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n ultima săptămî- 
nă ritmul cositu
lui flnețelor natu
rale s-a intensifi
cat în majoritatea 
gospodăriilor co
lective din raionul

Clue. La GA.C. Misentea a- 
ceastă lucrare s-a terminat iar 
în gospodăriile co
lective din Sîntim- 
bru, Cetâțuia, Sîn- 
simion, Sînmartin, 
Tușnad și Leliceni 
recoltarea fînului< 
se apropie de sfîr- 
șit. Astfel, la 
G.A.C. Tușnad din 
cele 878 ha au fost 
cosite pînă în pre
zent 730 ha. în a- 
ceste gospodării 
colective, sub con
ducerea organiza
țiilor de partid, 
consiliile de con
ducere au organi
zat bine munca, 
mobllîzînd toți co~ 
lectiviștii care știu 
să mînuiască coa
sa. Intre brigăzi 
s-au organizat în
suflețite întreceri pentru creș- 
terea vitezei zilnice de lucru. 
Unele organizații U.T.M. ca, de 
pildă, cele din gospodăriile co
lective din Tușnad, Leliceni. Dă
nești, au discutat sarcinii ce re
vin tinerilor în campania de 
recoltare a tinetelor, mobiiizind 
la această lucrare pe toți tinerii 
care știu să cosească. La G.A.C. 
Tușnad la recoltarea fînețelor 
participă 85 de tineri cosașL Tn 
mare număr participă la cosit 
alături de vîrstnici, și tinenl

din Dănești, Cașinul-Nou, Leli- 
ceni și altele.

In unele gospodării colecti
ve însă, această acțiune este 
rămasă în urmă. Pînă la «firși- 
tul săptămînii trecute în raio
nul Ciuc din cele 33 900 ha de 
finețe naturale s-a strins 
colta de P<=

grăunțele

Paralel cu muncile de re
coltare a cerealelor, în 
raionul Agnita se acordă 

o atenție deosebită și muncilor 
de strîngere și înmagazinare a 
furajelor. Pe suprafețe întinsa 
de trifoliene și de finețe natu
rale, cositori cu tracțiune me
canică și grupuri de cosași re
coltează din plin. Ca urmare 
a acestui fapt, în întregul ra
ion recoltatul trifolienelor a 
fost terminat în timpul optim. 
In prezent se lucrează cu toate 
forțele la cositul, uscatul, strîn- 
sul și depozitarea fînurilor de 
pe 
Iii, 
de 
nii
nita au reușit pînă în săptămî- 
na trecută să recolteze și 
depoziteze recolta de fîn de 
o suprafață de peste 11.500 
hectare, ceea ce înseamnă 
proape 75 la sută din întreaga 
suprafață.

fînețele naturale. Colectiviș- 
muncitorii din gospodăriile 
stat și mecanizatorii stațiu- 
de mașini șl tractoare Ag-
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Proletari din toate {ărîle, uniți-vă!

ce se poate

insiloza 1

cînteia 
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
re- 

aproximatir 15 500 
ha. adică doar 45 
Ia sută. Cositul fi
nului a rămas în 
urmă îndeosebț 
Armășeni, Ciuc- 
sinqeorgtu. Tome- 
ști, Sindominic. 
Mih&ileni. Plăieșii 
de Jos unde au ră
mas necosite su
prafețe mari de fi
nețe de munte. La 
G-AC. Armășeni. 
de pildă, nu au 
fost mobilizate 
încă toate forțele 
la cosit Aici re
coltarea finului s-a 
realizat doar in 
proporție de 17 la 
sută. Dacă ar fi 
mobilizați și o par
te din conducto
rii de atelaje, me- 
cosașii dm bngă- 

rtmnl reccltâni
sen aș ii, toii < 
zile de cimp. 
finului ar putea fi mult inten- 
sificat

Este bine, de asemenea, să 
he organizată întrajutorarea 
Intre gospodăriile colective în
vecinate. Astfel, G.A.C. Tuș- 
nad care se apropie de sflrșit 
cu cositul finului ar putea tri
mite 70—100 cosași la Plăieșii 
de Jos, unde peste 1500 ha da 
flneață încă nu au fost cosite.

ȘT. NECANTJCHI

obținerea acestor rezulta- 
contribuție de seamă au 
și tinerii colectiviști. Or-

La 
te o 
adus 
ganizațiile U.T.M. s-au preocu
pat permanent de mobilizarea 
unut mare număr de tineri la 
această acțiune de mare im
portanță pentru creșterea în 
condiții corespunzătoare a ani
malelor.

Străbătlnd în aceste zile cim- 
purile raionului Agnita ne-am 
putut convinge la fața locului 
ca peste tot se muncește intens 
pentru terminarea in cîteva 
zile a recoltării finului.

Colectiviștii din raionul Pan
ciu știu cd pe lingă nutrețurile 
cultivate, valorificarea tuturor 
resurselor de furaje, cum sînt 
linețele sl pășunile naturale, 
iarba din pădure șl din bălți. 
Hora spontană și altele, vin să 
asigure cantități sporite și va
riate de furaje.

Gospodăriile colective din ta
lan au cultivat și în acest an 
plante furajere în viile și live
zile tinere. De pildă. In plan
tațiile de vii, s-au semănat 436 
de hectare cu nutrețuri din care 
200 de hectare la GĂ.C. din 
comuna Strcoane. Organizațiile 
L’.T_M. au mobilizat tinerii la 
toate aceste lucrări. De pildă, 
la G-A.C. ^Ana Ip6tescu“ din 
comuna Hîngulești s-a luat ini
țiativa ca in acest an, pe lîngă 
cite furaje, sd se Insilozeze șl 
pană de stuf din balta Leica. 
Tinerii, alături de vîrstnici, au 
trecut 1.7 îndeplinirea acestei 
r.ăsur;. E: au lnsiloial 160 tone 
de pană de stuf in amestec cu 
secară masă verde. Acum stu
ful a crescut din nou și colec
tiv iști: au hotărî t să-l recolteze 
și să-l insilozeze de data a- 
ceasla în amestec cu frunze de 
lloarea-soarelui. realizind astfel 
340 tone de siloz.

Există însă In raionul Ponciu 
și gospodării colective care nu 
acordă atenția cuvenită recol
tării linurilor. Colectiviștii din 
Soveja și-au propus în acest an 
s<5 asigure 1726 tone de fin. 
Gospodăria are 1139 de hectare 
cu finețe naturale și are con
diții să obțină o cantitate și 
mai mare față de cea planifica
tă. Recoltatul iînețelor insă in- 
tîrzie. Pînă în ziua de 20 iulie 
colectiviștii de aici au cosit 
doar 45 de hectare. O experien
ță bună pe care colectiviștii de 
aici o au de anul trecut, aceea 
de a insiloza și iarba de fînea- 
fd, a fost și ea uitată. Râmase 
mult In urmă cu aceasfâ lucra
re sînt și gospodăriile colective 
din comunele Cîmpuri și Ră~ 
coasa. Fînețele naturale sînt în 
perioada optimă de recoltare, 
dar ritmul de lucru este foarte 
lent. Pînă zilele trecute în raio
nul Panciu din aproape 3000 de 
hectare cu finețe naturale, co
situl finului nu se făcuse decît 
pe 165 de hectare. Organizațiile 
U.T.M. din G.A.C., Comitetul 
raional U.T.M. Panciu, au dato
ria să sprijine cu toate forțele 
munca de asigurare din timp și 
din abundență a hranei anima
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Au terminat recoltatul griului
In DO BR OG EA s-a terminat 

miercuri recoltarea griului. 
Mecanizatorii și colectiviștii, 
organizîndu-și temeinic munca 
șl folosind întreaga capacitate 
de lucru a mașinilor, au strins 
recolta de pe cele aproape 
22® M® ha cultivate cu grîu 
intr-o perioadă mai scurtă 
decât anul trecut. Majoritatea 
gospodăriilor 
de exemplu, 
in mal puțin

în prezent,
nuă transportul și înmagazina-

W

■trioole de itai, 
au recoltat griul 
de 10 sile.
în regiune conti-

rea cerealelor contractate cu 
statul ca 91 a celor datorate 
pentru plata în natură a lu
crărilor agricole efectuate de 
către stațiunile de mașini și 
tractoare. In ultimele zile au 
fost intensificate pregătirile 
pentru recolta anului viitor. 
Au fost executate arături dc 
vară pe mai mult de 60 000 ha. 
Totodată au fost însămințate 
cu plante de nutreț peste 
45 000 ha pentru a se asigura 
astfel cantități sporite de fu
raje.

★

Miercuri s-a terminat recoltatul griului de pe Întreaga supra
față și în regiunea OLTENIA. Recolta de pe aproape 230 000 ha 
de grîu din cele 361 000 ha cultivate a și fost treierată. Fină 
u-um în regiune au fost arate peste 70 000 ha șl s-au insămînțat 
porumb și alte plante furajere în miriște pe mai bine de 20 000 ha 
în prezent colectiviștii șl meo&nizatorii din regiune și-au în
dreptat toate forțele pentru terminarea treierlșului, efectuarea 
arăturilor de vară șl însămînțarea plantelor de nutreț în cul
tură dublă.

g Strungarul Elefterie Lunteanu din secția mecanică, Atelie-* 
8 rele „9 Mai'" din Capitală, se numără printre muncitori] evi-| 
J dențiați In întrecerea socialistă. El depășește zilnic norma cu g 
. 20 la sută dînd totodată lucru de bună calitate.
8 Foto: AGERPRES |
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In documentare
Marile construcții industriale 

din regiunile Bacău, Banat și 
Hunedoara au constituit obi
ectivele celor două excursii de 
documentare organizate de cu
rînd pentru artiștii 
bucureșteni.

Aproximativ 80 de 
sculptori și graficieni 
posit la Hidrocentrala 
Bicaz, la combinatele

plastici

pictori, 
au po- 
de la' 
petro-

chimice de la Borzești, Onești 
și Săvinești, la Combinatul si
derurgic Hunedoara, la Com
binatul siderurgic șt Uzi
nele constructoare de mașini 
Reșița, la întreprinderile tex
tile din Lugoj și altele, fixin- 
du-și pe blocurile de schițe 
contururile viitoarelor opere.

în regiunea GALAȚI s-a 
terminat recoltatul griului în 
trei raioane cu cele mai întinse 
suprafețe cultivate, Brăila, 
Făurei și Galați. In raionul 
Făurei a fost terminat și treie
ratul, iar în raionul Brăila au 
mai rămas de treierat circa 50 
de ha. Pînă la 24 iulie în re
giune a fost st rin să recolta de 
grîu de pe 154 811 ha. repre
zentând 90 La sută din suprafa
ța cultivata. După strîngerea 
recoltelor s-au făcut insămîn
tări în culturi duble pe aproa-

43 000 ha. Colectiviștii aupe

(Agerpres)T, OANCEA
ANDREI IOAN 

corespondent voluntar

unor adevăruri clasice. Devine de 
neconceput verificarea practică 
a vechiului principiu alestind că 
drumul cel mai scurt dintre două

tMkati in întregime

(Agerprea)
Pe platou] Bucegilor In apropierea vîr fulul „OmuT, zăpada li Inflmpinâ pe drumeți.

M

Consiliul regional 
U.C.F.S Suceava, în 
colaborare cu comi
tetul regional U.T.M. 
și Direcția regională 
a economiei forestie
re, organizează o in
teresantă competiție 
sportivă pentru tine
rii muncitori fores
tieri din regiune: 
„Cupa tinerilor fo
restieri'*. Pînă la 1 
august, în cele 10 a-

predat statului pentru muncile 
efectuate de S.M.T. mai mult 
de jumătate din cantitatea de 
cereale prevăzută pentru a- 
cest an.

In regiunea ARGEȘ au ter
minat recoltatul griului de pe 
întreaga suprafață gospodăriile 
colective din raioanele Dră- 
gășani, Slatina, Costești și Gă- 
ești. Pe regiune au fost recol
tate pînă la 24 iulie peste 
160 000 ha ceea ce reprezintă 
mai mult de 97 la sută din su
prafața cultivată.

(Agerpres)

tinerilor forestieri"
tociații sportive care 
vor participa la com
petiție, te fac pre
gătiri (asigurarea ba
zei materiale, înscrie
rea participanților). 
De la 1 august ți 
pînă la 30 octombrie 
vor avea loc întreceri 
la probele : atletism, 
triată, șah, haltere, 
volei pe parcursul a 
trei etape : asociație, 
raională și regională.

„Cupa tinerilor fo
restieri" va contribui 
efectiv la asigurarea 
continuității în acti
vitatea sportivă, la 
mobilizarea unui nu
măr mai mare de ti
neri muncitori fore
stieri în practicarea 
diferitelor ramuri 
sportive.

A. CĂRUNȚII

ara de Nord, într-o 
zi de vara, la o oră 
de vîrf...

Aglomerația de 
pe peroane invită 
parcă pe matemati
cieni la revizuirea

într-o adevărată magistrală. Dru
mul către linia « treia pe care 
un tren îfi afieaptă plecarea spre 
Sinaia, Predeal, Brașov este 
acum cu desăvirșire liber. Con
ducătorul unui cărucior mecanic 
vrea sâ se avînle pe el, dar cine
va îi face semn tă ramină pe 
loc. 0 clipă mă mir că omul «® 
resemnează ații de repede, în 
clipa următoare Inaâ, privind in

TELEGRAMĂ

puncte este linia dreaptă. Acest 
adevăr, recunoscut atît amar de 
vreme, e așezat definitiv în sfera 
speculațiilor matematice abstrac
te și e limitat la o noțiune strict 
teoretică. Linia frintă și, mai cu 
seamă, curbă sînt aici singurele 
căi de acces între două puncte. 
Traversarea peronului 
principal îți solicită răb
darea, perseverența și iscu
sința trecerii printr-un la
birint. Doi pași înainte, 
imul la dreapta, un salt 
peste o valiză, un pas la 
stînga urmat imediat de o 
retragere, fericirea de a 
descoperi cîțiva centime
tri de drum liber în față 
și dezamăgirea că ai ajuns 
de unde ai plecat inițial, 
o scuză că ai fost nevoit 
să calci pe un balot, un 
„nu face nimic” ca răs
puns la scuza altuia care 
a fost nevoit să te calce 
pe bombeu, totul acoperit 
de vocea dispecerei care 
te avertizează că stațio
narea pe peron e pe departe

direcția ușii de la intrare, îmi 
explic totul.

A intrat pe peron o grădiniță. 
Doi cile doi, ținîndu-se de mîini, 
cheta duzini de posesori ai unor 
pălăriuțe albe pășesc fără grabă. 
In fruntea coloanei, un hamal 
mustăcios poartă ca pe un trofeu 

acel ceva la vederea cărui* 
s-a produs miracolul : un 
cin tar !

