetenta ei pînă la bă- 
trînețe.

Generației mele și celor a~ 
propiate de ea. care n-au cu
noscut placidele vremuri „pa
triarhale” ale bunicilor noștri, 
ci s-au dezvoltat în ani de ne
liniște, de lipsuri, de frămân
tări. de nedumeriri, de lupte, 
între două înspăimântător de 
grele și de. sîngeroase răz
boaie mondiale, școala, vieții 
le-a pus în față. înainte de 
toate, un semn de întrebare, 
care era și imperativ — și 
irezolvabil pentru mințile 
noastre tinere. Multi din ge
nerația mea s-au pierdut pe 
drum — și mă gîndesc la 
ei cu durere, doarece ar fi 
avut altă soartă, născuți fiind 
și ei., ca toți semenii, din plă
mada omenească, dacă ar fi 
avut cine să le arate la vreme, 
care-i viața adevărată, ce este 
lumea și — după legile firești 
ale progresului — încotro se 
îndreaptă.

Pentru noi. școala vieții a 

explicare* rtructurii eroului 
principal care nu au nici cum 
darul de a sluji un conflict 
real, autentic în generalitatea 
sa. Eroul este, într-adevăr, un 
oarecare și deloc un om anu
me destinat unei funcții gene
roase. Că, în cele din urmă, 
el află mașinațiile unora ca 
Tăcu, Nacu, „dar mai ales 
Meicu“, asta i se poate întâm
pla oricui, cînd adversarii sînt 
forțați din culise să se auto
demaște. Piesa sfârșește cu a- 
flarea excrocheriilor (deși 
spectatorul nu este prea lămu
rit asupra naturii lor) nicide

cum cu demascarea lor, care 
ar fi angajat și un conflict 
etic ascuțit. Firul dramatic des
fășurat în trei acte se menține 
la nivelul anchetei polițiste 
mărunte, nerevelatoare și, 
pentru aceasta, neinteresantă.

Inconsistența caracterelor, 
prea sumar dezvăluite scenic, 
nu poate fi ascunsă nici de 
verva reală, uneori străluci
toare, și nici prin cîteva sce
ne izbutite. Unele personaje 
sînt absolut inutile în această 
acțiune și așa prea golită de 
substanța majoră a dramatur
giei noastre, indiferent că este 
vorba de dramă ori comedie. 

nul cultural, va or
ganiza biblioteci vo
lante la fiecare arie.

Treierișul se va 
termina în 12 zile.

Cele două magazii 
de mare capacitate, 
curățite și dezinfec
tate, vor începe de 
mîine (azi 23 iunie) 
să primească 
bele din noua 
coltă.

Măsuri pentru re
colta anului viitor :

îndată după sece
riș. mecanizatorii 
vor face arături a- 
dinei.. Sub brazdă 
vor încorpora îngră
șăminte naturale 
care acum se află 
în platforme amena
jate, prin conlribufia 
tineretului, la mar
ginea tarlalelor.

de Radu Tudoran

tot întinsul patriei, 
vrea să le spun, de aproa- 
privindu-i în ochi, ca să 
creadă, că depinde numai 
dînșii să facă din această

fost nedreaptă, empirică, cos
tisitoare și amarnică.

Pentru tinerii de astăzi, spre 
lămurirea cărora scriu rîndu- 
rile acestea, ea are altă față ; 
ei n~au motiv Si n-au dreptul 
să-și pună semnul de întreba
re pus de noi odată, n-au mo
tiv si n-au dreptul să eșueze, 
cum au eșuat atîția din cele
lalte generații.

Studenții din universități și 
institute de învățămînt supe
rior. ca și elevii altor școli, de 
altfel, pleacă în curînd în uzi
ne, în fabrici, pe ogoare, la 
munca patriotică, sau la prac
tică — revărsindu-se din cen
trele unde sînt școli și univer
sități. ca un val de inimi ti
nere, pe 
Aș 
pe. 
mă 
de 
muncă o scoală Si o desfătare 
— și nu o obligație. E o școa
lă a vieții, dar cu program de 
astădată — și cu toate înlesni
rile pe care pedagogia nouă 
știe să le folosească. După un 
an petrecut în săli de curs, in 
biblioteci și laboratoare, tine
rii de astăzi au prilejui să pă
trundă într-un laborator mult 
mai vast decît al universității, 
să consulte cărți încă nescrise 
și să audieze cursul inegalabil 
al experienței omenești.

Am în față un număr apre-' 
ciabil de scrisori prin care uzi
ne. fabrici, gospodării de stat 
mulțumesc universităților pen
tru felul cum s-au comportat 
studenții trimiși la muncă pa
triotică sau la practică. Medi
tez asupra lor de mai multe 
zile, încercând sa găsesc în le
gătura cu ele cel mai bun co
mentariu, și să trag concluzia 
cea mai dreaptă. Mi se pare 
că ar trebui să citez embleme. 
Și nume. La drept vorbind, fie-

r 
r
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roto a PLECAM.

în toate cele 3 acte apare un 
actor jovial, bonom, chefliu și 
ratat, absolut detașat de con
flictul propriu zis. Rostul lui 
este de a-1 ajuta „la greu" pe 
Adam, însă o face într-un mod 
strident umanitarist ori arbo- 
rînd șiret un ascuțit fler de 
detectiv amator.

Dincolo de numeroase vicii 
de logică strecurate în țesătu
ra piesei, eroarea principală 
pornește de la acea ostentație 
consecventă în demonstrarea 
deformantă a tezei amintite la 
început. Un erou pozitiv oare
care — lată o formulă foarte 
confuză, care poate crea im
presia, primejdioasă, a rezol
vării de la sine a unor con
flicte etice, prin intervenții oa
recare și întâmplătoare. Natu
ra indiferentă a unor astfel de 
intervenții, precum șl caracte
rul întîmplător — ridicat la 
rang de principiu — al înves
tirii unuia ori altuia cu funcția 
de corectare a erorilor morale 
— ori de altă natură — sînt 
confuzii stârnite de un Idilism 
voios, aplicat cu ușurință rea
lității. Eroul este, tocmai în 
virtutea formulei de mal sus, 
un modest corector și nimic 
mai mult, amestecat demon
strativ într-o situație care-1 
depășește în primul rînd mo
ral. Nu oricine și oricum, ci 
un om anume, într-o împreju
rare specifică va reuși să ur
mărească și să demaște intran
sigent, cu pasiunea înaltei 
conștiințe socialiste un grup

tntervenția specialistului este totdeauna binevenită, mai ales 
cînd cei cărora i se adresează sînt tineri. Inginerul Rdhmil 
Căciularu șef de sector în atelierul de etilare — fire de la 
Uzina de fire și fibre sintetice-Săvinești, este un bun coordo
nator al activității tinerilor. Iată-1 discutînd cu operatoarele 
Lucia Radu, Cornelia Baliu și Maria Nacu despre calitatea 

firului de relon,

care din aceste scrisori ar avea 
cum fi comentată, și fiecare ar 
impune o concluzie grăitoare. 
Dar cele care n-au ajuns la 
mine ? Dar cele care n-au fost 
scrise, indiferent ce cauză ar 
avea omisiunea ?

