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Proletari din toate țările, uniți-vă!

director general
al Uzinelor a tinărului muncitor

„Steagul Roșu"
Brașov, • Rolul cărții și al documentației

ne scrie despre: de specialitate

cînteia 
tineretului

Muncitor
zina noastră a fost 
și continuă să fie 
dotată cu utilaje 
noi dintre cele 
mai moderne, în 
procesul de pro
ducție se aplică

procedee tehnologice avansate. 
De aici importanța deose
bită pe care o are ridicarea 
nivelului profesional al con
structorilor de autocamioane, 
necesitatea îmbogățirii în per
manență a cunoștințelor lor.

Accentul nrincipal în acea
stă privinjă a fost pus la noi 
pe organizarea în fiecare sec
ție și atelier a cursurilor de 
ridicare a calificării, diferen
țiate pe meserii și pe categorii 
de încadrare. Am procedat 
astfel deoarece cursurile oferă 
prilejul de a desfășura într-o 
formă organizată, consacrată 
deja» activitatea îndreptată 
spre formarea unei bogate cul
turi tehnice a tinerilor munci
tori. în uzină au fost astfel or-

ganizate 72 asemenea cursuri 
la care participă 2647 munci
tori dintre care 1640 sînt ti
neri.

Cu înființarea cursurilor nu 
era însă complet rezolvată 
problema. Am acordat de a- 
ceea o atenție deosebită întoc
mirii unei tematici de desfă
șurare a lor cît mai apropiată 
de nevoile producției. La fie
care din tematici este caracte
ristică grija pentru însușirea 
tehnologiei noi care a fost in
trodusă în toate sectoarele u- 
zinei. La cursurile de la secția 
motor, spre exemplu, s-au in- 
introdus lecții care să dea 
posibilitatea cursanților să-șl 
însușească fluxul tehnologic 
pe baza planurilor de operații 
și în special tehnica lucrului 
la cele două linii automate 
destinate prelucrării blocului 
și chiulasei motorului.

Cursurile de ridicare a cali
ficării reprezintă una din for
mele prin care noi am urmă
rit ca tinerii să-și îmbogățeas-

că cunoștințele profesionale. 
Este cunoscut însă faptul că 
principalul lucru in formarea 
unei bogate culturi tehnice II 
constituie formarea dezvol
tarea pasiunii pentru studiul 
problemelor tehnice de spe
cialitate. Caile prin care noi 
am reușit să realizăm acest 
deziderat sînt multiple și va
riate. Cum am procedat în a- 
ceastă privință, ce metode s-au 
folosit 2

Spre deosebire de anii tre- 
cuți, cînd Dublicațuie de spe
cialitate erau eur.oicute de un 
număr restrîns de muncitori, 
acum ele sînt grupate în mape 
speciale care trec în circuitul 
lor în mod organizat pe Ia 
fiecare secție și serviciu. în 
plus, am organizat in cadrul 
serviciilor tehnice și secțiilor 
de producție, 30 de centre de 
documentare formate din in
gineri si tehnicieni. De aseme
nea, în afara bibliotecii cen
trale, avem organizate în di-

ferite lecții 37 biblioteci vo- 
Lăute de la care, în primul se
mestru al acestui an, 2007 
muncitori. ingineri și tehnici
eni au împrumutat aproape 
18 000 de cărți

O altă metodă folosita pen
tru popularizarea și răspin- 
direa cărții tehnice in rindul 
muncitorilor noștri este orga
nizarea frecventă a unor de
cade și luni al« cărții de spe
cialitate. In cadrul lor se ame
najează ștanduri cu cărți în 
flecare secție, se țin conferin
țe. s® fac recenzii. Tinărul irs- 
g.uer Ion Sâsărman, de exem
plu. a prezentat în fața colec
tivului secției motor lucrarea 
Jkîetode și utilaje moderne de 
radare pe banc a motoarelor 
termice". Alți ingineri tineri 
(Romulus Moucha și Eugen 
Grama) au prezentat lucrările 
..Sudarea prin puncte’’ și res
pectiv „Linii mecanizate și au
tomatizate în turnătoriile de 
precizie".

Preocuparea conducerii uzi
nei, a sectoarelor, organizației 
U-T.M-, sub conducerea comi
tetului de partid, pentru râ- 
pindirea și studierea documen- 
xației tehnice, a literaturii de

(Continuare în pag. a IV-a)
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Toate lucrările
din campanie

în timpul

optim!

Vineri 19 iulie 1963

araturi
adinei de vară

Doi prieteni buni a] calității: tinerii montori Dan lonessu gi Mircea Stancu de la Uzina de 
mașini electrice din Capitală

Foto : O. PLECAN

Mulțumire
Peste 80 de iilaloii, țesători, 

lăcătuși de la Fabrica de postav 
din Buhuși s-au întîlnil zilele 
trecute cu proiesorii de la 
școala medie din localitate. 
Această întîlnire a fost convo
cată de tinerii respectivi spre a 
mulțumi profesorilor pentru a- 
jutarul pe care li l-au dat în 
însușirea materiilor la școala 
serală. Cei 80 de tineri sînt se
ral ișIii noștri care au absolvit 
de curînd clasa a Xl-a. A fost o 
întîlnire emoționantă în care 
muncitorii seraliști au arătat 
grija care li s-a acordat pentru 
u putea învăța, dorința lor de a 
aplica la> locul de muncă cele 
învățate la școala serală. Mulți 
dintre ei au hotărî! să continue 
studiile. în învățămîntul supe
rior avînd asigurate toate con
dițiile pentru a-și împlini do
rințele.

MIHAI CHIRIAC 
strungar

Schimb de experiență
între constructorii

suceveni
Ieri la întreprinderea de 

construcții nr. 4 — Suceava 
s-a organizat un schimb de 
experiență pe tema : „Metode 
de organizare a muncii pe 
șantierele de construcții civi
le, în scopul scurtării terme
nelor de execuție și îmbună
tățirii calității lucrărilor de 
construcții, instalații și fini
saj". La acest schimb de expe
riență participă conducători 
din întreprinderile de con
strucții, șefi de șantiere și lo
turi, maiștri, muncitori evi- 
dențiați în întrecerea socialis
tă, secretari ai organizațiilor 
da partid, președinți ai comi
tetului sindical, secretari ai 
comitetelor U-T.M. din toate 
unitățile de construcții din re
giune.

Inginerul Aurel Moldovea- 
nu, director, maistrul Gheor
ghe Badea, șeful de lot Virgil 
Moman și șeful de echipă Ne- 
cula Arusilor au vorbit celor 
prezenți despre cele mai bune 
metode folosite în organizarea 
muncii.

Ing. ION ARTUR

A 132-A PROPUNERE DE INOVARE
La cabinetul teh

nic al întreprinderii 
regionale de electri
citate Bacău a fost 
înregistrată cea de a 
132-a propunere de 
inovație po anul a- 
cesta.

Din cele 132 de 
propuneri, 99 au și

fost aplicate în pro
cesul de producție, 
restul fiind în studiu.

Cele 99 de inovații 
aplicate în producție 
aduc economii ante- 
calculate de pesto 
349 000 lei.

Printre muncitorii 
care au depus cela

ni ai multe propuneri 
de inovații la cabi
netul tehnic lînt fi 
tinerii : ing. Ion Bu
ga, A acile Găieica, 
Gheorghe Michiu fi 
alții.

ION AR HIRE 
elect rician

5 premii ciștigate de elevii noștri

ia Olimpiada internațională de matematică

La cea de-a V-a ediție a Olimpiadei internaționale de 
matematică, ale cărei lucrări s-au desfășurat la Wroclaw, în 
R. P. Polonă, alături de elevi din clasele superioare ale școlilor 
medii din R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană, 
R.S.F. Iugoslavia, R. P. Polonă, R. P. Ungară și Uniunea Sovie
tică au participat și elevi romîni.

Delegația' R. P. Romîne, formată din 8 elevi fruntași ai 
unor școli medii din Arad, București. Brașov, Constanța, Ora
dea și Timișoara, a cîștigat cinci premii : un premiu I, un 
premiu II și trei premii III.

în încheierea Olimpiadei elevii romîni au vizitat orașul 
Varșovia și diferite puncte turistice din R. P. Polonă.

(Agerpres)
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Din an în an locurile de la gurile Dunării își schimbă in- ■■ 
fățișarea. Frumuseților naturale li se adaugă altele și mai' 
impresionante, făurite prin munca oamenilor. Se construiesc P 
și se înfrumusețează satele și comunele, se înalță noi și noi - 
edificii social-culturale, se dezvoltă întreprinderile care vi- ' 
lorifică nesecatele bogății din această parte a țării, viața oa
menilor din Deită devine tot mai bogată.

Vă prezentăm în rîndurile de față cîteva din aceste fapte :1 >OC 30X3000000002*jeoo oo ooooocoo sos.

Frumuseți noi
ilcle trecute la Cetalchioi

7 s-a terminat construcția 
unei școli de 8 ani. In- 

cepînd din toamnă, fiii pesca
rilor vor învăța în noua clă
dire mare, încăpătoare, cu- 
prinzînd 4 săli de clasă, la
borator, sală pentru material 
didactic. Tot în această vară 
s-au mai construit școli ase
mănătoare și în alte localități 
din Deltă: C. A. Rosetti, Sfiș- 
tofea, Chilia. In numeroase 
școli se jac extinderi da spațiu, 
mărindu-se numărul sălilor de 
clasă. Pînă la începerea anului 
școlar vor fi date în folosință 
peste 30 noi săli de clasă.

Și numărul unităților co
merciale este în continuă cre
ștere. In localitățile Crișan, 
Gorgova, Partizan și la secția 
piscicolă de la Mila 23 s-au 
dat de curînd în folosință noi 
magazine moderne cu secții

de produse industriale și ali
mentare. Un astfel de magazin 
se află în stadiu de terminare 
și la Caraorman. La Maliuc, a

ospodăriiie agricole 
colective din raio
nul Timișoara, 
vînd suprafețe 
tinse cu griu 
soiuri precoce, 
trecut primele 

seceriș în regiunea Banat, 
crînd cu toate forțele, din prima 
zi, au reușit ca, piuă la data de 
17 iulie, cele aproape 33 000 de 
ha cu păioaae să le recolteze iu 
timpul optim și fără pierderi.

în continuare, pentru a pregăti 
încă de pe acum, în bune con- 
dițiuni, recolta anului viitor, în 
centrul atenției mecanizatorilor 
și colectiviștilor sînt arăturile de 

In cele mai multe gospo- 
colective, paralel cu sece- 
B-a eliberat șî terenul de 
Colectiviștii din Ciavoș 

și-au organizat bine munca 
perioada secerișului, ieșind 
recoltat cu țoale forțele, 
toate atelajele. Combinele și 
cerătorile recoltau, iar după 
veneau colectiviștii cu atelajele 
și adunau snopii și paiele. Bri
gada de cimp condusă de tinărul 
Gheorghe Pinter, a căutat ca, pe 
lingă seceriș, și celelalte lucrări 
să se desfășoare ritmic. Colecti
viștii din această brigadă ui 
creat spațin liber pentru tracto
riștii Pavel Drapoș, Dușan Jiv- 
cov, care în fiecare dimineață, 
pini se zvîntc lanurile ca să 
poată intra cu combinele, au 
executat araturi adinei de vară, 
în acest fel cei 5 tractoriști din 
brigada de tractoare nr. 11 de la 
S.M.T. Pe cin Nou, condusă

in
dia 
au 
la 

Lu

în 
la 
cu 
se
cte

Emerîc Biber, au arat o supra
față mare și au ’insămînțat peste 
50 de hectare cu culturi fura
jere. Colectiviștii asigura tot 
timpul tractoriștilor un cîmp li
ber de a sută de ha pentru ca 
să poată trece Ia arat cu forțe 
sporite.

Aceeași preocupare pentru e- 
xecutarea arăturilor de vară se 
poate întîlni și la colectiviștii 
diu Beregaăti] Mare, care au eli
berat terenul pentru 
torii din brigada a 
S.M,T. Cenei. Aceștia 
organizîndu-și munca 
buri prelungite, au 
pînă acum arături pe aproape 
100 de hectare.

Mai sînt însă gospodării colec
tive în raionul Timișoara care 
nu acordă toată atenția desfășu
rării ritmice tuturor lucrărilor 
agricole din campania de vara, 
în unele gospodării colective, ca 
cele din Carani, Giulvăz, Sîn- 
martinul maghiar și Bobda, care 
au de făcut arături pe suprafețe 
întinse, nici pînă acum nu a în
ceput această lucrare, intr-un 
ritm lent 6e desfășoară arăturile 
și Ia gospodăria colectivă din 
Cruce ni.

Cauza principală pentru care 
în aceste gospodării tractoriștii 
n-au pornit cu toate forțele la 
■rituri consta în slaba mobili
zare a colectiviștilor la aduna
tul snopilor și el paielor. Elibe
ratul terenului la gospodăria din 
Cruceai nu s-a făcut, după cum 
■nația cei diu conducerea gospo-

mecaniza- 
6-a de la 
din urmă, 
în schiiu- 

executat

dariei, pentru motivul că l-a de
fectat presa de balotat paie. Dar 
paiele puteau fi adunate și 
transportate la locul de depozi
tare. Dacă n-au avut presă, de 
ce n-an strîns atunci snopii de 
pe suprafețele recoltate cu sece- 
rătorile-legători sau cu mijloace
le proprii ? Organizația U.T.M. 
pe gospodărie nu s-a achitai nici 
ea de sarcinile ce-i reveneau în 
actuala campanie. La eliberarea 
terenului puteau contribui foarte 
bine și tinerii colectiviști.

Așa alinei lucrurile în multe 
din gospodăriile colective, situa
ția arăturilor pe raion nu e sa
tisfăcătoare. Aceasta din cauză 
ca au fost strînae paiele și 
snopii doar de pc o BUprafață 
de 7 700 de hectare. Suprafața 
de 33 000 ha pe care urmează 
Bg se execute arăturile de vară 
trebuie urgent eliberata de paie 
pentru u putea începe masiv 
această lucrare în scopul menți
nerii umidității în sol, precum 
și pentru a grăbi ritmul înBa- 
mînțării culturilor duble. De 
asemenea, în brigăzile de trac
toare, cu sprijinul gospodă
riilor colective, trebuie organizat 
schimbul doi pentru un număr 
cit mai mare de tractoare, iar 
acolo unde nu sînt condiții și 
posibilități, munca tractoriștilor 
să fie organizată în schimburi 
prelungite.

I. BRÎNDESCU
corespondentul „Scînteii tine

retului" pentru regiunea 
Banat

După combine — plugurile! Mecanizatorii de la G.A.S. Stil’ 
pu, secția Cioranca, raionul Buzău, îndată după seceriș au por

nit ld executGiea arăturilor adinei de vară
Foto: I. CUCU

IN TOIUL RECOLTĂRII
Ziua de luni, 15 

iulie, a fost 
așteptată de 

colectiviștii din Leț- 
cani, raionul Iași, cu 
multă nerăbdare. Cu 
o zi înainte, dumi
nică, președintele gos
podăriei, inginerul 
Conache Manoliu, în
soțit de 

gadieri j 
echipe i 
din nou 
nurile da orz 
«nu /,-----
bmc, coapte, 
tem începe !n 
hotărit ei. ~ 
pregătit.

3 cițiva bri- 
fi șefi de 
au cercetat 
timpul. La

și de
foșneau 
coapte.

ou 
Totul era 
Luni de 

dimineața colectiviștii 
au intrat în lanuri. 
Piuă seara au secerat 
numai cu mijloacele

proprii ale gospodă
riei 15 din cele 20 ha 
de orz ți 80 din cela 
830 ha cu griu. Echi
pe alcătuite în majo
ritate din tineri, le
gau snopii și ii adu
nau in clăi. Buna or
ganizare a muncii in 
campanie își spunea 
cuvîntuț din plin : 24 
de căruțe au fost mo
bilizate la transpor
tul snopilor la arii, 
8 tractoare au înce

țoșa qre ji să în- 
rmințeze culturi du

ble pe primele su
prafețe din cele 240 
ha planificate. Scara 
5 tractoare au intrat 
la arat în schimbul 
de noapte.

Marți, cunpul a fost 
iarăși împânzit de co-

lectivișii. Au intrat 
în lanuri fi 8 com
bine, dintre care 5 
erau înzestrate cu co
lectoare de paie.

Deși campania a 
început numai de ci- 
teiia zile, au și apă
rut fruntașii. Colec
tiviștii din brigada 
a VllI-a condusă de 
Petru Mofneguțu, în 
sare lucrează cei mai 
mulfi tineri, cei din 
brigăzile a V-a, a 
VI-a și a VIba din 
satul Gogească au în
registrat cel mai mare 
spor la seceriș în 
primele zile de lucru.

C. SLAVIC 
corespondentul „Scîn

teii tineretului” 
pentru regiunea Iași

strînsul finului
Știind că acum este perioada optima pentru recolta

rea unor cantități mari de fin de cea mai bună calitate, 
colectiviștii din raionul Sf. Cheorghe au pornit cu toate 
forțele la această acțiune. Pînă acum au fost recoltate, 
atrînae și transportate trifolienele din toate gospodă
riile colective de pe toate suprafețele. Gospodarii colec
tive ca Biborțeni, Arcuș, Brăduțu Hărman și altele au 
terminat și recoltatul finului. Acest lucru se datorește 
unei bune organizări a muncii colectiviștilor și folosirii 
tuturor mijloacelor. în gospodăriile colective din raion 
există 189 de cositori mecanice care, pregătite din timp, 
acum lucrează din pliu. La fel de bine au fost reparate 
și pregătite și coaitorile mecanice din G.A.S.-uri ți 
S.M.T.-uri. G.A.C. Brăduțu, de exemplu, deși are o su
prafață de 1977 ha. de fineați se apropie de afîrșit cu 
recoltatul finului. Aceasta pentru că de la hun început 
munca a fost organizată cn temei. în afară de cele 8 
cositori mecanice care au lucrat din plin au fost for
mate echipe de cosași din cei mai buni colectiviști, iar 
femeile au lucrat la întorsul brazdelor pentru uscat și 
la strînsul lor. Un aport deosebit la cositul ți strînsul 
finului au adus și tinerii colectiviști. Mobilizați de orga
nizațiile U.T.M., ei au participat Ia diferite acțiuni de 
muncă patriotica. Astfel tinerii au cosit finul de pe 
marginea șoselelor pe o distanță de aproape 30 de km, 
l-an uscat și transportat la locurile de depozitare.

M, SUDITU

prezență continuă, orașul de- 
resjnd din zi in zi tot mai 
jrusr.os. In ultimul timp s-a 
mai dat în folosință încă «■ 
bloc, numărul apartamentelor 
construite în acest an, pînă 
acum, sporind la 144. Tot in 
centrul oralului se afli în sta
diu de finisare încă 3 blocuri 
cuprinzind 120 de apartamen
te, 2 complexe comerciale, 
precum și clădirea viitoarei 
case de cultură, care va area 
o sală de spectacole cu 800 de

toți tinerii din oraș, a unor noi 
suprafețe de parcuri și spații 
verzi.

Oameni harnici
jr-j rimul semestru al anului 

a fost pentru pescarii 
din Deltă bogat în reali

zări. Muncitorii întreprinderii 
piscicole din Tulcea răspîndiți 
pe toată întinderea Deltei, ou 
Teușit nu numai să-și înde

Cea mai mare contribuție la 
realizarea acestor depășiri au 
adus-o pescarii de la punctele 
23 și 35, precum și brigada 
piscicolă a G.A.C. Chilia Ve
che.

Și muncitorii care lucrează 
la stringerea celeilalte bogății 
a Deltei — stuful, muncesc cu 
hărnicie.

Pînă la începerea perioadei 
de recoltare a stufului a mai 
rămas destul timp. In prezent 
încă se balotează și se expe

NOUTAII DIN DELTA
cărei înfățișare se apropie mai 
mult de cea a unui orășel, pe 
lingă cele trei blocuri noi a- 
flate în construcție se înalță 
un hotel al cărui parter va 
cuprinde un mare complex co
mercial.

Deși nu e situată între bra
țele Dunării, Tulcea este con
siderată, și pe bună dreptate, 
cel mai mare oraș al Deltei, 
inima ei. Și aici, noul este o

locuri, săli de repetiții, biblio
tecă, săli de lectură etc.

Și multe alte lucrări ar tre
bui pomenite pentru a ilustra 
pe deplin transformările pe 
care le cunoaște orașul Tulcea. 
Mai amintim doar moderni
zarea străzii Isaccea, extinde
rea canalizării cu încă un ki
lometru. precum și amenajarea 
prin acțiuni de muncă patrio
tică la care participă aproape

plinească planul, dar să-l și 
depășească. Datorită înzestră
rii brigăzilor de pescari cu 
mașini și unelte noi — 4 cutere 
pentru remorcarea bărcilor, 
înlocuirea în proporție de 75 
la sută a setcilor, vintirelor 
etc, de bumbac cu cele de re- 
lon în primele 6 luni ale anu
lui s-au pescuit 587 tone de 
pește peste prevederile planu
lui.

diază spre Combinatul de ce
luloză și hîrrtie Brăila recolta 
anului trecut. Mecanizatorii 
întreprinderilor din cadrul 
T.A.V.S. se pregătesc însă încă 
de pe acum, în vederea cam
paniei de recoltare a stufului 
care va începe în septembrie. 
Tn cadrul celor 4 ateliere în
zestrate cu toate moși nil e-u- 
nelte și piesele^ necesare se 
efectuează repararea tractoa-

Pia/a Uniri] din lași In zi
lele noastre SUCCESELE

relor, recoltoarelor, remorcilor 
și a celorlalte utilaje stuficole.

