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Noi succese

pentru 
ridicat,

in întrecere
Colective i 

din întreaga 
succese in v 
desfășurata :n c 
XX-a aniversări 
triei.

HUNEDOAM 
tul siderurgic 
torită mișunii 
torice aplicate 
aduse procesul 
realizat indici 

gregatelor mult 
anul trecut. La sec, 
de pildă, s-a trec, 
a 7 descărcări 
cite se făceau îi 
pe aceasta cale 
utilizare a 
la sută 
Sporind p 
derurgiștii 
peste plan 
mai mult de 28

GALAȚI. — Pi 
fnetalurgișiilor U 
greu „Progresul*  din Brâ; 
întrecerea socialistă, se mm 
cele 214 tone de oțel, 105 tone 
piese turnate, două excavatoare ce 
0,5 mc, 10 buldozere de 230 cp 
produse peste angajamentul luat 
pînă la 23 August. Aceste rezul
tate se datoresc extinderii suduri; 
automate în mediu de bioxid de 
carbon, punerii în funcțiune a 
unei noi mașini de rulat tablă de 
mare productivitate, amenajării 
unui ștand de probe pentru rcduc- 
toare. Realizări importante au ob
ținut și laminoriștii brăileni, care 
pînă acum au produs peste plan 
1548 tone laminate finite față 
de 1700 tone cît prevedea anga
jamentul pînă'la 23 August, ca și 
importante cantități de sîrmă tre
filată și lanț industrial.

★
PITEȘTI. —Colectivele exploa

tărilor Trustului minier Argeș au 
realizat pînă racum 72 ‘ la sută din 
angajamentele luate în cinstea zi
lei de 23 August,1 în; ce/privește 
cantitatea !'de cărbune extras peste 
plan. La obținerea acestor'succese 
a contribuit în mare măsură do
tarea exploatărilor miniere cu uti
laje de înaltă productivitate și fo- 
loșirea celor existente cu'întreaga 
lor capacitate, introducerea și ex
tinderea metodelor moderne dc ar
mare, precum 'și aplicarea unui 
complex de măsuri tehhico-orga- 
nizat orice. Cele mai bune rezul
tate în întrecere au fost obținute 
de minerii sectoarelor Berevoiești, 
Godeni și Juguri.

(Agerpres)

Trei dintre cel mal har
nici oțelari ai Reșiței: 
Vasile Rainai, Victor 
Juncu șl Ion Zance.' E- 
chipa din care fac parte 
realizează în fiecare lună 
șarje rapide și indici din
tre cei mai ridicați de 
utilizare a cuptoarelor.

Foto : O. PLECAN

"Proletari din toate țările, uniți-vă!

cînteia
PROCEDEU MODERN

DE TRATARE
A PIESELOR

DIN OTEL SI FONTA
Carbonitrurarea — procedeu 

modem de tratare a pieselor din 
oțel și fontă — se aplică cu bune 
rezultate în toate uzinele metalur
gic- din regiunea Ploiești. După 
acest procedeu, care constă în în
călzirea pieselor la temperaturi 
înalte și îmbogățirea conținutului 
de carbon și azot, se tratează în 
prezent aproape 300 de repere, 
din care mai mult de jumătate 
numai la uzinele metalurgice din 
Sinaia, unde el a fost aplicat pen
tru prima dată.

Pe această cale au fost mărite 
proprietățile mecanice ale pieselor 
întrebuințate la fabricarea utilaju
lui petrolier și ale pompelor de in
jecție pentru tractoare. Totodată, 
folosirea noului procedeu modern 
a permis mecanizarea întregului 
proces de tratament și realizarea 
unor economii anuale de peste 
2300000 lei Numai în primele 
patru luni din acest an, metalur- 
giștii ploieșteni au obținut pe a- 
ceastă cale circa un milion de lei 
economii.
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Uriașul reactor solar (Ancheta noastră ân ria
dul unor oameni de știință pe tema: „Resur
sele energetice ale viitorului").
O masă rotundă Ia Cluj despre: Ciclul de 
conferințe.
Poșta redacției

K—Sa
■BSFIW* 1*

* 4

' 1 * 1
(Agerpres)

Liceanul... (Din biografia unui inginer) — 
fragment de SAVIN STELIAN

PĂȘUNILE NATURALE
MAI PRODUCTIVE!

n plan complex

- ’ G-A.C. s-au prevăzut im- 
portade lucrări pentru spori
rea producției de iarbă la hec- 
■r. O bună parte din acestea 
-au și efectuat; altele sînt în 

de execuție. însumate pe 
~ neaga regiune, rezultă că a- 
xrl acesta în Oltenia se va 
xecuta întreținerea pășunilor 
curățiri de mărăcini, lăstări-' 

ș-4/i sau buruieni) pe circa 
Că QOO de hectare și se vor e- 
:e:tua lucrări de îmbunătățiri 
tăe:rișări de arborete, combate- 
:-~a eroziunilor, supraînsămîn- 
:ări și altele) pe alte .54 000 de 
hectare. în planul Consiliului 
agricol regional sînt prevăzu
te. de asemenea, lucrări finan- 
;zre pentru îmbunătățirea pa
jiștii pe circa 18 000 de hecta
re. Se contează în felul acesta 
pe sporuri însemnate de masă 
verde la hectar. Creșterea efi
cienței economice a pășunilor, 
concretizată în sporuri impor
tante de carne, lapte și lînă,

depinde însă în mare măsură 
de modul în care este organi
zat pășunatul. Anul acesta pe 
întreaga suprafață a pajiștei 
pășunatul se va face pe tarla
le. In majoritatea G.A.C. s-a 
întocmit balanța de masa verde 
pentru întreaga perioadă de 
pășunat, luîndu-se în calcul și 
celelalte sursei In baza acesteio 
s-au întocmit planuri de pășu
nat pe specii și categorii de a- 
nimale, planuri în care este 
stabilită, cu date calendaristi
ce precise, ordinea în care ani
malele intră în tarlale la pășu
nat, timpul cît se pășunează 
fiecare tarla și timpul de refa
cere a ierbii păscute ; s-au pre
cizat locurile unde se ampla
sează taberele de vară (de re
gulă lingă surse de apă) ș. a. 
în unele G.A.C. s-a și trecut 
la confecționarea bornelor și 
delimitarea parcelelor. Au fost 
amenajate deja 32 de tabere 
pentru pășunat.

Am avut în vedere apoi îm
bunătățirea în continuare (în 
anii viitori) a compoziției flo
ristice a pajiștei și lărgirea 
conveierului verde. Pe terenu
rile sfaturilor populare s-au a- 
menajat loturi semincere pe 
circa 1700 de hectare. Din a- 
cestea, peste 400 de hectare 
sînt repartizate pentru grami- 
nee perene.

La realizarea acestor impor
tante obiective, o contribuție 
importantă va aduce tineretul. 
Tovarășul MIHAI DÂNESCU, 
prim secretar al Comitetului 
regional Oltenia al U.T.M., 
ne-a relatat, în legătură cu 
aceasta, următoarele :

„Tinerii s-au angajat să parti
cipe la efectuarea întregului 
complex de lucrări înscrise în 
planul G.A.C., iar prin acțiuni 
de muncă patriotică vor îngriji 
circa 50 000 de hectare de pă
șune. Pe zi ce trece angaja
mentele devin fapte. Din cele 
peste 16 000 de hectare pășune 
pe care s-au efectuat pînă a- 
cum lucrări de îmbunătățire și 
îngrijire, pe aproape 14 000 de 
hectare lucrările au fost execu
tate de către tineri prin acțiuni 
de muncă patriotică. Anul a- 
cesta, mai mult decît în alți ani, 
în comunele care dispun de su
prafețe întinse de pășuni, tine
rii antrenați de organizațiile 
U.T.M., au organizat șantiere de 
muncă unde, constituiți în bri
găzi de muncă patriotică, exe
cută lucrări de întreținere din 
primăvară și pînă toamna. Ac
țiuni mari de curățire a pășu
nilor și izlazurilor au organizai 
tinerii din comunele Broșteni, 
Corcova, Borodcu, Cronești, 
Căzănești, Șișești, Ciovîrnăsani 
și altele".

Lucruri 
mărunte ?

Multe G.A.C., prin acțiuni 
mărunte la prima vedere, dar 
care pun foarte bine în valoare 
resursele naturale, au dublat și

V. BARAC
corespondentul „Scînteii tine
retului" pentru regiunea Olte

nia

SI mm/LE LUI
e unii dintre șo
ferii calificați la 
Școala de condu
cători auto de la 
Curtea de Argeș 
i-am întîlnit pe 
drumul de acces 

al șantierului hidrocentralei 
„16 Februarie". Aici, peste 
salbe de beton aruncate ‘direct 
deasupra prăpastiilor, prin tu- 
nele, pe panglica șoselei tăiată 
pe pieptul muntelui vezi un 
șir aproape neîntrerupt de au
tocamioane. Cu bascule, cu 
bunkăre, cu platforme, ele a- 
leargă după un program stabi
lit în minute și secunde ali- 
mentînd barajul 
beton, evacu- 
înd' sterilul din 
galeria de fu
gă. Munca a- 
cestor șoferi — 
„aparatul cir
culator al șan
tierului" com
portă o temei
nică organiza
re, o înaltă răs
pundere.

Am cunoscut 
printre ei foar
te mulți cu ve
chime pe șan
tiere, dar și ti
neri de 18—19 
ani. Aceștia 
din urmă pă
răsiseră abia 
de cîteva luni băncile 
din Curtea de Argeș, 
se comportau pe 
șantier? Pregătirea lor cores
pundea necesităților ritmului 
de lucru ? Stăm de vorbă cu 
unul dintre șefii de coloană 
d'in Oieștl unde lucrau a- 
proape 100 asemenea ti
neri. Mai întîi tovarășul Ca- 
leașă Dumitru ne-a arătat si
tuația producției: pe luna a- 
prilie planificat 50 000 și rea
lizat 79 000 tone.

— Și această realizare este 
în mare parte și un succes al 
tinerilor șoferi. Muncesc cu 
răspundere și se bucură odată 
cu toți constructorii cînd trea
ba merge bine. Așa este Ion

cu ciment și

Pătrașcu. Gheorghe Ilinca, Pe
tre Iacob, Constantin Ducan și 
încă alții. Dar...

— Dar ? am întrebat noi.
— Au venit de curînd de la 

școală și asta se vede. Acum 
s-au mai obișnuit dar mulți 
dintre ei la început erau foar
te stîngaci în conducerea ma
șinilor. Le împotmoleau cine 
știe unde, ba le mai și tampo
nau. Iar cînd era vorba de 
vreo mică pană, acolo rămî- 
neau cu mașina. Se întîmpla — 
nu e numai o poveste de haz 
— să-și dea seama că este

■ vorba de un defect al pompei

INSTRUCTORUL
DE CONDUCERE
UN PROFESOR,
UN PRIETEN

școlii
Cum 

marele

ACTU ALIT
Concurs literar

pentru - cadrele didactice
Primul Festival 

național 
al filmului

Este o perioadă de muncă 
intensă la întreținerea cul
turilor prășitoarc, lucrare 
căreia mecanizatorii de la 
G.A.S. Așan-Aga, regiunea 
București, îi acordă toată 
atenția. Totodată însă, ei 
sînt preocupați de revizui
rea și repararea combinelor 
și a celorlalte mașini agri
cole care vor fi folosite în 
apropiata campanie de se

ceriș

Foto: N. SCARLET

Elevi ai școlilor profesionale

din industria metalurgică și constructoare

I

La 15 mat începe concursul 
literar organizat de Ministe
rul Invățâr.iîntului pentru ca
drele ■ didactice' din țara noa
stră.

Concursul are menirea să 
contribuie la stimularea învă
țătorilor și profesorilor, în 
vederea realizării de lucrări 
în proză inspirate din ’ viața 
de școală, din profilul moral 
al omului crescut și educat 
fib școala noastră.

La Actuala. ediție a con
cursului, care; se va încheia la 
15 teptepibrie, se primesc 
iehtț«, povestiri, reportaje li-

terare inedite, ce vor avea 
' între 5—10 pagini. Numărul 

lucrărilor prezentate este ne. 
limitat, ' urmîrid'ca cele mai 
bune dintre • ele' să fie publi- 

'■ cate. în „Gazeta Invățămîntu- 
lui“, și incluse în manualele 
școlare. De asemenea,. autori
lor celor mai bune creații li
terare li se vor-acorda .premii 
și mențiuni.

Manuscrisele vor fi-trimise 
la redacția „Gazeta lnv&ță- 
mintului" din București/. Pia
ța Scînteii. nr'. 1.

rominesc de mașini in întrecere

(Agerpres)

Intre. 21 și. 28 iunie se va des-
• fășura la Mamaia, primul-Festival 
național al filmului rominesc. A- 
ceastă manifestare ‘ artistică, care 
va avea locîn -fiecare an,. este 
organizată- în scopul de a stimula 
creâția originală/de a contribui 
la dezvoltarea artei noastre cine
matografice.

Pe ecranul festivalului vor.fi 
prezentate filme, artistice, de lung 
metraj, filme documentare,, dc ști
ință popularizată/de desene ani
mate și păpuși, jurnale de actua
lități, realizate în-, ultima vreme 
de • studiourileV cinematografice 
„București" și „Alexandru Sabia'*,

(Agerpres) -

La 15 mai începe 
faza regională a ce
lui de-al 7-lea Con
curs pe meserii și 
ani de studii ele
vilor din școlile pro
fesionale din indus
tria metalurgică și 
:onstructoare de ma
șini. La această fază 
iau parte aproxima
tiv 2 000 de elevi, 
cîștigătoril fazei pe 
școli,'la care au fost 
■antrenați aproape 
39 000 de elevi;

Eleviiclasați pe 
primele locuri în fa
za , regională vor

participa la con
cursul pe țară, care 
va avea loc în Capi
tală, între 
iunie.

In cadrul 
profesionale 
specializare 
zale de ministerele 
industriei metalurgi
ce și industriei con
strucțiilor de mașini, 
numărul de elevi a 
crescut de 2,5 ori 
față de primul,an al 
olanului de șase ani. 
Aceste școli pregă
tesc cadre în apro*  

■ ximativ 40 'de mese-

19—23

școlilor 
și de 

organi-

iii, în funcție de ne
voile economiei noa
stre naționale- De la 
un an la altul a 
crescut și numărul 
absolvenților. Dacă 
în vara anului 1963 
întreprinderile din 
aceste ramuri au pri
mit circa 9 500 de 
absolvenți ai școlilor 
profesionale, de mai
ștri și tehnice, în 
luna iulie a acestui 
an,.numărul acestora 
va . spori cu încă 
12 800 de absolvenți.

(Agerpres)

(Continuare în pag. a V-a)

Pe laa, la asfințit

de benzină dar să nu știe s-o 
demonteze...

★
Am povestit acestea îna

inte de a vă vorbi despre 
Școala de conducători auto din 
Curtea de Argeș, fiindcă ele 
prezintă un aspect des întîlnit 
în acesț raid. O statistică a 
examenului dat în februarie 
la această școală arăta că din 
seria de 400 elevi 148 fuseseră 
amînați. Cîțiva examinatori 
din comisiile mixte ne-au îm
părtășit părerea că după cele 
6 luni de zile de școală, venind 
la examen, mulți dintre tinerii 
elevi nu știau să conducă bine 
autovehicolul. în ceea ce pri
vește partea mecanică, ei cu
nosc pe de rost regula de 
funcționare a pieselor mașinii 
dar adesea mi știu nici măcar 
unde se află.

Firesc, în fața acestor sesi
zări ne-am interesat de in
structori. Doar ei sînt cei che
mați să învețe conducerea pe 
tînărul venit la școală, să-1 
ajute să lege cele asimilate 
din cărți și la .orele practice 
de curs, cu autovehicolul Ia 
volanul căruia s-a urcat Școa
la are 36 de instructori recru
tați cu ajutorul I.R.T.A. din 
rîndul unor șoferi profesio-

V. CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a V-a)

La musai.a

patriotica

Cu multă însuflețire participă 
tinerii din raionul Fetești, la 
acțiunile de muncă patriotică.

Antrenați de organizațiile
U.T.M., în .luna aprilie ei au 
împădurit s54 hectare cu plop 
negru hibrid, au întreținut o 
suprafață de 120 hectare cu ar
borete, au bqtășit 1 hectar ră
chită și au plantat 7 414 plopi 
negru hibrid în aliniamente.

Prin acțiunile de muncă pa
triotică s-a obținut o economie 
în valoare de peste 125 000 lei.

O contribuție de seamă la a- 
ceste acțiuni au adus organiza
țiile de bază U.T.M. din comu- . 
nele Giurgeni, Perișoru, Vasile 
Roaită, Piatonești, Săveni, Co- 
cargeaua.

în continuare, tinerii din ra
ion vor ajuta prin muncă pa
triotică la întreținerea culturi
lor forestiere.

L ȚRIFON 
corespondent voluntar



Ancheta noastră' 

în rîndul unor oameni URIAȘUL REACTOR SOLAR
de știinfă pe tema :

„RESURSELE ENERGETICE

ALE VIITORULUI"

■
 are vor fi sursele 

de energie ale vii
torului ? In parte, 
această întrebare 
a căpătat un răs
puns în cursul an
chetei noastre. *).  

Am văzut, de pildă, pînă a- 
cum care sînt posibilitățile și 
perspectivele energiei nuclea
re, ale energiei subpămîntone. 

ale radiației cosmice, ale for
ței pe care o poartă oceanele. 
Ele pot fi considerate surse 
noi pe care omul, pînă nu de 
mult, fie că nu le-a cunoscut 
— nucleul atomic, radiația 
cosmică — fie că nu a fost in 
măsură să le facă pe deplin 
utile — energia subterană, e- 
nergia apelor. Există însă o 
sursă a cărei însemnătate ni
meni nu o pune la îndoi'’ă: 
Soarele. Puterea razelor lui

este știută dintotcea Fi
rește, nu vom spune nici o
noutate dacă vom arăta că 
mișcarea apei, a aerului, uria
șele cantități de cărbune, țiței, 
lemn pe care omul Ie foloseș
te astăzi xa surse de energie 
își au izvorul primar în 
Soare.

De aceea e bine, înainte de 
a trece mai departe, să ne rea
mintim citeva date despre 
steaua centrală a sistemului 
nostru planetar. Diametrul ei 
este eg ai cu 109 diametre pă
mântene. iar suprafața ei în
trece de circa 12 000 de ori pe 
aceea a Pămintului. Tempera
tura la suprafața Soarelui este 
de 6 000*C.  Chiar dacă aceste 
date nu au fost cunoscute în
totdeauna cu atita precizie, o- 
ir.ul este de foarte multă vre
me conștient de faptul că își

da Trează irareaga existență 
Scare! ui- Abia în ultima vre
me fesă știința a reușit să 
deslușească mecanismul prin 
care această stea produce e- 
rergie. Astfel, s-a ajuns la 
cc că in interiorul Soa-
rehti, ir. condițiile unor colo- 
:-'e temperaturi și presiuni, 
c» foc procese termonucleare 
cc s:u:ezo. Atomii de hidrogen 
— f'-~e intră în alcătuirea 
Soarelui în proporție de pes
te 50 la sută — se unesc, for- 
m r.d atomi de heliu, cu dega- 
jere de energie. Prin transfor- 
rr.erea unui singur gram de 
hidrogen în heliu se eliberea
ză o cantitate de energie ega
le c j aceea care ar rezulta din 
arderea a 15 000

Ne vorbește 
dr. Radu Grigorovici

membru corespondent ol Aca demiei R.P.R,

reni care echivalează cu 
170 000 de miliarde de kw, 
ceea ce depășește cu foarte, 
foarte mult puterea tuturor 
centralelor electrice din lume.

Dacă, după parcurgerea a-

blemele viitorului. Firește, nu ' 
e vorba numai despre o îmbu- . 
nătățire a sistemelor cu • aju
torul cărora a fost folosită șl 
pînă acum această energie, nu 
este vorba numai despre va-

să obțină energie direct din 
fluxul razelor solare!

Este m asemenea lucru po
sibil ?

Am adresat această întreba
re dr. RADU GRIGOROVICI. 
membru corespondent al Aca
demiei R.P.R. de la Institutul 
de fizică al Academiei R. P. 
Romîne.