O grădiniță pleacă în 
colonie la munte fi țin
tarul îi deschide drumul. 
Apariția lui pe peron a 
făcut să vibreze în tați, 
deopotrivă, o coardă sen
sibilă, a destins încorda
rea tuturor, a înscăunat 
gingășia și zîmbetul acolo 
unde se părea că nici mă
car nu merită căutate. 
Pentru că fără voie și 
fără să știe, cintarul a 
adus pe peron una din 
cele mai tonice și mai 
plastice imagini, reflectînd 
o frumusețe in fața căreia 
nimeni nu rimîne nepasă- 

Fără voie fi fără să știe,

Localitățile Buda șl Cociu din 
raionul Adfud au fost Înzestrate 
recent cu aparate cinematogra
fice. In prezent, toate comunele 
din regiunea Bacău tint cineif 
cate. Aci funcționează 264 cine
matografe aăteștl, din care 45 
au luat ființa In acest an. In
tro serie de comune printre 
care Dăimăneștf, Glrlenl, Roz- 
nov. Crăcăoani, Lelea Veche și 
altele funcționează cile 2-3 ci
nematografe.

Tovarășului

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ 

Prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului 

Muncitoresc Romîn, 
Președintele Consiliului 

de Stat al Republicii 
Populare Romine

București

Dragă tovarășe Gheorghe
Gheorghiu-Dej,

Am primit cu bucurie urările 
dv. cordiale cu prilejul celei 
de a 70-a aniversări a zilei

tor.
de a fi recomandabilă, te face 
să guști din plin satisfacția lui 
Dedal, constructorul vestitului 
labirint cretan. Nici lucrătorii 
biroului de mesagerii, înarmați
cu clopote și amenințind cu plă

cintarul purtat în fruntea grădi
niței care se îndrepta spre trenul 
vacanței preluase funcțiile unui 
simbol. Zilnicele fi meticuloasele 
lui înregistrări vor trebui să ■ -
tește la sfîrșitul vacanței că nu

toșele de fier ale cărucioarelor.
n-au mai mult noroc. Numai că

s-a precupețit nimic pentru odih-
na și sănătatea tuturor acestor
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în dar prste 320 săli de 
clasă. La ora actuală o pro
blemă de prinsă importanța o 
constitaie reducerea duratei de 
exeenție. accelerarea dării în fo
losință la termenul stabilit (ÎS 
august «■<•) — ,ja chiar inaiate

repede remediate. în raioanele 
Te. Ocna și Adjud. lucrările pe 
șantierele constrnrțiilor școlare 
au întirziat. Comitetul executiv 
al Sfatului popular regional a 
nausit comisii de specialiști care 
au aualixat activitatea desfâșurl-

gional Bacău, am coatinuat rai
dul Yutîlînd cîteva șantiere din 
regiune. In cele mai multe locuri 
am constatat că sfaturile p®jm- 
lare orășenești saa comunale an 
manifestat asalt spirit gospodă
resc în lucrările de coBitraiție a

ei sînt ceva mai calmi. Probabil 
că odată cu venirea verii îfi pe
trec timpul liber organizînd curse 
de melci, călindu-și astfel răb
darea cu o metodă care dă re
zultate și care poate că ar trebui 
extinsă.

Dar iată că deodată se produce 
un miracol. Valul mulțimii se 
despică și se creează un coridor. 
Lung, larg, drept. Nimeni parcă 
nu se mai grăbește, încetează 
discuțiile cu glasul ridicat, toată 
lumea se retrage, lărgind și mai 
mult coridorul, dind senzația eă 
in curînd va puica fi prefăcut

puști cu pălăriuțe albe. Și nimeni 
nu se îndoia că așa va fi!

O grădiniță pleacă în colonie 
Ia munte, fi cintarul îi deschide 
drumul. Sute de oameni grăbiți 
se opresc fi se dau înlături ca 
să lase liber locul de trecere. 
Pășește în fruntea copiilor Mă
ria Sa Cintarul. Ai grijă, tovară
șe, cum îl porți ! Și, în tren, a- 
șează-l lingă fereastră. Sînt atiți 
amatori să-l vadă 1 Dăruiește-la 
tuturor o clipă de gingășie fi un 
surîs. E atît de simplu...

OCTAV PANCU-IAȘI

eschiderra școlilor 
▼a prilejai elevilor 
multe aarprîze pla
cate : șc°l* ■**’' nu" 
meroaie laboratoare 
Înzestrate cu apa
rate moderae. mii

dc volume noi în bibliotr-i, in
ternate ți cantine apatioaie. con
fortabile. Intr-un raid prin re
giunea Bacău ne-am propui sa 
urmărim mersul lucrărilor pe 
șantierele construcțiilor școlare.

O problemă 
de primă importantă: 

respectarea 
termenelor

La întrebarea : -Cum este asi
gurată darea în folosință la ter
menele prevăzute a construcții
lor școlare ?" ne răspunde tar. 
inginer Alexandru Bucur, vice
președinte al Comitetului execu
tiv al Sfatului popular regional 
Bacău.

— în acest an, elevii din 
regiunea noastră var primi

RAIDUL NOSTRU
ÎN REGIUNEA BACĂU

de acest temea — a tuturor șco
lilor aflate in construcție. Este 
necesar ca toate construcțiile șco
lare sâ fie terminate la data sta
bilită, creîndu-sc posibilitatea 
efectuării celorlalte lucrări (re- 
eepționirea localului, mobilarea 
claselor, utilarea laboratoarelor), 
astfel că la 15 septembrie, ciad 
vor veni la școală, elevii u gă
sească totul gata. Ne străduim 
să îndeplinim această sarcină. 
Sînt însă deficiențe care trebuie

ti pe fiecare șantier. S-au scos 
ij iveală cu acest prilej rezerve 
care, mai bine folosite, vor da 
posibilitatea terminării construc
țiilor pînă Ia data de IS august 
•au — acolo unde lucrările au 
întârziat mai mult — pînă ia 1 
septembrie.

Împreună cu tovarășul Mircea 
Rădueanu, inspector cu proble
ma construcțiilor școlare la sec
ția de tnvățămint a Comitetului 
executiv al Sfatului popular re-

șeoldor, reușind sâ pruenre a •*- 
rie de materiale pe pka local, 
să antreneze ceti*.-«ui la muncă 
patriotică pc șantierele K^'are, 
creînd astfel premisele termina
lii eonstrncțiiiar La data sta
bilită.

Prima vizită facnt-o ta
•coala med • ce so c*aotra>«șta 
îB orașul Bacău. Am d* UU 
de clasă. 2 laboratoare (de fizică 
și de chimie), interioarele sini 
spațioase, foarto luminoase și

bine împărțite pentru nevoile 
șcalii-

— Vom face o carte de re
creați*, teren de sport, lot șco
lar — ne spune tovarășul Ale
xandra Munteanu, șeful șantie- 
raiuL adăugind totodată câ la 
<îata de 13 jugust construcția va 
fi terminată-

Și copiii din Piatra Neamț vor 
învăța, începând de la toamnă, 
ia Ir-o școală nonă.

Și in tsnuele Vaduri, Pîngă- 
rați Gaâonul Piatra Neamț), 
Tii-fs Trotaș (raionul Tg. Ocna), 
■chilie aiat aproape gata. Acum 
x fac lucrările de finisaj, se in
stalează sobele, ușile, dușume
lele. La Tîrgu Trotuș clasele fru- 
moo aranjate, sclipind de curățe
nie, așteaptă aprecierea comisiei 
de recepție. Un amănunt (de 
foarte mare importanță insă) : și 
la Vaduri, și la Pîngărați i-im 
găsit pe șantierul școlii, lucrînd 
alături constrnetorî, pe săteni, 
în frunte « președinții sfaturi-

ADRIAN «VASILESCU

(Continuări în pag. a ITI-a)

mele de naștere și aș dori să 
vă exprim mulțumirile mele 
cele mai bune.

Urările ce mi-au fost trans
mise le privesc totodată ca o 
recunoaștere a activității neo
bosite și luptei consecvente 
desfășurate de Partidul Socia
list Unit din Germania, de oa
menii muncii din Republica 
Democrată Germană și de toa
te forțele progresiste și pa
triotice ale poporului german. 
Ele constituie o expresie a co
munității de luptă a partidelor 
noastre și a legăturii popoare
lor noastre în lupta comună 
pentru nobila cauză a păcii și 
socialismului.

Oamenii muncii din Repu
blica Democrată Germană și 
conducerea lor marxist-leni- 
nistă. Partidul Socialist Unit 
din Germania, credincios învă
țăturii lui Marx, Engels și Le
nin, vor păstra și apăra și în 
continuare prietenia și unita
tea popoarelor socialiste.

WALTER ULBRICHT
Prim-secretar

al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit 

din Germania, 
Președintele Consiliului 
de Stat al Republicii 
Democrate Germana

I
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Nota zece la cea mai
dificilă „materie" 1

CREAȚIE

— Sinteti «tudenți ?...
— Nu, frezori.
— Iertați-mă... sîntețj

denți ?...
— Nu... Nu încă.
— Spuneți-mi, vă rog, 

știți unde sînt studenții ?
— Noi sîntem...
...Nu-i ușor să-i identifici în 

imensele hale ale Uzinei „23 
August” pe studenții Institu
tului politehnic din București 
veniți la practică. Ai toate mo
tivele să-i confunzi, căci și bio
grafiile lor se aseamănă : stu
dentul Mihai Ontică, din anul 
IV, a fost ucenic, apoi frezor la 
Uzina mecanică de utilaj chi
mic, iar în curînd se va în
toarce, acolo ca inginer. La 
rîndul lor, multi muncitori 
care îi împărtășesc azi expe
riența lor se pregătesc să-1 
urmeze de la „startul” școlilor 
serale...

Dar acestea sînt aspecte o- 
bișnuite, pe cită vreme cel la 
care asistăm acum este (deo
camdată) mai puțin comun : 
același Mihai Ontică, înconju
rat de un grup de colegi, de 
șeful de lucrări de la catedra 
de tehnologie a construcției 
de mașini, și de maiștri ai 
uzinei, tine un referat. Vor
bește precis si documentat des
pre tehnologia de fabricație a 
coroanelor dințate de la cup
toarele rotative. Se iau no
tițe. Se pun întrebări... Un 
colocviu ? Cadrul trepidant al 
sculeriei pledează împotriva 
ipotezei. Simple însemnări din 
practica în uzină ? Tema pare 
mult prea vastă, procesele 
tehnologice prea complexe 
pentru experiența unui stu
dent, aflat la practică de cî
teva săptămîni.

Ne-a lămurit inginerul Ion 
Oprean :

— Le-am predat țn faculta
te cursul de tehnologie a fa
bricației utilajului chimic. 
Aici, în Uzina „23 August", 
există posibilități de documen
tare practică nemărginite... 
Dar cum să urmărești îndea
proape procesele atît de înde
lungate, de la semi-fabricat 
pînă la produsul finit, care se 
execută în secții diferite, în 
etape diferite? In mod obiș
nuit, programul de practică 
prevede să stai o perioadă la 
sculerie, alta la cazangerie. a- 
poi la mecanică grea etc., ur
mărind și notind tot ce se 
întîmplă acolo. Altă soluție 
nu-i posibilă, firește, tfar ur
mărirea fragmentată a proce
selor tehnologice care au loc 
în acel moment în secție, 1® 
face să pierzi privirea dc an
samblu. să-ti scape înțelege
rea gîndirii tehnice a întregu
lui. Or. tocmai asta nu trebuie 
să se întîmple. Dp aceea 
initiat. împreună cu s:u 
mei. aceasta mel-^i pe 
o vedeți aici : rrvuwri a®

itu-

nu

trei s tu don ți primesc o temă 
spre rezolvare completă, ca 
cea de astăzi, de Dildâ, la care, 
alături de Ontică a lucrat și 
Dorin Olănescu. Ei au urmărit 
împreună întregul proces, atît 
din punct de vedere practic, 
cît și teoretic, argumentînd 
fiecare procedeu, exprimîndu-și 
părerea asupra utilității lui și 
prezentînd concluzii personale. 
Aceasta nu e o simplă urmări, 
re a tehnologiei de fabricație, 
ci o interpretare aprofundată 
și documentată, echivalînd cu 
o adevărată comunicare ști
ințifică, din care au de profi
tat atît referenții cît și cel 
cărora li se adresează. De alt
fel va venf rîndul tuturor. Al 
doilea referat, ținut d® Con
stantin Nicolau, Dan Lazăr și 
Mihai Mitcov, va prezenta 
tehnologia de fabricație a ban
dajului pentru cuptorul de 
prăjire magnetizantă. Apoi ion 
Olteanu si Jeoantă Vasile, 
tehnologia de fabricație a...

Inundat de atîtea tehnologii, 
am preferat să încerc să-i cu
nosc pe oamenii care învață să 
le stăpînească. Acum, după 
ce-i văzusem „Ia treabă" îmi 
păreau într-adevăr studenți, 
dar nu prin „boema" indife
rență care-i caracteriza cînd- 
va pe unii, nu prin „delicate
țea" în fata imenselor mașini, 
ci prin adevăratele trăsături 
ale viitorului specialist de 
înaltă calificare : interesul, 
seriozitatea, oasiunea în fața 
profesiei și tainelor ei. Dorin 
Olănescu, cu ani în urmă 
electrician la o stație de am
plificare, a căutat de cum a 
intrat în Uzina „23 August" 
să-i cunoască pe inovatori și 
astăzi povestește, comunicativ, 
despre o nouă metodă de su
dură a virolelor pentru ci
sterne, pe care a aflat-o 
cazangerie. Mioara Teculescu, 
membră în comitetul U.T-M. 
al Institutului politehnic, 
a găsit ‘ îioi forme de ac
tivitate științifică în cadrul 
uzinei : muncitorii îi inițiază 
în activitatea practică, stu
denții îi a iută la pregătirea 
teoretică în cadrul școlilor de 
calificare și în mod regulat îi 
informează în nrobiemeie fi
zicii nucleare, electronicii și ale 
altor științe moderne...