Studenții Facultății de chi
mie și-au făcut practica și au 
muncit cot l.a cot cu muncito
rii în Uzinele „Semănătoarea”. 
Bine! Studenții Institutului 
agronomic din București, și-au 
făcut practica, și bineînțeles 
au muncit pe ogoare, în atitea. 
gospodării de stat! Directorii 
își exprimă în scris mulțumi
rile pentru priceperea și pur
tarea lor frumoasă. Bine 1 
Fabrica „Electrofar" mulțu
mește Facultății de Electroteh
nică. din București pentru ac
tivitatea depusă de studenții 
acestei facultăți în cadrul ore
lor de muncă patriotică— Bine!

Toate scrisorile venite din- 
tr-o parte și din alta a țării, 
au cam același cuprins — și 
doar cei ce le-au trimis nu 
s-au consfătuit mai înainte, ca 
să ajungă la un text comun, 
cu un sens unanim. Mulțumi
rea in schimb, dacă s-a potri
vit la cuvinte, nu poate fi de
cît unanimă.

Mă opresc totuși asupra u- 
nuia din aceste texte, care,

La Sadova:

Pe estrada celui
de-al 7-lea concurs

cu arbori 
unde tea- 
vară din 

Sadova, 
Segarcea,I

n parcul
III seculari, 

I trul de

II comuna 
| raionul
III Și-a găsit un minu

nat decor natural, 
peisajul estival se conturează 
pe un infinit joc de lumini și 
culori. Aci. in această dimi
neață însorită de iunie, echipe 
ale căminelor culturale din 
Ostroveni, Lișteava, Dobrești, 
Rojiștea și comuna gazdă au 
venit pentru selecționarea la 
faza raională a celui de-al 
VlI-lea concurs al formațiilor 
artistice de amatori.

In așteptarea deschiderii 
concursului, tinerii colectiviști 
care alcătuiesc formațiile au 
întregit decorul naturii cu nu
anțele multicolore și vii ale 
portului oltenesc. E o paradă 
festivă plină de farmec și ti
nerețe care incintă, ochiul, care 
desfată și încălzește inimile. 
Dansatori și fluierași, soliști 
vocali și instrumentiști. un mi
nunat buchet de adevărați vir
tuoși ai artei noastre populare 
s-au adunat la Sadova nu nu
mai pentru a-și afirma talentul 
moștenit din generații, ci și 
pentru a exprima prin cìnte
cele și jocurile folclorului nos
tru nou nestăvilita bucurie a 
zilelor vieții noastre socialiste.

Iată echipele căminului cul
tural din Ostroveni, al căror de meschini funcționari. Nu
mai în acest caz avem de-a 
face cu un erou pozitiv con
vingător, veridic, tipic. Adam 
Vintilă pledează în gol cîtă 
vreme el însuși nu este sim
țit de spectator ca un carac
ter ferm, hotărât să demaște 
depășind avantajul întîmplă
tor de a afila cîte ceva și asta 
din cauza inabilității crase a 
eroilor negativi. Rând pe rînd 
aceștia îi oferă Iui Adam pro
be de autodemascare schema
tică, scutindu-1 în fond de 
orice efort, deci de posibilita-' 
tea de a se realiza caractero
logic. Sigur că ideile expri
mate de el în legătură cu po
ziția morală compromisă a 
Evei sînt perfect valabile, dar 
cît este aici conștiință înain
tată și cît interes mărunt, 
speculativ, izvorât dintr-o ful
gerătoare pasiune erotică ? 
Autorul nu ne lasă să înțe
legem asemenea atitudini ne
necesare ale eroului săt amu- 
zîndu-se ușor de paralelismul 
schematic cu mărul din para
dis.

Cît despre spectacolul 
lizat de Teatrul Național din 
București — nimic în 
față de ce s-a spus în croni
cile anterioare.

rea-

plus
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deși în fond același cu cele 
citate mai înainte, sau necitate 
deloc. îmi aduce pe figură un 
zimbet de interes și curiozitate 
—■ pe lingă simpatia rezerva
tă tuturor. O gospodărie agri
colă de stat scrie : „Constatăm, 
cu deplină satisfacție că în cei 
patru ani de muncă patriotică 
efectuată de. studenții facultă
ții de filozofie, in gospodăria 
noastră s-au stabilit între ei și 
muncitorii noștri relații noi de 
muncă și întrajutorare”...

Așadar. la cîmp nu merg 
numai agronomii, după cum 
în uzină nu merg doar ingine
rii. Tinerii care învață Ș> se 
străduiesc să pătrundă chipul 
cum a evoluat în secole gin- 
direa omului, merg la culesul 
porumbului, după ce-au cules 
înțelepciunea din tomuri! Și 
desigur seara, cînd lasă lu
crul odată cu plugul. în ora de 
odihnă dinaintea somnului, 
discută între ei despre trebu
rile zilei, despre ale anului; 
și filozofie, și agricultură, a- 
mintind de acei ginditori din 
vechime, care își propăvădu- 
iau știința în ateliere unde 
ucenicii lor. ca și ei de altmin
teri, făceau munci manuale...