Răspunsul pe care l-am pri
mit este afirmativ. Instalații 
de diverse tipuri, avînd ca 
scop captarea razelor solare,

• Un gram de hidrogen = 15 tone de benzină
kg de ben-

Pentru a putea 
ceastă succintă 
vom fi siliți să recurgem 
cifre... astronomice. INTR-A- 
DEVĂR. ENERGIA EMANA
TA DE SOARE INTR-O SE
CUNDA SE CIFREAZĂ LA 
400 SEXTILIOANE DE 
PENTRU A PUTEA OBȚINE 
ACEEAȘI ENERGIE AR TRE
BUI SA ARDEM 11 600 BI
LIOANE TONE DE CĂRBUNE 
PE SECUNDĂ!

Din energia solară, asupra 
Pămintului se revarsă un to-

•continua a- 
prezentare, 

la

KW.

• 400 sextilioane kw pe secundă
• Ce se întimplă dacă înlăturăm
cestui șir de cifre impresio
nante, vom afirma că Pămîn- 
tul primește de la Soare o can
titate uriașă de energie — 
termenul „uriaș" ne apare, 
fără îndoială, palid.

Și totuși utilizarea energiei 
solare face parte dintre pro-

lorificarea energiei apelor, a . 
vînturilor sau despre exploa- ■ 
tarea mai deplină a cărbunilor 
și țițeiului. Se pune proble
ma de a se renunța pur și 
simplu la acești ^interme
diari". Oamenii de știință vor

POȘTA
REDACȚIEI

Maria Fopescu — Turr.u- 
Severin ; Fetre Moraru — Lu
goj.

Stilul brîncovenesc in arhi
tectură a apărut în timpul 
domniei în Țara Romînească 
a lui Constantin Brîncoveanu 
(1688—1714). Brîncoveanu a 
fost un sprijinitor al culturii. 
In timpul domniei lui s-au ti
părit cărți în diferite limbi. 
Stilul brîncovenesc în arhitec
tură este caracterizat prin e- 
chilibru și armonie, bogăție și 
vioiciune, decorații sculpturale 
și picturale în care se întîl- 
nesc elemente baroce, prin 
tendințe realiste în arta plasti
că. Acest stil este reprezentat 
in monumente : ca ansamblul 
mînăstirii Horezu, palatul și 
biserica Mogo.șoaia, biserica de 
ia Potlogi.

Pandurii Antonica — Gura 
Ocnitei; Teodoru Victor — 
Huși

Examenele de admitere la 
Școlile profesionale de meca
nici agricoli și la Școlile teh
nice agricole, la care se pri
mesc absolvenți ai școlii de 
7 ani în vîrstă de 14—17 ani, 
se țin între 1—12 iulie a.c. La 
examenul de admitere se dau 
probe la: limba romînă — 
scris și oral, matematică — 
scris și oral. Probele scrise și 
orale se dau din materia .pre
văzută în programele școlare 
ale claselor V—VII.

Elevii pentru aceste școli 
sînt recomandați de către uni
tățile socialiste. Pe timpul șco
larizării, elevii de la Școlile 
profesionale pentru mecanici 
agricoli primesc burse con- 
stîrid din întreținerea completă 
în școală, iar cei de la școlile 
tehnice agricole (durata 4 ani)

primesc burse lunare din par
tea unităților agricole cu care 
au încheiat contracte

Elena Dragu — Timișoara

Piesa „Hamlet" de 'William 
Shakespeare, a fost adusă pe 
scenă pentru prima dată în 
țara noastră în anul 1861 de 
către C. Dimitriade. Apoi în 
1866 a fost reluată de Mihail 
Pascaly, iar în 1884 Grigore 
Manolescu și Aristizza Roma- : 
nescu au realizat un cuplu 
strălucit (Hamlet — Ofelia). | 
Mai tîrziu în anul 1912 în ro
lul lui Hamlet a jucat Aristide 
Demetriad, care a rămas 
Hamletul desăvîfșit al prime
lor decenii ale secolului.

Pînă acum, după piesa Ham
let au fost realizate 17 adap
tări cinematografice. Vă amin
tim doar citeva. Prima adap
tare a fost făcută în anul 1900, 
iar alta în 1920, în care rolul 
lui Hamlet a fost interpretat 
de actrițe. Cineaștii indieni în 
1935 și în 1954 au realizat alte 
două versiuni. In 1952 a fost ! 
realizată o versiune italiană, [ 
în 1955 una americană, în 1962 • 
una vest-germană. Și trebuie 
să amintim desigur versiunea 
engleză cu marele actor Law
rence Olivier. Acum, pe ecra
ne rulează cea de-a 17-a 
ecranizare a piesei Hamlet, 
producție sovietică.

Ghcorghe Iancu — Oradea.

Cele două porți de pe tere
nul de fotbal au următoarele 
dimensiuni: lungimea 7,32 
metri, înălțimea 2,44 metri, 
grosimea barelor 12 cm. Dum
neavoastră aveți dreptate. In ’ 
lungimea și lățimea porții nu j 
intră și dimensiunile barelor.

Concurs
La Casa raională 

de cultură din ora
șul Beiuș peste 400 
de elevi și cadre di
dactice au asistat la 
concursul „Cine știe, 
răspunde" pe tema 
„Din istoria biolo
giei gfenerale". La

„Cine știe,
acest concurs au 
participat reprezen
tanți din clasele a 
XI a de la Școala 
medie din oraș. Răs
punsurile au relie
fat contribuția oa
menii oi’ de știință 
romîni la dezvolta
rea biologiei gene-

ăspunde11
rale. Elevii Ana 
Cristea. Vasile Pele 
și Ion Satmâry s-au 
clasat pe primele 
locuri și au primit 
premii in cărți și 
obiecte.
MIRCEA CATARIG 

corespondent 
voluntar

insista, 
așa-nu- 
baîerii

mitoare. Noi nu vom 
Vom arăta numai că 
mitele elemente sau 
solare din materiale semicon
ductoare pot transforma e- 
nergia radiantă in energie e- 
lectrică. In ce condiții are loc 
această transformare ?

Randamentul teoretic, atunci 
cind se utilizează drept ma
terial semiconductor siliciul, se 
ridică la 22 la sută, ceea ce 
reprezintă destul de puțin. 
Este știut co fotoelementcle 
cu siliciu transformă in ener
gie electrică mai ales partea 
vizibilă a radiației solare. 
Atte fotoetemente semiconduc
toare — cele cu telulură de 
cadmiu sau cu fosfură. de in- 
diu — ar trebui să poată a- 
tinge un randament teoretic 
de 25 la sută. Radiația- solară 
conține însă și raze ultravio
lete și raze infraroșii, care ar 
fi bine să fie de asemenea u- 
tilizate. S-rau propus, în acest 
scop, soluții ca, de pildă, crea
rea unor baterii solare din 
straturi semiconductoare su
prapuse. Fiecare din aceste 
straturi fiind sensibil la una 
din componentele radiației so
lare. Acțiunea lor conjugată 
ar putea duce la. un randament, 
teoretic, pînă la 40 la sută.

Bateriile solare înzestrate 
cu elementele semiconductoa
re au și început să-și dezvă
luie posibilitățile. E suficient 
să arătăm că ele constituie, de 
pe acum., sursa de curent elec
tric pe bordul sateliților și al 
navelor cosmice.

Nu încape îndoială că, prin 
intermediul lor, omenirea, va 
face pași mari spre cucerirea 
tot mai deplină a energiei pe 
care ne-o oferă în perma
nență Soarele, acest uriaș 
■reactor termonuclear.

•) Vezi „Scînteia tineretu- 
nr. 4 650, 4 653, 4 656,

pentru a le folosi, s-au creat 
, încă în secolul

1878 un inginer 
I reușit să obțină

ajutorul razelor __ _____
Se cunosc așa numitele „lăzi 
fierbinți" care, captînd razele 
solare, încălzesc apa la tem- 

__peraturi destul de ridicate. în
călzitoarele de acest gen sînt 
folosite, în lume, pentru băile 
publice, spălătorii, fabrici de 
conserve etc. Tehnica a pro
gresat, cu timpul, ajungîn- 
du-se chiar la proiectarea u- 
nor centrale electrice solare.

Prafbigma esențială este insă 
alta : aceea a transformării 
directe a energiei radiante în 
energie electrică. In acest, 
sens, cele mai mari speranțe 
ale oamenilor de știință sînt 
legate de tehnica semiconduc- 
torilor.

S-a vorbit mult despre a- 
ceștia, despre însușirile lor ui-

trecut. In 
francez a 
aburi cu 

de soare.

Institutul agronomic „Nicolae 
Bulcescu" din Capitală. Studen
ții din anul 1 al facultății de 
horticultura fa o oră de lucrări 

practice de topografie.
Foto: AGERPRES

Primăvara pe

și să-și diminueze puterea. (Foto nr. 71.

Se ne cm

In vizită de studii

■

<1

J • *

In harfa de ape a țării, „Șușița Verde" e o strună minuscu
lă. Pe parcursul unei existențe de 2ile, ea trăiește, totuși, cu. 
intensitate de riu veritabil. Izvorăște din nordul Oltenie-, din 
muntele Straja, străbate chiuind păduri seculare, împodo- 
bindu-se primăvara cu o feerie de floare, și se varsă in Jiu. 
Stinci și păduri... Locuri sălbatice și pustii. Acestea au fes*,  
din totdeauna, țărmurile micului riu din Carpați (Foto nr. 1)

Dar iată că și acest colț depărtat a fost fcos dîx c-e- 
„Șușița Verde" botează astăzi un peisaj al muncii și ci con
strucției. Pe distanță de kilometri întregi» de la c=’-.'ie ritbd 
și pină sus, sub muntele Straja, a fost tetat un cm.-n —.-o- 
dern, dizlocînd mii de metri cubi de stinci. Cor.sz~-.::z~.'. sx. 
întîmpinat nenumărate obstacole, printre cere ți cascada 
Vaidei, dar care a fost biruită, constrinsă sd se wir.o-' etc- 
turi de drum

noul drum se ivesc muuQtov.i, daeh'zeeorv 
forestier. Obiectivul cpertrtwiwi j

Aspect din sera de flori a
G.A.S. Popești, regiunea 

București

Foto: AGERPRES

„Șușița Verde
tfaează la punctul de lucru denumit Straja 2: tinerii cor- 
hănitori-incaircători Gheorghe Rus, Ion Leordeanu, Gheorghe 
Sofronici, mecanicul Stan Grigore. O brigadă care-și depă
șește planul lună de lună, slobozind turmele albe de fagi și 
ttefari spre marele Combinat de industrializare a lemnului 
afa: ttu departe — la Ttrgu-Jiu. (Foto nr. 3).

In zori, pe
noului masiv
surprins pe cîțiva dintre mem

■•n de cel nai finer membru al brigăzii: me- 
rigare. Are 13 ani. E de fel din Peșteana, un 
rirrri. Tn famUia sa, munca în pădure e o tra- 

Iffîl — dogar — taie lemnul cu cuțitul și 
fește fierăstrăul mecanic modern. Primăvara

crecsta :.-a adus Iul Grigore diploma de absolvent al cursului 
de calificare, prima zi de muncă în pădure și primul succes 
în producție: în luna aprilie el a dat peste plan 20 de metri 
cubi de material lemnos. Succesul este încă modest (e însăși 
aprecierea tunarului nostru!), dar cronica muncii sale se află 
cb:a la primele file. (Foto nr. 4)

...Ca și cronica de muncă a „Șușiței Verzi", inaugurată sub 
lumina acestei noi primăveri.

Fotoreportaj de P. ILIE

Conducerea Institutului poli
tehnic din Galați a inițiat 
o interesantă vizită de studii 
la Fabrica de rulmenți din Bir-*  
Iad. Cu acest prilej, studenții 
grupei 143 din anul al IV-lea al 
Facultății de mecanică, au pu
tut urmări procesul tehnologia 
și gradul de automatizare a 
producției.

CORNELIA BRATU 
corespondent voluntar

LA CLUJ,
O MASĂ ROTUNDĂ

PE TEMA:

IR
e curînd, au avut loc la Cluj două consfătuiri cu 
lectorii ciclurilor de conferințe U.T.M. din insti
tutele clujene, consfătuiri organizate din iniția
tiva comitetelor de partid ale I.M.F. și Universi
tății. Pe marginea referatelor prezentate de tova
rășul conferențiar Cornel Toader. membru al 
comitetului de partid al I.M.F., și de tovarășul

lector Petru Pîrvu, membru al comitetului de partid al Uni
versității, au luat cuvîntul numeroase cadre didactice, lec
tori ai ciclurilor de conferințe U.T.M. Printre cei care au luat 
cuvîntul au fost: prof. univ. Silvian Roșu, Ioan Baciu, conf, 
univ. Straus Hugo, Rațiu Ludovic, Bogean Ion, secretar al 
comitetului de partid pe centrul universitar, și alții, de la 
I.M.F., precum și prof. univ. D. N. Ionescu, Marcovici Con
stantin, Edmond Feîszegy, conf, univ., D. D. Drașoveanu, se
cretarul comitetului de partid pe Universitate, Aurel Negu- 
cian. membru în biroul comitetului de partid pe centrul uni
versitar, Rath Andrei, Aurel Turcu, Oliviu Gherman, Mare 
Călina și alții, de Ia Universitate, membri ai comitetelor 
U.T.M., studenți. La consfătuiri a luat parte și tovarășul Oc
tavian Nistor, secretar al C.C. al U.T.M.

Schimbul de păreri care a avut loc a scos în evidență efi
cacitatea deosebită în munca de educare comunistă a studen
ților a acestei forme a învățămîntului politic U.T.M., a prile
juit generalizarea experienței bune acumulată pe linia îmbo
gățirii permanente a conținutului ciclului de conferințe.

In articolul de față publicăm citeva din principalele con
durii care s-au desprins în urma dezbaterilor.

Răspunzind 
preocupărilor 

ți interesului tinerilor
Pornindu-se de la o amplă 

consultare a studenților, avîn- 
du-se în vedere necesitățile 
muncii educative din fiecare 
an de studiu în parte, temati
ca ciclurilor de conferințe a 
răspuns în cea mai mare parte 
preocupărilor, dorințelor stu
denților de a cunoaște mai a- 
profundat politica partidului, 

sarcinile actuale pe care par
tidul le-a pus în fața poporu
lui nostru în opera de desăvîr- 
șire a construcției socialiste.

In consfătuirile amintite, 
atît referenții cît și vorbitorii, 
au citat deseori titlurile confe
rințelor ținute pînă acum. 
„Perspectivele dezvoltării cer
cetării științifice în lumina 
Directivelor Congresului al 
Ill-lea al P.M.R." (Facultatea 
de fizică), „Realizările obținu
te de oamenii muncii din re
giunea Cluj în anii regimului

CICLUL DE CONFERINȚE
democrat popular" (Facultatea 
de matematică), „Mari obiecti
ve industriale pe harta țării" 
(Facultatea de științe juridice), 
sau „Dezvoltarea industriei 
chimice în patria noastră", 
„Politica P.M.R. de electrifi
care a țării", „Conducerea de 
către partid — chezășie a tutu
ror succeselor U.T.M.". „Pro
filul medicului de tip nou", 
„Rolul medicului de circă ru
rală în înfăptuirea politicii 
partidului la sate" etc., pre
zentate în fața studenților de 
la I.M.F., sînt cîteva din nu
meroasele conferințe audiate 
de studenții clujeni. Ultima 
conferință din ciclu, care a 
avut loc în toate facultățile 
clujene a avut ca obiect măre
țele realizări obținute de po
porul nostru, sub conducerea 
partidului, în cei 20 de ani de 
la Eliberare. în acest scop, au 
avut loc simpozioane, seri de 
întrebări și răspunsuri ; acti
viști de partid, cadre didactice 
de mare prestigiu au vorbit în 
fața studenților.

Merită, totodată, menționată 
strădania încununată de suc
ces de a se evita paralelismul 
cu problemele studiate în ore
le de științe sociale, unele ten
dințe de profesionalism mani
festate în anii care au trecut.

Evident că nu toate propu
nerile făcute de studenți au 
putut fi incluse în tematica 
ciclurilor de conferințe — ele 
fiind mult prea numeroase și 
imposibil de cuprins într-.un 
ciclu care cuprinde cinci, cel 
mult șase expuneri. Și totuși, 
trebuia găsită o modalitate 
pentru ca propunerilor studen
ților să li se dea curs. în acea
stă privință organizația U.T.M. 
de la I.M.F. a acumulat o ex

periență interesantă. Sub con
ducerea organizației de partid, 
cu sprijinul entuziast al ca
drelor didactice, au fost orga
nizate o seamă de manifestări 
care s au bucurat de aprecie
rea studenților. Așa, de pildă, 
multe teme propuse de stu- 
d’enți ca: „Dragostea pentru om 
oglindită în arta contempora
nă", „Tezaurul cultural al țării 
noastre" etc., au făcut obiectul 
unor interesante seri cultural- 
educative. In cadrul cineclu- 
bului, organizat pe centrul uni
versitar, studenții au discutat 
cu interes despre „Cinemato
grafia romînească", „Rolul fil
mului în educarea tineretului" 
etc. O seamă de propuneri pri
vind cunoașterea problemelor 
vieții internaționale și-au găsit 
rezolvarea prin organizarea u- 
nor interesante informări poli
tice despre structura O.N.U., 
noua hartă a Africii etc. Stu
denții facultăților din cadrul 
I.M.F. au propus să se gă
sească o posibilitate pentru 
a cunoaște mai bine monu
mentele istorice din regiunea 
Cluj. S-a organizat o excursie 
de care și acum studenții își 
aduc aminte cu plăcere.

în momentul de față, orga
nizațiile U.T.M. din facultățile 
clujene au început munca de 
pregătire a viitorului an de în- 
vățămînt politic. Așa cum s-a 
subliniat și în consfătuirile 
amintite, consultînd studenții, 
sfătuindu-se cu cadrele didac
tice, organizațiile U.T.M. vor 
trebui să ceară mai mult spri
jinul organizațiilor de partid 
pentru a se evita unele lipsuri 
semnalate în acest an. Mer- 
gindu-se, în continuare, pe li
nia îmbogățirii conținutului 
ciclurilor de conferințe va tre

bui să se aibă mai mult în 
vedere cerințele muncii edu
cative, specifice fiecărui an de 
studiu, fiecărei facultăți în 
parte. Este pe deplin justifi
cată observația făcută de par
ticipants la consfătuiri de a 
se realiza o continuitate mai 
strînsă a ciclului de conferințe 
de la un an la altul de studiu, 
pentru a ajuta studenții să 
aprofundeze cunoștințele, și a 
evita totodată repetările.

Să cîștigăm interesul 
auditoriului

Oricît ar fi de valoroasă o 
temă aleasă — s-a subliniat în 
ambele consfătuiri — eficaci
tatea ei va fi asigurată în pri
mul rînd de bogăția de idei pe 
care le transmite, de modali
tățile de transmitere a afcestor 
idei — modalități menite să 
cîștige interesul auditoriului.

în legătură cu această pro 
blemă. atît la I.M.F. cît și la 
Universitate a fost relevată o 
experiență interesantă, s-au 
subliniat cîteva idei asupra 
cărora este bine să ne oj>rim 
mai mult.

Atit la Universitate, cît și la 
I.M.F., cu sprijinul organiza
ției de partid, s-a asigurat ca 
profesori universitari, oameni 
cu prestigiu științific, să sus
țină principalele teme prevă
zute în ciclul de conferințe. în 
toate facultățile, dar mai ales 
în cele de la I.M.F., sînt folo
site cu succes în pregătirea 
tinerilor, pe lingă conferințele 
propriu-zise, seri de întrebări 
și răspunsuri, simpozioane, 
vizite.

Vorbind despre eficacitatea 
conferințelor, participanții la 

consfătuire, au subliniat, pe 
bună dreptate, necesitatea de a 
transmite un conținut bogat 
de idei într-o formă atractivă, 
captivantă. în această privință 
exemplul unor tovarăși profe
sori universitari de mare pres
tigiu, cu o îndelungată prac
tică pedagogică, este cît se 
poate de elocvent. Ei au știut 
să folosească cu succes hărți, 
grafice, diapozitive etc., un 
limbaj adecvat care au dat 
vioiciune expunerilor și au 
captat atenția studenților.

Tema „Politica P.M.R. de 
electrificare a țării", aleasă de 
unii studenți de la I.M.F., a 
găsit un mod original de tra
tare în cadrul vizitei organiza
te la uzina electrică. Pe baza 
întrebărilor adunate din vre
me de la studenți de comite
tul U.T.M., tovarășul inginer 
Deac, director adjunct ai uzi
nei. a vorbit documentat stu
denților despre politica P.M.R. 
de electrificare a țării. Vorbi
torul a folosit hărți și grafice 
comparative care puneau față 
in față situația electrificării în 
Rominia anului 1938. cu cea 
din Rominia de astăzi. „Acti
vitatea oamenilor muncii din 
întreprinderile regiunii cluje
ne pentru îndeplinirea sarci
nilor de plan", temă solicitată 
de studenții anilor I biologie 
și II geografie, a fost bine și 
interesant tratată în cadrul 
vizitelor organizate la între
prinderile „Tehnofrig- și „Por
țelanul" din orașul Cluj. Din 
păcate însă numărul acestor 
vizite-lecții este prea mic, iar 
comitetul U.T.M. pe centru 
universitar are datoria de a 
sprijini mai mult organizațiile 
U.T.M. din facultăți în dezvol
tarea acestor activități.