Cîndva. ne vremea cînd uce
nicii „furau" meseria de 11 
calfe, iar calfele de li meșteri, 
se întîmplă ca absolventul fa
cultății tehnice sâ ia contact 
efectiv cu viitoare» lui mese
rie abia cînd pătrundea, ci 
proaspăt inginer, fn uglni Ce 
se va intimpli aejm. 
metudele de stud% prac 
grupului e
de îngir.erriî Ion Op-toh

O r*u*l
n ■ uw i
La -xi

frezat roți dințate au fost des
coperite, prin munca studenți
lor săi, mari Doeibilități de fo
losire a mașinii prin așezarea 
rațională a roților de schimb, 
propunere care a fost găsită 
judicioasă. Iar în practica de 
zi cu zi, aceiași studenți ur
măresc felul cum muncitorii 
îndeplinesc procesul tehnolo
gic și descoperă, nu o dată, 
contribuții proprii ale acesto
ra, pe care Ie susțin, le argu
mentează.

— Ne-au ajutat efectiv la 
caruselul „23 August"... Lu
crează cot la cot cu noi... Sînt 
mereu iscoditori, preocupați de 
probleme, întrebători...

Aceste afirmații, făcute de 
maistrul principal Ion Duml- 
trașcu de Ia secția mecanică 
grea și montaj, nu sînt oare 
echivalentul unui „zece" la 
cea mai dificilă dintre discipli
ne : legătura cu practica ?

I. HRISTEA

I
• •’ 1
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In timpul liber, studenții clujeni, venifi In prac/icd la Uzina de strunguri din Arad, petrec 
ore plăcute la club. Foto: O. PLEC AN

Inițiativă
Tinerij din atelierul montaj 

general de la Uzinele „Electro- 
putere” din Craiova erau nemul
țumiți. O serie de relee luaie 
din magazie, cînd erau montate 
pe transformator se dovedeau 
defecte. Și toate aceste relee 
se dădeau înapoi ia magazie ca 
uzina să comande altele. Din 
această cauză mașinile care tre
buiau să plece In exploatare 
intimau. Acest lucru a dai 
de gindit tinerilor din atelier. 
Intro zi, utemistii Ion Luca și 
Ion Rală au rămas peste ora 
de program și Încet, cu auguîâ. 
au început sd caute cere sir.t 
cauzele acestei deiecltuni. Ax 
tXt ' trv at pi T.. .’ fr Va

ternele de rf«M f
ni ll rea ale

Oțel mai mult și Je Lună calitate

Colectivul secției aței iris 
de la Urinele ^lariaasria 
sirmei*' Cîmpla Twndi i 

obținut și in acest aa rtaaltaas 
deosebite în muncă.

Astfel, productivitatea ■■■- 
cii a crescat in primele • 
ale anulai cu 7.S la **tă ta 
cuptoarele electrice și « 4-1 
sută la cuptorul Marii*.

Depășirea sarcini lor de piu 
a fost posibilă datorită maz 
bunei ortaJtuzâri * locroJai 
(pregătirea ta cărei tu rit mar
tarea fiecărei faae dia prore rai 
de elaborare) Elaborarea

■
 cenicia la școala 

talentului e grea. 
Mai grea decît u- 
cenicia obișnuită. I 
se adaugă neliniș
tea. căutarea, pasi
unea și cutezanța, 

vîrsta spre perfecționare, spre 
depășirea unei perfecționări și 
atingerea alteia.

Magda Fodor a înțeles lu
crul acesta, ucenicind ea în
săși la școala picturii, frumo
sului înviat în forme și înțe
lesuri noi. Cu ani in urmă a 
intrat la Fabrica de porțelan 
din Cluj, luînd-o de la ABC-ul 
meseriei și artei. Mai întîi în
cerci să așterni cu șprițul cu
loarea proaspătă peste porțe
lanul fragil, de un alb crud; 
mina tremură încă la contu
rurile primelor linii și chena
re ; începi școlile de califica
re și specializare. Munca devi
ne pasiune. Intr-o zi, maistrul 
care ți-a pus penelul în mină 
descoperă că acolo, intr-o 
floare, într-o înălțare de ari
pă, ori în mișcarea de dans a 
unei figurine, a tremurat, a 
căpătat lumină și putere de 
exprimare ceva mai mult de
cit în munca obișnuită, con
știincioasă, concretă — și acela 
e talentul.

începutul. Pașii următori: 
școala populară de artă, e- 

xercițiul zilnic, studiul. Acum 
lucrează la secția „creație mo
dele".

Pe masa ei de lucru se pe
rindă neîncetat noi și noi mo
dele. De curînd a lucrat două 
vaze pentru expoziția de obi
ecte de ceramică și porțelan 
care se deschide la Cluj și la 
care participă eu lucrări toți 
creatorii secției. Iată, de la 
desenul simplu si stîngaci, a 
trecut la o mai îndrăzneață 
stilizare, la interpretare și cre
ație. Adesea, după orele 
lucru la fabrică, mergea 
împrejurimile Clujului, 
gospodăria colectivă de la So- 
meșeni, pe Feleac sau pe Ce- 
tățuia, de unde se vede bine 
panorama orașului, și picta. 
Lucrările acestea au fost ex
puse adesea, în cadrul expo
zițiilor artiștilor amatori.

de 
în 

spre

O nouă etapă se încheie a- 
cum. Un nou examen. Pregă
tește lucrarea pentru absolvi
rea școlii populare de artă. 
Iată, pe pînză se disting coșu
rile „Carbochim”-ului suplețea 
se îmbină cu forța, conturul 
precis cu fragilitatea culorii, 
împrejur se văd casele cartie
rului muncitoresc „Iris’' — și 
toate apar pe pînză adevărate, 
așa cum le simte zi de zi — 
un univers familiar ei, drag și 
aproape.

Dar comunistei Magda Fo- 
dor i se cere ei însăși acum 
contribuția la calificarea celor 
mai tineri decoratori, la creș
terea altor talente din rîndu- 
rile lor. în cadrul cursurilor 
practice de specializare Magda 
Fodor îi ajută pe tinerii înce
pători să pătrundă tainele a- 
cestei arte. Sînt primii pași 
pe care, la rîndul lor, îi fac 
tinerii cu vădite aptitudini ca 
Maria Gorgeny sau Ion Bata 
sau Ella Feher. Alteori, postul 
utemist de control îi cere 
Magdei Fodor caricaturi, atit 
de eficace în combaterea cali
tății inferioare, a rebuturilor 
sau lucrurilor neizbutite. A- 
tunci creionul și penelul care 
au înviat flori și păsări pe un 
vas de flori, satirizează lu
crul de mîntuială.

In sala luminoasă, la masa 
ei, Magda Fodor lucrează. Și 
ochii albaștri — copilăroși cî- 
teva clipe mai înainte, devin 
gravi. Fruntea concentrată e 
plecată deasupra unui nou 
model... Pe etajerele colorate, 
din plastic, figurinele albe 
schițează mișcări de dans, de 
zbor, mlădieri și înfloriri.

E pauza de ora 11. Un mun
citor cîntă la pianul care a 
rămas acolo, în sala imensă, 
de la concertul dat aici asea
ră, în cinstea lor, simpli crea
tori de frumos.

FLORENȚA ALBU

Ing. A. BRlNZAN

vitatea tînărului Onacă Visile, 
șef de echipă la zidari, care a 
executat totdeauna reparații de 
bună calitate.

La l»i

Cinematografe

din București.bi Parcul de cultură și odihnă „23 August'

■ irje acum in medie
ea 1 la sală 1> cuptoarele elec
trica fi 4 h sută 1b cuptorul 
Martăs mai pwția decit anul 
irecau

S-aa eridrnțiat In mod deo- 
w ; echipele conduse de iină- 
ra! Ctretoeg Traian din achîm- 
bol eaodaa de log. Popa Ioan 
u Pasca Vadle din schimbul 
uat- Iășraa Alexandru.

De noLal că echipa ti nărui ui 
V. e Inaiațâ pe «țe liric 

la c« privetie calitatea pradu- 
L Trebuie

Expoziție 
industriei locale

CINE AM A TORII

IAȘI (de la corespondentul 
nostru). — La clubul între
prinderii de panificație din 
Iași s-a deschis o expoziție a 
produselor din industria loca
lă pe anul 1963. Cele peste 100 
de exponate din ceramică, 
lemn și metal reflectă preocu
pările lucrătorilor din indus
tria locală a regiunii de a rea
liza produse cu un aspect cit 
mai plăcut, durabile și la un 
preț de cost cit mai scăzut.

ÎȘI PREZINTĂ FILMELE

NOI SATE
ELECTRIFICATE

âsfftf r.

însemnări despre activitățile cuitural-distractive
organizate de clubul Uzinei ..ProgresuE-Brăila

AL HATMAN 
c''TrpO'ident 
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rwrr-p^e*s:r da ti- 
fi Va- 

Ima Pz^z~:ci, Dan 
X>rce« n Nieoleta 
X. rp- ise.
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Artiști amatori

Muzeul de artă din Brăila

L. inie cui apei.

at în folosință în 
acest an, clubul 
Uzinei „Progre
sul" din Brăila 
este un adevărat 
palat de cultură, 
înzestrat cu o sa

lă cu o capacitate de 600 de 
locuri, (sala e folosită și pen
tru proiecții de filme pe ecran 
obișnuit și lat), cinci salt des
tinate pentru activitatea 
cercurilor (de acordeon, 
balet, de artă plastică, 
teatru și cerc literar) 
săli de lectură, o bibliotecă 
cu peste 20 000 de volume, o 
sală de conferințe etc, clubul 
constituie o serioasă bază 
materială pentru desfășura
rea unei bogate și intense ac
tivități culturale.

Colectivul clubului își pla
nifică activitatea pe o lună 
de zile șt o popularizează prin 
programe tipărite frumos, in
tr-un format mare, care a- 
trag.

In aceste programe, pe lin
gă alte activități educative 
sînt prevăzute în fiecare zi ac
țiuni cuitural-distractive: spec
tacole ale formațiilor de ama
tori, filme, conferințe, seri di
stractive etc.

Ce se întîmplă însă ?
Cînd citești titlurile acestor

manifestări, ele ți se par inte
resante, variate din punct de 
vedere tematic, Dar dacă par
ticipi la aceste acțiuni, în ciu
da plăcutei impresii pe care ai 
avut-o atunci cînd le-ai citit 
anunțate în program, constați 
că în marea lor majoritate sînt 
neinteresante, aride și mai 
ales organizate Intr-un cadru

de 
de 

două

Dupa ce tu pre
zentat u_n 
însemnat de spec
tacole la sadis cv 
cnncertid spectacol 
„Melodii ș» punct 
pe 1“ artiștii ama
tori ai secției de es
tradă a Teatrului 
popular MV. Alec- 
sandri“ din Roman 
au întreprins o serie 
de deplasări îr cen
trele muncitorești 
din regiunea Bacău.

Bctu. erectzic se aprinde în 
toț na; case din satele

rtxr.use’e regiunii Argeș 
Nu ie mui: s-au In tins fi- 

r-r.f eiectnce și in comuna 
— raionul Curtea de 

Arj*s_ La această muncă o 
însemnată au a- 

dus-o cetățenii rare, Îndru
ma*.? de deputății comunali și 
de comitetul executiv al Sfa
tului popular comunal, au sa- 
pMl și plantat stllpi. 
traasporaat materialele Ia 
cui respectiv, au întins 
blul etc.

Cam In același timp becul 
eleetnc s-a apnos ș» în ca
sele colectiviștilor din comu
nele Stzejeftiî de Jos și Ște- 
fânești. dân raionul Dragă- 
șani. în comunele Mărunței 
și Comani. raionul Drăgăneyti- 
Olt

au 
lo
ca-

ION «VDEANA 
activist ci Sfatului popular 

al reifiunti Argeș

GALAȚI (de la coresponden
tul nostru).

în ultimul timp Muzeul de 
artă din Brăila a-a îmbogățit 
cu noi lucrări. Este vorba de 
lucrările de grafică „Oțelarii" 
de Gheorghe Naum, și „Stația 
funicularului de la Sovcja' de 
Mihai Dă scales cu ți lucrările 
in ulei ale pictorului și grafi
cianului brăileap Mihail Ga
vrilov etc.

Tovarășul Niță Dumitru, di
rectorul muzeului, ne-a apus 
câ aceste lucrări vin să com
pleteze patrimoniul muzeului 
și sâ aducă o prospețime în 
tematica acestuia. De la în
ceputul anului Muzeul de artă 
brăilean a fost vizitat de pes
te 23 000 de oameni din oraș 
și din împrejurimi. Recent, la 
Muzeul de artă s-a deschis și 
expoziția care cuprinde 34 de 
lucrări de grafică și pictură 
In ulei aparținind pictorului 
și graficianului Mihail Ga
vrilov.

Printre lucrările mult apre
ciate sînt și gravurile „Aleea

i luml- 
toam- 
lucră- 

cresc", 
„Du

cu salcimi". „Dimineață 
noasă", „Sub veșmjntul 
nei“, „Parcul copiilor", 
rile in ulei „Apele < 
„Cargoul de 4 500 tone", 
narea în aprilie* și altele. Nu
mai în 20 de zile expoziția a 
fost vizitată de pestg 5 000 de 
oameni.

Muzeul de artă din Brăila 
cuprinde și lucrările de artă 
ale clasicilor gi o foarte valo
roasă colecție de lucrări ale 
artiștilor plastici contemporani 
cit și o secție de grafică în 
care sînt lucrări ale graficie
nilor brăileni Gheorghe Naum, 
Emilia Dumitrescu.

Pentru popularizarea mu
zeului s-au făcut vizite în fa
bricile, instituțiile și școlile 
orașului, s-au editat fluturași 
și afișe, s-au organizat vitrine 
cu reproduceri iar în momen
tul de față la Uzina ,.Pro- 
gresul'-Brăila. g-a organizat 
o expoziție de reproduceri din 
arta plastică contemporană.

tă la T'-j-aful Victoria —
4 Martie ur.,7). din

Troia — «inemaicop : rnleaxi la 
cinematografele : Sala Palatului 
R. P. Romine («eri» de bilete nr. 
803). Patria (B-dul Magheru nr. 
12-14), Elena Pavel (sala ți gră
dină — B-dul 6 Martie 14), 1 
Mai (B-dul 1 Mai 322), Grivița 
(Calea Griviței — podul Ba«a- 
rah), G. Coșbuc (Piața G. Coț- 
hue nr. 1), Arenele Libertății 
(•tr. 11 iunie), Stadionul Giu- 
lețti. Dragoste fi pălăvrăgeli r 
Republica (B-dul Magheru nr. 2), 
Bncurețti (B-du! 6 Martie), Gh. 
Doja (Calea Griviței 80), Flo- 
reaeca («Ir. I. S. Bach 2), Sta
dionul Diuamo (508. Ștefan cel 
Mare), Grădina 13 Septemhrie 
(etr. Doamnei 9). Podul rupt — 
cinemascop : rulează lj cinema
tografele Magheru (B-dul Ma- 
ghern 29), Ștefan cel Mare (țoi. 
Ștefan cel Mare colt cu «tr. Lî- 
zeanu). Gradina Progresul (str. 
Ion Vidu nr. 5). MUrul discor
diei: rulează la cinematografele

nă. In pregătirea acestei ac
țiuni, organizatorii spun că au 
ținut seama de tot ce trebuia 
pentru a-i asigura succesul. 
Totuși, la seara cultural-di
stractivă au lipsit participanții. 
Se depusese atîta energie: se 
pregătiseră programe, jocuri 
distractive, orchestra era in 
vervă... Dar iată că tn seara 
caldă de vară tinerii tre
ceau prin fața clubului, pe lin
gă sala care îi aștepta, în- 
dreptîndu-se spre parc sau 
dueîndu-se pe malul Dunării. 
Se întîmplase un lucru firesc. 
Organizatorii acestei acțiuni 
n-au ținut seama de un amă
nunt care, în aceste împreju
rări, era esențial: locul ales

taeole artistice, car^-raluri ale 
da*s etc.

