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Fondul artistic larg valoriticat

Proletari din toate țările, unitl-vă!
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• De bună voie și nesilit de nimeni 
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• Pe marginea dezbaterii : „Despre 
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clcepreședinte al Consiliului 

agricol raional Sighet

Viteza zilnică depășită
PLOIEȘTI (de la corespondentul nostru):
în regiunea Ploiești recoltatul păioaselor se desfă

șoară într-un ritm intens. Alături de combine, se 
folosesc toate celelalte mijloace mecanice — de
servite în cea mai mare parte de tineri — în scopul 
creșterii vitezei zilnice de lucru. S-a creat astfel 
posibilitatea ca în fiecare G.A.C. secerișul să se 
termine cu 2-3 zile mai înainte de termenul pla
nificat.

Pinâ în seara zilei de 2 iulie unitățile agricole so
cialiste din regiune au strîns recolta de griu de pe 
aproximativ 6 600 de hectare, iar cea de orz de pe 
mai mult de jumătate din suprafața ocupată cu 
această cultură. Fruntași în această ac țiu: e erau, 
pînă la 2 iulie, unitățile agricole socialiste din raioa
nele Buzău (2 100 ha) Mizil (peste 1 400 haj Rm. 
Sărat (aproape 1 100 ha). îndată după recoltatul or
zului și griului mecanizatorii efectuează arălurile 
de vară șl însămînțează porumb In cultură dublă. 
Pînă acum au fost însămînțate peste 1 300 d© hec
tare cu porumb furajer.

camioane. De asemenea, bazele de recepție ți gos
podăriile au pregătit din vreme magaziile pentru 
depozitarea cerealelor.

îndată după recoltare 

arături
Lucrătorii de la G.A.S. Dămienești și Serbești au 

început primii din regiunea BACAU recoltarea or
zului. Folosind din plin întreaga capacitate de lucru 
a combinelor, cei de Ia G.A.S. Serbești au strâns 
orzul de pe întreaga suprafață în numai cîteva ore. 
îndată după eliberarea terenurilor, ei fac arături în 
vederea însămințăriî acestor suprafețe cu porumb 
furajer.

Lucrările se desfășoară

In unitățile agricole socialiste din regiunea HU
NEDOARA lucrările de recoltare a orzului se des
fășoară din plin. Dc cîteva zile ■ început și Sece
rișul griului.

Consiliile agricole au luat măsuri ca stringerea 
recoltei de păioase să se facă intr-un timp mai 
scurt și în condiții superioare anilor trecuți. SJMLT. 
au trimis la gospodăriile agricole colective cu a- 
proape 50 la sută mai multe combine decît au lucrat 
în ultima campanie de recoltare, iar C-F-R ur..- 
tățile de transporturi auto din regiune au pus - 
dispoziția unităților agricole socialiste pentru ur<r-s- 
portui cerealelor aproape 300 de vagoane și

tineretului
Muncitor
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ASIGURAREA BAZEI FURAJERE
ospodăriîle colective 
din raionul Sighet dis
pun de o suprafață 
de peste 8 500 oe hec
tare de finețe natu
rale. La acestea se mai 
adaugă alte vreo

2 000 de hectare de finețe din li
vezi. Atit pentru consiliul agricol 
raional, cît și pentru consiliile de 
conducere ale G.A.C. o preocupa
re centrală în această peri o a dl o 
constituie recoltarea la timp, us
carea și apoi conservarea cu gri
jă a fînurilor. Pentru aceasta am 
luat o serie de măsuri corespun
zătoare condițiilor specifice din. 
raionul nostru. De exemplu, în 
fiecare gospodărie colectivă au 
fost organizate echipe sau brigăzi 
de cosași (în funcție de suprafața 
pe care o are fiecare unitate). O- 
dată cu alcătuirea acestor echipe, 
am căutat să combatem unele 
practici care ar fi dus la Intîrzie- 
rea cositului și, deci. Ia pierderi. 
Li s-a explicat celor ce sînt an
trenați în această acțiune că finul 
de bună calitate, recoltat la înce
putul înfloririi și al inspicării ier-

tra confecționarea ac
cesai de pari și capre pentru us
cat La această aepune tinerii co
lectiviști, mobilizați de organiza
țiile de bază U.TAL, au adus |i 
aduc o importantă contribuție prin 
muncă patriotica. De altfel, r.uar 
roși tineri an fost repartizați în 
brigăzile si c<b;pele de cossși-

De o săpîămină de cind la noi 
fi nun le din locurile mai joase, din

apecialițti, modul cum 
realizează în gospodăriile 
colective sarcinile prevă
zute în planurile de pro-

Cu cîtva timp in unui, 
consiliul agricol raional 
Darohoi a analizat, cu 
ajutorul ■ aaie brigăzi de

0 IMPORFANTA REZERVA

feiM
Este momentul optim pentru coasa a doua a lucernei. Mecanizatorii de 
la G.A.S. Dudu, regiunea București, au intrat cu cositoarele mecanice in 

brazdă. Foto : AGERPRES

Extinderea unor procedee înaintate
Metalurgiștil de la Uzinele 

de utilaj greu pentru con
strucții „Progresul* din Brăi
la au extins anul acesta pro
cedeele înaintate de lucru. O- 
țelarii, de exemplu, au intro
dus în procesul de încălzire a 
cuptoarelor oxigenul. Prin a- 
ceasta, productivitatea muncii 
în elaborarea șarjelor a cres
cut cu 35 la sută. La turnăto
rie s-a introdus formarea mie
zurilor pe calc 
bioxid de carbon 
n&tățit calitatea 
nate și a sporit 
tea muncii cu 
la sută. 1 
procedeu a

chimică cu 
care a îmbu- 
pieselor tur- 
productlvita- 
aproape 30 

însușirea acestui 
l făcut posibilă

turnarea unor piese maxi șl 
mai pretențioase cum ar 
fi roțile dințate, roțile de 
rulare și altele. Tot în turnă
torie a început să se foloseas
că formarea miezurilor Ia 
crud, ajungîndu-se în prezent 
să se execute după acest pro
cedeu peste 12 Ia sută din pie
sele turnate din oțel. O fru
moasă realizare a colectivului 
de Ia turnătorie este și aceea 
de a găsi soluția cea mai po
trivită de executare a miezu
rilor puternic solicitate de 
căldură.

(Agerpres) 1

La începutul celei de ■ dona 
îi -rĂîij: « iaJTe, cirul ierbu
rile de pe ffnetele montane încep 
să înspice $1 să înflorească, vom 
mu La co<îsu sus. In munți. Pentru 
cazarea lor In condiții corespun
zătoare s-au amenajat și se vor 
mai amenaja cabane simple. Avem 
astfel toate posibilitățile să strin- 
gem și să conservăm la timp în
treaga cantitate de masă verde da 
pe fînețe^e naturale.

ducție privind crețterei 
efectivului de animale ți 
asigurarea bazei furajere. 
Sa constatat, cu această 
ocazie, ca există posibili
tatea depășirii obiectivelor 
planificate. Astfel, la sfîr- 
fitnl anului, sectoarele 
zootehnice ale G.A.C. vor 
cuprinde aproape 19 000 
de taurine, 12 000 porcine, 
peste 35 000 de oi etc. 
Pentru numărul sporit de 
animale va fi necesară 
completarea corespunză
toare a bazei furajere ți 
asigurarea rezervelor pen
tru o buna parte din anul 
viitor.

S p e ci al iț t ii care au mers 
în gospodăriile colective, 
pe baza studierii iminun- 
|ite a posibilităților ți 
condițiilor din fiecare uni- 
late în parte, an făcut 
numeroase recomandări în 
scopul înfăptuirii acestui 
important obiectiv. $i iată 
că, la scurtă vreme, la in' 
dicația comitetului raional 
de partid, ■ început în 
raionul Doroboi o largi 
acțiune de recoltare ți con
servare | tot ceea ee poate 
■ervi ca hrană pentru ani-

male. In fiecare gospodărie 
colectivă rau organizat 
echipa alcătuite din ingi
neri, tehnicieni, membri ai 
consiliilor de conducere, 
brigadieri, care au identi
ficat operativ toate rezer 
vele de furaje (care, bine
înțeles. se vor adăuga,la 
cele cultivate) ; rogorurile, 
ierburile din golurile de 
pădure țî de pe marginea 
drumurilor. In acelați timp 
consiliul agricol raionalul 
colaborare cu ocoalele sjl- 
vice, > identificat pădurile 
din care se fac degajări, 
aăvoaiele, 
marginea 
unde se 
portante 
frunze.
aceea, în 
rie colectivă, eu ajutorul 
inginerilor agronomi ți al 
brigadierilor 
organizat

plintițiile de pe 
drumurilor de 

pot atringe im- 
cintitiți de 

Imediat dupi 
fiecare goțpodl-

silvici, i-su 
demo nat rații

caruntuAURELIA 
corespondentul 

„Scinteii tineretului 
pentru regiunea Suceavă

(Continuare tn pag. V-aJ
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MMm ponflS a
xzn an _ i ■it.'v Moreni. «* extin'ie ri
In alte «ch-ie ee pe Valea PrabcvM. Faptd că 
arodanil-sef 1 r op^aîcr troiist a-

: r - buixi csJfcaîe. Mî- 
-șef «i cor.-

dt^ce rta-t băii are o imagr
re clari, âe azjtazib?!. a Ijtlj *—de inter 
venpe. a între manevră
pe care el le e <_i ce pe trcw:u = operațiile 
•cr.dvri’.or de la Ca urmare, ia-
tenențiile la sonde rin* fâ^jte rapâd ți de ca
litate. Amil acesta, de '-'săi. hsrșâaLa âe sar.- 
dori din schelele Morerx BokfeșS ș: Cisap-ra 
— unde se aplki această irițiwvf — efec
tuat toate operațiile ae la «orxie
Intr-un timp eu 2t—30 U mai seurț faxă 
de aceeași perioadi a anului trecut Tuiodatâ. 
prin gospodărirea mai biw-ă a materialelor, ele 
au făcut economii între 500 și 2 000 Iei la fie
care interresție. iar calitatea acestora a fort 
mult îmbunătățită. Durata de funcționare a 
sondelor. între două intervenții, a fost prelun
gită, pierderile de țiței prin exploatare fiind 
reduse la jumătate.

în vederea generalizării acestei inițiative 
s-au luat măsuri de ridicare a cunoștințelor 
tehnico-profesionale necesare sondorilor șefi 
și operatorilor troliști. Astfel, un număr În
semnat de sondori șefi și operatori troliști din 
schelele ploieștene au fost califimți în mese
ria de operator șef-trolist

(Agerpres)

Nouă promoție 
de maiștri

Zilele acestea 
început munca în în
treprinderile forestie
re și ocoalele silvice 
o nouă promoție de 
326 de maiștri de ex
ploatare șt transport 
lorestier, pădurari, 
tîmplari de mobilă șl 
articole tehnice, mași- 
niști pentru utilajul 
forestier ele., absol
venți ai școlilor pro
fesionale din Sighet și 
Satu Mare. Aceștia 
se adaugă celor peste 
1000 de lucrători re
partizați în producție

de la școlile forestie
re din Maramureș In 
primii trei ani al șese- 
naiului. Totodată, au 
urmat cursuri de 
scurtă durată pentru 
ridicarea calificării a- 
proape 400 moloriști, 
mecanici, i unicul ă~ 
riști, tractoriști etc. 
Ca urmare, in unită
țile forestiere din Ma
ramureș numărul 
muncitorilor calificați 
a sporit de peste 3 
ori față de anul 1959,

Popas lnir-o excursie în îm
prejurimile Oneștiului

Foto : .V. RANGA

„Tinerefea este vlrsla la care ie formează pasiunile. Ți-ai Însușit bine meseria 
acum, la 14—18 ani î Toatd viala lucrurile Iți vor merge bine*.

(Acestea hi le-a apus un meșter craiavean, lucrător Ia ,,Blectroputere9 fi rostul 
afirmării lor era de a Înțelege cu cită grija e pregătită aci generația viitorilor muncitori. 
Crezut astfel, tlnărul din fotografie, pe nume Gh. Georgescu, elșv in anul 11 ai școlii 
profesionale, va fi fără Îndoială un destoinic constructor de mafinj șl agregate electrice.

(Agerpres)

deschis taberele

I

rr

Foto : ION CUCU

SUCEAVA.
cîteva zile In pito
reasca tabără de la 
Bucșoaia a sosii prima 
serie de aproape 100 
de pionieri fl școlari 
din regiunile Iași șl 
Suceava care-și vot 
petrece o parte din 
vacanță aici. In după 
amiaza zilei de 4 iulie 
a avut loc deschiderea 
festivă a taberei. Aici 
vor fi organizate nu
meroase activități : 
excursii ș} drumeții In 
Împrejurimile taberei, 
la întreprinderile Fra
sin, concursuri de o- 
rientare turistică. In 
seara aceleiași zile.

Ecran

pionierii fi școlarii 
participat la locul 
tabără cu tema „Mul* 
țumim din inimă parti
dului perrtru copilăria 
noastră ferici

In tabăra de la Buc-

au 
de

«oaia. In cele 4 serii 
vor veni aproape 3 700 
de pionieri fi școlari. 
15 medici ti surori vot 
veghea ia sănătatea 
copiilor, (coresponden
tul nostru).

Concursul de
in

invățămintul superior
*

TG. MUREȘ. S»au deschis și tabe
rele de pionieri și școlari din Homorod, 
Chirui-Băi, Lunca Bradului, Rastolnița 
și în alte locuri pitorești din regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară.

în prima serie, în aceste tabere își 
vor petrece o parte din vacanță peste 
1 600 de pionieri și școlari. (Peste cîte
va zile se va deschide și tabăra de la 
Bilbor).

panoramic la Cluj
CLUJ (de la corespondentul 

nostru). —
Miercuri seara la, cinemato

graful „Republicamidin*Cluj a 
fost inaugurat primul ecran

panoramic din oraș. Seria 
proiecțiilor a început cu fil
mul „Povestea anilor înflăcă
ra ți“. Ay participat 
1000 de spectatori.

aproape

MARILE RĂSPUNDERI ALE TINEREI GENERAȚII
onvorbirea cu tovarășul A- 
lexandru Sencovici. ministrul 
industriei ușoare, s-a desfă
șurat într-o atmosferă în 
jare dominante au fost — de 
la început și pînă la sfîrșit — 
pasiunea, ardenta dezbaterii. 

Din primele clipe, interlocutorul nos
tru s-a arătat profund interesat de tema 
pe care l-am propus-o spre discutat. Un 
dialog cu tinerii, despre tineri, reprezin
tă — ne-a mărturisit — dincolo de im
portanta generală a faptului, o bucurie 
pe care a știut s-o prețuiască dintotdea- 
una. Drent care, ne-a invitat să atacăm 
tema frontal, „tinerește”, lăsînd la o P32-- 
te orice fel de rigori, orice fel de ,»re- 
gull” consacrate în materie de interviuri.

Convorbirea a pornit de la o premiză 
majoră ; după nărerea interlocutorului 
nostru, a vorbi despre „marile răspun
deri ale tinerei generații” înseamnă a

vorbl despre munca șl lupta pe care 0 
duc tinerii, împreună cu tovarășii lor 
mai vîrstnici, pentru traducerea în fapte 
a hotărîrilor partidului, pentru desăvîr- 
șirea construcției socialismului, pentru 
înflorirea economică și culturală a pa
triei, pentru ca poporul să trăiască din 
ce în Ce mai bine. Lupta pentru reali
zarea acestor sarcini mari dezvoltă tră
săturile morale superioare ale omului 
nou — trăsături pe care partidul le-a 
cultivat în rîndurile tineretului revolu
ționar din patria noastră încă din 
grei al ilegalității.

nostru. Fa aceaaS nule, v-am ruga 
aduceți în fața cititorilor noștri cîteva 
mărturii, cîteva fapte sugestive desprin
se din amintirile dv, legate tocmai de

anii

Convorbire cu tovarășul 

ALEXANDRU SENCOVICI, 
ministrul industriei ușoare

Mesajul tinărului 
revoluționar

trăsăturile morale superioare ale tînă- 
ruluj revoluționar din trecut.

— Continuarea acestor înalte tradiții 
este o datorie de onoare a tineretului

“ Ar fi multe, foarte multe de «prus. 
întreaga istorie a Uniunii Tineretului Co
munist e străbățută dp astfel de fapte

Duduitoare, dovezi Incontestabile ale 
existenței unor înalte calități morale să
dite și cultivate în rîndurile tineretului 
de către partid. Munca de educare — cu 
conținut de clasă — a tineretului, dra
gostea și grija părintească pentru for
marea acestuia, au constituit o preocu
pare permanentă a partidului nostru, 
care a dus această muncă cu pricepere 
și răspundere.

In Uniunea Tineretului Comunist au 
fost atrase elementele înaintate, cele mai 
conștiente ale tineretului : tineri care în
țelegeau 
tălii de 
țară cît 
care au 
partidului în munca pentru lămurirea 
maselor, în lupta împotriva asupririi și 
exploatării capitaliste, în lupta pentru

rolul clasei lor, al marilor bă- 
clasă ce se desfășurau atît în 
și pe plan internațional ; tineri 
devenit sprijin de nădejde al

răsturnarea regimului burghezo-moșifi
res c.

Tinerii revoluționari se căleau în focul 
luptei organizată de partid împotriva 
burgheziei, împotriva exploatării și asu
pririi. Ei se căleau în lupta pentru uni
tatea organizatorică a clasei muncitoare, 
pentru unitatea sindicatelor, pentru front 
unic de luptă ; se căleau în focul ma
rilor lupte — cum au fost cele de la 
Lupeni, Grivița... Munca și lupta revo
luționară, duse în condiții grele, de ile
galitate, maturizau repede pe acești 
tineri, dezvoltau cele mai nobile trăsă
turi : patriotism, tăria morală, abnegația, 
eroismul, prietenia, spiritul de «acrifi-

ILIF PURCARU

(Continuare in vag. a IV-a și a V-a)
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Ministerul Invățămintuluj face 
cunoscut următoarele :

Concursul de admitere în lnvă- 
lămintul superior (cursuri da zi) 
pentru anul universitar 1963/64 
Începe în ziua de 7 septembrie Ia 
toate facultățile institutelor tehnice 
ți agronomice, precum șl la facul
tățile de matematică-mecanică, fi
zică, chimie șt la secțiile de filo
zofie din cadrul universităților.

La celelalte facultăți din cadrul 
universităților țț institutelor, con
cursul de admitere va începe în 
ziua da 18 septembrie.

La Institutele de teatru si da arte 
plastice, Ia conservatoare, precum 
șl Ia Institutul de cultură fizică, 
probele practice incep In ziua de 
7 septembrie.

La facultățile de educație fizică 
din cadrul institutelor pedagogice 
de 3 ani probele practice încep la 
13 septembrie.

Pentru institutele ți facultățile 
care încep concursul la 7 septem
brie, cererile da înscriere se pri
mesc la secretariatele facultăților, 
intre 16 august u 5 septembrie.

Candidații care promovează exa
menul de maturitate in sesiunea 
septembrie Î963 vor putea să se 
Înscris la concursul din prima 
etapa pînă la 6 septembrie.

Pentru institutele ți facultățile 
care încep concursul de admitere 
la 18 septembrie, Înscrierile se pri
mesc între 25 august ți 16 septem
brie. Candidați! respinți la con
cursurile de admitere din etapa 
I se pot înscrie pînă in ziua de 
17 septembrie Inclusiv, la facultă
țile secțiile care țin concursul 
de admitere In a doua etapă.

La începutul lunii iulie apare 
broșura „Admiterea în învățămln- 
tul superior 1963", în care se dau 
candidaților toate Indicațiile pri
vind concursul de admitere.