La întreprinderea Pardina 
s-au reparat aproape jumătate 
din numărul tractoarelor K.D.- 
35 din cele 55 de re coboare, 
precum și 102 remorci. La În
treprinderea Șontea toate cele 
56 de recoltoare sînt prepa
rate pentru lucru, remorcile 
și cea mai mare parte din 
traetoare, de asemenea. Spre 
deosebire de anii trecuți, lu
crările de pregătire și repara
ții a utilajelor se desfășoară 
intr-un ritm mai rapid ți de 
o calitate superioară datori
tă, in primul rind, organizării 
temeinice a muncii pe echipe, 
dar bineînțeles ți strădaniei 
pe care o depun colectivele 
de mecanizatori.

Printre cei ce se evidenția
ză în lucrările de pregătire a 
campaniei de recoltat se nu
mără Presada Aurel, Băț Ion, 
Nicolau Petre de la Întreprin
derea Pardina, Antohie Emil, 
Petrov Popen de la întreprin
derea Șontea și mulți alții.

Dar pregătirile pentru strîn-

N. ARSENIE 
corespondentul 

„Scînteii tineretului** 
pentru regiunea Dobrogea

(Continuare !n pag. a IV-a)

HUNEDORENI
Cu două luni în urmă lami- 

noriștii de Ia linia de profile 
fine a laminorului de 450 mm 
din Hunedoara au organizat 
un schimb de experiență cu 
laminoriștii mai vechi și cu 
experiență de la laminorul de 
650 mm. Cu aceasta ocazie au 
început și ei folosirea metodei 
de laminare la toleranțe nega
tive.

Folosind această metodă, nici 
rezultatele nu au întîrziat să 
se arate. Ca dovadă, la sfîrși- 
tul primului semestru al anu
lui, ei înregistrau o depășire a 
planului de producție Cu peste 
5.400 tone laminate finite.

Succesele continuă. Numai 
în crima decadă a acestei luni 
harnicul colectiv de lamino- 
riști a dat peste plan 1285 
tone laminate finite.

Cele mal frumoase rezultate 
le-a obținut schimbul condus 
de tinărul Inginer Mihai 
Curcubătă.

TAMAȘ GHEORGHE 
corespondent voluntar



Je marginea dezbaterii

EDUCAȚIA tWlffl 
a tineretului

■ rumul către „Mu
zeul Zambaccian" 
este cunoscut de 
amatorii. de pic
tură de la Uzinele 
„Vulcan". Ei stră
bat din nou, în cău

tarea lui Luchian, sălile mici $i 
primitoare ale micului muzeu 
de la sosea, ltinerariul plastic 
urmează căile creației marelui 
artist care, la trecerea spre 
veacul al XX-lea, a deschis 
drumuri noi în pictura romî- 
nească. Cei care au venit la 
întîlnirea cu Luchian sînt nu
meroși — mai numeroși decît 
în alte dăți. Colegi de muncă 
ai prietenilor picturii însoțesc 
călătoria din după-amiara de 
azi; Luchian este o figură cu
noscută șî dragă. Tinerii iși 
amintesc de o carte citită, de 
reproducerile văzute cîndva la 
bibliotecă, de un portret al 
pictorului care, în sălile mu
zeului de artă i-a oprit o 
clipă. Întîlnirea cu arta lui 
este ca o continuare a unei 
cunoștințe vechi, ca o recule
gere și o bucurie artistică.

— Tot ce am văzut pînă a- 
cum — reconstituie tînărul 
R. Rădulescu — ține de seco
lul XIX. Aman, Grigorescu, 
Andreescu conturează imagi
nea acestui timp care a reali
zat în arta noastră plastică 
saltul de la începuturile timi
de ale picturii laice la marea 
artă realistă. Luchian încheie 
veacul și îl deschide pe cel ur
mător. îmi pare că desfășurată 
la o întretăiere de secole, cre
ația pictorului are un înțeles 
simbolic și decisiv pentru 
drumurile picturii românești 
pe care le vom cerceta de aici 
înainte. Dacă stai să privești 
picturile lui Luchian rememo
rezi dintrodată drumul de la 
Aman la Grigorescu. Se simte 
cum artistul plastic a împru
mutat de la înaintașii săi toate 
marile lor cuceriri — atașa
mentul de viața poporului, 
glorificarea muncii în mijlocul 
naturii, sensibilitatea la aspec
tele grave ale vieții oameni
lor simpli. Dar Luchian este 
cel dinții care aduce în pictu

ra noastră revolta și demnita
tea, dramatismul înfruntării 
artistului cu o societate ostilă 
și care surprinde în peisajul 
patriei lumini și culori inedite.

Tînărul Vasile Lambrache, 
deși integrat de curînd în ex
cursie, se alătură discuției. în

rului bolnav, condamnat la 
nemișcare în fotoliul său, in 
ultimii ani ai vieții. Mi se pa
re că florile lui Luchian tre
buie să spună ceea ce picto
rul, dacă ar fi fost sănătos, 
ar fi spus pictînd oameni.

Discuția se animă. Ipoteza e 
interesantă și replicile se dau 
„pe viu*, referindu-se la ta
blourile expuse în sală. Stnt 
prezente aici toate aspectele 
creației lui Luchian — flori și 
peisaje, portret/» („Cel al Lori- 
cdi, inundat de o lumină 
blondă, este atit de frumos și 
plin de tinerețe' — remarcă 
Adrian Gheorghiu), autopor
tretul serios și profund, o mi
nunată marină.

Pictura lui Luchian este sa

care l-a trăit și al oamenilor 
pe care i-a cunoscut, spune 
Carmen Marinescu, renunțînd 
la subiectul grandios și eroic 
— folosit de Aman, la liris
mul limpede al lui Grigorescu, 
în „Lăutul" (excursia se o- 
prește, la sesizarea fetei, în 
fața unei pinze nu prea mari) 
pictorul obține o imagine plin- 
nă de adevăr, străbătută de 
un umanism autentic, cu răsu
net social.

Discuția se lărgește și devi
ne pasionantă. Disciplina mu
zeului reține totuși vocile tine
rilor entuziaști, care, irupînd 
în stradă, în înserarea calmă, 
continuă să-și împărtășească 
impresii și păreri.

— Cine știe la ce muzee stnt

Perspectivele unui 
itinerar plastic 

Cu tinerii de la „Vulcan" despre „cursul" 
practic de inițiere plastică

fața pînzelor lui Luchian, flo
rile îi fixează atenția.

— E otita lumină și bucurie 
de a trăi în florile acestea lip
site de somptuos, simple, zil
nice. (Privește „Tufănelele**. 
„Scara cu flori*). Am auzit 
vorbindu-se de Luchian ca de
spre un pictor al florilor. Așa 
să fie oare ? Ele poartă întrea
ga dragoste de viață a picto

turați de sentimente nobile. A 
rămas invariabil credincios oa
menilor simpli, traiului mo
dest, preocupărilor zilnice fi a 
văzut tr revoltă demnitatea și 
dreptatea celor exploatați. E- 
xisti tn opera lui Luchian o 
caldă și cuceritoare dragoste 
de oameni, care se îndreaptă 
spre contemporanii săi. Lu
chian este pictorul timpului pe

expuse lucrările lui Luchian ? 
La „Muzeul de artă", la „Ga
leria Națională" iși amintește 
Dumitru Obrocea.

— $i la Colecția dr. Dona. 
Să mergem săptămîna viitoare 
«colo, propune Rodica Cara
cas.

Ajuns în colțul străzi grupul 
compact se risipește, spre au
tobuz, la tramvai. Unit pornesc

pe jos. Se vor înttlni cu o săp- 
tămînă mai tirziu, căutînd pa
zele Im Luchian.

Și mai departe, cite mai a- 
vem de văzut îmi spune unul 
dintre tineri. ltinerariul plas
tic continuă, cu pictura româ
nească din secolul XX, pînă 
în zilele noastre.

începutul făcut de tinerii 
de la „Vulcan" este plin de pro
misiuni. Intr-adevăr, se pot 
face nenumărate lucruri inte
resante Ideea unei călătorii în 
lumea picturii, ordonată în 
timp, urmărind creația maeș
trilor reprezentativi, este vie 
și poate descoperi lumea artei 
plastice într-a formă intere
santă și plină de farmec. Mi
cul cerc al celor care au venit, 
într-o seară răcoroasă de a- 
prilie, la muzeul Aman s-a 
lărgit, au aflat despre călăto
riile începute de alți tineri. Cei 
care au urmărit excursiile de 
pînă acum le pot duce mai de
parte, pot căuta itinerarii noi. 
Peste tot tinerii sînt întîmpi- 
nați cu o îndrumare compe
tentă și serioasă și întrebările 
vor căpăta un răspuns concret 
si interesant. Dar inițiativa nu 
trebuie să dispară, e tinereas
că și nouă și va putea aduce 
în fața tablourilor create de 
marii noștri artiști realiști 
noi și noi iubitori ai picturii. 
Inițiativa merită să fie ex
tinsă în cit mai multe locuri, 
fiindcă perspectivele ei sînt 
deosebit de complexe și vin 
cum nu se poate mai bine în 
sprijinul educației estetice a 
tineretului, a îmbogățirii ori
zontului lor cultural.

MARIANA CELAC

NliNTflf - r^rt
„MiDICAMir

Imagine constănfeană: pe 
peretele unei clădiri cu mai 
mulie etaje a fost realizat 
un interesant panou — har
tă reprczenlînd așezările 
antice din regiunea Dobto- 
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Preocupări majore 
în activitatea tinerilor

Artiști amatori 
la Cabana 
Pustnicul

Cu penelul in uzină
La începutul lunii iulie tînă

rul oraș muncitoresc de pe Vd- 
lea Bîstrei — Otelul Roșu — 
vestit pentru centrul său side
rurgic, dar și pentru pitorescul 
locurilor, i-a primit ca oaspeți 
pe studenții anului II al Insti
tutului pedagogic de 3 ani de 
la Facultatea de arte plastice 
din Timișoara.

Zilnic, odată cu începerea 
primului schimb, studenții 
erau prezenți în uzină. încur
cați cu trepiede, mape, pinze 
pe rame etc., cercetau totul cu 
atenție și apoi își instalau șe
valetul și începeau să schițeze 
diferite aspecte din uzină, din 
munca harnicilor siderurgiști.

La sfirșitul practicii, s-a 
deschis o expoziție în locali
tate, cu lucrările executate de 
rtudenți.

Practica la Oțelul Roșu a în
semnat pentru studenții plas- 
ticieni un nou prilej de a în- 
rdța lucruri noi pripind teh
nica peisajului și a portretu
lui. Ea va fi continuată în CO- 

Șag-Timișoara. Apoi va 
7? deschei o expoziție de sflr- 
SU de CV

FBA5C1ĂC WOLLNER

biochimici

m întîlnit cîteoda- 
tă tineri, care cind 
auzeau de ascen
siuni pe munte 
spuneau hotărîți : 

•— Astea nu-s 
pentru mine. Eu

unul n-am nevoie de alpinism, 
de oboseală și necazuri. Stau 
bine aici, la șes 1

Unii dintre ei căutau și ar
gumente. Iată, eu cind urc două 
etaje. încep să gîfîi șl-mi bate 
inima mai repede. Dacă din a- 
tîta lucru ostenesc, ce-o să se 
întîmple cind o să fac o as
censiune pe munte ?

Toate aceste temeri slnt fal
se, toate argumentele sînt ne
convingătoare. Orice om nor
mal, sănătos, de la vîrsta fra
gedă și pînă la bă- 
trîne{e, poate urca 
sus pe munte, și a- 
ceasta nu numai 
că nu-i va face 
rău ; după cîteva 
zile la munte, i se 
va întimpla ceea 
ce s-a petrecut și 
cu un bun prieten 
al meu, în urmă 
cu ani.

Se simțea obosit. 
Medicii descoperi
seră că avea o as
tenie nervoasă, 
probe hepatice du
bioase, migrenă, o 
stare alergică și 
multe alte tulbu
rări care par
curgeau o bună 
parte din dicționa
rul de diagnostice. 
Evident, fiecare 
specialist îi reco
mandase tratamen
tul său preferat. A 
stat în cumpănă și 
apoi a luat o hotă
râre cutezătoare : 
a închis toate rețe
tele într-un sertar 
— mai sînt și azi 
acolo — și a ple
cat la munte. La 
întoarcere nu mai avea nici ur
mă din tulburările cu care ple
case.

De fapt, pentru ce spunem că 
Ia munte sînt condiții atît de 
prielnice sănătății noastre ? 
Totul începe de la faptul că, 
prin definiție, muntele este si
tuat cu cel puțin o mie de me
tri mai sus decît șesul 1 Or, di
ferite legi fizice demonstrează 
negru pe alb că, o dată cu creș
terea înălțimii, scade presiunea 
atmosferică și, ca o consecință 
logică, scade și presiunea oxi
genului. Oxigenul, după cum 
știm încă' de la primele lecții 
de chimie, este un gaz fără de 
care nici arderea, nici viața nu 
sini cu putință. Adus în plă- 
mîni cu ajutorul respirației, el 
este repartizat de singe, după 
nevoi, in toate țesuturile cor
pului nostru. în acest transport

rolul principal îl are inima 
care, ca o pompă. împinge prin 
vase singele. Așadar, la adu
cerea oxigenului pînă la locul 
său... de muncă, adică la țe
suturi, contribuie două organe 
importante : plămînul și inima, 
și un țesut lichid deosebit de 
prețios — singele.

Ei bine, prin ascensiuni pe 
munte, atit inima, plămînul cit 
și singele și — in plus — muș
chii, iși îmbunătățesc mult 
funcționarea, devin mai rezis- 
ienți, se opun mai cu succes 
diferitelor atacuri ale microbi
lor sau altor agenjl care ar pu
tea să-i îmbolnăvească.

Mai intîi, cantitatea de aer 
care trece prin plămîni Intr-un 
minut crește, pentru că omul 
face respirații mai frecvente și 
mai adîncl. Așadar, plămînul 
respiră mai bine și este folosit

Popas în drum spre pisc

în mai mare măsură decît la 
șes.

Cantitatea de singe care cir
culă prin inimă într-un minut, 
crește de asemenea. Inima 
funcționează deci mai bine.

Capilarele sînt acele vase 
foarte înguste și subțiri prin 
peretele cărora trec peste țesu
turi substanțele și oxigenul a- 
dus de singe ; trebuie știut că 
numărul capilarelor deschise 
crește, în multe țesuturi, la cei 
ce urcă pe munte I

Dar singele ?
Aici se petrec schimbări ui

mitoare.
Să zicem că ați pornit de la 

șes, de la București, și că a- 
veați 4 400 000 de globule roșii 
pe milimetru cub. Să presupu
nem că ați ajuns, cu trenul, la 
1300 de metri, ceva mai sus de 
Predeal: numărul globulelor 
roșii a crescut, In clieva ore, la 
5 20000Q pe mm*! Pesle o zi, 
faceți o ascensiune și vă urcați

pînă la 2 300 de metri. In sin
gele vostru se găsesc acum vreo 
șase milioane de globule roșii 
pe milimetrul cub de singe, 
ceea ce însemnează că ele au 
crescut cu aproximativ 1 500 000 
pe mm1 față de numărul exis
tent la București 1

Despre rolul important da 
„cărăuș al oxigenului' pe ca- 
re-1 îndeplinesc globulele roșii 
în corpul nostru nu trebuie să 
mai vorbim. Această creștere 
importantă a numărului lor, ob
ținută la început prin trecerea 
în vase a globulelor păstrate 
în diferite ,.depozite de rezer
vă" din organism, iar mai apoi 
prin stimularea formării de glo
bule roșii noi, are o mare im
portanță pentru sănătatea noas
tră.

Să nu uităm, de asemenea,
încă un lucru : că atmosfera 
de munte este mai curată decît 
Ia orice altă altitudine, din ca

uza rolului purifi
cator al vegetației 
și al ploilor mai 
frecvente. Pe' de 
altă parte, la mun
te ultravioletele au 
o mare» intensitate 
și lungimea lor de 
undă este mai 
scurtă, ceea ce 
permite „bron
zări" foarte rapide 
șl consecința lor 
favorabilă sănătă
ții : formarea de 
vitamină D, îmbu
nătățirea funcțio
nării diferitelor or
gane din corpul 
noslru.

Firește, cei ce 
practică turismul 
sub diferitele sale 
forme trebuie să 
țină întotdeauna 
seama de propriile 
lor forțe. Ca în 
orice activitate, și 
în ceea ce priveș
te urcarea munți
lor trebuie proce
dat în „trepte", 
gradat, începînd 
de la itinerarii u- 
șoare și conti- 
nuînd cu altele, 

din ce In ce mai grele.
Si, deși frumusețea peisaju

lui nu poate să nu vrăjească 
pe clne-1 descoperă, abia la în
toarcere. cu forțele înzecite, cu 
plămînii plini de aerul ozonat 
al pădurilor de brad, cu sin
gele îmbogățit și inima puter
nică, veți aprecia cum se cu
vine efectul minunat al munte
lui.

Dr. LEONID PETRESCU

0 frumoasă 
acțiune 

pionierească

Dezvoltarea impetuoasa a 
biochimiei contempora
ne confirma rolul im

portant pe care il are aceasta 
știință pentru cunoașterea pro
fundă a materiei vii-

Cercctările de biochimie ce 
se efectuează la Institutul 
nostru se axează pe două pro
bleme și anume biochimiâ hi
bridării la plante și metabo
lismul șl excitabilitatea Aces
te cercetări fundamentale se 
efectuează in scopul cunoaș
terii aprofundate a unor reac
ții șl procese biochimice ce se 
petrec în organismele vii a- 
vînd totodată aplicații în agri
cultură, in medicină, industrie 
alimentară etc.

La rezolvarea lor sint an
trenate multe cadre tinere 
care, de altfel, formează ma
joritatea personalului de cer
cetare al institutulut

Astfel, in problema studierii 
fenomenelor biochimice care 
intervin în procesul hibridării 
plantelor (problemă de o deo
sebită importanță teoretică și 
practică pentru biologie și 
agricultură), sub conducerea 
acad. E. Macovichi. un grup 
de tineri cercetători (V. A- 
lexandrescu, L. Amet, L. Bo- 
toșăneanu, S. Mihăescu, S. Ra
dulescu) urmăresc identifica
rea componentelor biochimice 
din sucurile plantelor hîbri- 
dabile vegetativ, precum ți a 
substanțelor care influențează 
metabolismul și participă în 
procesul hibridării. In acest 
sens, se acordă atenție și lă
muririi influenței pe care aci
zii nucleici (componente esen
țiale ale celulei vil cu rol fun
damental în transmiterea ca
racterelor ereditare), din anu
mite specii de plante, o pot 
exercita asupra unor alte 
specii de plante in cursul pro
cesului de hibridare. In legă- 
tufă cu biochimia hibridării, 
colectivul care lucrează la a- 
ceastă problemă se preocupă 
și de cercetarea fenomenelor 
de transport a substanțelor în 
plante, reușindu-se să se e- 
laboreze o noua teorie în 
această direcție.

— N@y —|
• Un colectiv de cercetători sovietici a 

realizat un ciocau vibrator simplu ți uțor de 
manipulat. Consumul de metal pentru fabri
carea lui este redus, iar parliiularitâtile hii 
constructive asigură trecerea automată de la 
baterea la extragerea piloților iau palplan- 
țelor ți de la un regim de funcționare la al
tul. , ,• După cum informează ziarul livesttn. 
Institutul pentru aplicarea chimiei in horti
culturii, cu sediul In Tokio, folosește fibra 
de sticlă în locul pămintului pentru culti
varea legumelor. Ea posedă înalte calități 
capilare, reține bine umiditatea fi aerul, 
absoarbe îngrășămintcle dtznlrate în apă si 
le elimină treptat.

Un alt *rup de Utori cer
cetători se preocupă de stu
dierea anumitor fenomene le
gate de excitabilitatea «i bio- 
chiir.ismul muscular. prohRmâ 
cu aplicații in me-iicisS (diag
nosticul și tratament^: ar«a- 
nrtnr maladii musculare) fi in 
f. ziologi a muncii (ridicarea 
productivității muncii. sport 
e'.cl. Dintre preocupărJe cer
cetătorilor tineri in această 
direcție, se poate menționa 
urmărirea camporîAru mior 
substanțe chimice de mare 
importantă. ca de exemplu 
cele donatoare de energie 
tfosfagenn) in travail ui mus
cular (C. I o rd arh e, C. Mede- 
șan, N Moldoveanul, precum 
și a proteinelor musculare 
ill Serbau. H. Schell, D. Tă- 
năsescu) în diferite ccndfțn de 
excitație, sub influența trava
liului sau a t^nsionirii «s 
greutăți diverse. Se urmăreai e 
de asenenea localizarea acti
vității unor enrime (C. Șeia- 
nu) pe diferite compasecte 
celulare (nucleu, mitocondru. 
citoplasmă i In această direc
ție. cercetătorii tineri au ob
ținut pînă in prezent reauitaiu 
satisfăcătoare, rare permit să 
se întrevadă desfășurarea ul
terioară a cercetărilor fi ob
ținerea unor date teoretice nu 
și valoroase patru șthcițâ cu 
aplicații practice in viitor

In legătură cu cele s-~jS 
probleme fundamentale d« 
cercetare ale Insututoiui, a- 
mintite se mai pot menționa 
șl alte rrrxupun științific? 
ale ccxc^lăuinlor tineri <■» 
Viitoare aplicații practice ca : 
producerea de enzime pectoli- 
tice |S. Vasu) care iși găse±e 
o largă aplicare in difente 
sectoare ale industriei alimen
tare și ușoare, obținerea unor 
preparate de tu bercul mă mai 
active (D. Moțet-Grigoraș. C. 
Dragomirescu), cerute de 
practica veterinară pentru 
depistarea precoce a anima
lelor infectate sau preocupa
rea pentru lămurirea rolului 
pe care un anumit tip de pro
teine vegetale (crioproteine) îl 
are în germinația semințelor 
— fapt important pentru 
crearea unor condiții care să 
permită semănarea mai tim
purie a semințelor (V. Gheție, 
L. Buzilă).