CoiectiSMu’uî cîubuiui nu-i 
remis.* decit x. faci, o aseme- 

experir^e și va constata 
»pre «a*' facț-z îz ș: a tineri
lor că refrenul vin tine
ri»"1 se va spalbera.

Toate măxu^e luate in ve
derea organizir. unei mani
festări cuitural-distractive, in- 
cepind ca primul lucru, ale
gerea și înserarea acțiunii in 
planul de rr.^ned și pînă la 
trecerea ei în registrul de e- 
vidență ea mențiunea „reali
zat*, cer din partea activiști
lor culturali entuziasm, 
siune, inventivitate, 
Nu trebuie să uităm

au 
de 
de 

dea

UR 
văzut 
poe- 
poe- 

.sem- 
lucru

pa- 
fantezie. 

niciodată

referat despre tematica tsnor 
poeți. Tinerii au ascultat 
timp dar. cind 
că această sea ri 
zie este ...lipsita 
sie, au început sa
ne de plictiseală. Acest 
i-a făcut pe activiștii culturali 
să tragă următoarea concluzie: 
„Ce poți sâ fact daci unora nu 
le place poezia ?“ lată o con
cluzie complet eronată. A doua 
oară poate nici acești tineri, 
care s-au aflat acum in sală, 
nu vor mai veni la o astfel de 
acțiune. De ce să vină să as
culte un referat sec, neintere
sant, despre poezie ?

Dimpotrivă: cînd tinărul
vede odată că la seara cultu-

forță emoțională, de muzică. 
Montajul a avut valoarea u- 
cui tot armonios și închegat, 
care a redat momente impre
sionante din creația poeților. 
La aceasta seară liteTaTă au 
venit și au stat 3 ore, neclin- 
tiți pe scaunele Zor, peste 
de tineri.

Iată, așadar, despre ce 
de amănunte este vorba.

Așa cum am văzut și clu
bul Uzinei „Progresul^ are 
forțe artistice valoroase; de a- 
semenea, și aici există mulți, 
foarte mulțî tineri care iubesc 
poezia.

La Teatrul de stat 
sînt actori talentați. 
de tineri, care ar fi
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fel

din oraș 
îndrăgiți 
putut să

CAUZA PRINCIPALĂ: „AMÂN UN C o.
necdreapunzător. Din această 
cauză — și altele pe care le 
vom arătă mai jos — parti
ciparea tinerilor din uzină 
viața culturală și artistică 
clubului este foarte slabă.

„De ce nu vin tinerii 
club ?“

Ar părea de necrezut, 
cauza 
unele 
tund 
zarea 
slice.

Să ne convingem ?
Intr-una din zilele acestei 

luni, colectivul clubului a or
ganizat o seară cultural-dis- 
tractivă pentru tinerii din uzi-

la
a

la

dar 
să află pur și simplu in 

„amănunte" uitate a- 
cînd se trece la organi- 
acțiunilor cultural-ar ți-

pentru seara cultural-distrac- 
tivă. Sălile clubului sînt in
tr-adevăr mari, frumoase și 
primitoare, dar vara ele nu pot 
concura cadrul răcoros și a- 
tractiv, în aer liber, al natu
rii. Aceeași seară cultural-di- 
stractivă putea fi organizată 
de colectivul clubului pe una 
din estradele estivale din oraș 
sau pe malul atît de pitoresc 
și îmbietor al Dunării. Aici, 
în aer liber, ținînd seama de 
posibilitățile pe care le oferă 
natura, se pot organiza mani
festări variate și atractive, de 
la un concurs de înot și 
jocuri distractive pînă la spec-

scopul pentru care organizăm 
una sau alta din acțiunile pe 
care ni le-am propus. Totul 
trebuie făcut în așa fel încît 
să-i intereseze pe tineri, să 
garanteze participarea lor, să 
le stîrnească pasiunea pentru 
formarea și dezvoltarea pro
priului lor gust artistic.

Să-i însoțim pe tinerii care 
în urmă cu cîteva zile au par
ticipat la o „joie a tineretului", 
la care s-a organizat și o sea
ra de poezie. Mult după 
anunțată, cînd 
s-au convins că 
aștepta, că alți 
mai veni, s-a 
celui care avea

ora 
organizatorii 

nu mai au ce 
tineri nu vor 
dat cuvintul 
să expună un

rală sau in excursie a fost 
plăcut, folositor, a învățat lu
cruri noi și s-a distrat, a doua 
oară nu mai este nevoie să 
fie invitat : se invită singur.

Am participat tot la o sea
ră de poezie, care a avut loc 
la clubul Uzinei, de tractoare 
din Brașov. Pentru reușita a- 
cestei seri, tinerii din cor 
membrii cercului literar, îm
preună cu bibliotecara clubu
lui, și-au dăruit întreaga lor 
fantezie și ingeniozitate. Poezii
le au fost împărțite pe roluri 
și pentru fiecare din ele s-a 
ales un interpret. De aseme
nea, diferite momente poetice 
erau subliniate, cu o mare

fie invitați la una din serile 
culturale, s-ar fi putut organi
za un concurs de recitări etc. 
Priceperea de a alcătui pro
grame tinerești, de a găsi me
reu forme noi, atractive, în 
ceea ce privește modul de pre
zentare se face întotdeauna ne
cesară în activitatea clubului. 
Aici s-ar putea organiza 
dezbateri pe probleme de artă, 
schimburi de păreri între ti
neri, între ei și creatori, oa
meni de arta și cultură. Dar, 
de multe ori, activiștii cultu
rali din uzină nu merg pînă 
la capăt in realizarea unor 
astfel de acțiuni. Iată un 
exemplu: organizația U.T.M.

i-a invitat 
tacolul cu 
Doftanei". 
narea 
au 
neri, organizatorii acestei 
țiuni au considerat treaba is
prăvită și au trecut la pregă
tirea unei alte „vizionari co
lective". Sînt bine venite a- 
ceste vizionări colective, dar 
ele nu trebuie să ia sfîrșit o- 
dată cu lăsarea cortinei. Tine
rii simțeau nevoia unei dezba
teri, la care să aibă ei înșiși 
prilejul să-și spună propriile 
lor ginduri, propriile Iot ob
servații și păreri. Pentru acea
sta s-ar fi putut organiza în 
colaborare cu conducerea tea
trului, chiar după terminarea 
spectacolului, sau a doua zi, 
o discuție colectivă. Dar pre
gătirea unor astfel de acțiuni 
interesante, vii, îți cere, într-a- 
devăr, un efort mai mare, mai 
multă fantezie. Ce-i trebuie de 
fapt unui activist cultural ? De 
unde izvorăște receptivitatea 
cu care în chip firesc el trebuie 
să întâmpine preocupările, do
rințele tinerilor ? Nu este vor
ba de o înzestrare excepționa
lă ci de cunoașterea profundă 
a vieții. Activiștii culturali 
merg adesea în uzină să se 
documenteze. Și e foarte bine 
că procedează, așa. Dar firesc 
ar fi ca rodul acestor docu
mentări pe teren să se reflec
te în programele clubului, prin 
acțiuni care să răspundă efi
cient dorințelor și preocupări
lor tineretului din uzina.

pe tineri la spec- 
opera „Trandafirii 
Odată cu 

spectacolului, 
participat sute

termi
ta care 
de ti- 

ac-

V. GRIGORESCU

V. Alecsaudri (Mr Grigor cacti 
24), Lumina (B-dul 6 Martie 12), 
înfrățirea între popoare (B-dul 
Bucureștii Noi), 8 Martie, (str. 
Bnzeșli 9—11)- O perlă de ma
mă : rulează la cinematografele 
I. C. Frimu (sală ți grădină) 
(B-dul 6 Martie 16), 23 August 
(sal» ți grădină) — (B-dui Dimi- 
tiOT 118), Patinoarul 23 August. 
Divorț italian : Tineretului (Ca
lea Victoriei 48). Adorabile fi 
mincinoase : Central (B-dul 6 
Martie 2), C. David (șos. Crîn- 
gași 42), Program special pentru 
copii — dimineața : 13 Septem
brie (str. Doamnei 9). Estrada, 
Estrada : 13 Septembrie (după-a- 
mîază — atr. Doamnei 9), Alex. 
Sabia (sală ți grădină — Calea 
Dudești 22), M. Einincscu (atr. 
M. Emineacu 127). Șapte dădace
— Hoața de la circ — Sport nr. 
3/1963 : Timpuri Noi (B-dul 6 
Martie 18). Noua prietenă a tatii: 
rulează la cinematografele Ma
xim Gorki (str. 13 Decembrie 
5-7), Drumul serii (str. Drumul 
serii 30). Misterele Parisului — 
cinemascop : rulează la cinema
tografele Giulețti (șoa. Giuleștî), 
Miorița (Calea Moșilor 127). 
Rocco și frații săi — ambele 
acrii : Cultural (Piața IJie Pinti- 
!ie 2), grădina 8 Martie (jtr. Bu- 
zești 9-11). Cutnpără-ți un balon: 
rulează la cinematograful Alex. 
Popov (Calea Griviței 137). Coh- 
certul mult virat : rulează la ci
nematografele V. Boaită (B-dul 
1 Mai 57), Arta (Calca Călărați 
153), Libertății (sală și grădina
— str. 11 Iunie 75). Lumină da 
iulie : Unirea (sala ți grădină — 
B-du! 1 Mai 143). Olga 
(sală ți 
tembrie
Flacăra 
Bacovia
but cavalerilor : rulează la cine
matograful 30 Decembrie (Calea 
Ferentari 86).

Bancic 
13 Sep* 
bandei: 
22), G.

grădină — Calea
196). Pe urmele
(Calea Dudești 
(șob. Giurgiului 3). Clu.-



acuitatea de matematică- mecanică a Universi
tății din București pregătește numeroase cadre 
de specialiști. Continuînd bine cunoscutele tra
diții ale școlii matematice romînești și abordînd 
domenii noi de cercetare, cadrele didactice ale 
celor 10 catedre din facultate, unde se predau 
numeroase discipline ale matematicii, fizicii teo

retice și astronomiei, desfășoară o vie și multilaterală activi
tate, apreciată atit în țară cît și în străinătate. Despre expe
riența acestei activități, l-am rugat să ne vorbească pe 
acad N. TEODORESCU, decanul facultății.

Activitatea de cercetare des
fășurată în instituțiile de învă- 
țămînt superior — spre deose
bire de cea a institutelor de 
cercetare propriu-zise — se 
caracterizează — ne-a declarat 
acad. N. Teodorescu — prin 
unele particularități din care 
cea mai importantă este, se 
pare, aceea a necesității de a 
îmbina cît mai' armonios acti
vitatea de cercetare cu activi
tatea didactică. Aparent aceste 
două domenii de activitate par 
să nu concorde pe deplin ; una 
ar răpi celeilalte timpul și 
energia creatoare a omului de 
știință. Experiența acumulată 
atît de cadrele profesorale 
mai vîrstnice și mai ales cea 
acumulată în ultimii ani de 
facultatea noastră în ce pri
vește munca tinerilor confe
rențiari. lectori sau asistenta’, 
demonstrează contrariul. Fie
care din catedrele noastre își 
întocmește planurile de cerce
tare ținînd seama de tematica 
programei analitice și de ten
dințele de dezvoltare a disci
plinelor predate în cadrul ei, 
pe baza propunerilor și preo
cupărilor membrilor colectivu
lui de catedră. Propunerile se 
referă la probleme atît din 
domenii deja îndeajuns de cu
noscute cît și la domenii cu 
totul noi. Abordarea unor pro
bleme devenite clasice cu mij
loace de cercetare moderne se 
dovedește a fi foarte rodnică 
atît din punct de vedere ști
ințific cît și didactic. Mai ales 
sub acest ultim aspect activi
tatea științifică desfășurată de 
cadrele noastre are o deose
bită însemnătate. Multe din 
problemele matematicii care 
constituie obiectul cursurilor 
predate nu au găsit încă o ul
timă expresie de expunere sau 
fundamentare. Specificul ma
tematicii ca știință se caracte
rizează printr-o mare unitate 
și o continuă restructurare a 
edificiului ei ca urmare a noi
lor cuceriri. Altfel, se preda, 
de pildă, analiza matematică 
înainte de apariția teoriei mul
țimilor și altfel se predă ea 
astăzi. Pe de altă parte, dată 
fiind dezvoltarea impetuoasa a 
matematicii, capitole mereu noi 
trebuiesc Incluse în programa 
analitică pentru a putea t>ne 
pasul cu progresul științei. Dc 
aici decurge necesitatea de a 
expune la cursuri chiar și ca
pitolele devenite clarjce în lu
mina noilor concepții. Pentru 
aceasta însă este necesară o 
continuă activitate de cerce
tare care să aducă metode de 
demonstrare noi și mai simple, 
să permită selecționarea, re
gruparea. și prezentarea cit 
mai logică și sintetică a mate- 

^ri^Iului predat. Tn acest con-

text pentru cadrele didactice 
ale facultății noastre a devenit 
deja de multă vreme clar fap
tul că orice curs trebuie ac
tualizat in permanentă, dacă 
nu chiar restructurat în între
gime la un interval de numai 
cîtiva ani. Este clar că însăși 
munca didactică fecundează 
tematica de cercetare știin
țifică ; cu atît mai evidentă 
devine deci situația atunci cînd 
se trece la predarea capitole
lor noi ale matematicii, atît 
de strîns legate de unele din 
cele mai fructuoase aplicații 
al acesteia în știință, tehnică 
și economie. Aici îndeosebi, nu 
mai poți stabili cu exactitate 
unde începe linia de demarca

pasionate, care nu rareori 
poartă ideea nouă pe făgașuri 
și mai noi. Mal mulți ochi văd 
mal bîne. Aplicarea mai mul
tor metode de investigație pot 
să scoată la iveală mai mnlte 
adevăruri. Forța colectivului 
amplifică puterea de înțelegere 
a tînarului cercetător. Ea îl 
obligă fâ abordeze toate as
pectele problemei, să-l caute 
toate implicațiile și să găsea
scă legăturile cu celelalte do
menii.