In cursul lunilor iulie ei august, 
candidațiI la concursul de admitere 
In învățământul superior pot par 
ticipa la cursurile de pregătire or
ganizate de instituțiile de Invăță- 
mînt superior. Cursurile ae vor 
desfășura în două serii, după cum

(Continuare in pag. a V-aJ



De bună voie Legătură directă:
și nesilit de nimeni creație și activitate educativă

Schiță satirică de Marin Sorescu I e pictorul SP1RU CHINTILĂ, secretar al Uniunii 
r artiștilor plastici, l-am găsit intr-o discuție ope

rativă. Alie cîteva brigăzi de tineri artiști plastici 
j — pictori, sculptori graficieni — plecau în docu- 

tinerilor artiști 
toamnă este o

iță Piedicuță nu dormise cîteva nopți de-a rtn- 
dul și acum pica pur și simplu de somn. 1 se 
părea chiar că aude cum pică de somn — un 
zgomot surd, ca rostogolirea unui bolovan mare 
intr-o apă.

„Dacă-aș închide ochii numai pentru o frac
țiune de secundă, aș adormi instantaneu, ca

electrocutat” — gîndea el. „Ah ce-aș mai dormi, ce-aș mai 
dor... mi..."

Se află de altfel în pat și dorința lui s-ar părea că nu-i 
tocmai așa de greu de îndeplinit. Nu-i rămine decit să în
chidă ochii. Dar nu 1 „Să știu de bine că... Dacă-mi scapă ți 
prilejul ăsta printre degete...” (Nu apucă să termine nici o 
frază pentru că adoarme) Ar fi fost intr-adevăr o mare slă
biciune din partea lui dacă s-ar fi lăsat furat de oboseală 
tocmai acum. Da, tocmai acum. Pentru că lucrul cel mai 
dificil se in făptuise: ea, nevastă-sa, Maricica, a adormit. 
Niță trage cu urechea la respirația ei liniștită, fără grijă, 
profund feminină... în sfîrșit... Bine că a dat dumnezeu.

Fusese un adevărat chin pînă s-o adoarmă, mai rău c« la 
copiii mici. Nevastă-sa se odihnise ziua și seara ar fi acut 
chef de povești. îi turuia gura ca o morițcă, «orbind serios 
despre tot felul de fleacuri. Intr-un timp începuse să-i po
vestească cu un lux feminin de amănunte despre o prietenă 
a ei de Liceu poreclită „Capra”.

— Da; pe ea o chema Viorica. Capra îi ziceam noi așa, ca 
s-o răsfățăm... Și cum îți spuneam...

— Dragă, uite, e ceasul unșpe.
— Abia unșpe ?
Niță se văzuse nevoit să recurgă, pînă la urmă, la arsena

lul lui de metode psihologice de adormire, li citi trei schițe 
din „Urzica”. cașcînd ostentativ aproape după fiecare cuvint. 
îi vorbi despre planurile lui de IMitor. Apoi aduse vorba 
chiar despre somn — somnul ca necesitate biologică. „Cei 
vechi dormeau mai mult — observă el. Noi nu dormim sufi
cient. Stinge veioza !”

Nevastă-sa se întorsese pe partea dreaptă, rămînînd cîteva 
minute nemișcată. Dar tocmai cînd să zică și Niță „Doamne- 
ajută, a adormit", ea izbucnise în rîs:

— Nu mi-e somn.
Asta se repetase de vreo trei ori la rind spre exasperarea 

lui Niță. „Șerpoaica — a mirosit ceva... Vrea s-adorm eu iu
tii. Femeile din ziua de azi au instinct formidabil f

Acum însă Maricica doarme, doarme de-a bin elea. „Meto
dele" lui tot au dat, cum se vede, rezultate și Niță, dacă e 
deștept și n-adoarme și el n-are decit să culeagă roadele.

Prin urmare așteaptă ca nevastă-sa să vorbească prin 
somn. „O femeie care iubește pe altcineva — gîndește Pie
dicuță, apăsînd cu năduf asupra cuvîntului altcineva e impo
sibil să nu-și trădeze intr-un fel sentimentele".

Duminica trecută i se păruse c-o aude pronunțînd prin 
somn cîteva cuvinte... parcă și un nume... dar pentru mo
ment nu le băgase in seamă. Abia după o jumătate de oră, 
Niță se ridicase în capul oaselor: „Mă-nșeală”, dăduse el din 
cap cu tristețe. ;

De atunci pindește în fiecare noapte ca ea să repete in
discreția. Are certitudinea că noaptea aceasta, femeia „va 
declara”. „D4-ți drumul!” — se îndirjește el, ridieîndu-și din 
răsputeri ploapele vinete ds nesomn.

„Va să zică îl iubește pe altul..." Simții că-l doare inima. 
De cite ori era gelos, îl dureau ba mina, ba piciorul. Pe vre
mea cînd nu era însurat. tind suferea pentru Maricica, pă- 
rindu-i-se că se uită după toți bărbații, H durea ficatul. 
Acum. poftim, inima! Zilele acestea, nevastă-sa trecuse — 
bineînțeles, fără să o știe — prin grele încercări, li fuseseră 
controlate carnețelele, numerele de telefon, corespondența. E

drept, nu găsise nici o scrisoare suspectă, nici un bilețel, 
tot descoperise o dovadă: biletele de tramvai. Pînă acum 
poșeta ei era plină cu bilete de tramvai. Dar tetă că acum 
nu se mai găsea în ea nici măcar unul. „Cine-i cumpără Ma~ 
ricicăi bilet ?” Aceasta-i întrebarea...

Niță se ridică și aprinse veioza cu gîndul să dezlege niște 
cuvinte încrucișate. Luă o revistă „Rebus” și o puse pe ge
nunchi. „Din cite litere o fi format numele măgarului ?" se 
pomeni el gîndind. Se uită la ceas, apoi stinse iute lumina. 
„Ar fi timpul să cam înceapă" — îți spuse el ca ți cînd ne
vastă-sa l-ar fi anunțat dinainte la ce oră are ea „emisiune".

Femeia se întoarse spre el ți Niță simți cum mina ei moa
le. încărcată de somn îl mingiie...

„Crede că sînt celălalt... Gata, acum își dă drumul".
Luă de pe noptieră creionul ți carnețelul puse la indemînă 

de cu seară, pentru a nota totul, cuvint cu cuvint ți chiar 
silabă cu silabă (dacă ea va „mărturiei" ți silabe), „Poți în
cepe" o îndemnă el în gind, simțind cum îl trec fiori prin 
creion și prin hirtie.

„Poate că era bine dacă aduceam ți uu -martor. Un martor 
secular... Nu un martor ocular^. S-audă ți dumnealui «ici, 
la fața locului. îl ascundeam în lada .-?u44s<Iui“.

Maricica insă — nimic. Dormea fericiți ea într-un leagăn, 
se dizolvase parcă în somnul ei ca o bucățică de 2ahăr intr-o 
cană cu ceai.

„Hai, femeie, zi-i! Spune ce te fr&minti pr tine». Vorbește 
aici deschis, s-audă ți tovarășul" — conttHuă ei uifînd că 
nu-i incă nimeni in ladă.

— Mi-e sete — se auzi deodatc gla- : ei itit de limpede 
și de „neașteptat", că lui Niță ii căzu crrS&r.ul -r'-i. JS-a 
trezit ? A început ?"

— Mi-e sete, n-au2i ? seinei femeia.
— Cine sînt eu ? o întreabă Niță repede, ea s-o i* prin 

surprindere. Era ți el om și rtn-ți pierdea speranțe eu una 
eu două.

— Iii... mi-e sete.
Niță se sculă și călcînd in vtrful picioarelor, ca xă n-a tre- I 

zească „de tot” („Altfel n-o mai adorm in cteiî oecttor T) sa 
duse să ia cana de apă de pe maia Feriuâu-M să km lovea- , 
scă scaunul, nimeri peste fructiera lăsată jos, îîngă pat ți pe ț 
care nevastă-sa uitase să-i spună s-o ducă in bucă'ir.e. Cu 
toate că și-n fructieră călcase tot in «irful picioarelor, «- 
ceasta se răsturnă cu zgomot... „Acum ?a aârî dir. pat ea o 
leoaică ți se ca repezi s-aprindă lumina cu strigăte ^Parche
tul ! Se pătează parchetul!" — medita Niță nenorocit. „O 
cunosc foarte bine Dar ea nu zise nimic, 1! lăsă să șteargă 
parchetul, bău paharul cu apă pe care i-l aduse, ți se lăsă 
pe spate, adormind pe loc.

„Acum pînă începe Iar să viseze..."
Ce e mai ciudat — continuă Niță monologul său — este 

că toate aceste suferințe noi bărbații ni le asumăm benevol. 
Cine te obligă să fii gelos ? Își aminti cite buchete de flori 
i s-au oferit atunci la ofițerul stării civile— După aceea, la 
masă fusese luat de lingă mireasă și ridicat în sus de prie
tenii pe fața cărora se putea citi o bucurie sinceră. „Care 
dintre ei o fi, dumnezeule ? Că numai un prieten e in stare 
de așa ceva”...

„Să nu adorm I Să nu adorm F* își impunea mereu pe tonul 
cel mai autoritar. „Să nu adorm F’

Drept care adormi Imediat.
...A doua zi dimineață după ce abia reuși să-l trezească, 

parcă l-ar fi tras „cu boii” de undeca, dintr-un strat mezo- 
zoic, Maricica se înțepeni în fața lui și-l întrebă, fulgerin- 
du-l cu o pTivire verde :

— Cine e Dora ?
— Care Dora ?
— Aia de nu mai poți tu de ea... De o mingii și-n somn... 

la spune ! Toată noaptea te-am pîndit s-adormi... S-aud cu 
urechile mele... Crezi cd eu nu simt ?

Apartamente date în folosință
Lucrătorii de la întreprin

derea de construcții nr. 1 din 
Tg. Mureș au terminat finisa
rea noilor blocuri de locuințe 
cu 288 de apartamente de pe 
Străzile Grigorescu, Babeș,

Mihai Viteazu, Babits și Aleea 
tîmplarilor.

Alte 2 blocuri du cîte 20 de 
apartamente și un bloc turn 
cu 9 etaje se află în curs de 
construcție.

ȘT. NECANIȚCHI

| — pictori, sculptori graficieni — 
menlare. Pregătirea expoziției

1 : plastici ce se va deschide in
problemă care preocupă nu numai pe fiecare ar

tist in parte, ci întreaga conducere a Uniunii. Discuția nu 
era legată însă numai de documentarea propriu-zisă. Se defi
nitiva planul de activitate în deplasare, se sugerau manife
stările pe care artiștii plastici — în lucrările în care merg — 

■ a oamenilorle pot organiza in sprijinul educației estetice 
muncii, a tineretului Îndeosebi.

Cum aceasta era ți tema interviului nostru, 
tovarășul Spiru Ciuntită să ne vorbească despre 
da Uniunea artiștilor plautici.

— Desigur, și pînă acum 
Uniunea artiștilor plastici s-a 
străduit să-și aducă contribuția 
la atît de complexa muncă de 
educare estetică Și nu numai 
prin creația propriu-zisă a ar
tiștilor noftri, ci și printr-o 
seamă de manifestări menite 
să-l ajute pe tînfițul însetat de 
frumos să-și fondeze o bogată 
cultură plastică. Aș- eita printre 
acțiunile importante care și-au 
dovedit eficacitatea universi
tatea de artă plastica. Prelege
rile accesibile, alcătuite știin
țific și însoțite de material ex
plicativ (reproduceri, albume, 
proiecții diapozitive sau filme 
după lucrări de valoare, filme 
documentare etc.) sau de vizite 
colective Ia muzeu — au dat 
cursanților noțiuni de bază în 
înțelegerea valorilor artistice. 
Acestora li s-a adăugat organi
zarea periodică a vizitelor co
lective la muzee cu prilejul că
rora Secția de critică a Uniunii 
a asigurat — prin critici de 
artă valoroși — ținerea unor 
expuneri în fața tinerilor, sau 
explicarea pe concret în cadrul 
unor excursii la case memo
riale ți locuri istorice a valo
rilor artistice.

— Pînă acum aceste forme 
de activitate au trezit interesul 
iubitorilor de frumos, l-au aju
tat practic în primii lor pași 
spre Înțelegerea comorilor ar
tei plastice. Aria lor de cuprin
dere a fost însă limitată la cî
teva 
ruga să ne spuneți ce ați pro
pus pentru depășirea acestui 
stadiu.

— Desigur, în procesul de 
educație plastică se cere o 
muncă metodică, desfășurată 
într-un sistem concret de pre
dare a cunoștințelor artistice, 
sistem logic, orientat de la sim
plu la complex, atractiv și inte
resant. Un asemenea plan me
todic și-a întocmit și uniunea 
noastră. Printre altele, ne-am 
propus ca brigăzile de tineri 
artiști care pleacă în documen
tare să desfășoare în același 
timp și o susținută activitate 
de educare estetică. Socotim de 
datoria fiecărui artist plâstic să 
contribuie Ia formarea și dez
voltarea gustului estetic al ce
lui ce va trebui să-i aprecieze 
creația. Anul trecut, aceste 
deplasări ale artiștilor consti- 
tuiți in brigăzi s-au soldat prin 
organizarea unor expoziții lo
cale cu lucrări realizate pe 
baza documentarii in regiunea

centre

*

din [ară. V-am

l-am rugat pe 
măsurile luate

respectivă. Ele 
însă o

n-au constituit 
preocupare generală. 

Prezența artistului în diversele 
localități (și ele sînt multe la 
număr) chiar dacă e pe timp 
limitat, socotim că poate și tre
buie să se facă simțită nu nu
mai prin organizarea de expo
ziții. Organizația U.T.M. din 
cadrul Uniunii noastre, sub

în școală la vîrsta maximei re
ceptivități. Baza cunoștințelor 
artistice acum trebuie consoli
dată. Predarea disciplinelor es
tetice — așa cum sînt ele 
concepute acum — socotesc în
să că nu oferă depline posibi
lități de însușire a noțiunilor 
de baza din istoria și teoria 
artei, atît de necesare pentru 
formarea culturii artistice a tî- 
nărului. Desigur, este de com
petența Ministerului învățăm in 
tului să rezolve acest dezide
rat. Ne-am putea aduce con
tribuția prin pregătirea ’inun 
clu de expuneri pe teme 
artă plastică, pe care să 
țină în școli (după un plan
cătuit In colaborare cu secțiile 
de învățămint 
populare) artiști 
de artă.

O contribuție

ci- 
de 
le 

al-

ale sfaturilor 
plastici, critici

însemnată la

„Despre educația estetică 
a tineretului'4

conducerea organizației de 
partid, a stabilit un plan con
cret cu artiștii plastici asupra 
acțiunilor pe care aceștia ar 
putea să le inițieze. S-au stabi
lit conferințe, expuneri și dezba
teri pe care sa le organizeze cu 
iubitorii de frumos la cluburi, 
la case de cultură, la căminele 
culturale.

Permanentizarea acestor for
me, va fl realizată de partici
parea unor artiști în bigăzile 
științifice la sate in diferite pe
rioade și, cu deosebire, în pe
rioada de iarnă.

— Știm că iubitorii frumosu
lui, o dată pășind pragul mu
zeului și fiind călăuziți cu pri
cepere, devin prietenii lui. 
Numărul vizitelor-iecții poate fi 
nelimitat. Consolidarea cunoș
tințelor acumulate are nevoie 
însă de o continuă îndrumare 
din partea specialistului. Cum 
credeți că poate contribui Uni
unea în acest sens ?

— în planul nostru sînt in
cluse unele măsuri practice 
care ia ducă chiar la crearea 
unor „școli ale frumosului" în 
flecare colectiv. Ne-am propus 
Inițierea unor cicluri de confe
rințe și discuții pe teme de 
artă în cadrul caselor de cul
tură ale tineretului, In între
prinderi și fabrici. La realiza
rea acestora o contribuție iși 
vor aduce și filialelor uniunii 
noastre, în așa fel îneît să fie 
cuprinși un număr cit mai mare 
de tineri.

Personal cred că un ajutor 
mai mare putem da școlii. Este 
știut că o mare parte din tine
rii noștri sînt elevi. Ei se află

educarea plastică a tinerilor 
socotim că o va aduce de ase
menea deschiderea cu periodi
citate a expozițiilor pe teme 
date — personale sau colective 
— ale artiștilor la căminele 
culturale, la casele de cultură 
și la cluburi. Organizarea pe 
baza acestora a unor dezbateri

cu tinerii s-a dovedit utilă și 
fructuoasă atît pentru artist cit 
și pentru iubitorul de frumos, 
care este ajutat să-și formeze 
o judecată de valoare, De a- 
ceea. intensificarea acestei acti
vități se impune.

Vom continua, de asemenea, 
<ă ne ocupăm de Îndrumarea 
-ercurilor de artă plastică ama- 
oare. Și nu numai în Capitală. 
Vom lărgi totodată sfera de 
activitate a acestor cercuri 
prin includerea unor acțiuni 
care să-i ajute pe artiștii ama
tori să-și formeze și să-și desă- 
vîrșească cultura plastică.

Aș încheia cu un exemplu 
din actualitatea culturală a 
Capitalei dat la recenta masă 
rotundă organizată de „Scîn- 
teia tineretului" despre educa
ția estetică a tineretului: „apari
ția binecunoscutei formule 
„N-aveți un bilet în plus de 
astă dată adresată celor 600 de 
participant! Ia ciclu! de 12 con
ferințe organizat de Muzeul de 
artă al R.P.R.'. Am citat exem
plul nu pentru că ar comporta 
un plus de comentariu. Adînca 
lui semnificație este evidentă 
și l-am întîlnit nu numai la iu
bitorii de frumos din Capitală. 
Pornind însă de la el, cred că 
întreaga noastră activitate în 
sprijinul educației estetice a ti
nerei generații trebuie să o 
desfășurăm în așa fel îneît toți 
tinerii să solicite intrarea la 
școala frumosului prin această 
atît de semnificativă formulă.

FLORICA POPA
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Fabrica „Țesătura" din Iași- 
La cursul de ridicare a ca- 
lificării, filatoarele de la 
Unitatea A învață un nou 
sistem de numerotare a fi
relor. O oră utilă tuturor

Foto : O. PLECAN

FONDUL ARTISTIC
LARG VALORIFICAT

în ultimii doi ani, Muzeul 
regional Bacău (ca și celelalte 
muzee nou înființate pe teri
toriul regiunii) a început să se 
bucure de o tot mai mare a- 
tentie din partea publicului, 
fapt concretizat în creșterea 
numărului de vizitatori. Nu
mai de la 1 ianuarie șî pînă 
în prezent, prin sălile muzeu
lui nostru au trecut 23 000 de 
vizitatori. Pentru o largă cu
noaștere a operelor de artă 
valoroase, create de maeștrii 
din trecut și de azi, am dotat 
cele 6 muzee raionale cu ex
poziții volante, de reproduceri 
care se deschid periodic în 
centrele muncitorești ale re
giunii. Extinzînd această ini
țiativă muzeele din Roman și 
Piatra Neamț au îmbogățit te
matica expozițiilor. Anul a-

costa Muzeul regional Bacău 
a organizat expoziția pictoru
lui Vasile Melita, înfftțișînd 
aspecte din istoria mișcării 
muncitorești.

Dar munca de răspîndire a 
comorilor artei nu se încheie, 
bineînțeles, cu deschiderea ex
pozițiilor. Aș spune dimpotri
vă că abia începe. De aceea o 
deosebită atenție am dat-o 
pregătirii unui ghidaj cores
punzător care să vină în 
jinul înțelegerii de către 
tatori a operelor plastice, 
te din organizațiile de
U.T.M. din Bacău au organi
zat cu grupuri de tineri vizi- 
te-lecții. Cu acest prilej, în 
afara explicațiilor detaliate 
date la fiecare exponat în par
te, personalul tehnic de artă 
al muzeului a ținut o serie de

spri- 
vizi- 
Mul- 
bază

expuneri despre „Dezvoltarea 
picturii romînești“, „Creatori 
de frumos pe meleagurile re
giunii Bacău t Octav Băncllă 
și Aurel Băieșu”. De o deo
sebită prețuire 
prezentarea (pe 
telor secției de 
secției de artă) 
plastică cucuteriană 
plastică contemporană".