Legat de conținutul și efica
citatea ciclurilor de conferin
țe, în consfătuirile amintite 
s-a discutat o chestiune deose
bit de importantă : participa
rea studenților la pregătirea 
și ținerea acestora. Atît la 
I.M.F. cît și la Universitate 
s-a acumulat o experiență la 
care, firesc, s-au făcut dese 
referiri în dezbatere. S-a apre
ciat că atît simpozioanele cît 
și întrebările și răspunsurile, 
sînt forme ce și-au dovedit 
practic eficacitatea în acest 
sens. Să luăm cîteva exemple : 
studenții Facultății de științe 
juridice și-au ales ca temă 
pentru luna februarie „Politi
ca P.M.R. de consolidare eco- 
nomico-organizatorică a G.A.C. 
-urilor". Pregătirea simpozio
nului pe această temă a în
ceput încă din semestrul I. în 
timpul vacanței, studenții au 
adunat o seamă de date con
crete de la G.A.C.-urile din 
comunele lor. Aceasta a făcut 
ca materialele prezentate de 
un colectiv de studenți, să fie 
bine documentate, să trezească 
intereșul tuturor. La fel se 
procedează și la I.M.F.

în consfătuire s-a pus cu 
insistență întrebarea : care din 
aceste forme de prezentare 
(conferință, simpozion, între
bări și răspunsuri, vizite) este 
cea mai bună, căreia să-i dăm 
prioritate în anul care vine? 
Răspunsul dat la sfîrșitul fie
cărei consfătuiri ni se pare cît 
se poate de potrivit: pentru 
fiecare temă stabilită să folo
sim acea formă de prezentare 
care răspunde cel mai bine 
conținutului de idei respectiv

Experiența 
valoroasă — 

larg răspîndită
Este o altă idee majoră care 

a străbătut de la un capăt la 
altul dezbaterile din cele două 

consfătuiri. Și este cît se poate 
de firesc. S-a cîștigat o expe
riență bună în antrenarea 
studenților la pregătirea și 
prezentarea unora din temele 
stabilite pentru ciclurile de 
conferințe. Pentru generali
zarea acestei experiențe nu 
s-a făcut însă aproape nimic 
nici de către comitetul U;T.M. 
pe institut și nici de comite
tul U.T.M, pe centru univer
sitar.

în acest scop este nevoie să 
fie mai bine folosite decît pînă 
acum în primul rînd „Zilele 
secretarilor", sa se organizeze, 
cu sprjinul organizațiilor de 
partid, și altș consfătuiri în ge
nul celdr la care ne referim în 
acest articol și care vor duce, 
fără îndoială, la îmbogățirea 
conținutului și la creșterea efi
cienței învățămîntului politic 
U.T..M.

La o bună parte din facultă
țile clujene au avut loc de pe 
acum- adunări generale U.T.M. 
în care s-a analizat modul în 
care s-a desfășurat învățămîn- 
tul politic în acest an, conți
nutul acestuia. Multe din pro
blemele ridicate în acest arti
col au fost subliniate și de 
studenți cu prilejul adunărilor 
generale. Pe baza propunerilor, 
sugestiilor studenților, adună
rile generale au stabilit mă
suri practice pentru noul an 
de învățămînt politic U.T.M.

Folosind cu pricepere expe
riența acumulată, pregătind 
cu toată atenția și grija viitor 
rul an de învățămînt politic, 
organizațiile U.T.M. din facul
tățile clujene vor obține, ne
îndoielnic:, succese și mai mari 
în munca-de educare politică 
a studenților.

P. ISPAS

*
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Moment din spectacolul ca piesa „Moartea unul artist' de Horia Lovinescu pe scena Tea
trului Național „I. L. Caragiale*

K

MIHAI NEGULES^U

Ucenicul vrăjitor
Am trăit Ia zarea de lave,
am respirat aer viscolit peste soare
și poate în sinea mea m-am visat 
copilul ce crește intr-o oră cit al tu-ni r o zi. 
Cînd seara mă despărțeam de cuptor, 
rămînem mai stingaci, mai suav.
Portarului îi trăgeam in glumă cascheta pe ochi, 
pe ulifa cenușie săream să rup frunze de tei 
și lingă fetele mici de liceu 
lăsam ochii-n pămînt, visători...
Doar acasă
un vuiet pierdut revenea prin perdele
și o lumină se apleca din lucruri spre sufletul mea. 
Atunci simțeam că, de n-aș cobori în oraș, 
respirația mea va ridica într-atrta temperatura încăpea 
că primul prieten ce mi-ar deschide ușa 
S-ar transfigura în oțel luminos.

Odihnă
Pămintul doarme netezit încet 
de palma stelelor duioase, 
de clătinarea mută din brădet, 
de resperațiile molcomelor case.
E ceasul limpede, fecund, 
cînd în proiunda liniște de stele 
eminescian coboară-n vînt 
umbra pămintului, cu plete grele... 
Prelung în păru.acesta de bărbat 
îmi lunec degetele ca pe-o liră — 
și tîmplele i le ascult cum bat 
și-ascult cum grav, spre soare aplecat, 
un aer bun, un aer calm respiră.

Timp maramureșan
De veacuri, Săsarul, Vișeul 
taie in munți cu lame lichide 
visînd că odată Ie va deschide 
porțile în față, minereul... 
Făpturi ale veciilor, apele moi 
sapă în munte secret 
spre aur brumat, presimtindn-1 încet 
la numai o eră dincolo de noi.

„INIȚIERE MUZICALĂ-

LA MASA DE LUCRU:
De uorăfl eu HORIA LOVINESCU

e ciprjjțd.^ a- 
vut loc pe' sce
na Teatrului 
Național „I. L. 
Caragiale", sala 
Studio, 
miera 

„Moartea unui' artist” de 
Horia Lovinescu. L-am ru
gat pe dramaturg să răs
pundă citorva întrebări 
care interesează pe cititorL

— V_am ruga să ne 
vorbiți despre geneza pie
sei „Moartea unul artist”.

— Trei motive, ca si 
spin cșa, m-au făcut si 
scrizĂ accost^ piesă, corui*  
derlnd 
volta.

Unii
b'.ema
rr.ea 1

pre. 
piesei

cd ele se pot dez-

1 din ele este pro- 
; tndrții, care in 

drcuruOargia —.ec rti se pare că a fost 
tralati ■ojmjmîb de superficial. Cred că 

ți credeam că am ceva 
ne de spus^decit spu- 

czzar-i. Esze probabil că dintre 
p^oblerr.ele ebrrdzze piesă aceasta, are 
și cutoalam cea «ci subiectivă, răspv.n- 
z -2 ■ - ■. 2 - . • i.' -.-..rire a cr.
rslzi xxxxjx.

£a ai Moalea Had, totdeauna m-a iritat 
■Mdal Mf*  mpr/fieial in care au fost 
'.r.'rLese e^oeCe seu. cbGterile de la crezul 
oattSe wsoi assist autentic. S-a făcut, 
j*  ca v; ea să se atribuie
pceste ^erreziX*  influențe exterioare,
pe dad, de cdte aeâ izuLte cri, ele re- 

îx recLxste erectele unei grave și 
edeeea aaupBte criae seterioare a artis- 
rxl-z. mzs rî cer? cctzta uneori izbu- 
ze-rze. z-Ze xx. râ o cepâsească.

A treia peoMeasi cere socoteam că me- 
-•2 î • * t"'2'-'2 ■ :z-~ comportă
mpfiafSr idaolapce cele mai adinei, 
este «aa «Mi acsaoid ca aricind, după pă
rerea mea, a eopmmebiBtiții artistului 
Jafl de asta ăsâ ți de cei cărora li se a- 
dreeaest. Cred ed emtem astâzi Ia mo- 
- rxnL peaZe^, cel nm. cjceZit de înfrun- 

t-ECT s- :â p concepția
zc-e ere c^rze pw: ce pLecare discredi- 
tc-ct Acrederii fn for-
țde te rz pr:y rc-L. --rZoric ci umani-

nv o pvrem 
mei aii n isd

se fri «xxrire determi-

eăsd i
e» esKTrimtnl 
BortxeOi. de

SCTCp-

Tn c

tate și luciditate «ni se pare, caracteristic 
pentru un artist al zilelor noastre și în 
special pentru artistul socialist.

— în ce măsură „Moartea unui artist” 
prezintă; o structură deosebită de cea a 
altor piese ale dumneavoastră ?

— „Moartea unui artist" deși nu pără
sește terenul teatrului psihologic pe care 
l-am practicat pînă acum, este construită 
în jurul unui personaj principal iar toate 
acțiunile celorlalte personaje, chiar dacă 
implică drame proprii, sînt riguros sub
ordonate rezolvării eroului principal. îmi 
pare bine că ai pus această întrebare 
pentru că într-un articol de prezentare a 
piesei, se afirmă că-rolul Dădacei, nu are 
o funcție riguroasă în piesă, nefiind ope
rant asupra personajului principal. După 
părerea' mea, Dădaca, dimpotrivă, are 
funcția- cea mai directă și importantă în 
evoluția și rezolvarea dramei eroului. E 
drept că este mai puțin -aparentă, mai 
„misterioasă", dar dacă rolul acesta ar 

lipsi, cred că piesa s-ar reduce la un 
plan destul de superficial, pe orizontal.

—- O întrebare pe care am auzit-o ros
tită de un spectator : „Cum-va evolua fiul 
lui Manole Crudu ca sculptor după-drama 
la care a fost părtaș ?

— Nu știu. Disputa dintre tată și fiu nu 
se duce asupra unor probleme de formă. 
ci de conținut. La sfîrșitul piesei tînărul 
își dă seama că despre „tenebre" tatăl 
știe mai mult decît el și nu poate să-nu 
înțeleagă înălțimea etico-artistică, a bă- 
trînului care își distruge opera negativă. 
Cred că o asemenea probă de foc nu 
poate rămîne fără consecințe în viața 
unui artist.

— Care considerați că este problema
tica esențială a omului în teatrul con
temporan ?

— Trebuie făcută o distincție esențială, 
și ca atare de loc formală, între omul 
care trăiește azi în societatea socialistă, în 
țările care -acum se eliberează căutîndu-și 
un drum nou, ori în societatea capitali
stă. Din acest punct de vedere chiar cel 
mai progresist autor occidental nu poate 
privi identic cu noi realitatea și ar fi 
absurd.să încercăm să reducem la un nu
mitor comun marile diferențe specifice 
ale societății contemporane. Nu-i mai pu
țin adevărat însă că o sumă de date ca
racteristice existenței modeme impun 
între oameni apropieri care altă dată ar 
•; ț-.’.-Jt de domeniul fantasticului, mij- 
zace'^ de comunicație ultra rapide, infor- 

—.Gț::’e aproape instantanee, un anumit 
s’.s-.âcrd de viață reprezentînd un nivel 
cb'.lgatorhi de confort, de trai, și mai ales 
n-.-.cipzi și nădejdi comune întregului 
glob: pacea,'prosperitatea. Cred că a- 
:: condiții comune impuse în special
de fabuloasa dezvoltare -a științei și teh
nicii au fasonat un soi de mentalitate 
ș; o structură chiar, a omului din a doua 
jumătate a secolului XX, cu totul speci- 
y.că și fără precedent în istorie. De fapt, 
pe calea de a deșcpperi un univers nou, 
at:t în lumea infinitului mic cît și în cea 
a infinitului mare, omul modern, contem
poran, este obligat ca an corăbier lansat 
pe o mare necunoscută să facă așa cum 
se spune în limbaj marinăresc „punctul", 
adied să identifice noile coordonate ale

poziției lui față de el însuși și față de 
Univers.

Cred, oricît de mare ar părea cuvîntul, 
?ă misiunea istorică a scriitorului socialist

I
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estp de a încerca, abordînd marile pro
bleme umane, să 'ajute omul modern în 
găsirea echilibrului de care are absolută 
nevoie.

— Se observă o anumită tendință de 
superficialitate a unor dramaturgi în 
munca asupra textului, o neglijare a va
lorii literare a textului dramatic. Sînt 
piese în care replica există numai de dra
gul unui efect de public fără o altă im
plicație funcțională.

— Cred că există două explicații ale 
acestui fenomen. Supraviețuirea în min
tea autorului a unor mijloace de teatru 
vechi considerate încă valabile, mijloace 
care la începutul secolului nu supărau 
pentru că răspundeau mentalității publi
cului respectiv. Teatrul modern are însă 
așa cum observa foarte judicios acad. Tu
dor Vianu, într-o recentă plenară a 
Uniunii Scriitorilor, un caracter grav. A 
ignora această coordonată (chiar și în co
medie) înseamnă te așeza alături.

A doua explicație este, după părerea 
mea, influența mult prea mare și deci 
nocivă, a unui anumit stil reportericesc 
în piesa de teatru. Pînă la urmă aceste 
două explicații sînt cuprinse într-o a 
treia: conștiința profesională.

— Ați publicat în „Gazeta literară*  
un prim tablou din „Paradisur. In ce 
fază de lucru sînteți ?

— Lucrez la ea ținînd seama de di
verse sugestii făcute.

Am încercat în această piesă să răs
pund, de pe pozițiile noastre, viziunii 
mizantrope și catastrofice a unei anumite 
literaturi occidentale în privința viitoru- 

. lui omului. Este motivul pentru care am 
subintitulatrD . „Anti-ELuxley" (gîndin- 
du-mă la cartea, „O frumoasă lume 
nouă“ „O, brave new world11 repre
zentativă pentru un întreg curent de 
gindire occidentală) deși pentru talentul 
lui Huxley nu am decît respect.

ANDRIANA FIANTJ

Concertul
Filarmonicii

La două zii© după reîțitoarcșjea 
din turneul întreprins în tară, Fi
larmonica bucureșteană, sub con
ducerea dirijorului Mircea Basarab, 
a programat pentru sîmbătă și du
minică obișnuitul ei concert săptă- 
mînal la care își va da concursul 
si un reputat pianist american — 
Shura Cerkassky.

Dobutînd la 12 ani într-un mare 
concert la Baltimore, Shura Cer
kassky a dobîndit de'tînăr o faimă 
mondială, cor.certînd cu succes. în 
cel© mai mari centra muzicale ale 
Europe?, Americii, Asiei;

La București, după recitalul sus
ținut miercuri seara în Sala Radio- 
televiziunii, Shura Cerkassky, va 
interpreta Concertul nr. 4 de Beet
hoven.

Programul simfonicului din săp- 
tămîna aceasta mai cuprinde Uver
tura la opera „Maeștri cîntăreți 
din Niimberg” de Wagner și Sim
fonia a 6-a „Patetica*  de Ceaikov- 
ski.

„Educația

estetică

a maseior"
La rubrica „Discuții*  ultimul nu

măr aî» revistei „Muzica", publică 
sub semnătura lui Adrian Rațiu un 
interesant articol Întitulat „Muzica 
și educația estetică a maselor” în 
care se face cu competență o serie 
de sugestii menite să ducă la .îm
bunătățirea mijloacelor folosite de 
instituțiile muzicale din Capitală, 
pentru formarea unui public muzi
cal larg, cu o înaltă exigență -ar
tistică.

Contyjqarea în paginile revistei

acestei „Discuții*  j>riri partjclpa-a i , ___
roa unul larg număr**  dei "compozi
tori, muzicologi, organizatori ai 
vieții muzicale, spectatori, va duce, 
fără îndoială, ia formularea unor 
propuneri de preț pentru ridicarea 
vieții concertistlce a Capitdlei.

Noi lucrări
la Editura
Meridiane

l mor...
de 10 bani

In sumarul „îndru
mătorului cultural” 
poți întîlni lună de 
lună o suită de arti
cole pe teme muzicale 
care găsesc desigur 
largi rezonanțe în 
rîndurile organizato
rilor vieții culturale 
din sate, întreprin
deri și instituții.

Paralel
materiale,

cu aceste 
una din

paginile revistei este 
ocupată în ultimul 
timp de o rubrică in
titulată „Inițiere mu
zicală". în care cu 
competență dar în- 
tr-un mod prea di
dactic, și citeodată 
lipsit de atractivitate 
publicistică, sînt dez
bătute teme de stric
tă specialitate CJJes- 
Dre diez bemol, be- 
car*  în nr. 2/64, „Des-

pre intervale" în nr. 
1/64) pe care cititorii 
le pot găsi în orice 
tratat de teorie muzi
cală, sau de ansamblu 
coraL

O suită de însem
nări publicistice, care 
să aducă în paginile 
revistei experiența 
unor conducători ai 
formațiilor muzicale 
în domeniul alegerii 
pieselor, metodicii

predării lucrărilor 
corale, diversele pro
bleme pe care le ridi
că interpretarea unor 
lucrări corale etc., ar 
fi desigur mult mai 
birie-venite, mai efi
ciente, decît această 
rubrică care nu cre
dem să poată folosi 
cititorilor cărora re
vista li se adresează.

T. P.

Unii umoriști au găsit prilejz 
a cieri o „explicație*  pentru t 
calitate a unora din monta 
umoristice scrise pentru telex, 
ne. La emisiunea Varietăți, c-i 
2 mai, Ovid Teodor eseu a c-~-t 
neplăcutul rol de a oferi aceas:c 
explicație. Ne critică lumea, z:::z 
cl cu mirare, vorbind in numele 
amintiților umoriști. Ne critici 
ziarele / na mai înțelegem nimic : 
Adică ce-or fi viind telespectato
rii ?

Și a propus o „mică socoteală9. 
Pe un abonat al televiziunii îl 
costă pe zi 50 de bani vizionarea 
programului. Dacă-și mai aduce ți 
niște mâtuși, revine cam 10 bani ce 
căciulă. Mare lucru 1Q bani! De 
aici și mirarea autorilor de texte 
umoristice: pentru ce se iace 
atîta gălăgie ? Pentru ce atîta cri
tică ? Pentru 10 bani ? Dar e ab
surd !

Spectatorii prezențf în sula de 
concerte n-au rîs de o asemenea 
explicație, chiar dacă era pusă în 
gura lui Ovid Teodorescu. E prea 
gravă eroarea pe care o fac unii 
autori de texte umoristice ca să 
mai poți și ride ! Dar, în siîrșit, 
avem o explicație : „Umor de 10 
bani". Ca să se știe 1
Autorii prezentării umoristice 
a emisiunii în discuție: Al. 
Andi, Mircea Crișan și Radu 
Stănescu I. A. A. CIUCURENCU

• Albumul C. BabA 
dintr*o  prefață și 70 
ceri.

w alrlhțit 
da reprodu-

contempora-O Albumul „Pictura __ ____
nă romineasCă *— 1944—1564" va 
oglindi printr-o judicioasă selecție 
de lucrări, creația celor mai repre
zentativi pictori romîni contem
porani, oferind o imagine suges
tivă a artei noastre actuale.

a Lucrarea „Desenul" de C. Bal- 
Ienbach este o inițiere clară și suc
cintă în istoricul desenului.

• In colecția „Maeștrii artei uni
versale" va apare prezentarea une
ia dintre cele mai de seanjă per
sonalități din istoria artelor. ■ 
Leonardo da Vinci.

9 Albumul „Arta populară. în 
.P.R." își propună să populari

zeze, în țară, șl mai ales pesta 
hotare, cele mai frumoase creații 
ale artei populara romînești din 
diferite domenii, urmărite în evo
luția lor istorică.:

• Lucrarea „Priveliști din Romi’ 
nia*  își propune să realizeze o 
prezentare sintetică în imagini a 
țării noastre.

• Parcurgînd paginile albumului 
„Flori din. Romînla", cititorul va 
avea prilejul să admire speciile 
cele mai interesante din bogata 
floră a țării, dintr© care unele rare 
monumente ale naturii.

Cronica literară■îhiTtI

itlul definește foarte 
bine starea poetului 
care este una de pă
trundere înfiorată în 
universul inedit al 
unei noi 
depășindu-și

vîrste, 
prea 

visătoarea adolescență. Există o 
dorință comună tinerilor .poeți {de 
a exprima valori ale timpului 
nostru printriun limbaj pro
priu, dînd universului poetic o 
structură foarte personală. Este 
un indiciu de maturizare a liricii 
tinere acesta căci a nu renunța, 
ci dimpotrivă, la experiența pro
prie <— motive, .imagini, sentimen
te specifice — înseamnă a sinteti
za pe niște' date particulare. 
Timpul poetic- este mâi ales afec
tiv, durata avînd pondere specifi
că în proză.