Rezultatele obținute de bio- 
chimiștii noștri, oferă garan
ția unor realizări de perspec
tivă tot mai frumoase, pentru 
care iși consacră toate cunoș
tințele, priceperea și entuzias
mul lor. Ei sînt pătrunși de 
sarcinile importante care re
vin științei din țara noastră 
în etapa desăvârșirii construc
ției socialiste.

MIHĂIL ȘERBAN 
ch'jiiist, cercetător principal 

la Institutul de biochimie 
ai Academiei RP.R.
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ine intră în Bărăganul de Ia 
Slobozia, aproape de co
muna Gheorghe Doja. are 
senzația că a pătruns în- 
tr-un ocean de holde. Po
rumbul e mai înalt decît 
omul ; paznicul de hotar

abia de-și poate face văzută pălăria, 
mergînd pe marginea lanului călare. Un 
străin din partea locului a întrebat 
alaltăieri dacă acest porumb nu ține 
cumva de stațiunea experimentală de 
la Fundulea, dar paznicul holdei i-a 
răspuns :

— Da de unde, tovarășe, e porumbul 
nostru, al colectiviștilor din comuna 
Gheorghe Doja.

A obține rezultate model în cultura

NOAPTEA ÎN LAN
Petre Dragu

5 AmbIu argiaLateJe trine foșnitoare.
Parei se rfafaieșle • carte,

’ O cuie ai țara dt mare
i Și. lat ca tara, firi moarte.
1 AseaJti. nb lani.
' Paiele «aeaic cam suni —
/ Or»* fașBiîaare —

Ciulind despre plat despre Mire.
Despre anotimpuri, despre volanul rotit

> Și incd despre ceva, nedefinit :
( Parei se spune a poveste, 
r Parei u reciti « fiii de istorie.
> Fard este
j V Terț urs unei „Simfonii despre glorie”
< Șoapte, șoopt*. șoapte^
< Cornetele aetivfștilar, rind de rind,
J Risfolte, paisprezece ani. noapte de noapte 
S Și-aa seminat in simfonie foșnetul blind : 
t ^Si afle corintul partidului fiecare țirllt...
> „Si ințeieagi „Statutul Model —
! ..Si Învețe tom se fare un plan—
) „Si vini la sediu ea arași la el—

„Să ardi, ca flacira rutului.
( Pentru noul ogor, pentru noile elidiri...”
( Oameni ai plugului,
■’ Bucurați-vi : avem amintiri !

Șoapte, șoapte, șoapte..
Intiiul deplin colectivist belșug

. Și mai ucultă, peste toate, in noapte, 
Un cîntec ea hrăzdarul de plug 
Cind desface untul negru al gliei.
Un cîntec care se duce in istorie departe : 
E foșnetul hi r ti ei
Pe care s-a scris Ho tir Ir ea din 3—5 martie
E ea un leit-motiv
In eare va desluși viitorimea 
Fluturarea steagului masiv 
Chemind la atac țărănimea.

Șoapte, șoapte, șoapte—

Cimpiile țării sînt noaptea, tabere cu zvon 
Porumbii au măsele de lapte 
Au rămas, inxăuațl de planton 
Oamenii dorm eu soarele in artere, 
Se lubese, ori viitiri, ori cutreieră incet 
Prin lan. murmurînd ea • adiere 
Clntece nescrise de nici un poet.

Sufletul lor e ca lanul :
Nemărginit — și frumos cum e irima nouă ; ? 
Cum ni l-a prevestit partidul in anul 
Dc început, in patruseei șl nouă.

La ora 7,30 la Palatul pionie
rilor, autobuzele mai așteptau 
încă... sosirea ultimilor întîr- 
ziați la excursia de o zi în lo
calitatea Snagov, organizată 
pentru 600 de pionieri, fruntași 
la învățătură și membri ai 
cercurilor artistice de la Pala
tul pionierilor. După „popasul* 
în parc, pionierii s-au „îm
barcat'' pe numeroasele vapo
rașe pentru o plimbare de a- 
gremenl pe lacul Snagov. Pe 
plaja fierbinte a ștrandului a- 
menajat pentru taberele din lo
calitate, excursioniștii au fost 
întîmpinați de „gazdele* lor — 
pionierii din tabăra „Voioșia". 
După un program comun — 
plajă și baie — a urmat ora de 
odihnă șl masă. După amiază, 
în poienița din apropierea ta
berei a avut loc un concurs ar
tistic, compus din cînlece șt 
poezii despre patrie și partid, 
soliști vocali și instrumentiști. 
Pionierii din raionul Lenin au 
prezentat un frumos montaj li
terar închinat partidului. Con
cursurile au fost urmate de în
treceri sportive în aer liber, la 
volei și fotbal, între echipele 
reprezentative ale diferitelor 
raioane. $i, ca un final într-a- 
devăr sărbătoresc, dansul pe 
pajiștea din fața lacului a în
cununa! succesul acestei fru
moase iile de vacanță.

LUCIA LONGIN

Anton și băieții lui
mare e o ambiție a oamenilor de aici. 
La cîțiva pași de Gheorghe Doja se află 
cei de Ia Plopu, care dau an de an un 
porumb de se uimesc satele din Bără
gan.

Ambiția de a atinge rezultatele vecini
lor i-a mobilizat și pe tractoriști. „De 
noi depinde asta în primul rînd“ — și-au 
zis ei. Pentru asta trebuie lucrat la mare 
știință. Și nu doar pe o singură parcelă 
de cîteva hectare, răspunsul trebuie dat 
pe toate cele 3 400 hectare ale gospo
dăriei.

Și brigada comunistului Marin Anton 
a început această ofensivă, impresio
nantă pînă și în amănuntele el.

încă o carte de vizită...
Ne abatem pe Ia tabăra dc vară, a- 

flată lingă o perdea de salcîm, între 
holde. După ce am văzut lanurile de 
porumb, de floarea-soarelui și de sfeclă, 
după ce am dat un ocol gospodăriei, ta
băra de vară a tractoriștilor mi se pare 
a fi o nouă carte dc vizită a tinerilor 
care muncesc aici.

Să întîlnești sub soarele Bărăganului, 
în miezul de foc al cîmpiei, o grădiniță 
de flori, cu straturi geometric tăiate,, cu 
alei îngrijite, cu gărduțuri albe de ră
chită este desigur o surpriză. Este ca și 
cum ai transplanta o bucată de Cișmi- 
giu sub dogoarea cîmpiei, numai pentru

a-ți asigura un crîmpei plăcut de odihnă. 
Fiindcă practic, de această grădiniță nu 
se bucură mai nimeni in cursul zilei, bă
ieții întorcindu-se „acasă** numai după 
ce pe cîmp nu se mai poate lucra. Dar 
este exact timpul cind se deschide re
gina nopții, cînd garoafa și verbina își 
varsă în aer parfumul, cind busuiocul și 
izmă înmieresmează văzduhul, îmbălsă- 
mînd răcoarea serilor de Bărăgan. Ca să 
organizezi o grădină aici, la kilometri 
distanță de sat, numai pentru bucuria 
scurtă a unui ceas de tihnă, dovedește un 
ales simț al frumosului, mînă de om, care 
sfințește locul.

In vagon e curățenie de farmacie ; 
cearceafurile albe și păturile sînt ordo
nat aranjate. Și aici, fiecare detaliu do
vedește ochiul șl mina bunului gospodar. 
Ici și colo, pe paturi, cărți deschise sau 
cu pagina întoarsă la un semn. Cartea e 
deci prietena tractoriștilor și nu numai 
cartea tehnică, dar și cartea de litera
tură... Lîngă perdeaua de salcîmi s-a 
construit în această vară, tot aici, un adă
post stabil Brigada de constructori a 
gospodăriei colective a ridicat în nu mai 
mult de 10 zile o căsuță pentru tracto
riști unde tinerii își vor petrece ceasu
rile de odihnă în condiții depline de 
igienă șl confort. Casa e acum la roșu, 
în cîteva zile se va finisa. Aici se va or
ganiza un dormitor, o bucătărie, o su
fragerie. Tot în sufragerie va funcționa

și colțul roșu sau clubul brigăzii. Se va 
organiza o bibliotecă, se vor aduce ca
sete cu jocuri distractive. Nu va lipsi, de
sigur, un radio, pentru ca toți să se 
simtă aici ca acasă.

Să nu uităm : lîngă vagonul de trac
toriști se află și cîteva motociclete, cum 
și cîteva biciclete. Ale cui ? Bineînțeles, 
ale băieților.

După aceste recomandări oricît de su
mare, îi putem cunoaște acum și pe flă
căi, adică pe...

Anton și băieții lui...
— Cum s-a închegat acest colectiv 

harnic, atît de sudat în acțiunile lui, 
atît de perseverent în munca de înde
plinire conștiincioasă a sarcinilor de 
plan ?

Tînărul comunist Marin Anton, șeful 
brigăzii, înțelege că răspunsul la o ase
menea întrebare nu se poate rezuma 
ușor, el constituind, de fapt, însăși is
toria brigăzii.

— Brigada noastră, ne spune el, are 
o istorie nu prea lungă dar bogată în 
evenimente, instructivă pentru felul cum 
se poate închega un colectiv... Sîntem 
toți din același sat, toți lucrăm la ace
eași gospodărie colectivă, care e gospo
dăria părinților noștri, propria noastră 
gospodărie. în brigadă nu se mai află la



CONCURSUL NOSTRU!
Din îndemnul conștiinței socialiste
■ xistă în munca 

constructorilor de 
nave o frumoasă 
tradiție. Întotdea
una cînd pe un 
șantier naval se 
începe pentru pri

ma dată construcția unui nou 
tip de vas, momentul se săr
bătorește intr-un fel deosebit. 
Din foile albe ale planșelor, 
vasul capătă contururi clare 
începînd în halele imense.

In mod festiv in momentul 
începerii construcției se bate 
pe unul dintre pereții navei un 
nit de aur.

Scena e întotdeauna unică 
în felul ei. Sînt de față toți 
cei care au contribuit sau vor 
contribui la construcție — 
începînd cu proiectantul fi 
terminind cu sutele de con
structori navali, sudori, tra
satori, lăcătuși, muncitorii, 
inginerii, tehnicienii. Frumu
sețea acestei serbări simple e 
că, asemenea unui legămint, 
„nitul de aur*1 simbolizează și 
dragostea si energia și pasiu
nile pe care ei. constructorii, 
le vor depune ca niște meșteri 
Manole pentru ca nava nouă

să înfrunte furtunile și depăr
tările cu o tărie ca a voințe
lor lor adunate laolaltă.

Despre frumoasa tradiție a 
constructorilor de nave ne-a 
vorbit inginerul Dumitru Ân- 
ghel, el însuși constructor de 
vapoare

— La noi la Galați, poves
tește tovarășul inginer — ca 
pretutindeni de altfel — prin
cipala sarcină a celor tineri 
este să ne însușim cit mai bine 
meseria, să ne formăm o bogată 
cultură tehnică, in așa fel in
cit orice sarcină am primi să-i 
putem face față la înălțimea 
tehnicii mondiale. Iată de ce 
la sectorul I, de pildă, care 
construiește motonavele, car
gourile și toate celelalte vase, 
organizația U-T.M. a hotărit 
să se dea o atenție deosebită 
pregătirii tehnice a muncito
rilor, cursurilor de ridicare a 
calificării, răspândirii cărții 
tehnice — într-un cuvînt pre
gătirii tehnice complexe, mul
tilaterale. Urmarea ? O sută 
douăzeci și șase de tineri s-au 
înscris la cursul pentru per
fecționarea constructorilor na
vali, aproape două sute de su

dori la cursurile —
pentru ei, patruzeci de tineri 
la cursurile pentru ,lăcătuși 
alte ci te Da zeci la furtuni* 
pentru trasatori etc. Deschide
rea cursurilor, anul trecut- « 
acut și un scop foarte precis : 
La Șantierul naval Galați 
era planificat să se înreaj» 
construcția unor noi tipuri de 
vase în cursul anului 1963 fi 
conducerea șantierului a pro
mis că va încredința sarcina 
baterii niturilor de aur acelor 
echipe care se vor dovedi cel 
mai bine pregătite profesional.

S-a început o munci serioa
să, complexă, perseverentă. 
Cei mai buni ingineri au al
cătuit o tematică Și inginerii 
cei mai tineri s-au angajat să 
predea lecțiile necesare. Cu 
mici excepții frecvența a fost 
bună, iar ca o dovadă a înțe
legerii sarcinilor muncitorii-e- 
levi ai școlilor serale S-au an
gajat să nu rămină nici ei in 
urmă cu noțiunile tehnice noi, 
predate la cursuri. Lozinca ge
nerală : „cît mai mulți tineri 
Să fie la înălțimea pregătirii 
tehnice a celor mai buni con-

aartflî i-c antrenat 
P« toți.

Erx, £■ acest ««gajamenl, ne 
apunea mgincrtd Dumitru A.i- 
ghel — O părticică din mÎM- 
dna, din rintfxxlaZ nsnduj de 
aur pus la temelia noilor ti
puri de rase. Si biuț-i s-au 
tt*Kt de curial- Au inoițat 
nuU* Și senat. Cu diva timp 
i* urmă, la propunerea lor s-a 
organizat p un coafuri jCine 
știe meserie' pentru tixlul de 
„Cei mai bun constructor na- 
ral". Am participat ewr^=n:i: 
de Ic lecțiile de ridicare a ca
lificării pe speezaV.tâli — rar 
dezbaterea a fost foarte n# in
teresantă. Se cede aria ri diz. 
faptul ci pentru meseria de 
constructori narel( < foa ne
cesară organizarea veni con
curs de „baraj" înaintea • «tre
cerii finale, intmrit era tosrie 
greu de stabilit cina f^e er.ai 
mult Cinci tineri — Vuite 
Eiler, Constantin Anarouâc. Jf:- 
cclae Barba, Ion
Mihai Gheorghe — cu i«T"c’ 
în „finala" dispztz:- îi fere 
tovarășilor de
Eiler a ciștigat int.-ewus >:•*-

tru tîtbJț ce* iwi bura con
structor 9*ral. Ghsseghe Dă- 
nilă a ieșit U
suderitor. JkI’c-i .Vienteuti. 
f~utiLîi intre iar Ion
SiartciiA t-a ce; «si
bun dip?’? (?s și la
acest co^rnri; u în muara 
practică harn sint uns
dintre cei mc; Lajtuci, cu m»'- 
te cwnoj':=-îe îchaice, 
pentru meser*j?_ Coud^zeree 
sectamjui s-a t«nx de mvl-t 
yi le-a incr-ehnja;
noiîe?r T p j'i dr reM L* 12 i=- 
he '-fi »î: de a-~
din tcw tsjzs.

.„Aatăsi. Ls zc: i® ytd. r.Xt- 
trzz ’*-■.1 ari’ cor.rtiîtt_« prrâc*" 
pala metodă de la-zrs m ~-- 
sîrtcȚus de resr. îobeî i>
troduz? rietoee mari ’<*
modeme. S? oarirruj^: iu*. rz 
o T9ti«e îrsîiWe. rfcid de 
fior, «2
te=f; s .tcmzsJșs- es
lor. Trei .; s ct*: ci
pre?jz:-o
C?»l.arî1; — TCPOC'- 
serîî.

EUGES FLOtESCT
de L CtTT

NITUL DE AUR
U:.» pe ..ȘfâșâMrui concuraului pentru cel mai bun constructor de nave—tînărul VASILE EILER. 
La t.. *1 dt au ai săi el se doredețte un om cu multă dragoste pentru meserie și cu... ve- 
,. .. . muncă, iată nn fapt: la construcția primului cargou romînesc de 4.500 de

j* irrirra rbid te belea .jiitul de aur” al- acestei serii de vase el era ucenic.
!•• - .. . ’ « :4 rajutru cția tuturor celor 13 cargouri rominefti de acest tonaj, a în-
. ... «• In meșteri rirsfnici. ca Gh. Tarea sau Marin Matei. Azi, el însuși

r Je "«udbpU și titlul de cel mni bun constructor natal o pentru el o mare
mi nd r ie.

IULIAN NICULESCU este lăcătuș. Fruntaș în meseria sa, absolvent de anul acesta al școlii 
medii serale, el execută în construcția raselor fluviale și maritime operații de mare precizie, 
dar și operații aparent mărunte. împreună cu alți lăcătuși, el co nslruiește rele 32 de uși perfect 
etanșe de pe cargouri, uși care pe mari ji oceane sînt supuse puterii valurilor. Ca și Eiler sau

Dătlilă A icul eseu muncește cu sirguința, învață mereu. Le e dragă meseria de constructor, nitul de 
aur fiind și pentru ei simbolul pasiunii, al dăruirii.

Cel mai bun sudor dintre tineri — GH. DĂN1LÂ — are și el... tot 21 de ani. A fost cdltig de un 
cu Eiler la școala profesională. Experiența practică a căpătat-o lucrînd pe vase de toate tipu
rile, de la tonele la motonave pînă la cargouri. Oriunde îl pui să muncească el face față 
cu succes, fiindcă citește mereu, învață mereu. De o luna conduce și el o echipă formală din tineri 
la fel de harnici ca Marcel Găitănaru, V. Antonia, Sava Octavian. Zilele trecute a fost lansată la apă 
o motonavă pe ai căror pereți ei au executat peste un kilometru de si^diiră de bună calitate.

ora asta nimeni care să nu facă parte 
din sat, din comuna noastră. Faptul că 
muncești pentru ridicarea gospodăriei 
din satul tău constituie încă un element 
mobilizator. Nu te lasă inima să faci 
treabă de mîntuială și să dai în același 
timp ochi cu oamenii de care e$ti legat 
prin toată viața ta. E vorba de mîndria 
satului, de mîndria colectiviștilor, care 
pentru noi e tot una cu „marca fa
bricii".

— Există deci o... marcă a G.A.C. 
„Gheorghe Doja“ !

— Există, desigur...
Vorbind concret, istoria acestei bri

găzi este povestea închegării unei prie
tenii trainice, pe temelia exigenței unuia 
față de altul și a tuturor pentru unul, pe 
temelia răspunderii comune față de 
muncă și problemele ei. Anton ne po
vestește cum la început treburile scîr- 
țîiau. Responsabilitatea era înțeleasă 
numai direct, personal, fără a afecta 
mîndria brigăzii.

— Ce-ți pasă ție ? spunea cite unul din 
băieți, usturat de. critica prietenească a 
șefului de brigadă. Muncesc prost, cîș- 
tig prost

Erau rămășițele apucăturilor indivi
dualiste care mai aveau în unii rădăcini 
puternice.

— Măi, băiatule ! Tractorul ăsta pe 
care mergi tu călare ca vodă prin lo
bodă, nu-i tractorul tău particular ! Ori 
muncești așa cum trebuie, ori nu ne mai 
încurca treburile !

Ca să deștepți mîndria pentru profe
sie și răspunderea colectivă față de 
muncă nu era pe atunci o treabă ușoară. 
Fiecare, în fond, venise de acasă la 
S.M.T., cu zestrea lui personală de ca
lități și apucături, iar ca să alegi griul 
de neghină, din primele zile, se cerea să 
ai pricepere, cap și chibzuință Tractoa
rele toate erau Ia fel. mașini bune, pu

ternice, mașini una și una, dar băieții 
nu semănau unul cu altul, cum nu sea
mănă lunile anului sau degetele de la o 
mînă. Nenorocirea era că și mașinile că
pătaseră parcă inșușirile lor. Unele ară
tau neglijent, unsuroase, unele erau le
neșe și greoaie, altele, în schimb, sclipeau 
de curățenie și mergeau ca ceasornicul. 
Parcă nu erau toate ieșite de pe același 
banc de proba. Ce era de făcut ?

în primul rînd, ridicarea tuturor la 
același nivel de calificare profesională, 
astfel îneît fiecare să fie un bun condu
cător al mașinii, s-o stăpînească și s-o 
îngrijească așa cum trebuie. Aici rolul 
șefului de brigadă era hotărîtor. Și An
ton a știut să fie, din acest punct de ve
dere, un bun șef de brigadă.

— Nu merge, mă Antoane, nu vezi că 
nu merge ? N-am spor cu mașina și pace! 
Ce să fac, s-o remorchez eu, să. țnă în
ham eu înaintea tractorului ?

— Dar a lui Iordache cum merge ? 
Nu-i aceeași mașină, nu le-:ați primit 
odată amîndoi ?... Ia hai să-i dăm de rost 
împreună !

Șeful de brigadă punea și el mîna, și 
vedea, împreună cu pricinașul, unde-i 
cusurul. Cusurul de obicei nu era la ma
șină, ci la purtător. De cele mai multe 
ori se vădea neglijența, dezinteresul față 
de buna întreținere, nepăsarea... Anton 
intra cu acest prilej nu numai în amă
nuntele mașinii, dar și în dedesubturile 
firii tovarășului său. Piesa neunsă o un
gea sau o ștergea el ; după ce mai în- 
tîi o arăta celui răspunzător.

