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STRINSm RECOLTEI- 
SFOLITIV ȘI FĂRĂ PIERDERI

Proletari din toate țările, uniți-vă!

TOT
SATUl

PE CÎMP I

La G.A.C. Călugăreai, regiunea București, re
coltatul e în toi. Datorită bunel organizări a 
muncii mecanizatorilor și colectiviștilor, toate 
lucrările din campanie se desfășoară din plin : 
secerișul, transportul grînelor și al paielor, 
executarea arăturilor și insămintalul culturilor 
duble pentru furajele ce vor ii insilozate în 

toamnă.
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în ultima săptămî- 
nă, în toate regiuni
le din sudul și ves
tul țării unitățile 
agricole socialiste au 
trecut din plin la re
coltarea cerealelor 
păioase. în regiunile 
Oltenia și București, 
după, cum rezultă din 
datele Consiliului Su
perior al Agricultu
rii, orzul a fost 
strîns de pe 75-80 la 
sută din suprafețele 
cultivate, iar în 
giunile Ploiești 
Banat 
mult de 
Griul a 
de pe suprafețe mai 
mari, aproape 25 la 
sută din terenurile 
cultivate, în regiu
nea București. în Ol
tenia, recolta de grîu 
a fost strînsă în pro
porție de 21 la sută, 
în regiunile Ploiești 
și Galați de 16 la 
sută, iar în Banat și 
Dobrogea de aproape 
10 la sută.

re- 
și 

de pe mai 
60 la sută, 
fost recoltat

La recoltarea ma- 
zăreî, rezultate mai 
bune au fost obținu
te pînă acum în re
giunile Oltenia, Do- 
brogea și București.

Paralel cu aceste 
lucrări s-a executat 
strîngerea paielor de 
pe miriști și au în
ceput arăturile de 
vară și însămînțarea 
plantelor de nutreț.

In ultima săptă
mînă au fost inten
sificate lucrările de 
strîngere a furajelor 
cultivate și a fînețe- 
lor naturale. In ma
joritatea regiunilor 
s-a terminat recolta
rea furajelor culti
vate, iar fînurile na
turale au fost cosite 
în 
la 
52 
Și

proporție de 72 
sută în Crișana, 
la sută în Banat 

de 42 la sută în

(Agerpres)

(Continuare 
pag. a Hl-a)

n lanurile G.A.C. |i G.A.S. 
din raionul Rm. Sărat 
combinele ți celelalte mij
loace mecanice, an intrat 
din plin, de la inceputnl 
«aptămînii. Ritmul intens, 
operativitatea din iceite 

zile pun la adăpost recolta. Timpul eate 
destul de capricios. Căldurile mari al
ternează cu vînt, cu ploaie. In uneia 
locuri a bătut grindini. lata de ce e 
necesar ca toate forțele, toate atelajele 
fi mijloacele destinate secerișului «ă 
fie mobilizate ți folosite la maximum.

Iată-ne la G.A.C. „Zorile" din comuni 
Bălțați. Aici organizarea muncii e buna- 
Gospodaria are 680 de hectare aiunii 
cu grîu. Colectiviștii an început să re
colteze griul luni. Piuă joi seara — 
cu toate ci au mai cărat |i ploi — 
ei reușiseră să recoltele peste 200 de 
hectare. In afară de cele 3 combine ale 
brigăzii nr. 6 de la S.M.T. Ziduri aici 
iau parte la seceriș cu mijloacele pro
prii zilnic peste 400 de colectiviști. 
Numărul lor va «pori î« acesta sile. 
In ajutorul brigăzilor de ciaap vor veni 
ți colectiviștii din cele 2 brigăzi legu
micole. Aț. că ninși eecerifulai va 
spori față de cel planificat cu 30—10 
de ha pe si. Cei aproape 400 de tineri 
iți aduc, de asemenea, din plin contri
buția U bnnu] mers al campaniei. Toate 
lucrările din campanie au e deififnrire 
ritmică. Datorită faptului ci îndată 
după seceriș s-an st rina fi e-an trans
portat paiele, an putut fi începute ara
turile- An iniămînțat deja culturi du
ble, pentru baza furajeră, pe • supra
față de peste 50 de hectare.

Dar nu e totul aâ strîngi recolta de 
pa cîmp ei |i cum e atrîngi. Dragostea 
de munca, interesul pentru strângerea ]■ 
timp a recoltei, gradul de răspondera 
pentru munca depusa se vad pe cîmp. 
Constatări, în această privință poți faca 
vizilînd cîmpul pe unde iu trecut com
binele. E un fel de oglindi a muncii. 
Ne-am abătut pe la Gospodăria de Stat 
din Răducefti. Recoltatul a început luni. 
Ritmu] de desfăfurare, e hun. Altele 
sînt neajunsurile. Asupra lor vrem li 
insistăm pentru că neajunsurile În
seamnă pierderi. Joi, înainte de prins,

din cele 10 combine, 3 atătein în 
brazdă. Motivul? Diferite defecțiuni. 
Evident, ele iu foit remediate pînă la 
urmă, dar l-a pierdut timp prețios. Au 
foat aocite utilaje revizuite, înainte de 
a începe campania, cu ipirit de răs
pundere ? Cerința campaniei eite : „Să 
recoltam repede |i fără pierderi”. Dar 
la G.A.S. Radncețli, în urma mașinilor 
rămîn boabe de... aur |i multe ipice pe 
care le calcă roțile combinelor. Cauzele? 
O proaită reglare a utilajelor. Această 
reglare se face acolo în brazdă in func
ție de teren |i de talia griului. Altfel 
le pierd — după cum am văzut — 
multe boabe, scade producția la hec
tar. Pe urmi aici nu an fost luate 
măsuri din capul lacului pentru atrîn- 
gerea plevei. Acest foraj se irosește 
pe cîmp. „N-avem saci”, nu-i un argu
ment. Se puteau pregăti. Din cele rela
tate reies cit se poate de limpede, și 
recomandările.

Colectiviștii din Zaițz, sînt vecunos- 
cuți ca oameni harnici, întreprinză
tori, care au abținut în atîtea campanii 
rezultate bune. An început și ei seceri
șul luni. Grîul e copt, numai bun de 
tăiat. Am ajuns în curtea gospodăriei, 
joi in jurul prînznlni- Afară era eald, 
zăpușeală. Na așteptam ta U nu găsim 
pe nimeni la sediu. Cind cole lume 
multă adunată.

— Nu «înteți Ia recoltat ’
— Nul A plouat ieri. Griul, eredem 

ei încă a ud. Azi am convocat adunare 
generali. Vrem si diicntăm despre— 
campanie- Si discute despre ritmul aece- 
rișului ciad ar fi putut să recolteze- De 
ee si pierzi așa un timp hun de lucru ? 
A plouat ieri, dar soarele evapora apa 
repede. Nn trebuie să aștepți zile în
tregi. Aici, conducerea gospodăriei, n-a 
judecat gospodărește, chibzuit. Ei sa de 
recoltat 900 de hectare cn grîu. Și lu
crul acesta trebuie făcut cit mai rapid.

Ramași în urni sînt și colectiviști din 
Bnldu, Cieriști. Cochirieanca, Măcrina, 
Fleva, Ziduri. Cei din Zidari, de exem
plu, au început recoltatul cu combi
nele luni- Dar primul snop s-a tăiat eu 
mijloacele proprii de-ahia joi- Ceea ce 
denotă că există o slabă preocupare 
pentru urgentarea ritmului de recoltare. 
Din această cauză și situația pe raion 
nu e mulțumitoare. Din cele 23 000 de 
hectare cu grîu cit are de recoltat raio
nul Rm. SâraL pînă joi seara, deci în 
4 zile bune de lucru, nu a-a realizat 
decît numai vreo 3000 de hectare și 
ceva. Ritmul este mult prea lent. Sece
rișul griului ar trehni *ă dnreze cel 
mnlt 10 zile.

Iată de ce trebuie concentrată toată 
atenția la seceriș. Trebuie grăbit rit
mul recoltatului prin mobilizarea tutu
ror forțelor.

cînteia 
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului
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FIER VECHI — OȚELĂRIILOR
• Tinerii de la Șantierul 

naval „1 Mai” din Brăila dețin 
încă de la începutul anului ti
tlul de fruntași în acțiunea de 
colectare a metalelor vechi. A- 
nul acesta ei s-au angajat si 
trimită oțelăriilor patriei 450 
tone de fier vechi. Pentru «- 
ceasta ei au stabilit să expe
dieze saptâmînal un vagon cu 
fier vechi. Tinerii și-au respec
tat In permanență angajamen
tul luat. El au trimis în fie
care lăptămînă un vagon și 
jumătate cu metale vechi, ex-

pedîind pini acum 344 de tone, 
(corespondentul nostru).

• De Ia Începutul anului și 
pînă afum cetățenii din orașele 
fi satele reginnii Maramureș 
an colectat și predat o cantita
te de fier vechi din care ie 
pot fabric^ circa 7 IM de trac
toare. In comparație eu perioa
da corespunzătoare a anului 
trecut, cantitatea de metale 
vechi colectată eMe mai mare 
cu CM tone.

110.000 spectatori

Muncitor

Duminică 7 iulie 1963

• Din gara Medgidia a ple
cat un nou tren durind oțela
rilor din Reșița peste 540 tone 
fier vechi colectat de tinerii 
din regiune.

In acțiunea de colectare s-au 
evidențiat tinerii de la Direc
ția regională a navigației civile 
și Șantierul naval maritim 
Constanța, Uzina de acid sulfu
ric și luperfosfați Năvodari, 
întreprinderea metalurgică de 
utilaje Medgidia șl din alte 
întreprinderi, Instituții și școli 
de pe cuprinsul regiunii

Citiți:
IN PAG. A n-A ȘI Ani-a

• Aventurile 
sture (schiță 
Vasile Bar an)

unui na- 
satirică de

cifre... (La• Dincolo de 
sfirșit de săptămînă dia
log cu corespondentul vo
luntar)

VASILE CABULEA

Filarmonica de stat „Mol
dova" din Iași și-a 
sîmbătă cea 
giune.

în actuala 
trei formații
— orchestra simfonică, 
de stat „Gavriil Muskîescu’ 
și ansamblul popular „Doina 
Moldovei" au prezentat peste 
360 concerte, care au fost 
audiate de aproximativ 110.000 
spectatori.

Excavatoristui

Noi materiale in Artiști plastici
construcția de locuințe

amatori

în deplasare
stagiune, cele 

ale Filarmonicii 
corul

încheiat 
de-a 21 fila

Mihai Scripcovski — 
nărui din fotografia noas
tră — și-a ales o meserie 
frumoasă: s-a făcut exca
va to rist. Meseria sa cere 
cunoașterea cit mai bună a 
mecanicii, cunoașterea ex
celentă a mașinii, a tehni
cii de lucru. Pentru asta el 
a muncit, a învățat. La 
vîrsta sa el este un exca- 
vatorist excelent, prețuit și 
respectat de colectivul mi
nei Rovinari unde lucrează. 
Mașina pe care o minuiește 
el este un colos, ea singură 
cîntărește nici mai mult 
nici mai puțin de... 160 000 
de kilograme! Dintr-o sin
gură cupă el încarcă două 
autocamioane, zilnic exca
vează peste 1 200 de metri 
cubi de pămint, iar într-o 
singură lună (luna iunie, de 
pildă), cu excavatorul său 
au fost decopertați 57 000 
de metri cubi, cu 9 000 mai 
mult decit sarcina de plan.

Muncitorii Întreprinde
rii de construcții nr. 1 
din Trustul regional 
Galafl au oblinut succe
se importante pe linia 
Introduceri] de noi ma
teriale In construcfia de 
loaiinfe. Folosirea ma
terialelor din pollclorură 
dg vini] In,locul parche
telor din lemn a permis 
acestora economisirea 
unei importante caniUBțl 
de material lemnos sl 
reducerea la lumdtate a

timpului de montare a 
pardoselelor. Un aseme
nea parchet se Întreține 
mai ușor și dă interiorii- 
lui un aspect mal plăcut. 
La băi, la bucătării fi 
alte dependințe, In locul 
plăcilor de faianță s-au 
trițrodus plăci din ma
teriale acoperite cu un 
alfa/ de rășini sintetice, 
plăcut colorate, ușoare 
fl cu o mare rezistență.

nostru

Elevii de la Centrul școlar 

textil din Timișoara In drum

Maarprea)

(Agerpres)

spre VlrfuJ Cristiana-

Raidul

în regiunea

I 
I
I 
I
I 
L

acanța a intrat în 
drepturile ei de
plin și definitiv... 
pînă la 15 sep
tembrie. S-a in
stalat la munte și 
la mare, cutreieră

pădurile și drumurile țării. O 
poți găsi pretutindeni. Dar 
noi am căutat-o la Brașov. 
Ce le-a adus în acest an ele
vilor, cum folosesc ei darurile 
sale — iată tema raidului de 
față...

Întîlnire la Brașov
în ultima lună și-au dat în

tîlnire la Brașov mii de elevi 
din toate colțurile țării. Cu 
rucsacurile în spate, în pan
taloni de toate lungimile și cu
lorile. băieți șt fete, pionieri

și școlari, elevi de la școlile 
medii și profesionale poposesc 
în moderna gară a Brașovului 
fie pentru a vizita orașul în 
2—3 zile, fie numai in trecere 
spre celelalte puncte turistice 
care împinzesc regiunea. La 
început tovarășii din coman
damentul de organizare a va
canței păstrau o evidență 
strictă a elevilor turiști: 50 de 
elevi din Galați ne vizitează 
în ziua...; 120 de elevi de la 
Bacău vor fi cazați pentru 2 
zile...; un grup de 60 elevi 
din București ne cer să-i aju
tăm să viziteze Uzinele din 
oraș... Deci, în total atîția elevi 
se perindă zilnic prin orașul 
nostru, atîția într-o săptămî
nă...