Ilie Constantin dezvoltă în. acest 
al doilea volum meditații, uneori 
surprinzătoare. Unghiul din care 
poetul abordează temele sale este 
de multe ori, sau pare a fi. destul 
de difidL Impresia generală e de 
structurare anevoioasa, a unui u- 
nivers. „Desprinderea" are loc cu 
sentimentul grav al dificultății ei, 

al răspunderii ce o implică fi o dată

chiar juvenilitatea încearcă să o 
amine : .Altfel aș fi vrut să fie, / 
alb dintr-o dată să mă aflu, / 
aidoma mocanilor culcați in 
cimp / trezindu-se la ziuă / îi 
cea dinții 
e

ninsoare'. Importantă 
aid-însă nu htjt sugestia ocoli-

respunzâtor un motiv anterior 
(somnul) dîndu-i-se noi adîncimi 
și nuanțe. Orele furate înseamnă 
nu numai inactivitate dar și ui
tare, confundare, despersonaliza
re : „Și orele, primindu-te pe 
rind, ! în depărtare te confundă, 
/ tot mai uitată, / fot mai de 
nerecunoscut între' surori". Zarea 
e „scundă", visele înstrăinează, iar 
eroul liric, în stare de veghe, este 
cutreierat de două ori de timp. 
Metafora sugerează pregnant va
loarea timpului activ, de dăruire

care Ilie Constantin nu scapă me
reu, este al încif rării imaginii.

Astfel, sentimentul generos al 
constructorului este notat în chip 
neașteptat: „Sînt omul, care trece 
prin zid / pentru că eu am suit / 
toate zidurile acestui oraș". Cc- 
lebrînd un „triumf al trăsături
lor", „veșmintele se smulg de pe 
mine, / ampli, umerii preiau 
văzduhul !“. Desfacerea dc apele 
mării („Mă ridicam din mare") 
sau brusca „senzație v a timpului 
la intrarea în'ziuă" sînt înregis-

ninse. Produce, în schimb, emoții 
luminoase „senzația timpului la 
intrarea în ziuă8 cînd zorii tineri 
se sparg în culori.'.Voința poetu
lui este de a vedea totul, de a 
intra învingător în lumină, de 
unde vine §i respingerea singură
tății fără chip, în ciuda efortului, 
zadarnic, al zăpezii de a o revela. 
Intîlnim undeva chiar o răsturna
re valorică a despărțirii de iubită, 
pentru că „despărțirea e ordinea 
casei" — și se întîmplă atunci 
„cînd oglinzile ajung-după o noap-

ILIE CONSTANTIN : „Desprinderea de

Peisaj
. • în colecția „Orașe șl prive

liști*  va apare volumul „Govora-, 
Olănești".

se autoexprimă. Din acest unghi 
sînt surprinsa și aspecte cotidie
ne de muncă: „E-n închegare 
cumpăna de nave, / carenele, ca
targele din vînt}' / în țărm suit 
se-aliniază, grave, I Aceste insule 
de țări, crescînd". Din marea că
lătorie a lui Columb poetul este 
fascinat de clipa ciocnirii cu noul 
continent : „O, mohorîte chipuri, 
aspră lume ! / Temuții ochi se 
descleștară,- mari / Cînd continen
tul, încă fără nume, I Intră 
nave și în marinari".
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rii vîrstei,' critice.xît anularea ei 
precedentă : „Dar sînt mult mai 
adesea cofrorîri t fără de voie-n 
vîrsta viitoare, 1 atît de albă, / 
aproape anulată de alb !“.

Ordonarea acestui univers este 
străbătută de neliniște și de un 
refuz al inerției (prin aceasta 
stare sugerată în foarte multe 
poezii, în ciuda unor aparențe 
glaciale, acest tînăr poet pare a 
mărturisi cele mai puternice afi
nități cu lirismul patetic al lui 
N. Labiș).

Una din nejjp^tile poetului 
vine diri. c^rupjarea eu timpul. 
Aici se dezvoltă la un nivqJ co-

operei .profund fon- 
zilelor noastre. A- 

de timp nu este nu-

emoționată 
structive a 
ceasta sete 
maidecît prilej de meditație dar 
presupune o anumită dinamică a 
viziunii asupra lucrurilor, o învol
burare interioară uneori de bună 
factură, din care răzbat la 
suprafață doar unghiuri curioase, 
zări „mutate", terenuri în pantă, 
spații hașurate de trecerea păsări
lor, „Prin care văzul meu te bă
nuia". Este aici chiar o geome
trie a gestului liric, o figurație 
inspirată a tulburărilor lăuntrice 
și de aceea prolyl mațe, de

trate de poet cu .pregnanță plasti
că. In toate aceste imagini co
mun este sentimentul plenitudi
nii, al triumfului într-o ipostază 
nouă, smulsă inerției amorfe.

Există, apoi, în acest volum o 
evidentă predilecție pentru rele
varea lirică a unor stări ini
țiale. Poetul este un iubitor 
al zorilor confuzi, cînd noaptea 
alunecă duios spre apus și lumea 
e parcă învelită de o pînză visă
toare, „acoperind statui ce încă 
nu-s desprinse / pe deplin din 
piatră". Impresia răsucirii pămîn- 
tului către înserare are proporții 
apocaliptice, de sfîrșit de ciclu, 
cînd-lumea e inegală, cu stmete

te soarele scăpat8. Timpul adevă
rat, vrea să spună poetul, nu estș 
incert, nedefinit, întunecos. Miș
cările, în noapte, i se par înceti
nite, respinse, j,încep spre înapoi 
poate spre copilărie". Senzația 
de univers în devenire o dau și 
începuturile de anotimp: „Vine 
«n semnal de răcoare / o încuviin
țare a fructelor înfăptuite / vara 
se sfișie cu o ploaie, 1 cu o dimi~ 
neață recț, / cu o noapte de alte 
stele'. Intensitatea culorii scade, 
anotimpul este portocaliu.

S^ realizează în multe din poe- 
ziile-’sale.țin proces de înregistra
re a începuturilor, și îp dimensiu
nile lui sg veridică îr^uși-ețojjJ lițic,

La Ilie Constantin pregnantă 
este ideea inițierii, a pregătirii 
unor mari ascensiuni. El scrie o 
poezie de notație, înccrcînd chiar 
depoetiiarea expresă. Rău este că, 
uneori, cu adevărat versurile sînt 
prozaice, nu comunică o emoție 
autentică, rămînînd notații nele
gate de o idee poetică destul de 
clară.

Dintre tinerii poeți cel mai pu
țin preocupat dc viziuni cosmice 
este totuși Ilie Constantin. Poe
mul, înjțenere criticat, „Desprin
derea de'țărm" nu e nicidecum 
cosmic. Cineva confunda (într-o 
cronică) g^ștul poetic cu însăși 

poemului și-j reproșa șu

torului că nu are o viziune su- 
praterestră, deasupra simțului o- 
bișnuit. Adevărul c ca în acest 
frumos poem „excursia cosmică" 
rămîne una terestră, la nivelul 
simțului obișnuit, ca nu se pro
duce și nu măsoară inedit spațiul 
infinit, senzațiile 
acesta. Poetul a 
simplu călătoria, 
gest poetic de 
pentru a potența 
despic pămînt, visuri, adolescen
ță. Cc legătură cu poemul are, de 
exemplu, „îmbrățișarea de ceață 
a pădurii" ? Este ideea comună a 
inițierii în lumea pentru care, 
simbolic, poetul pregătește „des
prinderea de țărm". Propria ma
turizare e în acord armonios cu 
marea -dezvoltare a țării însăși, cu 
împlinirile ei epocale.

Poetul veghează din ce în ce 
mai calm gestul poetic, are tot 
mai mult certitudinea împlinirilor 
și totodată, se simte îndemnat să 
mediteze asupra unor teme funda
mentale. Cîteva, de natură etica, 
mărturisesc dorința de continua? 
mișcare, de dăruire acestui timp 
minunat, pentru că „Patria e-n a- 
ceasta mutare./ de vieți spre cum
păna fericirii, /în mari priveliști 
schimbînd priveliști, / e în parti
dul fixînd timona /și prora naltă 
spre comunism".

produse de 
simulat pur și 
a construit un 
reală frumusețe 
declarațiile sale

o. swwu

• Uri amănunțit și practic gbid 
despre cele mai interesante și 
atractiv© locuri turistice din> Delta 
Dunării și de pe litoral va’fi cu
prins în ghidul Dobrogea.

0 reeditare
| necesara

în urmă cu 9 ani, EcLituț^ pentru 
Literatură și Artă publica sub sem
nătura unui grup de muzicieni, — 
Zeno Vancea, Ion Vicol, Tiberiu 
Alexandru și Ion Marian, — o in
teresantă lucrare dedicată sutelor 
de conducători ai formațiilor co
rale de amatori ce au luat ființă 
în anii din urmă în mii.de locali
tăți ale țării.

După cum era de așteptat, cartea 
s-a epuizat curînd după apariție 
cu atît mai mult cu cît literatura 
de popularizare adresată conducă
torilor formațiilor corale de ama
tori,. n-a prea stat în atenția foru
rilor noastre editoriale.

Republicarea unei lucrări de ase
menea factura ar aduce desigur o 
contribuție prețioasă la îndrumarea 
competentă, la înarmarea sutelor 
de dirijori ai corurilor de amatori 
cu un arsenal de cunoștințe indis
pensabile oricărui dirijur cu-' pri
vire la organizarea formațiilor Vi
rale, alegerea repertoriilor, studiul 
pieselor vocalo, interpretare, tehni*  . 
ca dirijării corale. > . ,

I. s.
■ww
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oate mă credeți, poate că nu, eram 
de-acuma băuiț mare, trecusem de 

șaisprezece ar.i. dar rin văzusem încă lașul, mă
car că era la o z-::.<::uri de băț de tirgul în 
care venisem ți n pe teme.- Nu-l văzusem și 
pace! Din auzite, închipuirea mea îl asemuia cu 
tîrgușorul nostru, ceva mai mare, poate, și mai
curat...

Ce știam eu ce-i la Iași!... Și totuși, mă hotă- 
rîsem să urmez la Iași cursul superior al liceu
lui. La noi în tirg nu era decit un gimnaziu cu 
patru clase „secundare" — cum li se spunea pe 
atunci. Or, eu vroiam să urmez liceul.

Și, o dată hotănrea luată, pornesc către Iași. 
Examenul de admitere în cursul superior al li
ceului urma să se țină peste vreo trei, patru 
zile. Cu trejiul, pină la Iași, făceai vreo două 
ceasuri. Dar ca să merg cu trenul, trebuia să 
aștept pe puțin vreo două săptămîni după auto
rizație. Asta din pricină că pe vremea aceea nu 
puteai merge cu trenul nici două halte fără au
torizație. Așa era rînduiala lui Antonescu. Și 
cum eu n-aveam timp să aștept, ce mi-am zis: 
„Banii de tren mi-or prinde bine la alte nevoi. 
Cine știe bum o fi la Iași!" Tînăr eram, bagajul 
nu mă prea îhcurcă, — arh, pornit la drum apos- 
tolește, cale de șaizeci și ceva de kilometri.

...A treia zi, către prînz, iată-mă-s la porțile 
lașului —ț...sus, pe dealurile Buciumului! Pe 
seară, după ce colindasem orașul de-mi țiuiau 
urechile de foame și neodihnă, am dat și peste 
liceu.

Pătruns de sfială, intru în curte. M-a întîm- 
pinat portarul, îmbrăcat intr-un soi de livrea cu 
fireturi. Era un moșneguț albit de ani, cu mus
tățile răsucite în Sus, a importanță, care mă 
scruta bănuitor și rece. Apariția, mărturisesc, 
m-a copleșit de tot. Abia după ce-am intrat în 
vorbă cu dînșul m-am dumirit eu asupra înde
letnicirilor sale. Mi-am luat îndrăzneala să-l în
treb cum e cu examenul de admitere. M-a pri
vit mirat cîteva clipe, dar se vede treaba că 
persoana mea nu i-a stârnit alt .interes decit, 
poate, nedumerire că mă vede la poarta liceu
lui. „Vezv și tu la avizier — mi-a răspuns, el plic
tisit — dar mai repejor că acuși încui poarta". 
La avizier citii că a doua zi era și ultima în 
care se mai primeau înscrieri pentru examen.

Am ieșit în stradă șz o vreme am stat în cum
pănă: „Să mai încerc, sau..." M-am hotărît to
tuși să încerp.

"Unde să rămîn peste noapte? Am stat eu, am 
socotit și pînă la urmă, întrebînd din om în om, 
am pornit-o către gara mare. Acolo — lume! —• 
de n-aveai unde să-ți tragi sufletul. Către mie
zul nopții am izbutit să-mi găsesc un locșor în- 
tr-un ungher mai ferit din sala de așteptare. 
M-am ghemuit pe bocceluța mea cu schimburi 
și cu plinea luată de-acusă și spre ziuă am 
adormit.

Dimineața mă duc din nou la școală. Curtea 
școlii viermuia de elevi. M-am strecurat mai 
ușor prin forfota aceea, bucuros că nu mă bă
gase nimeni în seamă.

După vreo trei ceasuri de așteptare, răzbesc și 
eu la direcție. Secretarul școlii mi-a luat hîrtiile 
și a prins a le cerceta plictisit. Cînd a dat cu 
ochii peste certificatul de absolvire a gimnaziu
lui și-a ieșit o clipă din indiferența lui și m-a 
privit curios. Certificatul era doar „a^gumentui" 
meu forte. Se vede treaba însă că înfățișarea 
mea nu l-a mulțumit pentru că S-a încruntat și 
m-a chestionat colțos:

— De unde ești?
întrebarea mi s-a părut fără noimă. Doar din 

acte reieșea clar de unde sînt. I-am rnsr.-’ 
rat, de unde stnt.

— Și cine te ține la școala?
— Nimeni* *'*  . w

tor, chiuind, cu mucita ta srecfc. Pe zrW. îtrp*- 
ca de cjr.tat-Cugtas dog.: de bdxturd. cfxia mere* 
acetași cinice, -y** doi’.s de șale. Che
cul $sta i-amintea- pe semae, de ccn*** llxticâ. 
pentru că nu apuca să-l upre: cască maadelă. 
își începea iar, de la capăt, pernei^se«I de taja* 
râturi, mai înverșunat. Apoi, după ce-l sp.-tx 
pe conu? Mitică să nu-l mai spele teete Dr^â- 

dea în mine și-l ir jura pe com»’ M • r*..
Cît era vara de lungă, stătecm ce** — f»e 

soare, fie zloată. Dormeam ca per****’?*e. rtt ce
rul liber. Mai ren era cnut ptova. Ingb.eruii pe 
paie sub batoză, cu un sec în ccr. nu p-t< mc 
puteam feri de umereaUL Cum erem și peznieri 
nelipsit al batozei si al trz-- 
cîmp și noaptea și scrbâto’-f’e .Tn rr.‘ez^. ’rpr 
de lingă ele »~ccar de-ar fi veu«t priopil Dă' 
nu ploua întotdeauna.

Iama însă, o dreec— bfne. A^r-r e*e«

*
-Cele patru zile cite mai rămăjererd pî*A la 

începerea csrssrflom eoKadtot toate atokataleie 
lașului. Dar psrdd eu mi-cm pistt. ■Tu pewtm 
că n-ar fi fort ! Nn pășeam rnsd atei ana pe po- 
trira pa-gii mete. Mei ieftin de o oue pe teși 
pentru pird»-»e. plus eHmente, ptes lemne — au 
găsisem wieăiert.

_Ass cm teeepsî rarrarzle. Cu dormitul o re
zolvasem. pfnd sas, alta. .Wi ebonasem ta peri, 
la sălile de așteptare, deși triăem ca Mea ta sta 
să na des vreo recie peste mine.

La prîaz, era scăpăm de la seoeli. mc du
ceam glonț râ pteță. Campcrcm de ta o precu
peață patru bucățele de mdtex. oiște roșu, o le
gătură de ceapă și pe urmă o luam ta deal, spre 
Copca. Pime n-eveem de tnde ri-mi eumpe». 
Se dădea xxmri pe cartelă, iar eu cartelă 
n-aveam. Mă pierdeam ta p-âdtaa mare pe cite 
o bancă și expd ee-mi tratam bucate!» ca 
să-mi ejungă r. pe seară, mâ epuesm de lecrx.

NoapZea-n psrf, dmtaecșe — ta școală, după- 
amixza-n pere.

Din cei două mfl de tei rămași bai cumpăra
sem cărți și certe, iar de rotai pneam ca eu 
d:*.ții. ea să-mi țtaă și ei sSete. CBrtăe te lua
sem mai ieftin de ta băieții d-x anii mai meri, 
care «a wsi eveaa nevoie de e£e. Așa era obi
ectai Cirt- noi as prea se fcpărtcs pe .atunci. 
ȘedEe se deseureeu era psteez.

toate astea ax țiaxî istria A ■xr

dt tn *> smțuen «mie.
«« ftU. Poce de vist M fi fost f pioas. Plo«*se 
in d«pi-cr-.:^zt ceeea ji t/sxseser-. te peta ud 
leocrcâ. pe ixsercte. Ghemuit pe s* cot? de bas
că în seta de așteptare, adomrfsem burtea*. Așa 
a pxs mina pe rr.rae razie .

La poliție, un comisar b’-.hătt de nesomn și 
băutură m-a luat la cerc&ărL A Jost primul om 
din Tari căruia i-am istorisit adr-rrai PtâcCisit, 
pe la jumătatea spovedaniei mele mi-a cirp-.:, 
dfn senin, cîteva palme de mi-au fulgera? ochii 
și cu un picior ia spate m-a trimis ta bașcă: 
^Lcy-eă lămuriri eoî mitae ta școală cum stă 
chestia, _pe măta de jigodie.**

Mi-am petrecu? r.oaptea tootaltd cu niște pun
gași de buzunare. N-am închis ochii o clipă.

—Cu gardianul după mine, cm ajuns ia liceu 
pe ta nouă dimineața, după ce începuseră cursu
rile. Portarul, privind la mine speriat ca la altă 
arătare, ne-c condus grăbit îr. biroul directo
rului.

Am intrat și am încremenit Ungă ușă, cu 
capul gol de gînduri.

După ce i-a semnat gardianului o hîrtie, di
rectorul i-a făcut semn să iasă și am rămas sin
guri. Mi-am dat seama că cei de la poliții îl pre
veniseră despre pățania mea. A urmat o tăcere 
grea, chinuitoare. Stăteam cu ochii țintă în po
dea neîndrăznind să ridic capul.

-??•' Huit? “If
— ...Adi&L, sa vedeți — încerc eu s-o dreg — 

am strîns ceva bani, o să-mi mai trimită și 
de-acasă...

— Ce-i tat’-țu?
— N-am, numai mamă:..
— Hm!, gazdă ți-ai găsit?
— Aîî... încă nu... dar să vedeți, stau deocam

dată la niște rude — mint eu, preventiv, pe ne
răsuflate.

— Hm! rude — mormăi el nemulțumit, în 
vreme ce-mi înregistra actele. Bani nu, tată nu, 
gazdă nu, dar vrea la liceu... Vă trageți toți la 
domnie, fugiți de sapă!... Miine te prezinți la 
comisia de examinare. Altul la rînd!

...A doua zi, spre prînz, mi-a venit și mie rin- 
dul să trec hopul cel mare. Dar după primele 
întrebări, teama mi s-a risipit ca fumul. La car
te, cum vă spuneam, mă țineam tare. Oricît 
m-au sucit cu întrebările, nu m-am lăsat!

Ziua următoare am venit în zori la școală. Ve
nisem degeaba. Poarta era închisă. Abia pe la 
șapte a descuiat-o moșneguțul în livrea. M-am 
dus întins la avizier și am citit pe nerăsuflate 
listele. Citesc, citesc și către coada unei liste dau 
și de numele meu.

Eram licean!
Am și plecat întins la secretarul școlii să mă 

înscriu la cursuri. S-a uitat cu ochi răi la mine 
și m-a întrebat răstit:

— N-ai plecat încă?

— Ce te zgîiești la mine ca vițelul la poarta 
nouă?

— Nu vă supurați, dar nu înțeleg, poate mă 
confundați cu altcineva... zic eu, nedumerit.

— Nu înțelegi... Zi mai bine că o faci pe 
prostul!