Și altă dată nu se mai repeta.
Desigur, această istorie a brigăzii n-a 

fost scutita de contradicții adîncif de 
ciocniri care uneori au fost puternice și 
cu ecouri mai largi.

Acum doi ani. spre exemplu, pe par
cela recoltata cu combina de tractoris
tul Gheorghe D Dumitrașcu s-au găsit

Peste prevederile 
de plan

Asta cesjiKe utc-
mie ase. Vasile.

însă « bpsit intr-o n 
ne la intihure. cer*t ce nn se 
anox fctimșease pfeâ etuuci Lu 
rra la temă-ane un jet de 
tMA4 *.ooiiA ii atinsese p&riB- 
rs'_ A fc-st dus lă spital

Citevti 13Ei mai Îîrxiu, la re- 
«Uriia naruiui nostru as pn- 
md o scriscire :

-Drngâ redacție.
Jjj scriu rinduri pen

tru o-;: cere un sfat fi un diu
rn*

In pnmdvu/u anului I960, Ifi 
cadrul unei reuniuni am cunos
cut o iată pe care am îndfd- 
gL'-o foarte mult... Prietenia 
nc-nstră decurgea intr-o a!moș
ieră foarte plăcută. Eu o iu
beam și o iubesc ioarte mul! șl 
acum. Ne iăceam planuri de

uzină ursuz și întristat, nu-1 
m*i intra nimeni In voie, la 
școala &era!ă ședea în clasă dar 
nu privea nicăieri, nu auzea ni
mic. venea din obișnuință, dar 
n» învăța. Colegij de clasă l-au 
.^tudiari. și-au ghicit despre ce 
e vorba.

— Vasile, te-ai certat cu 
Dora ?

— Nu.
— Ba da.
— Ba nu I
La douăzeci de ani, naivita

tea face casă bună cu orgoliul 
și Vasile ca să Ie dovedească 
prietenilor că „nu s-a certat' 
cu Dora i-a invitat într-o seară 
sa vadă că el se întîlnește cu 
ea și că stau de vorbă. In sea
ra aceea el a așteptat-o să ter-

mi-a dat să înțeleg că-i place 
de mine I

Era limpede. Și totuși el i-a 
mai pus o întrebare care-1 mis
tuia :

— Și nu te-ai speriat de... ac
cidentul meu ?

— Nu, asta nu, nici nu m-am 
gîndit.

Și s-au îmbrățișat. Și colegii 
au dispărut după colț.

în seara aceea, cînd a ajuns 
aeasă, Vasile a găsit răspunsul 
pe care i l-a trimis redacția.

La douăzeci de ani, atunci 
cînd în tine încep să clocoteas
că sevele tari ale împlinirii, ale 
maturizării, ale aspirațiilor 
înalte, atunci cînd viața devine 
cu adevărat un lucru serios si 
îți simți răspunderea pentru 
fiecare pas făcut, există totuși 
o latură a existentei tale care 
poate fi ușor bătută de vînturi. 
Există un teren pc care-1 simți 
uneori nesigur. Dragostea este 
atunci de cele mai multe ori în
nourată de intîmplări neprevă
zute, contradictorii, care-ți stîr- 
nesc în suflet adevărate fur
tuni,

Numai încrederea, numai pa
ritatea sentimentelor șl gându
rilor, numai puterea de a fi tu 
însuți pot să te ajute să stră
bați cu bine prin hățișurile ne
siguranței, ale influențelor și 
vînturilor ademenitoare.

Printr-o asemenea încercare 
trecuseră cei doi tineri.

Am primit la redacție în zi
lele care au urmat încă o scri
soare !

„Dragă redacție.
Am primit răspunsul la scri

soarea mea și vă mulțumesc 
focile mult.

In aceeași zi cînd am primii 
răspunsul și problema noastră 
s-a rezolvat. Prietena mea s-a 
convins că eu am dreptate 
și-acum sîntem iar împreună și 
pot spune că sînlem foarte fe
riciți.

Sper că n-o să vă mai cer 
sfaturi in această direcție. 
Poate în altele. Voi căuta să 
mențin legătura cu dv șl să 
vă trimit vești din întreprinde
rea In care lucrez, din orașul 
meu Înfloritor".

Odată trecută printr-o ase
menea încercare, dragostea lor 
a devenit, poate, certitudine și 
proiectele vor deveni realitate. 
O realitate cu atît mai frumoa-

în primul semestru al ann- 
lui oamenii maneii din între
prinderile îndmSrlale re- 
EÎiu>ea Cloj fi-mi îndeplinit 
sarcinile de piu in proporție 
de 1»L5 la sută. An fost reali
zate peste prevederile sarcini-. 
lor de plan 13M taoe oțel, l*ttl gindeascâ. 
tone laminate. îtM tone mi
nerea complex și altele. Nnmaț 
in primele 5 Ioni ale annlui 
enrent s-au abținut economii, 
peste plan în valoare de 
113NM lei.
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comporte maiss
Dar tot la 20 de asl v?ara 

este pALmrrsă pînă în firidei e 
ei cele -za; ascunse de p-±rî □- 
mul teilor de pe bulevard și el 
florilor din crâdina publică, de 
flăcările amurgurilor de pe Du
năre, de lumina ciudată a lu
nii...

Vasile Eltimie are 20 de ani. 
Dumjmcă a condus-o pe Dora 

Ia gerră și-acum e mistuit de 
neliniște și de dor, e singur... 
Sînt trei ani de cind s-au cu
noscut. Ba chiar mai bine de 
trei ani : 12 aprilie 1960. La 20 
de ani ții minte datele de acest 
fel.

De atunci, în fiecare zi, bu
levardele cu flori și copaci ale 
Brăilei, țărmul Dunării, aleile 
grădinii publice amuțeau pioa
se la trecerea lor și ascultau 
cu complicitate ce se punea la 
cale pentru viața unei viitoare 
și foarte serioase familii.

Duminica, Vasile era invitat 
în familia Dorei. Se ducea de 
dimineața. Mama zîmbea tot 
timpul și-i punea să-i facă îm
preună mici servicii. îi trimitea 
după pîine, după bilete la ci
nema...

Pentru tată! fetei, Vasile era 
prietenul fiului său mai mare. 
Ei părea că nu știe nimic. Nu
mai cînd era singur zîmbea...

La o petrecere jubiliară la 
care participau mai mulți ti
neri s-a petrecut un incident. 
Dar cum... O pușlama, un fost 
coleg al lui Vasile, pusese gînd 
rău unei prietene a Dorei. Și 
i-a turnat în bere o sută de 
grame de rom. Singurul care a 
observat scena a fost Vasile 

. $i-atunci tot sufletul lui s-a re- 
I voltat Și nu s-a mai putut sta- 

pini. într-o clipă, pușlamaua 
. era scuturată de revere de mîi- 
nile încordate ale lui Vasile.

Ing. A, BRlN'ZAN I „Să -ți fie rușine !‘\

L RUS

Sesiune 
lehnico-șui oțif ică

Siptâmîna lrecuti. la Izincle 
^Industria girmei”-Cimpia Turzii 
j avut loc cea de-a t-a sesiune 
de comunicări tehnico-științifice.

Avînd ca tema ..Aplicarea în 
producție a noi procedee lehho- 
loyice’’, sesiunea bucurat de
o largă participare a inginerilor, 
tehnicienilor muncitorilor din 
uzina cit ți a unor tovarăși de la 
inititutele de cercetări |i proiec
tări, ți de la întreprinderile eu 
care uzina are o slrinsu colabo
rare.

Cele mai interesante tein^ au 
fost „Factorii care influenț'ează 
puritatea oțelului peutru jul- 
rneuți” expusă dc inginerul Clo- 
ambeș Alexandru, tehnolog la 
secția oțelărie, „Utilizarea căpln- 
țelii monolitice din <1 oIomită sta
bilizată la cuptoarele electrice 
cu arc”, prezentata de iug. Das- 
călu Hcrtuau și „Patentarea în 
băi de săruri” expusa de tîuăra 
ingineră stagiară Toader Euge
nia. In total au fost prezentate 6 
referate. Diacnțiile purtate, au 
scos în evidență eficacitatea eco
nomică a noilor procese tehnolo
gice aplicate, rezultatele practice 
obținute în uzină, cît f* necesi
tatea organizării ți pe viitor a 
unor astfel de sesiuni.

Noul an
Pentru a asigura fiilor 

de colectiviști condiții 
tot mai bune de învăță
tură, în raionul Fetești, 
vor fi date în folosință 
pînă la începerea noului 
an școlar, 66 de noi săli 
de clasă.

In comunele Suditi fi 
Săveni a fost terminată 
construcția celor două 
școli de 8 ani eu cite 8 
săli de clasă fiecare.

școlar, în
Fg-.c- td d’Â plin resur
sele ■ la aceste doua 
construcții s-au. realizat 
economi? de Ui.

La Bord ușa ni, șcxU 
de 1 ani eu etaj, fi 
cea wsi cm-
strucțif ăi* fîspr c ju
ri mi.

Ea tw fi 
ciitoare. Atnieaes

fîșii întregi de spice netăiate, rămase in
tacte. Tractoristul lăsase limbi de spice 
fiindcă se lăcomise la brazdă, fiindcă 
voia cu orice preț sa arate ca mașina 
Iui poate ține pasul cu mașinile celor
lalți. La recepția lucrării, inginerul agro
nom al gospodăriei, tovarășul Vasile Po
pescu, s-a făcut foc și pară.

— Ce spuneți, băieți, treabă e asta ’ 
Ce-ar fi să analizăm lucrurile serios, 
chiar aici ?

Tractoristul și ajutorul lui au fost 
obligați de către cei care i-au judecat 
sa taie spicele rămase în urma combine.

— Spicele astea merg la gospodărie, 
gazeta de perete, au propus cei mai în
verșunați. Nu trebuie să se uite o ase
menea greșeală.

S-a născut atunci o opinie de mai? 
împotriva greșelilor, un spirit combați 
ascuțit de descoperire și condamnare a 
lor, care a întărit unitatea hrigării, ridi- 
cînd prietenia băieților pe o treap?â 
noua.

Gheorghe Dumitrașcu este azi ur.ul 
dintre cei mai buni tractoriști. Iordache 
Nicolae se situează în fruntea frunții, 
deținînd de cîțiva ani steagul de fruntaș, 
îl urmează Neagu Vasile și Minai ache 
Vasile, care se țin strins pe urmele iui 
Iordache, gata, gata să-1 ajungă. Printre 
fruntași se numără și Manea Iod șî alțzi-

Criteriile întrecerii s-au înmulțit fj 
buna întreținere a mașinii se a da ușa 
lupta pentru economii de carburanți s 
lubrifianțt lupta pentru efectuarea lu
crărilor înainte de termen, la un inalt 
nivel calitativ. Criteriul principal a de
venit recolta, cantitatea de griu și de po
rumb obținută la hectar, de care tracto
riștii răspund nemijlocit intr-o cointere
sare directă. Nu numai mașina, dar ți 
pămîntul e al lor. Sentimentul că răs
punzi de punea a lor tăi. de prosperita
tea satului, de ridicarea producției de

PGVZSTE
ar. mmcj. ’:
viitor, voiam să urmăm liceu) 
seral, să mergem la facultate 
iar mai înainte de asta să în
temeiem un cămin al nostru. 
Dar iată că dc cîteva zile prie
tena mea și-a schimbat atitudi
nea față de mine. A început 
să-mi răspundă urî!, su nu-mi 
mai dea aceeași atenție ca 
pînă alunei.

Urmează să plece la o școală 
de maiștri și fiind influențată 
de alții s-a hotărit să mă pă
răsească.

Eu, din cauza unui accident, a 
trebuit să întrerup serviciul 
pentru cîteva luni. Iar ea să-mi 
facă lucrul acesta ?

Acum sînt distrus. Nici școa
la n-o mai pot urma așa cum 
trebuie, jar la serviciu nu pot 
lucra așa cum am lucrat pînă 
acum.

De aceea te rog ajută-mă cu 
sfatul tău.

Te rog scuză-mă că te deran
jez pentru acest lucru".

In zilele acelea Vasile era la

mine repetițiile la brigada ar
tistică de agitație, în vreme ce 
colegii lui ședeau undeva în 
urmă și priveau. Dora a ieșit în 
■stradă și el s-a apropiat și i-a 
spus:

— Dora, noi sîntem certați, 
dar trebuie să ne plimbăm pu
țin împreuhnâ și să ne prefa
cem că stăm de vorba... Ne ur
mărește cineva...

S-au plimbat... Au vorbit întîi 
despre un film...

Iutr-un tîrziu colegii s-au o- 
prit în loc, apoi au dispărut 
după primul colț. Cei doi se îm
brățișaseră. Vorbiseră întîi des
pre un film, pe urmă despre 
alte și alte lucruri, pînă cind 
ceea ce mocnea între ei a iz
bucnit. Și și-au spus atunci tot.

Fata i-a mărturisit adevă
ratul motiv pentru care i-a 
spus Iui că nu mai vrea să fie 
prieteni. De la o colegă a aflat 
că el i-ar fi făcut colegei oa 
pricina curte.

— Minciună 1 a sărit eL L*

școli noi
ttere se găsesc și în c°- 
Tjî-ineU . Luciu, Cocar- 
ge^nc, Visțca, Coloniști 
r. alîtie, iâr constructo
ri zoresc ca elerii di- eo- 
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FAIL ANGHEJL I

să cu cît se dovedește împli
nită așa cum a fost odată, la 
început, visată.

Dora a plecat la București la 
o școala de maiștri. El a con
dus-o la qară între buchete 
mari de flori.

Ce și-or fi spus la despăr
țire. nu știu Destul că el e a- 
cum cuprins de dor și că va 
merge s-o viziteze la București 
si că la toamnă... Ei da, la 
toamnă Apoi școala serală... 
Facultatea...

O poveste de dragoste.

MIHAI CARANțlL

înfrumusețează 
comunele

Pentru înfrumusețarea și 
buna gospodărire a localități
lor. locuitorii satelor și comu
nelor de pe raza administrati
vă a orașului Cluj au efectuat 
pină acum peste 483 000 ore 
de muncă natriotică. Ei au re
parat aproape 14 km de diu
rn uri. au amenajat 16 km de 
trotuare, au aliniat gardurile 
pe o lungime de ceste 17 km 
etc.

Valoarea economiilor reali
zate prin muncă patriotică se 
ridică la peste 1 420 000 lei. 
cele mai frumoase rezultate 
fiind obținute de locuitorii co
munelor Baciu. Apahida, Co- 
jocna si Chinteni.

(Agerpres)

Asigură o bogată bază furajeră
<*afrieali 

levltv* Jwa ccaaai Frisr* 
•«t nM»Bl Alexaadria 
arc îa presrai 440 taariaa 
dîa care 154 vaeâ ;î ja- 
n:nd. 990 pareiae, 680 
o» ine fi 330 eabaliae.

Aiîgararea anei baie fu- 
rrj<-r« de rjlitate |i în 
caalifiți îndettaliloare. ■

«1*1 |î «Lă în permanent* 
■a atenția coleclirițtilor de 
la G-A.C. „Zorile aoeiali*- 
muluF* dia aceaiti coma- 
ai. Pini î> prezent ei au 
depozitat în curtea gotpo- 
dariei 109 tone de furaje 
ea : barceag, ovâz, mazăre 
fi altele.

îa BomeDlal de fată, a-

!en|ia principală a colecli- 
vi|tilor din această gospo
dărie este îndreplală pen
tru însămîn|area ds cul
turi duble. îndrumați de 
organizația de partid ti
nerii alaiuri <le vîrslniri. 
>» înssniînlat eulinri <hi- 
hir nr o ^ui>raFa(ă dr 
76 Im.
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ÎN UZINA
LA PRACTICA

n vastele ateliere, 
în birourile ser
viciilor adminis
trative, ca șl în 
laboratoarele U- 
zinelor „Grlvița 
roșie" fac practică 

peste 600 de studenți din trei 
centre universitare: Bucu
rești, Cluj, Iași. Muncitorii, 
tehnicienii și inginerii uzinei 
— care pentru șase săptămîni 
le-au devenit adevărați pro
fesori — i-au înconjurat cu 
dragoste și căldură pe viitorii 
specialiști, bucuroși să le 
destăinuie „secretele" profe
siunii lor. Integrîndu-se în co
lectivele în care au fost repar
tizați, studenții, la rîndul lor, 
sînt hotărîți să folosească la 
maximum posibilitatea ce li 
se oferă de a cunoaște proce
sele tehnologice, mașinile și 
mecanismele cele mai compli
cate.

Conducerea uzinelor se inte
resează îndeaproape de activi
tatea studenților practicanți. 
Pentru o bună coordonare a 
muncii lor, au fost întocmite 
pentru fiecare specialitate 
grafice, în care sînt cuprinse 
toate obiectivele pe care le 
vor urmări studenții în timpul 
practicii. La întocmirea grafi
celor s-a avut în vedere atît 
specificul proceselor tehnolo
gice din uzină cît și programa 
analitică a fiecărui an de stu
diu. Conform graficelor, stu
denții anului I de la politeh
nică (București și Iași) urmă
resc în special procesele teh
nologie de turnare și forjare, 
în timp ce pentru studenții de 
la Facultatea de instalații, 
principalele obiective sînt: 
tehnologia sudării și tehnolo
gia prelucrărilor mecanice, 
Studenților de la I.S.E. prac
tica le pune în față două o- 
biective : urmărirea în cadrul 
serviciilor de contabilitate și 
planificare a felului cum este 
organizată și planificată pro
ducția uzinei și urmărirea 
proceselor de fabricație.

Iată-i, așadar, pe studenți în 
fața unei activități multilate
rale, în care se aprofundează 
și se clarifică cunoștințele că
pătate în facultate. Să-i urmă
rim și noi pe tinerii care după 
un an de studiu — la capătul 
atîtor colocvii și examene — 
se află în fața celui mai im

O imagine de... actualitate luată la G.A.C. Hor^t&ărrt M*- d:n 
raionul Odorhei, regiunea Mureș Autonomă Ma^rJarA. Pedra 
nu murul de bovine mereu în creștere, se înaltă un nou gra d 

cu o capacitate de 100 de capete

Noutăți din Deltă
gerea recoltei de stuf din acest 
an nu se refera^ numai la ma
șini și utilaje. In cadrul 
T.A.V.S. (Trustul de amenajări 
și valorificări stuficole) sînt 
pregătite și noi cadre de mun
citori care vor lucra pe ma
șini. De aurind prima serie de 
90 mecanizatori a absolvit 
cursurile de specializare pen
tru tractoare ușoare. In pre
zent aceste cursuri sînt urma
te de alți 80 de muncitori.

Tot zilele trecute, aproape 
100 de tineri, care au absolvit 
în cadrul Școlii de meserii din 
Tulcea secția de mecanici pen
tru utilaje stuficole, au fost 
repartizați la diferite între
prinderi și puncte de lucru din 
Deltă unde au și început să 
muncească.

Cîteva cuvinte și despre 
turiști, Delta fiind o a- 
tracție deosebită pentru 

amatorii de frumuseți.
De la 15 iunie și pînă în 

prezent numai prin excursii 
organizate de O.N.T., Delta a 
fost vizitată de peste 6 000 de 
oameni ai muncii din diferite 

portant examen: examenul 
practicii în producție... Ghid 
ne este tov. ing. Sarmiza Mo- 
canu, care răspunde din par
tea uzinei de practica studen
ților.

La atelierul forjă-vagoane 
i-am întîlnit pe studenții de la 
facultățile de transporturi și 
mecanică. Ei sînt sîrguincioși ; 
îi remarcăm pe Ion Wenzel, 
Marin Ștefănescu, Ion Stoia și 
Ion Buzilă. In secția de trata
mente termice Isman Boris și 
Viorel Nica, viitori electroteh- 
nicieni, s-au angajat să repare 
un transformator de înaltă 
frecvență ce necesita o inter
venție în afara uzinei. După o 
muncă susținută, punînd în 
aplicare cunoștințele teoretice 
dobîndite la catedră, ei au 
reușit ca în patru zile să eco
nomisească cîteva mii de let

Următorul popas l-am făcut 
în secția modelărie. Ne atrage 
atenția un grup de trei stu
denți aplecați deasupra unei 
forme. Cu migală și interes ei 
toarnă între două rame meta
lul incandescent. Maistrul Ion 
Suveică ni-i prezintă pe tine* 
rii lucrători, studenți la Fa
cultatea de energetică : Paul 
Bocăneț, Vasile Coșug și Lu
cian Ciulin. Ca și ceilalți co
legi, ei reușesc să „deslege se
cretele" de turnare și mode
lare.

Ne-am continuat drumul 
prin secții. La cazangerie, tur
nătorie, sculărie, întreținere 
mașini-unelte, peste tot, stu
denții muncesc cu tragere de 
inimă, integrindu-se în marea 
familie a muncitorilor din u- 
zină. Prin calitatea muncii 
lor, ca și prin atitudinea față 
de oamenii din jur, studenții 
dovedesc că sînt hotărîți să 
devină specialiști cu o bună 
pregătire teoretică și practică. 
In același timp, practica de 
producție este o școală a ti
nerei generații de intelectuali 
solid ancorați în realitățile 
vieții cotidiene. Mai rămîn a- 
proape patru săptămîni în 
care studenții vor avea multe 
lucruri noi de învățat. Li s-au 
creat toate condițiile necesare 
ca legătura cu activitatea 
practică să-i ajute în conti
nuare la studiul teoretic al 
multiplelor procese tehnolo
gic*.