Acum lucrurile s-au com
plicat. Telefoanele sînt asal-

tate, poștașul aduce zilnic zeci 
de telegrame. Vin elevi din 
Banat și de la Urziceni, de la 
Casa pionierilor din Suceava 
și din lași, de la Sibiu, Bacău, 
Craiova și... ne oprim aici pen
tru că altfel ne pîndește pe
ricolul întocmirii unui inven
tar... geografic. Nu ne-am ex
primat bine spunînd că la în
ceput se păstra o evidență 
strictă a turiștilor din alte re
giuni. Și acum există o evi
dență, dar, oricit s-ar strădui 
tovarășii din comandament, 
nu poate fi nici pe departe 
cuprinzătoare. Lipsesc din e- 
vidență cei 50 de elevi de la 
Centrul școlar textil din Ti
mișoara, care au pornit intr-o 
excursie de două săptămîni 
prin Oradea, Cluj, Turda, Bra
șov, Tușnad, Sibiu, asta fără

Artiștii plastici amatori de 
pa lingă casele de cultură din 
Roman, Onești, Piatra Neamț 
și Bacău sînt deseori văzuți 
cu șevalete în mînă prin uri
ne și fabrici, în unitățile agri
cole socialiste, pe șantierele 
din regiune. De curînd, un 
grup de artiști plastici a-a de
plasat în raionul Roman, pen
tru a realiza lucrări inspirate 
din viața nouă t oamenilor 
muncii de aict

Primele imagini înfățișând 
aspecte din munca și viața de 
toata zilele a colectiviștilor 
din satele Dulcești șl Dămie- 
neștil Romanului au și fost 
create. Alți pictori au poposit 
In halele fabricii de țevi șl 
întreprinderii mecanice din 
localitate.

Cele mai izbutita 
realizate din această 
sare vor constitui 
unei expoziții regionale.

să mai pomenim întreprinde
rile din fiecare oraș, împreju
rimile lor și pe care î-am xn- 
tîlnit pe Postăvarul. Lipsesc 
și elevii textiliști plecați din 
Sf. Gheorghe într-o drumeție 
de o săptămînă pentru vizi
tarea orașului Brașov și a îm
prejurimilor sale atît de pito
rești. I-am găsit instalați in
tr-un cort de toată frumusețea 
în fața cabanei Cristianul. 
Aveau cu ei rucsacurile pline 
de alimente, pături, toporașe 
pentru bătut țărușii cortului și 
aparate de fotografiat. Vizita
seră Poiana Brașovului, s-au 
plimbat cu telefericul, aveau 
de gînd să cunoască Postăva- 
în fața cabanei Cristianu. 
Mare, într-un cuvînt, să pe
treacă o săptămînă de neuitat, 
bucurîndu-se de m^nunți^e^ ^^pective

lucrări 
depla- 

obiectul

comori ale naturii. în eviden
ța pomenită nu rint cuprinși 
nici sutele de elevi care — cu 
concursul O.N.T. — poposesc 
aproape zilnic în Brașov. Așa
dar, renunțăm la statistici.

Cu toate că unele grupuri 
de elevi-turiști își rezolvă sin
guri problemele gospodărești, 
comandamentului i-au rămas 
destule alte grupe de turiști 
care au nevoie de ajutorul 
său. 5» pentru a face față s-a 
pregătit la timp.

în întreaga regiune au fost 
organizate 21 baze turistice 
care au o capacitate de cazare 
de 1 298 de locuri. Pentru cele 
4 baze turistice din Brașov, 
de pildă, 
ghizi din 
didactice, 
ai O.N.T. 
muncitori 
grup de pionieri care fac ofi
ciul de ghizi în oraș. Înaintea 
începerii sezonului turistic, ei 
au audiat o lecție despre isto
ricul orașului, după care au 
făcut o plimbare „la fața lo
cului adică la muzee, uzine, 
monumente, locuri istorice etc. 
'Apoi au ascultat interesanta 
expunere a arhitectului șef al 
orașului despre prezentul și

au fost pregătiți 10 
rîndurile cadrelor

20 de ghizi amatori
— studenți și tineri
— precum și un

Foto : I. CUCU

Peste sarcinile de plan
Muncitorii Fabri

cii de tricotaje „U- 
nitatea" din Sighet 
au produs In pri
mul semestru, pes
te sarcinile de 
plan, tricotaje In 
valoare de 640.000 
lei. Aceste realizări 
sînt o urmare a 
înzestrării fabricii 
cu noi utilaje de 
înaltă productivita
te, precum și ridi
cării continue a ca-

lificării muncitori
lor. In ultim*»!* fl 

intrat 
Încă 

îneho- 
6 ma-

luni aici au 
în funcțiune 
5 mașini de 
lat tricotaje,
șini semiautomata 
de tricotat Toate 
acestea au avut ca 
rezultat creșterea 
productivității mun
cii cu 18,4 la sută 
față de perioada 
corespunzătoare a 
anului trecut șl o

îmbunătățire a ca
lității produselor. 
Peste 93 la sută din 
întreaga producție 
realizată în acest 
■n a fost de calita
tea întti. Econo
miile suplimentare 
realizata în acest 
an prin reducerea 
cheltuielilor de pro
ducție se ridică la 
aproape 270 000 let

Extinderea mecanizării 
in întreprinderile 

forestiere
forestiere 
au fost 

metode

(Agerpres)

Brașovului. 'Astfel pregătiți, ei 
îi ajută pe excursioniști să 
cunoască trecutul orașului, Im
petuoasa sa dezvoltare în anii 
puterii populare.

Dar oare elevii din Brașov 
și din regiune fac numai ofi
ciul de gazde în această va
canță ? Comitetul regional 
U.T.M. ne informează că peste 
170 000 elevi vor pleca în a- 
ceastă vară în drumeții și 
excursii de mai lungă durată. 
Obiectivele cele mai apropia
te vor fi, evident, locurile cele 
mai pitorești din propria Iot 
regiune, centrele industriale, 
gospodării agricole colective și 
de stat. Apoi, vor trece ho
tarele regiunii, îp Moldova, 
Banat, Ardeal și, firește, vor 
vizita Capitala și litoralul. 
Numeroase excursii au șl fost 
realizate. Din Brașov, aproape 
8 000 de pionieri și elevi au 
fost în drumeții prin împre
jurimile orașului; 1 870 de 
elevi au fost în excursii la 
Poiana Brașov, Bran, Timiș, 
Predeal, Pirîul Rece etc. iar 
1400 elevi au pornit pe tra
see ca Brașov, Sinaia—Dofta- 
na, Făgăraș, C. Lung, Bucu
rești. Și, însfîrșit, aproape 
8 000 de elevi din Brașov își

urmează, echipamentul de 
excursie pentru itinerarii fru
moase și instructiv».

In programul zilnic: 
voioția

Timișul de Sus, Olteni, Bu- 
dila, Covasna, Malnaș—Băi, 
Bran... Sint numai cîteva a- 
drese de vară ale acelora ca- 
re-și petrece vacanța în tabe
rele din regiunea Brașov. De 
curînd, vilele elegante și co
chete — în care și-au pus pe
cetea curățenia și confortul — 
au primit primii oaspeți: cîte
va mii de elevi și pionieri ve- 
niți aici din toate colțurile 
țării. Ei au la dispoziție totul: 
baze sportive bine amenajate, 
cluburi, jocuri distractive, bi
blioteci... au la dispoziție mun
ții — cu crestele împădurite, 
cu șopotul ritmic al izvoare
lor și cărările șerpuitoare care 
suie la cabane. Pentru ei sînt 
organizate numeroase acțiuni

MARIETA V1QRAȘCU 
ADRIAN VASILESCU 

Foto ! OR ESTE PLECAN

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

în întreprinderile 
din regiunea Argeș 
extinse numeroase 
noi de lucru cum sînt: mun
ca în brigăzi complexe cu 
plata în acord global, exploa
tarea foioaselor în trunchiuri 
și catarge etc., precum și 
mecanizarea operațiilor grele. 
Astfel, în sectorul Găiești, o- 
perațiile de doborît, secționat, 
«cos, apropiat și încărcat sînt 
complet mecanizate la toate 
parchetele iar la întreprinde
rile forestiere Stîlpeni și Ru- 
căr 80 și respectiv 66 la sută 
din aceste operații se execută 
mecanizat.

Ca urmare a extinderii 
mecanizării lucrărilor, munci
torii forestieri au realizat în 
primul semestru al anului 
10 000 m c lemn pentru con
strucții rurale, 4 000 m c buș
teni stejar, 2000 m c bușteni 
diverse esențe, 300 m c che
restea rășinoase și 15 000 tra
verse înguste etc.

(Agerpres)

Expoziția studențească
I

Recent s-a deschis la Institutul 
de petrol, gaze și geologie din Ca
pitală o expoziție cuprinzând 
lucrările executate in acest an 
universitar de studenții facultății 
de utilaj care cuprinde repre
zentări de mașini construite azi 
în țara noastră.

Interesantă prin popularizarea 
rezultatelor obținute de studenți, 
expoziția vine să confirme ji 
înalta grafică inginerească a lu
crărilor, fapt care dovedește in
teresul studenților noștri și pen
tru pregătirea în acest domeniu.

C. ARAMBAȘA
student



Descoperind comorile artei
nvitat la fiecare 
pas de tăblițe in- 
dictatoare spre 
Govora, CSlimă- 
nești sau Olănești, 
ești poate dispus 
să socotești Rîm-

nicu Vîlcea un popas oare
care în calea spre odihnă, iată 
un afiș de concert... Poate un 
turneu obișnuit „estival” ? Nici 
gînd ! Programul anunță lu
crări de Mozart si Bach. Ală
turi un spectacol teatral. Iar 
dincoace, spre Palatul de cul
tură, spațios si primitor, un 
val de oameni asaltează pur și 
simplu sala, deși festivitatea 
sfîrșitului de an al școlii de 
muzică abia fusese anunțată. 
Ești la Rîmnicu Vîlcea sau la 
Cluj ? Pe străzi, un peisaj 
obișnuit prin aceste locuri : 
copii cu cravate de pionier la 
gît și cutii de violoncel sau de 
flaut sau de fagot în mină... 
Peste 300 de elevi la clasele de 
muzică și pictură reprezintă 
un procent apreciabil intr-un 
oraș cu numai douăzeci de mii 
de locuitori. Se aude muzică și 
de la 
tinere 
arcuș 
Bine?
junge 
seși te uimesc, făcîndu-te să le 
cercetezi mai îndeaproape 
semnificația lor.

ferestre : niște degete 
se luptă cu Czerni; un 
îl încearcă pe Viotti... 
Slab? Înainte de a a- 
la aprecieri faptele in

Cred că numai oamenii 
fără simțul poeziei au 
putut declara că cifrele 

sînt prozaice. Prefer să le ofer 
direct, necomentate. in raion 
sînt nouă formații de muzică 
populară ale așezămintelor și 
sindicatelor, socotindu-le doar 
pe cele mai bune... Formații 
corale ; 64. Orchestre de flue- 
rași sau mandoline : 29. Spec
tacole teatrale în pregătire în 
oraș : trei (în afară de „Nota 
zero la purtare** care a și avut

premiera). Un spectacol de o- 
peretă, altul în repetiție, a 
operetă originală în curs de 
creație... Orchestre semisimfo- 
nice și de cameră (tot în oraș): 
patru.

...Aici sințt nevoia comenta
riului. Ultima cifră n-am sta
bilit-o dintr-o dată. Am aflat 
mai întîi că la casa de cultură 
există o formație de cameră 
(cine spune că asemenea or
chestre sînt oarcateristice nu
mai marilor centre cultu
rale?...). Dar — mi s-a spus — 
orchestra școlii de 
al cărei 
Haydn .
mare : 
Deci, 
există 
dusă, la școala

muzică, in 
figurează 
este mai 

persoane...
Dar, nu, mai 

o formație, mai re- 
medie nr. 2.

vrogram 
și Vivaldi, 
are 60 de 

două...

perindă, de dimineață pînă 
seara, cele mai bune formații 
și Soliști. Si multe din „ben
zile” realizate aci. vor fi de®i- 
gur sortite unei largi popu
larizări. Există toate motivele 
pentru aceasta L-am ascultat 
pe fluieratul Ion Ionescu In 
virstă de 17 ani care se anunța 
a fi un virtuoz al instrumen
tului său. Am auzit-o pe trio- 
lonista Magdalena Ogrozeanu. 
tot de 17 ani. pe violonistul 
Florin Georof și pe pianista 
Mihaela Cazan, ambii de 14 
ani. pe violonistele Elena Căr- 
piniș si Doina Presuri, de 12 
ani. Am cunoacut și două dia 
cele patru orchestre. I*om cs- 
culuti pe p»c**l'TA»u -€>n 
Milcotu în riadul cărora îzu:Z- 
neai „pici" de rreo IC*-

Activitatea de educare muzicală desfășurată 
de Caia de cultură din Km. Vîlcea

Iar în cele din urmă am aflat 
și despre cea de ia Școala me
die „Bălcexcu"...

Mi i-au dat și „justificări’* ; 
în oraș există o școală ele
mentara de muzică, ai cărei 
elevi, .Jirește”. au format o 
orchestră. Dar absolvenții a* 
cestei școli care studiază mai 
departe în școlile medii, și-au 
alcătuit ..firește’ 
lor. Iar o 
aolvenți. 
muncitori 
zică, au 
și orchestra de cameră a co
sei de cultură.

orchestrele 
parte din acești ab- 
impreună cu ctțwa 
îndrăgostiți de mu- 
injghebat „firește”

Desigur, cifrele nu înseam
nă totul și uneori canti
tatea poate dăuna cali

tății. Dar iată că în fața casei 
de cultură se află, de mai 
multe zile, o mașină de înre
gistrări a Radioteleviziunii; se

am uciUiAt coral colectez-^' 
lor dtn Băb»r.i, vcr.iți .a i-^re 
gistrare, e* și ptctî'ir-feîa f: 
costume naționale /curios, der 
lîptea publicul, tar înregistra
rea „wu se vede" toți au sim
țit ueroia să ciute in vestminte 
folclorice).

Existau, bineînțeles, și sfin- 
oăcii datorate începutului. Dar 
oricine putea identifica din
colo de ele. txtlort artistice 
evidente. Elanul artiștilor a- 
matori d.n Rimnicu Vîlcea d 
cuprins ș: ne ascultători. S-au 
format in jurul lor acei su
porteri” ea>uziaști, care trans
formă concertul sau spectaco
lul intr-o cauză comună.

Monumente
arhitectonice ale țării

PALATUL
MOGOȘOAIA

anunțuri de la inîrar» tas 
..din creația marilor compozi
tori «î Urnit". ^Bach — -V's 
zări**, ,T>ir. ccip «na» rvnzvtse 
melodn pcw^^ar* M 4r mancă 
ușoară**. «tw I ‘i
etc.) eonstvme 
duri «?- t
hdu: Rlm-wn VIL-ns.

Dei^T'jr nr—vot 
tteări «fit h<oatr 
drzmi se aftrvn — 
toare, oc<i9ă fii MfMM 
noi. re a «poniă-
In re dî^eefx

taților

Estrada,
Un reușit specta

col de estrada. Nu 
lipsesc din acest 
film vesel cînlăreți, 
dansatori, acrobați, 
jongleri...