— Bine, dar m-am văzut admis- pe listă! — 
șoptesc eu îngrozit de gindul că poate nu citisem 
bine listele.

— Admis pe listă... Dar ce, o sâ te îmbraci și 
o să mănînci din listă? Taxele o să le plătești 
din listă?... Dați năvală ca orbeții și pe urmă vă 
țineți de cerșit pomeni: „Că, să vedeți că nu pot 
da rata la taxă, că-i sucită, că-i cimitir. „Pared 
liceul ar fi azilul calicilor!... Gazdă ți-ai găsit? — 
mă întrebă el repezit.

— Nu încă, v-am spus doar că stau ta niște 
rude, deocamdată...

— Trei mii... deocamdată!
— Poftim? — holbez eu ochii la dinsuL
— Trei mii! Atîta e prima rată a taxei. Pină 

la vacanță. Pe urmă, în ianuarie, mai dai trei 
mii, și încă trei în trimestrul celălalt și ești 
chit!... Dar fără întârzieri, că la noi nu se prinde. 
N-ai dat rata la scadență — la revedere, puiule! 
Scurt! Aici nu-i azil! — ținu el să mai precizeze 
o data.

„Precizarea" îmi luase piuitul. Simțeam ci 
mă trec sudori reci și capul începu să-mi vijiie. 
Am îngăimat ceva în neștire.

— Cee?... E mult?... Dar ce-i fi crezînd ta ci 
aici e tarabă, să te tocmești?... Ieși afară, dobi- 
tocule!

N-am ieșit afară. Tremurînd. am scos banii 
din sin și i-am numărat cit îmi ceruse.

I) in cele cinci mii de lei de care-mi
legasem toate speranțele mele de 

viitor licean, trei mii se și topiseră dintr-un foc. 
Cu ce-mi rămăsese trebuia să rezolv problerr.z 
gazdei, a cărților, a mîncării... La îmbrăcăminte 
nici nu mă mai gîndeam.

La urma urmei, cinci mii de lei, pe vremea 
aceea cînd te duceai la piață cu un sac de ba-.i 
și te întorceai cu te miri ce, nu valorau cine 
știe cît pentru cine-i avea.

Cît timp urmasem gimnaziul, cu chiu, cu vai, 
mai cu amînări la scadențele taxelor, biruisem 
această prăpastie — banii! Poate că și de aici 
izvorîse în mine cutezanța cu care făcusem pasul 
nechibzuit. In sinea mea nutrisem sperar.ța că 
poate „cumva" voi răzbi și la liceu.

—Primele două clase gi—-z~:ale din târgul meu 
natal le făcusem ta cursurile de zi. Restul — „în 
particular".

Aste înseamnă că .a doisprezece ani am plecat 
di*  tirg,- ta țară,să-aă caut un rost. In târg 
Ău-mi găsisem. Cele două mori, o uleiernițâ, un 
atelier de făcut Jringhu și căpestre și uzina elec
trică își aveau rob:: Tor, cu stagiu. Alții proas
peți nu mai aveau loc. în schimb, la Hîrseni, 
conn’ Mitică area și moșioară, avea și cîrciumi 
in vreo patru sate, și vreo două mori, și vreo 
șase garnituri de freer... Avea multe conu' Mi
tică! Și cum avea nevoie și de de-al de mine ca 
să-i pună la treabă pe te miri ce, m-am dus la 
.dinspl.

Din primăvară pinâ-n toamnă eram ajutor pe 
tractor ia arat și treerat.

Lucram cu unul, Vasile Pașcu — meșterul 
meu, un mecanic clasa întâia și un bețivan și 
mai și! Se trezea din fumurile beției doar noap
tea, cînd dormea...

In general, nu era om rău. Atîta doar că te 
cîrpea din te miri ce cînd era cu chef. Și cum 
era băut în fiecare zi...

Pe mine, pentru că nu izbutise să mă dea pe 
băutură, mă socotea așa, un fel de suflet de pri
pas care face umbră pămîntului degeaba. Poate 
și din pricina asta, cînd era băut, îmi miruia 
cîte-o scatoalcă de mă împrăștia pe jos. Apoi, 
tot el mă întreba cu prefăcută grijă, privin- 
du-mă curios cu ochii lui apoși de bețivan:

— Ce-i măi, cutărică, te doare bre?... Numai 
de-atîta?!... ScoaV în sus, că acuma te deșu- 
rubez! Ce, crezi că așa se învață meseria? Pune 
mîna: gresează batoza, alimentează tractorul, 
fă aia, fă aialaltă...

Eu mă adunam de pe jos și mă apucam să 
fac ce-mi poruncise, măcar că treburile acelea le 
mai făcusem o dată înainte de a mă pocni. Și în 
vreme ce meșteream la tractor, el se așeza pe pro
țapul batozei, își lua capul în mîini și privind 
la mine începea să mă înjure. Nu cu dușmănie! 
Mă înjura așa, potolit, ca să-și facă damblaua, 
își avea el un sistem al lui la înjurătură că, pri
ma data, cînd l-am auzit, am rămas și eu cu 
gura căscata de parcă ar fi fost vorba despre 
altul. începea cu marna, cu tata, cu surorile, cu 
frații, cu bunicii... Apoi trecea la copiii și la ne
poții pe care presupunea că o să-i am cîndva 
și; terminînd cu neamul meu — de la fașă pînă 
la barbă albă — prindea să-i judece pe toți 
sfinții pe care, nu știu de ce, îi numea aghiotanții 
lui dumnezeu. Isprăvea, invariabil, cu grebla lui 
dumnezeu cu care zicea că-și adună dimineața 
stelele de pe cer... Cînd treeram, de erau oameni la 
batoză, își lăsau treburile baltă numai să stea să 
se minuneze de meșteșugul lui la înjurături. Fe
meile, cel puțin, cînd îl auzeau, fugeau în lumea
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rile, iar își amintea de mine:
— Baă, suflet de-mprumut, ce fsă erate’
Ti spuneam ce fac.
— Zău mă? li dai zor, hai?— Te-a torit 

nicia ca să-i sporești avenle tiOterr xi ej'iiia 
care mi-a mincat vieța, mi?_ p-e reemi ri us

de seamă ca să fug la rre—.c. mă p>xnea noa 
Și mă pocnea mai cu sete decit ‘-rîa oară. Dă

de ajutor moramlnL- Cum, «ecr-s. nr-be e 
că-mi agoniseam bani pe».tm citi și pentru 
taxe.

In februarie și m tenie Qpseam de la eons*  
Mitică două Atîta traces erameneie
pentru cei care deden fi-—<~il parti
cular*.

— Școala mea? tinere, are o tradiție care-i face 
cinste — începu directorul, marțial. Iată de cfc, 
tinere, prezența ta aici este indezirabilă. Nu pot 
permite să existe in școala mea borfași, pe care-i 
adună noaptea poli'ia de pe stradă... Pentru ora 
zece am convocat ccr. liul să discutăm acest caz 
fără precedent. Ești liber.’ Aștepți afară să ți se 
comunice hotărîrea...

Am ieșit împleticindu-mă și m-am mistuit în 
magazia de lemne a școlii. Acolo, ferit de ochii 
acelei lumi haine, am izbucnit în plîns. Așa m-a 
găsit profesorul de franceză, dirigintele clasei 
noastre. Poate pentru că mă văzuse că-s elev 
sîrguincios la învățătură, poate de altceva, aflînd 
ce mi șe întîmplase m-a căutat. „O să văd ce 
pot face pentru tine la ședința consiliului".

Peste vreo două ceasuri m-a chemat direc
torul.

— Tinere — mă ia el în primire — consiliul 
a dovedit multă clemență și a hotărît să-ți ofere 
posibilitatea ca să apuci pe drumul cel drept... 
în două săptămîni ai obligația să-ți rezolvi pro
blema domiciliului și, în general, să-ți organizezi 
o viață demnă de liceul meu în care ai ■ avut 
cinstea să fii primit. Cum o să faci, nu mă pri
vește! Sper totuși să înțelegi un lucru elementar: 
nu poți urma la școala mea avîndu-ți domiciliul 
în beciurile poliției... Și încă ceva: despre ruși
nosul dumitale episod cu poliția, cred că nu mai 
e nevoie să te avertizez că nu-i de dorit să de
vină de notorietate publică. Și așa, ai gduș des
tule prejudicii bunului renume al școlii mele. 
Ești liber!

-am reîntors în magazia cu lemne.
Cît voi fi stat eu acolo frămîntîn- 

du-mi mintea, nu știu. Cînd am reușit să cobor 
pe pămînt din visările mele, se-noptase de-a bi- 
nelea. Aproape de 'tot, in spatele școlii, s-au por
nit a bate niște clopote. Gard în gard cu școala, 
era o biserică. Magazia cu lemne — lipită de 
gard. Gardul, vechi: cîteva seînduri abia se ți
neau în cuiele ruginite.

Privesb la gard, privesc la școală și, deodată, 
sar în sus ca electrizat. Eram salvat! încerc tă
ria seîndurilor. Le-am desprins cu ușurință. Re
zolvasem problema dormitului! Cea mai grea 
problemă!... „Dar celelalte?" Dar ce-mi mai păsa 
acum de celelalte!

Irit. fn parc ta CoșmL Seara, dvpd

r dupi ee «okzI ee servxî*  tfcvdena de mEtarri 
cinseie, era rt*edă  mi tbavt*  tu curtea bî- 
serfeâ. De «x. pri*  gert — H w ngrmt m lem
ne, tar de eeo^o ari .ta nsam ta Koele, H etess 

te etart, cind r«ee omri de se»raeta ri focă *o-  
cri ia tobe, (tocmeam ?»werttert» terras ta 
banca mes.

Ase ara d-xs-o r* to Aș fî dus-o
poate șx tot anul Dcr_

Tutr-o c^mtaectă — se vede treta^c ce rin râu
ra obosea — ** w-ra pnt-t zrezs î*  rreme, iar 
ctad m-am :-evrt era pras tirara. In ctasei 
rtttea omz? de se? r ieta ca brețri pEn die lemne 
Cted !-cm rErat btemce de somn cxx eram, ta 
mrâtes mea < rrîenît doar n gtad: «Sc
n*  uri prrâdir Se*  di», berea, dan fage ta «e- 
raaxtre Ti dZs*r-o  swueitErâ o desri.ri_ Clase 
uoert-t era ta etaj. Omul văSudw ml rnftaflDr 
și gr.rd ri prvbcbtî că are de-c «ace c*  an boc 
a arasert tesraele c*t  cote, a pus mtaa pe-c 
senrtrt^-ă si s-a repezi? sc-sd r--- de ’bre. Ax 
îngPbTT î sf docr otite era prtrt tegraar

— Bed " .<xtate. r.u dc câ ns-s BoC—
Anzf*d  e€-l strig pe nume, amri râmase o 

rfipu dereumpânâ. Arunc*  scurtătura ri*  mfcri. 
epta râ ha dta scurt:

— CV cârti rid, pu*îama??_  Tu toc ri rt«: 
aceri umbli noeptea hehnena prtx oraș și zpr 
r« si tray ca te hotei!- Hă. te riravtort

De *eîu!  Ini, Axtute r.u era cm râz. Dar pe 
eteri na-i patra suferi Poete d și dra pretau 
si*̂ei  tui. Ortcîti curățenie ar fi jScat, după 
cursori girau sălile de ctasă ee nuse grajdan.

— Nu-i ce crez? metale, n-ara case, —
cm șopti? ea pierdut.

— Cum n-ai? Nu ești elev căzi?
— Bz da, stnt, dc- n-am vad» rte_
S Arirte a fost al treilea cr~. dfx feș- cărtic 

i-am istorisit istoric mea. C^xd cm isprerit de 
rpax. s-a nd:rat. a aprins focul ss s-a dus la tre- 
burtle scle. A rarer:: intr-as tirzta. s-a așezat 
ta bancă Rugi mine și m-a p-rr? m.tlîe crame 
eu ochi Huegurați de tristele. -*rd  sc un
curtat. Apoi s-a ridice?, mi-a iuet boerâîuța cu 
tot cruțai meu și a pornit cătra «șa. II priveam 
tatrtget și nu, mai știam ce se crad. In prag s-a 
oprit, s-a ixtors către mine, a crtet si a rastft 
rmpta.-

— Hei și-i sta ta mine— 

e a om de serviete, Axrâte căpătase 
de ta direcție tocutașd chiar ccolo.

ta curte*  școlii. Era o cămăruța modestă, ta un 
snbsri, ta care abia de încăpea u*  pat de fier
cc-Tor, o piită de gătit si ss «ighesn de spălat. 
De- peexru mine, cămăruța ecete evea coordo- 
nateie n*ui  paiet la care nici s-cs fi îndrăznit 
ri visez. Nevastă-sa slujea cu simbrie, casă și 
mese, ta «*ri  din grangurii orezului. Axtnte dor
mea la nerastă-sa, în oraș. :.ar câ-iă-uța o ținea 
poelă, ^de rezervă pentru zile uegre^ — cum 
îmi explicase eL

La prînz, m-a chemat cirecîorul:
— Tinere, zice, am fost informat că ți-ai gă

sit di. Cum? Nu mă pnrește.’— Te-am che
mat doar să-ți atrag atenția că. tafroeft vei locui 
în teciu» școlii, ești obligat să te cc-.porți ire
proșabil. E clar? Și ai grijă să au-mi reclame 
servitorul că nu-i plătești ce i se curine pentru 
găzduire! Cît despre celelalte-, hm. să nu faci 
risipa te lemnele școlii— poți pleca.

-Acasă" Axinte mă aștepta te ușă. îl interesa 
sa știe ce mi-a zis directorul, l-am spus și tot
odată l-am rugat să mă păsuiască o lună cu 
chiria.

— Care chirie? 
— Păi, dreptul dumitale... doar nu-s milog! Și 

directorul mi-a atras atenția—
— Ia mai dă-l în brînză de director!— I-am 

spus și eu așa, o vorbă ca să nu-și închipuie 
cine știe ce. Cit despre chirie, rezi-ți de treabă, 
că mă supăr. Doar n-oi fi crezînd că te-am luat 
la mine ca să mă pricopsesc din chiria ta!...

Oricît m-am străduit să-l fac să înțeleagă că-i

trept-A Ixi, !e «nM e»n rera^ît si-I supJ’ 
de-c binelea.

— Dacă nv vrei și nu rrei. atunci hai să fa
cem altă înț^egerv; o cc-fi ajwt ’a mrătQrițf 
claselor.

— Ce-ai căpiat" Dgt Tinde s-a mai pomenit?... 
Și de învățat cînd o sâ înveți?... Nici nu te 
gîndi!

Pînă la urmă, ne-am înțeles totuși și a ac
ceptat:

— Bine, fie.' Dar cu o condiție, dacă ții neapă
rat: facem curățenia în zorii zilei, să nu simtă 
directorul. Altcum, iese cu scandal! Ia gîn- 
dește-te. un elev din cursul superior al liceului, 
noaptea freacă podelele și a doua zi vine la 
școală! Dacă află, ăsta e în stare să ne măture 
pe amîndoi de aici, să nu-i facem tîrla de rîs. 
Așa că, să fim înțeleși!...

...Bruma de bani ce-mi mai rămăseseră îi lă
sasem la un speculant, în piață. Luasem pe ei o 
legăturică cu fasole, niște ceapă și vreo zece ki
lograme de mălai. După aproape două luni de 
zile, mîncam și eu o mîncare caldă. Drept e că 
ciorba de fasole, aceeași în fiecare zi, era cam 
răruță ca să mă țină proviziile, dar mie mi se 
părea dumnezeiască!

eni noiembrie, friguros al naibi, iar 
eu îi țineam piept numai în hăinuța 

mea de doc. Și-apoi, mai era o lună și jumătate 
pînă la vacanța de iarnă. A doua scadență pen
tru alte trei mii taxă batea la ușă, iar eu nu 
mai aveam o lețcaie.

într-o bună zi am pornit-o așa, fără ținta, prin 
oraș. Adică, nu chiar fără țintă. Ținta mea era 
să-mi găsesc ceva de lucru pentru după-amiaza. 
Dar ce anume? Am luat-o spre Tîrgul Cucului,
apoi am cotit-o la deal, în sus, pe Sărărie. Și 
cum mergeam eu așa tot privind prin curțile 
oamenilor, am găsit și leacul nevoii mele! Ideea 
mi-au dat-o stivele de lemne rînduite prin curți
le oamenilor — provizii pentru a infringe cer
bicia iernii care batea la ușă. , .. •

Am intrat, la nimereală, într-o ogradă:
— Bună ziua.
— Bună ziua...
— Aveți lemne de tăiat?
— Da...
— N-ați vrea să vi le tai eu?

— stegar? Tovarăș n-ax?—

— Pr- -

— Atunci arm o să le tai, cu mîinile goale?...
— Poate găsiți dumneavoastră pe la vecini
Gosptdma stătea ta cumpănă, dacă să se 

tacurce cu mine ta treabă, sau nu. întreba așa, 
dmtr-o doc re:

— 5: ceri mult?-
— Nu!
— Cît ceri să mi le tai?
— Cît vreți să dați...
— Bine, bine, dar cam cit?...
— .Vi v-am spus? Cît vreți să dați. N-am 

prețf-
.V-zrecrt ș-e:! Luam cit vroia să-mi dea gos- 

godina. De bună seamă că luam puțin. Bănuiam 
asta după c-cba cu care alerga pe la vecini să 
focă rost de beșchie și de topor. Dar eu eram 
baaujoj și de-atîta. N-avecm preț. N-aveam de
vii o dorința: să învăț la liceu.

D-.-^-nezra — liceean, după-amiaza — tăietor 
de lemne, seara — elev care-și făcea lecțiile pe-a 
doua zi. tn zori — ajutorul omului de serviciu la 
maturatul claselor. Și așa, în fiecare zi. Ba nu, 
în recreații eram și bucătar. Dimineața, după ce 
tsprăveam de măturat clasele, puneam fasolea 
rtx crpacașul la fiert. Cartofi găteam mai rar. 
Se g: ecu mai greu. Lăsam focul potrivit și in 
??!? p-zt*u  recreații dădeam cite o fugă să văd 
de mîncare. La prînz, cînd eram gata cu școala, 
€*z  •:zrîc și fasolea. Mestecam o 'mămăligă, pe 
fvffâ mîncam și — la tăiat lemne!

Przâ în vacanță am tot tăiat la lemne. Cu ba
nii ciștigați reușisem să adun ceva provizii. Din 
hala de vechituri cumpărasem o manta cazonă, 
-■*:?  bocanci. Mantaua am vopsit-o bleumarin, 
‘ntr-o noapte. De cusut pe măsura mea, mi-a 
cz-z'-z un croitor, pe gratis. Adică, nu chiar pe 
gratis. Omul avea de tăiat vreo trei mii de kilo- 
grame de lemne, eu avegm de cusut mantaua. 
Ne-cm înțeles repede. Mi-a cusut mantaua, clasa 
întîi. Putea să tot vină iarna!

Pe scurt, mi se dusese vestea în Sărărie. A- 
veam de lucru în fiecare zi. La cîte unii, mai cu 
stare, lucram și cîte o săptămînă în șir, toate 
după -amiezele. Erau și curioși care mă întrebau 
de ce vin la treabă numai după prînz.. Mă fă
ceam că nu-i aud.

*
—Pină la vacanța de iarnă, din tăiatul lemne

lor. adunasem ban cu ban, două mii de lei, afară 
de ce mă costase mîncarea și de-ale îmbrăcatu
lui. Așa că, pentru a împlini cea de-a doua rată 
a taxei îmi mai trebuia o mie.

Și parcă era un făcut. Tăiatul lemnelor nu mai 
mergea. Ninsese cu nemiluita, gerul pișcă rău de 
tot, iar oamenii, de bună seamă, n-au stat să mă 
aștepte pe mine ca să le tăi lemnele. Găseam de 
lucru tot mai rar.

M-am hotărît să rămîn în Iași în vacanța de 
iama. Din pămînt, din piatră seacă trebuia să-mi 
găsesc un rost în cele două săptămîni, ca să scot 
mia de lei.

Colegul meu de bancă era fiul unui acar de 
la Nicotină. Singurul băiat din clasă — în afară 
de m.ine — mai scăpătat: Ceilalți — toți feciori 
de bani gata — ne ocoleau și ne priveau de sus, 
măcar că la carte eram buni. Ne-am împrie
tenit.

In pragul vacanței m-am dus și l-am rugat pe 
taică-su sc mă ajute.

Ortul m-a înțeles și m-a ajutat. Am fost an- 
geje.: la Nicolina, ca zilier, într-o echipă dt în- 
trețm.ere a căii ferate. Două săptămîni încheiate 
am tot schimbat traverse putrede și am îngră- 
med': bc’.ast sub șine. Așa am mai cîștigat un 
trimestru de școală.