VALENTIN HOSSU 

URMĂRI DIN PAGINA I
regiuni ale 0rii. Alte mH de 
vizitatori au itrdbdtut variate 
itinerant ale Deltei in cadrul 
unor excursii organizate de 
întreprinderi, școli și instituții. 
Și numărul oaspeților ren iți 
de peste hotare in aceasta 
vara depășește pină acum 
cifra de 2 000.

Deși numărul vaselor care 
deservesc traseele turistice 
din Deltă a sporit în acest an, 
mijloacele de transport pe apa 
se dovedesc a fi insuficiente 
pentru mulțimea de vizitatori. 
E și aceasta o dovadă a inte
resului pe care îl stîrnesc fru
musețile din această parte a 
țării.

• Cultura tehnică 
a tinărului muncitor

• Rolul cărții
și al 

documentației 
de specialitate 

specialitate n-a rămas fără e- 
foct. Mult a dat de lucru, de 
pildă, colectivului secției de 
tratament termic Di'oblema că

Studente din anul II al Făcui lății de fizică și chimie de la Institutul pedagogic de 3 ani 
din Brașov, in practică la Uzinele „Rulmentul”. Ele ascultă cu interes explicațiile date de 

operatoarea Lisz Hanelore asupra controlului dimensiunilor inelelor de rulmenți
Foto : AGERPRES

La invitația Prezidiului Aca
demiei R.P. Romîne, ne-a vizitat 
tara o delegație cuhflni con
dusă de <lr. Antonio Nunez Ji
menez, președintele Comisiei Na
ționale a Academiei de Șliințe 
din Cuha.

Înainte de a părăsi Capitala, 
dr. Antonio Nunez Jimenez a 
avut o convorbire cu redactorul 
Agenției Romîne de presă „Ager- 
pres” Mircea Iocieacu, căruia i-a 
declarat printre altele :

Am venit in Romînia — a spus 
oaspetele — pentru a pune ba
zele u,nei colaborări științifice 
permanente între Cuba fi [ara 
dv. Convenția de colaborare 
științifică încheiată cu acest pri
lej între Academia R.P. Romîne 
și Comisia Națională a Academiei 
de Științe din Cuba constituie 
primul pas în această direcție. 
Ea prevede o colaborare pe 
bază de reciprocitate în rezolva
rea unor probleme științifice care 
prezintă interes pentru ambele 
noastre țări. Totodată am stabi
lit. bazele încheierii unui plan de. 
muncă comun între cele mai

Astăzi de la ora 
17 pe velodromul 
Dinamo din Capi
tală încep întrece
rile concursului 
internațional de 
pistă la care par
ticipă alergători

din R. P. Bulgaria, R. D.
Germană, Italia și R. P. Ro
mînă.

Programul primei zile cu
prinde întreceri de viteză (se
rii și recalificări), 4000 m ur
mărire individuală (serii-con- 
tratimp), 1000 m cu start de pe

Spartachlada în regiunea Bacău

Peste 160000 tineri (Ager pres)

participant
Cea de a doua e- 

tapă a Spartachia- 
dei de vara a tine
retului se desfășoa
ră cu succes în sa
tele și orașele regi
unii Bacău.
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Bacău, dintre care 
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rii*. prin felul cum 
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lini tijei împizzătaare Ei<c- 
tuîndu-se in bai^ de o-
perația era cositoare, nece
sita un tiniD îndelungat, iar 
tratarea era n tuni, formă. Un 
tînăr muăMjtor din secție, pe 
nume St?Han Bolncan. a găsit 
soluția coresounzătoare. Tija 
se călește acum prin curenți 
de înaltă frecvență, calitatea 
este foarte bună, iar economi
ile rezultate se cifrează la 
155 000 lei anual. Interesant de 
arătat este insa că soluția, 
propusă de tînărul despre 
care am amintit, a venit numai 
după ce el a studiat „Cartea 
călitorului’* și un manual de 
„Tehnologia materialelor”.

Sînt numeroase soluțiile și 
procedeele tehnice avansate, 
de o deosebită importanță pesi- 
tru procesul de producție. 
Executarea matrițelor pen
tru maxiprese, înlocuirea 
plumbului cu săruri de azo- 
tați la probele pentru matrițe, 
rectificarea simultană. în trep
te a bielei, sudarea sub flux 
a țevilor semiax sînt numai 
cîteva din acestea. Aplicarea 
lor aduce o economie anuală 
de peste 500 000 lei.

Avem, de asemenea, în uzi
nă 27ff dc Inovatori tineri. Ei

loc și cursa italiană (serii-con- 
tra-timp).

Concursul continuă sîmbătă 
și duminică cu începere de la 
ora 17.

• Congresul Federației in
ternaționale de scrimă, întru
nit la Gdansk cu prilejul cam
pionatelor mondiale, a stabilit 
sistemul de desfășurare pentru 
Jocurile olimpice de la Tokio, 
întrecerile nu se vor desfășura 
pe grupe ci prin eliminări di
recte pînă vor rămîne 8 scri- 
meuri calificați. Primii 4 vor 
forma grupa finală care va de
semna campionul olimpic. Cei-

In unele <toa«fu 
sportive a* lua: 
ființa noi de
rport ia mozo, hand
bal, tir, one-:2-e 
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CINEMATOGRAFE
true — grădină 20,30)
Volga fie. 12; 14; 16; 18,15;

Ctefeal cavalerilor — 
cinemascop: Lumina (de la 
orele 10 1< orole 14 în conti- 
-uare: !«; 18.15; 20,301. Ștefan 
cei (10. 12; 14,15; 16,30;
1X45: 21 > Prtcna pentru CO 
pH : 13 Sexiembrie (orele 10). 
Noaptea pe aaUatrodă : 13

- ‘J 1430; 10,30: 
18.30, 20.301. Balada husarilor: 
îîmpuTj Noi (da la orele 10 la 

îi-au adus contribuția prețioa
să la cele peste 350 propuneri 
de inovații făcute în numai 
puțin d* ■ luni ale acestui an. 
Muncitorii Ludovic Nagy și 
Ștefan Godri, tehnicienii Con
stantin Badea și Alexandru 
Szacacs, inginerii Ion Stoica și 
George ta Macovei sînt numai

■ dintre cei care, prin so
luțiile tehnice propuse, au re
dus consumul specific de ma
terial cu 7 kg. pe autocamion, 
iar manopera cu 300 de mi
nute.

Uzina noastră dispune de o 
bogată literatură tehnică, do
cumentație de specialitate. Bi
blioteca de pe lingă cabinetul 
tehnic cuprinde 26 000 de cărți, 
primim, de asemenea, 283 pu
blicații romînești si străine. Cu 
toate că am obținut unele re
zultate bune, noi nu sîntem 
însă mulțumiți cu ceea ce s-a 
făcut pînă în prezent mai a- 
les pe linia propagandei în ju
rul cărților tehnice.

Cercetam, de pildă, de cu
rînd, o statistică a cititorilor 
din acest an. Din cei 2007 ci
titori numai 764 sînt munci
tori. 'Acest lucru cere o mai 
activă propagandă din partea 
bibliotecii tehnice, a organiza

lalți 4 se vor întîlni în elimi
nare directă pentru stabilirea 
locurilor 5—8.

Congresul a hotărît să schim
be denumirea Criteriului mon
dial al Tineretului în Campio
natul mondial de tineret. Acest 
campionat va avea loc în 1964 
la Rotterdam.

Echipa sovietica 
de fotbal Zenith 
Leningrad și-a în- 
ceput turneul în 

mB > țara noastră jucînd 
ieri la Brașov cu 

’ 1 a Steagul roșu. Peste 
*A 14 000 de specta

tori au urmărit pe stadionul 
Tractorul acest meci încheiat til
scorul de 2—1 (1—1) în favoa
rea fotbaliștilor localnici.

Duminica La lași, Zenith va 
juca în compania echipei C.S. M.S.

Zile de vacanță la Complexul studențesc „Lacul Tei 
Foto : AGERPRES

orele 21 în continuare). Fan
tomele din Spec&art : rulează 
cinematograful Maxim Gorki 
(15; 17; 19; 213. Doctor in filo
zofie : Gîulești (10; 12; 14; 16; 
18.15; 28.30), 8 Martie (16; 18; — 
grădină 20,30). Arta 16; 18; 20 
— grădină 20,30). Camelia : 
Cultural (15; 17; 19; 21). Lu
mină de iulie: rulează la cine

matograful Alex. Popov (de la 
orele 8.30 la orele 21 in conti
nuare). Noua prieteni ■ talii: 
rulează la cinematografele C. 
David (16: 18,15; 20.30), G. Ba- 
covia (15; 17; 19; 21). Cumpă
rați un balen — cinemascop: 
Unirea (11; 15; 17; 10 — gră
dină 20.30). Moștenire e« bu
ci ue: rulează la cinematogra
fele Alei. Sahia (10; 12; 15; 17; 
19; 21 — grădină 20.30), Liber
tății (10; 12; 14; 16,15; 16.30;

țiilor U-T.M. în iurul cărții de 
specialitate. Trebuie afișat în 
fiecare atelier ce a venit nou 
la librăria tehnică, ce trebuie 
să citească tinerii care lucrea
ză la reperul cutare sau cuta
re. La cabinetul tehnic lu
crează acum un colectiv cores
punzător. El nu trebuie să 
aștepte ca tinerii să vină la 
cabinetul tehnic, la bibilotecă 
ci, prin mijloacele pe care le 
are la dispoziție, printr-o co
laborare mai fructuoasă cu or
ganizația U-T.M., să vină mai 
mult decît pînă acum cu do
cumentația tehnică în întîm- 
pinarea fiecărui tînăr. în le
gătură cu aceasta, conducerea 
uzinei va trebui să găsească 
un loc mai potrivit, cu spațiul 
corespunzător, pentru cabine
tul tehnic si biblioteca sa.

Sînt de ridicat și alte pro
bleme care nu depind de noi. 
în activitatea de proiectare și 
de experimentare a autocami
oanelor se simte lip^a materia
lelor documentare privind me
tode de calcul si parametri 
dimensionali ai diferitelor 
subansamble, precum și per- 
formanețele dinamice pentru 
autocamioanele existente. Con
siderăm, de asemenea, necesa

„Am fost uimit de marile succese
științifice pe care ie-a realizat

R. P. Romînă"
Declarațiile dr. Antonio Nunez Jimenez

Solemnitatea
Joi, la amiază, a avut Ioc la 

Consiliul de Stat al R.P. Ro
mîne solemnitatea unor deco
rări.

Au participat tovarășii A- 
vram Bunaciu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Ludovic 
Takacs, membru al Consiliului 
de Stat, Mihail Florescu, mi
nistrul industriei petrolului și 
chimiei.

A fost înmînat ordinul 
„Steaua Republicii Populare 
Romîne" clasa a Il-a tovară
șilor Petru Năvodaru, pentru 
activitate îndelungată în miș
carea muncitorească și pentru 
merite în construirea socialis
mului, cu prilejul împlinirii a 
50 de ani de la naștere, și 
Clara Mihailovici, pentru acti
vitate îndelungată în mișcarea 
muncitorească, cu prilejul îm
plinirii a 60 de ani de la naș
tere.

Pentru merite deosebite în 
domeniul viticulturii a fost 
conferit „Ordinul Muncii" 
clasa I prof, unîv. Ion Teodo- 
rescu.

20,45 — grădină 20,30), Dru
mul serii (16; 18; 20). Tu ești 
minunată: Flacăra (10; 15,30; 
18; 20,30), B. Delavrancea (H; 
16; 18,15; 20,15), Grădina T. 
Vladimirescu (21). Ordinul 
Anna: rulează la ciematogra- 
fele: T. Vladimirescu (16; 18; 
20), Floreasca 10,30; 18,30;
20,30; Estrada, estrada: Miorița 
(10.15; 12; 15; 17; 19; 21), 23 
August (10; 12; 15; 17; 19 — 
grădină 20,15), G. Coșbuc (10; 
12; 14; 16; 18; 20), Grădina 
Moșilor (20,15), Arenele Liber
tății (20,30), Patinoarul 23 Au
gust (21). Mamelucul: rulează 
la Munca (16; 18,15; 20.30).
Festival Chaplin: Popular (16; 
18.15; 20,30). Mila regească:
Moșilor (16; 18,15; 20,30). Că
pitanul Frac as se — cinema
scop: rulează la cinematogra
ful M. Eminescu (11; 14,30; 
16,45; 19; 21,15). Legea ue lege: 
rulează la cinematograful Olga 
Bancic (15; 17; 19 — grădină 
20,30).

ră traducerea unor lucrări pri
vind defectoecopia cu ultrasu
nete și izotopi radioactivi.

Din cita cunosc, din practica 
uzinei noastre si a altor în
treprinderi mari, însușirea o- 
perativă, popularizarea a tot 
ce a apărut nou în tehnica 
mondială este îngreunată de 
întirzierea cu care se fac tra
ducerile articolelor din revis
tele de specialitate. In cadrul 
discuției ce se poartă sub a- 
ceastă rubrică în „Scinteia ti
neretului” s-a dat pe bună 
dreptate soluția ca un număr 
tot mai mare de ingineri și 
tehnicieni să învețe limbi 
străine. Am propune, pînă a- 
tunci forurilor superioare com
petente să studieze problema 
organizării unui colectiv de 
traducători care să lucreze e- 
fectiv în marile uzine sau pe 
grupuri de întreprinderi.

Conducerea uzinei noastre, 
conducătorii secțiilor se vor 
strădui și în viitor să dezvolte 
pasiunea tinerilor pentru teh
nica nouă, avînd convingerea 
că un autocamion modern nu 
poate fi realizat decît de către 
muncitori cu o bogată cultură 
de specialitate. 

înalte foruri științifice din ță
rile noastre. Noi apreciem mult 
colaborarea științifică cu țara dv.

Vlziltnd unele unități cu ca
racter științific din țara dv., 
printre care Institutul de fizică 
atomică, cel de geologie și geo
grafie, am fost într-adevăr uimit 
de. marile succese, științifice, pe 
care le-a reulizat Republica 
Populară Romînă. Ne-a impresio
nat mult faptul ca unitățile de 
cercetare științifică din țara dv. 
sînt înzestrate cu aparalaje mo
derne produse in fora, printre 
care aparate electronice dintre 
cele mai perfecționate. Și în alte 
institute am văzut o tehnică de 
cercetare științifica foarte mo
dernă. Aceasta dovedește că 
știința în Romînia a făcut un 
important progres. Am putut 
vedea în mod concret și felul în 
care în țara du. se îmbină știiuța 
cu practica, cercetarea științifică 
cu învățămînlul și am constatat 
o experiență foarte bogată în 
acest sens, pe care o vom duce 
cu noi în Cuba.

unor decorări
Pentru merite deosebite în 

muncă, cu prilejul construirii 
și punerii în funcțiune a Com
binatului Chimic Borzești, s-a 
înmînat „Ordinul Muncii" cla
sa a Il-a și a IlI-a și „Ordinul 
Steaua Republicii Populare Ro
mîne" clasa a V-a unui număr 
de 53 de tovarăși. In baza ace
luiași decret s-a conferit „Me
dalia Muncii" unui număr de 
121 tovarăși.

Cu prilejul împlinirii a 15 
ani de activitate a Ansamblu
lui de cîntece și dansuri „Cio- 
cîrlia" al Ministerului Aface
rilor Interne, s-a înmînat „Or
dinul Muncii" clasa a Il-a tov. 
Victor Predescu și „Ordinul 
Muncii" clasa a IlI-a tov. Vic
toria Răduțu, Agata Druzescu, 
Constantin Zincă și Iosif Milu.

Cu prilejul împlinirii a 10 
ani de la apariția „Gazetei 
finanțelor", a fost conferit 
„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a 
tov, Sanda Dumitrescu, Anghel 
Ghițulescu și Gh. Paraschîv.

Tovarășul Avram Bunaciu, 
în numele C.C. al P.M.R., al 
Consiliului de Stat, al guver
nului și al tovarășului Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej personal, a 
felicitat călduros pe cei dis
tinși, urîndu-le noi succese în 
activitatea viitoare.

In numele celor decorați, a 
mulțumit tov. Costache Sava, 
director general al Combina
tului chimic Borzești

(Agerpres)
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Combinatul Chimic Craiova |
8 

Calea Lenin nr. 120 2

ANGAJEAZĂ
r în condițiile prevederilor legale, următorul peraoaal de - 
| specialitate :

— Ingineri chimiștl
— Ingineri mecanici
— Ingineri energetici
— Ingineri electroniști
— Maiștri chimiștl |
— Maiștri mecanici |
— Maiștri electricieni «
Solicitatorii se vor prezenta personal pentru angajare, lai

sediul Combinatului — Craiova, Calea Lenin 120> aducând g 
șî actele corespunzătoare. 8

Pentru eventualele relații suplimentare — telefon 4389. ?
3 
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Jerzy Passendorfer prezintă noul său film

p©©UL RUPT
O producție a studiourilor din R. P, Polonă

Scenariul : ROMAN BRATNY

în rolurile principale: TADEUSZ LOMNICKI, ELIZBIETA 
KEPINSKA, LIDIA KORSAKOVVNA, JERZY BLOK. JA

NUSZ BYLEZYNSKI.

Centrul școlar forestier Timișoara, 
Pădurea Verde

candidați pentru ȘCOALA PROFESIONALĂ \ 
DE PĂDURARI

din regiunile Oltenia și Banat,
ȘCOALA PROFESIONALA DE PĂDURARI j.l

recrutează

iar pentru , _ __ _____________
DE VÎNÂTOARE din regiunile Argeș, Banat, București, </ 
Crișana, Hunedoara, Dobrogea, Oltenia, Ploiești, Galați. << 
Candidații trebuie să fie absolvenți a 7 clase, să aibă sta-V 

giul militar satisfăcut și să nu depășească virsta de 35 de< ' 
ani. înscrierea elevilor se face numai prin Direcțiile reglo-< 
nale de economie forestieră cu sediul în orașul de reședință* 

lai regiunii respective, pînă la data de 30 august 1963. SeP 
asigură elevilor pe toată perioada școlarizării, echipament 
întreținere gratuită.

Pentru ȘCOALA TEHNICA DE PERSONAL TEHNIC,C 
SPECIALITATEA TEHNICIENI SILVICULTORI și TEH-< 

JNICIENI DE EXPLOATARE se recrutează absolvenți aî/- 
școlilor medii de cultură generală, cu sau fără examen de<< 
maturitate, în vîrstft de 17—25 ani din regiunile : Banat/ 
Hunedoara, Crișana, Mureș—Autonomă Maghiară. înscrierile^ 

>se fac prin Direcțiile regionale de economie forestieră a re-< 
glunii respective pînă la data de 23 septembrie 1963. <

I

INFORMAȚII
La cinematograful „Repu

blica” din Capitală, joi seara 
a avut loc, cu prilejul sărbă
torii naționale a R.P. Polone, 
un spectacol de gală cu filmul 
artistic polonez „Podul rupt”.

Au asistat Dumitru Popes
cu, vicepreședinte al Comite
tului de Stat centru Cultură 
și Artă, Al. Buican, vicepre
ședinte al I.R.R.C.S., funcțio
nari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, oameni de 
cultură, un numeros public.

Au fost de față Wieslaw 
Sobierajski, ambasadorul R-P- 
Polone în R.P. Romînă, mem
bri ai ambasadei, precum și 
alți membri ai corpului diplo
matic.

Marin Stanciu, secretar al 
Consiliului Cinematografiei 
din Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, a prezentat 
publicului pe Stanislaw Nel- 
ken, directorul Direcției gene
rale a cinematografiei, și pe 
artista Lidia Korsakowna, care 
ne vizitează țara. Oaspeții po
lonezi au mulțumit pentru 
primirea călduroasă care le-a 
fost făcută.

A rulat apoi filmul „Podul 
rupt”.

Filmul a fost primit cu căl
dură de public.

★

Cu prilejul celei de-a XlX-a 
aniversări a eliberării poporu
lui polonez de sub jugul fas
cist, posturile noastre de radio 
au programat o Săptămână a. 
culturii poloneze. între 18 Și 
25 iulie se transmit zilnic pro
grame muzicale cuprinzînd 
lucrări de muzică simfonică, 
populară și ușoară, arii din o- 
perele compozitorilor polonezi.

‘•N
Sub auspiciile Comitetului 

de Stat pentru Cultură 
Artă, joi la amiază s-a des
chis în sala Nicolae Cristea 
din Capitală expoziția de o- 
biecte de artizanat șt alte pro- 
duse din diferite regiuni ale 
Indoneziei.

★

în urma tratativelor care 
s-au desfășurat într-o atmos
feră cordială, la 18 iulie 1963 
s-a parafat la București tex
tul unei convenții sanitar-ve- 
terinare între R- P. Romînă și 
Austria.

Convenția reglementează 
problemele sanitar-veterinare 
în comerțul de animale și 
produse animale dintre cele 
două țări.

Din partea R. P. Romîne 
convenția a fost parafată de 
dr- Virgil Gligor, vicepreședin
te al Consiliului Superior al 
Agriculturii, Iar din partea 
Austriei de dr. Richard Gaier, 
consilier ministerial în Minis
terul Agriculturii.