Satira, bine mânu
ită, este îndreptată 
către birocratismul 
și nepăsarea ce se 
mai manifestă pe a- 
locuri.

estrada
Scenariul și regia 

au fost realizate de 
apreciații comici — 
care de altfel inter
pretează și rolurile 
principale în film — 
1. Timasenko șl E. 
Berezin. cunoscuți 
sub numele de Tara, 
punka și Stepsel.

Casa de cultură se află, 
geografic. în centrul o- 
rașului. Dar ea ocupă o 

poziție centrală si in viața spi
rituală a oamenilor, iar micile

1
Muncitoareie Elena Stejaru 
ai Rodie a Filip de ia Uzine
le . Electronica* din Capita
lă. executînd montajul unor 

televizoare.
Foto i AGERPRES

Un port antic
Schiță satirică de Vasile Băian

uminică, înainte de amiază, la restaurantul -Gă
rile Dunării*’ s a întîmplat un fapt de-a dreptul 
nemaipomenit. Unul dintre consumatori, pe nume 
Marin Georgescu, era ctl pe aci să moară din- 
tr-un simplu incident. Iată eum s-au petrecut 
lucrurile :

Marin Georgescu, controlor de calitate 1* fa
brica „Avîntul lenjeriei", se întorcea încet pe strada Vadului 
de la o ședință pe care directorul tehnic o convocase pentru 
această dimineață de duminică. Era mulțumit. Pășea pe 
stradă puțin legănat, plimbîndu-și lung mîinile Si se gindea 
că deocamdată lucrurile merg bine, fără nervi, liniștite, așa 
cum și~a dorit el totdeauna. De dimineață crezuse că ședința 
va dura mai mult, dar uite că nu durase și pentru că pînă 
la ora mesei mai avea încă vreme, se gîndi că n-ar fi rău 
dacă s-ar abate o clipă sa bea ceva. Așa că aiungînd în drep
tul restaurantului se opri, mai făcu cîțiva pași, iarăși s« 
opri și. în cele din urmă, hotărî: va bea un rom „mic”. De 
unde să știe el. că această hotărîre avea să-l ducă la un pas 
de moarte? Așa ceva nu putea trece atunci prin gîndurile 
lui. Lucrurile acestea fac parte din acel neprevăzut al vieții, 
din acele întîmplări care dau naștere la cele mai profunde 
meditații: „Dacă nu se ducea acolo"... sau „Dacă nu s-ar 
fi oprit...” etc.

Așadar, Marin Georgescu păși pe ușa larg deschisă. In 
restaurant observă că nici o masă nu era liberă. Intr-un colț, 
la a masă rotundă îl recunoscu pe factorul poștal de pe

1

In timpul co-Ftruc;ie; aero
portului Fi unu cin o dm apro
piere de Roma, au fost desco
perite bogate vestigii ale epo
cii romane. Astfel arhK-’.ogii 
au descoperit pini in prezent 
rimâțițele a șapte corăbii ro
mane, vechi de 1 900 de ani

S-a stabilit ci pe acel loc a 
existat pe vremuri un port, 
construit in perioada domniei 
împăratului Claudiu, care fă
cea legătura Intre mare și 
Roma.

Din lucrările istoricilor ro
mani Pliniu și Suetonius reie
se că specialiștii l-au sfătuit 
pe împăratul Claudiu să nu 
construiască portul, intrucit 
considerau că el va fi foarte 
repede acoperit cu nămol și va 
deveni impracticabil. Specia
liștii au avut dreptate, dovadă 
că resturile descoperite ale ve
chiului port se află la o dis
tanță de 35 de km de malul 
mării, ceea ce înseamnă că în 
acest loc uscatul a înaintat în 
mare cu aproape 2 km într-un 
secol.

In ciuda avertismentelor, 
Claudiu și-a impus voința fi 
portul a fost construit.

£. muzi- 
j: htern- 

tiL.-n. B Kd a școlii
de r anec he fOHlMf-ze1
pricii 'ei pen
tru «r. ?. « - U '•*.-« : i" 
rile • j. - : i

de e'x^. n
didactic. e?i iMCe M W Hui 
ei ș-ar fi «uJl-
ții intern^• !•. —.isa cea
moi tanjf! ■ neMM|MF*îor. In- 
suficL-7zt de ase-
me r ea forgi-Jr - u de popu
larizare a ciuâirU. manifesta* 
rile Iîtsr€7-“-*rw'€le (în care 
se pot rtyrr.MKc lecturile dra
matizate cu axci-iîarea uror 
opere iuspiasă- de litenrară), 
convorbirile cu p:;:cr.2tii pen
tru artă, „cortj^i^îîi” pentru 
cei care ror H-șt însușească 
noi cuno^tiațe—

Asemenea deziderate ar 
teaptă derft 
totul în acest 
despre acel 
cînd tineretul 
siile va ajur-st __ , 
rilor de arta crestă penară eL

L HBIST2A

Cînd treci pe sub turnul scund, cu 
foișor, pentru a intra în curtea Pa
latului Mogoșoaia, cuprinzi cu ochii 
întreaga incintă înconjurată de zi
duri și palatul brincovenesc în față. 
Cărămida roșiatică și piatra de cu
loare caldă se completează cu ver
deața puternică din jur. Palatul — 
care adăpostește astăzi un muzeu de 
artă brîncovenească — înfățișează o 
combinare izbutită a formelor arhi
tecturii noastre tradiționale cu

unele inovații europene. Construit 
‘la începutul secolului XVIII de Con
stantin Brîncoveanu pentru fiul său 
Ștefan. Palatul de la Mogoșoaia este 
un monument de arhitectură tocmai 
pentru că exprimă exact, intr-o 
formă sintetică, caracteristicile unui 
timp.

Privit dinspre curte, palatul brin- 
covenesc este o casa mare, cu foișor. 
Privit dinspre lac el înfățișează o 
priveliște deosebită : o logie la eta
jul de sus amintește de grația pa
latelor venețiene. 
care sprijină arcele 
sebit de frumoasă.

Monument unitar 
finețea detaliului se 
îndrăznețe concepții 
Palatul de la Mogoșoaia 
document complet de ceea ce a lăsat 
— în arhitectura și decorația noas
tră — epoca lu Brîncoveanu.

M. CELAC

Fiecare coloană 
logiei este deo-

și clar în care 
asociază unei 
de ansamblu, 

este un

Polii
Dr. John Bane a co

municat la Congresul 
societății geologice a- 
mericane rezultatele 
cercetărilor sale asu
pra deplasării polilor 
Pamintului. Cauza prin
cipală a acestei de
plasări ar fi, după pă
rerea lui, acțiunea dis
tructivă a apelor. Ero- 
dlnd solul din regiunile 
muntoase, cursurile de 
apă transportă can ti-

se deplasează ?
lăți uriașe de materia
le dintr-un loc într-al- 
tu]. Datorită acestui 
fapt, axa de rotație a 
Pamîntuitii se schimbă, 
în decurs de mi
lioane de ani, acest 
proces duce la depla
sarea considerabilă a 
polilor.

In prezent, in partea 
de sud a Asiei, unde 
cursurile de apă ero-

dează Munții Himalaia 
și transportă pămînt in 
mare, are loc o uriașă 
aglomerare de aluviuni. 
In cele din urmă, con
sideră Bane, aceasta 
va provoca deplasarea 
polului nord pe terito
riul Canadei unde cli
ma va deveni arctică. 
Dar aceasta se va în- 
tîmpla abia peste cîte- 
va milioane de ani.

*

O moștenire cu bucluc
Noua producție a 

studiourilor engleze 
„O moștenire cu bu
cluc" este o comedie 
satirică care dezvă
luie adevărata față a 
„liberei” concurențe 
capitaliste. Această 
mult trimbițata li

beră 
cînd 
muscă

concurență, 
are loc între 

și elefant, 
sfîrșește de regulă 
prin victoria elefair 
tului care își poate

permite orice, inețu- 
siv loviturile sub 
centură.

In film, spre deo
sebire de regulă, în
vinge cel slab, bine
înțeles tot ca urmare 
a unei lovituri sub 
centură. Dar această 
excepție nu face de- 
cît sa confirme re
gula care guvernea
ză societatea capi
talistă.

rîmplinirea, căci 
oral vorbește 

viitor apropii t 
de toate profe- 

? jtsr'nul como-

NOUTATIteatr ale
de mamă

.o 4»

pantaloni lungi eu M— Pînă nu vor aă-mi iacă 
putem gîndi la căsătorie...

— Tii. ce mai formalități! Sper că alaiuri o să 
ne fie mai simplu!.-

(Desene de R1K AUERBACH)

bit succes un scurt ck. 
cole cu : „Ancheta" di 
„Vizita bâtrlnei doamne" de F’. 
Durienmatt. „Orieu in ă*
Tennessee Williams si de
scris" de Jean Cocleau.

Activitatea pe cele două scene 
(Comedia si Studio) va c-""f;nua **! 
foaierele de repehiil unde se ere- 
găiesc meciacaielt csre vor 
prime a repertQntsluj riAoc-
rti xizniw Pe l.agd comedia tha- 
?:cspee7ia»l3 ..Keves.v.?*- 
Wl.’tdjcr* (regej Iscish Gma- 
chctc-^i ««'• SflfiR de pe Km

îi ;.v.'LS9»

IW W «fM N W 
ce4v ' de Șterse. AwwaF
de Molrt.-e.

teatrele de stat din Biâila și Ti
mișoara și publicul bucureșlean are 
prilejul să cunoasch și două dirv 
tr9 cele mai izbutite realizări ale 
teatrelor din Brașov și Ploiești. 
Teatrul de Stat din Brașov prezintă 
„Vizi«a bâtrlnei doamne* de Frie- 
derich Durrenmatl (regia : Dinu 
Cernescu ; scenografia : Paul Borl- 
".ovskij cu artista emerită Jenny 
Moruzan în rolul lui Claire Zacha- 
nassian. Iar Teatrul de Stat din 
Ploiești prezintă o lucrare drama- 
lied, inedită pentru publicul bucu 
reșlean. ..Bertolda la curte" de dra- 
meteryul llalian Mailimo Durii, e 
' -ej regie o semeazi Valeriu 
.Moj

RnzAot acct" drama Uzare
cayadeper? eu trefcșt «urne 

a au L. V TeUstoi. este -.oul spec
•r*> xe pe Teatrului .Juicia

Pregătirea tr 
»r»>n yi>r> dt mare montare, 

e - • heet fimp de clteva
< te artistice ale

IR l
»»a»-atal «■ sedfCa

«»ecfcr«>?e

CASATORII
D-ale părinfiloi

giune : „Portretul* de Al. Voilin 
(regia : Vlad MugurJ și „Comedia 
erorilor" do Shakespeare (regia : 
Lucian Giuzchescu).

Ultima premieră pe care o pre
zintă In actuala stagiune Teatrul 
„C. Nottara" este „Peer Gynt" de 
Ibsen, în regia lui George Rafael. 
Principalele roluri sini interpretate 
de Crisiea Avram. M. Buznea șl 
Sandina Stan. Se pregătesc, de 
asemenea, douâ spectacole ale vii
toarei stagiuni : piesa originală 
..Eclipsa" de Laurenjiu Fulga si 
,,S*a Intîmplat pe Broadway" de 
dramaturgul progresist american 
James Carr.

*
Teatrul satiric muzical „Constan 

lin Tănaie" pregătește premiera 
concertului spectacol „Palatul me
lodiilor" de Mircea Crișan, Alexan
dru Andy și Radu Stânescu cu mu
zica de Radu $erban, Vasile Vese- 
tovski ți Gelu Solomonescu.

Distribuția cuprinde pe Mircea 
Criwin, Gfc4 PrL-ticu. Ziij Șerban. 
Vieaiae Roxana Matei,
LavîMi» ȘiSKMsr.a Mrhaj Ciacd, Al.

I s a

— .^con*:muți rt luați lr. căsătorie pe tovarașa 
Maria Popescu 1

— Mana Popescu 9 l 9 Așa te cheamă Mutișor 9

O femeie calcu
lată și rece ca si
deful, așa cum su
gerează și porecla 
ce i s-a dat. Calcu
lată în toate; la 
propria-l căsătorie, 
la viitorul copiilor 
ei și în general la 
tot ce o privește. 
Nu s-ar putea spu
ne că nu-și iubește

băieții, dar este o 
dragoste egoistă. 
Aceasta este eroina 
filmului suedez „O 
perlă de mamă".

Cu toate limitele 
sale, noua produc
ție suedeză oferă 
spectatorului întîl- 
nirea cu o inter
pretare artistică de 
ținută.

| CASATORII | DÎVORÎ

rji:

strada lui. un bărbat slab, cu mustață, care atunci cînd îl 
întrebă dacă-i dă voie să ia loc la masă, își aplecă capul 
cu multă bunăvoință, ba chiar îi și spuse: „Poftim, tovarășe 
dragă, cum de nu ?” Marin se așeză și ceru ospătarului un 
„rom mic”.

O HOTĂRÎRE fatala
Pînă acum, nimic deosebit șt cu siguranță că toate ar fi 

mers bine dacă Marin și-ar fi respectat întocmai această in* 
tenție. Ar fi băut liniștit romul și ar fi plecat acasă. Lucru
rile însă au luat o cu totul altă întorsătură. După ce își bău 
romul, tăria îl ispiti șt mai bău unul după care simți dintr-o 
dată o foame grozavă, cum acasă H aștepta masa, guto 
pregătită, se hotărî să și-o potolească cu două chifteluțe. A- 
ceastă hotărîre avea să fie fatală. De fapt de aici începe 
nenorocirea de care v~am spus la început. Cine l-a pus să 
comande chiftele ?

Prima chifteluță o mîncă cu multa plăcere, dar cînd me
stecă jumătatea celei de a doua simți ceva tare rostogolin- 
du-se spre gîtlej. „S-o fi strecurat vreun os” își zise el șt 
■privi cu băgare de seamă la posta?- Apoi cu o mișcan a 
limbii vru să-l oprească. Minune însă: osul, care i se păru 
lat și de o rotunjime perfectă, alunecă Și i se opri în gît 
Marin îngălbeni. Respirația îi devtni dintr-o dată grea, ur
mată de un șuier ascuțit. „Ei drăcia dracului" — gîndi el. Stătu 
o clipă nemișcat în care timp se asigură că poștașul nu-l 
observase, apoi își aplecă capul spre podea și tuși. Zadar
nic. Osul se cramponase ca o bilă la sticla de limonada Și 
nici n-avea de gînd să iasă. Șuierul respirației se făcu și mai 
ascuțit, incit Marin avu impresia că se aude pînă la cea mai 
îndepărtată masa. Ce rușine! Bietul om simți că se înă
bușe. Tuși din nou fără efect. Fața lui pierdu orice urmă 
de roșeață iar de la picioare pomi să urce un val de căldură. 
Capul prinse să-i vtjîie ca o moară de vînt și fruntea i se 
umplu cu broboane mari de sudoare. „Gata, s-a sfîrșit” fu 
ultimul lui gînd și căzu cu capul pe masă.