în același timp brigada 
științifică « muzeului și-a în
scris în programul său de ac
tivitate la sate și expuneri pe 
teme de educație estetică cum 
ar fi „Lupta eroică a poporu
lui nostru reflectată în operele 
pictorilor Rozenthal, Aman și 
Grigorescu", „Satul de ieri și 
de azi în arta plastică" etc.

în prezent secția de arta a 
muzeului nostru pregătește c 
caravană muzeistică care se 
va deplasa la sate cu expozi
ția „Frumusețile și bogățiile 
regiunii Bacău înfățișate în 
arta plastică". Pentru stațiu
nea balneo-climatică Slănic- 
Moldova, pe linia inițiativelor 
din anii trecuti am pregătit o 
expoziție de artă plastică con
temporană cuprinzînd lucrări 
originale ale unor tineri artiști 
plastici. De asemenea, pentru 
taberele școlare și pionierești 
am pregătit un ciclu de expu
neri („Cum sfi vizionăm o ga
lerie de artă”, „Comori de artă 
în colecția muzeului nostru” 
etc.) care vor fi însoțite și de 
exemplificări.

s-a bucurat 
baza expona- 
arhedlogie șl 
„De la arta 

la arta

IULIAN ANTONESCU 
director al Muzeului regional- 

Bacău

Locuințe noi pentru minerii 
din Lupeni

Foto: AGERPRE8

Plenara Consiliului 
așezămintelor 

culturale
Joi au avut loc In sala de 

marmură a Casei Scînleii din Ca
pitală lucrările plenarei lărgite a 
Consiliului așezămintelor culturale 
din Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă. în care s-a analizat 
activitatea desiășurată de institu- 
(iile muzeale din {ara noastră.

Au luat parte, In alară de mem
brii consiliului, academicieni și 
alțî oameni de știință și cultură, 
directori ai muzeelor științifice din 
Capitală, regionale și raionale, re
prezentanți ai unor instituții cultu
rale centrale și organizații ob
ștești, secretari al comitetelor re
gionale pentru cultură și artă, 
muzeografi.

Lucrările ședinței au fost con
duse de /on Moraru, vicepreședin
te al Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă.

Dumitru Boriga, președintele 
Consiliului așezămintelor culturale, 
a prezentat raportul cu privire ta 
unele probleme ale activității insti
tuțiilor muzeale.

Pe marginea raportului au luat 
cuvîntu! numeroși participanti. 
printre care acad. Gh. Oprescu, di
rectorul Institutului de istoria ar
tei al Academiei R.P.R., dr. C. S. 
Nicolaescu-Plopșor, din partea In
stitutului de arheologie al Aca
demiei R.P.R. și dr. M. Băcescu, 
șei de secție la Muzeul de istorie 
naturală „Grigore Anlipa“-Bucu- 
reșli. membri corespondenți al 
Academici R. P. Romine, prof, 
univ. M. Petrescu-Dtmbovița, di
rectorul Muzeului de istorie a Mol
dovei, Marius Moga directorul 
Muzeului regional ..Banalul" din 
Timișoara, Florian Georgescu, di
rectorul Muzeului de istorie a ora
șului București, Iulian Antonescu, 
directorul Muzeului regional Ra.* 
cău, Nicolae Lupu, directorul Mur 
teului Brukenthal din Sibiu, și alfii.

Vorbitorii au subliniat rezulta
tele bune obfinule pînă acum da 
aceste inslilujii șliintilice, care 
prin metodele lor speciiice, apre
ciate de mase, contribuie: la popu
larizarea cunoștințelor din dome
niul istoriei, etnografiei, științelor 
naturale, precum și a succeselor 
obținute de țara noastră pe drumul 
construcției socialiste. Totodată, ei 
au tăcut numeroase propuneri me
nite să ducă la îmbunătățirea con
ținutului muncii de cercetare știin
țifică, la dezvoltarea activității mu
zeelor. In Încheiere plenara a 
adoptat un plan de măsuri.

(Agerprea)

Cinematografe

_:or de nuvele, po- 
romane, 

eportaje și foile* 
oane. închinate 
ie actualității 
mediate. Ce e%o- 

cârii anilor de
război, Hazalamb Zincă încear
că în „Palma lui Hercules” o 
modalitate relativ puțin uzita
tă în proza noastră contempo
rană: miniatura. Termenul ■ 
împrumutat din artele plastice 
și cunoaște azi o oarecare răs- 
pîndire în teatrul de estradă. 
Raportat la speciile epicei, el 
e o variantă a schiței, a mo
mentului și a portretului, pre* 
supunînd din partea autorului 
finețe de bijutier, migală, 
scrupulozitate. aplicate toate 
la o piesă literară de mici di
mensiuni. Evident, modalitatea 
nu e deloc minoră. Fără a avea 
întotdeauna o concepție atlt 
de precisă si de dară despre 
specia cultivată, Zincă își in
titulează cu ea cele patru 
compartimente ale volumului 
indicînd totodată și sfera lor 
tematică : miniaturi antinazis- 
te, miniaturi si povestiri din 
zilele acelea (adică din anii de 
luptă împotriva fascismului), 
miniaturi și povestiri contem
porane (adică din zilele noa
stre) și miniaturi dintr-o călă
torie.

Alegînd formele miniaturii, 
Haralamb Zincă surprinde 
crîmpeie adesea elocvente din 
realitatea cotidiană, izbutind 
nu o dată să noteze un gest, 
o atitudine sau o comportare 
umană încărcată de înțelesuri

©e depășesc limitele particula
rului. ancorînd în semnificativ. 
In ..Fata ciudată” e desenat 
profilul exemplar al unei doc
torițe care se dăruiește mun
cii sanitare undeva într-o lo
calitate de munte ; în „Ajutor 
de bătrinețe” e vorba de un 
colectivist care, deși pensionar, 
continui să fie de folos prin 
munca obștească dusă în sat, 
prin inițiativele ?i sfaturile 
date semenilor săi mai tineri. 
Interesante sînt, prin proble
matica lor și miniaturile sau 
povestirile, consacrate anilor

anii foametei postbelice („Pă‘ 
mint înviat”) si cu cîteva mi
niaturi care înfățișează chipuri 
de muncitori din trecut („Pal
ma lui Hercules”) sau aspecte 
din lupta comuniștilor în ile
galitate („împușcătura”). Tex
tele sînt realizate în general 
la persoana întîia. ceea ce le 
conferă un plus de autentici
tate.

Uneori cu succes, alteori în 
forme care trădează încă o in
suficientă prelucrare artistica, 
aceste miniaturi izbutesc să 
comunice un înălțător senti-

ragiul” ș.a., rămîn din pricina 
aceasta niște producții infe
rioare în care nici tensiunea 
sentimentală a naratorului, 
nici mesajul intrinsec al po
vestirii, nici firul epic propriu- 
zis nu cunosc materializările 
cuvenite. Diluarea, expresia 
plată, stilul neglijent îneacă 
miniatura, făcînd-o inconsis
tentă.

Nu același lucru îl putem 
spune despre cele cinci .>mi
niaturi antinaziste” care des
chid volumul. Ele evocă mo
mente de intens dramatism din

x’’;e „Palma Iui Hercules"
lector de Haralamb Zincă

de luptă împotriva fascismului. 
Majoritatea aduc instantanee 
din războiul antihitlerist : un 
adolescent insistă să fie primit 
în gărzile patriotice („*1 cu
noșteam") ; un copil se dove
dește a fi de folos cunoscînd 
terenul în acțiunea de cucerire 
a unei poziții strategice („Puș
tiul”) : un soldat trece sub fo
cul bateriilor inamice Mureșul, 
pentru a transmite un impor
tant ordin („Legătura”) ; un 
aviator îsi dă viața dîstrugînd 
eroic un tanc hitlerist („De 
veți trece cîndva...”). Ciclul se 
completează cu o dramatică 
povestire privind atmosfera ce 
domnea în satele moldovene în

ment etic, iscat din modul de 
comportare a personajului în- 
tr-un anume moment al bio
grafiei lui. Schițele sînt lucrate 
cu o bună știință a amănuntu
lui grăitor, eroii ne apar de la 
început interesanți, seducători. 
Scriitorul nu divaghează și 
nici nu apelează la umpluturi 
verbale. Cîteodată însă, în 
ciuda efortului evident de a 
ne convinge că faptele înfăți
șate își au o simbolistică a 
lor, un farmec particular și o 
însemnătate meritorie, inten
țiile nu se realizează la nive
lul artistic scontat. „Prietenul 
meu". „Neliniște”, Flăcăul cu 
arma", „11 cunoșteam”, „Maca-

lagărele de exterminare orga
nizate de fasciști. Paralel sînt 
configurate psihologiile deți- 
nuților și ale zbirilor, setea de 
libertate si umanismul celor 
dintîi și hidoșenia morală a 
celorlalți. Epicul e redus aici 
la maximum. Pe scriitor îl in
teresează cu deosebire reacția 
psihologică și Intenția de a ro
tunji atmosfera. Trebuie spus 
că în amîndouă direcțiile Zin
că înregistrează remarcabile 
succese. In „Sărutul” în ajunul 
morții, un deținut visează că 
a fost sărutat de o femeie. A- 
mintirea momentului are efec
te tonifiante asupra psiholo
giei lui: „cînd nările îi fură

năpădite de mirosul înțepător 
al gazului, nu se apucă să urle 
și să se zvîrcolească, ci se 
gîndi cu recunoștință la săru
tul necunoscutei din vis”. Ges
tul capătă proporții de sim
bol. Valori similare are și ac
țiunea la care recurge deținu
tul din miniatura „Înălțime” : 
însetat de viată, de libertate, 
e] urcă pe o schelă metalică 
îmbătîndu-se de adierea mln- 
gîietoare a vîntului. Acolo sus, 
privind depărtările ar fi vrut 
să strige : „Oameni buni, nu 
descurajați, viața nu moare’” 
Profund demascatoare e mi
niatura intitulată „Zilele lui 
Dumnezeu...” în care scriitorul 
reluînd leit motive din cartea 
Facerii. înregistrează preocu
pările bestiale ale unui supra
veghetor nazist. întregul com
partiment al ..miniaturilor an
tinaziste” stă sub semnul epi
graf ic al miniaturii de deschi
dere intitulată „Păsările ceru
lui” și realizată cu tehnica 
poemului în proză. Am fi fost 
bucuroși să salutăm atari per
formanțe de-a lungul tuturor 
pieselor epice incluse în vo
lum. Existenta unor asemenea 
realizări demonstrează dispo
nibilitățile artistice ale lui H. 
Zincă, evidențiate, de altfel, 
încă în „Jurnal de front”, in
suficient folosite însă în boga
ta sa creație publicistică. Sîn- 
tem siguri că pe linia aceasta 
el va cunoaște un drum mereu 
ascendent

AUREL MARTIN

Doctor In iilozofie : Patria (bd. 
Maghciu 12-14), I. C. Frimu (bd. 6 
Martie 16). Grivifa (Calea Grivitei 
<— lingă podul Basarab), Stefan cel 
Mare (Sos. Stefan fel Mare — colț 
cu str. Lizeanu). Grădina Progre
sul (str. Ian Vidu nr. 5), Misterele 
Parisului — Cinemascop : Republi
ca (bd. Magharu 2), București (bd.
5 Martie 6). 1 Mai (hd. 1 Mai 322), 
Gh. Doja (Calea Grivitei 80), 
Al. Sahia (Calea Văcărești 21], Sta
dionul Dinamo (Șos. Ștefan cel 
Mare) Stadionul Giulești (Șoi. 
Giulești), Grădina 13 Septembrie 
(«tr. Doamnei 9), Clubul cavaleri
lor — Cinemascop : rulează la ci
nematografele Magheru (bd. Ma- 
gheru 29), Elena Pavel (bd. 6 
Martie 14], Libertății (str. 11 lunia 
95), Adorabile și mincinoase s ru
lează la cinematografele Floreasca 
(str. J. S. Each 2), Luceafărul (Ca
lea Rahavei 118). Arenele Libertății 
(str. 11 Iunie). Avlntul tinereții — 
Cinemascop : rulează la cinemato
grafele V. Alecsandri (str. E. Grt- 
gorescu 24), Victoria (bd. 6 Martie 
7), G. Ccșbuc (plata G. Coșbuc 1), 
Legea e Jege .- Tineretului (Calea 
Victoriei 48), Cei doi care au furat 
luna — Cinemascop : Lumina (bd.
6 Martie 12), 23 August (bd. Dimi
trov 118], Tu ești minunată : Cen
tral (bd. 6 Martie 2), Giulești (șos. 
Giulești), Arta (Calea Călărași 153), 
Program special pentru copii — di
mineața, 13 Septembrie (str. Doam
nei 9), Floarea de fier; 13 Sep
tembrie — după amiază (str. Doam
nei 9), Unirea (bd. 1 Mai 143), 
Turneu! veseliei : Timpuri Noi (bd. 
6 Martie 18], Mirajul : rulează la 
cinematograful Maxim Gorki (str 13 
Decembrie 5-7) Dracul si cele 10 
porunci — Cinemascop : înfrățirea 
între popoare (bd. Bucureștii Noi), 
V. Roaită (bd 1 Mal 57], Tcatd lu
mea e nevinovată Cultural (piața 
Ilie Pintilie 2). Pe urmele bandei; 
rulează la cinematografele Alex. 
Popov (Calea Grivitei 137). 30 De
cembrie (calea Ferentari 86), Idio
tul ; 8 Martie (str Buzești 9-11], 
Milă regească ; rulează la cinema
tograful C-tin David (șos. Crîngașj 
42), Virsla dragostei ■ Flacăra (ca* 
lea Dudești 22). Mamelucui : rule
ază la cinematograful T. Vladimb 
rescu (Calea Dudești 97). Noaptea 
pe autostradă Munca (sos. Mlhai 
Bravu 221). Tăunul . Popular (str. 
Mătăsari 31). Colegii ; Moșilor (Ca
lea Moșilor 221), Camelia rulează 
la cinematograful 16 Februarie (bd. 
30 Decembrie 89). Cereomușkl: M. 
Eminescu (str. M. Eminescu 127), 
Olga Bancic (Calea 13 Septembrie 
196),



Dobromuescu și Gngote Cirslea...

Din

excavatoare, 
rulante, spre 
excavaloriști-

pnnp
7r;. dintre sudori: Gh. Pupăză, ihe

imm cc/« snfe de 
scrisori, El* 
vin din toate 
colțurile ță
rii, și toate 
vorbesc des
pre frumuse

țea morală a oameni
lor noștri. Faptele pe 
care le comunică, fapte 
mai deosebite snu fap
te obișnuite par, luate 
la un loc, niște firișoa
re de aur din bogata 
țesătură pe care cu to
ții o numim Intr-un ter
men scump nouă, con
știința socialistă.

Printre cei care ne-au 
trimis scrisori in cadrul 
concursului nostru cu 
tema : „Din îndemnul 
conștiinței socialisto** 
sînt și muiți tineri din 
regiunea Oltenia : de 
la Craiova, Tr. Seve
rin, Țicleni, Rovinari, 
Preajba etc. Scrisorile 
lor vorbesc despre fap
te semnificative ale to
varășilor lor de mun
că. Înainte de a le pu
blica, am trimis pe ur
ma lor un fotoreporter, 
care a făcut fotografii
le tuturor eroilor aces
tor scrisori.

Vă prezentăm mai 
țos scrisorile primite și 
portretele oamenilor 
despre care nc-au scris 
corespondenții volun
tari.

Sate
electrificate

De Ia începutul acestui an 
încă 15 sate din regiunea Ba
cău au fost electrificate prin
tre care : Gura Văii. Prăjești, 
Orșa Avram, din raionul Tg. 
Ocna, Păncești, din raionul 
Adiud. Miron Costin. Brăniș- 
teni, din raionul Roman, 
în alte 6 localități a fost 
tinsă rețeaua electrică.

Pînă la sfîrsitul acestui 
vor fi electrificate încă 65 de 
noi sate din regiune.

iar 
ex-

an,

CEI ȘASE
—Sînt șase. Numele lor : Gh. Pupăză. Gri go re Cristea, Ion Gruîescu, Ilie 

Dobromirescu, Ion Mămăligă, Nicolae Vlădioniu. Au învățat împreună în 
școala profesională meseria de sudor. Aici s-au împrietenit, aici au devenit 
utermști, aici și-au format primele noțiuni despre răspunderea care revine 
muncitojfului zilelor noastre pentru Însușirea în cel mai înalt grad a măies
triei profesionale. La absolvire au fost repartizați cu toții la construcția vase
lor fluviale pe șantierul naval.

— Asta e o meserie grea $i foarte importantă — E s-a spus atunci. Sarcina 
voastră va fi să sudați părțile exterioare ale tancurilor petroliere, ale șlepu
rilor. înțelegeți voi ce însemnătate are calitatea fiecărui centimetru de su
dură ?

— înțelegem... au răspuns băieții.
In ziua aceea, ei au rugat conducerea șantierului xă-i repartizez** intr-o 

echipă care să lucreze în două schimburi. Tot în ziua aceea ci s-au adunat și 
au făcut un angajament pe... 3 ani.

— Ce-ar fi, și-au zis, să încercăm un lucru : în viitorii trei ani nici un 
centimetru de sudură să nu fie de slabă calitate ? Am putea ?

Sigur că puteau. Pentru asta era însă necesar să lucreze cu mare atenție, 
să învețe mereu.

— Atunci să batem palma...
Intîmplarea a avut loc într-un minut de răgaz, într-o pauză, clnd fiecare 

trage un fum de țigara ; poate că n-a observat nimeni cum palmele acestor 
băieți s-au strîns pecetluind acest angajament Dar, în această simplă batere 
a palmei, ce hotărîre mare se ascundea ! Ca unul, toți cei șase și-au dat mina 
simplu, firesc, dar asigurînd trăinicia unui angajament atit de prețios : tot ce 
iese din mîna lor să fie lucru bun, de calitate.

...Calitatea sudurii se verifică cu raze Roentgen. Se știe cit de exact este 
un astfel de control. Ei bine, în trei ani, cîți au trecut de atunci, roentgenul 
n-a descoperit nici o fisură de-a lungul zecilor de kilometri de sudură pe 
care au făcut-o cei 6 băieți în acest timp. Și, doar n-au lucrat totdeauna așa 
de lejer, uneori au trebuit să lucreze mai repede, alteori au lucrat și noaptea.

Acum am auzit că și-au prelungit angajamentul cu încă 3 ani.

ALEXANDRU VIȘAN
Uzinele mecanioe Tr. Severin

îndemnul
CONȘTIINȚEI SOCIALISTE
La început am stat 

să mă gândesc dacă 
portretul unui tînăr 
ch el poate ocupa un 
loc în rindcl fapte
lor trimise pentru 
concursul cu tema 
,.Din îndemnul con
științei socialiste”. 
Fiindcă, tânărul dca-

colectivi din fapte 
foarte obișnuite.

Mai întîi ne-a im
presionat hotărîrea 
cu care 8-a apucat 
de lucru, chiar a doua 
2t de la angajare, ca 
inginer stagiar. La 
noi, la minele de su
prafață, epre deoae-

Inginerul

nostru
pre care vreau sa va 
vorbesc, inginerul Du
mitru Tîșten, n-a 
făcut niște fapte cu 
totul și cu totul ex
traordinare. Despre el 
oamenii spun însă 
numai cuvinte de 
laudă, ți el ți-a adu
nat această apreciere

hire de alte mine un 
rol hotărîtor îi are 
tehnica cu care se 
execută lucrările de 
decopertare, excavare 
etc. De acest utilaj 
ți de pregătirea oa
menilor care-l 
uuietc depinde 
praape iuti li

mî-
i-

■uti

prcducția minei. Țîț- 
tea a prins repede 
acest fir și toată a- 
tenția ți-a îndreptat'o 
spre 
benzi 
munca 
lor. Zi și noapte a-a 
interesat de întreți
nerea utilajelor, zi de 
zi s-a ocupat de ca' 
lificarca oamenilor. 
Oricînd e nevoie de 
el, el este la mină.