Mai sînt dator ceva citito
rului tînăr : o concluzie la cele 
spuse pînă acum. Da, iat-o, 
simplu si fără ocoluri: azi 
școala și universitatea nu mai 
sînt despărțite de școala vieții 
— și ce mare privilegiu să le 
poți urma de o dată pe arnin- 
două 1

program îl deschide taraful de 
muzică populară și căruia îi 
urmează fluierașii Lache Dia- 
conu și Lupu Oprea. „Alunelul 
din cimpoi" al lui Lache Dia- 
conu, cu intonațiile lui pre
lungi și melodioase stîrnesc 
ropote de aplauze, ca și com
poziția proprie a solistului vo
cal Oprea M- Oprea

Căminul cultural din Liștea
va susține programul cu solis
tul vocal Enache Mircea și cu 
brigada artistică de agitație al 
cărei text este inspirat din pro. 
blemele actuale ale vieții din 
gospodăria colectivă.

O suită de dansuri bine in
terpretate prezintă și echipa 
căminului cultural din Rojiș
tea, după care urmează tinerii 
colectiviști din comuna Do
brești. Evoluția lor începe cu 
programul brigăzii artistice de 
agitație : „Cîntăm viața nouă 
a satului”. Programul continuă 
cu o suită de dansuri oltenești. 
Dansul cu tema „La șezătoare" 
este o frumoasă și inspirată 
realizare regizorală a tinerilor 
Nicolae Toma și Georgeta 
Toma — două cadre didactice.

In final, căminul cultural din 
Sadova a prezentat un pro
gram de brigadă și dansuri 
populare.

Juriul a selecționat pentru 
faza raională de centru: echipa 
de dansuri din Ostroveni și pe 
solista vocală Tanța Sîrboiu, 
căminul cultural din Dobrești 
cu formația de dansuri și so
lista vocală Teodora Gidea, și 
căminul cultural din Sadova 
cu brigada artistică și solista 
Georgeta Toma.

PAUL TOMESCU

VARA TRECE...
(Urmare din pag. I-a) 

nici pînă acum nu s-a stabilit 
locul unde se va înălța con
strucția. Dar chiar acolo unde 
s-au stabilit locurile, lucrările 
nu se desfășoară într-un ritm 
satisfăcător, după un plan bine 
chibzuit, în funcție de urgența 
lor și de posibilitățile existen
te. Situația este cu atît mai de 
neînțeles cu cît anul trecut, ra
ionul Iași a acumulat experien
ța cea mai valoroasă pe regiu
ne în direcția aceasta.

Pînă la începerea recoltatului 
In raionul Iași va mai trece 
puțin timp. In această perioadă 
ritmul la lucrările de construc
ție poate și trebuie să fie mult 
intensificat. In gospodăriile co
lective există suficiente forțe 
pentru aceasta. Se cere însă o 
mai bună organizare a muncii 
brigăzilor și echipelor de con
structori, o mobilizare a tuturor 
forțelor disponibile, precum și 
folosirea pe scară cît mai largă 
a materialelor din resurse lo
cale. Vara trece ! Acum este 
momentul optim pentru accele
rarea ritmului construcțiilor zo
otehnice. Timpul rece trebuie 
să ne găsească cu toate adăpos
turile terminate.



Congresul mondial Ședința Comisiei

al femeilor
permanente C.Â.E.R.

pentru comerțul exterior
ț TmaRBTOiMo warn
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MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
în dimineața zilei de 27 iunie 
și-au Început ședințele cele 
șase comisii formate la Congre
sul Mondial al Femeilor.

Comisia „Lupta pentru drep
tul femeilor In societate și în 
familie" își desfășoară lucră
rile în sala coloanelor a Casei 
sindicatelor sovietice. La ședin
ță au luat parte aproximativ 
250 de femei reprezentante ale 
diferitelor țări și continente. Ea 
a fost deschisă de președinta 
Hanna Bokko (Ungaria).

Au luat cuvlntul reprezen
tante ale femeilor din Japonia 
și Nigeria.

Reprezentantele femeilor din 
R. P. Romînă, Maria Groza și 
Stana Drăgoi, au sprijinit pro
iectul de rezoluție prezentat de 
F.D.I.F.

La Palatul Congreselor din 
Kremlin și-a Început lucrările 
comisia „Femeile in lupta pen
tru pace, dezarmare și priete
nie Intre popoare". Au luat cu
vîntul reprezentantele femeilor 
din Cehoslovacia, Finlanda, Af
ganistan, Izrael, Algeria, S.U.A., 
India.

în cadrul lucrărilor comisiei, 
tovarășa Suzana Gîdea, preșe
dinta Consiliului Național al 
Femeilor din R. P. Romînă, a 
prezentat propunerile formulate 
de delegația romînă în ședința 
din 25 iunie a congresului.

La Universitatea din Moscova

și-a început lucrările comisia 
„Lupta femeilor pentru inde
pendență națională“. Au luat 
cuvîntul reprezentantele femei
lor din Camerun, Portugalia, 
India, Uzbekistan, R. P. Chine
ză, Japonia și Vietnamul de 
sud.

La Casa prieteniei cu popoa
rele țărilor străine a avut loc 
ședința comisiei „Sănătatea, e- 
ducația și instruirea copiilor și 
tineretului”. Au luat cuvîntul 
reprezentantele femeilor din 
R.F.G., Republica Sud-Africană, . 
Portugalia, Spania, Indonezia, 
Turkmenia, Algeria, Cambia, 
Finlanda, Marea Britanie.

Reprezentanta R. P. Romîne, 
Veronica Cărăușan, a propus 
includerea în rezoluție a măsu
rilor pentru educarea tineretu
lui în spiritul păcii și prieteniei 
între popoare.

In dimineața zilei de 28 iu
nie, comisiile Congresului își 
vor continua lucrările, iar în 
după-amiaza aceleiași zile dele
gatele se vor întruni într-o șe
dință plenară.

COPENHAGA’. — în după- 
amiaza zilei de 27 iunie a avut 
loc la sediul Legației R. P. Ro- 
mîne din Copenhaga festivita
tea înmînării unor cărți oferite 
de Biblioteca centrală de stat 
din București, Bibliotecii re
gale daneze. Au luat parte 
personalități ale vieții cultu
rale și științifice din capitala 
Danemarcei, reprezentanți ai 
unor biblioteci din Copenhaga, 
atașați culturali ai oficiilor di
plomatice ale țărilor socialiste, 
ziariști.