Cînd s-a terminat vacanța, am împlinit și eu 
cele trei mH — taxa și m-am dus întins de-am 
pus banii pe masa secretarului școlii.

*

Am început Ș*  ccl de-al doilea trimestru 
școlar. Provizii mai aveam doar pe vreo 
două săptămîni. Rata la taxă mă sleise 
de tot. Cît despre tăiatul lemnelor, nu mai

----- Z:'e vî~tv.r(rm mahalalele
Iiș'-r’ c- âc nv găseam hicăieri

Tot rătăcind ”sa. într-o bună zi. la o răscruce, 
îmi ine fw calc un corteaiu de înmormîntare. în 
urma mortului tot lume ..c'^csă . Se rede trea- 
ba eh - T rre c-—r rrf de sus Murise o fată 
tînărc

MW știu ce m-a ^âcut 96 mi pâ ebrte-
c-v' morfua- Pnav corul fetelor
— eleve de liceu — poate faptul că și așa rătă
ceam fără rost... M-am po^erât si eu mergînd 
în urma mortului. Așc am ajuns la cimitir.

înmormîntarea $e isprăvise de mult.
Am mai rămas în cimiti~. Cum mergeam eu 

așa. deodată, aruneîndu-m: privirile către un 
colt al cimitirului, am rămas înmărmurit de 
groază. De după o moviliță de pămînt prcraspăt 
săpat, se sălta încet o căciula mițoasă de oaie. 
Abia pe urmă, cînd a ieșit la iveală și fața stă
pânului ei, mi-am venit în fire. Era un moșneag 
cocirjat, care după ce s-a săltat din groapă afară, 
s-a aplecat și a tras și lopata după dînsul.

Așa l-am. cunoscut pe moș Anton clopotarul, 
groparul cimitirului. M-am apropiat și i-am dat 
binețe, băgînd de seamă că nu-i scump la vor
bă. Se ved'e că i se urîse tot singur, cu moi-ții 
din cimitir.

Din una din alta, am adus vorba și despre 
meșteșugul, lui:

— Și ai multe gropi de săpat, moșule ?
— Multe, d-apoi cine dracu’ le mai dovedește, 

că pe mine nu mă mai țin mădularele...
— Moșule, ce-ar fi să mă iei și pe mine aju

torul matale ?!
Auzindu-mă. bătrînul a tresărit, s-a încruntat 

supărat, cătină spre mine cu dușmănie și nu 
mi-a răspuns.

— ...Ei. moșule, facem treaba ?
El tace îndărătnic, privind aiurea.
— Nu-ți cer mult, moșule, cît vrei să-mi dai 

matale — insist eu.
Moșneagul se-ntoarce și mă scrutează cu bă

nuială :
— Adică, cum cît oi vrea să-ți dau ?
— Așa, bine! Cît socotești matale, atîta 

mi-i da !
...„Proba" am dat-o atunci, pe loc. Pînă spre 

seară, săpăsem amîndoi încă o groapă. Moșul se 
înveselise, bucuros că-i picase plea'scă un ajutor 
ca mine și sporovăia fără încetare de-ale lui. 
Nici n-am băgat de seamă cînd s-a furișat ziua.

— Vii și mîine ? — m-a întrebat el.
— Vin, moșule, dar numai de la amiază ...Vin 

in fiecare zi.
M-am deprins repede cu treaba. Greu era doar 

cu stratul de pămînt de deasupra. Izbeam în el 
du tîrnăcopul de săreau seîntei, că era înghețat 

bocnă. Pe urmă, mergea mai ușor. Pina. seara, 
amtadoi, răzbeam două gropi. Alteori, cînd mor- 
ții dădeau ghes, lucram și noaptea, la lumina 
unui felinar de vint. Șiimorții dădeau năvală în 
fiecare zi.

Strînsesem ceva bani, dar pînă la trei mii, ul
tima rată a taxei, mai erau de strîns destui.

Cum vacanța de primăvară bătea la ușă, m-am 
hotărît să caut ceva mai acătării. Așa că l-am 
lăsat pe moș Anton cu morții lui și mi-am cău
tat o treabă mai bănoasă.

După cîteva zile de alergătură am reușit "să, 
intru zilier, hamal la o moară.

Șef de echipă era unul, Fane Chiorul. Nu știu 
de ce-l poreclise lumea chiorul că ochii îi avea 
pe amîndoi. Atîta doar că un ochi îl avea negru 
ca tăciunele și pe celălalt de-un albastru spălă
cit. De văzut, vedea ca toți oamenii.

La început, cînd m-am dus la dînsul, nici n-a 
vrut să stea de vorbă cu mine. Nu m-am lăsat.

De vlrtos, eram vîrtos, cu toate că de-abia tre
cusem de șaisprezece ani. Dar cînd mi-au pus 
în spate un sac cu grîu, am crezut că mi se în
fundă picioarele în pămînt. Mi-am tras sufletul, 
am sțrînș din dinți și am pășit pe schela de 

' scindură pusă oblic, pînă sus în ușa magaziei. 
Am trecut cu bine „proba". Și Fane Chiorul m-a 
angajat, cu o condiție: plata pe jumătate ca la 
ceilalți.

Cînd a venit vacanța, uneori, zile de-a rîndul 
munceam din zori în noapte, cîte două schim
buri. Echipa . lui Fane era plătită în acord. Și 
cum scadența ratei la taxă se apropia cu repe
ziciune, munceam de da duhul din mine.

In două săptămîni slăbisem ca un ogar și mă 
făctisem pămîntiu la chip. Dar împlinisem cele 
trei mii pentru taxă. Restul nu mă mai interesa 
acum!...

treia ti după ce-am început școala 
în cel de-al treilea trimestru, am 

căzut la pat bolnav. Aiuram zi și noapte și tu
șeam de se cojea varul de pe pereți. Se vede 
treaba că moara îmi venise de hac. Contracta
sem o dublă pneumonie.

Axinte a alergat zile de-a rîndul ca să mă poată 
vîrî în vreun spital. N-a izbutit. Nu erau locuri. 
Spitalele erau pline cu răniți de pe front.

Două săptămîni m-am zbătut între viață și 
moarte.

(Cît am zăcut, m-au priveghiat cu rîndul și 
m-au îngrijit, ca pe copilul lor, Axinte cu ne- 
vastă-sa. Am avut noroc cu dînșii, altcum poate 
că moș Anton avea să-mi tragă și mie clopo
tele. După ce-am biruit greul bolii, tot nu m-am 
putut ridica din pat. Rămăsese din mine o um
bră. Cu de-ale mîncării mă ținea acum Axinte:
Nevastă-sa, în fiecare seară, după ce i se culcau 
stăpînii, strîngea într-o crăticioară ce rămînea 
de la masa lor și mi-aducea mie.

In toată vremea asta prietenul meu, feciorul 
acarului, dădea zilnic pe la mine. îmi aducea 
lecțiile, mai vorbeam de una. de alta, apoi mă 
apucam de învățat.

Cînd am izbutit să mă ridic din pat, după bo- 
liște, era începutul lui iunie. Colegii mei se pre
găteau de examene.

Direcția mi-a admis să mă prezint și eu la 
examene, deși lipsisem un trimestru întreg. Cum 
s-a intimplat minunea asta, nu știu. Poate pen
tru că eram cu taxele la zi, poate că se lăsaseră 
înduplecați de profesorul de franceză, sau poate 
pentru că erau siguri de nereușita mea.

Am absolvit clasa a cincea de liceu printre 
primii. Mă costase tare mult victoria asta: Vic
torie ? Așa cel puțin credeam eu...

Așa s-a întâmplat c-am fost și eu un an li
ceean. Spun un an, pentru că cu atîta am rămas.
Mi-ajunsese berechet anul acela...



Cursa Păci iw

A

După o zi de 
repaus la Poz
nan. „Cursa 
Păcii" Varșo
via — Berlin — 
Praga a conti
nuat joi cu eta
pa a 5-a în 
cursul căreia 
caravana a in

trat pe teritoriul R. D. Germa
ne. Cicliștii au pedalat pe o 
distanță de 164 km între ora
șele Swiebodzin și Berlin. 
Chiar înainte de a se da star
tul a început o ploaie toren
țială care nu va înceta decît 
aproape de sosire. A fost o 
etapă oarecum fără istoric. 
Plutonul s-a menținut com
pact de la plecare pînă la ulti
mul kilometru. Alergătorul 
bulgar Koțev a cîștigat sprin
tul cu premii de la Rzebi, iar 
Mickein (R.D.G.) a fost primul 
în orașul Frankfurt pe Oder. 
Prima tentativă de evadare s-a 
înregistrat la km 143, unde 
s-au desprins de pluton Am
pler și Dolezal. Această acțiu
ne va fi insă repede anihilată 
de pluton. Cu 16 km înainte 
de sosire își încearcă șansa 
Gabriel Moiceanu și belgianul 
Spruyt. Ei atacă puternic, au 
un avans de cîteva sute de 
metri, dar sînt prinși după a- 
proximativ 4 km, astfel că un 
pluton masiv de aproape 80 de 
cicliști ajunge la porțile sta
dionului „Walter Ulbricht". Pe 
pistă intră primul belgianul 
Spruyt urmat de polonezul 
Gazda și de cehoslovacul Smo
lik. Acesta din urmă sprintea- 
ză și îl învinge cu o lungime 
de bicicletă pe alergătorul po-

-•

Unitățile agricole socia
liste au luat și iau mă
suri pentru sporirea pro
ducției de legume, contri
buind astfel la îmbunătățirea 
continuă a aprovizionării oa
menilor muncii și la sporirea 
veniturilor proprii.

Pentru a stimula unitățile 
agricole in extinderea culturii 
legumelor și eșalonarea lor pe 
o perioadă cit mai lungi a 
anului, precum și pentru mă
rirea producției de căpșuni, 
Consiliul Superior al Agricul
turii și Consiliile agricole re
gionale organizează anul a- 
cesta :

a.) Concursul culturilor tim
purii și târzii de legume in 
răsadnițe și al culturilor for
țate de castraveți de răsadnițe 
pentru export:

b) Concursul culturilor tim
purii și târzii de legume in 
timp și al dezvoltării culturii 
unor legume vak 
puțin raspindite

c) Concursul 
roșii timpurii p

d) Concursul culturilor 
căpșuni.

Concursurile 
pe plan raiona 
republican, coi 
mate de o comisie 
de comisii 
nale. 
cursuri, 
la com

f

t

„UlUmu 
chiadei de

retar cu

concurs ;

W

(Agerpres)

Gospoc 
primi prem 
te. diplome 
gătorilor pe țară Ii 
corda 3? de premii 
de 430 000 lei.

Amănunte in 
desfășurarea con 
cuprinse în regulau 
tocmit de Consiliul 
al Agriculturii și trimis c 
siliilor agricole regionale 
raionale.

OhibI de la volan

și răspunderile lui
niști. Unii dintre ei se achită 
conștiincios de aceste îndato
riri. Cîteva nume : Mircea 
Ciontologu, Ștefan Cojocaru, 
Romeo Făgăraș. Iosif Niculae. 
La ultimul examen nici unul 
dintre elevii pregătiți de acești 
instructori n-a fost respins 
sau amînat. Sînt însă aiți in
structori care nu.numai că nu 
se apropie părintește de tână
rul care s-a urcat la volan ci 
îl apostrofează grosolan la cea 
mai mică greșală. Este știut că 
elevul vede de la început în 
instructor un șofer așa cum ar 
dori el însuși să devină. Din 
păcate însă unii instructori o- 
feră exemple proaste : consu
mă băuturi alcoolice sau re
curg la lucruri necinstite a- 
vînd ca martori uimiți chiar 
pe elevii săi. Instructorul Ion 
Ioniță, care in februarie a a- 
vut trei elevi respinși și opt 
amî“?J,i a fost sancționat fiind 
găsi, de organele de control a- 
le miliției c& a consumat 
alcool în pauza dintre orele de 
conducere. Gheorghe Stoică- 
nescu în mod firesc trebuia 
să și învețe elevii să conducă, 
să le vorbească despre îndato
ririle lor atunci cînd sînt pe 
dramurile publice. Transpon
tine insă pasageri ocazionali 
in timpul orelor de practică, de 
la care bineînțeles, lua o 
„taxă", arăta de fapt elevilor

lonez. Datorită minutului pri
mit ca bonificație pentru vic
toria sa în etapa Swiebodzin — 
Berlin, Smolik și-a consolidat 
poziția de lider. în plutonul 
cronometrat în același timp cu 
învingătorul (4h00 36 ) se aflau 
toți cei șase cicliști romîni: G. 
Moiceanu, I. Stoica, W. Zieg
ler, C. Dumitrescu. L. Zanoni 
și I. Ardeleanu. Clasamentul 
general individual după 5 eta
pe : 1. Jan Smolik (R. S. Ceho
slovacă) 14h48'13'; 2. G. Moi
ceanu (R.P.R.) la 118M ; 3. Zic 
linski (R..P.P.) la 1’38“ ; 4. Gaz
da (R.P.P.) la 1’54“ ; 5. Hoff
man (R.D.G.) la 2'06“ ; 6. ?.’• -- 
kein (Pv.D.G.) la 2 14“ ; 7. D-- 
lezal (R.S.C.) la 218“ etc. Stoi
ca și Ziegler se află pe locuri - 
le 12—13 la 2 54“.

Clasamentul general pe e- 
chipe : 1. R. D. Germană ; 2. 
R. S. Cehoslovacă la 2 20“ : 3. 
R. P. Romînă la 3'23“ ; 4. R, P. 
Polonă la 3’54“ ; 5. R. P. Ungă 
ră la 4'38'' etc.

Astăzi se desfășoară etapa a 
6-a Berlin — Leipzig (183 km’.

(Agerpres)

Itinerar cultural-sportiv 

De la Baia Mare
la București

Zilele de popas pe stoc ioa
nele brașovene ne-au oferit 
cunoașterea ecoului de care se 
bucură întrecerile primei eta
pe a Spartachiadei Republi
cane.

Și dacă dintr-un început G”i 
consemna doar citer a cifre și 
anume că din prima zi a Spar
tachiadei întrecerile cu fost 
inaugurate in 52 asociații cu 
participarea a mii și mii de ti
neri, că in aceste zile in peste 
o sută asociații etapa I se 
află in plină desfășurare, des
prindem cu ușurință o preocu
pare atentă față de antrenarea 
tineretului brașovean intr-o 
bogata activitate sportivă de 
masă. Există in mod cert, mai 
cu seamă în activitatea mari
lor cluburi sportive, „Tracto
rul", „Steagul roșu", „Lucea
fărul", o experiență deosebit 
de bogată care se cere cunos
cută, împărtășită.

Am ales de aceea, ca tribu
nă a acestei experiențe, 
masă rotundă, la care am 'in
vitat membrii comisiei orășe
nești de organizare, activiști 
ai organizațiilor U.T.M. și ai 
U.C.F.S.

Sa le dam c 
Voinea Cor 

propaganda 
șenesc U.TJ.1 

ce ar putea și ei sa facă atunci 
cînd vor fi la volan.

Pot oare astfel de oameni 
să învețe pe alții meseria, să-i 
facă să o îndrăgească ? !

...Conducerea I.R.T.A., auto
bazele au datoria să recoman
de pentru școli, ca instructori 
pe cei mai buni șoferi; dintre 
cei care au peste 5 ani vechi
me. dintre cei care-și cunosc 
bine meseria, cu dragoste 
față de ea. Cum se face insă 
că uneori se întimplă tocmai 
pe dos ? La Școala din 
Rîmnlcu-Vilcea cazurile in
structorilor care consumă al
cool in timpul programului 
sint si mai frecvente. La 
Cimpulung Muscel din cauza 
unor astfel de abateri școala 
de șoferi a rămas fără efecti
vul necesar de instructai

Conducerea I.R.T.A. Argeș 
a cerut școlii din Curtea 
de Argeș să trimită la 
școala din Cimpulung un 
număr de 17 instructori cu 
autovehicolele respective pen
tru o anumită perioadă. Iată 
ce ne spune în legătură cu a- 
ceasta tovarășul Gheorghe Da- 
bija, directorul de studii al 
Școlii de șoferi din Curtea de 
Argeș.

— O măsură nu prea bună. 
Acolo la Cimpulung se apropie 
examenul. Cu ajutorul instruc
torilor trimiși de la școala 
noastră se vor completa elevi
lor orele de conducere. Adică 
li se vor „îndesa" în ultima 
clipă cite 3—4 ore zilnic sau 
chiar 8 ore de conducere pen
tru a se completa numărul pre
văzut de lege. Ce va învăța tî-

Pc SCURT
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lor este încă mică. La Bum- 
bești-Pițic, de pildă, anul tre
cut producția de masă verde 
n-a depășit 2 000 kg la hectar. 
Această comună, care dispune 
de 1236 hectare pășuni și fi
nețe, are -încă suprafețe întin
se ocupate cu cioate rămase de 
la. defrișări (140 de hectare) sau 
împînzite de mărăcmișuri (80 
de hectare). Este cu totul gre
șită concepția potrivit căreia 
gospodăria -dispunînd de supra- 

.feție așa mari de pășune „care ' 
cuiciim asigură furajele nece- | 
sare", pînă .la toamna mai are | 
vreme pentru lucrările de în- | 
treținere. Numai că buruienile 
nu așteaptă pînă toamna ca să 
răsura, ci acum încep să aco
pere pajiștile. în condițiile a-

• cesțea, dacă nu sînt distruse la 
timp, oricît de întinsă ar fi pă
șunea, producția de masă ver
de va fi diminuată

Aceeași situație am întîlnit 
și în comunele Scrada, Lo- 
grești-Moșteni, Pogoane, Bovu 
și altele. Organizațiile U.T.M. 
din acest raion sînt chemate 
în aceste zile să antreneze un 
număr mai mare de tineri la 
înfăptuirea măsurilor amintite. 
Contribuția adusă de tineri pînă 
acum, deși raionul Gilort are 
cele mai întinse suprafețe de 
pășuni și finețe (peste 18 000 
ha) nu este pe măsura posibi
lităților reale ale tineretului și î 
nici a necesităților actuale.

Sînt toate condițiile ca și în ' 
acest raion, prin acțiuni mai 
largi și mai bine organizate, pă
șunile și finețele să aibă o pro
ductivitate mai ridicată.

• Etapa de sîmbătă a cam- 
p onetu’ni cat A de fotbal pro- 
c’ = -iea?e o serie de întilniri 
care se anunță atractive. Pe 
stadronul Republicii, in pro- 
oram c jplat, se vor dc'fâșura 
’**~UT»le  : Dinamo București — 
Crișul Oradea (ora 15,15) șl 

— Petrolul Ploiești (ora 
17». Iată jocurile din tară : Si- 
d«---:-c*9tul  Galati — Steagul 
Roșu Brașov ; Dtnamo Pitești —■ 
R«pwi Bocorești > Starts Cluj 
— Fsntl Constanta : C.S.M.S. 
I«5i — Progresul București; 
Știuta Trâtsșoara — U.T. Arad.

(Agerpres)

le dzsctplrr.ele sezo
nului de iarnă a constituit 
pentru noi un criteriu al posi
bilităților de care dispunem 
pentru organizarea Sparta- 
chiadei Republicane prinlarga 
participare a tineretului. Punc
tul de plecare: elaborarea în 
comun, cu clubul sportiv al o

. BRASOV
5 UVHV

Spartachiada Republicană
rașului a unui plan, care a 
prevăzut pînă în amănunt ac
țiuni propagandistice (în 
scopul_cunpgșt$Ții regulamen
tului, a disciplinelor Sparta
chiadei) și măsuri organizato
rice menite să ajute pregătirea 
și participarea tineretului 
disciplinele preferate 
minți, in acest sens, 
țiuni eficiente, ft 
„Ziua nrcsedinteh 

cm tuiritat 
iilor U

pecre-
,T-M„

c inie?nft MII icter, t
de exper ; Posib-.-
unei coLioonniri mai

rile aces-

nărul acela cînd orele de con
ducere trebuie făcute doar cîte 
două intr-o săptămină și chiar 
și acelea in două etape ?! Pe de 
altă parte lipsindu-ne pe noi 
un timp de instructori va tre
bui ca la întoarcerea acestora 
să ..pompăm" și noi la capito
lul conducere. La Cimpulung 
ca și aici sau la Rîmnicu Vîl- 
cea trebuie găsiți din timp in
structori și aceștia numai din
tre cei mai buni șoferi.