Mai există un aspect im
portant. Orice cercetător 
are adeseori greutăți în 

expunerea clară a noilor sale 
idei. Aici însă intervine ajuto
rul pe care acesta îl primește 
de la activitatea desfășurată la 
catedră. Practica expunerii cla
re, cît mai logice, a ideilor ma
tematice. efortul pentru a le 
face să fie înțelese și de alții, 
respectiv de studenți. face ca 
înseși mijloacele de exprimare 
a propriilor idei să se perfec
ționeze continuu. De aceea ori 
de cîte ori vedem că un tînfir 
îector este stîngaci la primele

Munca științifică
condiție a unei fructuoase

activități didactice
acad. prof. NICOLAE TEODORESCU 

Decan al Facultății de matematică—mecanic* 
a Universității din București

țîe între activitatea didactică 
și cea științifică. Adeseori ul
timele rezultate de cercetare 
ale cadrelor didactice sînt de 
îndată incluse în cursul pre
dat.

Interesul deosebit mani
festat de tinerii noștri colegi 
pentru problemele actuale ale 
matematicii șl aplicațiile aces
tora trebuie sprijinit și 
îndrumat permanent. Șefii de 
catedră și ceilalți profesori 
urmăresc cu atenție atit preo
cupările cît și rezultatele ob
ținute de tinerii cercetători. 
Adeseori o problemă intere
santă cedează greu în fața 
unei anumite metode de in
vestigație; alteori o idee va
loroasă nu-șî găsește cuvenita 
expunere, sau fundamentarea 
necesară. Se întîmplă chiar ca 
drumul ales de tînărul cerce
tător să fie greșit sau neefi
cient. Aici intervine forța co
lectivului. experiența celorlalți. 
Dacă ai o idee nouă, sau ai a- 
juns la un rezultat necunoscut 
pînă acum, acestea trebuie ex
primate. trebuie comunicate și 
altora, fiindcă altfel descope
rirea ta n-are nici o valoare 
obiectivă. Și iată că tinărul 
lector sau asistent vine In fața 
colectivului de catedră pen
tru a-și expune problema și a 
asculta părerea celorlalți. în
cep discuțiile, adeseori foarte

sale ore de curs, dar a dove
dit totuși reale Însușiri de cer
cetător, adică de ciutător de 
drumuri noi în știință, sintem 
convinși că aceste greutăți ine
rente vor fi cu siguranță 
depășite în scurt timp fiindcă 
înseși cerințele activității de 
cercetare îi vor impune nece
sitatea formării unui stil de 
expunere cit mai clar. In 
schimb. chUr cel mai bun di
dactic ian, atunci cînd înce
tează pczftru uruită vreme aă 
lucreze creator, este amenințat 
să se plafoneze și ză ae ruti- 
neze, iar cursul Iui devine ast
fel în scurt timp neactual.

Tniructt activitatea de cer
cetare științifică este atît de 
importantă pentru calitatea 
înaltă a unui cadru didactic, 
cu atît mai importante devin 
pentru noi momentele în care 
această activitate creatoare su
feră o verificare dintre cele 
mai stringente. Aceasta se face 
mai ales cu prilejul sesiunilor 
științifice ale facultății (cum a 
fost cea desfășurată în zilele 
de 3-4 iunie) sau ale Univer
sității, colocviilor sau semina- 
riilor organizate de Institutul 
de Matematică al Academiei 
R. P. Romine. a«u la întîlni- 
rile științifice din țară sau in
ternaționale. Mai ales partici
parea la astfel de reuniuni a 
tinerelor cadre didactice este

deosebit de folositoare pentru 
activitatea lor. Schimbul de 
păreri cu colegii de speciali
tate și îndeosebi pocibilitatea 
de a urmări realizările obți
nute în domeniile învecinate 
lărgesc orizontul științific al 
tînarului cercetător. De aseme
nea, un mijloc eficient de sti
mulare și verificare a activi
tății științifice este publicarea 
lucrărilor originale in revis
tele de specialitate universi
tare. ale Academiei R. P. Ro
mine, sau In cele străine.

Un alt mijloc de stimulare a 
activității științifice creatoare 
a cadrelor didactice este acor
darea premiilor Ministerului 
InvățSmîntului. Astfel, pentru 
activitatea depusă în anul tre
cut. in cadrul facultății noa
stre. au fost premiațî prof. 
Galbură. conf. Cristescu. lecto
rul L. Dragaș. Totodată conf. 
Gh. Ciucu și conf. R. Theddo- 
rescu au fost distinși pentru o 
importantă lucrare în dome
niul teoriei probabilităților, cu 
premiul „Gh. Lazăr" al Aca
demiei R P. Romîne.

Ar mai trebui să amintesc 
multe alte cadre didactice, 
multe dintre ele tinere, care 
au obținut importante rezul
tate in domeniile lor de cer
cetare.

Rezultatele obținute de fa
cultatea noastră — ne-a decla
rat in încheiere acad. N. Teo- 
dorescu — în activitatea știin
țifică a cadrelor didactice asi
gură buna reușită a pregătirii 
studenților, chemați să facă 
față cu succes noilor sarcini 
din domeniul tnvățămîntulul, 
științei, tehnicii și economiei, 
unde munca matematicianului 
se dovedește a fi din c« în ce 
mai necesară.

deAspect 
produse 
Fabricii

din depozitul 
Unite (legume) 
de conserve 
Buftea.

ai
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Ritm grăbit la

Construcțiile 
școlare

(Urmare din pag. I-a)

lor populare din cele două co
mune. Iată nn exemplu vin de 
grijă deosebită manifestată fâțl 
de cei mai tineri cetățeni ai co
munei.

Do ce numai 
justificări î

Aducem din nou în diicuțle 
termenele, pentru că acestea «înt 
considerate uneori foarte... elas
tice. Așa explica («au mai 
bine zis nu-și găsește explicația) 
amînarea lucrărilor de construc
ție pe cîteva din șantierele re
giunii Bacău.

în unele localități, aceste smi
ntiri se datorcsc începerii cu în- 
tîrziere a lucrărilor. Este cazul 
Școlii de 8 ani din Bărgăoani, «le 
pildă. T.R.C.L. Roman a tărăgă
nat multă vreme deschiderea Iu- 
crărilor, iar cînd le-a început ■ 
repartizat aici un număr *»îc de 
lucrători. „Sîntem aglomerați — 
m justifică T.R-C.L.-ul. Avem 
multe lucrări". Știm însă că la 
fiecare trust de construcții exis
tă un grafic de lucrări în care 
sînt prevăzute și termenele de 
execuție. Oare cînd a încheiat 
contractul cu școala din Bărgă- 
oani, T.R.C.T.. Roman nu știa ea 
■ re un volum mare de lucrări ?

în alte localități construcțiile 
nu pot înainta din cauză că 
O.R.A.D. Bacău întîrzîe za re
partizeze materialele necesare, 
sau uneori repartizează mate
riale necoreapunzătoare. De ase
menea, multe șantiere au fost 
planificate a primi de la O.R.A.D. 
materiale electrice abia în tri
mestrul IV. Comitetul executiv 
al sfatului popular trebuie aă 
vegheze ca între șantierele șco
lare ți furnizori să existe o cola
borare mai strînsâ, o răspundere 
comună de la început și pîni li 
terminarea lucrărilor pe șantiere, 
de la turnarea fundațiilor ți 
pînă la darea în folosință ■ con
strucțiilor.

Sfaturile populare raionale, 
orășenești ți comunale, au însă 
datoria să controleze îndeaproa
pe mersul construcțiilor școlare, 
să ia toate măsurile — acolo 
unde este cazul •— ca acestea sa 
fie urgentate, să vegheze ca ma- 
te.rîalele didactica comandate să 
ajungă din vreme la școli astfel 
ca în dimineața zilei de 15 aep- 
temhrie, cînd clopoțelul va anun
ța începerea primei ore de curs 
din noul an școlar ți copiii vor 
pătrunde în clase, toate pregăti
rile *ă fie terminate. Organiza
țiile L.T.M. au datoria să mohili- 
zeze. acolo unde e nevoie, tineri 
care să sprijine prin muncă pa
triotică grăhirea construcțiilor 
școlare.

INFORMAȚII
• Ambasadorul R.P.D. Co

reene în R- P. Romînă. Giăn Du 
Hoan. a oferit miercuri seara o 
recepție în cinstea delegației 
guvernamentale coreene, con
dusă de Țio Doing Sîb, minis
trul industriei construcțiilor de 
mașini, care ne-a vizitat țara 
și a purtat discuții în vederea 
dezvoltării relațiilor economice 
dintre R. P. Romînă și R.P.D. 
Coreeană.

Au luat parte Gogu Radules
cu, ministrul comerțului exte
rior, Eduard Mezincescu, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, alți membri ai condu
cerii unor ministere și cadre 
de conducere din economie.

în timpul recepției, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă 
prietenească, au rostit toasturi 
ambasadorul R.P.D. Coreene, 
ministrul industriei construc
țiilor de mașini a R.P.D. Co
reene și ministrul comerțului 
exterior al R. P, Romine.

• Institutul romîn pentru 
relațiile culturale cu străină
tatea a organizat miercuri la 
Casa scriitorilor Mihail Sa- 
doveanu' din Capitală o seară, 
culturală cubană. cu ocazia, 
celei de-a X-a aniversări a in
surecției naționale a Cubei.

Au participat Octav Live- 
zeanu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Exter
ne și Ministerului Invăți- 
mîntului, scriitori $î alți oa
meni de cultură și artă.

Au fost de fată ambasadorul 
Republicii Cuba, Manuel Yepe 
Menendez, și membri ai amba
sadei.

Simion Pop, secretar al Uni
unii Scriitorilor din R. p. Ro- 
mină, a împărtășit impresii 
din vizita făcută în Cuba.

Actori ai teatrelor bucureș- 
tene au recitat din poezia cu
bană contemporană și versuri 
ale poeților noștri închinate 
Cubei.

In încheiere a fost prezen
tat un program de filme docu
mentare.

f
(Agerpres)

Prin creșterea animalelor prop rietate obștească In tabere de vard, pe pășuni, colectiviștii 
din Bechet, regiunea Oltenia, obțin importante sporuri de produse animaliere, 

foto: AGERPRES

Cîte două 
și trei recolte 

de legume
Legumicultorii din regiunea 

Galați folosesc toate posibili
tățile pentru sporirea produc
ției de legume. Gospodăriile 
colective din comunele Tichi- 
lești. Rîmnicelu, Scorțaru Ve
chi. Tibănești, Vădeni, raionul 
Brăila, Tuluce$ti, raionul Ga
lați, au plantat pe terenurile 
de pe care au recoltat spana
cul, salata și alte legume, roșii 
timpurii, varză si cartofi tim
purii, iar pe măsura recoltării 
acestora au plantat legume de 
toamnă. în felul acesta, colec
tiviștii realizează cîte 2-3 re
colte de legume de pe aceeași 
suprafață. Pentru a obține pro
ducții sporite, ei refac de fie
care dată canalele de irigare 
și filoanele pentru apă. acor
dă atenție deosebită întreține
rii culturilor etc.

(Agerprea)

Cotistrucții 
social-cult urale
Locuitorii latului de munte 

Dumbrăviția, raionul Ilia, au 
inaugurat două noi lScașe de 
cultură : școală de 4 ani și că
minul cultural, construite in mare 
parte priit contribuție voluntara.

Ca urmare a unei rodnice ac
tivități gospodărești desfășurate 
de sfaturile populare și deputați, 
tot mai multe localități din re
giunea Hunedoara Se 
țese cu noi 
culturale. în 
mășețti s-a 
folosința un 
în latul Rădnlețti te apropie de 
«fîrșit lucrările 
unei școli de 
cămin cultural.

Anul aceata,

îmbogfi- 
construcții social- 
satul de munte Ta- 
dat nu demult în 
cămin cultural, iar

de construire a
4 ani |i a unui

în regiune an
fo«t terminate 16 obiective «o-
cial-culturale, iar alte 65 «e află
în coMtrncție. în Valea Jiului,

]■ Hunedoara ți Ghelir «« lucrea
ză ]a construcția de școli medii 
cu 16 săli de claao, în «ațele 
Goleș, Cerbii, Poenița Voinii, 
Rapoltu Mare, Silvașu de Sus și 
altele, ae ridică clădiri pentru 

8 ani, iar în satul 
■e lucrează la con- 
diipentar medîciL

școli de 4 ți 
Piinn de Sus 
ilrncția unui

(Agerprei)

PLATON PARDĂU:

ARBORI DE REZONANȚĂ"
leton Pirdiîn e un 
debutant. Universul 
său poetic e încă in
suficient de eriata* 
lizat sub raportul 
originalității, iar 
mijloacele de expre- 
n-au devenit încă«ie folosite

foarte personale. Aitmrnei altor 
confrați de virată și de expe
riență lirica, mai digitează pe 
clape străine, fără a izbuti tot
deauna sa rămină totuși el în
suși. Strădania de a ae desprinde 
de sub influența modelului exis
tă însă, fără îudoiala, și e vizi
bilă în tentația de a transcrie în 
vers emoțiile trăite în contact cu 
unele aipftcle ale realității con* 
temporane. Sucewan, Platon Par- 
dăn ae vne* un poet al Țării de 
Sus și ca atare vibrează in fața 
transformărilor socialiste trăite 
de această regiune sau în fața 
frumuseților știute ale peisajului 
bucovinean. Cântă deci, „drumu
rile Bistriței”, munții, orașul ce 
se reconstruiește, eforturile mun
citorilor, satul colectivizat sau 
trăiește beții luminii și a înălți
milor, ea în această mică bijute
rie lirica, intitulată „Legendă pe 
Barau : „Erau mestecenii așa / 
grei de lumină, cît e zarea, / și 
timpul muntelui bâtei i cu clo
pote de aur înserarea // Iar de 
a-ar fi iscat vreun vint, / răsco
litor prin cupele de miere, / am 
fi văzut prin vad de conifere / 
lumina cum pășește peste cîmp. // 
Dar cum stăteam împovărați de 
vise, / ni s-a părut că-n față ne 
ardea / comoara, re dotnnița, 
undeva, / de mina furîlar o tăi
nuite”. Textul evidențiază daru
rile de portretist ale lui Platon 
Pardău. Pasaje realizate găsim 
șî în alte poeme, mai cu seamă 
în ciclurile „Ceea ce se petrece 
în liniște” sau „Trei fișe lirice”. 
Am cita. în privința aceasta, 
„Frumoasă este primăvara”, „A- 
mintiri din război”. „Amiaza”, 
..Joc de toamnă”, „Mulțumesc ar
borilor”. Majoritatea sînt paste
luri, vădind incontestabila sensi
bilitate lirică a autorului. Cînd 
Platon Pardău vrea • « depășeas
că hotarele propriilor emoții și 
aă înregistreze reacțiile altora, 
reușitele sînt incerte. Verbul vi
brează în gal, notațiile sînt exte
rioare, trăirile simulate („Ședință 
de partid*', uaele instantanee din 
„Arcul de IriusF* ș.a.). Retoris
mul înlocuiește aici incandescența 
interioară, imaginile apar confec
ționate, iar mesajul încețoșat. 
Ancorarea la actualitate ao pro
duce, în atari cazuri, alături da

esențe ; fuziunea dintre subiect 
și obiect, eforturile de transfigu
rare prin metaforă sau simbol 
nu capătă valorificarea dorită.