(Agerpres)
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UI e curînd a avut 
l loc la Tîrgu-Mu- 
l reș plenara comi

tetului regional 
| U.T.M. Și ce poa

te fi mai firesc ca, 
adunîndu-se din 

toate colțurile regiunii pentru 
a discuta despre munca orga
nizațiilor U.T.M. de educare 
comunistă a tineretului, mem
brii comitetului regional să a- 
ducă cu ei experiența bună, să 
stabilească împreună ce este 
mai valoros și s-a dovedit mai 
eficace pentru a deveni un 
bun al tuturor organizațiilor 
de bază U.T.M. Printre multi
plele probleme dezbătute în 
plenara Comitetului regional 
.U.T.M. Mureș—Autonomă Ma
ghiară au reținut atenția efica
citatea educativă a întîlnirilor 
dintre tineri și activiști de 
partid și de stat, experiența 
cîștigată în organizarea ex
cursiilor, a drumeției, a mun
cii cultural-artistice.

A fost ascultat cu atenție în 
plenară cuvîntul tovarășului 
Simion Cotoi, prim-secretar al 
Comitetului raional U.T.M. 
Toplița. în- organizațiile U.T.M. 
din raion s-au statornicit în 
metodele de muncă ale U.T.M. 
întâlnirile tineretului cu acti
viștii de partid și de stat. 
Biroul comitetului raional de 
partid a stabilit 
activiștii de partid să țină 
periodic expuneri 
tineretului în legătură cu po
litica partidului nostru de 
desăvîrșire a construcției so
cialismului. La invitația orga
nizațiilor de bază U.T.M, din 
G.A.C.-uri, secretari ai comi
tetului raional de partid, mem
bri ai biroului, instructorii 
comitetului raional au vorbit 
tinerilor despre trecutul de 
luptă al partidului nostru, des
pre sarcinile actuale pe care 
partidul le-a pus în fața tine
retului, au ținut expuneri des
pre succesele obținute de po
porul nostru, sub conducerea 
partidului, despre trăsăturile 
politico-morale ale comunistu
lui etc. Atît în acest raion cit 
și în altele din regiune, pre
ședinții sfaturilor populare au 
luat deseori cuvîntul în fața 
tinerilor mal ales cu prilejul 
sărbătoririi majoratului, al 
sărbătoririi tinerilor de 14 ani, 
vorbind despre statul nostru 
democrat-popular, despre 
drepturile și îndatoririle cetă
țenilor Republicii Populare 
Romine ; au fost invitați și au 
vorbit în fața tineretului ofi
țeri ai armatei noastre popu
lare.

în plenară s-a subliniat tot
odată faptul că adunările ge
nerale U.T.M. au fost mai bine 
folosite în scopul cunoașterii 
de către tineri a politicii parti
dului, a posibilităților nelimi
tate pe care le au tinerii din 
patria noastră de a se realiza, 
de â da cîmp larg aptitudini

lor, visurilor. O puternică in
fluență educativă asupra tine
rilor o au, de asemenea, ex
cursiile, drumețiile.

Două cifre citate în plenară 
fiu reținut în mod deosebit a- 
tenția participanților. Anul 
trecut, 110 000 de tineri mun
citori, țărani, elevi și studenți 
au pornit pe drumurile patriei 
pentru a-i cunoaște frumuse
țile și bogățiile. Anul acesta 
numărul drumeților se ridică 
la 112 000 numai în rîndul e- 
levilor. Drumețiile, așa după 
cum s-a subliniat în plenară, 
au căpătat în regiune un ca
racter de masă. Pînă în mo
mentul de față — spunea în 
plenară tovarășa Domnica Ho- 
lațiu, secretară a Comitetului 
orășenesc U.T.M, Luduș — au 
făcut excursii prin regiune și 
țară peste 10 500 de tineri. 
Cum sînt ele organizate ? O 
experiepță bună au dobîndit 
în această privință comitetele 
U.T.M. din comunele Grebeniș, 
Popic, Ilarion și altele. La 
Grebeniș, de pildă, fiecare

ca toti

în fața

excursie este precedată de ex
plicarea în amănunțime a tra
seului, a obiectivelor mai im
portante pe care le vor întîlni, 
se fac „călătorii” prealabile pe 
hartă. Tinerii capătă în felul 
acesta o seamă de cunoștința 
care le dau posibilitatea să 
înțeleagă și mal bine impor
tanța marilor transformări 
care au loc pe harta patriei. 
Interesantă a fost și experien
ța expusă de Bendris Ni- 
chifor, secretarul Comitetu
lui U. T. M. de la I- F- Re
ghin. In afara excursiilor 
organizate, la fel ca cele a- 
mintîte mai sus, aici s-a sta
tornicit obiceiul, în special cu 
tinerii din cercurile politice 
„Să ne cunoaștem patria so
cialistă”, ca la sfîrșitul anului 
de învățămînt, împreună cu 
propagandistul, cursanții să 
facă un tur prin întreaga țară 
oprindu-se la locurile cele 
mai importante asupra cărora 
s-a insistat în cursul anului 
de învățămînt. Așa s-a proce
dat și acum. Tinerii cursanți 
în frunte cu propagandista 
cercului au pornit spre Timi
șoara, Arad, Hunedoara, Cluj 
și mai departe, văzînd cu 
proprii lor ochi ceea ce au 
citit și învățat din carte. în 
plenară s-a bucurat de atenție 
șl cuvîntul tovarășului Ștefan 
Nemeth, prim secretar al Co
mitetului raional U.T.M. Ciuc, 
care a vorbit pe larg despre

însemnări de la plenara
Comitetului regional U.T.M.
Nureț-Autonoma Mauniara

„cicloturism”, o metodă care 
cîștigă de la o zi la alta un 
număr din ce în ce mai mare 
de participanți.

în regiunea Mureș—Autono
mă Maghiară trăiesc laolaltă 
romîni, maghiari, germani, 
uniți indestructibil prin țelul 
comun al desăvârșirii cons
trucției socialiste și trecerii 
treptate la comunism ; prin 
dragostea comună pentru ca 
patria socialistă sa devină și 
prin munca lor mai frumoasă, 
mai bogată și mai puternică. 
Tinerii aparținind minorități
lor naționale, animați de do
rința de a cunoaște cît mai 
bine limba și cultura poporu
lui romin, desfășoară o activi
tate intensă In cercurile ae 
învățare a limbii romine. de 
cunoaștere șl însușire a cul
turii minunatului 
popor.

Ascultînd-o vorbind 
nară pe tovarășa Șarolta Sza
bo despre activitatea cultural- 
artistică și socială desfășurată 
în comun de tinerii romîni și 
maghiari din G A C. Band, îmi 
aminteam de povestirile unui 
bătrîn de prin părțile Cluju
lui care, răscolind amintirile 
și descoperindu-și umărul pen
tru argumentare, dovedea unui 
grup de tineri țărani care-1 as
cultau cX încercarea pe care 
a făcut-o el, Ianos Șandor, de 
a înjgheba un cor laolaltă cu 
romîni și unguri a fost răsplă
tit cu lovituri ale căror urme 
nu s-au șters nici pînă acum. 
Era pe vremea burghezo- 
moșierimii. Era așa și 
putea fi altfel. Era 
pentru că vrajba între na
ționalități devenise o politică 
de stat, care să ușureze stăpî- 
nirea, asuprirea și exploatarea.

A fost așa.
Amintirile par uneori tine

rilor de necrezut. Pe scenele 
căminelor culturale, romîni, 
maghiari, germani etc., își u- 
nesc glasurile în același cor de 
slavă patriei socialiste, ro
mîni, maghiari, germani își 
potrivesc pasul în ritmul 
dansurilor populare naționa-

în ple-

nu
*>șa
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le, învață împreună și pre
zintă pe scenă piese de teatru, 
recită poezii și toate acestea 
firesc, cu acel firesc cu care 
Ion Nicolae o cere în căsăto
rie pe Morghit Emma și ser
bează împreună o nuntă ute- 
mistă, una din sutele care au 
avut loc in satele șl orașele 
acestei regiuni.

Dar expresia cea mai grăi
toare a frăției dintre tinerii 
romini și tinerii aparținind 
minorităților naționale o ve
dem în fabrici, uzine, șantie
re, pe ogoarele colectivelor, în 
școli și facultăți, acolo unde 
forțele sînt unite, convergind 
toate spre același țel comun : 
îndeplinirea sarcinilor trasate 
de partid in scopul desăvîrșiru 
construcției socialiste în patria 
noastră.

Vorbea la plenară tovarășul 
Ion Coama, secretar al comi
tetului regional de partid. In 
cuvîntul său, dînsul a subliniat 
că nu pot fi despărțite rezul
tatele deosebite obținute în 
producție de oamenii muncii 
de la orașe și sate, de devota
mentul acestora față de cauza 
partidului, de dragostea lor 
pentru patria socialistă. Ascul- 
tind cifrele despre îndeplini
rea planului pe primele cinci 
luni iți dădeai seama cu con
vingere că Intre vorbele înflă
cărate ale tinerilor și faptele 
lor cotidiene există o legătură 
indisolubilă. în industrie pla
nul producției globale a fost 
realizat în proporție de 104 la 
sută. Oamenii muncii, tineri ți 
virstnici, au dat peste plan 
mărfuri In valoare de peste 
50 milioane lei. Producția- 
marfă a fost, de asemenea, 
realizată în proporție de 104 
la sută. Au fost realizate eco
nomii peste plan de 17 mili
oane lei. S-a îmbunătățit sim
țitor calitatea produselor reali
zate.

Cifrele își au graiul lor. pu
terea lor de convingere. Ele 
exprimă și de această dată re
zultatul unei munci conștiente, 
făcută de tinăr și virstnic, 
cu conștiința utilității ei pen
tru patria socialistă. Să re
curgem la ele și în ceea ce 
privește o altă manifestare a 
dragostei tineretului față de 
patrie : munca patriotică. La 
construcțiile de școli, cămine 
culturale, la construcțiile din 
G.A.C., la întreaga muncă de 
înfrumusețare a satelor și o- 
rașelor, la acțiunile de între
ținere a pășunilor, de împă
duriri. ae colectare a metale
lor vechi, au participai de la 
începutul anului și pini acum 
peste M 000 de tineri. Ei «J 
trimis oțeiâriilor patriei aproa
pe 2 000 tone de fier vechi, au 
împădurit 278 ha, au curățat 
și îngrijit aproape 27 000 ha de 
pășune.

Generalizînd ceea ce a fost 
bun în munca organizațiilor 
U.T.M.. plenara comitetului 
regional a dat pentru viitor o 
perspectivă clari activități; or
ganizațiilor VTJ<.

Plenara a recomandat tutu
ror organizațiilor de bază 
U.T.M. ca sub conducerea or
ganizațiilor de partîd, cu spri
jinul acestora, să folosească 
mai larg experiența acumula
tă în organizarea Intilnirilor 
dintre tineret și activiști de 
partid și de stat, a drumeției, 
a activităților cultural-educa
tive. In plenară s-a insistat 
ca organizațiile U.T.M. să se 
ocupe cu mai multă atenție 
de conținutul sărbătoririi ma
joratului, a înmînării buleti
nelor de 
sească In organizarea nunților 
utemiste experiența frumoasă 
ce există în special în raioa
nele Reghin, Tg. Mureș și To- 
plița. Plenara a cerut organi
zațiilor de bază U.T.M. să răs
pundă mai operativ dorinței 
tinerilor maghiari, germani 
etc. de a-și însuși bine limba 
și a cunoaște temeinic cultura 
poporului ramîn. antrenind în 
cercurile de limbă romînă toți 
tinerii din satul, comuna, în
treprinderea, instituția, unde 
aceștia își desfășoară activi
tatea.

Aplicarea în viață a măsu
rilor stabilite de plenară va 
contribui neîndoielnic la îm
bunătățirea permanentă a 
muncii de educație comunistă 
a

identitate, să folo-

tineretului.
PETRU ISPAS

Expoziție de pictură
la cores ponderi țulJASi 

nostru), 
artă populara din lași s-a des
chis o expoziție de pictură cu
prinzând 70 de exponate. Lu
crările sînt realizate de mun
citori, tehnicieni, intelectuali

(de
— In localul Scolii de

— mulți dintre ei tineri — 
care frecventează cursurile 
școlii de artă populară. Expo
ziția cuprinde lucrări tn ulei 
și desene și reprezintă peisaje 
industriale din orașul iași, 
porlrcte etc.

inaia. Un drum ce urcă printr-o pădure de brazi 
te conduce la tabăra de pionieri și școlari care 
găzduiește în această serie copiii dobrogeni. Ta
băra e împrejmuită de pomi și verdeață.

Am nimerit în ea în momentul „solemn" In 
care unul din personajele foarte importante ale 
taberei, „toboșarul", tocmai suna adunarea pen
tru masă.

Tnstructoarea superioară Timor Mariana ne-a arătat pro
gramul zilei plimbări, lecturi, jocuri, pregătirea focului de 
tabără, deci recitări, dansuri, povestiri. Tot ea ne-a înșirat 
și o listă întreagă de excursii — unele deja efectuate — 
la Cota 1400, la Poiana Stînii, la Piscul Cîinelui, ta Izvorul 
Rece, la Muzeul Peleș etc.

Intr-o poeniță de Ungă Castelul Peleș am asistat la repe
tițiile pentru jocul de tabără. Am cunoscut cu acest prilej 
mulți copii.

Pe unii dintre ei vi-i prezint și dv. cu ajutorul desenului.
1. Cițiva din cor.
2. Petre Băcanu, elev în clasa a V-a a școlii 

vodă, toboșarul taberei. Are o dorință: cînd va 
devină aviator.

După repetiție, copiit se întorc din poeniță 
Acolo surpriză : a venit poșta.

• Bucur Aurelia din comuna Seimenii Mici 
scrisoare de acasă pe care o citește împreună cu prietena ei, 
Cristache Stela din aceeași comună.

...Am lăsat tabăra în mare forfotă.
Le urez odihnă și distracție plăcută asigurîndu-i că mă 

ral bucura și eu de fiecare kilogram cîștigat de ei în tabără 
și de fiecare lucru nou învățat.

vacanta
ÎN SATUL NATAL

15—16 an., por.*: 
ncd. posîe. periș
ori scw:.\ varc, 
au :ț- ai/iagi pa- 
£îl tu o pas-bcd 
•rbă— A# lacheiai 
țc b»»e un *.• ro- 

u Inljrv acn«4. ta fvră. 
alături de pdririi v d?
din citărie micL Trlele trec re
pede. revederea locu.':!or d’a?i 
le umple de bucurie, crilfte V 
proîeto-'i au rămas departe.- 

5« to’uî’.. La 15—19 anr nu 
fe r?ai ratisfoce doar revederea 
rudelor iau mingea dispdttă 
ore La șrr pe teiezui sportiv.

Din prrviriie școlariior ^ci 
eiKi. «le finci'tor, sibu c* ei 
așteaptă ceva de la Use.

O cpropiere ilrrasă exiitd 
intre toate virstele care for
mează laolailâ mareta «Club 
al vacanței".

Fie din rtrdduința 4e a do
vedi în latele de baș:.^ă că nu 
și-au pierdut mdareic vremea 
pe la pcoli, he — mi a es — 
tfia ÎRfe.egeret! deaor.e. de a 
contnbxr ia f.eetru.ra* u edu
carea crier sal trarT elevii 
Șcnin B*edu dia Vatra Dornei

sini nc^xs.i.. aeeesîă verd. 
dintre proaiert s=u de ia <x iru
rile O3s:C3el-

/■ temp ce. rrtLcz'ă de elevi 
și pionJezL Temu: a de rrAlase 
flutură pe Runcuhu
din Vatra Dz:z.ei. colegu lor. 
care hi peirec vacant a acasă, 
in sate, rhpurtd la rirxfcri lor cu 
zeci de ixzzz'xzt. :n țoale coifu
rile r*K»uiu..

La Banao. de o: dă. In grupul 
pionier.ior ce f’rib-zle Jmgre- 
jurimole ionfitițu. 1^‘ibum □ 
elevă dirtr-a unsaterecc*. 
gurecmi Emiha. care ba explică 
istoricul satti.'ur. ba dă Umarsn 
în probles-e de geografie. bo
tanică mu zootag«e. ba -fi c- 
duce cănile o frlrtotd 
z»e .-
Jn vaduri. «pe repezi 

La Crucea. etev:i 
Gheorghe si Tănase 
dau celor auu mici explicatei 
competente si concrete in pro
bleme de sport. La lacobeni, 
printre ce: 90 de pionieri care 
parârlsd fc lotru mia tarea co
munei. distingem pronhiri de 
eleve ale jco'»: med.i sau pe
dagogice : Bra.-tdwr.burg Maria,

0 SUTĂ
DE ILUSTRATE

na te 1U f~*t «tu 
mult mai multe. 
Cert este însă 
faptul că in fie
care din cele T 
orașe in care au 
poposit cei 50 de

elevi din raionul Sinnicojau 
Mare, au cumpărat ilustrate. 
Pe fața lor imaculată se așter- 
neau lapidar primele impresii 
de pe noile meleaguri vizitlte.

Timp de nouă zile, marile 
orașe ale țării, frumusețile 
munților, bogățiile cîmpiilor in 
plin sezon al strîngerii rodu
lui, au fost admirate de tineni 
excursioniști. Si odată cu că
lătoria lor, călătoreau spre 
zeci de colegi și prieteni «ilu
stratele”.

„Craioua. Am sosit aici azi 
de dimineață, venind de la 
Timișoara. Orașul ne impresio
nează prin frumusețea și liniile 
moderne ale noilor construcții, 
ridicate peste tot, sau încă 
împrejmuite de schele".

„București. E greu să-ți 
scrii impresiile, cînd vezi pri
ma oară Bucureștiul. Un oraș 
în care se îmbină armonios 
bucuria și veselia oamenilor 
cu plinătatea vieții lor, în care 
noul arhitectonic irumpe pre
tutindeni.

rxnj ’ 
fioadar 
George

Aia drumul nostru s-« în
crucișat eu drumul ex curși o- 
nicu^or de ne alta drumuri- Pe 
străzi am auzit gralunle mul
tor popoare din Europa 
America- Minunata noastră 
Capitală a devenit un punct 
turistic căutat din cc In ce 
ma* mult de o avalanșă de 
tur^ti din toate țările himii \ 
scria Emilia Jianu.

^Ploiești. Numele acestui 
oraș — cetatea aunihiî negru 
roruinesc — este cunoscut și 
pronunțat în miute țări ale 
lumii Numele și faima ora
șului au ajuns pe acele meri
diane odată cu instalațiile pe
troliere 'abneaie și plecate de 
aid. odată cu speqjaliytii ro
mini sosiți a colo “ — sena ele
vul Kicoiae Arh im de la Școa
la prufesioeală de ucen_d >- 
grictsJi din Bried_

Din Predeal, B-ojoc. Sibta, 
aceleași impresii, sr^jca In 
felul lor, au lost așternute pe 
ilustrate. Un jurnal de căli to
ne ilustrat

V— Mr - e chele ti rilele 
In e'-'e păiF e:evti pofticipd 
ta zox >c -: ea cîndocutal 
C<Worado, ta excurs:: Șl dn"ie- 

ia hrvări ea de cinfece. la 
eurăîrrea irSczerFior. ta tfrht^- 
rea plafl’etar medicinale ti « 
fructelor d« oăAire. ta activi- 
tvfee cufrirrcta a laretar In /«- 
cobenr ei asreeptd cu r-e- ăbda- 
re excursie pe traseul ■ Btw 
Lacul Xoeu. J?oz?w.
Inuflr Botcrfer*' Suceava^.

In comune Bro«fer:, dev 
rj.'ă prxncl cf**o?'lă i*-
!>rrir:io’ hri loa Creanță des
pre capră, pietroi ii cma mă- 
rn»/j friauca, ta activitățile ta- 
be-e: tocrie ti e*e cărri^hli
cultural pa’trc nd cu Inttif'Cli
re jr Uliana Duanriescu șl E- 
’*<HH>ra Goian. eleve In clasa a 
X-a ti a Xl-a Ia Hunedoara.

De obicei, ur.de re află Li
liana. se află acordeonul; 
•ar Lingă acordeon se string tot
deauna copiii.

Școlarii dir. Bro»teni au Ud 
cor care deține locul fruntaș 
pe raion. Acum, spre bucuria 
profesorului dirijor, tot mai 
.•su’ți ie adună In jurul Ltlîanei 
Dumilretai Ineercînd «ă prindă 
ceva din meșteșugul, din iscu
sința acesteia. Cei mai sîrguin- 
cioși elevi la acordeon ? Cu- 
lifă, Ștefanei, Carmen... Dintre 
asemenea „elevi" nu-i greu 
tă-ți imaginezi cum se va for
ma odată o întreagă orchestră 
a Brottenilor. Cele mai intere
sante Jecții" se destfișoară In
să In aer liber, și te Impietate 
deobicei și cu acțiuni patrio- 
tice.

Nu»al la pescuit acordeo- ' 
nul lipsește. Cu mlhnire. hune- 
dorenele recunosc că la ria
dul lor n-au progresai prea 
mult In prinderea cleamrinl, a 
mrenet ti a obletiior. cu toate 
eforturile pedagogice ale renu
mitelor pescari amatori Lauren- 
fiu Teodorescu flO ani) Chior- 
dită loan (clasa a Vl-a) «au 
Caailaatin Papa (claaa a V/f-al. 
îa se.-rtb. serile literare, tea
trul de păpuși, cursul de tnffie- 
re ta fenh de «iasă, istorisirile 
cnloftle despre Hunedoara ti o- ’ 
triarii ei. pi atitea alte acțiuni 
la care pcrtic.’pă alături de co
legii și colegele tar de la alte 
pcoii, le oieră totul. Intr-o va
cantă phnd de faraec ti. mei ' 
aJee. de acel ner.hment tulbură 
tor. tind dia bogăția cunoșlin- 
letar *1 iscrminta ia începi 
Imporți cu dragoste celor 
Maeri cnre le aeaillă ai tate- 
ree. dnrinAs-ti (Bn inrrrd td P 
eearae dl mri repede.