Pe baza acestor 
preocupări, pe baza 
succeselor sale, Țîștea 
a fost numit 
mecanic al 
vinaji.

Fapte 
nare ? N-o 
poate, în 
tovarășului 
temenea fapte neobiș
nuite.
preciază 
comportarea 
asta 
țial.

șeful 
minei Ro

Oamenii îl i- 
însă pentru 

lui și 
cred că e esen-

C. MARCEL
Rovinari

BIOGRAFIE COMUNĂ

...Ziua fusese fru
moasă vină Pe la 
prânz, cînd deasupra 
Schelei petrolifere 
Țiclenj s-au grămă
dit deodată straturi 
groase, negre — vi
neții de nori. A în
ceput să tune și să 
bată un pint puter- 

Ploaia s-a a- 
bătut deasă și iute 
dean^i.ra sondelor 
Și oamenii s-au a- 
dunaz ne sub adă- 
posturL

se încrucișau fn e- 
nantaie care trezeau 
teama, o dezlănțu
ire oarbă a aaturiL

O bubuitură ți o 
lumini puternică 
va. făcu* pe oameni 
sâ-jj îndrepte privi
rile spre centrul 
schelei, acolo *nde 
este parcul nr. 14. 
Inginerul Mihai 
Moraru. maistrul 
Stefan Stingaciu, 
stăteau prin apro
piere împreună cu 
cîțiva electricieni: 
Romeo Podaru, Voi
cu Dănciuloiu, Ia* 
zar Răduță ți alții.

— Foc... au luat 
foc rezervoarele 
parcului 14!

Trăznetul atinse
se intr-adevăr 3 
dintre rezervoarele 
parcului amintit. 
Flăcări rosietice sa 
ridicau spre cer. 
'pericolul era mare: 
rezervoarele erau 
pline, iar alte 11 
rezervoare, cuprin- 
zînd producția

Începuse 
fulgerele

areori ți se întâm
plă să întâlnești în 
viață doi frați 
care să semene 
atât de mult unul 
cu altul, așa cum 
se întâmplă cu

frații Dinu de la secția de 
transformatoare a uzinei noa
stre 1 Născuți în aceeași zi, în 
satul Zănoaga, din raionul Ca
racal (sînt frați gemeni) Ion 
și Vereș seamănă ca două pi
cături de apă. Asta poate să 
fie totuși un lucru cu totul 
întâmplător. Interesantă și în 
același timp foarte semnifica
tivă este însă biografia lor.

De unde începe ea ? Nu voi 
greși dacă voi spune că înce
putul succeselor de care se 
bucură cei doi frați a fost 
pregătit, înainte de toate, in 
familie. Tatăl lor este mem
bru de partid de vreo 15 ani. 
Om harnic, dăruit cu totul 
vieții obștești, el i-a crescut 
pe copii cu multă grijă, i-a 
învățat să iubească munca, i-a 
pregătit de mici să devină oa
meni de nădejde.

O scend obișnuita: inginerul

— Deprindeți-vă să nu 
trăiți doar ca melcul în co
chilia lui, le spunea el. Indră- 
giți-i pe oameni, faceți totul 
pentru ei.

In 1952 frații gemeni au 
plecat la școală, la București, 
să învețe o meserie. Deși de
parte, tatăl s-a adresat pro
fesorilor, i-a vizitat, a discu
tat cu dînșii. Copiii erau de 
față. Atunci au văzut că între 
ceea ce-i învățase părintele 
acasă și ceea ce-i învățau pro
fesorii era o unitate perfectă. 
Profesorii preluau și duceau 
mai departe ceea ce începuse 
tatăl lor. Așa s-a făcut că cei 
doi băieți au crescut frumos. 
Ca elevi au fost primiți (în 
aceeași adunare generală) 
membri ai organizației U.T.M.

In 1954 au venit la „Elec- 
troputere"-Craiova, au fost 
repartizați tânărului meșter 
Virgil Cucu, care era și se
cretarul organizației U.T.M. 
Cei doi — tatăl băieților și 
meșterul — s-au întilnit iute. 
Tatăl a venit la uzină să-l cu
noască.

— Vreau să iasă oameni a- 
devărați din ei, t-a spus tatăl 
meșterului.

— Și noi... i-a răspuns Cucu.
— Atunci să ne ocupăm 

împreună. Eu îi voi îndruma 
ca părinte, dumneata supra- 
veghează-i și indrumă-i ca 
meșter, ca tovarăș de muncă...

Prietenia asta le-a plă
cut băieților. le-a dezvol
tat respectul pentru îndeplini-

24 de ore a sonde
lor, se aflau alături. 
O explozie ar fi 
produs o catastrofă.

Cine a dat semna
lul a areu de preci-

diate. Au folosit tot 
ce în clipa aceea 
aveau la îndemînă 
— vină și hainele 
de pe ei — șl focul 
a fost înăbușit,

...O acțiune cura
joasă, îndrăzneață 
care a fost aprecia
tă ne merit de mun. 
citorii petroliști.

Unul dintre curajoși: electricianul Voicu 
Dănciuloiu

2df. Fapt e că toți 
cei aflați de față 
i-au repezit spr<e 
rezervoare. în cîte- 
va secunde Romeo 
Prodan, Voicu Dăn
ciuloiu și Lazăr Ra
dulă au si urcat pe 
rezervoarele incen*

DUMITRU NICO- 
DIM și ION 

UNGUREANU
Țicleni

Ml
Doi irafi, un drum comun. Ion și Vereș Dinu, tntro pauza pe aleile Uzinei „Electroputere"

rea sfaturilor, pentru însuși
rea acelui mod foarte demn 
de comportare muncitorească 
în orice domeniu: în muncă, 
în învățătură.

Și iată că anii au trecut. Ca 
muncitori, băieții s-au dove
dit la fel de buni și harnici, 
pricepuți, cu dragoste de me
serie. De altfel biografia lor 
a continuat cu tot atâtea sur
prize semnificative.

In 1957, în octombrie, frații 
Dinu au fost primiți în rîndu- 
rile candidaților de partid, în 
aceeași zi, în aceeași adunare 
a organizației de bază. Arma

ta au făcut-o în același plu
ton. Membri de partid au fost 
primiți tot împreună. Azi, a- 
mîndoi sînt șefi de echipe 
fruntașe la secția de transfor
matoare.

Frații nu s-au limitat doar 
la îndeplinirea sarcinilor în 
producție. După exemplul pri
mit de la tatăl lor, de la pro
fesori, de la meșteri ca tova
rășul Cucu, ei desfășoară și o 
amplă activitate socială. Ei 
înșiși au ajutat mulți tineri, 
le-au deschis ochii în viață, 
i-au învățat cum să trăiască 
o viață demnă de un munci-

tor. Pentru activitatea lor, an 
de an, frații Dinu au fost aleși 
membri ai comitetului U.T.M. 
pe fabrică. De anul trecut s-a 
produs însă o schimbare : pe 
Ion, comuniștii l-au ales se
cretar al organizației de partid 
din fabrica, iar fratele său, 
Vereș, este secretarul organi
zației U.T.M.

...O biografie neobișnuită, 
dar semnificativă.

VICTOR MITU 
președinte 

al Comitetului sindicatului 
de la Uzinele „Electroputere11 

Craiova

Turiștii au pornit la drum
insoțească pe elevi, 
de organizare a 
împreună cu ace-

ION ARHIRE 
electrician

Dumitru Țlștea discută cu tinerii despre iu-ncuoanrea gf •-

i CUCUFotografiile prup;

abăra locală a pio
nierilor din raioa* 
nele Lenin" și 
„N. Bălcescu” din 
Capitală, este găz
duită în frumosul 
parc al Palatului 
Ceremonialul so- 
început este ime- 

care

pionierilor, 
lemn de la . 
diat înlocuit de larma 
însoțește de obicei jocurile co
piilor. Ce li se oferă copiilor 
în fiecare zi petrecută aici ? 
Să luăm la întâmplare una din 
zilele de cînd funcționează ta
băra.

S-au organizat cu pionierii 
întreceri sportive pe terenuri
le de sport, volei, fotbal, sări
turi în înălțime precum și an
trenamente la disciplinele ce
rute pentru obținerea distinc
țiilor pionierești. Terenurile 
sportive sînt cele mai solicita
te de pionieri. In orele de ac
tivitate mingile n-au răgaz 
nici o clipă, băieții și fetele se 
antrenează cu pasiune pentru 
disciplina sportivă preferată. 
Ce păcat că în colectivul de 
conducere, printre profesorii 
care supraveghează și organi
zează activitatea copiilor nu 
se află și un profesor de edu-

cație fizică! Lipsa lui U îm
piedică pe copii să înbețe re
gulile fiecărui sport, să sc an
treneze metodic. Nici acum nu 
este prea târziu ca secțiile de 
invățămînt ale sfaturilor 
populare să asigure —• prin 
rotație — un profesor de spe
cialitate pentru organizarea 
activității sportive a celor cî- 
teva sute de pionieri care vin 
în tabără.

Cei care nu fac sport au la 
dispoziție parcul distractiv.

răți, despre eroii îndrăgiți. Cu 
o oră înaintea încheierii pro
gramului toata lumea se în
dreaptă spre sala mică a Pa
latului unde Teatrul Țăndă
rică le oferă un spectacol cu 
„Oaspeții pădurii”.

Aerul curat, parcul cu co
pacii și florile sale multicolo
re, terenurile de sport, distrac
țiile, cîntecul și jocul sînt de 
natură să ofere pionierilor în 
timpul petrecut în tabără mo
mente de neuitat, o odihnă ac-

vor plictisi, fitsd 1 
jucindu-se. Asrjei, mtr-wac 
din zile s-a Za vizi
tarea grădinii zoologice, ia 
altă zi la plimbarea prin 
parcul Herăstrău. Dengwr, 
realizarea fiecărui punct dm 
program presuțw o muncă 
organizatorică pe care trebuie 
să o desfășoare atit comitete
le raionale U.T34. respective, 
cit și colectivul de conducere 
al taberei, din vreme.

Așa cum arătam mai nu,

în program, 
în tabără

Toboganele, leagănele de toate 
formele și dimensiunile sînt 
asaltate de școlari, în special 
de cei mai mici. Iar alături de 
parcul distractiv, într-o poie
niță, s-au adunat iubitorii 
poeziei și ai cîntecului, orga- 
nizînd ad-hoc, un concurs pa
sionant. Se recită cele mai fru
moase poezii, se cîntă, se dis
cută despre scriitorii prefe-

tivă și plăcută. Cu condiția 
însă ca acest program să nu 
se repete de la o zi la alta. 
Pentru că, deși programul — 
întocmit pînă la sfîrșitul ta
berei — prevede activități va
riate și interesante, experien
ța primelor zile de tabără do
vedește că se renunță ușor la 
o activitate ori alta, în cre
dința că copiii oricum nu se

programul cuprinde și în cti
tor activități frumoase și edu
cative cum ar fi: excursii, 
întâlniri cu oameni de știință 
și cultură, cu activiști de 
partid și de stat, cu sportivi 
fruntași; vizite la muzee, uzi
ne, șezători literare, o expe
diție prin București pentru 
cunoașterea locurilor legate de 
lupta partidului pentru înfăp-

actnlni isto’ir de U 33
■ . «a marș la

erouur poznei, 
concur rari, iotreeen rporti»*, 

cimpeneșli șx madre ni
țele. Fiecare din aceste «cpnu 
treâno»? fdcntd cnncsm^l pto- 
Kienlor (afișarea progmsaklni 
a fost insă onuaâ de condu
cerea tab erei j care pot fi mai 
bine antrenați și U tr^nca de 
organizare a actîritdțttor. Dar 
răspanderea pentru respecta
rea programului pentru or
ganizarea fiecărei activități in 
parte, revine comitetelor ra
ionale U.T.M. respective, co
lectivelor de conducere, nu
meroaselor cadre didactice 
care participă zilnic la viața 
taberei. Periodic factorii răs
punzători de activitatea tabe
rei trebuie să cerceteze pro
gramul, să ia măsuri pentru 
realizarea fiecărei prevederi 
ale 
lor 
vin 
aci, 
nifestări educative și recrea
tive.

sale, pentru a asigura ce- 
citeva sute de copii care 
de trei ori pe săptămînă 
o activitate bogată în ma-

M. VIDRA Ș CU

oane, concursuri gen „Drume
ții veseli”, sau concursuri pen
tru cel mai bun reportaj de 
excursie etc

Numeroase activități intere
sante se pot organiza înainte 
de plecare în excursie. Ar fi 
interesant de organizat sim
pozioane legate de tematica 
excursiei, concursuri gen 
„Drumeții veseU”. Astfel de 
manifestări, organizate la 
club, ar contribui substanțial 
ta cunoașterea itinerariului de 
către fiecare elev, la o mai 
bună Înțelegere a celor văzu
te. Din timp ar trebui consul
tați și elevii care participă la 
excursii Fără îndoială că ei 
r&r sugera multe lucruri or
ganizatorilor, vor spune ce-ar

vrea ei să vadă, ce-i intere
sează în mod deosebit.

O deosebită atenție trebuie 
acordată organizării excursii
lor în Capitală și pe litoral. 
Pînă în prezent s-a repartizat 
doar numărul de elevi pentru 
fiecare școală. Reușita acestor 
excursii depinde însă de sta
bilirea în amănunt a progra
mului. Totodată, trebuie alese 
cu grijă, cele mai competente 
cadre didactice, oameni cu 
experiență, buni organiza
tori care să conducă aceste 
excursii.

I. RUS
corespondentul 

„Scînteii tineretului” 
pentru regiunea Cluj

(SE MAI 1NT1MPLA Șl ASA1

METAMORFO

Dfl mhne intru In vacanță! — De Ieri am intrat în vacanță 1'1 
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Școli 
tehnice 
și școli 
tehnice 

de maiștri
Rețeaua «colilor 

Ministerului Economiei 
Forestiere

REGIUNEA ARGEȘ 
Curtea de Argeș

(Raionul Curtea de Argeș)
Centrul școlar, B-dul 

Republicii nr. 21 — telefon 
104.

a) Școala tehnică -pentru per- 
sonal tehnic.

— tehnicieni în Industria 
lemnului nentru produse semi
finite din lemn.

— tehnicieni pentru instala
ții ?i construcții forestiere

b) Școala tehnică de maiștri.
— maiștri în industria lem

nului nentru produse semi
finite din lemn.

Rîmnlcu VHcea
(Raionul Rîmnicu Vîlcea)

Centrul școlar. str, 
V. T Lenin nr. 311 — telefon 
467.

a) Școala tehnică pentru per
sonal tehnic.

— tehnicieni în industria 
lemnului nentru nroduse semi
fabricate sunerioare din lemn

— tehnicieni silvicultori.
— tehnicieni nentnj exploa

tări și transporturi forestiere.

b) Școala tehnică de maiștri.
— maiștri în industria lem

nului pentru fahrirarea pane
lului. placajului $1 furnirului

— maiștri pentru exploatări 
ȘÎ transporturi forestiere.

REGIUNEA BACĂU 
Piatra Neamț

Centrulșcol ar str. Ste
fan cel Mare nr. 29 — telefon 
111.

a) Școala tehnică pentru per
sonal tehnic.

tehnicieni construcții șl 
Instalații forestiere-

b) Școala tehnică de maiștri.

— maiștri în industria lem
nului pentru produse semifi
nite din lemn.

REGIUNEA BANAT
Timișoara (Pădurea Verde)

Școala tehnică pentru Per- 
sonal tehnic — telefon 2947.

— tehnicieni silvicultori.

Caransebeș

Centrul ș c o 1 a r. str. M. 
Gorki nr. 15.

Școala tehnică de maiștri
— maiștri în industria lem

nului nentru produse finite din 
lemn.

REGIUNEA BRAȘOV
Blaj (Raionul Mediaș)

Școala tehnică pentru mun- 
citori calificați, str. Dr. Petru 
Grtfta nr. 25 — telefon 60.

— mecanici pentru utilaje 
din fabricile de plăci fibro- 
lemnoase.

— mecanici pentru utilaje 

din fabricile de plăci aglome
rate.

Codlea
Școala tehnică pentru per

sonal tehnic, str. Laterală nr. 
60 — telefon 130.

— tehnicieni în industria 
lemnului pentru produse finite 
din lemn.

REGIUNEA BUCUREȘTI 
București

(Raionul 23 August) 
Școala tehnică de maiștri 

str. Elev Stefânescu nr. 9 — 
telefon 12.02.10.

— maiștri în industria lem
nului pentru produse finite din 
lemn.

Brănești (Raionul Lehliu) 
Școala tehnică de personal 

tehnic — telefon 5.
— tehnicieni silvicultori.

REGIUNEA CLUJ
Năsăud (raionul Năsăud) 

Școala tehnică de personal 
tehnic, str. Gării nr. 1.

— tehnicieni silvicultori

REGIUNEA MARAMUREȘ 
Sighet (Raionul Sighet)

Centrul școlar. Piața 
Mihail Roșu nr. 1 — telefon 
429.

a) Școala tehnică de maiștri
— maiștri 'pentru exploatări 

și transporturi forestiere.

b) Școala tehnică de personal 
tehnic.

— tehnicieni pentru exploa
tări și transporturi forestiere

REGIUNEA MUREȘ. 
AUTONOMĂ MAGHIARĂ 
Gurghiu (Raionul Reghin) 
Școala tehnică de maiștri 

telefon 4.
— maiștri nentru exploatări 

Si transporturi forestiere.

REGIUNEA SUCEAVA 
CîmpulHng 

(Raionul Cimpulung) 
Centrul școlar, str. 7 

Noiembri® nr. 65 — telefon 
178.

a) Școala tehnică pentru per
sonal tehnic.

— tehnicieni silvicultori.
— tehnicieni pentru exploa

tări și transporturi forestiere
b) Școala tehnica de maiștri.
— maiștri pentru exploatări 

și transporturi forestiere.

Suceava
Școala tehnică de personal 

tehnic.
— tehnicieni în industria 

lemnului pentru nroduse semi
finite din lemn.

Rețeaua școlilor 
Ministerului Industriei 

Ușoare
REGIUNEA BANAT

Timișoara

Centrul școlar, Pia
ța Muncii nr. 2 — telefon 6475.

a) Școala tehnică de personal 
tehnic.

— tehnicieni textiliști pen
tru țesătorie

— tehnicieni în industria a- 
limentară pentru industriali
zarea laptelui (pt. M.I.A.).

b) Școala tehnică de maiștri.
— maiștri textiliști pentru 

țesături
— maiștri textiliști pentru 

finisarea produselor textile
— maiștri textiliști filatură 

de bumbac
— maiștri mecanici pentru 

mașini și utilaje din industria 
ușoară.

REGIUNEA BRAȘOV
Cisnădie (Raionul Sibiu)

Școala tehnică de maiștri, 
str. Proletarilor nr. 16 — te
lefon 82.

— maiștri textiliști pentru 
filatură de lină

— maiștri textiliști pentru 
țesături.

Sibiu

REGIUNEA BUCUREȘTI

Școala tehnică de maiștri,
str. N. Beloiannis nr. 2—4 —
telefon 3700.

— maiștri textiliști trico-
teri

— maiștri textiliști pentru
confecții din țesături textile.

București (Raionul Tudor 
Vladimirescu)

Centrul școlar. str.
Poet Cerna nr. 1 —- telefon 
21 58 24.

a) Școala tehnică pentru 
personal tehnic.