Fenomrnul se datorește, în 
primul rînd, insuficientului efort 
depus de către artist în identifi
carea lui cu realitățile contem
plate. altfel spus, neconvertirii 
atitudinii de contemplare în- 
tr-uua de participare totală, prin 
prospectarea adîncimilor. El se 
mai datorește unei cauze, de or
din livresc și formal.

Platan Pardău iubește metafo
ra și gestul grav, de poet care 
oficiază. Dacă ar fi «ă-1 definim

CRONICA
LITERARA

printr-un grti proxim, l-am apro
pia de A. E. Baconsky. Aiemr.- 
nei acestuia preferă mișcarea 
largă, solemnă, atitudinea con
templativa, versul liber ți alb, 
metafora multiplicată ți poezia 
de intenție filozofica. Ca și în 
lirica Ini Baconsky (din perioada 
„fluxului memoriei”), apar și la 
Fardau vocativele, interjecțiile și 
un anume patetism al imaginii, 
menite să sublinieze calitatea 
trăirii emoționale și gradul de 
maximă afectivitate. Metafora nu 
transcrie însă o idee artistică de 
bază ci reflectă doar elemente ale 
acesteia sfîrșind prin a acoperi, 
de fapt, problematica poetică. 
Folosită ea podoabă de care se 
abuzează, ea nu mai scoate la lu
mină frumusețea ingenuă, origi
nară * realității descoperite liric.

ci atrage atenția aiupra detalii
lor, lugerînd ți în felul aceita 
exterioritatea emoției. De aici 
pînă la pletoră sau teribilism 
imagistic du mai e decît un pas.

Pardău lucrează de multe ori 
imaginea în aine, neținînd seama 
de context și de logica acestuia, 
entuziaimindu-ae probabil de 
unelo asociații aparent sclipitoa
re, de genul : florile etern pri- 
măvăratice asediază ochii ca un 
leit-motiv", „forțele amiezii ac a- 
priud în orășelul socialist” ; 
„deodată răsună o pădure ca un 
arc de triumf prin care primă
vara trece” ; „Iuînd viului în 
piept c* Pe ° decorație ■ bărbă
ției”; „am privit... prin dentiția 
bolnavă a gardului”; „veacul tî- 
năr umblînd pe păraînt ca o stradă 
de paie, muncind printre slînci 
și vestigiile trecutei mîbuirî”. 
Cestul solemn, este tradus la Par
dău prin plutirea la suprafața 
fenomenelor și înregistrarea as
pectelor exterioare ale acestora, 
iar ispita spre cugetare prin ima
gini, se îndreaptă nn spre apli
cația spre filozofie ci spre filo
zofare.

Am insistat atît asupra acestui 
aspect al liricii lui Platon Pardău 
pentru ca socotim necesar ca tî- 
năruluî poet aă i ae indice de pe 
acum slăbiciunile. Numai depă- 
șindu-le, desfăcîndu-se de tirania 
modelului, străduindu-se să îm
brace o haină pe potriva lui și iă 
parcurgă o cale proprie care, 
practic, să nu trezească în amin
tirea cititorilor umbele altor ar
tiști, ae va realizat pe deplin. 
Că poate, ne-o dovedesc no nu
mai pastelurile amintite la în
ceputul cronicii, ci și alte versuri 
în care emoția e autentică, iar 
expresii corespunzătoare, fireas
că, simplă, vibrantă.

AUREL MARTIN

la toate stațiunile 
litere

Și
motocidiști

ție desfacere a produselor petro- 
s-a pus in vlnzare

Automobilist!

S PORT IPORTfPORT*
Cărți apărute in editura U. C. F. S.

EHEDI

GHIDUL STAȚIUNILOR PECO 
— trasee principale —

Centre de învățare a înotului la sate
«portrve 

Ivești,
Asociațiile 

din Tulucești. 
\ Ano loaza. Furceni și 
din alte comune ale 
regiunii Galați au or
ganizat. cu sprijinul 
U.C.F.S. Galați, centre 
de învățare a Înotului 
pentru 
viș Iilor din 
le. Au iosi

copiii colecti- 
aceste sa- 
amenajate

bare da luat pe maia- 
rtla Siretuiaif ălrlado- 
bV și p« malul lacviui 
Bruteș. csigurlndki-se 
-msdH-H din cele mai 
bune. întreaga activi
tate a cercurilor se 
desfășoară sub Îndru
marea profesorilor si 
instructorilor de spe
cialitate. fină acum

sini faoerifi si prinsese 
tecții de Înot SXJ da 
copii și tineri. As«r'*- 
nea centra da lavâ.'a- 
re a In liniei:, folosind 
condițiile naturale a- 
xielenle, se vor orge- 
niza Ir curlnd si la 
alte comune situate In 
apropierea Dunării. 
MilcovuJui. Fatnei 
CdlMdtuialuL

Ghidul cuprinde : indicarea ma/orltățli lrateelor 
principale de circulație, precum fi specificarea sta
țiunilor de alimentare, produsele ce sînt comercia 
Uzate fi orele de tuncționare a stațiunilor.

In cele 180 de pagini ale lucrării sînt cuprinse 
, »1 planurile orașelor principale, cu cele mai Insem. 

nate artere de circulație.
'■< Prețul unul exemplar legal în copertă de vinilin 

este de lei 19.50.
°JWW--------

• PE SCURT • PE
• Disputat ieri, la Constanta, 

meciul internațional de fotbal din
tre echipele Farul Constanta fi Ze
nit Leningrad, s-a încheiat cu sco
rul de 1-0 (0-0) In favoarea 
torilor romînf.

jucd-

echipă comună pentru Jocurile 
Olimpice de Ja Tokio. Inceplnd 
din vara aceasta, se vor desfășura 
mai multe meciuri de selecție la 
toate categoriile, atit pentru lupte 
clasice, cit și pentru lupte libere.

Atletii Matushewski, Mar. 
man și Valentin din R. D.

Continuînd seria cărților cu 
caracter de îndrumare turisti
că, în editura U.C.F.S. au apă
rut de curînd încă două lu
crări : „Iezer—Păpușa” șt „Fă
gărașul”. Drumeții începători 
care doresc să cunoască pito
rescul masiv Iezer-Păpușa și 
frumusețile impunătorului Fă
găraș vor găsi în paginile a- 
cestor lucrări descrierea amă
nunțită a drumurilor de acces, 
a potecilor turistice pe timp 
de vară și de iarnă. Cititorul

va afla referitoare
geografia, geologia, flora și 
fauna din respectivii masivi 
muntoși.

Textul lucrărilor este com
pletat de numeroase schițe.

In editura U.C.F.S. a apărut 
cartea „înotul”. Cei mai buni 
specialiști, cercetători științi
fici și antrenori cu bogată ex
periență din domeniul înotu
lui din U.R.S.S., ne prezintă 
tehnica și metodica pregătirii

|l capitole de o reală utilitate 
practică. In paginile cărții se 
află prelucrată și generaliza
tă experiența celor mai buni 
înotători pe plan internațio
nal. Cititorii vor găsi în acea
stă valoroasă lucrare și un 
număr de chinograme privind 
tehnica înotului.

In aceeași editură au mai 
apărut recent „Sportul și ini
ma", „Așa a fost la Yokohama" 
de Otto îlenko etc.

Her- 
Ger

mană, au doborît marți la Potsdam 
recordul mondial in proba de șta
fetă 4x1 500 m cu excelenta per
formantă de 14'58'’ Vechiul record 
mondial, stabilit anul trecut la 
Versailles de echipa Franțai (Jazv, 
Bogey. Bernard, Clausse), era de 
15'04 ”2/10.

Primul meci al finalei cupei 
campionilor euroneni la baschet 
(masculin) s-a disputat la Madrid, 
intre echipele 
Ț.S.K. A,-Moscova, 
cătorii spanioli cu 
(35—26).

Real-Madrid si 
Au cițtigat ju- 

scorul de 86—-69

federațiilor deReprezentanții 
lupte din R. D. Germană și R. F. 
Germană. Întruniți la Leipzig, au 
căzut de acord să alcătuiască a

SCURT •

înaintea ulti
melor do*id run
de, clasamentul 
turneului interna
tional de oah de 
la Los Angeles 
se prezintă ost
iei : 1-2. Petro

sian (U.R.S.S.), Olafsson (Islanda) 
7 puncte-. 3. Kerea (U.R S.S ) 8,5
fl) puncte; 4. Najdorf (Argentina) 
6,5 puncte; 5. Gligorici (Iugosla
via) 6 puncte; 6. Reahevski (S.U.A.) 
5 (1) puncte; 7. Panno (Argentina) 
4 (1) puncte; 8. Benko (S.U.A.) 3 
(1) puncte.

Fostul campion mondial de șah 
Mihail Tal, a cîțtigat neînvins, cu 
un avans de dooă puncte, turneul 
internațional „Memorialul Lajos 
As2talos“, desfășurat la Miskole.



DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE
Tratativele de la Moscova 

pentru interzicerea experiențelor nucleare
Lucrările Consiliului de Securitate Mesajul lui N. S. Hrușciov

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
La Moscova s-a anunțat ofi
cial că la întrevederea care a 
avut loc la 24 iulie între An
drei Gromîko, ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S., 
Averel! Harriman, secretar de 
stat adjunct al Statelor Uni
te, lordul Hailsham, ministrul 
pentru problemele științei și 
tehnicii al Marii Britanii, și 
consilierii lor s-a realizat un

nou progres în elaborarea a- 
cordului cu Drivire la inter
zicerea experiențelor cu arma 
nucleară în atmosferă, în spa
țiul cosmic și sub apă.

A continuat, de asemenea, 
schimbul de Dăreri în cele
lalte probleme Drezentînd un 
interes reciproc.

Următoarea ședință va avea 
loc la 25 iulie.

Agravarea situației din Siria
DAMASC 24 (Agerpres). — 

Situația din Siria s-a agravat 
brusc miercuri după-amiază. 
în jurul orei 17,00, la Damasc 
au reînceput ciocnirile armate 
între trupele guvernamentale 
și adversari ai guvernului. 
Potrivit relatărilor agenției 
Associated Press, puternice 
salve de mitraliere și explozii 
au răsunat în centrul Damas
cului. Avioane cu reacție au 
zburat deasupra capitalei 
riene. Străzile s-au golit 
pede de trecători. Unități 
armatei se îndreptau în fugă 
spre poziții de luptă.

Ciocnirile au izbucnit puțin 
după ce postul de radio Da
masc a anunțat executarea 
altor 7 persoane, condamnate 
la moarte de un tribunal mi
litar special. Agenția France 
Presse relatează că un grup 
înarmat a atacat prin sur
prindere unitățile guverna
mentale, masate în jurul clă
dirii radiodifuziunii și Direc
ției generale a informațiilor 
din centrul capitalei siriene. 
Schimbul de focuri a durat 
trei sferturi de oră. Automo
bile ale armatei siriene circu
lă pe străzi, anuntînd rein
troducerea imediată a restric
țiilor de circulație.

Un număr de persoane care 
au participat la atac au fost 
arestate. După încercarea de 
lovitură de stat din 18 iulie, 
numărul celor arestați se ridi
că, potrivit agenției France

si
re- 
ale

Presse, la peste 1000. Majori
tatea lor sînt deținuți la în
chisoarea militară de la Mez- 
ze din apropiere de Damasc, 
în această închisoare își des
fășoară activitatea cîteva co
misii de anchetă si tribunalul 
special care a și trimis în fața 
plutonului de execuție aproa
pe 40 de persoane.

Ca urmare a ciocnirilor care 
au avut loc în cele șase zile 
de tulburări, numeroase per
soane și-au pierdut viața. Po
trivit datelor oficiale, numă
rul morților s-a ridicat la 
200. Corespondentul agenției 
United Press International, 
însă, arată că numărul victi
melor este mai mare. El apre
ciază că 1 000 de persoane 
fost ucise sau rănite.

în cursul unei conferințe 
presă, care a avut loc la 
iulie la Damasc, primul mi
nistru sirian Salah Bitar a de
clarat că aplicarea acordurilor 
cu privire la crearea unei 
uniuni federale între Egipt, Si
ria și Irak trebuie să fie amî- 
nată. El a anunțat că în cu- 
rînd se va întruni un congres 
al partidului Baas, partid 
care, după cum se știe, se află 
la putere în Siria și Irak, 
pentru a defini politica și stra
tegia Pe care trebuie să le ur
meze în situația actuală. La 
acest congres vor participa 
reprezentanți din mai multe 
țări arabe.

NEW YORK 24 (Agerpres). 
— La 23 iulie, la New York au 
continuat lucrările Consiliului 
de Securitate, convocat la ce
rerea a 32 de state africane 
pentru a examina situația din 
teritoriile aflate sub domina
ția portugheză, precum și po
litica de discriminare rasială 
dusă de guvernul sud-african.

In ședința de dimineață, au 
luat cuvîntul Victor Miadana, 
ministrul de finanțe al Repu
blicii Malgașe, și John Karefa, 
ministrul afacerilor externe al 
statului Sierra Leone. Ei au 
subliniat că „statele africane 
așteaptă din partea Consiliului 
de Securitate nu cuvinte, pa 
care Portugalia nu le ia în 
considerație, ci acțiuni hotărî- 
te*’. Sarcina Consiliului de 
Securitate, a declarat mini
strul de externe al statului 
Sierra Leone, este aceea de a 
stabili un termen precis în 
care Portugalia trebuie să în
deplinească hotărîrile Adună
rii Generale a O.N.U. și ale 
Consiliului de Securitate.