M- NEGIXESCC

COST ACHE VORBĂLUNGĂ
in cîți oameni am cunoscut, rar mi s-a întimplat 
să observ la vreunul ca numele ce-l purta să-i 
exprime starea, caracterul sau înfățișarea. Ba, 
dimpotrivă, după cîte-mt amintesc, de cele mai 
multe ori se ivise o totală contradicție : Grigore 
Burlacu se căsătorise de la 17 ani: Haralambie 
Chelu avea atîta păr în cap că nici șapca nu-i

mai încăpea, Gheorghe Chefliu nici bere nu-și punea pe 
limbă, iar la Nicodim Cumplitu găseai o bunătate cum nici 
nu te așteptai.

Cu Vorbălungă Costache însă, lucrurile se schimbă. Te 
uitai la el, îl ascultai, iar cînd îi aflai numele te batea pîn- 
dul să crezi că ori și l-a cerut el anume, ori, moștenindu-l, 
se străduia să și-1 justifice. Vorbea omul ăsta atît de mult 
că i s-a dus faima în toată instituția.

■—• Mai lasă, Vorbălungă, să mai vorbească și alții!
Aș, ți-ai găsit cui să-i ceri îndurare.
Vorbălungă își aducea aminte de toate întâmplările petre

cute la școala elementară, la școala medie, la cea de conta
bilitate... lnsfirșit își aducea aminte de asemenea întîmplări 
care ii permiteau lui să vorbească un anumit timp. Fiindcă 
trebuie să știți că Vorbălungă nu era chiar așa un palavra
giu oarecare și fără socoteală. Exista și în activitatea 
lui o ordine, aș spune chiar un fel de normă. De pildă, 
Vorbălungă trebuia să vorbească în fiecare zi atît și în așa 
fel pînă cînd simțea că-l ustură gîtul. Atunci, cum s-ar 
spune, norma era îndeplinită cu toate că el, Vorbălungă nu 
era încă mulțumit. Om „activ" dorea s-o și depășească dar 
gîtul, gîtul îl ustura îngrozitor și dacă n-ar fi fost vorba de 
propriul său gît, ar fi văzut aici un act de rea-voință. Tre
buie spus că în instituția noastră^ în general, oamenii învă
țaseră să se. apere într-un fel de această pasiune a lui Vorbă
lungă.

— Vine Vorbălungă 1 Nici o vorbă ?...
— Vorbălungă! Făceți-vă că nu-l vedeți...

Erau înaă ți împrejurin fu cure nimeni aproape, ori cit ar 
fi fost de experimentat, m se mai afla in stare să ia o mă
sură eficace, să bareze, cum s-ar spune, atacul oorbdriei lui 
Vorbălungă. De pildă, area loc o ședință in care trebuia 
purtate discuții de 
timpuL

— Vă înscrieți la 
rile problemei—

Sfatul acesta era 
nită bucurie ți ptnd-i venea rtndul la cuvînt el se perpelea 
pe scaun ca ți cum aștepta să se urce pentru prima oară fn 
avion. Vorbălungă n-auea ceva deosebit de spus, adică n-a- 
vea de ridicat o anume problemă, dar el știa să ridice orice

«|fl natură lucit nu se putea limita

curlnt, tovarăși, ți dezbateți toate latu-

primit de Vorbăiunpd cu o nemaiponie-

PORTRET SATIRIC
lucru cit de mărunt fi neimemnat la rangul de problemă și 
încă de problemă de foarte mare importanță. Aici era mă
iestria și virtuozitatea lui. De pildă, el știa să interpreteze 
cu o profunzime rar întâlnită pînă ți tăcerea unui cutare care 
nu i-ar fi răspuns lui imediat la salut intr-o dimineață.

— Tovarășul cutare, tovarăși, privește cu pasivitate salu
tul unui alt tovarăș de-a! lui, prieten. Tovaroțul cutare ar 
trebui să-și verifice atitudinea, să-și facă o analiză adincă și 
să ne spună și nouă care sînt cauzele. Pentru că, tovarăși, 
eu personal îmi amintesc că pe vremea cînd eram la școală... 
etc etc.

La o asemenea pledoarie, nîmerindu-mă lingă el, am în
cercat așa, din curiozitate, să număr cite cuvinte poate de-

clanța Vorbălungă într-un anumit timp. Nu 2ic, s-ar putea 
intimpla să mă fi ți încurcat in vreun loc. Cu aproximație, 
însă, Vorbălungă a rostit atunci 6 00(1 de cuvinte. N-am avut 
răbdare și cum a terminat i-am comunicat rezultatul.

— 6 000? m-a întrebat el cu ochii plini de strălucire.
Nu, nimeni nu m-ar putea contrazice: Vorbălungă era fe

ricit.
intr-o zi, l-am Intîlnii cum nu-l mai văzusem niciodată: 

slab, gălbejit ți nespus de trist de parcă i-ar fi căzut pe cap 
o mare nenorocire.

— Ce-i cu tine. Vorbălungă?—- l-am întrebat. Nu mi-a 
răspuns. A făcut numai un semn cu mina care voia să în
semne : „Ce să fie ? Niște păcate1*.

A doua zi am aflat cu stupefacție că Vorbălungă a murit. 
O moarte cu totul senzațională. A murit din senin, din 
motive care multă creme au rămas o enigmă chiar și pentru 
cei mai experți medici.

Pentru că nimeni nu poate crede că un om poate să moară 
dinlr-o simplă răgușeală. Pe Costache Vorbălungă l-a tras cu
rentul, a răgușit, n-a putut vorbi o săptamînă șt a murit de 
inimă rea.

Costache Vorbălungă a rămas adine întipărit în aminti
rea noastră.

Ieri am asistat la o scenă petrecută în cabina portarului 
nostru. Venise un tinerel care solicita postul defunctului 
Costache.

— Numele dumneavoastră ? — a întrebat portarul.
— Marin Vorbălungă !
Portarul s-n îngălbenit, apoi a rupt-o la fugă pe stradă ?i 

nu l-am mai văzut.

VASILE BĂRAN

I
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Convorbirile

de la Moscova
in problema încetării
experiențelor nucleare
îvlOSCOVA 18 (Agerpres). 

TASS transmite : In comunica
tul oficial cu privire la conti
nuarea schimburilor de păreri 
între reprezentanții U.R.S.S., 
S.U.A. și Marii Britanii se spu
ne : „La 18 iulie, Andrei Gro- 
mîko, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., Averell Har
riman, secretar de stat adjunct 
al S.U.A., lordul Hailsham, mi
nistrul pentru problemele știin
ței și tehnicii al Marii Britanii, 
și consilierii lor s-au întrunit 
din nou pentru a discuta unele 
prevederi ale acordului cu 
privire la Interzicerea expe
riențelor nucleare în atmos
feră, în spațiul cosmic și sub 
apă, și au continuat schimbul 
de păreri în alte probleme, 
prezentînd interes reciproc’.

Următoarea întîlnire va avea 
loc Ia 19 iulie.

Prezente rominești peste hotare PE SCURT PE SCURT l/n ziarist american
ROMA 18 (Agerpres). — 

După succesul repurtat de ba
letul Teatrului de Operă și Ba
let al R. P. Romîne la Veneția, 
presa italiană continuă să pu
blice cronici elogioase. Astfel, 
ziarul „La Venezia" în cronica 
intitulată „Uimitorul succes al 
baletului romîn", face urmă
toarea remarcă: „Rareori Pu* 
blicul venețian a avut ocazia să 
asiste la un spectacol de mare 
clasă ca acel cu „Lacul lebede
lor”, prezentat de baletul Tea
trului de Operă și Balet 
București”.

In continuarea turneului 
care îl întreprind în Italia, 
tiștii romîni au prezentat în zi
lele de 16 și 17 iulie două spec
tacole la Teatrul de vară din 
Pisa, în fața a peste 4 000 de 
spectatori. După ambele specta
cole, care s-au bucurat de un 
deosebit succes, reprezentanții 
municipalității orașului au leii- 
citat călduros întregul colectiv 
și au olerit daruri artiștilor.

MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
La 17 iulie, în cadrul con
cursului pentru filmele d- 
scurt metraj, a fost prezentat 
filmul romînesc ,,Valea Trotu- 
șului *.

Agenția TASS subliniază că 
realizatorii filmului nu 
limitat la a prezenta doar 
musețile naturii și a unor

din

pe 
ar-

TOKIO 18 (Agerpres). — In 
clădirea Centrului Cultural 
Metropolitan din Tokio a avut 
loc recent festivitatea de în
chidere a cursurilor de limba 
romînă, absolvite de către cel 
de-al doilea grup de studenți 
japonezi.

La festivitate au participat 
Ion O brad o vi o. ministrul 
R.P. Romine la Tokio, Toshiald 
Wada. vicepreședinte al Aso
ciației de prietenie Japonia— 
Rominia și Shiro Suzuki, se
cretar al aceleiași asociații.

Absolvenților cursurilor le-au 
fost înminate diplome de absol
vire și premii în cărți romi
nești. Studenții japonezi au 
prezentat un program artistic 
compus din recitări din 
M. Eminescu și cîteva dansuri 
populare romînești.

CAIRO — La 18 iulie a foit 
ifHiul la Cairo acordul portal 
diutie R. P. Romini fi R.A.U. 
Anrdul a fa«t lemn at din partea 
B. P. Romine de Mircea Nico- 
lieifi. amhaiadorul R. P- Romi
ne la Cairo, iar din partea R.A.L. 
d« Abdel Alia Shaker, directorul 
Administrației poftelor. La icm- 
narea acordului au acistat func
ționari auperiori din Miniitenil 
Afacerilor Străine a] R-A.U. ți 
din adminiitrați* poftelor, pre
cum ți membri ai ambasadei 
R. P. Romîne ]a Cairo. Cu prile
jul lemnării acordului ambasado
rul R. P. Romîne la Cairo a 
oferit la rețedința ia un cocteil 
care l-a deifățorat într-o almoi- 
feri prieteneaică."

muncii din toate ramurile eco
nomiei franceze.

NEW YORK. — Tribunalul din 
Washington a hotărît că guvernul 
S.U.A. a procedat „jusl“ anulind 
pașaportul ir un lașei comuniste E- 
lisabeih Gurley Flynn și cunoscu
tului scriitor comunist și om de 
știință Herbert Aptheker. In acest 
caz guvernul a acționat pe baza 
faimoasei legi antidemocratice Mc 
Catran.

Hotărlrea' celor trei judecători a 
lost privită ca o măsură politică 
anticomunistă și nicidecum ca o 
holarjre juridică legică.

Avocații comuniștilor Elisabeth 
Gurley Flynn și Herbert Aptheker 
au declarat că ei vor face recurs 
la Tribunalul suprem al S.U.A.

diiit profund' de știrea morții 
în închisoare a patriotului grec 
Konstantin Gheolzidis. Rele- 
vînd câ guvernul grec l-a ți
nut în ultimii 18 ani pe Gheol
zidis în închisoare, fără a 
ține cont de starea gravă a 
sănătății sale, si că ordinul de 
eliberare a fost semnat după 
ce el nu mai era în viață, 
Russell declară : „Aceasta este 
o barbarie*. Menționînd ca 
mulți alți deținuți politici 
greci sînt grav bolnavi și via
ta lor se află în primejdie, 
Russell cere primului ministru 
„să ia imediat măsuri pentru 
eliberarea lor".

despre Paraguay

Semnarea planului de colaborare culturală
și R. P. 0. Coreeană

s-au 
frii- 
mo-

Cocteil oferit
la Moscova de delegația

PHENIAN 18 (Agerpres). —
La 17 iulie, în urma tratati

velor care au avut loc la Phe
nian, a fost semnat planul de 
aplicare a acordului de cola
borare culturală dintre R. P. 
Romînă și R.P.D. Coreeană pe 
anul 19fi3. Planul prevede lăr
girea colaborării între cele 
două țări în domeniul științei, 
învățămintului, culturii și ar
tei, presei și radiodifuziunii. 
Din partea romînă documen
tele au fost semnate de către 
Manole Bodnăraș, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 
al R, P. Romîne în R.P.D. Co
reeană, iar din partea coreea
nă de către So Ciol, președin
tele Comitetului pentru Rela
ții Culturale cu Străinătatea.

La semnarea documentelor 
au fost de față din partea ro
mînă Nicolae Ghenea, direc
torul Direcției de relații cul
turale din Ministerul Afaceri
lor Externe, acad. Tiberiu Po- 
povici, membrii delegației cul
turale romîne și membri ai 
Ambasadei R. P. Romîne Ia 
Phenian. Din partea coreeană 
au fost prezenți Li Cian Sen, 
adjunct al ministerului cultu
rii, Țoi Gh, Tok. adjunct al 
ministrului învățămintului su
perior, Pak-Sak Ciun, directo
rul Direcției a Il-a din Minis
terul Afacerilor Externe, mem
brii delegației culturale core
ene.

La 17 iulie a.c., Kim Ir, pri
mul vicepreședinte al Cabine
tului de Miniștri, a primit pe 
Manole Bodnăraș, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 
al R. P. Romîne în R.P.D. Co
reeană, și pe membrii delega
ției culturale romîne.

Au fost de față Pak Sen Cer, 
ministrul Afacerilor Externe, 
și alte personalități coreene.

★
în aceeași zi, la Phenian a 

fost semnată Convenția de co
laborare științifică între Aca
demia R. P. Romîne și Acade
mia de Științe din R.P.D. Co
reeană, precum și planul de a- 
plicare a acestei convenții pe 
anii 1963/1964.

Din partea romînă docu
mentele au fost semnate de 
acad. Tiberiu Popovici, direc
torul Institutului de calcul al 
Academiei R. P. Romîne. iar 
din partea coreeană de către 
Cion Du Hoan, vicepreședinte 
al Academiei de Științe a 
R.P.D. Coreene.

★
La 17 iulie, So Ciol, pre

ședintele Comitetului pentru 
Relații Culturale cu Străinăta
tea din R.P.D. Coreeană, a o- 
ferit o masă în cinstea delega
ției culturale romîne.

So Ciol și Manole Bodnăraș, 
ambasador extraordinar $i ple
nipotențiar al R.P.R. în R.P.D. 
Coreeană, au rostit toasturi.

SANTO DOMINGO — Agen
ția Reuter relatează despre 
^știri persistente" provenind 
din Republica Dominicană în 
legătură cu existența unui 
complot în cadrul forțelor ae
riene ale țării împotriva gu
vernului dominican. Potrivit 
agenției, intr-un discurs radio
difuzat, Juan Bosch, președin
tele Republicii Dominicane, a 
declarat la 17 iulie că un grup 
de ofițeri de la baza din San 
Isidoro a încercat să-t 
pună o anumită linie?, dar că 
el „a rezistat presiunilor". 
Agenția relevă că președintele 
Juan Bosch a numit un nou 
conducător al bazei San Isidoro 
și a cerut demiterea „instiga
torilor^ la complot.

BAGDAD. — în Irak conti
nuă represiunile sîngeroase 
împotriva elementelor patrio
tice. Tribunalul din Bagdad a 
început procesul a 25 de pa- 
trioți învinuiți de a fi parti
cipat la încercarea de răstur
nare a guvernului din 3 iulie. 
Procurorul a cerut condamna
rea la moarte a tuturor acu
zaților. Dună cum se arată in
tr-un comunicat oficial dat 
publicității la Bagdad, rela
tează agenția Associated Press, 
13 militari au fost executați 
prin împușcare, iar 8 civili au 
fost spînzurați.

ROMA. — In ultimele zile poli
tia italiană a descoperit în Sicilia 
noi grupuri de diversioniști «părti
nind organizației teroriste Mafia. 
Pină în prezent au fost arestați 
500 de membri ai acestei organi
zații. Totodată politia din Palermo 
a capturat o mare cantitate de 
arme și muniții aparținînd Mafiei. 
Potrivit unei declarații dată publi
cității de politia orașului Palermo, 
toate armele și munițiile capturate 
se află în perfectă stare de func
ționare, deși au fost ascunse de 
Mafia imediat după cel de al doi
lea război mondial. Arestările în 
rîndurile Mafiei continuă.

Reproducem fragmen
te din articolul unui re
porter al revistei ame
ricane „Nation" Barry 
Landow, care a vizitat 
recent Paraguayul. Cu 
sau fără voia lui Lan- 
dow, din relatările sale 
reiese tabloul întunecat 
al unuia dintre cele mai 
anacronice regimuri din 
emisfera occidentală ca
re se menține doar da
torită baionetelor arma
tei și sprijinului mono
polurilor nord-america
ne interesate în jefuirea 
bogățiilor Paraguayului.

Conferința de presă

a președintelui Kennedy
WASHINGTON 18 (Ager

pres). — La 17 iulie, la Casa 
Albă a avut loc conferința 
săptămînală de presă a pre
ședintelui Kennedy. La în
ceputul conferinței sale pre
ședintele a făcut o scurtă de
clarație privind desfășurarea 
tratativelor de Ia Moscova în 
problema încetării experiențe
lor nucleare.

„După trei zile de convor
bire, a spus Kennedy, conti
nuăm să nutrim speranța că 
țările participante vor putea 
realiza un acord”. Președinte
le a declarat că tratativele se 
desfășoară intr-o atmosferă 
de lucru și că în cazul reali
zării unui acord — acesta, 
conform procedurii constitu
ționale americane, va fi supus 
senatului spre ratificare.

Răspunzînd la o întrebare 
referitoare la posibilitatea unei 
conferințe la nivel înalt în 
cazul încheierii cu succes a 
tratativelor de la Moscova,

președintele Kennedy a arătat 
că „pentru moment această 
problemă nu se pune”.

Kennedy a declarat că Sta
tele Unite vor continua să a- 
corde ajutor regimului diemist 
din Vietnamul de Sud. Pre
ședintele a menționat că 
S.U-A. intenționează să-și 
mențină trupele în această 
țară.

Președintele S.U.A. s-a pro
nunțat împotriva excluderii 
R. S. Africane din Organiza
ția Națiunilor Unite pentru 
politica rasistă a guvernului 
ei, excludere cerută de țările 
africane membre ale O.N.U.

In ce privește Cuba, pre
ședintele Kennedy a răspuns 
negativ la o întrebare privind 
posibilitatea normalizării rela
țiilor între S.U_A. și Cuba.

în cadrul conferinței de pre
să, președintele Kennedy s-a 
mai ocupat și de o serie de 
probleme interne ale S.U.A.

I
i Cei 13 monarhi
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cineaștilor romini
MOSCOVA 18 (Agerpres). — 

Joi seara, delegația cineaștilor 
romîni la cel de al 111-leci Fes
tival cinematografic internațio
nal de ia Moscova a oferit un 
cocteil la Barul presei din 
Moscova.

Au luat parte Jean Marais, 
Joris Ivens, scenaristul italian 
Sergio Amidei, regizorul sovie
tic Grigori Ciuhrai și regizorul 
bulgar Emil Petrov — membri 
ai juriilor, V. Baskakov, direc
torul festivalului; șefii 
delegații participante Ia 
val, printre care Alfredo 
vara (Cuba), Naziradhin
(Indonezia), Ivan Marianovici 
(Iugoslavia), George Stevens 
(S.U.A ), Papp Sandor (Ungaria), 
Enrico Fultignioni, șeful sectoru
lui de film din Departamentul 
activității culturale UNESCO, 
Flans Rodenberg, ministru ad
junct al culturii din R. D. Ger
mană, Tadeusz Zaorski, mini
strul adjunct al culturii din 
R. P. Polonă, regizori, actori de 
cinema.

Au luat, de asemenea, parte 
ambasadorul R. P. Romîne la 
Moscova, Nicolae Guină și Vir
gil Fior ea, vicepreședinte al 
Comitetului pentru Cultură și 
Artă al R. P. Romîne.

PARIS. — După cum rela
tează agenția France Presse, 
în dimineața zilei de 18 iulie 
Adunarea Națională Franceză 
a aprobat cu 257 de voturi 
pentru și 205 contra, proiectul 
de lege guvernamental privind 
limitarea dreptului de _ grevă 
al personalului de la institu
țiile și întreprinderile de stat 
din Franța. Această lege in
terzice formele cele mai efi
ciente de greve, ca greva per
lată, și prevede măsuri severe 
împotriva greviștilor. De ase
menea legea obligă sindica
tele ca înainte cu cinci zile de 
declararea grevei să informe
ze administrația și autoritățile 
asupra duratei și locului gre
vei. împotriva acestui proiect 
de lege antidemocratic au vo
tat deputății comuniști și so- 

- cialiști, precum și numeroși 
alți deputați republicani Ma
joritatea guvernamentală a 
impus această lege, ignorind 
ampla mișcare de protest care 
s-a desfășurat în toată perioa
da premergătoare dezbaterilor 
și mai ales, puternica mișcare 
grevistă care a cuprins la- 17 
iulie milioane de oameni ai

LONDRA. — „Crima de la Ma
drid" astfel este intitulată broșura 
despre asasinarea de către autori
tățile franchiste a înflăcăralului 
patriot spaniol, membru al C.C. al 
Partidului Comunist din Spania, 
Julian Grimau. editată la Londra 
de către Asociația membrilor bri
găzilor internaționale. Broșura cu
prinde o relatare veridică despre 
judecarea lui 'Grimau, executarea 
Iui și despre istoria luptei forțelor 
progresiste din Spania din timpul 
războiului civil.