Ceea ce urmează s-a petrecut fără participarea conștientă 
a lui Marin Georgescu. în primele clipe factorul poștal, deși 
observase starea comeseanului său, și-a continuat cu indife
rență discuția. Văzînd insă că la un moment daț Marin a 
început să tremure și urechile i s-au învinețit, l-a chemat
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imediat pe ospătar. Ospătarul, crezîndu-l beat, a vrut să-l 
ridice. Marin se lăsa greu și capul îi bălăbănea intr-o parte 
si în alta. Atunci ospătarul a început să-l zgtlțîie de mai 
multe ori și deodată Marin a tușit atît de puternic incit 
efectul a fost cu totul neașteptat. Factorul poștal holbase 
ochU. iar femeia blondă de alături a scos un țipăt: „Doamne 
ce mi-a fost dat să văd” ! Din gîtul lui Marin sărise drept 
în farfurie (ce credeți ?) un nasture! Un nasture gri de 
mărimea unei monede de 25 de bani. Lucrul acesta stîrni 
mirarea tuturor consumatorilor care se strînseseră foarte 
curioși în jurul lui Marin. Ospătarul rămase ca trăznit.

— Ești copil, tovarășe, ce dracu’ ! Te joci cu nasturi ?
— Dar nici copiii nu fac asemenea prostii, îl corectă femeia 

blondă îngrozită de ce s-ar fi putut intîmpla.
Din acest moment Marin își reveni. Cu o mutră plină de 

uimire sări de pe scaun și țintuindu-l cu privirea pe ospătar 
țipă cu o voce de care se sperie și el:

— Dați~mi condica de reclamații și sugestii 1
— Ce condică, tovarășe? Ce legătură are una cu alta? se 

miră ospătarul. Si flutură mina spre ureche în semn de 
nebun săracul!" Du-te mai bine acasă.

Dar Marin îl fulgeră cu privirea și umflîndu-și vinele 
țipă de răsună tot gangul:

— Dați-mi condica de sugestii și reclamații!!!
Astfel că în camera de alături responsabilul localului, un 

bărbat grăsuț și greoi, care de vreo citeva ore se lupta din 
răsputeri să-și ia revanșa la șah de la șeful bucătar, fu de
ranjat.

— Ce e, ce se întâmplă aici ? întrebă el făcîndu-și loc spre 
masa cu pricina.

— Un consumator cere condica, fl lămuri ospătarul, întîm- 
pinîndu-l. Era să se înece cu un nasture.

— Cu un nasture ? Cum ? De unde ?
— Dați-i condica ! se întoarseră consumatorii spre respon

sabil. Are dreptate — strigă și factorul. Nasturele se afla 
în chifteluță. Priviți jumătatea rămasă. Are imprimat înă
untru o parte din nasture.

încurajat și bucuros că dreptatea a ieșit la lumină, Marin 
se înfipse în fața responsabilului virîndu-i jumătatea de 
chifteluță in ochi. Responsabilul se feri și îl rugă să fie calm 
că totul Se va aranja.
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— Nu vneau ai se «raaxze omicstrică Harm înfier- 
bîntîndu-se si mai tare. Voi merge pi«« ta stiuișter .’

IN CĂUTA*EA VINOVATVT.LT

Marin Georgescti m wiiri el ruuși de cită îndrăzneala «ren 
dar. mai apoi, meditind asupra îutirr.puins gân că așa și tre
buie să facă- Să se duca ptui ta minuter, ta scrie și ta ziar 
să afle o lume întreagă despre aceasta pățanie un ta și ne
maiauzită. Si, tnoelMd iu batista nax^Lrele Și jumătatea de 
chifteluță, își ridică deget al awteni-.țăîor in aer.

— Stai, tovarășe, nu te pr^r Să Să vedem eire-i
de vină... încercă responsabili^ ta-l indsprfce.

— Ce să mai cercetam cîud cĂiftelnfa-. n Marin Georgescu; 
se crisvă dintr-o dată. Privirea fi scapea. pleoapele fi trenkk 
rau des ca în fața unui reflector, V-Zt »! Vrei să ștu ane-: 
de vină? Uite-l! țipă ei îrifpnd a< behitul aou-nonț «l 
ospătarului. Unde-i nasturele 4e mei' Iți dezveli eu iL'-riiu l 
batista. Poftim! E sau nu cel care era gaia să mă răpună ?

Ospătarul rămase o clipă dezonensat, dar mai <po« dindu-și 
seama de ceea ce i se imputa, scoase d» buzunarul hala
tului un nasture asemănător. Intre timp și Marin se gîndi 
că ospătarul n~ar fi avut nun un fnteres să introducă nasîu- T 
re Le in chiftea. Totul pornea deci de ta bucătărie. Acaea?. 
părere o avu și responsabilul cart, forțai de împrejurări, fu : 
nevoit să-l ducă pe Georgescu acolo. Io dru-i, dacă s-ar Pi 
luat după primul său argument. Mar;". George: cu ar fi in- i 
tocmit o adevărată listă de vinovați. Aproape tot personalul 
restaurantului purta halate la fel cu mai roti nasturii căzu ți I

In bucătărie, vinovatul se „identifica" insă cu greu. La 
prepararea chifteluțelor lucraseră trei bucătărese fi toate trei 
avea cite un nasture lipsă- S-a presupus fesă că trinoDală e* 
fi o fată tânără căreia îi căzuseră de dimineață și piuă ta 
această oră toți nasturii. Cinci iu cap plus uuul de ta man
șetă care lămuri totul. Fata nu lucrase la chiftele, dar chiar, 
ea recunoscu că învirtise de citeva ori manivela de ta ma
șina de tocat carne. Totul era clar.

— Atunci ți-a căzut nasturele de aid. zise Georgescu ară- 
tîndwi responsabilului mîneca halatului și prirind-o fioros 
pe vinovată. Fata se dădu înapoi cu teamă.

— N-aveți nici inimă, nici cap.' țipă Georgescu. Moare 

omul dintr-o neglijență-.. Dintr-o aiureală, dintr-o prostie. 
O să răspundă fiecare !

— Dar nu e aici toată vina, îndrăzni fata.
— Dar unde-i ? întrebă Georgescu lungindu-și gitui spre 

ea. uimit si cuios. Unde-i ?
ADEVĂRUL DEVINE LIMPEDE CA LUMINA ZILEI

i — Cad nasturii. Nu țin nici măcar o zi. Vă dau cuvîntul 
I men eă ieri am îmbrăcat pentru primo dată halatul. (Fata 
| se desbrăcă de halatj. Iț dau dracului și nici n-am să-l mai 

port, zise ea aruncîndu-1 fără să vrea drept în brațele lui 
Georgescu. Acesta îl răsuci, neștiind ce să facă, îl întoarse 
pe dos, își încruntă sprâncenele și îl privi pieziș pe respon
sabil. Ii sărise în ochi marca fabricii „Avîntul lenjeriei” fapt 
care îl făcu pe Marin să coboare dintr-o dată vocea. Ba chiar 
Se si bfibît

— Are dreptate, iși reveni și responsabilul. Dacă e vorba 
să descoperim vinovatul să pornim de la rădăcina lucruri- 

I lor. Să facem o scrisoare la fabrică.
Marin Georgescu își trecu mina pe frunte. Nu-și închi

puise o asemenea petrecanie: el, controlor de calitate, să se 
înece cu un nasture provenit de la un halat care a fost lu
crat chiar fn secția sa!

— Ce rost are să mai facem scrisori? întrebă el cu voce 
înceată.

— De ce nu se cos nasturii ca lumea ? prinse curaj fata. 
Si la rochii, și ta bluze șt la halate, peste tot nasturii sînt 
aninați.

— Așa-i, sări o femeie grasă și roșie la față care nu vor
bise pînă atunci. Băiatul meu și-a cumpărat o pijama. O 
ti no ură noapte a dormit cu ea și gata, i-au căzut doi nasturi. 
Ba a început să se și descoase pe la subțiori.

— Si uite ce se poate intîmpla, vorbi iar fata. Sd se 
înece oamenii cu ei. Sta-le-ar în gît ălora care lasă să plece 
din fabrică lucrătură de mântuială.

La aceste cuvinte Marin simți că t se răsucește ceva în 
gît mai avan decît atunci cînd se înecase cu adevărat. în 
cele din urmă însă se liniști și-l bătu pe responsabil pe 
umăr:

— Ce v-alarmați atita pentru un fleac?
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în Editura Politică I 
a apărut

V. 1. LENIN — Despre
Tineret, ediția a Il-a

820 pag. 4,50
Culegerea cuprinde 

calele, cuvîntarile și scriso- B 
rile lui V. I. Lenin cu pri- g 
vire la tineret, sau cele înf 
care sînt tratate probleme 8 
legate de tineret.

Materialete incluse
carte sînt grupate în urmă- 2 
toarele secțiuni „Despre si- § 
tuația copiilor și tineretu- 
lui în capitalism”; „Despre I 
mișcarea revoluționară «ț 
tineretului studios în Rn- 1 
sia țaristă” ; „Despre par- * 
titiparea tineretului «nun- | 
citoresc și țărănesc la lupta I 
revoluționara. Despre edu- J 
cația revoluționară a tine- | 
retului” ; „Despre pârtiei- S 
parca tineretului la con- « 
strucția socialistă și despre ? 
educarea omului nou",

Dincolo de cifre...
n unele «criiori pe 
circ |e primim !■ 
redacție, la rflrțilnl 
rîudurilor pe circ 
ni le trimit, carea— 
pendenții mai adau
gă ți cile • frază 

de aceasta : „Cele de mai iiij stau 
raJul oh ier lațular roate, j»e car» 
le-am făcut fi le-tun scrii așa 
cum m-am priceput eu mai bine. 
Dacă redacția are sd-nti roma
nice vreo observație, eu primesc 
sfatul cu plăcere”.

Ce observație te poate f>ce !□ 
mod deosebit cn privire la wnde 
teriaori? în general, cei care tri
mit pentru prima dată ziarului 
corespondențe te limitează Ia ■ 
romanica un număr de cifre și 
de nume de fruntași în munca. 
Mai grijulii, unii corespondenți 
adaugă la numele evidențiațiloz 
ți cîteva cuvinte care tă-i concre
tizeze : „e un tovarăș harnic”, „e 
conștiincios”, „e disciplinat” etc. 
Chiar și cu aceste adausuri inia, 
•crisaarea nu se îmbunătățește 
prea mult, întrucît caracterizarea 
„tovarăș tarnic” ic potrivește la 
milioane de oameni din țara 
noastră, oameni cu zeci și zeci 
de profesii. Ca să-i putem indivi
dualiza pe acești oameni, să a- 
pară din corespondențe fiecare 
cu trăsăturile lor personale, cu 
pasiunile și preocupările lui, tre
buie ca despre fiecare dintre ei 
să povestim niște lucruri, niște 
fapte care aînt numai ale lor, 
fapte făcute de ei și din care 
cititorul va deduce singur, chiar 
ți fără aă-i spunem, ca omul des
pre care vorbim e harnic, disci
plinat etc.

Mulți dintre corespondenți în
țeleg sf.atu] acesta. Neavînd însă 
experiența necesară, ei revin to
tuși cu întrebarea : „Unde și 
cum. să găsim aceste fapte

Pornind de Ia aceste întrebări 
am mers pe urmele unei acrișori 
de acest fel.

Autorul acrișorii se numește 
Ion Marguș, tehnician la l.O.R. 
Bncurețtî. EI a trimis nu de mult 
ziarului nostru prima sa cores
pondență intitulată „Tinerii — 
mîndria sectorului optic”. O 
temă interesantă.

Corespondentul arată că în com
parație cu prima jumătate a anu
lui trecut producția sectorului 
optic la I-0.R. a crescut cn 45 la 
tută, procentajul de rebut a *Cn-

Din recolta acestui an
Colectivul Fabricii de con

serve Zagna VSdeni din re
giunea Galați desfășoară o 
bogată activitate pentru reali
zarea în bune condiții a 
sarcinilor de plan. Organi- 
zîndu-și bine munca și men- 
ținînd în bune condiții in
stalațiile moderne, colectivul 
a reușit să sporească în pri
mul semestru productivitatea

(Urmare din pag. I)

instructive și interesante: 
drumeții, întreceri sportive, 
întâlniri cu personalități ști
ințifice și artistice, seri lite
rare și de poezie, seri de basm 
(în taberele de pionieri), car
navaluri, numeroase con
cursuri: pentru cel mai bun 
solist, pentru cel mai bun re
citator, pentru cel mai bun 
dansator.

Incintat de frumusețea zile
lor de vacanță petrecute în 
tabără, pionierul Mărgineanu 
Nicolae scrie părinților sai, în 
comuna Toaca, raionul Re
ghin :

Dragii mei părinți,
Petrec minunat în tabăra de 

pionieri din Olteni. Sîntem 
într-un loc foarte frumos, pe 
malul Oltului. Tabăra se află 
într-un castel care înainte era 
al unui grof, iar astăzi este 
al nostru, al copiilor. în fie
care zi desfășurăm activități 
plăcute, mi-am făcut prieteni 
mulți, cîntăm, ne jucăm și 
dansăm”... Intr-adevăr, în ta
bără domnește o atmosferă de 
bună dispoziție, care face pe 
fiecare pionier să ia parte la 
numeroasele activități ce se 
organizează zilnic. Instructo
rii, profesorii de literatură, de 
muzică și educație fizică le 
dau îndrumări competente, îi 
îndeamnă să-și afirme prefe
rințele și sa-și dezvăluie ta
lentele. Gazeta de perete „Ve
selia" a publicat deja un „co
mentariu” pe marginea pri
mului spectacol prezentat de 
pionieri. Și în jurnalul pionie
rului Ormenișan Petre au apă
rut primele însemnări... „1 iu

arti- 8

lei

«wbf *•»
sat de fa 12 >a rază k i
«■li. E| ne arați ci la
aceiter r-ea«4?ate n cer.nfaiL 
prlatre alții. tiacrii : Frtrc Da- 
miira. llie Cateț, Raa* Lc-hr-a 
«aha. Gheerțbc Aadrei ete.