Alături de reprezentanții 
statului Sierra Leone și Ma
dagascar, reprezentanții Libe
riei și Tunisiei, care au luat 
cuvîntul în ședința de seară, 
au cerut adoptarea unei mă
suri severe atît împotriva Por
tugaliei, cît șl 
vernului rasist

In aceeași zi 
reprezentantul 
tice, N. T. ■ 
declarat că 
sprijină în

formulată de statele africane 
cu privire la adoptarea de mă
suri economice și politice îm
potriva guvernului portughez. 
Atitudinea provocatoare adop
tată de regimul salazarîst față 
de O.N.U., a subliniat repre
zentantul Uniunii Sovietice, 
vine să confirme, înainte de 
toate, că el acționează sub 
oblăduirea blocului N.A.T.O. 
Puterile occidentale, a decla
rat el, furnizează Portugaliei 
arme și îi acordă sprijin fi
nanciar, politic și moral. Prin 
aceasta, ele își apără parte
nerul din cadrul N.A.T.O. și, 
în același timp, propriile inte
rese în coloniile portugheze 
din Africa.

Tot la 23 iulie, președintele 
Ghanei, Kwame Nkrumah, a 
adresat Consiliului de Securi-

tate o scrisoare în care cere 
instituirea de către O.N.U. a 
unui embargo total împotriva 
R.S.A. „Este timpul, se spune 
în scrisoare, să se treacă la 
acțiuni decisive împotriva 
R.S.A., a cărei politică inuma
nă de apartheid lezează dem
nitatea africanilor”,

V

GENEVA 24 (Agerpres). — 
La 24 iulie Consiliul Econo
mic și Social al O.N.U. a ex
clus Portugalia din rindul 
membrilor Comisiei Economi
ce O.N.U. pentru Africa. A- 
ceastă hotărîte a fost luata cu 
7 voturi pentru (U.RS.S., Ce
hoslovacia, Iugoslavia, Etio
pia, Senegal, Iordania, India) 
și 11 abțineri.

GRECIA: Ciocniri intre poliție 
și partizani ai păcii

către participanții
Noi demonstrații 

antirasiste 
în S. U. A.

la Conferința de la Addis-Abeba

împotriva gu- 
sud-african.
a luat cuvîntul 
Uniunii Sovie- 

Fedorenko. El a 
Uniunea Sovietică 
întregime cererea

ATENA 24 (Agerpres). — La 
23 iulie poliția ateniană a în
conjurat sediul organizației „Miș
carea tineretului grec pentru 
pace” node trebuia să aibă loc o 
adnnare a partizanilor păcii și 
dezarmării nucleare.

In lemn de protest împotrivi 
acestui act samavolnic, tinerii 
au ieșit în stradă, scandînd : 
„Pace, democrație ! fascismul nu 
Va trece 1”

Ziarul „Avghi” relatează că po

lițiștiî l-au atacat pe Lendakia, 
unul din conducătorii acestei or
ganizații de tineret și l-au căl
cat în picioare. Victima a suferit 
o comoție cerebrală și a trebuit 
aâ fie transportată la spital.

Datorită protestelor opiniei pu
blice, adunarea a avut totuși loc. 
Participanții la adnnare au adre
sat parlamentului un protest 
împotriva acțiunilor violente ale 
poliției și au cerut pedepsirea 
celor vinovați.

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
Șeful guvernului sovietic, 
N. S- Hrușciov, a adresat un 
mesaj șefilor de state și gu
verne ale țărilor africane care 
au participat la Conferința de 
la Addis-Abeba.

Referindu-se la apelul Con
ferinței adresat U.R.S.S., 
S.U.A. și celorlalte mari pu
teri de a se pune capăt cursei 
înarmărilor si de a se semna 
un tratat cu privire la dezar
marea generală și totală sub 
un strict și eficient control in
ternațional, N. S. Hrușciov 
subliniază : „Tocmai spre a- 
ceasta țintesc toate eforturile 
guvernului sovietic". „Vom 
face si de acum înainte totul 
— se arată în mesaj .— pentru 
destinderea încordării inter
naționale, pentru întărirea 
păcii pe baza realizării prin
cipiilor coexistenței pașnice a 
statelor".

încă de pe acum s-ar putea 
face o cotitură serioasă spre 
îmbunătățirea situației inter
naționale, prin realizarea unui 
acord cu privire la încetarea 
experiențelor nucleare în at
mosferă, în spațiul cosmic și 
sub apă, și prin semnarea u- 
nui pact de neagresiune între

țările membre ale N.A.T.O. și 
statele participante la Trata
tul de la Varșovia.

Mesajul subliniază că gu
vernul sovietic se solidarizea
ză întrutotul cu chemarea 
conferinței de a se respecta 
hotărîrile cu privire la decla
rarea Africii zonă denucleari- 
zată, și arata că U.R.S.S. este 
gata să dea garanții în acest 
sens, dacă S.U.A. și celelalte 
puteri nucleare ar oferi ga
ranții similare. '

Guvernul sovietic sprijină 
hotărirea conferinței cu pri
vire la necesitatea de a se 
pune capăt ocupației militare 
a Africii si de a se lichida ba
zele militare străine din a- 
ceastă parte a lumii.

In mesaj se arată că „po
poarele din Africa pot conta, 
fără nici o îndoială, pe spri
jinul poporului sovietic și al 
guvernului său și în ce pri
vește îndeplinirea hotărîrilor 
conferinței urmărind lichida
rea cît mai grabnică a colonia
lismului și acordarea unui a- 
jutor practic luptătorilor pen
tru independenta națională".

Referindu-se la eforturile pe 
care le depun statele și po
poarele africane nentru lichi
darea consecințelor colonialis
mului și crearea bazelor eco
nomiei naționale, mesajul a- 
rată că „U.R.S.S. va dezvolta 
și de acum înainte colabora
rea economică cu statele afri
cane, bazată pe egalitate în 
drepturi și avantaj reciproc*.

In încheiere, mesajul expri
mă sprijin deplin pentru țelu
rile cartei organizației unității 
africane

WASHINGTON 24 (Ager
pres). ■— Lupta negrilor din 
S.U.A. pentru drepturi consti
tuționale depline înregistrează 
zilnic noi episoade semnifica
tive. în orașul Somerville din 
statul Tennessee, anunță a- 
genția U.P.I., a avut loc o 
mare demonstrație a negrilor 
la care au luat parte și nume
roși albi. Un grup de rasiști 
au barat calea demonstranți
lor spre centrul orașului și 
s-au dedat la violențe, tulbu- 
rînd astfel această manifesta
ție pașnică. In ajutorul rasiș
tilor a sosit un detașament de 
poliție. Polițiștii au aruncat în 

* o
au 
Și

mijlocul demonstranților 
bombă fumigenă și apoi 
arestat peste 100 de albi 
negri.

La 23 
(Florida) 
chete în 
are loc conferința anuală 
guvernatorilor statelor S.U.A. 
Ei au cerut ca guvernatorii 
să sprijine proiectul federal cu 
privire la drepturile civile șl 
să excludă legile rasiste din 
legislațiile statelor pe care le 
conduc. Conferința a hotărît 
să transfere problema segre
gației rasiale unui comitet 
special. Aceasta este una din 
metodele folosite de guverna
tori pentru a amîna și în acest 
an discutarea acestei chestiuni, 
apreciată de agenția Associa
ted Press drept „problema nr.
1 a Americii".

La Birmingham, statul Ala
bama, relatează agenția Reu
ter, după demonstrațiile fur
tunoase din lunile aprilie și 
mal, în cursul cărora au fost 
arestați și întemnițați peste
2 500 de negri, populația de 
culoare a început un nou val

manifestații antirasiste.

și 24 iulie, la Miami 
negrii au postat pi- 
jurul clădirii unde 

a
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Adenauer, 
acesta în

Evenimentele din Irak
BAGDAD 24 (Agerpres). — 

Agenția Associated Press a 
transmis la 23 iulie reportajul 
unui corespondent al său, Alcx 
Efty, care, în ciuda interdic
țiilor autorităților irakiene, a 
reușit să pătrundă în regiunea 
de nord a Irakului, locuita de 
kurzi. Kurzii, scrie corespon
dentul, sînt angajați înlr-tina 
din cele mai mari lupte pe 
care le-au dat în cursul răz
boiului cu trupele guverna
mentale. Este vorba de ofen
siva pornită de armatele gu
vernamentale pentru a cuceri 
trecătoarea de la Rowanduz. 
important punct strategie ce 
desparte regiunea de nord o 
Irakului și se află pe drumul 
de la Bagdad sure frontiera cu 
Iranul. Potrivit declarațiilor 
colonelului Aziz Akrawi, co
mandantul forțelor armate 
kurde din regiunea Rowanduz, 
și fost ofițer în armata guver-

namentală irakiană, trupele 
guvernamentale întreprind zil
nic atacuri împotriva pozițiilor 
kurde din acest punct strate
gic important. Au fost concen
trate mari efective de soldat', 
bine înarmați, sprijiniți de 
forțele aeriene si de artilerie. 
Corespondentul descrie {* re
portajul său modul barbar 
care este bombardată Valea 
Rowanduz, nrecum și regiunea 
muntoasă din împrejurimile 
trecătorii cu același nume, 
în declarația sa, colonelul Ak- 
ratci a subliniat hotărirea 
trupelor kurde d® a lupta pen
tru a împiedica cucerirea ace
stui obiectiv de către trupele 
guvernamentale.

El a criticat ajutorul acor
dat de puterile occidentale gu
vernului d® la Bagdad in răz
boiul dezlănțuit împotriva 
kurzilor.

Imagine din vietnamul de Sud. unde clica lui Ngo Dinh Diem 
a instaurat un regim de cruntă teroare. Aceasta femeie Isi pă
răsește Împreună cu cop.T» sdi casa în flăcări. D ierni știi au 
incendial Întreg satul sub pretext că locuitorii săi au acor

dai ajulor partizanilor.

PE SCURT
QUITO. — Agenția Prensa La

tina, relatează că in urma lovitu
rii de stai militare, care a avut 
loc În Ecuador la 11 iulie. 10 di
plomat! ecuadorieni au renunțat 
la funcțiile lor. Potrivit unui co
municai al Ministerului Afacerilor 
Externe, printre diplomații care au 
renunțat la funcțiile lor se numă- 
râ ambasadorii ecuadorieni in 
Olanda, Argentina, Uruguay, Pana
ma, reprezentantul Ecuadorului la 
O.N.U. și alții.

LONDRA. — Cu vizita pe care 
a întreprins-o la 23 iulie la Lon
dra, unde a avut întrevederi cu 
membri ai guvernului britanic, 
Christian Herter, reprezentantul 
special al președintelui Kennedy 
pentru probleme comerciale, își 
încheie lungul și infructuosul său 
turneu în Europa occidentala. 
Printre sarcinile cele mai difici
le pe care le-a avut Herter în 
această călătorie au fost studie
rea posibilităților de sporire a 
exporturilor americane în princi
palele țări vest-europene, pre
cum și clarificarea atitudinii 
cercurilor guvernante din țările 
vizitate față de viitoarele „tra
tative Kennedy” cu privire la 
reducerea tarifelor comerciale.

După cum relatează agențiile 
de presă, aceste ultime întreve
deri cu reprezentanții guvernu
lui britanic nu au avut, pentru 
einisaru] american, decît „sem
nificația unei vizite de curtuoa- 
zie”, întrucît Herter a urmărit 
în special prin turneul său vest- 
european să obțină concesii din 
partea țărilor membre ale Pieței 
comune. Intre Statele Unite și 
aceste țari, scrie în aceasta ordi
ne de idei agenția France Presse, 
„există probleme care opun Sta
tele Unite comunității Pieței 
mune”.

* Consiliului de Miniftri frin- 
cliiit, miniiIrul infornujiilor dia 
guvernul lui Franca, Mm uri 
Fraga Iribarne, a recofloseat ca 
mișcarea grevistă continuă u ie 
extindă în rîndarile uinerilor 
din Aituria. Potrivit declarațiilor 
ministrului informațiilor, greva 
■-a extins în cursa] silei de marți 
la mai multe alte mine die re
giunea respectivă. Numărul total 
al grevîțiilor — a spus reprezen
tantul guvernului (ranchist (care 
este în mod evident interesat să 
mieforeae proporțiile mițcărîî re
vendicative) — se ridică la peste 
6 000.

MONTEVIDEO. — Postul de 
televiziune Sodre din Monte
video a prezentat la 22 iulie 
un program de filme romîneștl 
Programul a cuprins filmele 
„O poveste ca în basme”, „Trei 
jocuri romînești", „Varietăți 
muzicale romînești” și „Meda
lion Nicolae Herlea”.

HANOI. — După cum relatează 
agenția V.N.A., număr de 136 
persoane, printre care 58 de mili
tari diemiști și 3 sir dini, au pă
truns în partea de sud a zonei 
demilitarizate din Vietnam și au 
fotografiat malul de nord al Țiu
lui Ben-Hai, care constituie linia 
de demarcație. Intr-a scrisoare 
adresată Comisiei internaționale 
de supraveghere și control din 
Vietnam, Misiunea de legătură a 
Comandamentului suprem ol ar
matei populare vietnameze a cerut 
să se ia măsurile cuvenite și să 
se pună capăt încălcării acorduri
lor de la Geneva din 1954 și sta
tutului zonei demilitarizate.

co-

MANAGUA. — Studenții 
capitala statului Nicaragua au 
ganizat o demonstrație în memoria 
a patru studenti, asasinați de poli
tie cu prilejul unor demonstrații 
studențești în 1959. Potrivit agen
ției Prensa Latina, forțele poliție
nești au atacai cu gaze Ia cri mo- 
gene demonstrația studenților.

din 
or-

MADRID. — In cadrul unei 
conferințe de presă care a avut 
loc la Madrid, după o reuniune

CONAKRY. — Potrivit de
clarației Partidului african al 
independenței din Guineea Por
tugheză și Insulele Capului Ver
de, patrioții din regiunea de sud, 
în care dețin controlul, au 
terzia circulația monedei 
gheze. In capitala țării, 
precum și în regiunea din aud, 
populația guineezu a instituit un 
boicot genera] asupra tuturor 
instituțiilor portugheze care, ca 
urmare a acestui boicot, și-nu 
încetat de fapt existența. De mai 
multe luni de zile, se 
declarație, populația 
boicotează magazinele

in- 
portu- 

Bisaau,

srată în 
guineeză 
colonia-

liftier portughezi. Farțele pa
triotice au caufiacat castități da 
mărfuri dxu aceste magazine, pe 
care le-is distribuit populației 
locale.