— tehnicieni mecanici pen
tru bunuri de consum meta
lice

— tehnicieni textiliști pen
tru finisarea produselor tex
tile

— tehnicieni confecționeri 
pentru țesături și tricotaje

— tehnicieni textiliști pen
tru structura și proiectarea 
țesăturilor.

b) Școala tehnică de maiștri.
— maiștri tăbăcari
— maiștri pielari pentru 

confecții de încălțăminte
— maiștri chimiști pentru 

prelucrarea cauciucului și 
confecționarea articolelor de 
cauciuc

— maiitri textilwti pestra 
filatură de bumbac

— maiștri textiliști Befltru 
țesături

— maiștri textiliști nentru 
finisarea produselor textile

— maiștri metania peairu 
mașini ți utilaje din industria 
ușoară

— maiștri textiliști pentru 
filatură de bast

— maiștri texrihștf trkoteri.

REGIUNEA CLUJ
Cl«i

Școala tehaief de persons* 
tehnic, str. Einstein nr. 12—14 
— telefon 1599.

— tehnicieni confecții din 
piele și Încălțăminte.

Tard>
Centrul școlar, str.

Maior Velicicov nr. 48 — tele
fon 186.

a) Școala tehnică pentru 
personal tehnic.

— tehnicieni sticlari.
b) Școala tehnieă de maiștri.
— maiștri sticlari
— maiștri ceramiști pentru 

prelucrarea ceramicii fine.

Rețeaua școlilor 
Ministerului Industriei 

Construcțiilor
REGIUNEA BRAȘOV

Să cele — Brașov
Centrul școlar de con

strucții str 8 Mai nr. 17 — 
telefon 2974.

Școala tehnică de maiștri 
(curs seral).

— maiștri constructori, con
strucții civile și industriale

— maiștri în industria ma
terialelor de construcții-prefa- 
bricate pentru construcții.

Sibiu
Școala tehnică pentru per

sonal tehnic, str. Pedagogilor 
nr. 5 — telefon 3974.

— tehnicieni construcții pen
tru construcții civile si indu
striale.

REGIUNEA BUCUREȘTI
București (Raionul Tudor 

Vladimirescu)
Grupul școlar, Șo

seaua Mihai Bravu nr, 428 — 
telefon 21 76 99.

a) Școala tehnică.
— electricieni întreținerea 

agregatelor mecanizate-auto- 
matizate (muncitori califi
cați)

— tehnicieni construcții pen
tru construcții civile și indu
striale (personal tehnic)

— tehnicieni construcții-in- 
stalații (personal tehnic).

— tehnicieni electromecanici 
mașini și utilaje

b) Școala tehnică de maiștri, 
(curs zi).

— maiștri electricieni insta
lații lumină și forță

— maiștri constructori pen
tru construcții civile și indu
striale

— maiștri constructori pen
tru instalații tehnico-sanitare 
și încălziri centrale

— maiștri în industria ma
terialelor de construcții — ma
teriale de construcții.

REGIUNEA CLUJ 
Turda

Centrul școlar de ma
teriale de construcții, str. A. 
Vlaîcu nr. 1 — telefon 45.

a) Șoca la tehnică de personal 
tehnic

— tehnicieni construcții — 
materiale de construcții

b) ȘcoaU tehnică de maiștri 
fcuej seralk

— maiștri mecanici — ma
șini și utilaje din industria ma
terialelor de construcții.

REGIUNEA PLOIEȘTI 
Fieni

froala tehaied de maiștri 
(run seral)

— mecanici mașini 
șt utilaje din industria ma
terialelor de construcții

Scăeni
Școala tehnică de maiștri 

•curg serali.
— maiștri în industria ma

terialelor de construcții — 
materiale de construcții (gea
muri)

Rețeaua școlilor 
Ministerului 

Transporturilor 
fi Telecomunicațiilor

REGIUNEA BANAT 
Timișoara

Școala tehnici, str. 23 Au
gust nr. 2 — telefon 5339.

— mecanici pentru radio- 
tehnică și radi o comuni ca ții 
(muncitori calificați)

— tehnicieni electromeca
nici pentru întreținere teleco
municații (personal tehnic).

REGIUNEA BUCUREȘTI

București (Raionul 23 August)

Școala tehnică de maiștri, 
str. Voiniceni nr. 29 — telefon 
21 33 60.

— maiștri mecanici pentru 
întreținerea și repararea auto
vehiculelor.

București (Raionul Grivița 
Roșie)

Grupul școlar, Calea 
Gri viței nr. 343 — telefon
17 20 60. interior 32 45.

a) Școala tehnică

— electromecanici pentru 
semnalizare, centralizare bloc 
(muncitori calificați)

— electromecanici pentru te
lefon, telegraf, radio (munci
tori calificați)

— electricieni pentru insta
lații forță și lumină (munci
tori calificați)

— tehnicieni constructori 
pentru drumuri și poduri (per
sonal tehnic).

h) Școala tehnică de maiștri.

— maiștri mecanici pentru 
întreținerea și repararea va
goanelor

— maiștri mecanici pentru 
întreținerea și repararea loco
motivelor

— maiștri mecanici pentru 
utila) construcții feroviare.

București (Raionul Tudor 
Vladimirescu)

Școala tehnică, Calea Victo
riei nr. 12 — telefon 14.29.72.

— mecanici radiotehnică și 
radiocomunicații (muncitori 
calificați)

— electricieni pentru apara
tură de aviație (muncitori ca
lificați)

— mecanici aparate de bord 
(muncitori calificați)

— tehnicieni de exploatare 
pentru poștă și telecomunica
ții (personal tehnic)

— oficianți telefoniștitele- 
grafiști (P.T.T.R.) (personal 
tehnic)

— tehnicieni electromeca
nici pentru întreținere tele
comunicații (personal tehnic).

— tehnicieni construcții pen
tru hierări de telecomunicații 
(personal tehnic).

REGIUNEA CLUJ

Cluj

Școala tehnica pentru per
sonal tehnic, str. Gării nr. 7.

— tehnicieni constructori 
pentru drumuri și poduri.

REGIUNEA OLTENIA
Craiova

Școala tehnică pentru per
sonal tehnic, str. Alex. Petofi 
nr. 14 — telefon 3942.

— tehnicieni constructori 
pentru drumuri și poduri.

Reț< iua țcolilor 
Ministerului 
Finanțelor

REGIUNEA BANAT
Timișoara

Școala tehnică pentru per
sonal tehnic, str. Simion Băr- 
nuțiu nr. 9 — telefon 61.32.

— contabili pentru finanțe 
și credit

— contabili pentru indu
strie, constricții |i transpor
turi.

REGIUNEA BRAȘOV

Brașov

Școala tehnică pentru per
sonal tehnic, str. Lungă or. IN
— telefon 16.64.

— contabili pentru finanța 
și credit

— contabili pentru indu
strie, construcții și transpor
turi

REGIUNEA BUCUREȘTI
București

(Raionul 30 Decembrie)

Școala tehnică pentru per
sonal tehnic, Calea Griviței 
nr. 2 bis — telefon 14.42.82.

— contabili pentru finanțe 
și credit

— contabili pentru indu
strie, construcții și transpor
turi

REGIUNEA CLUJ
Cluj

Școala tehnică pentru per
sonal tehnic, str. 1 Mai nr. 19
— telefon 31.36.

— contabili pentru finanțe 
și credit

— contabili pentru Indu
strie, construcții și transpor
turi

REGIUNEA GALATI
Brăila

Școala tehnică pentru per
sonal tehnic, str. Bolintinea- 
nu nr. 16 — telefon 17.67.

— contabili pentru finanțe 
și credit

— contabili pentru indu
strie, construcții și transpor
turi

REGIUNEA IAȘI
Iași

Școala tehnică pentru per
sonal tehnic, str. Sărăriei 
nr. 35 — telefon 27.89.

— contabili pentru finanțe 
și credit

— contabili pentru indu
strie, construcții și transpor
turi

REGIUNEA MARAMUREȘ
Baia M>r«

Școala tehnică pentru per
sonal tehnic, str. Progresului 
nr. 45 — telefon 12.89.

— contabili pentru finanțe 
și credit

— contabili pentru indu
strie, construcții și transpor
turi

Rețeaua țcolilor 
Ministerului 

Comerțului Interior
REGIUNEA BACAU

Bacău

Școala tehnică pentru per
sonal tehnic, str. Cuza Vodă 
nr. 1 — telefon 21.65.

— contabili pentru comerț.

REGIUNEA BANAT
Arad

Școala tehnică pentru per
sonal tehnic, Piața George 
Enescu nr. 2 — telefon 34.53.

— contabili pentru comerț.

REGIUNEA BUCUREȘTI
București

(Raionul Tudor Vladimirescu)
Școala tehnică „N. Krețules- 

cu", B-duI Hristo Botev nr. 17
— telefon 13.90.82 16.7&54.

— mecanici instalații și ma
șini frigotehnica (muncitori 
calificați)

— contabili pentru comerț 
(personal tehnic)

— merceologi pentru produ
se industriale (personal tehnic)

— merceologi pentru pro
duse alimentare (personal teh
nic).

RBGIUNKA CLUJ

C*Bj

Școala tehxicd pentru per
sonal tehnic, str. Terbcș lullu 
nr. 2 — telefon 27.81.

— merceologi pentru produ
se alimentare

— merceologi pentru produ
se industriale.

REGIUNEA DOBROGEA

Constanța

Școala tehnică pentru per
sonal tehnic, str. Fr. Engels 
nr. 11 — telefon 32.73.

— contabili pentru comerț.

REGIUNEA 
MUREȘ-AUTONOMĂ 

MAGHIARĂ

Tg. Mureș

Școala tehnică pentru per

sonal tehnic, str. Bernady 
nr. 7 — telefon 42.56.

— contabili pentru comerț.

REGIUNEA OLTENIA

Craiova

Școala tehnică pentru per
sonal tehnic, Calea Brestel 
nr. 22—24 — telefon 29.43.

— contabili pentru comerț
— merceologi pentru pro

duse alimentare
— merceologi pentru pro

duse industriale.

REGIUNEA PLOIEȘTI

Ploiești

Școala tehnică pentru per
sonal tehnic, str. Vornicul Bol- 
dur nr. 3.

— contabili pentru comerț.

REGIUNEA SUCEAVA

Botoșani

Școala tehnică pentru per
sonal tehnic, str. Marchian 
nr. 64 — telefon 641.

— contabili pentru comerț.

Rețeaua țcolilor 
Comitetului de Stat 

pentru Cultură ți Artă 
de pe lingă Consiliul 

de Minițtri
REGIUNEA BUCUREȘTI

București
(Raionul 1 Mai)

Grupul școlar, str. Argeș 
nr. 7 — telefon 12.39.30.

a) Școala tehnică de munci
tori calificați.

— copiști transportori of
fset

— culegători manuali pen
tru lucrări tipografice

— fotografi
— iinotipiști

— monotasteriști
— retușeri poligrafi
— tipăritori tipar înalt
— tipăritori tipar plan
— mecanici pentru utilaj 

poligrafic.

b) Școala tehnică de maiștri.

— maiștri poligrafi culegere 
manuală și mecanică

— maiștri poligrafi impri
mate tipar înalt

— maiștri poligrafi legătorie
— maiștri poligrafi offset
— maiștri poligrafi zinco- 

■tereo-galvanist.

București
(Raionul 16 Februarie)

Școala tehnică pentru per
sonal tehnic, Calea Dorobanți 
nr. 99 A — telefon 12.96.63.

— bibliotecari.

Rețeaua școlilor 
Uniunii Centrale 

a Cooperativelor 
Mețtesugărețti 

(UCECOM)
REGIUNEA BUCUREȘTI 

București

(Raionul 16 Februarie)

Școala tehnică de muncitori 
calificați, str. Economu Ceză- 
rescu nr. 47 — telefon 15.82.28.

— electricieni pentru apara
te de Tadio și televiziune.

0
Rețeaua țcolilor 

Comitetului de Stat 
pentru Construcții, 

Arhitectură ți 
Sistematizare

REGIUNEA BUCUREȘTI

București (Raionul 30 
Decembrie)

Școala tehnică, str. Occiden
tului nr, 10—14 — telefon
13 02 05.

— tehnicieni construcții pen
tru arhitecturăși sistematizare 
(personal tehnic)

— tehnicieni topografi pen
tru construcții și sistemati
zare (personal tehnic)

— tehnicieni construcții pen
tru construcții civile și indu
striale (personal tehnic)

— tehnicieni construcții pen
tru instalații (personal teh
nic)

— desenatori tehnici pentru 
arhitectură și construcții (per
sonal tehnic)

— laboranți construcții și 
materiale de construcții (mun
citori calificați).

Rețeaua țcolilor 
Comitetului de Stat 

al Apelor de pe lingă 
Consiliul de Miniștri

REGIUNEA BANAT

Arad

Școala tehnică pentru per
sonal tehnic, str. Aurel Vlaicu 
nr. 14 — telefon 1914.

— tehnicieni hidrologi pen
tru protecția calității apelor

— tehnicieni meteorologi
— hidrotehnicieni agricoli
— tehnicieni hidrologi pen

tru hidrotehnică.

REGIUNEA OLTENIA
Craiova

Școala tehnică pentru per
sonal tehnic, str. Simion Bar- 
nuțiu nr. 18 — telefon 1428.

— tehnicieni hidrologi pen
tru hidrotehnică

— hidrotehnicieni agricoli.

illhn'ilf’ Mspunderi" 
uk tineri generații

(Urmare din pag. I-a)

ciu, dăruirea deplină marii cauze de eli
berare a clasei, a întregului popor.

—* Iar faptele lor ne dovedesc cu pri
sosință că aceste trăsături — insuflate 
dc comuniști — au devenit, cu vremea, 
o parte nedespărțită a ființei lor.

— O să vă povestesc — pentru ilustra
rea acestei idei — o întîmplare, una sin
gură dintre multele care s-ar putea po
vesti. O întîmplare în care personajele 
principale sînt, dacă vreți, înseși erois
mul, devotamentul, disciplina, tăria mo
rală.

Faptele s-au petrecut în 1930, într-un 
oraș din nordul Ardealului. Cu două săp- 
tămîni înainte de 1 Mai. într-o noapte, 
comuniștii s au întrunit și au prelucrat 
instrucțiunile Comitetului Central al 
Partidului, luînd măsuri corespunzătoare 
pentru traducerea lor în viață. S-a hotă- 
rît că vom sărbători ziua de 1 Mai m 
mod revoluționar. Lozincile principale 
au fost : „Lucru, pîine, libertate „Jos 
cu pregătirile războinice antisovietice”j 
„Trăiască Partidul Comunist din Romî- 
nia, singurul partid revoluționar al mun
citorilor !” Hotărîrile luate au fost pre
lucrate în organizațiile de partid și ale 
Uniunii Tineretului Comunist. Fiecare a

Convorbire cu tovarășul

ALEXANDRU SENCOVICL
ministrul industriei ușoare

primit o sarcină precisă, fiecare știa ce 
are de făcut. Fiecare comunist, tînăr co
munist, a trebuit să ducă o muncă or
ganizatorică și de agitație în rîndurile 
muncitorimii, pentru a ieși în masă la 
demonstrația de 1 Mai. Am trimis dele
gați și la organizațiile noastre sătești, ca 
să cheme la demonstrație țăranii mun
citori. A rămas stabilit ca manifestația 
să aibă loc pe strada principală a orașu
lui. Urma ca în dimineața de 1 Mai să 
ne plimbăm cu tatii pe străzile lătural
nice, ca niște simpli trecători, iar cînd 
orologiul va suna ora 12, să alergăm în 
strada principală și să declanșăm de
monstrația. Planul s-a dovedit bun.

între timp, au fost difuzate — prin 
organizațiile de partid — manifeste tipă
rite în secret, manifeste care se adresau, 
în numele partidului nostru, către mun
citori, țărani, mici meseriași, funcționari, 
pentru a-i chema la luptă împotriva 
orînduirii burgheze. Siguranța și poliția 

turbau : nu-i puteau prinde nici pe vîrst. 
nici și nici pe tinerii ore împrăștiau ma
nifestele !

Hotărirea noastră a fost ca la ora 12, 
atenei cînd vor începe să bată clopotele, 
un tovarăș să ridice sus steagul roșu, iar 
..garda de apărare” — compusă din tineri 
— să se grupeze în jurul său. ocrotind 
drapelul. Tinerii au primit cu bucurie 
această sarcină. Mai răminea însă de 
rezolvat ® problemă : cum să ducem 
drapelul la demonstrație fără să fie vă
zut de copoi. Cineva a dat ideea ca un 
tovarăș să se îmbrace într-o manta lar
gă, sub c«re să ascundă pînza steagului. 
Cit privește minerul, urma să-i facem 
din două bucăți care să poate fi înșuru
bate una !ntr-alta într-o secundă. Așa 
am și făcut. Totul era în ordine, bine 
pregătit. !n dimineața demonstrației, po
liția. călăii siguranței, nu se vedeau ni
căieri ; doar icf-colo cîte unul sau doi. 
Lucrul acesta ne-a bătut la ochi dar 
așteptat Cu hotărire ce avea să urmeze. 
Timpul se apropia. Citeva grupuri mici 
de polițiști au început să se plimbe pe 
stradă. Ceasul a sunat. în centrul ora
șului steagul roșu a început să fluture 
deasupra mulțimii de muncitori. O clipă 
mai tîrziu, cu zgomot mare, s-au ridicat 
obloanele de la magazinele marilor ne
gustori și dinăuntru au Ușnit în stradă 
polițiștii și oamenii siguranței. A început 

o luptă dîrză. Copoii siguranței au vrut 
să zădărnicească demonstrația și, înainte 
de toate, au vrut să smulgă drapelul. Au 
și izbutit ; dar tovarășii noștri s-au re
grupat, au pornit la atac și au reușit 
să-1 recucerească. Scena s-a repetat de 
cîteva ori : steagul a trecut cînd într-o 
tabără, cînd într-alta, în timp ce masele 
scandau cu tot mai multă putere lozin
cile partidului nostru. Tinerii U.T.C.-iști 
— garda de apărare a steagului — au 
luptat eroic pînă în ultima clipă. Pînă la 
urmă, poliția a căpătat întăriri și a iz
butit să împrăștie manifestația noastră. 
Mulți muncitori au fost grav răniți. Au 
urmat arestări, schingiuirile din beciurile 
poliției, apoi Consiliul de război și în
chisoarea.

...O întîmplare, dacă vreți, dintre cele 
mai simple : lupta pentru păstrarea unui 
drapel. Dar cîte exprimă întîmplarea a- 
ceasta și, mai ales, consecințele ei ! Prin
tre muncitorii arestați atunci au fost și 
foarte multi tineri. Toți s-au purtat vi
tejește, matur, ca niște adevarâți comu
niști. Călăii siguranței voiau să afle nea- 
pârât cine a fost organizatorul, condu
cătorul manifestației. Tinerii de care vă 
povestesc au îndurat schingiuirile cele 
mai inumane fără să scoată un singur 
cuvînt. Trebuie să amintesc totodată că 
și în împrejurarea aceasta, conform unei 
practici binecunoscute a siguranței, ti
nerilor li se oferea un preț „generos” al 
trădării : eliberarea din închisoare, bani 
pentru a petrece etc... cele mai 
seducătoare perspective. „Voi sînteți ti
neri — li ge spunea — aveți o viață de 
trăit înainte !“ (și li se fluturau prin fața 
ochilor perspectivele de care spuneam) 
„Nu vă luați după comuniștii bătrîni. 
care nu mai au ce spera de la viață 1“

Cu ce dispreț erau întîmpinate astfel 
de propuneri mîrșave ! Tinerii aceștia, 
crescuți și educați de partid, preferau de 
o mie de ori închisoarea, moartea chiar, 

decît să-și renege — fie și numai o clipă 
— demnitatea de comunist, idealurile pe 
care le sădise partidul în inimile lor. Și 
fapte de felul acesteia pot fi citate foarte 
multe.