Dapi cm ac vede. • unmn 
*■ care »-a permit de !j aifte rr- 
xaliatc bârne, iar dîa rare n 
rein faptele concrete ale actalec 
tineri.

— C« pateaai >â aaai pa»e*- 
teie ? ae-a riipuai tevarfanJ 
Mărgui cină |*aâ cântai la i®= 

DIALOG cu 
mcsuum/TUL 
—VOLUNTAU

trepriudere. Sînt tineri harnici, 
disciplinați.

Eu lucrez la controlul de ca
litate, trec mereu prin lecție, îi 
văd pe băieți zilnic...

Drept răspum l-am căutat îm
preună pe tovarășul Dumitru 
Stan, maistru în secție ți secretar 
al organizației de partid.

— Și totuși se vede că nu știți 
totul-totul, tovarășe Marguș, a 
spus secretarul organizației de 
bază P.M.R. Și e firesc să nu poți 
ști totul, oricîț de mult ai umbla. 
Iată, de pildă, să-ți povestim 
cîteva lucruri. Dumneata aî scris 
în articolul trimis redacției des
pre tovarășul llie Cocoț, ai apus 
despre el că e unul dintre tinerii 
care constituie mîndria sectoru
lui nostru. Prin ce și-a cîștigat 
această apreciere ?

...Și, relatarea faptelor a în
ceput foarte simplu. Cu aproape 
doi ani înainte, atelierul de ar- 
gintare și-a mărit 
Era necesar ca din 
rilor care lucrau în 
de alte profesii, să 
oameni care să învețe repede și 
bine nou« meserie. Evident, nu 
era ușor ca din polizator sâ 

capacitatea, 
rîndul tine- 
secție, tineri 
fie recrutați

muncii cu 3,5 la sută, reușind 
în acest fel să producă peste 
plan 400 tone conserve de 
mazăre din noua recoltă și 7fl 
tone dulcețuri și compoturi.

Acum bătălia se duce pen
tru realizarea sarcinilor de 
plan la producția de con
serve din noua recoltă de fa
sole verde.

T. OANCEA

lie 1963 — Am răspuns '.a a 
anchetă a „poștei pionierului” 
cu următoarele întrebări : ce 
acțiuni aș dori să se orga
nizeze, ce poezii, cîntece și 
jocuri pionierești aș dori să 
învăț. Se va ține oare seamă 
de propunerile mele ?... 2 Iu
lie 1963 — Am participat la o 
întîlnire cu tovarășa Bogdan 
Rozalia, secretara organizapei 
de bază P.M.R. din comună. 
Ne-a povestit despre vremu
rile grele cînd, ca și ceilalți 
oameni din sat. trudea pe 
moșia fostului stăpîn al caste
lului. 3 iulie 1963 — A în
ceput „Spartachiada taberei...- 
Numeroasele excursii ți dru
meții, concursurile de orienta
re turistică și concurswile

smm mi fi n fosi luai
„Drumeții veseli”, focul de 
tabără, carnavalul florilor ți 
alte acțiuni interesante vor 
completa jurnalul abia bi- 
ceput. Și toate vor romîne in 
amintirea minunatelor zile pe
trecute în tabăra de pionieri 
de pe malul Oltului.

...La fel de frumoase sînt 
zilele de vacanță fi in cele
lalte tabere din regiunea Bra
șov : la Bran — unde se o- 
dihnesc elevii din școlile me
dii, la Timișul de Sus, în ta
băra de odihnă și tratament de 
la Malnaș-Băi. Toate aceste 
tabere, de dimineață ți pină 
seara, târziu, răsună de cin- 
tece șt voioșie. De fapt, in 
programul fiecărei tabere — 
la punctul nr. 1 — e trecută 
cu majuscule : VOIOȘIA.

secretar, 
muncește

poate găsi un aae- 
prntru fiecare din- 
citați de mine ca 
revenit corespon-

poate să nu găsești !

■cest fapt, cititorul putea înțe
lege mult mii bine ce fel de om 
e eroul articolului tîn...

Sîntem intrntotul de icord cu 
observații tovarășului 
l na e să spui : omul 
bine, răspunde rareinilor, «i alta 
e ia povestești un fapt din mun
ca, din viața lui.

— Dar, se 
menea fapt 
tre tinerii 
fruntași ? a 
denlul.

— Nti se ,
Dacă e fruntaș asta înseamnă că 
aprecierea are la bază niște fap
te. Să Ie căutăm. De pildă : opti- 
cianul Dumitru Petre... Prin ce 
ie caracterizează el ? Printr-o 
comportare plina de demnitate : 
ca muncitor el nu lasă aă 
din mina lui nici o lentila 
slahă calitate. îmi amintesc 
odată, cei de la serviciul de con
trol pe uzină găsind o defecțiu
ne la un microscop au crezut ca 
vina e a lui. „Nu este a mea”, a 
răspuns Dumitru. „Cnm așa ?’*. 
Simplu, eu controlez piesă cu 
piesă înainte de a o preda. Cău- 
lațj cauza defecțiunii în alta

ia Bă 
de 
că

O
Hoțiile au fost culese și așe
zate in lăzi. Acum se încar
că în autocamioane. Peste 
citeva clipe ele vor sosi pe 
piețele Capitalei. Imagine de 

la G.A.S. Pantelimon.
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Dacă îs timpul cerii cei mal 
mulți elevi coliiuld munții, pe
trec mi«Biute zile de odihna 
pe malul însorit al marii, nu 
inzeanină că pentru cei ră- 
nuLp acasă, tu satele fă ora
șele lor, vacanța e mai frlrei- 
tă în «ctic:ldp Dtmpotncă 
Cluburile elmlor « mtrenea- 
zâ la un progres: boțwt fă va
riat- Amenaiaie ’■ locurile 
cele mai pitorețti, in parcuri 
sau la săurvi^ea rtarilo? fi 
lacurilor, acestea oferi eteri
lor clipe de recreeze ți dotia- 
dere.

In reptuuea Br^țoc ranc|ao- 
nează 17 La ^btu, in
localul Scot-.'. ar », r-i
orafu! Sf. B*#*
clubul UrirLîâe-r .Gfaeor-

ghe Dom" f» »■ wwmeroa- 
se orașe fi ■■■« «• ;-eiT des
chise, de czrr^d. daimn pen
tru elevii t£=x sesbie mad»i- La 
Sibiu toate acthrîtâjiie :s 
liber se der/âjo^ra cete
două parcan ale orașului — 
OumbrsDfl f> Sab Anm_ Pro
gramul riubui», întocmit dai 
treme, pe baza consultării e- 
levdoT fi a erpenenfei de 
anul trecut, cuprinde excursii 
fi cțrttinețu, întreceri în ca
drul spartachiada, manifestări 
cultural-artistice fi alte nu
meroase acțiuni.

O activitate bogată cu eierti 
din fcolite medii se desfășoară 
în orașul Sf. Gheorghe. Con
ducerea clubului Uzinelor tex
tile a luat toate măsurile pen
tru organizarea unor intere-

B«rw~
MB «<• >«rt» D, 

toți 
w-w Ibb^Ub
VMnBM Amb •-«* L De
bb4» a Ib«Mbi el «4 ■» piKi 

? !• b»«*bb4« • fiavt
•bbvi» *4 n» i h» rie4B<

4o b«aa ■—« e*xmB«i tBB»- 

<• 4« BBl 4b MBOlia. m •» oro- 
>e d* CTTfierra iIbotbIsi £>e 'a 
io«ar»Hi! Somn ■ iaraiui Dmi- 
Ttb u »e poarte nalte1 Li rvwdnî 
tai «4 i-a rtenrnl p* i — pe 
Ran/ LS J? pUtL ca
care >oereaaâ alitnri «u d-epi «3» 
»* flSe ^-'rvni mo ei te arti» ți 
el frontal.

—DucBția pnrtati cn tovarășa! 
DuMitra Stan î-a arilal cerei- 
pandmta’wi aattra cit de Btil 
erte ca i na in te de a te apaca iă 
ați croi pe birt ie ■■ articel cifre 
liar M le conialți ew iavarițu 
din arfaaizația de partid, ea to- 
varițâi din caadaeerea lecției 
■an atelierului, ca Maițtri. ingi- 
■eri etc.

Iată cite fapte iatereiaate ie 
găicaa dincolo de cifre, ce len- 
8uri bogate ie puleia deicoperi 
dincolo de calificativul de frun
taș pe care îl poartă tineri ca 
Ilie Cocoț, Petre Dumitru. Eugen 
I nguremu Râul Lobemohn. Ma
rin 5 ențcl. Mioara Preoteasa ele. 
Așa ți trebuie procedat : io co
respondențele noastre ia povestim 
fapte interesante din munca >■ 
viața celor despre care icriem.

*
...Același sfat i] dam tuturor 

corespondenților noștri volun
tari ! *■

EUGEN FLORESCU 

sânte acțiuni comune ale mun
citorilor fi elevilor: întâlniri 
cu eroii cărților, discuții în 
jurul filmelor vizionate în co
mun, audiții muzicale, seri de 
dan^. șezători literare, între
ceri sportire. Accentul se pune 
pe organizarea unor aseme- 

manifestări fa care sd jie 
antrenați- deo pot rină, toți ti
nerei : muncitorii fi elenii.

Se pune insă întrebarea 
din orușnl Brașov na au 

fi ei un club pe lingi care să 
arfireze in timpul verii ? La 
acenszd întrebare ne este greu 
■t ddm rifspanx !n pianul 
comâse^BÎKî o-naenesc UTJf 
se că Ia 1 iulie s-an
«tesrhu tn caarJtd Broor trei 
dz6«n jr<K dra a«t cerut 

tz-‘- st tzzd 
erăic-r»c U T-M .

ri m mdscri peuerț ds^aa- 
derea grabuscă a eeic? irr- 
ciuh^n pe «*e le ^rp^de 
planuL Firețte^ trebuie 
s» jpnfr»I Titrjăn de învăță- 
mint. care, -eparorisd la ace
ste eiuburi cadre de sț-eciah- 
taie, aă asigure indrumarea 
metodică a eieuilor Sînt ne
cesare ai em ea ea ead*e de jpe- 
cxlitate fi pentru cluburile 
dm regiune. indeoseM pentru 
acțiunile mai importante: pre
gătirea si mpozuMi ne lor, a pro
gramelor artistice, culegerea 
folclorului — acțiuni prerăzm-

cu phzt—r 
lip-jârtLELă nfmr £

INFORMAȚII
terr» f*v-vrruru alw • 
«rut» ale «ocratu.

ia 0052 'dtaptpaaes 
freevr^’e în sex&NQui 

¥*râ_ lemnarul SănitițS 
Pre 1 edcnlor SoeiB> a o?^&£b- 
Ex: rțrent > Fttadesd
un U care aa por&-
rfpat media pediatri <Sa toa
te spitalele din tari 
tratamentul în dăspepsaie 
grave ale copffior C» aceasă 
ocazie »-« prelucrat șă dl'a- 
cat plar. jj tehr.;^-organizato
ric în domeniu! prevenire p 
combaterii ac?stei b&li. Tcî- 
xlată, au fost repariLtaxe trie- 
iicamentele și aparatele ne
cesare.

Pentru perioada vacanței 
de vară un număr sporit de 
zadre medico-«anitare se în
grijesc de sănătatea copiilor 
trimiși în colonii și tabere.

• Pe lingă casa regională 
Oltenia a creației populare a 
luat ființă 
literara 
stituire 
bâtă, au 
Uniunii
Romînă si alti oameni de cul
tură si artă. Membrii cenaclu
lui și-au propus să desfășoare 
o vie activitate de creație în 
care să oglindească munca a- 
vîntată a oamenilor muncii din 
Oltenia în opera de desăvâr
șire a construcției socialismu
lui.

cenaclul ..Oltenia
La ședința de can- 

care a avut loc sîm- 
participat delegați ai 
scriitorilor din R. P-

(Agerpres)

te fn planul multor duhuri. 
Pentru culegerea folclorului, 
în special, ar fi poate necesar 
să se asigure sprijinul Casei 
regionale de creație.

La țcoala 
muncii patriotice

Cînd trăiau încă emopde 
sfirfituiiii de «» șeoter. eind 
se sehUă^abia cies:*:
Mcunțe, eierti n cerut să se 
preradd fi eciiuwi prin care 
să-fi cw.-’-.h-zțăz la a-
•nenajarea s*-*: parc an a

dmm. te F.^-.r-rea uuei 
or» ■ yt-agjeou-

pnwT să :* și >
■■w! acests î«3 piiio^ăă^uie a- 
gnetrie de s?«t. si sxw.&cesmtE.

Mii--, ~.r ■- fi iă K
îrnzx £-» ' - -’ j
sa “’r

L< i-, .t;.-; .: zz --
■*1 treent ț* o B««d
f©ae« care r-«

ți-a 
* iu iduor o

ace
sta» X--L Jar eLsm au crea: 
«x în vecsnțd. o țaoară. Des- 
^usă te î înLe. tabăra r« 
faucfaMa sa ser-a de două 
•dfftăimtm cu un efect:? de XO 
«Seri pe sene, E de-ajuxt pen- 
tm a demonstra entuziasmai 
cu care perisrpe Ia această 
ImpcrtarA? lucrare si «punem 
că, din prima zi s-a prezentat 
un număr mai mare: 340 de 
elevi. L-am întrebat pe șeful 
fantierului — inginerul Alexe

Ieri s-a deschis in Capitală

Expoziția industriala
italiana

* B- 
=—ar d- 7- 
2. F 

tfrlar rots«TT{BSa ta !ta!:a
la MCmarv. wrttml 

Aafil c* • m»’ dirra g»t» 
■■■afTa atT. < M mstere* 
rosarux-i fawr-^*. a* a 
rv4mi eft a nai ale
recHMnac r-eJrt»’- rmftal 
al MțT*"** Br istaatzXBlmra b 
ț&ril «e fajC'iisâ, in sdkrafa ei*- 
acxs^Wrll )at pe pLau ttUuaA. 

mbrrr-a st arce-Im- <l-n 
puk» fomeior in|a«taUara. 
C -^BHTtBl MOPQ ru ttaxia jb- 
ttreaaaaA i—janlifa r 
•or de «aport a&e «mecenat 
iUfltaBb IwiurtT hmeie italie
ne pr'^urttoor» raBtaLați! 
coKapfate Trixie m JT» 
Ha taftnutrrd co-

. -.crfart — rl *n -le
garea firmelor furnizoare. în
treprinderile rominești d? co
merț sa îndreaptă în
mod firesc snre locarile unde 
găsesc em mai mare conve
niența atît di:': punct d? vede
re al nivelului tehnic și condi
țiilor de livrare a produselor, 
cît și din punct de vedere al 
desfacerii mărfurilor proprii.