Au luat cuvîntul I. Beseadov- 
schi, însărcinat cu afaceri a.i. 
al R. P. Romîne în Danemarca, 
și Palie Birkelund, directorul 
Bibliotecii regale daneze, în 
numele Ministerului Culturii 
al Danemarcei. Cei prezenți au 
vizionat apoi filmele documen
tare romînești „Grădina celor 
5 continente”, „Album de artă 
populară" și „Oltul străbate 
.Cârpații

VARȘOVIA 27 (Agerpres). 
Intre 24 și 26 iunie 1963 la 

Varșovia a avut loc 
ordinară a Comisiei 
nente CAER- pentru comerțul 
exterior.

La lucrările ședinței au par
ticipat delegațiile R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovace, 
R.D. Germane, R.P. Mongole, 
R.P. Polone, R.P. Romîne, R. 
P. Ungare și U.R.S.S.

La ședința Comisiei în ca
litate de observatori au parti
cipat reprezentanții R. P. Chi- 

Cuba

ședința 
perma-

neze, R.P.D. Coreene, R. 
și R.D. Vietnam.

Comisia a examinat o 
de probleme importante 
adoptat hotărîri îndreptate 
spre dezvoltarea continuă a 
comerțului exterior al țărilor 
membre. La ședința Comisiei 
a avut loc, de asemenea, un 
schimb de păreri despre sta
diul pregătirilor pentru tra
tativele și încheierea acordu
rilor comerciale pe anul 1964.

Ședința s-a desfășurat în 
spiritul colaborării prietenești 
și frățești și al unei depline 
înțelegeri reciproce.

Incordare în Argentina
BUENOS AIRES. — Cu zece 

zile înaintea alegerilor prezi
dențiale care urmează să aibă 
loc în Argentina, agențiile oc
cidentale de presă subliniază 
că situația politică în țară se 
menține confuză. Potrivit a- 
genției U.P.I. guvernul a des
coperit la 26 iunie un complot 
al unor militari care intențio
nau să declanșeze o rebeliune 
în cursul săptămînii viitoare. 
„Poliția secretă — arată agen
ția — a percheziționat locuin
țele unui număr de ofițeri, în
deosebi ale acelora cunoscuți 
drept simpatizanți ai organi
zației ultrareacționare, „Dra
gonul verde‘‘. De asemenea, 
— scrie U.P.I — consfătuirile 
prelungite ale miniștrilor mili
tari indică neliniște în rîndu- 
rile forțelor armate“.

După cum transmite a- 
genția Prensa Latina, cercu
rile politice din Argenti
na au exprimat protestul față

Greva profesorilor
argentinieni

AIRES 27 (Ager-
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serie
și a

de hotărîrea guvernului de a 
interzice participarea repre
zentanților peroniștilor la ale
gerile pentru postul de preșe
dinte al țării. Ca o contraac- 
țiune la aceste proteste, cercu
rile militare din țară au dat 
publicității o declarație în care 
cer guvernului să intensifice 
măsurile represive împotriva 
forțelor democratice înaintea 
alegerilor de la 7 iulie.

BUENOS 
preș). —

Agenția 
anunță câ 
școlile 
din Argentina au fost 
ca urmare a unei greve de 24 
de ore declarată de 270 000 în
vățători și profesori în spriji
nul cererilor de mărire a say 
lariilor.

Associated 
la 26 iunie 

elementare și

Press 
toate 
medii 

închise

împotriva kurzilor
Cornentînd acțiunile militare pe 
care guvernul irakian le desfă
șoară în nordul țării împotriva 
minorității kurde, ziarul „New 
(York Times” sublinia în edito
rialul său din 27 iunie că „nu 
există motive să se creadă că ac
tualul guvern irakian va avea 
mai mult succes în războiul pe 
care-l duce împotriva kurzilor de
cît au avut conducătorii prece
denti ai acestei țări”.

în ultimul mileniu, arată zia
rul, conducătorii Irakului au în
cercat de nenumărate ori, dar 
fără succes, să îngenuncheze mi
noritatea kurdă. Povara războiu
lui zadarnic împotriva kurzilor a 
slăbit mult regimul lui Kassem 
și a contribuit la căderea lui. A-

ceste fapte arată că nu există 
temei să se prevadă că acțiunile 
militare începute de noul regim, 
baasist împotriva kurzilor vor fi 
încununate de succes.

Guvernul irakian, subliniază 
ziarul, a început o acțiune de 
lungă durată și periculoasă. De
misia a patru membri ai cabi
netului, ca urmare a politicii gu
vernului față de kurzi, demons
trează că la Bagdad există per
soane care sînt de părere că ar 
fi fost mult mai rațional să se 
continue încercările de a se rea
liza o înțelegere cu reprezentau" 
ții minorității kurde pe calea tra
tativelor decît să »e recurgă la 
forță.

Z
ntr-o corespondență din 
Martinica, ziarul „l'fiu- 
manile” arată că în ul

tima vreme lupta poporului 
martinichez împotriva colonia
lismului a luat un mare avînt. 

De Ia arestarea a 13 tineri pa- 
trioți anticolonialiști, dintre 
care 5 conducători ai tineretu
lui comunist, manifestațiile 
populare s-au înmulțit. Mii de 
oameni ai muncii au manifestat 
pe străzile capitalei, Fort-de- 
France, cerînd eliberarea ce
lor închiși.

Neliniștit de creșterea mișcă
rii de protest, guvernul francez 
a hotărît transferarea patrioți- 
lor martinichez! într-o închi
soare din Franța. Această mă
sură, subliniază ziarul, care ur
mărește să îndepărteze pe a- 
cești tineri de țara lor, de fa
miliile lor, a slirn.it o profundă 
indignare. La apelul Partidului 
Comunist din Martinica, pe stră
zile capitalei și altor localități 
au avut loc mitinguri și mani
festații de protest. „Frontul 
pentru apărarea libertăților” a

organizat în capitala țării o 
mare adunare, Sule de tineri au 
manifestat pe străzi scandînd: 
„Eliberați pe tineri”, „Libertate 
în țară”.

In semn de protest împotriva 
unor provocări rasiste, 2 000 de 
tineri au manifestat în fața pre
fecturii.
jandarmi au fost trimise la fața 
locului.
Grollemund. care a instaurat un 
regim polițist și de înăbușire a 
libertăților, o ordonat noi mă
suri ele represiune. Trei tineri 
au fost arestați și apoi con
damnați la cile 6 luni închi
soare fiecare.