„Să te dăruiești pe de-a întregul, cu 
toate gîndurile, cu toate puterile, cu toată 
ființa ta. idealului minunat al Revolu
ției” — așa îi îndemna partidul pe 
uteciști. Și, prin faptele lor, uteeiștii 
s-au arătat discipoli credincioși.

Astăzi, utemiștii, tinerii patriei noas
tre noi, luptă și muncesc pentru a fi 
demni de tradițiile uteciștilor.

A-ți dărui întreaga 
energie poporului

— Continuînd această idee prețioasă, 
v-am ruga să ne vorbiți despre mijloa
cele cele mai bune prin care tînărul din 
zilele noastre poate perpetua aceste ca
lități, dovedindu-se demn de a se numi 
om nou, constructor conștient al socia
lismului.

— La acest capitol, trebuie să discutăm 
în primul rînd despre muncă ; despre un 
lucru care pare — cînd îl enunțăm — 
foarte simplu : buna însușire a meseriei. 
Este răspunderea de căpetenie a oricărui 
tînăr de azi, răspundere care trebuie pri
vită cu maximă seriozitate. Partidul no
stru cerea tuturor uteciștilor să fie me
seriași foarte buni, fiindcă numai un 
meseriaș de ispravă își poate atrage sti
ma întregului colectiv, poate avea in
fluență asupra acestuia. (Fără să mai 
vorbim de faptul că stăpînirea din ce în 
ce mai perfectă a meseriei este cea mai 
bună dovadă a maturității și a conștiin
ței, a faptului că iei viata în serios).

Este un lucru cît se poate de util — și 
chiar înălțător 1 — să fii bun strungar, 
bun frezor, bun sculer, bun filator, bun

țesător sau bun trîcoter. (Da, chiar șl 
meseria de trîcoter e importantă ! O ma
șină de tricotat cotton are 72 000 de re
pere, cu care nu poți glumi ’)

Dar munca este divizată. Fiecare tre
buie să tindă ca în meseria lui să fie cît 
se poate de bine pregătit. Chiar dacă un 
croitor învață meseria în întregime, to
tuși, în mod practic, în munca pe care 
o exercită în întreprindere, nu poate să 
facă singur, de la început și pînă la sfîr- 
șit, toate operațiile. Munca este divizată, 
însă fiecare trebuie să vină cu contri
buția lui, în așa fel îneît din amplă 
contribuție colectivă să rezulte produsele 
cele mai frumoase, de cea mai bună ca
litate. Societatea noastră răsplătește pe 
fiecare om după cantitatea și calitatea 
muncii. Pentru munca sa el primește un 
salariu care înseamnă de fapt îmbrăcă
minte, încălțăminte, hrană, concediu de 
odihnă, concediu medical — și tot ce 
asigură statul nostru pentru oamenii 
muncii. Dar munca nu este numai un 
mijloc de asigurare a existenței. în so
cialism, ea înseamnă și un teren uriaș 
de manifestare a unor atitudini deose
bite, de formare și dezvoltare a concep
ției înaintate despre viață, de dovadă a 
dragostei față de patrie, față de societa
tea pe care o construim.

Cîte și cîte posibilități sînt deschise 
tineretului pentru a da cît mai mult po
porului, pentru a trăi din ce în ce mai 
frumos și mai bine 1

Unde începe aici eroismul și unde se 
termină — este foarte greu de spus. Un 
lucru este clar : acela care se apucă de 
o treabă cu gîndul să ajungă „erou“, 
fuge după titlu, după glorie. Trebuie 
să-ți dăruiești întreaga energie în inte
resul poporului — oriunde ai lucra, în 
producție, știință, în învățămînt, în mun
ca politică și educativă, în artă etc. —
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plinea oțelâriilor
Fierul vechi de experiență 

între colectiviști
uminica trecută colecti- 

/y viftis din comuna Bi- 
tolari, rckmul lași, •« 

avut cu oaspeți pe iigtneni «- 
gronomi, președinții gospodă
riilor colective, eotKCtiv ițtii 
fruntași din raion, care nu 
venit să viziteze gospodăria 
lor. Gazdele, gospodari pri- 
cepuți, au avui ce arăta 
oaspeților. Noile construcții 
zootehnice, ferma de pasări, 
taberele de vară pentru ati- 
male, lanurile înalte de po
rumb și grîu, au plăcut vizi
tatorilor.

Da sfîrșitul vizitei. în sala 
căminului cultural oaspeții ș’- 
gazdele au discutat îndelung. 
Această vi2ită a. constituit un 
bogat schimb de experiență.

LUCA MIHAI 
TABARANU DUMITRU 

colectiviști

Vizitele 
delegației 

Comsomolului

în drum spre Solia

U Thant a făcut o escală 
la București

în drum spre Sofia, venind 
cu avionul de la Budapesta, 
secretarul general al O.N.U^ 
U Thant. a fie ut o escaii în 
noaptea de 3—4 iulie la Bucu
rești

La sosire, precum și la ple
carea de pe aerodromul Bă- 
neasa. U Thant a fost salutat 
de Cornelru Mănescu, mmis-

Ședința secției de hortiviticultură 
a Consiliului Superior

al Agriculturii
Stațiunea experimentală Blaj 

a găzduit în zilele de 2—4 
iulie ședința de lucru a 
Secției de hortiviticultură a 
Consiliului Superior al Agri
culturii. Au luat parte mem
brii secției și invitați — șefii 
secțiilor hortiviticole ale con
siliilor agricole regionale, di
rectori ai G.A.S. viticole, aca
demicieni, specialiști din une
le ministere, institute de cer
cetări și din învățămîntul a- 
grjcol superior.

S-a analizat situația actua
lă și perspectivele de dezvol
tare a viticulturii și pomicul- 
turii în țara noastră. In refe
ratele prezentate și discuțiile 
care au avut loc s-a arătat că 
în ultimii ani s-au plantat 
peste 50 000 ha terenuri în 
pantă cu vii din soiurile cele 
mai valoroase. De asemenea, 
pentru asigurarea materialu
lui săditor viticol a fost extin
să suprafața plantațiilor de 
port-altoi și a pepinierelor, 
astfel că în viitorii ani se va 
asigura un ritm de plantare 
de circa 30 000 ha anual. S-a 
mărit mult capacitatea de 
prelucrare a strugurilor prin 
construcții de noi centre și 
complexe de vînificație. Șe
dința a scos in evidență fap
tul că în ultimii ani supra
fața livezilor s-a extins cu 
120 000 ha, din care mai mult 
de 40 000 ha meri și peri, prin 
punerea în valoare a terenu
rilor în pantă, care nu pot fi 
valorificate economic prin 
culturi cerealiere. S-a îmbu
nătățit, de asemenea, raportul 
între specii, extinzîndu-se 
cele cu o valoare economică 
ridicată ca mărul, părul, 
caisul, piersicul. Partial cu a- 
ceste acțiuni, s-a asigurat

producerea materialului sădi
tor din soiurile raionate.

A fost elaborat complexul 
de măsuri agrotehnice pentru 
înființarea și întreținerea 
plantațiilor de vii și pomi pe 
terenurile în pantă și s-au 
stabilit sistemele de mașini 
necesare mecanizării lucrări
lor în vii, livezi și în pepi
niere. Participanții la ședință 
au acordat o atenție deosebită 
analizei lucrărilor de micro- 
raionare a viticulturii și po- 
miculturii încheiate recent, 
împărtășind din experiența 
dobîndită, ei au sublimat ne
cesitatea întocmirii unui plan 
de perspectivă de dezvoltare 
a acestor ramuri de produc
ție în fiecare unitate, a mări
rii producției și îmbunătățirii 
continue a calității strugurilor 
și mai ales a fructelor. Parti
cipanții au arătat, de aseme
nea, necesitatea și posibilită
țile de extindere a culturilor 
de căpșuni și arbuști fructi
feri și căile de sporire a pro
ducției de căpșuni, zmeură, 
coacăze, agrișe.

Ședința de lucru a analizat 
și definitivat principalele di
recții de producție în viticul
tură și pomicultură și a stabi
lit ritmul anual de plantări 
de vii ți pomi pînă în anul 
1970. Prin îndeplinirea aces
tui plan, plantațiile de vii și 
pomi vor cuprinde numai so
iuri de mare valoare, iar prin 
aplicarea întregului complex 
de măsuri agrotehnice se vor 
asigura recolte mari ți de 
bună calitate. ceea ce va 
duce la creșterea consumului 
de struguri, fructe și de vi
nuri superioare.

(Agerpres)

Sule de tineri dm întreprinderile brașovene au participat zilele acestea la o amplă acțiune 
de muncă patriotică care a avut ca obiectiv strîngerea fierului vechi. De la începutul anu
lui și pină acum, tinerii de la ^Steagul roșu" au predat l.C.M. 650 de tone, cei de la „Trac
torul 640 de tone, iar tinerii de la Depoul C.F.R. peste 200 tone. în total au tost colectate 
peste 2 700 tone de fier vechi.

In curind Hunedoara va primi Încă două trenuri marșrut Încărcate cu metale vechi, 
colectate de tinerelul brașovean. In loto : tinerii de la Fabrica „Breiner Bella" și Depoul 
C.F.R. la colectarea fierului vechi.

Foto : N. SCARLE1

fPORT ÎPORT
Cupa Agriculturii" 

in regiunea Ploiești
Aproape 100 000 de tineri și 

tinere, colectiviști, mecaniza
tori și aiți lucrători agricoli din 
satele regiunii Ploiești au luat 
parte pină acum la întrecerile 
etapei pe asociație în cadrul 
competi|iei pentru .,Cupa Agri
culturii'.

S-au evidențiat în mod deo
sebit asociațiile sportive din 
raioanele Cislău și Buzău, cu 
cîte 16 000 și respectiv 14 000 
de participant], precum și cele 
din raioanele Teleaien și Plo
iești. De o mare popularitate 
s-au bucurat întrecerile de a- 
tletism, handbal ream, volei, 
popice și fotbal — discipline la 
care s-au înregistrat participări 
numeroase.

în vederea bunei desfășurări 
a tradiționalei competiții au 
fost construite sau amenajate 
în satele ploieștene peste 300 
de baze sportive simple șl s-au 
reamenajat și înfrumusețat mai 
mult de 80 terenuri de fotbal, 
volei, handbal, baschet. Pentru 
organizarea activității sportive 
la sa’.- tw fost trim’^ â* că
tre cmi -e’ele raionale U CJ-S. 
profesori de educație fizică, 
antrenori, sportivi fruntași 
instructori voluntari.

La volei fi handbal în 7

Finalele campionatelor republicane școlare
Cele mai bune formații șco

lare de volei și handbal în 7 
și-au dat întîlnire ieri în o- 
rajele Deva și Rîmnicu Vîl- 
cea. Pină la sfîrșitul sfiptamî- 
nii. sportivii școlari Iși vor 
disputa întiietatea în cadrul 
finalelor campionatului repu
blican.

Lupta pentru cucerirea ti
tlului de campion se anunți 
foarte disputată, echipele

„CUPA R.P.R." LA FOTBAL

prezentîndu-se bine pregăti
te, cu forțe sensibil egale. La 
handbal apar ca favorite e- 
chipele Liceului nr. 1 din Ti
mișoara, a Școlii medii nr. fi 
Ploiești șl nr. 1 Rîmnicu Vîl- 
cea. La volei, formațiile șco
lii medii nr. 2 Bacău, a Școlii 
profesionale 23 August-Bucu- 
reșxi și cele ale școlilor medii 
nr. 14-București și nr. 4 din 
Brașov.

Ieri la Tg. Mureș. într-un 
meci restanță contind pentru 
sferturile de finală ale „Cupei 
R.PJL la fotbal Steaua a în
vins cu scorul de 4—0 (4—0] 
pe Minerul Baia Mare.

In semifinale Steaua va juca

cu Petrolul Ploiești. iar 
C.S.M.S. Iași va întîlni pe Si- 
derurgistul Galați. întîlnirile 
se vor desfășura la 10 iulie pe 
terenuri neutre.

(Agerpres)
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Delegația Uniunii Tineretu
lui Comunist-Leninist, care la 
invitația C.C. al U.T.M. se află 
în țara noastră, a vizitat în 
cursul zilei de marți, Uzinele 
de fire și fibre sintetice de la 
Săvinești, Hidrocentrala de la 
Stejarul și Barajul de la 
Bicaz.

Miercuri dimineața, membrii 
delegației au vizitat Uzinele 
de tractoare ți Centrul școlar 
profesional „Steagul Roșu”. In 
după-amiaza zilei oaspeții au 
fost primiți de tovarășul Mili
tam Aldea, prim secretar al 
Comitetului regional Brașov al 
P.M.R. Au fost de față mem
bri ai Biroului Comitetului re
gional de partid și tovarășul 
Marcuș Ion, președintele Co
mitetului executiv al Sfatului 
popular regional Brașov.

Joi dimineața, membrii de
legației au vizitat Combinatul 
siderurgic Hunedoara, iar 
după-amiază a avut loc o în- 
tîfcnire cu tinerii din orașul 
Hunedoara, la oare au luat 
cuvîntul tovarășii Piotr Roșe- 
tov. conducătorul delegației 
U.T.C.L., și Constantin Cîrțînă, 
secretar al C.C. al U.T.M.

Intîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă entuziastă. 
Participanții au manifestat 
pentru prietenia frățească din
tre poporul romîn și poporul 
sovietic, pentru 
cialismului și 
pentru 
treagă.

victoria so- 
comucusmului, 

lumea

șl de
din

trul afacerilor externe, 
funcționari 
M.A.E.

De asemenea, 
condus la 
Kuti, ambasadorul R. P. Un
gare la București, și Ivan Ki- 
nov, ambasadorul R. P. 
Bulgaria.

superiori

el a 
plecare de

fost 
Jeno

(Agerpres)

Plecarea ministrului 
afacerilor externe al Austriei
Joi dimineața a părăsit Ca

pitala dr. Bruno Kreisky. mi
nistrul afacerilor externe al 
Austriei, care a făcut o vizită 
în țara noastră la invitația 
ministrului afacerilor externe 
al R. P. Romine. Corneliu Mă- 
nescu.

împreună cu dr. Bruno 
Kreisky a plecat dr Ludwig 
Steiner, secretar de stat in 
M A E. al Austriei.

Oaspeții au fost conduși la 
plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa. de Comeliu Mânescu, mi
nistrul afacerilor externe. 
Pompiliu Macovei. adjunct al 
ministrului, Mihail Petri, ad
junct al ministrului comerțu
lui exterior, Ion Craiu. adjunct 
al npnistrului finanțelor. Mir
cea Ocheană, ministrul R. P. 
Romîne La Viena. de funcțio
nari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe și alte mi

nistere.
Au fost de față dr. Paul 

Wetzler, ministrul Austriei în 
R. P. Romînă, membri ai le
gației, precum și funcționari 
superiori din ministerele fe
derale ale afacerilor externe și 
finanțelor care l-au însoțit pe 
ministrul afacerilor externe al 
Austriei. t

Un grup de copii a oferit 
oaspeților flori.

*
Înaintea plecării sale din 

București, ministrul afaceri
lor externe al Austriei, dr. 
Bruno Kreisky, a făcut urmă
toarea declarație unor redac
tori ai Agenției Romîne de 
Presă și Radioteleviziunii :

,.Ă m fost pentru prima oară 
la București și am văzut a- 
cest minunat oraș într-un 
timp foarte scurt. Sînt foarte 
impresionat de măreția felu
lui in care este conceput. Dar 
fi mai mult sînt impresionat 
de marile ansambluri con
struite după război. Aceste 
case mqderne sînt foarte, 
foarte frumoase, intr-adevăr 
impresionante.

Sintem foarte mulțumiți de 
vizita făcută în Romînia și 
nu numai pentru conținutul 
convorbirilor, dar îndeosebi 
datorită faptului că prin acor
dul semnat au fost înlăturate 
ultimele probleme pendinte 
dintre Romînia și 
Acum calea este
pentru o noua dezvoltare a 
relațiilor dintre cele două 
țări".

Austria, 
deschisă

Frunzarele-o importantă rezervă
(Urmare din na. I-fl)

practice despre modul de recoltare ți conservare a frunzarelor.
A sosit momentul începerii propriu zise s acțiunii, cart a găsit 

un puternic ecou în rîndul tuturor colectiviștilor șl în deosebi al 
tineretului.

Dacă mergi în aceste zile prin pădurile raionului Dorohoi vei 
întîlni acolo mii de colectiviști, în marea lor majoritate tineri, 
lucrind de zor. SuJ) asistența tehnică a brigadierilor silvici, care 
au marcat porțiunile unde se vor face degajări, ei recoltează 
frunze, lăstare verzi ți le string în snopi pe care-i pun !■ uscat. 
Lucrările din cîmp la întreținerea culturilor și pregătirile pentru 
seceri, n-au scăzut însă în intensitate ; a fost repartizat fi aici un 
număr corespunzător de oameni, care completează și ceea co tre
buiau aă facă tovarășii lor ocupați acum eu asigurare, bazei 
furajere.

De fapt, recoltarea frunzarelor se desfășoară cn foarte mare ope
rativitate. La gospodăria colectivă din Havîrna, do exemplu, pe 
baza angajamentelor individuale s-a stabilit ca fiecare brigadă să 
«trîngă cel puțin cîte 10 000 de kilograme de frunze. Antrenați 
într-o însuflețită întrecere, colectiviștii din brigada a șaptea ți-au 
îndeplinit înlr-o singură zi angajamentul. Numai în trei zile în 
întreaga gospodărie s-au recoltat și depozitat cinci vagoane dr 
frunzare j totodată, i-in însîlozat 320 de tone de ierburi de pă
dure și rogoa.

La Cobîla, zilnic, prin rotație, cîte 50 de oolectiviști, cel maî 
mulți dintre ei tineri, cosesc iarbă și string frunze din pădurea de 
la Horlăceni. Aeeeași activitate intensă ie desfășoară și la G.A.C- 
din Păltiniș, Darabani, Bajura. în numeroase comune, în scopul 
creșterii contribuției tineretului la urgentarea acestei lucrări de 
sezon, organizațiile U.T.M. au inițiat acținni de muncă patriotica.

Pînă acum, în raionul Dorohoi au foit strinse peste 30 de va
goane de frunzare. Ținînd seama de ritmn] în care se lucrează, 
ie poate aprecia că într-un timp scurt se va ajunge la o can
titate de 1 000 de vagoane de frunzare, care vor asigura hrana 
pe perioada de iarnă a întregului efectiv de oi a] gospodăriilor 
colective. La această cantitate, tot în următoarele sile sa vor mai 
adăuga aproape 1 000 de vagoane de ■utrețnrl însilorate (în ffpa- 
eial ierburi de pădnre și rogozurî).

Fără îndoială că prevederile emintile se vor înfăptui dacă ți în 
comande Hănțețli, ȘerbSnețti ți altele sc v< acorda atenția cu
venită acestei acțiuni de mare importanță economica. La buni 
ei deifăfurire a contribuție însemnată o pot aduce organizațiile 
de haaă U.T.M. prin mehili&arna tinerilor colectiviști atît în ca
drai brigărilnr do craap, cit și in acținni de muncă patriotică,

fetei teM te 1 
te ! capta

1
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Joi dimineața a părăsit Capi

tala îndreptîndu-se spre Mos
cova o delegație a Uniunii Ti
neretului Muncitor care va 
participa la un seminar inter
național organizat de Comite
tul organizațiilor de tineret 
din U.R.S.S. Delegația este 
condusă de tov. Dumitru Ol- 
teanu, secretar al Comitetului 
Orășenesc București al Uniu
nii Tineretului Muncitor.