★
Deci : nu soluții de ultimă 

oră ci o activitate chibzuită 
din partea conducerii școlilor 
I.R.T.A. și autobazelor pen
tru asigurarea unui număr su
ficient de instructori și mai a- 
les din rîndurile celor mai 
buni șoferi. Sigur, în desfășu 
rarea activității de pregătire a 
viitorilor conducători auto se 
mai manifestă și alte neajun- 
surii dar problema instructori
lor de la care elevii învață în 
primul rând arta mînuirii vo
lanului este de prim ordin și 
trebuie soluționată cît mai bi
ne.

Pășunile naturale- 

mai prfcdudivs!
chiar triplat producția de masă 
verde a pajiștei. Colectiviștii 
din Goicea Mare, de pildă (ca
re dispun de suprafețe res- 
trînse de pășune) după ce au 
curățat terenul de lăstărișuri și 
buruieni, și au împrăștiat mu
șuroaiele îhțelenite și pilcurile

f V i j
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Un aspect de pe șantierul centralei electrice de termoiicare 
de la Craiova.

Foto : AGERPRES

și o altă măsură: in fiecare 
asociație sportivă au fost re
partizați antrenori, tehnicieni 
și profesori de educație fizică 
în scopul unei mai bune pre
gătiri a concurenților și a per
fectei organizări a întreceri
lor etapei de masă. Am căutat 
ca prezența specialiștilor să 
fie asigurată mai cu seamă în 
zilele cînd organizațiile U.T.M. 
an mobilizat un număr mai 
mare de tineri. Organizațiile 
U.T.M. de la „Rulmentul", 
„Textila roșie", „Dezrobirea", 
au inițiat după unele adunări 
generale întreceri la care 
au participat toți utemiștii. E- 
vident, în asemenea acțiuni 
cu mulți începători aportul 
specialiștilor a contribuit di
rect la îndrumarea cu compe
tență a tinerilor sportivi, la 

depistarea unor elemente ta
lentate^.

— Succesul primei etape se 
hotărăște de fapt de felul în 
care se'dCsfășoaja primul con
curs, a intervenit la masa ro
tundă, tovarășul Ion Chicom- 
ban, din consiliul de conduce- 

e al C.S.O. Brașov. In prima 
i a întrecerilor, in marea ma- 

•ciatiilor sportive,

9G. Spor-

de arbuști, au administrat pe 
aproximativ 80 de hectare cîte 
10 tone de gunoi de grajd la 
hectar. Organizînd apoi pășu- 
natul rațional pe parcele, s-au 
obținut pe această suprafață 
14000 kg masă verde la hec
tar, în timp ce media pe restul 
tarlalelor a fost de numai 4000 
kg la hectar. în anul în curs 
aceste lucrări se aplică (bine
înțeles diferențiat) pe întreaga 
suprafața. Tot în raionul Se- 
garcea prin aceleași lucrări 
„mărunte" colectiviștii din Ce
rat au obținut de pe 60 de hec
tare cîte 11 000 kg masă verde 
la hectar,

Aplicînd, cu mici diferențe, 
asemenea lucrări, și colectiviș
tii din Mătăsari, gospodărie si
tuată de data aceasta în nor
dul regiunii, unde fertilitatea 
naturală a solului este mai 
scăzută, au realizat cîte 11 000 
kg masă verde la hectar, în 
timp ce media în această parte 
n-a depășit 3 500 kg la hectar. 
Exemplele sînt grăitoare. Iată, 
deci, că aceste lucrări socotite 
în multe părți mărunte, fără în
semnătate, au de fapt o influ
ență foarte mare în sporirea 
producției de masă verde.

Cîteva însemnări 
tiin raionul Gîiori

•Experiența gospodăriilor frun
tașe este extinsă anul acesta. 
GA.C. din Alimpești dispune 
de 517 hectare de pășuni și fi
nețe. Pentru a spori producția 
de iarbă Verde la hectar, con
ducerea gospodăriei a inițiat
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tora, i-au ajutat în așa fel ca 
primele concursuri să fie de 
bun augur. N-am socotit de a- 
juns doar acțiunile din ziua de 
inaugurare a întrecerilor: 
pentru fiecare disciplină a 
Spartachiadei există o sițbco- 
misie care dirijează activitatea 
antrenorilor, tehnicienilor și 
arbitrilor cărora le-au fost în
credințate sarcini privind buna 
organizare a întrecerilor.

Paralel, membrii acestor sub
comisii se ocupă de depistarea 
elementelor de perspectivă 
promovate de această compe
tiție. In acest fel, participanții 
la spartachiadă se bucură în 
permanență de ajutorul unor 
antrenori calificați. Și iată cî
teva exemple: Martie Ștefa- 
nescu (ciclism), Ion Neagu (at
letism), maestrul emerit Gh. 
Fieraru (volei), Gh. Piticaru 
(haltere).

La masa rotundă a Sparta
chiadei a luat cuvîntul și ^to
varășul Pavel Laszlo, foCfU- 
torul secretarului comitetului 
U.T.M. al Uzinei de tractoare.

— Un prim bilanț ‘privind 

a-
a-

întrecerea din etapa I ar 
vea următoarea înfățișare: 
proape 7 000 tineri își dispută 
întâietatea la 12 discipline — 
ne informa tovarășul Pavel. 
Aproape 3 000 dintre aceștia 
și-au trecut pină acum două 
și trei probe ale insignei de 
polisportiv. Mi se pare utU 
pentru discuția noastră să pre
cizez că întrecerile Spartachia
dei au fost precedate de cite- 
:a concursuri in ajanpremie-

Cupa oț clarului", di Tpv.ta- 
nî^eLul unor asociații de 

r, sau „Cupa tineretului", 
ecere de tradiție așteptată 
ir.zeres la noL Am chemat

încă din toamna anului trecut 
acțiuni de fertilizare a pajiștei. 
Construind tabere demontabile, 
care la fiecare 7 zile erau mu
tate în alt loc, circa 40 de hec
tare pășune au fost fertilizate 
prin tirlire. -Acțiunile au contir 
nuat in timpul iernii cu defri
șarea arboretelor și mărăciiii- 
șurilor de invazie pe o supra
față de 60 de hectare. în pri
măvară, pe alte 60 de hectare 
s-au executat lucrări .pentru 
îmbunătățirea compoziției flo^ 
risfice. „Și aș vr.ea să subliniez 
— ne spunea tovarășul -Marin 
Matache, inginerul agronom al 
gospodăriei — că rea mai mare 
parte din aceste lucrări a fost 
executată de către tineri prin 
acțiuni -de inuncă patriotică. A- 
proape în fiecare duminică la 
Pinoasa sau Vâlceni, la Poiana 
Caprii sau Nistorești puteau fi 
întîlniți pe timpul iernii și 
chiar acum în primăvară zeci 
și sute de tineri care, cu to
poare, sape sau tîrnăcoape de
frișau arboretele -sau mărăcini- 
șurile, împrăștiau mușuroaiele 
ințelenite". .

Fapte demne de reținut am 
întîlnit și la G.A.C. Ciocadia. 
Și aici circa 65 de hectare de 
pășune au fost curățate, s-a a- 
menajat o tabără de vară, a fost 
întocmit planul de pășunat, iar 
suprafețele de pășuni și finețe 
au fost tarlalizate.

Exemplele pot continua. Ex
periența pozitivă a G.A.C. a- 
mintite mai sus se impune -să 
fie preluată imediat, deoarece 
în raionul Gilort mai sînt 
G.A.C. unde producția pășuni-

în ziua de 14 mai președin
tele Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne, Ștefan Voitec, 
a primit în vizită protocolară 
pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Franței la 
București, Pierre Paul Bouffa- 
nais, în legătură cu plecarea 
sa definitivă din țara noastră.

★

Vicepreședinții Consiliului 
de miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, Alexandru Bîrlă- 
deanu și >Gogu Rădulescu, au 
primit în audiență, la 14 mai, 
pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Franței la 
București, Pierre Paul Bouffa- 
nais, în legătură cu plecarea sa 
definitivă din Republica Popu
lară Romînă.

■*

. Joi a plecat în R. P. Ungară o 
delegație guvernamentală a R. P. 
Romîne, condusă de tov. Victor 
Ionescu, ministrul comerțului ex
terior, pentru a participa la des
chiderea Tîrgului internațional de 
Ja Budapesta.

,La plecare, pe aeroportul Bă’ 
neasa, erau- de față Ion Marinescu, 
ministrul industriei metalurgice, 
membri ai conducerii Ministeru
lui Afacerilor Externe, Ministeru
lui Comerțului Exterior și ai al

apoi în concursuri aspiranții 
la insigna de polisportiv care 
practic se aflau în întreceri 
încă din toamnă.

în această etapă s-a im
pus o organizare perfectă 
a primelor întreceri, unde 
rolul hotărîtor a revenit clu
bului sportiv, activiștilor, 
antrenorilor și tehnicienilor 
săi. S-ar .cuveni cred la acest 
capitol să... predau ștafeta tov. 
Tudor din consiliul clubului 
„Tractorul".

Experiența edițiilor pre
cedente, spunea tovarășul Tu
dor, ne-a învățat în ceea ce 
privește organizarea și desfă
șurarea întrecerilor cîteva lu
cruri foarte prețioase.

Prezența în zilele întrecerii 
a întregului corp de antrenori, 
arbitri, instructori sau spor
tivi fruntași asigură o bună 
evoluție a concurenților, 
cursivitate întrecerilor și mai 
ales o disciplină corespunză- 

i toare fiecărui concurs.
Ce măsuri am luat în a- 

^'ceastă direcție ? La fiecare 
disciplină prevăzută în calen
darul competiției am reparti
zat o subcomisie, iar fiecare 
antrenor și-a format un co
lectiv care cuprinde instruc
tori voluntari, arbitri sau spor
tivi fruntași. Așa de exemplu, 
la atletism concursurile sînt 
coordonate de antrenorii A- 
driân Simionescu și Victor 
Pop în colectivul cărora au 

cooptați și patru, at- 
^țfdin secția de perform&hță. 

Fiecare disciplină are în mod 
riguros planificate zile în care 
au loc întrecerile. Aceasta pro
gramare judicioasă a bazelor 
sportive este binecunoscută de 
colectivul specialiștilor care 
împreună cu asociațiile secții
lor coordonează concursurile 
in raport cu specificul pro- 
Tjei. a? numărului de partici- 
panți. Există in acest fel po
sibilitatea acordării ajutorului 
necesar tinerilor sportivi, cu
noașterea celor dotați in ve
derea unei pregătiri superioa
re pentru etapele următoare, 
pentru promovarea acestora în 
secțiile de performanță ale 
Clubului sportiv „Tractorul".

ÎN EDITURA POLITICA 
a apărut: 

ȘTEFAN GEORGESCU 

Pozitivismul logic ți teoria 
adevărului

168 pag. 6 lei.

Noi construcții pe șoseaua

Giurgiului din Capitală

Foto : AGERPRES 

tor ministere economice, precum 
și ai Camerei de Comerț.

Au fost de față Jeno Kuti, am
basadorul R. P. Ungare la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★

Joi dimineața au plecat în 
Statele Unite ale Americii Eu
gen Alexe și Nicolae Ștefan, 
vicepreședinți ai Consiliului 
Superior al Agriculturii, Ange
lo Miculescu, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planifi-' 
carii și Traian Negruțiu, con
silier, pentru documentare în 
probleme de producție agri
colă.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, au fost prezenți 
Alexandru Moghioroș, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Nicolae Giosan și Bucur 
Schiopu, primi-vicepreședinți 
ai Consiliului Superior al A- 
griculturii. Mifcea Malița, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe și alte persoane ofi
ciale.

Au fost de față John Shaw, 
însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al Legației S.U.A. la Bucu
rești și membri ai legației.

(Agerpres)

Am ascultat la masa noa
stră rotundă și cuvîntul tova
rășilor: V. Tîrnoveanu (C. S. 
Steagul roșu), I. Stoian (C.S.S. 
Luceafărul), Vasile Ștefan, se
cretar al Comitetului oră
șenesc U.T.M. Săcele, Con
stantin Ghiță din comite
tul U.T.M. al Uzinei „Rul
mentul" ca și al altor to
varăși care ne-au împărtășit 
din experiența organizării eta
pei I. a Spartachiadei Repu
blicane. Și am desprins ca e- 
lement esențial în ceea ce pri
vește antrenarea unui număr 
din ce in ce mai mare de ti
neri la această competiție, co
laborarea permanentă între or
ganizațiile U.T.M. și asocia
țiile sportive. Acolo unde a- 
ceastă colaborare nu se reali
zează pe deplin se ivesc defi
ciențe în mobilizarea tineretu
lui sau în asigurarea partici- 
panților la concursuri, se va 
simți lipsa antrenorilor și teh
nicienilor, își vor spune cu
vîntul bazele sportive neame
najate, nedotate cu cele ne
cesare. Din păcate asemenea 
lacune s-au semnalat în orga
nizarea întrecerilor la Uzina 
2, la Fabrica „6 Martie" ca și 
la „Electroprecizia".

Succesele din prima etapă a 
Spartachiadei republicane în 
orașul Brașov ilustrează con
vingător ecoul de care se 
bucură această competiție în 
rîndul tinerilor. O condi- 

^ție se impune: unele aso- 
~ ciațți caW declanșat târziu 

startul și trebuie ajutate 
efectiv în organizarea zilnică 
a întrecerilor prin mobilizarea 
tuturor tinerilor pasionați de 
sport. Astfel, în cartea sportu
lui brașovean se vor înscrie, pe 
linia tradiției activității spor
tive de masă, succese și mai 
prețioase.

...Cu acest popas în orașul de 
sub poalele Timpei itinera- 
riul nostru, cultural-sportiv 
„De la Baia Mare la Bucu
rești" se apropie de sfîrșit. In 
curind — la Ploiești!"

N. DRAGOȘ 
V. RANGA 

C. STANESCU 
A. I. ZAINESCU

CINEMATOGRAFE
LITURGHIA DE LA MIEZUL NOP

ȚII cinemascop : rulează la Repu
blica orele 10; 12; 15; 17; 19; ^1 
pînă la 15 mai, Flamura orele 10; 
12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
AVENTURILE UNUI TlNĂR — ci
nemascop : rulează Ia Patria orele 
9; 12; 15; 19; 21, Festival orele 9; 
12; 15; 18; 21, Grivița orele 9; 12; 
15; 18; 21. ANACONDA rulează la 
Capitol orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,45; 21. Excelsior orele 10; 12; 
14; 16,15; 18,30; 20,45, Melodia
orele 10; 12; 14,30; 16,45; 19; 21, 
Adesgo orele 15; 17; 19; 21. DRA
GOSTE LUNGĂ DE-O SEARĂ ru
lează la Lumina orele 10-14 în con
tinuare 16; 18,15; 20,30; Giulești 
orele 10; 12,15; 15,30; 17,45; 20,15. 
Luceafărul orele 16; 18,15; 20,30.

UN SURIS ÎN PLINĂ VARĂ rulea
ză la Doina orele 11,30; 14,30.
16,30; 18,30; 20,30. Program pentru 
copii ora 10; Vitan orele 16; 18,15,-
20,30. NU PLECA rulează la Vic
toria orele 10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30. UN OM CARE NU EXISTĂ
rulează la București orele 10; 42; 
15; 17; 19; 21, Carpați orele 10; 12; 
14; 16; ora 19. SEARA PRIETENILOR 
FILMULUI, Modern orele 10; 
12; 16; 18,30» 20,30. TOTUL
DESPRE EVA rulează la Cultural 
orele 10; 14,30; 17,30; 20,30, Alta 
orele 15; 17,45; 20,30, Cotroceni 
orele 15; 18-, 20,45. KALOIAN ru
lează la Feroviar orele 9,15; 11,30-, 
12,45; 16,15; 18,15; 20,30. RUDE DE 
SÎNGE rulează la Central orele 
10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30, Volga orele : 16| 18,15; 20,30

Televiziune
VINERI 15 MAI 1964

18.30 : Universitatea tehnică 
la televiziune ; 19.00 : Jurnalul 
televiziunii ; 19.10 : Emisiune 
pentru tineretul școlar ; 19.40 : 
Scara — film ; 20.00 : Săpta- 
mîna ; 21.00 : Universul lui 
Utrillo — film ; 21.25 : Muzi
că populară românească. In în

Lucrările celei 
de-a Conferințe 

Sindicale 
internaționale 

cu privire 
la problemele 

feme or muncitoare
In sala mică a Palatului 

R. P. Romîne au continuat joi 
lucrările celei de-a Il-a Con
ferințe Sindicale Internațio
nale cu privire la problemele 
femeilor muncitoare;

In ședința'de dimineață, pe 
marginea celor trei rapoarte 
prezentate, au luat cuvîntul 
delegate din R. D. Germană, 
R. P. Romînă. R. P. Ungară, 
Lina Fibbi, președintele Uni
unii Internaționale a Sindica
telor muncitorilor din textile, 
îmbrăcăminte și pielărie, și 
Dagobert Krause, secretar ge
neral al Uniunii Internațio
nale a Sindicatelor lucrătorilor 
din instituțiile și întreprinde
rile de deservire publică ’și si
milare.

A fost aleasă apoi Comisia 
pentru examinarea proiectu
lui Cartei drepturilor econo
mice și - sociale ale femeilor 
muncitoare și textului preli
minar al Memorandumului ..pe 
care conferința urmează să-1 
adreseze directorului general 
al Biroului Internațional al 
Muncii. Comisia și-a- desfășu
rat lucrările în cursul după- 
amiezii.

Seara, la invitația Consiliu
lui Central al Sindicatelor din 
R. P. Romînă, participanții la 
conferihță au asistat la Tea
trul de Operă și Balet la un 
Spectacol cu opera „Oedip".

(Agerpres)

în excursie, 
pe Semenic

Frumusețea priveliștilor ofe
rite de muntele Semenic a fost 
punctul de atracție pentru cei 
60 de muncitori de la U-C.M. 
Reșița, care au pornit în dru
meție spre acest loc turistic. A 
fost o zi în care s-a cîntat și s-a 
dansat mult. Excursioniștii au 
făcut o plimbare cu telefericul, 
au vizitat cabanele de pe Se
menic și barajul de la Văliug. 
Aparatele de fotografiat au fost 
declanșate de zeci de ori: ele 
au prins pe peliculă tot atâtea 
amintiri de neuitat.

ION MERA 
coreiporideht ^blunlar

-—•------

Expoziție 
de grafică

lntr-una din sălile Muzeului 
raional Fălticeni, a fost deschi
să zilele trecute o expoziție de 
grafică ..cq^mp^r^ndJcUi^spec- 
te din industria și agricultura 
raionului Fălticeni. Organizată 
de cercul plastic ăl casei raio
nale de cultură, expoziția cu
prinde 82 de exponate.

Merită a fi consemnate lucră
rile „La cercul de citit", „La 
G.A.C.“ și „Casa Sadoveanu', 
semnate de Emil Grigore, ta
blourile intitulate „1907" șl 
„Casă de la țară", executate de 
lorgu Turculeț, „Seceriș^ „La 
treierat" și „Filatura Fălticeni", 
al căror autor este Teodor 
Tatos. • , .

THEODOR MANCAȘ 
corespondent voluntar

------9------

(matineu orele 9,30; 11,30; 13,30; 
FRAȚII CORSICANI). CELE TREI 
LUMI ALE LUI GULLIVER 
rulează Ia .Flacăra orele 14; 16,15; 
18,30; 20,45, Viitorul orele

’14,15; 16,30; 18,45; 21. DOM
NIȘOARA... BARBĂ ALBASTRĂ 
rulează la Union orele 14,30; 16,30; 
18,30» 20,30. ZILE DE FIOR ȘI RlS 
rulează la Tomis orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30; Aurora
oj-ele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45; Lira orele ț5; 17; 19; 21. 

. FRAȚII CORSICANI cinemascop 
rulează la Ferentari orele 9,30» 
11,45; 14; 16,15; 18,30i 20,45» Dru
mul Serii orele 10,45» 15,15» 17,30; 
19,45, Fioreasca orale 10,30 » 
16; 18,15; 20,30. LIMUZINA NEA
GRĂ — cinemascop rulează la 
Buzești orele- 16; 18,15; 20,30.
DEZRĂPĂCINAȚII rulează la Crîn- 
gași orele 16; 18,15; 20,30. PRI
VEȘTE ÎNAPOI CU MÎNIE rulează 
la Bucegi orale 10; 12; 16; 18,15; 
20;30. TOTUL RÂMÎNE OAMENI
LOR rulează la Uîiirea orele 16; 18; 
20. PĂPUȘILE RÎD rulează la Pro
gresul orele, 15; 17; 19; 21, DOUĂ
SPREZECE SCAUNE rulează la 
Moșilor orele 15; 17; 19; 21. ÎN
DRĂGOSTITUL rulează la Cos- 
tnos orele 16; 18; 20; Popular orele 
15; 17; T9; 21. GERMANIE, STE- 
'Lu, uLE TALE rulează la Colentina 
orele 16: 18,15; 20,30; Pacea orele 
16; 18: 20. NU SE POATE FĂRĂ 
DRAGOSTE rulează la Miorița 
orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30.