Aceste incidente, scrie ziarul, 
survin într-un moment în care 
marii proprietari de plantații de 
trestie de zahăr, susținuți de 
preiect, vor să aducă în Marti
nica 2 500 de tăietori de trestie 
de zahăr străini. Centralele sin
dicale au chemat pe muncitorii 
agricoli să se opună acestui 
proiect care va agrava mizeria 
și șomajul.

Mai multe unități de

Prefectul capitalei,

Atitudinea cmjoasă 
a uaai studenți americani

upă cum transmite cores
pondentul din Washing
ton al agenției France 

în ciuda avertismen- 
Departamentului de 

S.U.A., 50 de stu-

Presse, 
telor 
stat al 
denți de la diferite universități
americane au hotărît să accepte 
invitația Federației studenților

înrăutățirea situației din Siria
BIERUT 27 (Agerpres). — 

Ziarele libaneze continuă să 
relateze despre încordarea 
care domnește din nou în Si
ria. După cum se știe, minis
trul apărării și șeful statului 
major al armatei siriene, ge
neralul Ziad Hariri, înjiimp ce 
lipsea din tară, a fost demis 
din postul pe care-1 deținea, 
anunțîndu-se că a fost numit 
in schimb atașat militar la 
Washington. Demiterea gene
ralului Hariri, care a fost ur
mată de scoaterea din armată 
a altor ofițeri cunoscuți ca 
sprijinitori ai acestuia, este in
terpretată de ziarele libaneze 
ca o manevră a partidului 
Baas care urmărește să nu
mească în posturile Importan-

te din armată 6i siguranță ofi
țeri baasiști.

La Damasc, relatează agen
ția France Presse, Consiliul 
național al comandamentului 
revoluției a ținut mai multe 
ședințe extraordinare îndată 
după înapoierea în capitală a 
delegației siriene care fusese 
în vizită oficială în Algeria, și 
din care, după cum se știe, fă
cea parte și generalul Hariri, 
chiar în ziua cînd a fost de
mis din funcție. Pe de altă 
parte, agenția U.P.I.. care vor
bește, de asemenea, de înrău
tățirea situației în Siria, rela
tează că numărul ofițerilor de
miși sau transferați în străină
tate de către partidul Baas se 
ridică la 55.

din Havana de a efectua o că
lătorie în Cuba în luna iulie. 
Acești studenți, cărora autori
tățile americane au refuzat să 
le elibereze pașapoartele nece
sare călătoriei, au încercat să 
plece în Cuba prin Canada, dar 
autoritățile canadiene le-au re
fuzat la rîndul lor vizele ne
cesare. Potrivit agenției, în a~ 

*ceastă situație, ei au hotărît să 
ajungă în Cuba prin Europa, 
primul grup de 21 studenți so
sind la Amsterdam.

Un purtător de cuvînt al De
partamentului de stat a declarat 
la 26 iunie că studenții „au fost 
preveniți că la înapoierea 
din Cuba sînt pasibili să 
condamnați la o amendă 
5 000 dolari fiecare sau la 
deapsa cu închisoarea pînă la 
5 ani".

lor 
fie 
de 

pe-
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8 88 cuitorilor concerte simfonice. 8
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• MONTEVIDEO. — Agenția As. 
sociated Press, citind declarația 
unui purtător de cuvînt al guver
nului uruguayan, jelatează că tra
tativele comerciale purtate între 
guvernele Cubei și Uruguayului au 
dus la încheierea unui acord în 
cadrul căruia Cuba va livra Uru
guayului o însemnată cantitate de 
zahăr și va primi în schimb carne, 
cereale și alte produse. Purtătorul 
de cuvînt a precizat că transportu
rile comerciale dintre cele două 
țări vor fi efectuate de nave sub 
pavilion grec și britanic.

Aceste tratative au provocat 
nemulțumiri la Washington, unde, 
după cum se știe, guvernul S.U.A. 
continuă politica de „izolare eco-

epavei submarinului nuclear ame
rican „Thresher99. Cu toate că 
cercetările continuă să r amină 
infructuoase, comandantul batis
cafului a anunțat că aparatul so
nor al navei a reperat, miercuri 
după-amiază, un obiect avînd o 
lungime de aproximativ 20 metri. 
Acest obiect se afla la aproxima
tiv 50 metri de „Trieste99, însă în 
obscuritatea de pe fundul ocea
nului, reflectoarele batiscafului 
nu au reușit să-l lumineze. Co
mandantul batiscafului a decla
rat că nu este în măsură să pre
cizeze că este vorba de epava 
submarinului, menționînd, însă,

In ciuda represiunilor polițiene ști, oamenii muncii din Vene
zuela își apără cu curaj drepturile lor, cer asigurarea liber tă< 
ților democratice. Fotografia noastră înfățișează un aspect de 

la o demonstrație populară care a avut loc la Caracas
nomică“ a Cubei. Potrivit agenției 
Associated Press, guvernul S.U.A. 
a avertizat Grecia și Marea Brita
nie să nu permită navelor sub pa
vilionul acestor țări să efectueze 
transporturi comerciale spre Cuba, 
în legătură cu aceasta, guvernul a- 
merican a reamintit că „orice so
cietate de transporturi navale care 
permite ca navele ei să efectueze 
transporturi spre un port cuban, va 
fi automat eliminată de pe lista 
societăților care primesc transpor
turi din partea guvernului S.U.A.".

© SAIGON. — Agenția de pre
să a patrioților sud-vietnamezi „E- 
liberarea“ relatează că în primele 
zile ale lunii iunie, avioane ame
ricane au împrăștiat din nou în 
regiunile dens populate ale provin
ciei Ka-Mau substanțe chimice 
toxice. în urma acestei acțiuni au 
avut de suferit sute de oameni, 
printre care femei, copii și bă- 
trîni.

Populația din regiunile afectate 
a organizat în capitala provinciei 
Ka-Mau o demonstrație de protest 
împotriva acțiunilor inumane ale 
trupelor americane. Demonstranții 
au cerut încetarea acestor acțiuni, 
acordarea de tratament și despăgu
biri materiale persoanelor care au 
avut de suferit.