4
Joi dimineața s-a înapoiat 

de la Moscova delegația Con
siliului Național al Femeilor 
din R. P. Romînă, care a par
ticipat la lucrările Congresu
lui Mondial al Femeilor. De
legația a fost condusă de prof, 
ing. Suzana Gîdea, președinta 
Consiliului Național al Femei-

Ior, prorector al Institutului 
Politehnic din București.

S-a înapoiat, de asemenea, 
în Capitala Sanda Rangheț. 
secretar al Comitetului națio
nal pentru apărarea păcii din 
R. P. Romînă, care a partici
pat la Congresul Mondial ai 
Femeilor de la Moscova în 
calitate de membri a delega
ției Consiliului Mondial al 
Păcii.

ir
La 4 iulie, ministrul State

lor Unite ale Americii in R. P. 
Romînă, William A. Craw
ford, a oferit o recepție cu 
prilejul sărbătorii naționale a 
S.U.A. — Ziua Independențe..

La recepție au participat 
Mircea Malița, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe,

Dr !îe& 
tele fe
a Zilelor tamxaon 
r*»e. rare w afM ii 
stră ca o-—-; •< t

taților Ar
dr R. P. a ■■
țiat k>î a—.iază. in amri-
teatrsi da tarmac.®
din Bucuresu. desșn .T "tete 
farmaceutice franceze ds La fe
ti intare pina in prosant

Concursul de admitere 
în învățămîntul superior

da Hotărî rea C.C. al P.M.R. ți a 
Consiliului da Miniștri nr. 1 052/ 
1962.

Cancanul da admitere la învă- 
seral Începe In ziua de 

i*tiMU i. durează pină la 
30 Mpteabrie. Înscrierile candida- 
Î.!ot m fac la secretariatele facul- 
tâ;iter. Intra 15 fi 23 îeptembrie.

C< 
taMÎntHl luperior 
Izcepa !■ 27 august, 
rare va tinfl 
mur*a la timp 
vSIJw’nttthd" ai

ic ursul de admitere la învA- 
fără frecventă 

Centrele în 
concursul se vor 

prin „Gazeta În
alta ziare.

(Agerpres)
■«

lăsînd pe seama celorlalți oameni să 
aprecieze dacă săvîrșești fapte eroice sau 
nu. Important este ca munca ta să fie 
munca omului conștient, care știe pentru 
ce și pentru cine muncește, care cunoaș
te în profunzime semnificația sarcinilor 
puse de partid în fața poporului.

Vorbind despre muncă> se mai impune 
o observație. E o chestiune pe care tine
rii o cunosc, se ciocnesc zilnic, prin forța 
împrejurărilor, de implicațiile și efectele 
ei. A stăpîni meseria nu e destul. Nici 
măcar „a munci bine“, în sensul de dis
ciplină și corectitudine. A munci bine, 
în condițiile în care industria noastră 
cunoaște o înflorire din zi în zi mai pu
ternică, înseamnă, înainte de toate, a fi 
în pas cu tehnica nouă, a te perfecționa, 
a nu te mulțumi niciodată numai cu atît 
cît ai învățat. Tineretul trebuie să-și 
însușească, să aplice și să creeze tehnica 
nouă, pentru a da societății cît mai 
multe bunuri. Altminteri, viața te depă
șește. Și ce spectacol poate fi mai trist 
decît un tînăr care, în loc să fie numai 
agerime, îndrăzneală și energie, a rămas 
în urmă, tîrîndu-se în coada colectivului 1 

învățătura — o datorie 
a fiecărui tînăr

— In aceste condiții, îndemnul h în
vățătură, la însușirea continuă a știin
ței și tehnicii, devine un îndemn pe care 
însăși viața îl dictează, o obligație — 
să spunem așa — obiectivă, la fel 
necesară oa munca...

ca 
de

de— ...O obligație care se bucură 
atenția permanentă a statului nostru 
democrat-popular. Condițiile care să fa
vorizeze învățătura, cultura de speciali
tate ca și cea generală, sînt astăzi la în- 
demîna oricui, de Ia cursurile de califi
care din fabrică și liceul seral, pînă la

universități : drumuri largi ți muiupto 
către un orizont de cunoștințe bogate. 
Un singur lucru se cere : să fii seric», 
să vrei hotărît și cu adevărat si faci 
treabă bună. Oare se cere prea mult * 
Nu zic că se cere puțin. Dar ce au dat alți 
tineri în trecut, în lupta pentni înfăp
tuirea idealurilor cărora s-au dăruit ? 
Uneori chiar viața lor. E datoria noastră 
patriotică, e datoria noastră sfintă să 
folosim la maximum condițiile pentru 
care s-au jertfit atîția dintre înaintașii 
noștri.

Chiar în acele condiții — fiindcă am 
vorbit mai înainte de uteciști — trebuie 
amintit că aceștia se străduiau prin toate 
mijloacele —- cu mari eforturi, cu sacri
ficii, cu riscuri chiar — sa-și însușească 
o cultură înaintată, acea cultură care 
trebuie să-1 caracterizeze pe revoluțio
narul adevărat. Așa îi învățase partidul 
Unii dintre tinerii uteciști pe care i-am 
cunoscut foarte bine au stat mulți ani 
în închisoare (acolo au devenit și 
membri ai Partidului Comunist) și pînă 
în ultima clipă au împletit lupta cu în
vățătura. Și, învațînd, s-au străduit să 
împărtășească cele învățate altora. Une
ori, cultura și-au început-o de la lucruri 
elementare : cum să vorbească și să scrie 
corect, gramatical. Apoi au trecut la ma
tematică. Unii au continuat să se per
fecționeze în matematică, alții în filozo
fie...

Dar cîte alte exemple din acestea n-ăr 
putea fi aduse ! Îmi aduc aminte cîte 
sacrificii au făcut tinerii comuniști pen
tru a Învăța marxism-leninismul. Cîți 
n-au fost bătuți, schingiuiți, cînd s-au 
descoperit la ei cărți și reviste marxiste ! 
Erau bătuți pentru că citesc asemenea 
cărți ; erau bătuți ca să spună de la cine 
le-au primit...

Astăzi, maî mult ca orieînd. învăță
tura, ca și munca, sînt nu numai drep
tul, dar șl datoria tuturor tinerilor, con-

iți ftxprjdi 
porul ți te

PartxJul 
tot ce «se prfebC ca 
vaJonfice ti-tap bi 
tactul 
sale eapaciîăți cs 
tăp au rodit in 
ți pretutzndesS i 
•ele descoperim, 
înalte vaJori fe 
tită cu spe- <...‘ 
cultura ‘4

Am văzut en Mtet 
ani. cile talente 
din sinul poporul-, 
tehnicieni, 
etc., printre care mn 
neri. Pre^ătindu-te te nrrel! 
arătat in mod exemplar itdzraa de tma 
atașamentul Lor fată de EAuat* po
porului. dorința lor rie oe a dx î coe- 
tribuți* “tei whr*ar&aai -5! 
lificată. la dezvoltarea 
tre aocialiste Acensta efee nr «n pa
triotismului lor fierba 
tulul lor față de cacza paradele po
porului.

Patriotismul este atrfca de
cultivarea inter i ițnoalianfem prelevar. 
a solidari tății in terna ț. cmate a ceiar ce 
muncesc. Tineretul patriei ooastre. an
gajat m marea operă eammartrvd a po
porului țtie câ pnn K»ra sa. pr= 
succesele sale, conuribme la intârirca la
gărului socialist. înatîflr^. ud totodată ti
neretul din țările eapitaluie care lupei 
eroic Împotriva expXaatăru țz asuțnra.

Poporul nooiru erte »mcr 
că tinerii munceac. aUtml de 
cinste, eu abnegație, tot 
de manie lor răspunderi. !n măreau 
□peri care se înfSptiiierfie suh ochfi noș
tri. de desăvfrțtre a ronstrocției mriaHe

Despre prietenie 
despre fericire
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Premieri la Teatrul 
Lucia Sturdxa Bulandra'1
Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 

landra” a prezentat joi seara 
o nouă premieră : piesa „Co
media eru«ilor” de Shakespeare, 
'ar« se va juca în continuare 
pe scenele teatrelor de vară 
dm parcurile Capitalei.

(Agerpres)

sA Înceteze
REPRESIUNILE 

ANTIDEMOCRATICE 
DIN IRAKI

Uc« rumina de prietenie 
cu popoarele din Asia și Afri
ca a adresat guvernului ira
kian o telegramă prin care 
cere încetarea represiunilor 
dezlănțuite de autoritățile ira
kiene împotriva populației 
kurde.

Tomdată Liga cere salvarea 
nețn celor trei patriote ira
kiene — Djamila Haled, Leila 
El Rumi ți Zakia Shakir — 
condamnate în mod samavol
nic, ca și a tuturor luptători
lor pentru drepturile și liber
tățile democratice ale poporu
lui irakian.

De asemenea, Asociația ju
riștilor din RJX a protestat 
împotriva reprimării sînge- 
roase a populației pașnice din 
Kurdistan și a cerut respec
tarea drepturilor naționala 
ale poporului kurd.

(Agerpres)



BE PESTE HOTARE • BE PESTE HOTARE • BE PESTE HOTARE
Dezbateri furtunoase in Consiliul O.S.A Portugaliei de la

Congresul Ligii
tineretului comunist * 

din Canada

Z' a 3 iulie s-a deschis Ia 
j Toronto cel de-al Vl-lea 

Congres al Ligii tineretu
lui comunist din Canada, care 
a coincis cu aniversarea a '40 
de ani de la întemeierea acea- 
tei organizații.

Raportul de activitate la con. 
greș a lost prezentat de R. 
Murphy, secretar al Consiliului 
național al Ligii tineretului co
munist din Canada.

Demonstrație 
a tinerilor 
ecuadorieni

La 2 iulie a avut loc la 
Guayaquil 0 demonstrație 
organizată de eLevii șco

lilor medii și studenții univer
sității. Participanțil la demon
strație au cerut autorităților 
ecuadoriene eliberarea studen
ților arestați zilele trecute sub 
învinuirea de „terorism”. Poli
țiștii au intervenit cu brutali
tate împrăștiind pe demon
stranți.

WASHINGTON. — Agen
ția France Presse anunță că 
Consiliul Organizației State
lor Americane a aprobat, în. 
urma „unor dezbateri furtu
noase” un proiect de rezolu
ție care propune să se trans
mită guvernelor membre ale 
O.S.A. un raport cu privire la 
pretinsa „subversiune comu
nistă în America Latină”. Ra
portul cere guvernelor respec
tive să dea curs recomandări
lor cuprinse în acest docu
ment.

Hotă r ir ea a fost adoptată în 
ciuda faptului că împotriva ei 
s-au pronunțat Brazilia, Chile, 
Mexic, Venezuela gl Haiti, ala

căror delegații au declarat că 
măsurile cuprinse în raport 
contravin drepturilor omului 
și principiului neamestecului.

Printr-o majoritate mecani
că de voturi, Consiliul O.SJL 
a aprobat raportul, In care, 
Intre altele, se recomandă in
terzicerea vizitelor în Cuba și 
stabilirea unei „colaborări mai 
strinse” între statele america
ne în domeniul militar.

Raportul propune, de ase
menea, guvernelor țărilor dîn 
emisfera occidentală să inter
zică organizarea unor întilniri 
internaționale ..procomunisto" 
pe teritoriile țărilor lor.

u

internațională pentru problemele instrueției publice
GENEVA 4 (Agerpres). — In 

urma unor furtunoase discuții, 
la 4 iulie, la Conferința in
ternațională pentru probleme
le instrucției publice, organi
zata la Geneva de U.NJLS.C.O. 
și Biroul internațional de edu
cație, a fost adoptat cu 40 de 
voturi pentru, 23 împotrivă și 
17 abțineri proiectul de rezo
luție al țărilor africane pri
vind excluderea de la confe
rință a delegației portugheze-

în ciuda intervențiilor unor 
reprezentanți al U-N-E-S.C.O. 
și ai Biroului internațional de 
educație, țările africane, țâ-

rile arabe și țările socialiste 
au votat pentru excluderea 
Portugaliei de la conferință.

împotriva rezoluției au vo
tat Statele Unite, Franța, 
Anglia și alte țări.

In ședința de după-amiază, 
delegatul Portugaliei s-a pre
zentat totuși la lucrările con
ferinței neținînd seama de re
zoluția adoptată în ședința de 
dimineață. în semn de protest, 
delegațiile țărilor africane, ță
rilor arabe și țărilor socialiste 
au părăsit sala. Ca urmare a 
acestui fapt ședința a fost 
aminată pentru ziua de 5 
lie.

Delegatul Portugaliei a 
nunțat că intenționează 
participe și In continuare 
lucrările conferinței.
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Situafia din
se menține

Argentina 
încordată

GENE\’A 4 (Agerpres). — 
La 4 iulie. reprezentantul 
delegației Senegalului la sesi
unea Consiliului economic și 
Social al O.N.U. ale cărei lu
crări se desfășoară în prezent 
la Geneva a cerut excluderea 
Republicii Sud-Africane și 
Portugaliei din cadrul Comi
siei Economice a O *f.U. pen
tru Africa.

—

Asdsiiidrcd unor
patriot! irakieni

Anexe

rec ■ .
Optimism

2. Dezvoltare
3. Bogăție
Invitația este clară, redactată 

Intr-un stil categoric. Cititorii 
sini sfătuiți să călătorească

I
Isînt sfătuiți să călătorească 

acolo „unde totul vădește op
timism, dezvoltare și bogăție*.

I
I reclama în 

MONDE'.

încotro ?

Sd călălorească cu avioanele 
unei companii care, la un preț 
destul de piperat, și-a adăpostit 
reclama In coloanele lui „LE

Intre într-un ho
tel, într-un restau
rant sau într-un loc 
de distracții rezer
vat albilor. Nu pot 
să călătorească a- 
lături de albi. Nu 
se pot așeza pe 
băncile pe care 
stau albii, nu se 

pot servi de ascen- 
soarele lor. Nu pot 
pătrunde în gări 
sau în oficiile poș
tale pe 
poartă pe 
tră albii.
frecventa 
universitățile și bi
bliotecile rezervate 
albilor. Nu pot lo
cui în orașele albi- 
muncesc în aceste

aceeași 
care in- 
Nu pot 
școlile,

I

BUENOS AIRES 4 (Agerpres).—
Agenția U.P.I. transmite că Fron

tul popular și național din Argen
tina, coaliție electorală care reu
nește partidul Uniunea populară 
de tendință peronistă, partidul ra
dical intransigent al fostului pre
ședinte Arturo Frondizl și alto cî- 
teva grupări politice, a anunțai în- 
tr-un comunicat dat publicității în 
noaptea de 3 spre 4 iulie că nu va 
mai participa la alegerile preziden
țiale da la 7 iulie, deoarece „gu
vernul a invalidat pe unii din can- 
didațil la alegeri ai acestui fronlu. 
In același timp, potrivit relatărilor 
agenției Associated Press, repre
zentanții a 62 de uniuni sindicale, 
membre ale Confederației Generale 
a Muncii din Argentina, au adre
sat un apel alegătorilor argenlineni 
tn care-j cheamă lă boicoteze ale
gerile de la 7 iulie, introduclnd fn. 
urne buletine de vot albe. „Liderii 
sindicali si peranisti. transmite 
agenția, au declarat că alegerile, 
așa cum au lost pregătite de qj- 
vern, slnț frauduloase și au con
damnat refuzul comandanților mili
tari de a și respecta promisiunile 
lor privitoare la libertatea de vot“.

Ca urmare a hotărlrii Frontului 
popular și național din Argentina, 
candidatul acestui front la alegerile 
prezidențiale, Vicente Solano Lima, 
considerat da agenția U.P.I. „drept 
unul dintre cei mai puternici can
didați în cursa electorală-, nu va 
mal participa la alegeri.

Pe de altă parte, după cum trans
mite agenția U.P.I,, guvernul ar
gentinian, „acțlonînd sub o pra-

■luna puternică din partea milita- 
rllor“, a interzis în ultimul minut 
participarea la alegeri a candida
tului prezidențial dr. Râul Matera. 
Dr. Matera, cunoscut pentru vede
rile sala peroniste, a fost exclus 
recent din partidul perunlst și și-a 
prezentat candidatura în numala 
partidului creștin-democrat.

Refeiindu-Be Ia situația politică 
din Argentina, cu numai patru zile 
înaintea alegerilor, corespondentul 
din Buenoa Aires al agenției U.P.I. 
transmite că „domnește o atmo
sferă de confuzie". Trupe a r gen ti- 
niece continuă să ocupe poziții In 
jurul Clădirilor guvernamentale si 
al celorlalte puncte importante din 
capitala Argentinei.

Ca urmare a ultimelor eveni
mente, agenția U.P.I. scr.e că In 
prezent lupta pentru pos 
șed ir. te a! țl>a se re da s 
tr«. caadidaf 
cere Padio a«i 
part.K-lAf i« d 
Arturo îiiia. din tx-'iaz 
radical-p Ț'-’ier. «i !o«! wvwm 
al provinciei Sueaoa Area, Qsrs: 
Allecde. bder al une; fraeti a 
partidului radical-fntransigent.

După cum transmite agenția 
Franco Presse, potrivit ]ec~ elec
torale din Argentina, cei 11 500 OM 
de alegători din aceuti tari sa 
vor prezenta la urna pentru a alega 
un număr de 476 „mari elector;-. 
Aceștia din urmă se vor întruni Ia 
31 Iulie In capitalele diferitelor 
provincii pentru a alega pa 
președinte al Argentinei-

♦ Aspect din timpul unei de-2 
f manstrații a femeilor de cu-* 
ț Ioare care lucrează în unele *
♦ Întreprinderi din Anglia. De-ț 
t monslranlele, aliate în gre-*
♦ vd, cer mărirea salariilor, *
♦ îmbunătățirea condițiilor de 2
a muned. tratament egal cu ai* 
2 t populației albe *

N. S. Hrusciov s-a 
reîntors la Moscova

De Gaulle
BONN 4 (Agerpres). — Pre

ședintele Franței, de Gaulle, a 
sosit la 4 iulie la Bonn, unde 
va rămîne două zile. El este 
însoțit de primul 
Pompidou, ministrul afaceri
lor externe. ~ 
viile, ministrul 
Messmer, ministrul finanțelor 
G'iscard d’Estaing, și de alți 
membri ai guvernului francez.

La aeroportul din Bonn, 
președintele de Gaulle a fost 
întimpinat de cancelarul R. F. 
Germane, Adenauer de vice
cancelarul Erhard, precum și 
de alte persoane oficiale vest- 
germane.

In mod oficial s-a anunțat 
că aceasta esta o vizita de lu
cru — primul din contactele 
periodice la nivel înalt între 
Franța și R.F.G., prevăzute 
prin tratatul franco-vest-ger- 
man care a intrat zilele tre
cute în vigoare.

In cursul zilei de joi au a- 
vut loc întrevederi separate 
atît între de Gaulle și Ade
nauer, cît și între miniștrii ce
lor două fări. Potrivit relată
rilor agențiilor de presă. în 
centrul acestor discuții se si
tuează problemele aplicării 
tratatului militaro-politic 
franco-vest-german, in con
textul divergențelor care s-au 
manifestat în ultima \T«ne 
între partenerii alianței atlan
tice.

Referindu-se la această vi
zită, presa franceză nu ascunde 
faptul că prezența iui de 
Gaulle în Germania occiden
tală. la numai ci te va zile
după vizita Iui Kennedy, este 
legată de rivalitatea dintre 
S.U.A. și Franța, care caută 
fiecare să obțină sprijinul 
R. F. Germane pentru propri
ile interese în cadrul N.A.T.O., 
îndeosebi pentru propriile pro
iecte militare și obiective eco
nomice. Comentatorii occiden
tali consemnează faptul că, în 
același timp, Bonnul folosește 
această rivalitate pentru a 
realiza obiectivele politicii 
sale și în primul rînd pentru 
a obține 
mică.