MADRID — trw*-
chist* J-aa arcsAsf jm poeccJ spe- 
n.oj Carlas Ahram. ceS innopi 
că ur ii la artico
lele pubfxate la preoa aeaadcwd. 
Dupd nia rrisfasz* riant! Hn- 
muulc* ici Carina Alram 1 a-a 
propus sd i.*c gew la iaberlci* p?@" 
vizări* dhcd sa va darie* tic da- 
claraiirle puhUcaie. Poetul a res
pins această propunere.

LONDRA. — La 23 a «oct 
!a Lxmdra. saJtaxm! teritanuhii 
Brunei. Chaar Ah SaifoddiB. EI 
urmează aă anei tratative c« re
prezentanți ai englez
In legltnră cn viitorul accatoi te
ritoriu. Dup* cum se Stc. sulta
nul a refuzat a* anumen acordul 
de la Londra, cu pnvire la crearea 
Federației Malayene, datorită con
dițiilor de ordin financiar irupuse 
de Malaya in cazul aderirii Bra- 
neiului la viitoarea federație- An
glia exercită presiuni asupra sul
tanului pentru a-I determina a* 
renunțe la botirirea de a nu adera 
ta Federația Malayezi. Tratativele 
de ta Londra sînt un nou episod 
In eforturile Angliei de a obține 
aderarea Bruneiului la această fe
derație. Răspunzind 1a Întrebările 
ziariștilor, sultanul a declarat că 
„aderarea Bruneiului la Federația 
Malayeză nu este In prezent o 
chestiune practic*-.

LONDRA. — Consiliul ge
neral al Congreselor sindica
telor britanice a condamnat 
într-o declarație arestarea 
fără judecată a unui număr 
de 7 lideri sindicali din Repu
blica Sud-Africană. Consiliul 
general a subliniat din nou că 
se pronunță cu hotărîre împo
triva politicii de apartheid și 
a măsurilor draconice luate 
de guvernul Republicii Sud- 
Africane împotriva populației 
băștinașe.

TOKIO. — Lupta minerilor 
de la șase dintre cele mai mari 
companii din industria cărbu
nelui din Japonia s-a încheiat 
cu succes. în urma hotărîrii 
minerilor de a declara grevă 
De termen nelimitat revendi-

clnd majorarea salariilor, pa
tronii au consimțit L* 24 iulie 
să satisfacă parțiai cererile 
lor.

PAR1S. — Agențiile de 
presă relatează că marți noap
tea Senatul frar^ez a respins 
cu 203 voturi contra 36 pro
iectul d® lege prezentat de 
gwpCT* „eu, privir* la exerci
tarea dreptului de grevă în 
serviciile publice*. Proiectul 
prevedea. prir*re altele, obli
gația sindicalelor de « da un 
„preaviz* de cinci cile înainte 
de începerea grevei ji stipula 
ci o întrerupere a muncii 
chiar și «urnai de o oră pen
tru exprimarea unei revendi
cări sau unui protest ța atra
ge pentru partizpanți reține
rea salariului o zi întreagă. 
După cum se știe. Adunarea 
Națională Franceză, în care 
guvernul dispune de majori
tate, a aprobat îfi prealabil 
proiectul de left, astfel incit, 
după respingerea sa de către 
Senat, guvernul poate impune 
o a doua lectură in Adunare. 
Dacă și a doua oară Senatul 
fi ca respinge, potrivit proce
durii parlamentare in vigoare 
in Franța, guvernul poate tre
ce peste opoziția Senatului și 
poate da proiectului putere r-* 
lege.

LONDRA 24 (Agerpres). — 
Presa britanică relatează a- 
mănunte despre scandalul în 
legătură cu specula și mano
perele unor antreprenori sus- 
pecți care exploatează penu
ria de locuințe din Londra. 
Scandalul a atins asemenea 
proporții îneît opoziția labu
ristă a depus în Camera Co
munelor o rezoluție eerînd 
dezbaterea chestiunii. T^ihuri- 
știi susțin ca legea din 1957, 
care în mod virtual a suspen
dat restricțiile privind chiri
ile, a înlesnit manoperele și 
afacerile veroase ale proprie
tarilor de imobile lipsiți de 
scrupule.

Declarația liderului 
opoziției pakistaneze

RAWALPINDI 24 (Ager
pres). — Luind cuvîntul in ca
drul dezbaterilor de politică 
externă din Adunarea Națio
nală pakistaneză, liderul opo
ziției, Y. Khattak, a cerut gu
vernului să iasă din blocurile 
militare S- E- A- T- O. și 
C.E.N.T.O. El a cerut guvernu^ 
lui să promoveze „o politica 
externă independentă și de 
nealiniere*’.

El a criticat politica externă 
a Pakistanului yi poziția a- 
doptată de actualul ministru 
de externe, AU Bhutto. M 
prezent, a subliniat vorbitorul, 
„nu există vreun motiv pentru 
ca Pakistanul să mai rămină

reclama o- 
• turism 
publicată 

pagină In- 
revistei 
italiene 

.^UROPEO ’ m ar 
fi lăsat insensibil dacă n-ar ti 
existat și următoarea invitație : 

„Vizitînd Spania veți putea 
cunoaște poezia satului spa-

oaie că__
j ficiului de 

spaniol 
pe o ] 
treagă a 
ilustrate

I
Icunoa 

ni ol”.
Ave

I 
I 
I 
I

I
 R.F.G. Unul d 
rul Joaquino
Tinerii îAmr

Aveam încă foarte proaspete 
In memorie unele relatări des
pre satul spaniol apărute în 
publicații occidentale In ultr 
mele cîteva săplămîni. Am re
luat să răsfoiesc aceste 
cații. Nu voi face decît 
produc cîteva asemenea 
țări.

...Reporterul ziarului 
german „DIE WEL.T" a făcui o 
anchetă în rîndurile spaniolilor 
veniți în căutare de lucru în 
R.F.G. Unul dintre aceștia, tînă- 

) Solis, povestește: 
„Tinerii țărani din satele noas- 

Ilre trebuie sa înceapă munca 
de la 5-6 ani pentru a-și ajuta 
părinții să agonisească hrană. 

I Copiii culeg spicele de pe mi
riște, rădăcinile de măslini. 
Garda civilă îi arestează și îi 

Ibale pe cei care sînt prinși că 
fac acest lucru. Eu însumi, cind 
aveam 7 ani, am fost închis pe

I

publi- 
aă re- 

relar

vest-

trei zile Intr-un loc unde nu a- 
veam nici de mîncare, nici pe 
ce dormi. La opt ani a trebuit 

Isă merg la lucru împreună cu 
al ți muncitori agricoli. Cei In 

Ivîrstă primeau 12 pesos, iar eu 
doar 7 pesos. Cu acest cîșlig nu

al blocurilormembru 
S.E.A.T.O. sau C.E.N.TO?

„Statele 
vorbitorul, au propria lor stra
tegie, si ele consideră că Pa
kistanul trebuie sa se supună 
acestei strategii. Este timpul 
să li se spună clar că dacă ele 
au interese proprii, noi (Paki
stanul) avem de asemenea 
propriile noastre interese”.

Pentru o politică externă in
dependentă și de nealiniere 
la blocurile S- E. A. T. O. și 
C.E.N.T.O. s-a pronunțat, de 
asemenea, și Farid Ahmed, de~ 
putat din partea grupului de
mocratic islamic din Adunarea 
națională.

Unite, a declarat

puteam mînca mai nimic. Dimi
neața fiecare mînca ce găsea, 
de obicei castane uscate. Pli
nea era prea scumpa. Grăsimi 
nici vorbă. Cit despre carne 
nu-i cunoșteam măcar gustul. 
Dormeam cu toții, zece persoa
ne, pe patru saci de paie într-o 
fostă cocină de porci.

O asemenea viață e un in
fern. Vd voi istorisi un caz din 
acelea pe care le întilnești in 
fiecare zi. Din cauza timpului 
nefavorabil n-am putut lucra 
cîteva zile In șir. In acest timp 
nu eram plătiți. Am cerut pro
prietarului să ne dea bani să

Divergențele <1e ordin eco
nomic, politic și militar, 
care a-au manifestat în 

ultima vreme între principalii 
membri ai N.A.T.O., au avut 
repercusiuni deosebite în cercu
rile guvernamentale veit-germa- 
ne.

Constrnindu-și întreaga politi
că pe baza unor noțiuni legate 
de războiul rece și de aparte
nența la N.A.T.O. ca instrument 
a] acestuia, Uniunea creștin-de* 
mocrată, condusă de 
ie află în momentul 
fața dificultății pe care o pre
zintă pentru ea necesitatea de a 
elabora o orientare corespunză
toare schimbărilor anrvenite îu 
ultimul timp, atît în relațiile 
dintre partenerii occidentali cît 
și în situația internațională în 
ansamblu.

Simultan cu apariția mai mul
tor puncte de vedere în sinul 
blocului atlantic, scrie ziarul 
„Neue Zurcher Zeitung”, s-a 
produs și un alt fenomen din ce 
în ce mai manifest în situația 
politică internă din R.F.G., și a- 
nume „reducerea treptata în ul
timii ani și în ultimele luni a 
autorității lui Adenauer cB per
sonalitate conducătoare, ceea ce 
a grăbit și a accentuat apariția 
unor tendințe contradictorii în 
cercurile oficiale vest-germane si 
■ adus la suprafață o serie de 
rivalități personale în cadrul 
echipei guvernamentale, atimu- 
lînd în general orientarea diver
gentă a forțelor”. La baza poli
ticii externe a Bonnului, lemoa- 
leazâ corespondentul, „se con
stată fenomene de destrămare'1.

In continuare este citata neîn-

țelegerea permanenta dintre mi
nistrul economiei, Erhard, succe
sorul desemnat aI cancelarului 
Adenauer, și ministrul afacerilor 
externe, Schroder, neînțelegere 
legată de unele aspecte ale po
liticii externe a R.F.G. care, 
«lupă părerea observatorilor po
litici, ie va zscuți și mai mult o 
dată cu plecarea lui Adenauer. 
In aceeași ordine de idei, ziarul 
elvețian amintește criticile for
mulate de influente cercuri po
litice din Bonn față de menți
nerea embargoului Ia o aerie de 
produse cu care R.F.G. era inte
resată sm facă comerț cu Răsă
ritul. Și problema tratatului 
franco-veflt-gcrman a provocat 
disensiuni manifeste între liderii 
creștin-democrați, în rîndul că
rora i-au conturat atît tendința 
apre o mai atrînsă colaborare cu 
de Gaulle în dauna Angliei, cît 
și aceea contrarie spre o apro
piere mai mare de Anglia și 
S.U.A. Legată de colaborarea cu 
Franța se desfășoară și disputa 
care divizează cercurile guverna
mentale din Bonn în legătura cu 
perspectivele înarmării nucleare, 
unii fiind de părere că această 
colahorare va facilita R.F.G. ac
cesul la arma nucleară, iar alții 
că numai cu ajutorul S.U.A., pe 
calea creării forțelor nucleare 
multilaterale ale N.A.T.O., ac va 
putea realiza acest obiectiv al 
politicii vc8t-germane.

Ziarul „Neue Zurcher Zeituug” 
consideră că aceste „tendințe di
vergente, care se manifestă în 
faza finală a conducerii lui A- 
denaucr, lașa să se prevadă difi
cultăți și mai mari sub un nou 
cancelar”.

nici un ajutor, nici mijloace de 
a mă îngriji. Nici un proprietar 
n-a vrut să mă angajeze și am 
lost nevoit să plec la oraș în 
căutarea unei bucăți de pline. 
Așa iac mii de tineri țărani. 
Din satul meu, mai bine de ju
mătate dintre locuitori au ple
cat în oraș în căutare de lucru. 
In orașul unde am ajuns a tre
buit să muncesc 15-16 ore din 
24. După numai un an și jumă
tate mi-am pierdut însă slujba, 
am rămas șomer. Am răbdat 
multă mizerie și foame și n-am 
izbutit să găsesc ceva de lucru. 
In cele din urmă mi-am

,,Țăranii ară: unii cu măgă-l 
rușii, cei mai mulți lucrează cu» 
sapele. Lingă mine lucrează /ă-1 
ranul, iar sora lui fărîmițează ■ 
pămînlul lucrat cu sapa. E des-» 
culță, are mîinile bătătorite, I 
iar fața e brăzdată de riduri. ■ 
Sudoarea-i curge șiroaie. ■

Am întrebat pe țăran: j
— Cil pămînt lucrați într-o* 

zi ? ■
— Uneori 10-15 pași, a răs-1 

puns țăranul. ■
Ritmul e asemănător celui al 

broaștei țestoase. I
luai
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ne cumpărăm de-ale gurii; el a 
ielu2at spunînd că nu ne va da 
bani pînă nu vom munci. Rină 
la urmă ne-a dat bani pentru 
cite un kilogram de pîine. Am 
cumpărat fiecare cite un kilo
gram de roșcove și un sfert de 
pîine și asia a fost ce-am mim 
cal timp de trei zile, muncind 
din zori șt pînă-n noapte. Doi 
din prietenii mei au leșinat de 
foame.

Intr-o zi am avut un accident 
de muncă pe clmp. Nu aveam

inima-n dinți și am imigrat de
parte de ai mei. Trebuia și eu 
să-mi țin zilele".

...Am în față și o altă mărtu
rie despre „poezia vieții satu
lui spaniol'*. E vorba de cîteva 
fragmente din memoriile tînă- 
ruhii învățător dintr-un sat an
daluz, Ruiino Pelaez, plecat 
anul trecut din Spania han- 
chistă. Fragmentele acestea, au 
fost publicate în ziarul francez 
„LE MONDE". Nu iac decît să 
transcriu unele din ele :

Hrana în satul nostru e foar
te sărăcăcioasă. Țăranii nu 
cumpără nimic de la prăvălii. 
Ce culeg toamna mănîncă iar
na. Carnea, orezul, zahărul sînt 
un lux... Unei femei i s-a îm
bolnăvit copilul. Unii au sfă
tuit-o să i dea apă cu zahăr. 
Femeia a venit la mine și m-a
rugat să-i dau cîteva bucăți del 
zahăr, Fam dat. Pentru aceasta, | 
lemeia îmi mulțumea de cile 
ori mă întîlnea. Nu pol să uit 
de loc o întîmplare : în abece
dar am citit propozițiunea: 
„Tată, cumpără-mi miere". Am 
întrebat pe școlarii mei ce în
seamnă miere. Din 36 de șco
lari numai unul a văzut miere, 
ceilalți nici n-au auzit de așa 
ceva’*.

„Poezia satului" în 
franchistă...

N-aș ii bănuit că o 
reclamă poate suna 
cinic.

i
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