• WASHINGTON. — Camera 
reprezentanților a Congresului 
S.U.A. a aprobat bugetul militar 
în sumă de peste 47 miliarde do
lari. Deși alocările aprobate de 
Camera reprezentanților sînt cu 
2 miliarde dolari mai mici decît 
•urna cheltuielilor militare ceru
te de președintele Kennedy, acest 
buget militar este al doilea bu
get record în perioada de după 
război.

• TOKIO. — La 26 iunie, pe 
litoralul Pacificului din Japonia 
a fost înregistrată cea mai căldu
roasă zi din acest an. La ora 12, 
temperatura înregistra 35,1 gra
de Celsius. Această temperatură 
a fost înregistrată ultima dată în 
iunio 1946.

• ROMA. — La 26 iunie, de- 
mocrat-creștinul Brunetto Ducci 
a fost ales președinte al Came
rei Deputaților a Parlamentului 
italian, în locul lui Leone, care 
exercită actualmente funcțiile de 
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Italiei.

• NEW YORK. — La 26 iu
nie, batiscaful „Trieste99 a efec
tuat o nouă coborîre în căutarea

totodată, că obiectul se află în 
regiunea unde au fost găsite 
cele mai multe resturi ale epa
vei lui Thresher99.

• ATENA. — Miercuri seara, 
după dezbateri de două zile în 
Parlamentul grec, reunit în sesiu
nea extraordinară In legătură cu 
votul de încredere solicitat de noul 
prim-ministru, Pipinelis, constituit 
In urma demisiei cabinetului Kara
manlis, s-a trecut la vot. Potrivit 
relatărilor corespondentului din 
Atena al agenției France Presse,
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„LILIPUTANII UROPEI

In Europa există 
patru state liliputa
ne ca suprafață și 
numărul populației. 
Acestea sînt Andor- 
ra, Monaco, San- 
Marino și Liechten- 
stein.

ANDORRA este o mică repu
blică situată în sudul Pirineilor 
care se învecinează cu Fran(a 
și Spania. Ea are importanță 
strategică datorită faptului câ 
pe aici trec drumurile care leagă 
Peninsula Iberică de Europa. 
Micul stat se află sub suverani
tatea Franței și a episcopului de 
Urgel din Spania. O linie de co
municație leagă Franța de Spania 
la înălțimea de 7 800 picioare.

Andorra are o suprafață de

465 km patrați și o populație de 
peste 6 000 locuitori care vorbesc 
limbile catalană, spaniolă și 
franceză. Capitala statului este 
orașul Andorra de Vieja sau cum 
i se mai spune Andorra la Vella 
unde locuiesc 2 250 de persoane.

Primele date istorice despre 
Andorra datează de la începutul 
secolului al IX-lea care atesta 
existența teritoriului ca stat de 
sine stătător. Din 1278, contele 
de Fua avea o serie de drepturi 
asupra acestui teritoriu indepen
dent. Andorra plătește Franței 
un tribut anual simbolic, iar 
episcopului de Urgel 460 pesetas.

Populația acestui mic teritoriu 
se îndeletnicește cu agricultura 
(cultivă cereale, cartofi, tutun) 
și creșterea vitelor (ovine și bo
vine). Republica posedă o hidro
centrală care asigură energia e- 
lectrică necesară consumului in
tern și exportului. Andorra este 
vizitată în fiecare an de peste 
700 000 de turiști.

Statul este condus de un or
gan reprezentativ — Consiliul 
general format din 24 de membri 
aleși pe patru ani. Primul mi
nistru al republicii este Reig. 
Președintele Republicii franceze 
și episcopul de Urgel au titluri 
onorifice în acest mic stat. Con
siliul general a adoptat la 10 fe

bruarie 1963 bugetul țării pe a- 
nul în curs în valoare de 
50 000 000 pesetas din care 300 
de pesetas sînt alocați exclusiv 
achiziționării de muniții pentru 
salvele de onoare trase în cinstea 
unor înalți oaspeți. Statul are 16 
polițiști care se ocupă de păs
trarea ordijtei. în afară de acest 
buget s-a mai alocat un buget 
extraordinar pe trei ani pentru 
construirea unor școli, instalații 
de rețele telefonice și pentru 
construirea unui tunel sub mun
ții Pirinei care să permită circu
lația in toate anotimpurile anu
lui.

Mica republică Andorra nu are 
organizații și partide politice, pe 
teritoriul ei nu apar nici un fel 
de publicații.

MONACO esto un principat 
constituțional situat pe Coasta 
de Azur. El are o suprafață de 
1,49 km p și o populație de 
23 000 locuitori. Densitatea 
populației este de 15 436 locui
tori pe km p. Capitala principa
tului est0 orașul Monaco cu o 
populație de 2 000 locuitori. 
Limba oficială este franceza, iar 
cea uzuală italiana.

Principatul este împărțit în 
trei diviziuni administrative :

Monaco, La Condamine, Monte 
Carlo.

Monaco 
frumoase 
franceză, 
caldă în tot cursul anului. (Tem
peratura este de plus 12 grade 
în luna ianuarie și de plus 24 
grade în luna iulie). Numărul 
mare de turiști care vin aici sînt 
atrași de frumusețea naturală a 
acestei țări. O parte însemnată 
din populație se ocupă cu deser
virea turiștilor străini, vizitato
rilor stațiunii și ai tripoului aflat 
în acest oraș.

Prima așezare în Monaco a fo3t 
clădită în anul 968. Din secolul 
al XIII-lea Monaco a devenit o 
posesiune feudală a dinastiei 
italiene Grimaldi. Din 1524 Mo
naco a intrat sub protecția Spa
niei, iar din anul 1641 acest te
ritoriu depinde de Franța. în 
timpul revoluției burgheze fran
ceze de la sfîrșitul secolului al 
XVIII-lea, dinastia conducătoa
re Grimaldi a fost îndepărtată, 
iar Monaco a fost realipit Fran
ței. în anul 1814, după căderea 
lui Napoleon, în Monaco a fost 
instaurată puterea prinților și 
potrivit hotărîrilor Congresului 
de la .Viena acest teritoriu a in
trat sub protecția Sardiniei. în

este una din cele mai 
stațiuni de pe Riviera

Clima acestei țări e

anul 1848, sub influența revolu
ției franceze din februarie, a 
avut loc o răscoală care a fost 
înăbușită de către trupele din 
Sardinia. Două orașe au fost vîn- 
dute Franței în anul 1861 pentru 
4 000 000 funți, iar teritoriul 
Monaco a fost pus sub „protec
ția” Franței prin păstrarea „su
veranității” (acest acord a fost 
consfințit în anul 1918). O dată 
cu retragerea garnizoanei din 
Sardinia, Monaco a devenit o en
clavă a Franței.