• In încheiere vorbitorul și-a 
exprimat convingerea că ase
menea contacte ca ceîe pri
lejuite de această expoziție, ce 
exprimă hărnicia și talentul 
poporului italian, vor contri
bui la găsirea celor mai bune 
căi și mijloace pentru lărgirea 
și adîncirea relațiilorj-omino- 
italiene.

■■Rfiapunzînd, ministrul

Crețu — cine s-a evidențiat 
dintre elevi.

— Mi-e greu s-o spun — 
ne-a mărturisit acesta. Intr-o 
zi s-au evidențiat elevii de la 
Școala medie ^Unirea” ți de 
la Școala profesională Hidro- 
Târc^xică. Ir altă zi cei de la 
Școala medie -Andrei Șagu- 

fă de ia Șco<ste profesio
nală _S‘.ez»zui Jtofu”. Afa că,
- ■zdețt. s-au evidențiat elevii 
de la toate feolile care fee 
parte di* acecstd serie...

rn.‘--«sdeT3-î-, sirindu-î la lu
cra n«-ț* poți imagina ca
una di-, g^npe sei ssral. din 
elevi aă rt——d ț# Sînt
•n ri Așezare dorește
ot ir~-« *2 defixi steagul 
■zz ines-.tas. La fel de ha raia 
sînt ți ta_ pauza de
masăL SĂeul^țde eu ț=îscare se 
goiese -r.'jrz. sî, txaap de « oră, 

j6e-»nte lor tx>- 
'oaw. se aoă pmă deper*?, fn 
pri fii rn« *■". /■ r.

Tot la Brașov, elevd
de fa $eoaâa ̂ =dîe ar 4 perti-
-oă fa «*:«: mare

sporrir ia codru! 
>" • eri fa Sc&ifa med:* 

I la ar-.e'-t :-ec î.am sta- 
:ec-. -ie tier: c_ p?Kit

- za aere de m*ncr ri
< g&rz&P.ă.--' ș agrre-^e de stit 
.ia Cvite^j p Peușra
toate acu -, ub-rrr fost
X—2 7* . ;:4:ț «.“‘Crxcti- 
re fi dirtnetir’ : se iereță 
rraîeee. se organizează igri de 
poezie, eonerrntri, «4*ifestăn 
spor, i ve.

Iată, ded bucwnale vacan
ței : errursn fi drumefti, tabe
re de odihnă n tratament, clu- 
buL. Toate sînt rezultatul 
unei complexe munci de or
ganizare, ale grijii pentru o- 
dihna elevilor. 

merț^Iui exterior al Italiei, 
senatorul Giusepp? Trabucchi, 
i spus printre altele : Expozi
ții care o inaugurăm nu 

numai o simplă repetare 
’ei an*r: lare. care a fost 
■:> de relații reciproce 

economice culturale mai 1 jr- 
i?e6intă un pas 
sperăm că-i va 

o nouă creștere 
-■r dintre cele 

■A țâr., o intensifica re a le- 
rtirJar -nU» popoarele

IMxuwti mi »• spun că în- 
eterur.. Crre nu cere 
dr ri<im. nici de 

politice, ci se ba- 
txzL pe re- .ii vaUraa bună- 

scopul 
ce-1 atribui vizitei 

tBele. Dc.-zr: ca in-
tr-itLi r: a es*e de a profita de 
arwasU ocusie pentru a găsi 
pMrtMîltTtea de a spori 

Va fi cu atît mai 
Ifcrx daci wr; puten dezvolta 
* rB^uvturile de colaborare 

peiitru că noi. italienii, 
t cm să participăm cu utila- 
Me studiau* de noi In marele 

de industrializare a Re- 
fBdU .->i Popuiare Rcxnine.

5<3£i*inaptele și intențiile cu 
txre aa> si inaugurez

llssîs.’să lint : să de- 
tE-aisi/rr :??ta ri capaci- 
c.r.îe>5 pr-i-dTK-it'.ri a poporului 
nc-Crv. •*. .?*•<■ tui Dtcntru o
ro*ahp:-are ecvr cLcâ. tot mai 
Largi, si ușurez cu-

-®cprore a pcpcare- tțiara lărgită
Consiliului teatrelor

I

marmură a 
din CapLaîă 

au Bvut ioc vineri și «îmbăta 
pjfr.r.rei lărgite a 

C^iriLului teatrelor din Co
rn teiul de Stat pentru Cultu
ră ți Artă, in care s-au discu
tai proiectele de repertoriu al 
teatrelor pentru stagiunea 
1963—1964.

Au participat, în afară de 
membrii Consiliului, directori 
de teatre din Capitală și din 
țară, autori dramatici, regizori 
și secretari literari.

Plenara a fost condusă de 
tov. Dumitru Popescu, vice
președinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă. 
Regizorul Radu Penciulescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
teatrelor, a prezentat referatul 
biroului consiliului cu privire 
la proiectele de repertoriu al 
teatrelor pentru stagiunea 
■1963—1964.

Pe marginea referatului au 
luat cuvîntul numeroși parti- 
cipanți, printre care artistul 
poporului George Vraca, di
rectorul Teatrului „C. Not- 
tara", acad. Zaharia Stancu, 
directorul Teatrului Național 
„I. L. Caragiale”, artiștii eme- 
riți Gheorghe Leahu, director 

Desfășurarea lucrări'or agricole
(Urmare din pag. I)

regiunea Hunedoara. Cositul 
tinetelor este întîrziat mai ales 
în regiunile Bacău. Ploiești, 
Argeș, Maramureș, Suceava și 
Mureș-Autonomă Maghiară.

In bune condiții se desfă
șoară în aproape toate re
giunile țării acțiunea de recu
noașterea culturilor în vederea 
asigurării semințelor de cali
tate și din soiuri valoroase 
pentru noul an agricol.

Tinînd seama de mersul vre
mii, este necesar ca în saptă- 
mîna viitoare consiliile agri
cole și conducerile unităților a- 
gricole socialiste să acorde 
toată grija folosirii judicioase 
și depline a tuturor mijloacelor 
existente în regiuni pentru 
desfășurarea la vreme a mun
cilor agricole de vară.

Consiliul Superior al Agri
culturii recomandă în primul

I
Fabrica d« ipirt RădăuțiANGAJEAZA

2 ingineri chimițfi

Fabrica de țigarete Tg. Jiu

ANGAJEAZA

— Un șef serviciu mecanic-invesfijii

— Un șef serv. C. T. C.

— Un inginer tehnolog

Condițiile pentru ocuparea primelor două posturi — ingi- 
ner in specialitate sau înrudite cu o vechime în producție 

J de fi ani în funcții tehnice de specialitate, iar pentru postul 
de inginer tehnolog, aceleași condiții cu o vechime de un an. 

ț Pentru orice relații vă veți adresa la Fabrica de țigarete 
f Serv. Organizării și Normării Muncii.

lor noastre, să sporim stima 
reciprocă, să ajungsm la o 
urietenie care s-o continue pe 
cea din trecut, dar să promită 
mai mult în viitor, să dea un 
nou impuls legăturilor de 
schimb în interesul celor două 
țări, să ajungem astfel, pe cît 
este posibil, să contribuim la 
cauza păcii între popoare.

★
Asistența a vizitat apoi ex

poziția, unde, pe aproximativ 
9 000 mp, 165 de firme italiene, 
printre care mari întreprin
deri particulare și de stat, își 
prezintă produsele.

Participanții la inaugurarea 
expoziției au. fost invitați apoi 
Ia un cocteil oferit de președin
tele Institutului italian pentru 
comerțul exterior, Giuseppe 
Dall’Oglio. la restaurantul Pes. 
căruș.

★
Ministrul comerțului exte

rior al R. P. Romîne, Gogu 
Radulescu, a oferit sîmbătă 
un dineu la Palatul de la 
Buftea,'cu prilejul vizitei în 
țara noastră a delegației ita-r 
liene condusă de senatorul 
Giuseppe Trabucchi, mini
strul comerțului exterior al 
Italiei.

S-a toastat pentru continua 
dezvoltare a relațiilor econo
mice romino-italienc.

Expozilia. organizată în șoS. 
Kisellcf rfimîne deschisă pînă 
la 15 iulie.

(Agerpres)

repertoriu 
tot 

din piese

al Teatrului de stat din Ti
mișoara, și Liviu Ciulei, regi
zor la Teatrul ..Lucia Sturdza 
Bulandra", criticii de artă 
Traian Șelmaru, redactor șof 
al revistei „Teatru*4 șî Andrei 
Băleanu, Nicolae Munteanu, 
secretar al Consiliului teatre
lor, dramaturgul Sergiu Făr- 
cășan și alții.

In cuvîntul lor, vorbitorii 
s-au referit la rezultatele ob
ținute de teatrele noastre in 
promovarea unui 
contemporan alcătuit în 
mai mare măsură 
noi romînești, care înfățișea
ză aspecte actuale ale vieții 
poporului nostru, în prezenta
rea unor piese valoroase din 
dramaturgia universală.

Totodată, în cadrul ședinței 
a fost examinată multilateral 
structura repertoriului dra- - 
matic pentru stagiunea viitoa
re în lumina sarcinilor educa
tive și estetice ale teatrelor, 
făcîndu-se .numeroase propu
neri menite să ducă la îmbu
nătățirea conținutului de idei 
și a varietății repertoriului, Ia 
creșterea continuă a ponderei 
repertoriului dramaturgiei o- 
riginale contemporane.

(Agerpres)

rînd să se ia 1 
pentru stringer? 
scurt timp a recoi 
păioase 
rea

toate măsurile 
în cît mai 

..... ........... „ „ de cereale 
păioase si a măritei în vede
rea înlăturării pierderilor.

Mijloacele care nu sînt 
folosite la strîngerea recoltei 
de cereale să fie repartizate 
judicios la recoltarea mazărei, 
balotarea paielor, căratul sno
pilor pe arii, transportul și în- 
magazinarea recoltei, la exe
cutarea arăturilor și însămîn- 
țarea unor suprafețe cît mai 
mari cu plante de nutreț.

în saptămma viitoare tre
buie. de asemenea, sa înceapă 
treierișul cu batozele al cerea
lelor secerate și al mazărei.

în regiunile în care cositul
fînețelor este întîrziat să se 
grăbească această lucrare și să 
se asigure transportul și depo
zitarea în bune condiții a a- 
cestor valoroase furaje.



SIMPOZION
Uniunea societăților de ști

ințe medicale din R. P. Romî- 
nă — Societatea de istorie a 
mcdicinei, în colaborare cu 
filiala din Brașov a Uniunii, 
a organizat în zilele de 5 și 8 
iulie la Brașov un simpozion 
cu tema „Medici și farmaciști 
de odinioară, luptători pentru 
răspîndirea cunoștințelor me
dicale în popor”. Au luat parte 
academicieni, profesori, cerce
tători, medici, farmaciști, pre
cum șî reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de 
Stat.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de acad. Ștefan Mil- 
cu, vicepreședinte al Acade
miei R. P. Romine, președin
tele Uniunii societăților de 
științe medicale din R. P. Ro- 
mînă.

Din partea comitetului re
gional de partid și a comitetu
lui executiv al sfatului popu
lar regiunal, participanții au 
fost salutați de tov. Teodor 
Haș, secretar al comitetului 
regional Brașov al P.M.R.

Lucrările simpozionului au 
fost prezidate de prof. V. Bo- 
loga, om de știință emerit al 
R.P.R., președintele Societății 
de istorie a medicinei.

După referatul „Tradițiile 
romînești în popularizarea 
medicinei”, prezentat de conf.

I. Ghelerter, vicepreședinte al 
Societății de istorie a medici
nei, medici-istorici, medici și 
farmaciști din București, Bra
șov, Cluj, Iași, Brăila, Timi
șoara, Sibiu, Botoșani, Tg. 
Mureș etc. au ținut peste 40 
de comunicări științifice care, 
trecînd în revistă principalele 
momente din istoria medicinei 
romînești, au relevat activita
tea de popularizare a cuno
ștințelor medicale și farma
ceutice a savanților progre
siști și a medicilor patrioți din 
țara noastră. S-a arătat, de a- 
semenea, marca dezvoltare de 
care se bucură în prezent edu
cația sanitară, precum și pers
pectiva de îmbogățire a expe
rienței în acest domeniu.

Secția de istorie a medici
nei din Brașov a prezentat o 
serie de comunicări importan
te cuprinzînd activitatea de 
popularizare a medicilor și 
farmaciștilor brașoveni în sec. 
XVI—XX.

Sîmbătă dimineața, partici
pants la sipmozion au vizitat 
expoziția „Aspecte brașovene 
din popularizarea medicinei 
în trecut și în prezent”, des
chisă cu prilejul simpozionu
lui. în sălile bibliotecii regio
nale centrale Brașov.

(Agerpres)

fPOftT-

Vizita delegației 
de specialiști romini 

In Finlanda
HELSINKI 6 (Agerpres). —* 

La 5 iulie Mihai Suder, mi
nistrul economiei forestiere al 
R.P. Romîne, conducătorul dele
gatei de specialiști romîni, care 
vizitează Finlanda, a lost pri
mit de Veli Merikoski, mi
nistrul afacerilor externe al 
Finlandei, cu care a avut o con
vorbire. A fost de față Ionel 
Crișan, însărcinat cu afaceri al 
R. P. Romîne la Helsinki.

In zilele de 4 și 5 iulie dele
gația de specialiști romîni a vi
zitat obiective industriale din 
domeniu] prelucrării lemnului și 
a avut discuții cu unii condu
cători de întreprinderi din Hel
sinki. La 5 iulie, Legația R. P. 
Romîne a oferit un cocteil în 
cinstea delegației. Au participat 
Asko lvalo, secretar general 
ad-interim a] Ministerului Afa
cerilor Externe și alți funcțio
nari superiori din același mi- 
ninister, directori de institute 
forestiere, conducători de insti
tuții și întreprinderi forestiere 
și constructoare de mașini, oa
meni de afaceri, oameni de cul
tură, ziariști.

La 4 iulie radiodifuziunea fin
landeză a transmis un interviu 
acordat de Mihai Suder.

Ambasadorul R. P. Romîne 
în Cambodgia și-a prezentat 

scrisorile de acreditare
PNOM PENH 6 (Agerpres). 