Ziarul 
care, de ____ ___ _____
cu vederea primejdia pe care 
o prezintă încurajarea milita
rismului vest-german, scrie

ministru

Couve de Mur- 
de război,

accesul la arma ato-

francw -Figaro", 
altfel trece cu tocul

este uneori holărîloare pentiu ■ 
soarta africanului.

d) dacă un magistrat alb apre
ciază că un negru este... leneș, 
îl poate expedia la muncă for-1
fală pe mai mulți ani. Este însă | 
primejdia cea mai puțin gravă 
care planează deasupra africa-I 
nului. Pentrucă, recent, a Jost | 
introdusă o lege care trimite în _ 
fața plutonului de execuției 
orice persoană bănuită de ac
țiune împotriva rasismului. I 
Măsura a fost calificată de zia-1 
rul englez „DAILY TELE- ■ 
GRAPH" drept „o sălbăticie le-1 
galizată'. Sau. ca să amintim 1 
expresia din prospect, o ilus- ■ 
trare concludentă Ia „prima cu- ■ 
cerire a civilizației occidentale I 
în Africa". "

Punctul 5 din documentare se I 
laudă cu miliardele de franci I 
pe care Occidentul le-a investit 
în Africa de sud. Se cuvin pre-1 
cizări suplimentare la lapidara ■ 
frază. Păcat că n-a fost solicitat 
pentru aceasta Paul Khulan. 
Este un negru. Biografie su
mară : muncilor, i 
56 ani, tată a 6 copii, șomer de 
10 ani / In Africa de sud, po-1 
trivit unor date oficiale, există I 
500000 de Paul Khulan. (Avem» 
indicii în sensul că cifra este I 
diminuată, că numărul șomeri
lor de culoare c 
mult jumătatea de milion). în - 
schimb, bucurați-vă locuitori ain 
Africii de sud : companiile ame. g 
ricane obțin profituri de 
27 ]a sută pe an la invest 
făcute 1 La fiecare sută de do
lari încă 27 în fiecare an! Iată 
și optimism, și dezvoltare și, 
mai ales, bogăție 1

Înainte de a porni 
către Africa de sud, 
trebuie să fie înarmat 
noaștere exactă a complicatei 
legislații a lui Verwoerd. Dat | 
Hind că albul nu este socotit “ 
totdeauna... alb, presupusul tu
rist are datoria să noteze ore-

lor și dacă
orașe sînt nevoiți să locuiască 
la 15-20 km. de oraș“. Culmea ; 
nici măcar cîrpele cu care sînt 
șterse vasele în birturile publice 
nu pot fi aceleași pentru farfu
riile din care au mîncal albii 
și cele din care s-au hrănit ne
grii. Fiecare rasă cu... cîrpa el! 
Dacă întreaga viață este un 
nesiîrșit șir de interdicții, ne
grul nu este scutit de acestea 
nici după moarte. Ziaristul ita
lian Del Boca, scria: „Cînd 
moare un negru este îngropat 
într-un\ cimitir rezervat numai 
oamenilor de culoare". Ar pu
tea, altfel, un mort alb să-i su
porte veșnica vecinătate ?

b) „civilizația' de esenlfl oc
cidentală se exprimă și prin 
aceea că salariile negrilor sînt 
cu 300 la sutâ mai mici ca cele 
ale albilor, că numai în regiu
nea Durban din 5 copij negri, 
3 mor înainte de a împlini 
trei ani iar această cifră nu cu
prinde numeroșii copii ce se 
nasc mor ți din cauza permanen
tei subnutriții a nefericitelor 
mame. Or fi mizerele „rezer
vații" din Durban unul din 
„incomparabilele puncte de 
atracție" pe care le promite 
prospectul din „Le Monde' ? 
Firește, nu! Doar ele nici mă
car nu pot suferi compara
ție cu „rezervațiile protejate ale

I
>ymue au- . 
virsta — I

întîi să fixăm pe glob Jocul 
h unde „totul vădește optimism, 

dezvoltare și bogăție". Nu l 
greu. Prospectul cuprinde și 
cinci note „documentare' din
tre care chiar prima ne lămu
rește că acest sort de paradis 
terestru a lost instalat la extre
mitatea sudică a continentului 
african, mai exact în Republica 
Sud-Africană. Precizăm : acasă 
la domnul Verwoerd a cărui 

Jie „este prima cucerire 
civilizației occidentale în 

Africa", precum informează cu 
extremă modestie nota purtînd 
numărul 2. incursiunea docu
mentară continuă lapidar pînă 

Ila punctul 5 care subliniază că 
.Europa occidentală a învestit 
3.948.500.000 franci în Africa 

• de sud".
- Avem impresia că sînt nece- I sare cîleva completări, dat 
_ fiind zgîrcenia de amănunte a I autorilor prospectului. Nota nu-

I
I
I
I împărății

a civili

I

depășește cu H 
de milion). In I

dițiile 8 
e do-®

I
BAGDAD 4 . Agerpres). — 

Dusă cum a anunțat postul 
de radio Basdad. la 2 iulie, în 
Irak au fost ererutați 11 co
munista. Dir: declarația dată 
îiublictLătu de guvernatorul 
miL’-ar ai Irakului rezultă că 
<et trusa fi de a iî parti-
r.oat la Enăbusirea rebeliunii 
de ia Moașul, fi martie 1959.

Aceeași nost de radio a a- 
nuntox la 3 executarea
alior 3 irakieni cărora li 
adua aceeași .-jv^re.

la drum I 
călătorul * 
cu o cu-1

I 
I
I 
I

BERLIN. — La 4 ialie. 
N. S. Hru|«-i«T, care ■ vizitat 
Republica DeHacritâ Gcrmaai cu 
prilejul anivenârii a%?0 aaâ 
de la nașterea lui Valter Llbncbl. 
a părăsit Berbaal. plecîad qpru 
patrie.

La plecare. N. S. HrwK»** a 
foat eauda» de Walter L linifit t> 
de alți co ud arat ari de partid gp 
de stat, de ■*JHera«i ]«>eaaiaei ai 
Berlinului.

Pe a era part. Warter l IWacbr «î 
N. S. HrsfciaT ar raatit ew’iutarv

TW

opus! ce- 
croari a 
naționale, 

la dlspooâ- 
veat-ger-

■z

o ce

4 ‘ -•
Fruța : Lb proiect 
fețe undemocratic

că „Germania occidentală ae 
comportă ca acri copil care, 
întrebat data dorește unt sau 
dulceață pe piine, răspunde: 
amîndouă”. Ziarul citat sinte
tizează jocul dublu al diplo
mației de la Bonn, care s-a 
pronunțat atit pentru planul 
S.U.A. de creare a forțelor nu
cleare mi^tilaterala ala 
N.A.T.O., dar nu Unor! nici 
concepția franceză, 
lei americane, de 
unei forțe de șoc 
care să fie pusă și 
ția militarismului 
man.

După cum relatează cores
pondentul din Paris al ziaru
lui irNew York Herald Tribu
ne”, citind surse dtpIc*!*M»tlca 
franceze, o altă pmnLKxaâ rare 
va ocupa un loc principal în 
discuțiile franco-
de la Bonn v> fi ți aceea a 
nivelării pretorilor iaire pro
dusele agricole v«r-
și cele francez* prrcierrJ 
pusă cu deoset-stă acu.:&g.te 
prezan: eind — ..c
țăranilor francezi M mar 
foarte putem-

Ședința 
unei comisii 
permanente 
C. A. E. R.

BUDAPESTA 4 lAgerpr»), 
— Intre 25 iunie și 1 iuhe lă 
Budapesta a avut Ioc |ccm- 
ța Comisiei permanente pen
tru problemele energeticii a 
C.A.EJL Participanții la șe
dință au discutat problemele 
coordonării investițiilor capi
tale în dezvoltarea energeticei 
in anii 1864—1965, și planul 
coordonării de perspectivă a 
dezvoltării industriei energe
tice, au stabilit nomenclatura 
utilajului energetic principal 
care va fi folosit pînă în anul 
1980. Participanții la ședință 
au discutat, de asemenea, ra
portul cu privire la activitatea 
comisiei în anul 1962 și au a- 
probat planurile activității ei

■ viitoare.

Pa una din ilrâziie Saunei, 
capitala Yemenului, țaiă în 
care cămilele In numdr de 
pesle 70 000. reprezlnlâ until 

cele mal importanfe 
mijloace de transport

♦
PARIS 4 (Agerpres). — 

genpua Prcsse. referin-
dr--se ia posta! de radio Bag- 
ixi. că la 3 iulie
Irakul a rupt relațiile diplo- 
rater cu R P Mongolă.

Fotri—relatărilor agenției, 
această măsură a fost luată în 
jegătară cu demersul R. P.

la OJ».V.

1 - La Rfpublique Sud Afri- 
came s'ătend depuia lextrâme 
pomte du continent jusqu'ă 
proximită du tropique du Ca- 
oncorna.
2 - L'Afrique du Sud est la 
pramiăre conquăte de ia civi
lisation occidentale en Afriqua. 
Capetown fut fondăe par Jan 
van Riebeeck un an avant qua 
Peter Stuyvasant na fonda 
New York.

3 - Jahannasbourg, le centre 
commercial do la notion, se 
trouva ă environ 3.200 km 
du Congo at du Kenya et ă 
7 000 km de 1‘Algărie.
4 - L’Afrique du Sud est orga
nisme pour bien recevoir see 
visiteurs. Elle en accueille piua 
de 150.000 par an
6 - L’Eu rope occidentale a in
vesti quelque 3.948.SOO.OOD E 
en Afriqira du Sud.

I
I
I

r.» l w»
> d* ■» B. 9 

>,1. 4 F"
* at CC ai rCX-1.

«•werțsiau șt 
«aJai a âai »i

-ai r* carv aa ațoe că f»- 
umi cayiaeta i U 5

ac. • batărirw ^atnv.t <ă- 
irs» de ia 1 uuMtar.e
1W4 ta ămnkairti țtlralalai 
ia iaUvAfa îaaalâ m «a «capa 
Sacietatea >etra:ierâ cevUaeaâ. 
Aceaatâ hotărâre x referă la t*a- 
tc pr*d*acle petroliere ca excep
ția beautiaei de avîaa.

De la 1 iinaarit 1944, ie «pa
ie ia caaiameat. Societatea pe- 
tralieră eeylonciă ti avea in ex- 
elaaiTiUîe dreptei Ia importai, 
exportai, vîmarea și diitrihația 
benzinei, petrolului limpant și a 
motorinei. Societatea ie va ocu
pa, de aiemenea, de exploatarea 
și prelucrarea petrolului.

• LONDRA — In seara zi
lei de 3 iulie au luat sfîr- 
șit dezbaterile din Camera 
Comunelor cu privire la-poli
tica externă. In încheierea

• >*jF1A_ -— Agenția B.T.A. 
xață ci I* 4 in ke, T*do r Jiv- 
- președintele Caasiliulni de 

WaSfln «I R. P. Bulgaria, l-a 
pruiajt pe U Thank secretar ge- 
aeral al 03» .L", care se află ia 
siaiiă afieialâ ia B. P. Bulgaria.

Trupe colonialiste 
trimise in Guyana 

Britanică

• LONDRA. Un purtător 
corint al Ministerului de Război 
*1 Marii Britanii ■ anunțat Ia 3 iu
lie că o companie a trupelor en
gleze va pleca imediat, pe calea 
aerului. în Guyana Britanică, „din 
cauza Înrăutățirii situației din 
această colonie". Potrivit relatări
lor agenției U.P.I., evenimentele 
din Guyana Britanici au constituit 
obiectul unei Întrevederi care a 
avut loc la 3 iulie la Londra Intre 
ministrul englez pentru colonii, 
Duncan Sandys, șl vicepreședintele 
Consillnlul de Miniștri a! Guyanei 
Britanice, Bridley Benn.

de

• ATENA. — La 3 ialie aa<l 
prim-iaiaiitrw al guveraalaî grec. 
Pipinelii ■ aval a întrevedere c« 
liderul L nianiî de centru, P>- 
pandreu în legaturi cu problema 
•iitemului electoral care va fi fo
losit cu ocazia noilor alegeri. Ca 
această ocazie, liderul Uniunii de 
centru a făcut cunoscut primalui 
ministru Pipinelia că partidul 
iau ie pronunță pentru un sistem 
proporțional simplu, singurul «i- 
«tem care ar putea duce la nor
malizarea vieții politice în Gre
cia. Totodată Papandreu a atras 
atenția primului ministru că ac
iuai» activitate a noului guvern 
nu inspiră încredere partidului 
Uniunii de centru. Papandreu a 
subliniat că Uniunea de centru 
ie pronunța pentru alegeri libere.

• SOFIA. — După cum a-

SOUTH AFRICAN AIRWAYS
ii«Bs lai- i l :■ vLs Masaj*" de eomoania siialici inl-ifri-ms este îmnjiii de citeva 

cișmea tare pe care Ie reproducem în facsimil și care prezinți aceasta țari a terorii și lama* 
volniciei drept „prima cucerire a civilizației occidentale în Africa”.

r-t «i*

5« M

animalelor sălbatice" către care 
turiștii sin! invitați insistent ■....

d ^civilizație" înseamnă si 
lagărele de concentrare de tip 
nazist, Înseamnă fi Jngropații 
de v:/~. cum li se spune nenu- 
rzirațikir arestai! In propriile 
locuințe, înseamnă fi batjocori
torul permis pe care negrul 
trebuie «dl poarte asupra sa 
toate cele 24 de ore, zi și noap
te. In acest carnet cenușiu de 
peste 100 de pagini este notată 
adresa și numele stăpînului alb 
la care muncește, data înche
ierii contractului de muncă, 
dacă îșl plătește regulat impo
zitele. Stăpînul alb notează In 
fiecare lună „purtarea" slujba- 

Inscriptia aceasta

• ALGER- — La 5 iulie, In 
Algeria te sărbătorește Ziua 
independenței. Orașele și sa
tele țării au luat înfățișare de 
sărbătoare. Casele sînt pavoa
zate cu drapele naționale și cu 
ghirlande din lampioane mul
ticolore.

Festivitățile principale vor 
avea loc în Place de Martyrs 
— Piața martirilor, denumită 
astfel în amintirea victimelor 
dominației colonialiste, în a- 
mintirea miilor de algerieni 
care și-au sacrificat viața pen
tru independența patriei.

I
I
I 
I

I

vederea legală următoare: 
„O persoană albă înseamnă o ■ 
persoană care în aparentă este | 
albă și care în general este ac- ■ 
ceptată ca albă și care nu este 
in aparență nealbă...“

Culeasă cu majuscule, defini
ția aceasta extrasă parcă dintr-o | 
antologie umoristică și Iran-1 
sformată In lege, ar putea să " 
iigureze drept punctul 6 al do- Ș 
CLunentdrii-ariexd la prospectul ■ 
din „LE MONDE" Să știe omul 
la ce se poate aștepta în țara 
„primei cuceriri a civilizației 
occidentale în Africa' și mai 
ales să controleze dacă este sau 
nu „în aparență" alb...

I 
I 

EUGENIU OBREA |

nează agenția, In provincia Ontario 
s-au semnalat 799 de incendii care 
au distrus 35 000 de acri de pă
duri.

• La 3 i.lie, Cear h.I
ia Moitu-i al Fruței a ap rabat 

i* leș:* care de fapt 
Jrvpral la are vă al !■- 

crâl»c<*r dia iaiLtcți/e și xairc- 
pn*4en.*c ie staL

Patrivit aeeatai pr*îect de lege, 
taadicatele ver Fi «Mixate ea cu 
ciari xiie îaaînie de declararea 

aă aauțr aataritâțile pen- 
ixw _a le penai te aâ ia măsurile 

<rw* _ lutr-ua viitor apro
piat proiectai de lege autideuia- 
eratîe va fi preaeatat parlamen
tul uL

Talie «rganixațiile sindicale și 
partidele de stingă protestează 
împătriră acestei măsuri a gu
vernul» lui de Gaulle. Ele cali
fici proiectul ca un nou pas în 
ofensiva capitalului monopolist 
împotriva drepturilor sindicale și 
libertăților democratice din țara.

• SAN JOSE. — In Costa Rica. 
după cum cnua/4 agenția Prensa 
Latina, au lost create comitete 
populate de luptă Împotriva așa- 
numitului ajutor nord-american.

In semn de protest Împotriva 
creșterii tarifelor pentru serviciile 
comunale și In scopul luptei pen
tru reducerea acestor tarife, la 
San Jose, capitala țării, au fost 
constituite zece comitete populare 
care Iți propun sd lămurească pe 
contribuabili cd sporirea tarifelor 
este o consecință a „ajutorului" 
nord-american In cadrul programu
lui „Alianței pentru progres*.

în Guadelupa, unde au avut loc 
numeroase proteste Împotriva spo
ririi prețului la curentul electric, 
continuă acțiunile maselor împo
triva Încercărilor autorităților de a 
mdri tarifele la consumul de gaze.

Uriașe incendii în Canada

Revoltă într-o închisoare 
din Venezuela

• CARACAS. La închisoarea 
„Junchito" din apropierea capitalei 
Venezuelei. a izbucnit o revoltă la 
care au participat aproximativ 
300 de tineri, printre care și dețl^ 
nuti politici. In timpul unei încăie
rări înverșunate între deținuți șl 
paznici, aceștia din urmă au folo
sit grenade cu gaze lacrimogene. 
In același timp un grup de per
soane înarmate a atacat din afară 
clădirea cazărmii polițienești de pg 
Hngă Închisoare. A avut loc un 
schimb de focuri în cursul căruia 
paznicii au fost nevoiti să cheme 
în ajutor întăriri. Politia a Înăbu
șit revolta. Au fost răniți 16 ti" 
neri.

Camera deputatelor din Congre
sul national a numit o comisie spe
cială pentru anchetarea cauzelor 
care au dus la izbucnirea revoltei.

• BRUXELLES. 19 morii și 
peste 1 000 de răniți — acesta 
este bilanțul celor 1400 acci
dente de automobil care au 
avut loc în Belgia în săptă- 
mîna dintre 24 și 30 iunie, re
tează ziarul belgian „Le 
Soir“i

• OTTAWA De 11 iile în pro
vincia Ontario din Canada incen
diul cuprinde noi. $1 noi suprafețe 
împădurite. Potrivit agenției Asso
ciated Press, in prezent în provin
cie se numără 66 de incendii. Ofi
cialitățile relatează că „situația se 
poate înrăutăți". 11 dintre incendii 
nu pot fi controlate, deși potrivit 
aceleiași agenții aproximativ 2000 
de oameni, 51 de avioane și 12 eli
coptere slnt mobilizate pentru lo
calizarea incendiilor. Din luna 
aprilie pînă în prezent, mențio-

• RIO DE JANEIRO. — La 2 Iu
lie, la Rio de Janeiro și-a Încheiat 
lucrările cel de-al 8-lea congres a! 
Confederației corpului didactic din 
America Latină.

întro declarație intitulată ..De* 
clarația de la Rio de Janeiro*, 
aprobată de către Congres, se 
subliniază cd profesorii trebuie sd 
continue lupta Împotriva tuturor 
formelor de intervenție și exploa
tare colonială, pentru dezvoltarea 
liberă a popoarelor și Împotriva 
forțelor oligarhice și a monopoluri
lor. Declarația relevă, de aseme
nea, dreptul popoarelor la autode
terminare și principiul neinterven
ției. Ea cere formarea unor centrale 
unice ale profesorilor In fiecare 
țară membră a Confederației. Con
gresul cheamă la lupta pentru un 
învăfămlnt public liber, pentru li
chidarea analfabetismului și pentru 
Îmbunătățirea condițiilor de trai 
ale educatorilor. Aceeași declara
ție condamnă politica de persecu
tare a profesorilor dusă de către 
autoritățile din Paraguay.
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