Potrivit constituției promulga
te în anul 1911 puterea legisla
tivă aparține prinților și consi
liului național ales pe patru ani. 
Șeful statului este prințul Rai
ner al IlI-lea al cărui străbunic, 
prințul Albert, a promulgat con
stituția de la 7 mai 1911.

La 17 decembrie 1962, a fost 
anulată constituția adoptată în 
anul 1911 promulgîndu-se o nouă 
constituție a principatului care a 
conferit dreptul la vot și femei
lor. Activitatea partidului comu
nist este interzisă în Monaco.

La Monaco apare săptămînalul 
oficial „Journal de Monaco” e- 
diiat do ministerul de stat 
dat în 1858),

(fon-

LIECHTENSTEIN este 
principat constituțional cu

un 
su- 
în-

o 
praf ață de 157 km p. El se 
vecinează cu Austria și Elveția. 
Capitala țării, orașul Vaduz, are 
peste 3 000 locuitori. Populația 
(16 800 locuitori în 1960) for
mată în majoritate de germani.
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pentru noul guvern au votat nu
mai deputății partidului E.R.E., din 
care face parte și actualul prim' 
ministru Pipinelis și care deține 
majoritatea în parlament. Deputății 
Partidului progresist, care se aflau 
In sală, au votat contra. Deputății 
din partea E.D.A. și Uniunii de 
centru, care în timpul dezbaterilor 
și-au exprimat dezaprobarea față de 
componența guvernului Pipinelis 
cit și față de programul său poli
tic, au părăsit sala de ședințe re- 
iuzînd să participe la vot.

• LEOPOLDVILLE. — Parlamen
tul congolez a adoptat marți o 
lege cu privire la crearea provin
ciei Katanga de est, contopind o 
serie de districte ale Katangăi de 
sud și trei districte din Katanga de 
nord. După cum se știe, recent, 
parlamentul a creat provincia Lua- 
laba din cîteva alte districte ale 
Katangăi.

Observatorii consideră că acesta 
hotărîri ale Parlamentului congo
lez, care desființează de fapt pro
vincia Katanga de sud în care 
Chombe era „președinte“ dă o lo
vitură puternică politicii secesio- 
niștilor katanghezi.

Membrii adunării noii provincii 
urmează, potrivit hotărîrii parla
mentului, să se întrunească pentru 
a alege un nou guvern provincial, 
după ce legea va fi semnată de 
președintele republicii.

• BONN. — La 27 iunie au avut 
loc în Bundestagul R. P. Germane 
incidente pe care agențiile de pre
să le-au calificat drept violente a- 
tunej cînd reprezentanții opoziției 
au reproșat guvernului forțarea 
trecerii prin parlament a legilor fi
nanciare prin- care se autoriză 
In anul 1963 un deficit de peste 1 
miliard mărci vest-germane. După 
cum se știe, constituția republicii 
federale nu autoriză deficitele 
bugetare. Unul din deputății social- 
democrați, Alex Moeller, a atras a. 
tenția partidelor din coaliția gu
vernamentală că actualele legi fi' 
nanciare sînt contrare constituției 
și deci ilegale. Reprezentanții par
tidelor mojarității guvernamentale 
— creștin-democrat și liber-demo- 
crat — au răspuns cu violență și, 
relatează agenția France Presse, ,,a 
luat naștere un scandal care a fă
cut necesară suspendarea ședinței**.

• LONDRA'. — Primul mi
nistru britanic Macmillan a a- 
nunțat că Joseph Godber, care 
pînă acum a deținut funcția de 
ministru de stat la Ministerul 
de Externe britanic și de dele
gat al Angliei la lucrărilor Co
mitetului celor 18 state pentru 
dezarmare de la Geneva, a fost 
numit ministru de război, în- 
locuindu-1 în acest post pe 
J. Profumo,

După viata lui Kennedy la Bonn
WASHINGTON 27 (Agerpres). — 

După încheierea vizitei președinte
lui Kennedy în R.F.G. și în Berli
nul occidental, în cursul căreia a 
făcut mai multe declarații interpre
tate de observatori ca exprimînd 
presiuni asupra celorlalți parteneri 
atlantici pentru a consimți să parti
cipe la proiectul american de cre
are a unei forțe nucleare multila
terale a N.A.T.O., în presa occi
dentală au apărut comentarii în 
care erau analizate posibilitățile 
creării acestei forțe. După cum 
transmite France Presse, purtătorul 
de cuvînt al Departamentului de 
Stat al S.U.A., „rugat să comen
teze zvonurile referitoare la o 
schimbare de atitudine a Washing
tonului și Bonn-ului“ în această 
privință, a declarat că „politica de 
sprijinire de către S.U.A. și R.F.G. 
a propusei forțe nucleare multila
terale nu a suferit nici o schimba
re". El a adăugat în continuare : 
„Recunoaștem însă că considerente 
de ordin politic intern în anumite 
țări care ar putea participa la a- 
ceastă forță pot, firește, să pro
voace anumite întîrzieri în studie
rea problemelor pe care le pun și, 
în consecință, anumite întîrzieri în 
desfășurarea negocierilor mai ofi
ciale“.

în legătură cu aceeași chestiune, 
serviciul de presă al Partidului so
cial-democrat din R.F.G. a anunțat, 
citînd surse diplomatice americane, 
că Washingtonul și Bonn-ul au că
zut de acord ,,să amîne provizoriu 
proiectul de punere la punct a unei 
forțe nucleare de suprafață a 
N.A.T.O. dotată cu echipaje mix
te". Serviciul adaugă că după con
vorbirile lui Kennedy cu Adenauer 
„s-a hotărît să nu se abandoneze 
acest proiect, dar să nu se accele
reze înfăptuirea lui, atît timp cît 
Anglia și în special Italia — a că-

în țară apar publicațiile 
„Liechtenstein, Vaterland99 revi
stă bisăptămînală cu orientare 
democratică care apare la Va
duz și „Liechtenstein Volksblatt99 
revistă cu orientare conservatoa
re fondată în anul 1866.

locuiește două ținuturi Schellen
berg și Vaduz. Limba vorbită 
este germana.