*— în după-amiaza zilei de 5 
iulie, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al R. P. 
Romîne la Pnom Penh, Pavel 
Silard, și-a prezentat scrisorile 
de acreditare prințului Noro
dom Sianuk, șeful statului 
Cambodgia. După ce a trans
mis cele mai bune urări de 
sănătate prințului Norodom 
Sianuk și de prosperitate și 
progres pentru poporul Cam
bodgian din partea președin
telui Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, arr.L miorul 
a arătat ci guvernul romln, 
consecvent polițai de coexi
stență pașnică Intre state cu 
orînduiri sociale diferite, pe 
care o promove»^. dorește tn 
mod sincer si dezvolte relații 
prietenești cu Cambodxia.

Prințul NcrW-cxm Sianuk. 
mulțumind irrbasadorulm

R P. Romîne pentru urările 
adresate, a rugat să transmită 
din partea sa călduroase urări 
de sănătate și fericire pre
ședintelui Consiliului da Stat 
al R. P. Romîne, Gheorghe 

Gheorghiu-Dej și de prospe
ritate și progres poporu
lui romîn. Șeful statului 
Cambodgia a subliniat că con
cretizarea relațiilor diploma
tice deschide drumul spre o 
prietenie și colaborare strînsă 
în interesul reciproc al ambe
lor țări și al păcii.

După depunerea scrisorilor 
de acreditare, între prințul 
Norodom Sianuk și ambasa
dorul Pavel Silard a avut loc 
o convorbire care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială. 
La solemnitate au asistat 
Huot Sambath, ministrul afa
cerilor externe al Cambod- 
giei șl alți demnitarL

Acord privind 
crearea 

Federației 
Malayeze

LONDRA 6 (Agerpres). — 
In cadrul tratativelor care 
s-au desfășurat în zilele de 
4 și 5 iulie la Londra, între 
reprezentanții guvernului en
glez și teritoriului Singapore, 
s-a realizat un acord cu pri
vire la crearea Federației 
Malayeze la 31 august a. c.

După cum se știe, aceste în- 
tîlniri între cele trei delegații 
au fost precedate de o săptă- 
mînă de tratative duse de 
Duncan Sandys, ministrul co
loniilor al Angliei cu fiecare 
delegație în parte în vederea 
aplanării conflictelor care au 
apărut între Malaya și Singa
pore cu privire la contribuția 
financiară pe care Singapore 
urmează să o aducă la viitoa
rea Federație malayeză.

După cum relatează agenții
le de presă, acordul realizat 
la 5 Iulie va fi semnat luni 8 
iulie a. c. de către șefii celor 
trei state. In acest scop pri
mul ministru malayez, Abdul 
Rahman, urmează să sosească 
duminică la Londra.

COMUNICAT
Cu privire la ședința Comitetului 
Executiv al Consiliului de Ajutor 

Economic Reciproc

t
e Astăzi, tn ca- 
drui penultimei e- 
tave a campiona
tului cat. A 
fotbal, pe stadi~ 
onul Republicii se 
vor desfășura în 
cuplaj jocurile; 
Steaua * Știința 
Cluj si Dinamo Bucur ești-Ști

ința Timișoara. Primul meci 
începe la ora 18.30.

In tară : U.T. Arad-Progre- 
sul București: Steagul Roșu 
Brașov Minerul Lupeni; Cri- 
șaua Oradea-Rapid București; 
Dinamo Bacău-Farul Constan
ța ; C.S.M.S. lași-Petrolul Plo
iești.

Stațiile noastre de radio vor 
transmite repriza a doua a 
meciului U.T. Arad-Progresul. 
Transmisia se va face pe pro
gramul I. începînd din jurul 
orei 18,50.

• Selecționata de fotbal a 
cluburilor din U.R.S.S. a sus
ținut la Voronej un meci de 
antren ament cu echipa norve
giană Fredrikstadt. ne care * 
învins o cu 1—0 (O—0) prin 
golul marcat de Korolenkov. 
Au jucat în echipa sovietică : 
laș in, Kesarev. Sustikov. Du- 
binski, Dikarev. Netto (Kor<>- 
lenkov). Met revel i. Voronin. 
Ponedelnik, Ivanov. H j.- 
nov.

• Cnntinuidu-j; i«
Canada, echipa sriecU-“_:_ at 
fotbal a orașului Aim a 
la Montreal cu o reprerer.tz- 
tivă locală. Fotbaliștii artei eu 
terminat învingători ea scor-xi 
de 5—0 (4—0). Au marcat VoX 
kas (2), Rokidis. Vertsoaid j (2i. 
In jocul următor, echipa etr 
niană va evolua la Toronto.

garia 4'49”2/10 ; R. P. Pomi
nă 4’53”2/10. Urmărire indivi
duală (4 000 m) : 1. Stoianav 
(R.P.B.) 5’05"6/10; 2. Duță
(R.P.R.).

Concursul continuă astăzi cu 
începere de \a ora 17.

a Pe aerodromul Tușino de 
lîngă Moscova a început con
cursul internațional de acro
bație aviatică, la care parti
cipă piloți sportivi din R. P. 
Ungară. R- P. Polonă, R. P. 
Romînă, R. D- Germană, R. S. 
Cehoslovacă. R-S.F. Iugosla
via și U.R S.S.

Prima Drobă. care a cuprins 
un complex de 10 figuri, a 
fost cîștigată de sportivul so
vietic Vitold Pocernin. Pe lo
cul doi s-a clasat Margarita 
Kirsanova, din echipa femi
nină a U.R.S.S. PiloUi romîni 
St. Calotă si I Crișmaru au 
ocupat locurile 13 și respectiv 
21. Pe «chine conduce UJt SS

• In concursul intemațioEial 
de călărie de la Aachen, ita
lianul Graziano Maanelu a cU- 
tijțat concursul de 
„Clasa M totalizând 1 15» 
puncte. Plnriu iR_PR.' pe ca- 
•tî! Clasx w c-asat pe kr 

9

d-x. Bevto a retocT
joc xnvdeia ca iLtidh* 

r«2a a JKeves U QS Is

Grevă a elevilor 
din Chile

SANTIAGO DE CHILE, l'n mr 
măr de 35 000 de elevi de Ia școlii* 
medii din Chile an declarat qrevâ. 
cerînd autorităților ’■Jțire*
condițiilor de invățămint si înlocui
rea localurilor d« scoli Insa.’ ihr*. 
Eleva au fo&t spr:Cniti de 
După cum relatează a~- >■* 1*
presă din Santiago da Ofts. ia 4 
iulie politu a încermt ai 
tie o deEUînstrati* saa^aajMMr» >a 
care parti 12C*X» ■4* uec- 
aoane. a îftcwt * I
ne ăc canerâr. 4? I
mmb $> •• tarwaan *^9

PE SCURT PE SCURT
Pstrj •t’țrarea rssois

3 Rritoțai • aton

• Desfășurau 
între Toulouse 
Aurillac (234 ier. . 
cea de-a 23-a e€>- 
oâ a Turul „ ci
clist al 
(profesinniri > &
revenit 
lui'Rik Van Lzxrv, 

cronometrat în 6h Pe
locul doi. la 37", i-a cîaxa: 
fancezul Anquetii, Aceasta a 
fost cea de-a treia victorie âr 
etapă obținută de Rik Van 
Looy.

In clasamentul general in
dividual continuă să coc ducă 
belgianul Gilbert Deanet.

• Simbdtd a începu: pe ve
lodromul Dinamo din Capitală 
concursul ciclist de pistă la 
care iau parte alergători din 
R. P. Bulgaria fi R. P. Ro- 
jnînă.

Iată primele rezultate: 1 000 
m cu start de pe loc : 1. Kirev 
(RJ>.B.) — ri2-£ 2. Novâkov 
(R.P.B.) T12T3H0; 3. Burlacu 
(R.P.R.) J'13”4fl0. Urmărire
pe $chipe (4 000 m) : R. P. Bul

t J. U zale
■ e JtS _S GȚj0o»yi 'TMMto- 
7.* r. Xcjioe* n
rite (Lr-
ktoi. Pmw (AryesrzwK 
HoAecsfa (1UJJ <■ cri* i 
pocl ?rrw<i (UJLS-Sj M 
VUTCZt £ Brvta (SL-A; ar-u

• La Ales-iaearti (IxaLa) 
dispui: iaecul ie
bor pesiîru catmocarL euro- 
pean ia est mise* oe-
țzuăiorui uiluhri -italianul Sal
vatore Burmui Si șalangerul 
său. franceud Ren* Limecr. 
După 15 icprixe. victoria a re
unit La puncte Iui Burruni, 
care va titlul mondial
deținu: de tallardezul Pene 
Kmgpecht.

• Federația suedeză de 
scrimă a alcătuit echipa repre
zenta ti vă care va participa la 
mijlocul acestei luni Ia ram- 
Dionatele de la Gdansk (R P. 
PoLonă). Din echipă fac parte 
Broms. Lewin. Rohlin (floretă 
bărbați), Parlm. Wahlberg, 
To 11 bom (floretă femei). Soren
sen (spadă) si alții-

(Agerpres)

ciMitmiwmifE
Doctor In filozofie: Patria (bd. 

Magheru 12-14], I. C. Frimu (bd. 6 
Martia 16). Grivita (Calea Grivitel 

lîngă podul Basarab), Ștefan cel 
Mare (Șos. Ștefan cel Mare — colt 
cu str. Llzeanu), Grădina Progre
sul (str. Ion Vidu nr. 5), Misterele 
Parisului — Cinemascop : Republi
ca (bd. Magheru 2), București (bd. 
6 Martie 6], 1 Mai (bd. 1 Mai 322), 
Gh. Doja (Calea Grivițeî 80). 
Al. Sahia (Calea Văcărești 21), Sta
dionul Dinamo (Șos. Ștefan cel 
Mare) Stadionul Giulești (Șos. 
Giulești], Grădina 13 Septembrie 
(str. Doamnei 9). Clubul cavaleri
lor CinemascoD : rulează la ci
nematografele Magheru (bd. Ma
gheru 29), Elena Pavel (bd. 6 
Martie 14), Libertății (str. 11 Iunie 
75), Adorabile și mincinoase : ru
lează la cinematografele Floreasca 
(str. J. S. Bach 2), Luceafărul (Ca
lea Rahovei 118). Arenele Libertății 
(str. 11 Iunie). Avlntul tinerefii — 
Cinemascop : rulează Ia cinemato
grafele V. Alecsandri (str. E. Gri- 
gorescu 24), Victoria (bd. 6 Martie 
7), G. Coșbuc (piața G. Coșbuc 1], 
Legea e lege: Tineretului (Calea 
Victoriei 48), Cel doi care ou furai 
luna — Cinemascop : Lumina (bd. 
6 Martie 12), 23 August (bd. Dimi
trov 118), Tu ești minunată: Cen

tral (bd. 6 Martie 2), Giulești (șoa. 
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), 
Turneul 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 
Intre popoare (bd. Bucureștii Noi), 
V. Roaită (bd. 1 Mai 57), Toată lu
mea e nevinovată s Cultural (plata 
Ilie Pintilie 2). Pe urmele bandei : 
rulează la cinematografele Alei. 
Popov (Calea Grivitei 137). 30 De
cembrie (calea Ferentari 86), Idio
tul : 8 Martia (str. Buzești 9-11), 
Milă regească : rulează la cinema
tograful C-tin David (șos. Crîngași 
42), Virata dragostei: Flacăra (ca
lea Dudești 22). Mamelucul .- rulea
ză la cinematograful T, Vladimi- 
rescu (Calea Dudești 97). Noaptea 
pe autostradă : Munca (șos. Mihai 
Bravu 2211, Tăunul: Popular (str. 
Mătăsari 31), Colegii : Moșilor (Ca
lea Moșilor 221), Camelia rulează 
la cinematograful 16 Februarie (bd. 
30 Decembrie 89). Cereomușki: M. 
Eminescu (str. M. Eminescu 127), 
Olga Banele (Calea 13 Septembrie 
196).

S^radbaL a»

& P.

fir î. 3. L
< utjaeprr»' — 

!• a*tofto4 OtoMfi oMfimed In - 
do*tot M«4toa Co* • 

greș mm2 al w-
PMOto pe'fM propăftrra 

de ruâxn dm 
ÂGJL tVAACPi Pr^hcwpeuîu 
M o edapex: U J ta
ie. dtopd nwnfific •“

C* PI» • 4b
aFv wHMMat t—

CIUDAD DE GUATEMALA— 
Dcpd cj reifit 
Prexua Lansa, auiomă^ue gue- 
ler.aJfie au recunoscui cd o 
unitaie a trupelor ae gucrJă 
dm Gualen^ila a ocupat t:mp 
de mai etulfe ore localitatea 
York din provincia Ixnbal. Po
trivit comunicatului, membrii 
uniiății de guerilă erau toarte 
bine Înarma ți. Guvernul mili
tar guatemalez intensified re
presiunile împotriva elemente
lor democratice. In capitala țării 
i-a anunfat că 36 de persoane 
au fost arestate sub acuzația de 
„complot antiguvernamental". 
Arestați! urmează sd apară în 
țața unui tribunal militar gua
temalez.

Victimă 
a discriminărilor 

rasiale
NEW YORK. — A încel.t 

din viață Clida Kennard, primul 
student negru care a încercat «ă 
treacă barierele instituțiilor de 
învățămînt din statul Mississippi 
rezervate „exclusiv albilor”. Cu 
patru ani înainte ca James Me
redith să fi devenit primul stu
dent negru de la universitatea 
Oxford din statul Mississippi, 
Clide Kennard, student la univer
sitatea Chicago, a încercat să se 
înscrie la colegiul din statul Mis
sissippi, unde piuă în ziua de as
tăzi învață „numai albi”. Vrînd 
să-I pedepsească pe Kennard 
pentru „îndrăzneala” sa, poliția 
din atatu] Mississippi l-a acuzat 
că ar fi furat suma de 25 de do
lari și l-a condamnat la 7 ani 
închisoare. Kennard a stat în în
chisoare doi ani, după care, în 
iarna trecută, pe neașteptate, gu
vernatorul statului Mississippi l-a 
grațiat. Mai tîrziu a-a aflat că 
tînărul este bolnav de cancer ți 
că în închisoare a fost supus unul 
tratament îmgrozitor. El a fost 
transportat la Chicago, la mama 
«a. A fost însă prea tîrziu. în 
noaptea de 4 iulie, Kennard a 
încetat din viață.