In broșură se subliniază câ este 
necesar sg- se desfășoare In întrea
ga lume fi puternică campanie de 
protest care să-l oblige pe Franco 
să renunțe la politica de repre
siune. 1

CAIJIO..— Luînd cuvintul în ca
drul unei conferințe de presă or
ganizată’la Cairo, Suleiman Malik, 
reprezentantul Partidului nationa
list din Zanzibar, a declarat că 
„numai după ce-și va dobîndi de
plina independență națională, po- 
pdrul din Zanzibar va putea să-și 
construiască o nouă viață“. Refe- 
rindu-se la rezultatele recentelor 
alegeri din Zanzibar, în urma că- 
roi^ a fost creat un guvern de 
coaliție, Malik a arătat că acesta 
este numai un prim pas spre ciști- 
garea deplinei independențe. El a 
exprimat dorința hotărîrea po
porului său de a lupta împotriva 
înapoierii, foamei și ignoranței. El 
a cerut, de asemenea, desființarea 
bazei militare americane de pe te
ritoriul Zanzibarului.

Intensificarea mișcării de eliberare 
națională din Guineea Portugheză

CONAKRY 18 (Agerpres). — 
Potrivit unor știri din Guineea 
Portugheză, lupta partizanilor 
împotriva colonialiștilor por
tughezi a luat în ultimele zile 
o mare amploare. Agențiile 
de presă anunță că forțele pa
triotice desfășoară atacuri ho- 
tărîtoare îndeosebi în sudul 
țării, unde configurația tere
nului favorizează lupta parti
zanilor. în regiunea centrală 
a țării partizanii au distrus un

puternic detașament de sol
dați colonialiști.

Intr-un interviu acordat 
ziarului de seară portughez 
„Diario de Lisboa”, generalul 
Gomes de Daraujo, ministrul 
de război al Portugaliei, a re
cunoscut că în momentul de 
față forțele patriotice „contro
lează mai bine de 15 
din teritoriul Guineei 
gheze’\

ULAN BATOR. — Agenția 
Montante anunță că guvernele 
Republicii Populare Mongole și 
Finlandei au hotărît să stabilea
scă relații diplomatice și lă facă 
■ chimb de reprezentanți diplo
matici.
I

LONDRA. — Cunoscutul fi
lozof și militant pe tărîm ob
ștesc Bertrand Russell a a- 
dresat primului ministru al 
Greciei. Pipinelis, o scrisoare 
în care declară că este

încercare de lovitură de stat
Ia Damasc

BEIRUT 18 (Agerpres). — 
Agențiile de presa anunță că 
în dimineața zilei de 18 iulie 
la Damasc a avut loc o încer
care de lovitură de stat. Uni
tăți ale forțelor armate si
riene au înconjurat statul ma
jor, ministerul de război, pos
tul de radio Damasc, precum 
și principalele clădiri ale ora
șului, și au deschis focul îm
potriva trupelor credincioase 
guvernului. Principalele căi de 
comunicație ale orașului
fost blocate, iar pe străzi ou 
fost postate detașamente de 
poliție. Postul de radio Da
masc și-a întrerupt emisiunea 
timp de mai multe ore în 
cursul dimineții.

au

La cîteva ore după 
rile care au avut loc, 
guvernamentale au restabilit 
ordinea, iar postul de radio 
Damasc a transmis un comu
nicai al guvernului sirian în 
care se arată că încercarea de 
lovitură de stat a fost înăbu
șită. Comunicatul afirmă că 
tulburările au avut loc numai 
în capitală, în restul țării si
tuația a rămas calmă. Au fost 
operate numeroase arestări. 
Participanții la această acțiu
ne, menționează comunicatul, 
vor fi imediat deferiți tribu
nalelor militare. în întreaga 
țară au fost instituite restric
ții de circulație.

BERLIN. — La Berlin a avut loc 
ședința de constituire a „Comite
tului de solidaritate cu poporul 
spaniol“. Din comitet fac parte 
participanții la războiul civil din 
Spania și reprezentanți de seamă 
ai organizațiilor obștești din R.D.G. 
Președinte al comitetului 
ales Frantz Dahlem.

a fost

Prensa 
cadrul

BRASILIA. — Agenția 
Latina relatează că, în 
unei ședințe a cabinetului său, 
președintele Braziliei, Joao Gou- 
lart, a relevat că, în scopul livrării 
exporturilor braziliene, se va crea 
un consiliu de coordonare a co
merțului exterior. Din consiliul de 
coordonare a comerțului exterior 
a arătat Goulart, urmează să facă 
parte miniștrii economiei, indus- 
Uiși și comerțului.

LONDRA 18 (Agerpres). — 
La 17 iulie, Duncan Sandys, 
ministru pentru problemele 
Commonwealthului și colonii
lor Angliei, a declarat în Ca
mera Comunelor că nu inten
ționează să convoace confe
rința în legătură cu viitorul 
Guyanei Britanice înainte de 
luna octombrie și că guvernul 
britanic nu intenționează să 
acorde coloniei independență 
sau o constituție modificată în 
actualele condiții.

în aceeași zi. după cum re
latează agenția Reuter, în 
urma unei ședințe a Cabine
tului de miniștri al Guyanei 
Britanice a fost dată publici
tății o declarație a guvernului 
acestei colonii în care se cere 
guvernului Angliei sa acorde 
imediat independență coloniei 
și să accepte un tratat prin 
care marile puteri să garan
teze Guyanei suveranitatea și 
neutralitatea.

Declarația menționează, de 
asemenea, că guvernul Guya
nei Britanice este ferm hotă
rît să promoveze o politică de 
reangajare și să nu permită 
stabilirea de baze militare 
străine pe teritoriul său.

ex
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de

araguay-ul este una 
din țările cele mai 
mizere și izolate 
din America Lati
nă, situată între doi 
giganți : Argentina 
ți Brazilia. Este un

stat de țes, care nu are ieșire 
la mare, cu o suprafață aproxi
mativ egală cu a Californiei. 
Nouă zecimi din populație sînt 
urmași ai tribului indian Gua
rani care s-a amestecat cu euro
penii.

Condițiile economice în care 
trăiește populația sînt îngrozi
toare. Industria este foarte slab 
dezvoltată. Principalele produse 
de export sînt mărfurile agri
cole : carne, piele și cherestea. 
Venitul mediu anual pe cap de 
locuitor este unul din cele mai 
scăzute din lume. Aproximativ 
70 la sută din populație își trage 
viața din veniturile căpătate în 
agricultură, deși in Paraguay 
sînt cultivate doar 4 la sută din 
suprafețele existente. Folosirea 
insuficientă a pămîntului se 
plică parțial prin faptul 
populația nu are mijloace 
prelucrare a pănunlului.

Căile de comunicație se găsesc 
de asemenea intr-o situație în
grozitoare : cea mai mare parte 
din drumuri pot fi folosite doar 
pînă la prima ploaie torențială.

In ultimul secol națiunea și-a 
pierdut cele mai bune forțe ome
nești ale sale. In perioada 1865— 
1870, Paraguay-ul a dus un răz
boi sîngeros și inutil împotriva 
coaliției formate de Argentina, 
Brazilia și Uruguay. Ca rezultat, 
țara a pierdut 220 000 din popu
lația sa de 520 000 de oameni, 
inclusiv 90 la sută din bărbați. 
1n afară de aceasta, mii de oa
meni au murit în timpul „răz
boiului Ciaco” cu Bolivia în pe
rioada 1932—1935. Totodată mii 
de paraguayeni dintre cei mai 
talentați și întreprinzători și-au 
părăsit țara în căutarea unei 
vieți mai bune în străinătate. 
Actualmente peste 500 000 de 
paraguayeni trăiesc în străinăta
te, mai ales în Argentina și în 
Brazilia.

...Generalul Stroessner 
președintele Paraguay-ului 
1954. El a venit la putere
fruntea armatei și a partidului 
național-republican „Colorado" 
— fiind singurul candidat în 
alegeri.

Ziarelor opoziției li s-a pus 
căluș, iar oamenii politici din 
opoziție care vorbesc prea mult 
sînt trimiși în exil sau azvîrliți 
iu închisoare. Pînă și vocile opo- 
nenților din propriul partid al 
președintelui —■ partidul „Colo
rado" — au fost înăbușite. în 
țară au dreptul să existe numai 
clica militară, partidul „Colora
do" și generalul Stroessner. Mai 
mult de jumătate din bugetul a- 
uual al statului se cheltuiește 
pentru armată.

Dacă veți veni 
Asuncion, trebuie 
vizitați universitatea, 
fapt o 
clădiri 
cuială 
orașul.

Organizînd alegerile din 
bruarie a.c. Stroessner a căutat 
să creeze o aparență de demo
crație. Din nefericire pentru ge
neral principalele partide din 
opoziție au refuzat să numească 
candidați. Ele l-au informat pe 
Stroessner că nu vor să-i ajute 
să jie luat drept un democrat 
respectabil decît dacă inițial el 
le va asigura unele libertăți de
mocratice. Partidele voiau ca 
liderii lor să se întoarcă din 
emigrație (președintele partidu
lui liberal, Carlos Pastore, se 
găsește în Montevideo, liderul 
partidului „febreliștilor", Rafael 
Franco, trăiește la Buenos Ai
res). Partidele au cerut ca să se 
pună capăt stării de asediu care 
a fost introdusă în urmă cu 
peste 20 de ani, să fie respecta
te drepturile la adunare, liber
tatea cuvintului și presei.

Cu cîteva luni înainte dc ale
geri, avînd pe lista pretendenți- 
lor doar un singur candidat, ge
neralul Stroessner, era firește 
neliniștit temîndu-se că preten
țiile lui la democrație vor apă
rea ca nejustificate. Atunci a 
fost găsită o soluție : a fost or
ganizată o opoziție de circum
stanță. Contracandidatul lui 
Stroessner, un liberal dizident, 
u-a făcut decît să joace rolul 
de „al doilea" în alegeri...

Tabloul realităților paragua- 
yene prezentat de ziaristul ame
rican, deși incomplet este foarte 
edificator.

vreodată la 
neapărat 

Este 
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și împrăștiate în

Agravarea
situației

este 
din 
în

ciocni- 
trupele

la sută 
Portu-

să 
de 

din 
ten
tat

fc-

regimului diemist

ntr-un rînd, fostul rege al Egiptului, Faiuk I, care 
cunoștea perfect 
-caselor de joc de
de amărăciune în tovărășia chefliilor cu rang înalt : 

— Pe lumea
rămîne doar cinci regi: cel din Anglia și 4 regi in 
cărțile de foc.

Regele chefliu n-a luat, pare-se, In considerare pe cei 13 
monarhi care se mai adăpostesc încă dincolo de cortina de nisip 
a pustiului arabic, pe țărmurile Golfului Persic. Regimurile mo
narhice ale acestor emiri, sultani șj șei ci se clatină și scirțiie 
Dar unse din belșug cu petrol și sînge, ele mai continuă sâ-și 
ducă zilele.

Astfel începe Gheorghi Osipov, articolul său documentar 
despre șeicatele incluse în Federația Arabiei de Sud, articol 
publicat în revista „NEDELEA" și pe care-1 reproducem cu pre
scurtări.

Nu este ușor, de pildă, — continuă articolul — să găsești pe 
hartă statul Abu Dhabi, pierdut în dunele de nisip. Cu vreo sulă 
de ani în urmă șeicatul acesta se numea Coasta piraților. Și pe 
bună dreptate. Aci era un rai pentru corsarii care jefuiau vasele 
plecate din Europa occidentală spre India. Dar unii pirați au luat 
locul altora. Au sosit vasele militare ale colonialiștilor britanici 
care l-au silit pe șeicul local să semneze un tratat de „apărare 
și protecție". Din motive de etichetă, Coasta piraților, a primit 
numele de Abu-Dhabi, ceea ce, în traducere, înseamnă „sursa 
oilor". De atunci șeicatul a devenit unul din protectoratele bri
tanice situate în acest colțișor îndepărtat al lumii arabe.

La început, „oițele" cu căști coloniale s-au mulțumit să-i 
silească pe arabi a se cufunda în apele Golfului Persic pentru a 
scoate la suprafață prețioasele scoici cu perle. Unele dintre 
aceste perle aduceau^ cîșllguii imense. Umflîndu-și bine buzu
narele, negustorii străini făceau daruri destul de bogate și con
ducătorilor locali, emiri sau șeici.

geografia tuturor bordelurilor și 
peste mări, a făcut o glumă plină

aceasta, a spus el, curînd vor

Poate că tocmai de aceea niciunul din ei n-a murit de 
moarte firească. Din cei 14 predecesori ai actualului domnilor 
din Abu-Dhabi, șeicul Șahbut Beri Sultan Ben Saed, 12 au fost 
ajutați să treacă pe lumea cealaltă de propriii lor fii, frați și 
nepoți, lacomi să pună mîna pe avere.

Șeicul Șahbut Ben Sultan Ben Saed, a avut noroc. După cum 
relatează corespondenții revistei pariziene „Paris Match" și al 
săptămânalului londonez „Comment*’ care au vizitat de curînd 
Abu-Dhabi, el domnește de peste 30 de ani și în zilele noastre 
bogățiile și slava iui au atins proporții fabuloase. Publicații dc 
prima mină din occident ca „Time", „Quick" și „Life", relatează 
despre Șahbut pe un număr egal de coloane și de poze cu rela
tările despre viața intimă a Rockefellerilor și Duponțiior, a ste
lelor Hollywoodului și gangsterilor faimoși.

Ce s-a întîmplat la Abu-Dhabi ?
Din apele litoralului, unde pînă de curînd se cufundau vînu- 

torii de perle, (meserie care acum este neconvenabilă din cauza 
concurenței japoneze), au început să țîșnească fîntîni puternice 
de aur negru. Intr-o bună zi, reprezentanții companiei petroliere 
engleze ADMA (cu participarea capitalului francez) au declarat 
lui Șahbut Ben Sultan Ben Saed că de acum înainte el va ii un 
fel de Rockefeller al Arabiei șj că pentru fiecare tonă de petrol 
extras în Abu Dhabi, șeicul va primi cîte o liră sterlină.

— Allah să vă aibă în paza lui și să vă ferească de deochi, 
a spus șeicul. eu sînt de acord.

Anul trecut, primele 13 sonde ridicate de compania ADMA 
au pompat de pe fundul mării și din regiunile de interior din 
Abu-Dhabi 1 milion tone de petrol. Și 1 milion de lire sterline în 
aur au fost aduse în fața cortului negru al șeicului Șahbut. 
Acesta n-avea încredere în bănci și pe cecurile bancare nu 
punea mai mylt preț decît pe un pumn de lină de cămilă. De 
aceea el își ascundea banii sub salteaua propriului său pat care 
curînd s-a ridicat pînă în tavan.

lntrucît pădurea sondelor din Abu-Dhabi se înmulțește pe 
zi ce trece, șeicul va primi în anul acesta din partea stăpînilor 
săi încă trei milioane de lire, în 1964 va primi 6 milioane, iar 
în 1966 de cinci ori mai mult. Faptul acesta l-a silit pe Șahbut 
să realizeze importante reforme de stat și să-și revizuiască modul 
de viață. în primul rînd ei l-a numit pe propriul său frate minis
tru al finanțelor ; în al doilea rînd, a plecat într-o călătorie înde
lungată spre Paris și New York pentru a face cunoștință cu „sis

l
R. P. POLONA. Noi blocuri de 
locuințe în unui din cartierele

Varșoviei

SAIGON 18 (Agerpres). — 
Potrivit relatărilor corespon
denților agențiilor de presă, 
în Vietnamul de sud situația 
regimului diemist s-a agravat 
simțitor la începutul acestei 
săptămîni, atît ca urmare a 
ascuțirii crizei religioase, cit 
și datorită atacurilor puterni
ce întreprins^ de forțele pa
triotice.

Corespondentul agenției 
U.P.I. anunță că în noaptea de 
16 spre 17 iulie, în urma unui 
atac întreprins de partizani, 
în fortul militar de Ungă ae
roportul de la Can Tho au fost 
uciși 15 militari americani, și 
doi soldați diemiști. Patrioții 
au atacat fortul după c« aci 
sosiseră noi întăriri militare. 
In aceeași zi, la Danang, par
tizanii au doborît tin elicopter 
american pe bordul căruia se 
aflau militari, precum și echi
pament destinat trupelor diu
rniste.

Corespondentul agenției 
France Presse anunță că un 
avion de vînătoare sud-viet
namez care aducea ajutoare 
trupelor diemiste ce păzeau 
un „sat strategic" din provin
cia Mytho, atacat de patrioți, 
a fost, de asemenea, doborît.

Forțele patriotice au atacat 
în ultimele trei zile șase „sate 
strategice". Pe drumul spre 
Saigon, în apropierea deltei 
fluviului Mekong, și in alte 
locuri au avut loc mai multe 
ciocniri între trupele diemiste 
și partizani in urma cărora 
forțele guvernamentale au su~ 
ferit pierderi însemnate. în 
regiunea Phanthiet, scrie a- 
genția France Presse, partiza
nii au oprit un tren din care au 
capturat peste 20 tone de ali
mente destinate trupelor die
miste, precum Si un post de 
radio emisiune.

temul occidental" de păstrare a banilor. Safe-urile bancare din 
S.U.A. șj Franța i-au fost pe plac, dar nu și orașele.

„In orașul acesta, a spus el despre New York, oamenii sînt 
departe de civilizație. Ei trăiesc ca furnicile, ca rîndunelele pe 
stînci. Aici soarele nu se arată niciodată pc străzi".

Șeicul a adăugat că preferă în locul zgîrienorilor corturile I 
din deșert. Iar în locul plimbărilor pe Broadway și pe Champs- ■ 
Ellysees ■— vînătoarea cu șoimi. Doamnele din restaurantele și 
cabarelurile elegante i-au fost mai puțin pc ț" 
lui soții. Dar pentru a plăti totuși un tribul modului american 
de viață el și-a cumpărat o luxoasă limuzină Cadillac care de 
cele mai multe Ori este folosită de slăpîn ca un fel de trăsură la 
care înhamă asini sau cămile.

Ani relatat atît de amănunții despre Șahbut Ben Sultan Ben 
Saed pentru că falsa federație a Arabiei de sud este formală 
din asemenea vasali ai Angliei. Ea a fost înfiripată artificial din 
13 emirate și șeicaie situate în jurul Golfului Persic și este strîns 
legală de monopolurile petroliere ale puterilor occidentale.

Federația aceasta a fost creată cu 4 ani în urma, pentru a 
ușura Iui Șir Charles Johnston, supremul comisar englez din 
Aden și protectorate, administrarea ultimelor „parcuri naturale" 
engleze din Orientul Apropiat și pentru a rezista mișcării do 
eliberare națională a popoarelor din Arabia Saudită, Yemen, 
Oman și din alte regiuni arabice care se trezesc.

Lahedge, Șariarh, Fadli, Bahrein, Beihan, Iladramaut, Qatar, 
Muskat, Katiri, Queti, Mahra : chiar și în zilele noastre putini 
sînt cei care cunosc situația din aceste sultanate și șeicate 
ascunde de privirile străine prin baionetele trupelor coloniale 
britanice.- muncă sclavagistă, legi feudale, foamete și boli, luxul 
strălucitor al celor puțini și mizeria strigătoare a maselor, repre
siuni șit teroare.

*7n .această regiune există doar trei școli medii, un spital și 
îneg trei mici puncte medicale. In același timp, lirele sterline, 
francii și dolarii, curg cu miliardele în casele monopolurilor 
petroliere, se opresc cu milioanele în i 
dm Abu-Dhabi, ale monarhilor — marionete din celelalte șeicaie 
și emirate.

Dar, cu fiecare zi ce trece, se intensifică lupta de eliberare a 
poporului din toate aceste emirate și șeicaie cuprinse în artifi
ciala Federație a Arabiei de Sud de inspirație colonialistă.
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Evenimentele din Maroc

RABAT 18 (Agerpres). — A- 
gcnțiile de presă anunță că for
țele siguranței marocane au 
operat la 17 iulie, la Casablanca, 
masive arestări în rîndul condu
cerii partidului dc opoziție Uniu
nea națională a forțelor popu- 

iin Maroc. Numărul aresta- 
ților se ridica la aproape 130 de 
persoane. Printre cei arestați se 
află și 21 dc deputați în Adu
narea națională, desemnați la re
centele alegeri din luna mai. O 
dată cu operarea arestărilor au 
joși luate severe măsuri de secu
ritate în întreaga țară, comunica
țiile telefonice cu 
fiind întrerupte.

Aceste măsuri au 
prinse în timp ce la 
trai al Uniunii naționale a for
țelor populare din Casablanca a- 
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Agenția Maghreb Arabe Presse 
difuzat în după-amiaza zilei de 

17 iulie un comunicat în care a 
făcut cunoscut că arestările în 
ritului conducerii Uniunii națio
nale a forțelor populare sînt în 
legătură cu descoperirea unei 
„mișcări subversiva înarmate". 
Fără a mai da alte amănunte, co
municatul anunță luarea unor 
măsuri suplimentare de securitate 
în toate orașele importante ale 
Marocului.

Partidul Uniunii naționale a 
forțelor populare a luat ființă în 
septembrie 1959 prin desprinde
rea din partidul Istiqlal a aripei 
„radicale”. Principalul fondator 
al partidului este Mehdi Ren 
Barka, actualul secretar general 
al partidului, care a trăit în exil 
mai mulți ani iar în prezent se 
află la Cairo. In conducerea 
partidului se află, de asemenea, 
Abdelhadi Boutaleb, Abdallah 
Ibrahim, precum și Abderhim. 
Bouabib, fostul președinte și vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri în timpul regelui Moham
med dl V-lea.
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