Principatul a fost constituit în 
anul 1699, afiliat la Confederația 
germană înainte de reorganizarea 
Germaniei de nord (1866) este 
autonom șî guvernat de familia 
princiară de Liechtenstein. Din 
anul 1921 principatul depinde de 
Elveția din punct de vedere mo
netar, poștal și diplomatic.

Populația țării se ocupă cu 
cultivarea cerealelor, fabricarea 
vinului, creșterea ovinelor și bo- liană, numără 15 000 de 
vinelor, deservirea serviciilor de 
turism. Șeful statului este prin
cipele Franz Joszeff al II-lea, 
ales la 25 VII 1928 —- principe 
de Liechtetistein duce de Trop- 
pan și Jagerndorf. Președintele 
Dietei este dr. Josef Hoop. La 
24 aprilie 1962 au avut loc ale
geri generale la care au luat 
parte Partidul cetățenesc progre
sist, Partidul muncii patriotice 
și Partidul creștin-socialist. Oa
menii muncii sînt uniți în 
dicatul muncitoresc.

Principatul are o armată for
mată din 12 oameni și potrivit 
hotărîrii parlamentului efectivul 
va spori cu încă 4 oameni.

Interesele țării legate de străi
nătate sînt reprezentate de El
veția.

Pe teritoriul acestui principat 
există o rețea de căi ferate. Arl- 
berg-Expres leagă capitala țării 
de Viena și Paris, șosele moder
ne leagă orașul Vaduz de prin
cipalele localități.

sin-

SAN-MARINO este o repu
blică suverană din nordul Pe
ninsulei Italice mărginită de 
muntele Titano. Ea se întinde 
pe o suprafață de 58 km patrați. 
Populația, de naționalitate ita- 

locui- 
tori (1959). Principalele centre 
ale țarii sînt Borgo-Maggiore, 
Serravalle, Fiorentino, Acquavi
va și altele.

Economia țării este bogată în 
grîu, viță de vie, vin, produse 
lactate, carne, lînă, materiale de 
construcție. Republica exportă 
lînă, vin, ceramică, piatră de 
construcție din carierele munte
lui Titano. Capitala este legată 
de Dimini și Coasta Adriatica 
printr-un funicular și o cale fe
rată electrică lungă de 32 km. în 
San-Marino există cîteva exploa
tări de sulf, fabrici ale industriei 
textile și alimentare. Orașul 
Borgo Maggiore este centrul eco
nomic și cultural al țării.

Primele date istorice despre 
San-Marino datează din anul 301. 
După 1621 papii au recunoscut 
independența teritoriului. La 
mijlocul secolului al XIX-lea Re
publica San-Marino a fost patria 
emigranților politici din Italia, 
în 1851, Austria și Roma papală
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rei participare este considerată 
drept capitală pentru sporirea șan
selor de reușită a acestui plan — 
nu-și vor fi stabilit atitudinea.

Exprimînd punctul de vedere al 
unor cercuri politice britanice de 
care guvernul Macmillan trebuie 
să țină seama, ziarul englez „Guar
dian“ scrie că „oricare ar fi va
loarea forței multilaterale pe plan 
militar — (valoare contestată de 
altfel chiar de conducători militari 
britanici — n.r.), proiectul este 
inacceptabil pe plan politic, deoa
rece nu răspunde dorințelor state
lor vest-europene“.

Recunoscînd dificultățile ce stau 
în calea creării forței multilaterale 
datorită împotrivirii aliaților vest* 
europeni, ceea ce ar risca ca între
gul proiect să se rezume la recu
noașterea existenței unor relații 
speciale americano-vest-germane, 
agenția Associated Press relata : 
„Planul forței nucleare a N.A.T.O. 
este pentru moment blocat. Ade
nauer și Kennedy au fost de acord 
că aceasta nu trebuie să fie o forță 
exclusivă americano-vest-germană. 
Kennedy ar putea să pună în miș
care din nou proiectul peste cîte
va luni, așa cum speră, dar terme
nele pe care și le-a propus sînt 
compromise".

• DUBLIN. — La 26 iunie, 
John Kennedy, președintele 
S.U.A., a sosit la Dublin într-o 
vizită oficială. Pe aeroportul 
din Dublin Kennedy a fost în- 
tîmpinat de De Valera, pre
ședintele Irlandei, și de pri
mul ministru, Lemass. în tim
pul vizitei sale în Irlanda, pre
ședintele S.U.A. va întreprin
de o călătorie prin țară și va 
purta tratative cu guvernul ir
landez.

au atacat cu trupele lor republi
ca. în anul 1862 San-Marino a 
intrat sub ocrotirea Italiei, lucru 
întărit de Convenția despre 
prietenie și relații de bună ve
cinătate încheiată în 1897. în 
perioada 1922—1943, în San- 
Marino s-au aflat la putere ele
mente fasciste 
turate o dată 
mului italian, 
fost instaurat 
al alegerilor.
1944 teritoriul a fost însă ocu
pat de armatele hitleriste izgoni
te apoi de armatele americano- 
engleze.

în anul 1952 
acord cu 
subvenție 
150 milioane lire pentru 
ferată Rimini-San-Marino distru
să în perioada războiului, iar 
San-Marino se obligă să nu per
mită pe teritoriul ei funcțio
narea tripourilor, stațiilor de ra
dio și de televiziune.

Oamenii muncii din San-Ma- 
rino sînt conduși în lupta 
pentru drepturi democratice ele 
Partidul comunist creat în 1921, 
care se pronunță în apărarea li
bertății, democrației și suvera
nității. Atacurile împotriva sedii
lor Partidului comunist, condam
narea la pedepse și închisoare a 
unor conducători ai Partidelor 
comunist și socialist nu au putut 
înfrînge lupta clasei muncitoare 
din San-Marino.

care au fost înla- 
cu căderea fascis- 
în San-Marino a 

sistemul democrat 
La 4 septembrie

a fost semnat un 
Italia care prevede o 
anuală în valoare de 

linia
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