LEHINGRAD — F»
Ladoga te . --pt La- 

Bââorad a ant loc •
IsspSĂ criaccwă inSTE • 
fi doi «cafandri.
frs-xhU acestui lac, •cfifts-^—U 
Abaterii Tanpoliki obserrtwd 
ed tfUniălad li di tîrcoala a 
tras in el rdntndu-L Un &lt 
scafandru, Mihail Gutenev. a 
încercat rf vină în ajutorul 
prietenului său. dar morsa s-a 
repezit asupra lui cu dănțu.

Itțș 1 runaUpe. perts-
to «u epu-

• todțMc Lrtoșdc^w toc-
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Scrisoare din Moscova

Tineri din combinatul chimic
de

Publicăm un reportaj 
al ziaristului sovietic L 
Filipcenko despre mun 
ca tinerilor din Combi
natul chimic de la Bala-

la Balakovo

I 
I 
I
I 
I
I 
I
L:

e malul sting al 
Volgăi, lingă orașul 
Balakovo, te în
tindea nu de mult 
stepa pustie. în 
mai 1958 au ve
nit aici constructo’

rii înarmați cu mașini puternice 
spre a înălța un mare combinat 
de fibre sintetice.

în 1959 constructorii au pus 
prima piatră la temelia combina
tului, iar în ziua deschiderii 
Congresului al XXIITea al 
P.C.U.S. a intrat în funcțiune 
prima instalație pentru producția 
de cord.

Cei din Balakovo nu vor uita 
niciodată clipele emoționante 
cînd au fost puse în funcțiune 
războaiele de țesut, instalațiile 
experimentale. Dar și mai solemn 
a fost momentul punerii în func
țiune a mașinilor secțiilor de 
cord.

Cite zile și nopți agitate au 
petrecut constructorii ! Dar acum 
s-a terminat! Prima secția lu
crează.

La ttulnufu *’<
la Balakaca, rad ai
au Rinioi msslți ea^aa^aiiști, 
mulți tuuri.

Toată lumea da pa șaatior U 
cunoaște pc Kuhușhia. La în
ceput Semen Vaiiliertci ■* ase* 
pregătiră de constructor. Poseda 
însă brațe puternice fi • dorința 
vie de a munci. După puțin timp, 
acest tinăr energic s a remarcai 
ca un excelent constructor.

...Era o zi recel sufla «n rtMZ 
tăios. Kukușkin fi alți tineri care 
lucrau la același planșeu iși ter
minau tura. Spre seară s-a pornit 
un viscol. Băieții priveau alar
mați cele două deschizături pen
tru ferestre pe care nu reușeau 
să le acopere. Ce să facă ? Noap
tea pătrundă pe aici zăpada. To' 
pindu-sa zăpada se poate trans
forma în apă care amenință a 
inunda grdpile de fundație. Nu, 
nu trebuie să plece, trebuie să 
rămînă în secția deschisă. S'a 
hotărît! Băieții rămîn. Cei 14 
flăcăi au montat pînă dimineața 
planșeul.

Cînd au trebuit să te monteze 
pereții despărțitori dintre secția 
de răsucit ți cea de filat, N. Sa- 
zanov, V. Sutulin și zeci de alți 
tineri din sectorul respectiv al 
construcției au rămas în conți' 
nuare două zile și două nopți pe

i d*

c.
pini p-M £ad«-

ați rarii /âespre

tp^as despre tiuinl 
Meolae Bduv. Acesta a faceput 
mișcarea pauirn in^șaroa de pro
fesii mpiimentara-

Se -SRJfraia teras acea treia Lu
crările trebuia urteutate. £ greu 
iară să proeresezi daci ia ceiec- 
tirul de couatmcteri nimeni sa 
are • a dana profesia- Cum »e 
îmftslaărcjfr c£aera — auaca 
stă pa loc, n ora cina iă-1 i*- 
la cniaacă-

— Nu mai merge aM — ’P"
Be lor. Trebuia să iarăfăm ca 
tații. Fiecare să poale îalocsu ari
cind pa ua alt tororăș.

Și tinerii s-au pus pe carte. 
Au învățat ca perseverență...

Constructorii combinatului chi
mic au realizat un mare volum de 
muncă. Construcțiile lor ocupă o 
suprafață de peste 240 hectare. 
Toate corpurile de clădire tint 
construite din elemente prefabri
cate din beton armat. S-au insta
lat 25 kilometri de conducte, 72 
km de comunicații subterane, 
s-au montat pe estacade peste 70 
de kilometri de conducte tehno
logice fi de termoficare.

Acum, cînd combinatul produ
ce, mulți dintre tinerii construe-
M MMM MM MM MM* M

între 3 și 5 iulie 1963 la 
Moscova a avut loc cea de-a 
7-a ședință a Comitetului Exe
cutiv al Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

La ședință au participat re
prezentanții țărilor membre 
ale Consiliului : S. Todorov, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, 
F. Krajcir, vicepreședinte al 
guvernului R. S. Cehoslovace, 
B. Leuschner, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane, D. Molom- 
jamț, prim-vicepreședinte al 
Consiliului dej Miniștri al R. P. 
Mongole, P. Jlaroszewicz, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone, 
A. Bîrlădeanu, vicepreședinte 
al Consiliului do Miniștri al 
R. P. Romîne, A. Apro, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Ungare, 
M. Leseciko, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

Ședința Comitetului Execu
tiv a fost prezidată de P. Ja- 
roszewicz, reprezentantul R.P, 
Polone.

Comitetul Executiv a exami. 
nat și a aprobat recomandă
rile pregătite de Comisia per
manenta a C.A.E.R. pentru 
construcția de mașini în do
meniul însușirii și dezvoltării 
producției, pe baza specializă
rii și cooperării, a unor tipuri 
de mașini și utilaje de înaltă 
productivitate, care să cores
pundă unui nivel tehnic înalt, 
pentru ramurile industriale de 
cea mai mare importanță din 
țările membre ale C.A.E.R. Co
mitetul Executiv a aprobat, de 
asemenea, recomandări în do
meniul specializării și coope
rării în producția unei serii de 
linii tehnologice complete pen
tru prelucrarea țițeiului, a 
unor linii tehnologica pentru 
Industria electronică, a unor 
mașini pentru industria tex
tilă, mașini de construcții șl 
mașini de construcții rutiere, a 
utilajului pentru industria ca
blurilor, precum și a cuptoare
lor electrice cu ire și a cablu
rilor de forță, și a dat indicații 
comisiei să elaboreze un larg 
program pentru producția ți 
specializarea liniilor și agre
gatelor tehnologice complete 
pentru industria chimică.

Recomandariîe aprobate de 
Comitetul Execalhr prevăd U_ 
crlrt în •_ ‘diw «*--
MSAa 6* ramia wvi g; rarw 
a«4=ri tft «MU

deplină a necesităților țarilor 
membre ale C.A.E.R. în ce 
privește tipurile menționate de 
mașini și utilaje.

Comitetul Executiv, a apro
bat lucrările efectuate de Co
misia pentru construcții de 
mașini în domeniul tipizării 
celor mai importante tipufi de 
utilaj tehnologic pentru indus
tria chimică și al coordonării 
planurilor de cercetări știin
țifice și de proiectări-construc
ții în construcțiile de mașini 
pentru industria chimică.

Comitetul Executiv a exa«* 
minat raportul pregătit de Co
misia permanentă C.A.E.R. 
pentru industria petrolului și 
gazelor cu privire la orientă
rile principale ale lucrărilor de 
prospecțiuni geologice în do
meniul petrolului și gazelor în 
țările de democrație populară 
din Europa șl a adoptat reccn 
mandări în scopul intensifică
rii continue a lucrărilo» de 
prospecțiuni geologice și al 
creșterii eficacității lor pentru 
asigurarea proiectatei dezvol
tări a industriei petrolului și 
gazelor din țările membre ale 
C.A.E.R. în cursul perioadei 
de perspectivă generală, cu 
rezerve prospectate.

Examinînd raportul Comi
siei permanente C.A.E.R. pen
tru industria cărbunelui cu 
privire la activitatea desfășu
rată în anii 1962—1963, Comi
tetul Executiv a aprobat prin
cipalele orientări ale activității 
comisiei care prevăd înfăptui
rea unor măsuri în vederea 
dezvoltării continue a indus
triei cărbunelui pentru satis
facerea la maximum a necesi
tăților țărilor membre ale 
C.A.E.R.

In conformitate cu dorința 
exprimată de R.P. Mongolă la 
ședința Comitetului Executiv, 
reprezentanții țărilor membre 
ale C.AE.R au acceptat în 
unanimitate ca în curind să 
aibă loc la Ulan Bator consul
tări bilaterale între R_P. Mon
golă ți celelalte țări membre 
ale CALR. in problemele co
la borăni economice pa pe
rioada de pd specii vă

La ședftoâă au mai fost exa- 
a*» în le-

Kăuiră r- care au fost adop
tate h ca? ascunzătoare.

S«i.sțr C — • ' 1 ii Execu- 
t** aî de Ajutor

s-a desfâ- 
jurat în Fjfcr.:»-' elaborării 
frățesii «1 reciproce

ȘEDINȚA COMISIEI PERMANENTE
C. A. E. R. PENTRU TRANSPORTURI

VARȘOVIA fl (Agerpres). — 
între 25 iunie fi 3 iulie 1963 
a șvut loc Ia Varșovia ședința 
Xn-a a Comisiei permanente 
CA-EJL pentru transporturi a 
Coosiindui de Ajutor Eco
nomic Reciproc.

La ședință au participat 
delegați din R. P. Bulgaria. 
R S. Cehoslovacă, R. D. Ger
mană, R. P. Mongolă, R. P. 
Polonă, R- P. Romînă, R. P. 
Ungară și Uniunea Sovietică, 
în calitate de observator a 
participat reprezentantul Re
publicii Cuba.

La ședință au participat, de 
asemenea, reprezentanți ai 
O.SJD. (Organizația căilor 
ferate a țărilor socialiste).

La ședința Comisiei au fost 
examinate rezultatele activi
tății din anul și au fost
stabilite direcțiile principala

pentru activitatea viitoare a 
Comisiei.

Comisia a examinat proble
mele legate de organizarea 
lucrărilor privind coordonarea 
planurilor de dezvoltare a 
transporturilor țarilor membre 
C.A.E.R pe anii 1966—1970 și 
în perioada de perspectivă 
generală.

Comisia a aprobat planul 
complex de îmbunătățire a 
transporturilor internaționale 
de călători, feroviare și ae
riene între țările membre 
C.A.E.R. în perspectiva apro
piata.

Comisia a examinat și alte 
probleme tehnice și organiza
torice legate de dezvoltarea 
transportului țărilor membre 
C.A.EJL în anii următori.

Ședința Comisiei a decurs 
într-o atmosferă de înțelegere 
reciprocă, prietenie frățească 
și colaborare.

tari aa traces aa Ltcraxa fa aee- 
țîila bou

Pa șaatieral ’da etaUrtcfu ■ 
v«aif eifira ani tiairnl
m—f*r V. Lakiaaat. Im prestai 
os dp manîari^ majoritatea ti- 
mari. L*ti—** a coatriăait la 
cenxtrairea celui mai complicat 
carp da didire — cel ca patru 
atașe — cura odiposteșta secția da 
râcaxd. .Va da mult el mai IsLcra 
pa 1 că el a. 'Azi, dupi a amrfâ 
perioadă da calificare speciali, 
lacreaai la mașiaila da răsucit, 
îmi și tuurcs filatoare A. Rex' 
——le-ca menit murea 
riast* f» ăacaria da a da drumul 
firului da cord ai sa înfișoore pe 
pri^u habini.

Drumul lai Lukianoo este dra
mul mahar tineri veaiși pe fan- 
tteml Balakovo.

—Corpurile da clădire ala see' 
fiei ar. 1 a combinatului tint 
voita fi luminoase. Sa respiri 
ușor — aparate speciala curăță 
fa permanență aerul. Aici stau 
înșirate sute de mașini de filat, 
da răsucit, de țesut. Pretutindeni 
fatilnefti tineret. Vîrsta medie 
eita da 22 da ani. Mulți dintre 
ai mai învață încă, preiau expe
riența de la cai „batrîni”, de la 
cei care au făcut practici aici sau 
la alte întreprinderi. La început 
feiela erau timida fn fața acestor 
mașini necunoscute. Acum multe 
dintre ele au învățat eîteva spe
cialități, lucrează la mai multe 
războaie. Astfel A. Popenina, 
muncitoare la „cordul experi
mental”, și'a însușit la perfecție 
patru profesii, filat o ar ea I. Er- 
meeva, țesătoarele K. Karșina, T. 
Burmistrova deservesc dte trei 
mașini.

La combinat a-a creat o vastă 
rețea de diferite cursuri, s-a des'

«Am o filiala a Iniliiutului poli
tehnic din Saratov fi una a șco
lii medii tehnica de chimie 91 
mecanici din Engels. Rar întîl' 
nețti la combinat un tinăr care 
si nu fi absolvit școala medie.

— Oamenii noțtri — spune I. 
Zamslti, directorul combinatului 
— nu au stat cu brațele încruci
șate, nu au așteptat ca construc
torii si le spună : „haideți, tova
răși, vtniți să luarați, noi am fă‘ 
cut pentru voi totul și v-am des' 
chis porțile secției”. Viitorii 
chimiști munceau ziua pe șantier, 
iar teara frecventau cursurile, 
studiau tehnica, își însușeau spe
cialități nai. Cu forțele lor pro’ 
prii au produs utilajul pentru 
secțiile de filatură, de dublat fire 
și de țesătorie, au ajutat la insta
larea și încercarea lui în secțiile 
chimică, electrică și de acid sul
furic. In felul acesta s-a cîștigat 
timp și s au economisit 500 000 
de ruble.

Colectivul trăiește o viață plină, 
creatoare. Anul trecut la mișca
rea raționalizatorilor au partici
pat peste 100 de persoane, foarte 
mulți dintre ei tineri.

„In fața colectivului „Saratov- 
ghesstroi” caro realizează con" 
strucția, stau sarcini mari. Anul 
acesta trebuie să intre în funcțiu
ne a doua parte a secției de cord, 
secția de acid sulfuric și secția 
de sulfura de carbon.

Constructorii Combinatului de 
la Balakovo nu-și precupețesc 
forțele ca să pună în funcțiune, 
cu capacitate deplină, la termenul 
Stabilit, gigantul chimiei de pe 
Volga. Tinerii de pe șantier sînt 
hotărîți să-și aducă un aport în~ 
semnat la realizarea acestui 
obiectiv.
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