X7UM STĂM, TINERE ? rulează la 
’Munca orele 15; 17; 19; 21; Înfră
țirea între popoare, orele 14; 16; 
13; 20. Timpuri Noi. O LECȚIE 

-PțNTRU FEMEI — O POVESTE 
FOARTE SIMPLA —’U.N^.'S.'C.O. — 
LUMEA MINUNATĂ A LUI KA- 

■REL ZEMAN — FOTOGRAFIA 
CU BUCLUC — PENTRU CĂ 
SINT TtNĂRA — SPORT NR. 
J 1964 — ÎNTOARCEREA PIRAȚI
LOR — rulează de Ia orele 10—21 
la continuare.

cheiere : buletin de știri, bu
letin meteorologic.
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Conferința pentru comerț
și dezvoltare

GENEVA 14 (Agerpres). — La 
14 mai, în Comisia a IlI-a a 
Conferinței Națiunilor Unite pen
tru comerț și dezvoltare a început 
examinarea punctului 13 al ordi- 
nei de zi al acestei comisii, inti
tulat „Măsuri destinate îmbună
tățirii comerțului invizibil al 
țărilor în curs de dezvoltare prin 
creșterea încasărilor provenind 
din servicii cum este turismul, 
și prin reducerea plăților pentru 
transport, cheltuieli de asigurare 
și plăți analoage".

Au luat cuvîntul delegații 
U.R.S.S., Etiopiei, Nepalului, Pakis
tanului, R. F. Germane, Izraelului, 
R.S.F. Iugoslavia, Siera Leone, Ira
nului, R.A.U., Indiei, Jamaicăi, 
Senegalului și alții, precum și re
prezentantul Uniunilor Interna
ționale a organizațiilor oficiale 
de turism (U.I.O.O.T.) Declara
țiile generale ale celor care au 
luat cuvîntul s-au împletit strîns 
cu cele referitoare la primul sub- 
punct al problemei comerțului 
invizibil, și anume „Măsuri des
tinate creșterii încasărilor prove
nind din turismul țărilor în curs 
de dezvoltare".

Luînd cuvîntul, reprezentantul 
R. P. Romîne, Iacob Ionașcu, a 
arătat că țărilor în curs de dez
voltare Ie revine numai un sfert 
din cele aproximativ 6 miliarde 
dolari cît reprezintă încasările 
mondiale din turism și a subli
niat importanța ce se acordă tu
rismului național și internațio
nal în țara noastră. R. ~ ~

------•-------

nă — a spus vorbitorul — a în
registrat progrese importante pe 
linia valorificării condițiilor na
turale turistice, organizația de 
turism O.N.T.-Carpați întreține 
și dezvoltă legături turistice 
multilaterale cu numeroase țări, 
din care un număr însemnat îl 
reprezintă țările în curs de dez
voltare.

Romînia, ca și alte țări care 
sînt preocupate să utilizeze toate 
resursele economice, indsuiv tu
rismul, a spus reprezentantul ță
rii noastre, este gata să participe 
la colaborarea internațională în 
acest domeniu, să împărtășească 
din experiența sa celor pe care îi 
interesează realizările 
domeniul organizării 
stațiuni turistice și a 
sambluri hoteliere.

noastre în 
anumitor

P. Romî-

Rezultatul unor alegeri 
preliminare din S.U.A.

NEW YORK 14 (Agerpres). — 
In două state ale S.U.A., Virginia 
de vest și Nebraska, au avut loc 
alegeri preliminare pentru desem
narea unui candidat, din partea 
Partidului republican, la alegerile 
prezidențiale care urmează să se 
desfășoare în luna noiembrie. Po
trivit rezultatelor preliminare, în 
statul Virginia de vest cel mai 
mare număr de voturi a fost obți
nut de guvernatorul statului New 
York, Nelson Rockefeller, care era 
de altfel singurul înscris pe listi. 
Senatorul Barry Goldwa^r a 
ținut victori*  in akgmk pnriac- 
nare din statul Nebraska, unde, de 
asemenea, a fost singurul lasers 
pe listă. Agenția U.P.I. relatexrâ ci 
numărul de voturi întrunite de 
Goldwater este mai mic dedt se 
aștepta, alți lideri politici republi
cani, ca Richard Nixon și Cahoe 
Lodge, deși nu au participat 
■cial la alegeri fiind inșerș; 7*  
buletinele de vot ale unui nute 
număr de alegători.

Deși la alegerile pidiorinare 
pentru candidații Partidului de
mocrat nu a fost 
nume în statul Nebraska, pre
ședintele Johnson 
cest stat tradițional republican, 
peste 52 ooo de voturi, numai ca 
10000 voturi mai puțin dent 
Goldwater.

trecut niă a

a primit fn *-

Acord comercial

intre R.P.R,

si Iran
TEHERAN 14 (Agerpres). 

— în urma, tratativelor purta
te la Teheran, la 12 mai a.c. 
a fost semnat Acordul co
mercial cu liste de mărfuri 
valorice și Acordul de plăți 
între Republica Populară Ro- 
mină $i Iran.

R. P. Romînâ va exporta în 
Iran instalații și utilaje pe
troliere, diverse mașini și 
utilaje, tractoare, mașini de 
construcție, utilaj electroteh
nic, chimicale, ciment, uleiuri 
lubrifiante etc. Iranul va 
exporta în R- P. Romină 
bumbac, piei orute, minereu 
de Ser, orez, fructe uscate, 
țesături din bumbac, pește și 
conserve de pește etc.

etc.

Evoluția situației
Cipru

V4#

NICOSIA 14 (Agerpres). — La 
-Nicosia s-a anunțat că președin
tele Ciprului, Makarios, a remis 
mediatorului O.N.U., Sakari Tuo
mioja, un document în care este 
expus punctul de vedere al gu
vernului cipriot privind soluțio
narea problemei Ciprului.

Agenția France Presse, citind 
surse bine informate, relatează că 
acest document nu conține pro
puneri concrete privind statutul 
constituțional al insulei și expune 
mai mult o serie de chestiuni ge
nerale pe baza cărora ar fi posi
bilă găsirea unei soluții pentru 
rezolvarea problemei cipriote.

Aceeași agenție informează că 
mediatorul O.N.U. în Cipru a în
ceput să pregătească un amplu 
raport asupra evoluției situație: 
din Gțjru, raport ce urmează a fi 
înaintat secretarului general al 
O.N.U., U Thant.

In cursul zilei de miercuri, Ma
karios l-a primit, de asemenea, 
pe înaltul comisar britanic în G-

pru, William Bishop, cu care a a- 
vut o întrevedere în legătură cu 
evenimentele de la Famagusta. Cu 
această ocazie, președintele Ma
karios l-a asigurat pe înaltul co
misar britanic în Cipru că va de
pune toate eforturile pentru eli
berarea ciprioților turci luați osta- 
teci după incidentele din Fama
gusta.

Agenția Reuter anunță că, în- 
ccpînd de miercuri, partea de nord 
a capitalei Ciprului a trecut sub 
controlul contingentului finlan
dez din cadrul forței O.N.U.

I
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Artileria bnla

NICOSIA 14 (Agerpres). — 
lntr-o declarație făcută corespon
denților de presă la Nicosia, Ale- 
jandro Plores, consilier politic al 
generalului Gyani, comandantul 
■orței O.N.U. din Cipru, a subli- 
r.ic*  că în ciuda ciocnirilor care 
continua să aibă loc între cele 
J.-mâ comunități, în perioada care 

■ fecut de la sosirea forței O.N.U. 
. : Cipru au fost totuși obținute 
: tele progrese. Printre înțelege- 
- e care s-au realizat între ciprio- 
• : greci și turci, el a citat o se- 

âe acorduri economice și agri- 
Astfel, ca urmare a unui 
întervenit sub egida coman- 

entului O.N.U. în Cipru, lu
de agricole de primăvară s-au 
rt desfășura normal, au fost 

de asemenea, unele în- 
■:eri între cele două comunități 

deblocarea a 6 ooo tone 
pru din recolta anului trecut, 

asemănătoare au fost în- 
zr-zHe intre ciprioții greci și 

â legatara cu transportul și 
Oftrtnl de citrice, precum și asti- 

bzHîății de folosire a cen- 
le^crtice din Nicosia de că
iții turci.

e acestea, g relevat Flores, 
sz acorduri de mică impor- 

Nx ș-x pxfaf ajunge la 
mi acord politic 
tțerz de lungă du
de cheie care con-

Consiliului

In nisipul
La Salisbury „durii" dau torzA. 

Politicienii albi sud-rhodesieni 
care preconizează transplantam 
în țara lor a apartheidului (intr-o 
variantă care să se deosebească 
doar prin denumire) dau semr.e 
de nervozitate. Incertitudinile • se 
amplifică. Puterea dominantă se 
află într-un labirint din care nu 
găsește ieșire. Oscilațiile britani
ce au creat în Rhodesia de sud 
o situație extrem de complicată. 
Guvernul minorității albe se 
afirmă decis să conserve o stare 
de lucruri insuportabilă, prin in
termediul proclamării unilaterale 
a independenței de tip sud-afri- 
can. Pentru dL Smith, premierul 
sud-rhodesian, cifrele n-au nici- 
un sens r 230 ooo albi, 3 300 ooo 
africani. După opinia sa, politica 
dominării celor 3 300000 afri
cani de cătrehninoritatea albă ar 
5,asigura conviețuirea celor două 
rase"» Renunțarea la această po
litică ar avea consecințe teribile 
—• încearcă să-și convingă audi
toriul premierul din Salisbury. 
Primejdiile fir fi, după el, cutre
murătoare. Chiar... civilizația- 
s-ar trezi amenințată. O spune 
cu toată1 seriozitatea importantul 
personaj t „Crearea unui guvern 

Rhodesia de sud ar 
intereselor civiliza-

african în 
contraveni 
ți ei".

Ar fi inutil să așteptăm 
oratorul să dea și explicații...

între timp, pe plan extern, re
proșurile aspre la adresa orientă
rii sud-rhodesiene se înmulțesc, 
ceea ce nu produce deloc plăcere 
la Salisbury. Apropiata conferin
ță a țărilor membre ale Common- 
wealth-ului a deschis încă o pro
blemă t să fie sau să nu fie invi
tată Rhodesia de sud ? Dl. Nehru, 
premierul indian, a adresat un 
mesaj lui Douglas-Home expri- 
mînd părerea că actuala politică 
rasistă a diriguitorilor sud-rho- 
desieni „face indezirabilă partici
parea la conferință a reprezen
tanților acestui guvern".

Politicienii de la Salisbury 
caută febril aliați. Singurii care-i 
încurajează sînt liderii sud-afri- 
cani a căror proprie izolare .pe 
arena mondială se accentuează. 
La Pretoria și la Salisbury se pun 
in circulație idei de salvare a

♦
FRANȚA : în sala de expo
ziție a uzinelor „Simca" s-a 
deschis o expoziție turistică 
romînească, organizată cu 
concursul O.N.T. Carpați. în 
fotografie : aspect din sala 

de expoziție
I

Anglia:

Rezultatele obținute

de candidați! comuniști

f

Dificultăți colonialiste
in Guineea .poriuțllieză"

metodele de luptă armată ca ur
mare a refuzului încăpățînat din 
partea conducătorilor portughezi 
de a recunoaște dreptul inalie
nabil al guincezilor la indepen
dență".

De Ia începutul revoltei și pînă 
acum acțiunile de luptă ale pa- 
trioților au evoluat, s-au înmul
țit, s-au îmbunătățit continuu for
mele de organizare și instruire, au 
luat ființă unitățile regulate și 
miliția populară. Acțiunile detașa
mentelor de partizani din spatele 
inamicului au luat o mare am
ploare. Toate acestea s-au reflec
tat în victoriile repurtate de for
țele patriotice în luptele cu ar
mata colonială portugheză.

Recent, agențiile occidentale de 
presa au relatat despre încercarea 
nereușita a trupelor aeropurtate 
portugheze de a ocupa insula 
Como. 75 de zile portughezii au 
asediat această insulă. Suferind 
mari pierderi în oameni și mate
riale, trupele colonialiste au fost 
obligate să părăsească pozițiile.

In comunicatul dat publicității 
se arată că 500 sau 600 de mili
tari portughezi au fost scoși din 
luptă, însuși comandantul opera
țiunii a fost ucis, au fost scufun
date 12 ambarcațiuni, au fost 
doborîte două avioane, iar alte 
trei avariate.

Acțiunile spre nord, în regiuni
le Bisora, Mansoa și Mansaba s-au 
bucurat și ele de succes. Forțele 
militare portugheze instalate în 
multe orașe cum sînt Cassini, 
Cula-Cunda, Sao Joan sînt com
plet izolate.

Sub controlul forțelor patriotice 
se află aproape întreaga parte su
dică a țării de Ia frontiera cu Re
publica Guineea pînă la malul su
dic al fluviului Corubal.

în zonele ce se găsesc sub ocu
pația portugheză, viața economică 
este paralizată în mod efectiv. Co
merțul aproape a încetat, iar des
pre activitatea politică nici nu se 
poate vorbi. In regiunile eliberate, 
Partidul african de luptă pentru 
independență se ocupă de aprovi
zionarea populației cu produse ali
mentare, cu organizarea școlilor e- 
lementare, cu pregătirea profesio
nală și tehnică a tineretului.

Marea majoritate a populației 
din Guineea „portugheză" pre
cum și din insulele Capului Verde 
sprijină mișcarea de eliberare na
țională. Faptul că mișcarea de eli
berare a luat proporții, îngrijo
rează oficialitățile de la Lisabona 
și Bissau, De curînd colonialiștii 
portughezi au solicitat ajutor mi
litar guvernului spaniol pentru a 
putea face față luptei crescînde de 
eliberare din coloniile pe care le 
mai posedă. Dar chiar și aliații 
Portugaliei din N.A.T.O. preferă 
să se disocieze de politica Lisabo
nei Și se feresc să apară drept 
susținători ai practicilor colonia
liste.

Ceea ce este concludent...
IOAN TIMOFTE

Știri proaspete din Guineea 
„portugheză" comunicau că for
țele patriotice au reușit să elibe
reze mai mult de 35 la sută din 
teritoriul acestei țări. Acest succes 
a fost obținut deși în numai doi 
ani autoritățile portugheze și-au 
sporit efectivele militare din co
lonie de la 4 ooo la 20 ooo de 
soldați și ofițeri. în același inter
val de timp, au fost schimbate nu 
mai puțin de patru state majore. 
De fiecare data la plecarea din 
Portugalia ofițerii aveau serviete
le doldora de planuri pentru „ni
micirea rebelilor". Planurile rămî- 
neau simple petece de hîrtie, iar 
„strategii" erau rechemați la Li
sabona pentru incapacitate. Eșecu
rile colonialiste au izvorul într-o 
politică ce neagă realități evidente 
și încearcă să conserve o situație 
revoltătoare.

Să reamintim evenimentele...
La 8 august 1961 mișcarea do 

eliberare din Guineea „portughe
ză' a luat hotărirea de a trece la 
lupta armată. Era singura cale po
sibilă. deocrecc la acțiunile paș- 
nxe la care se recursese pînă a- 
3^0. colonialiștii au răspuns prin 
represiuni singe roase.

Reiatind cauzele care au de
terminat lupta armată pentru ob
ținerea independenței, revista 
„AFRIQUE" care apare la Paris, a- 
răta că conducerea mișcării patrio- 

,s-a văzut silită să treacă la

LONDRA 14 (Agerpres). — 
Ziarul „Daily Worker" rela
tează despre rezultatele obți- 
r.ute de candidații Partidului 
Comunist din Marea Britanie 
în alegerile pentru consiliile 

comitate și pentru consi- 
e districtuale din Scoția, 
n consiliul comitatului 

D^mbarțoimsrijre au fost aleși 
ect aot comPSerj comuniști, 

5x eccrCXaCTâ
rom.,-, Reyrjolds 

reț»—■^«.1 Tjcîoaa asupra 
carcisatului laburist Candi- 

comuniștî au ma 
rictoriî electorale

• Tablete ucigătoare
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iar senatorul 
Humphrey, a 
acestui acord 
nimic care să

de suferit.
Trust of 

Pradesh și 
numeroase

iluziilor • Eroismul unor feroviari
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alte cîteva comitate și 
tricte.
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în Af-tzctl
dmt ci „xr â Beâocc da 
țee anute țfc-Jer ne 
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^Logics" cx-s vc-bocr di 
nul mimștru deexrge iestei 
pe care o degaji
2 rasiștilor sud-rkodeszerz. șz 
nădejdea ci urdndxse -raweer-m 
, Afridi albe" vor pate*  sri-rs 
direcția evoluției everrim£x2dv~. 
Nu-i exclus ca bdoneide șxâ- 
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în Rhodesia de sud. Insă, a fvcxl 
în nisipul iluziilor spulberate rx 
naufragia și această șubredă co
rabie politică...
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dupi capacitatea

at se- 
aratâ 

la Consilia 
e de acord 

leatului, de
oarece e! cooUae ,.o repetare a u- 
nor dogme pe care nimeni nu în
drăznește să Ie conteste-. Totodată, 
agenta este de părere că „asupra 
punctelor in care au apărut diver
gențe și pe care nimeni nu le ig
norează. comunicatul a fost laconic 
și evaziv. De exemplu, continuă a- 
genția. in problema dezarmării s-a 
menționat cu satisfacție adoptarea 
măsurilor pentru frinarea cursei 
înarmărilor, ceea ce nu a putut să 
nemulțumească pe nimeni, dar s-a 
evitat să se facă aluzie la scaunul 
gol lăsat de Franța "în Comitetul 
celor 18 pentru dezarmare. Sau un 
alt exemplu : asupra stadiului e- 
lianței (adică relațiile dintre mem
brii — n.r.), care a alimentat o dez
batere dificilă miercuri, comunica
tul arată numai că această proble
mă a fost studiată".

TOKIO. — Agenția TASS anun
ță că la invitația Parlamentului 
japonez, la Tokio a sosit într-o vi
zită de prietenie o delegație a So
vietului Suprem al U.R.S.S., con
dusă de Anastas Mikoian, deputat 
in Sovietul Naționalităților al So
vietului Suprem al U.R.S.S., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

In declarația făcută la sosire, 
Anastas Mikoian a arătat, printre 
altele, că relațiile U.R.S.S. cu Ja
ponia și cu celelalte țări se bazea
ză pe principiile păcii și bunei ve
cinătăți, colaborării de afaceri, 
neamestecului în treburile interne 
și altele.

trece la vot. Senatorul republican 
Everett Dirksen, care a prezentat 
un „pachet” conținînd 70 de amen
damente, a declarat că „s-a ajuns 
la un acord bun", ‘ ’
democrat Hubert 
spus că în cadrul 
„nu s-a întreprins 
lovească in obiectivele principale 
ale legii". La rîndul său, ministrul 
justiției, Robert Kennedy, vorbind 
în numele guvernului, a declarat 
că cu schimbările propuse*  „legea 
este pe deplin satisfăcătoare".

ALGER. — La Alger s-a deschis 
conferința studenților din țările 
Maghrebului. Delegații din partea 
federațiilor studențești din Tunisia, 
Algeria și Maroc vor discuta mij
loacele de aplicare a rezoluțiilor 
adoptate de Congresul al treilea al 
Confederației studenților din Ma
ghreb, care a avut loc în luna ia
nuarie în Tunisia.

WASHINGTON. — Liderii gru
purilor parlamentare democrat și 
republican din Senatul S.U.A, au 
anunțat că au ajuns la ,un acord 
ceplin în problema amendamente
lor aduse legii cu privire la drep
turile civile, astfel incit aceasta să 
poată să obțină sprijin cînd se va

DELHI. — lntr-o serie de regiuni 
din nordul Indiei au avut loc fur
tuni de nisip urmate de puternice 
uragane și ploi torențiale. In nume
roase localități au fost distruse 
mijloacele de comunicații, iar re
coltele au avut mult 
Potrivit agenției Press 
India, în statele Uttar 
Orissa, s-au înregistrat 
victime omenești.

SAN JUAN. — Trei
francezi s-au coborît cu batiscaful 
„Archimede" pînă în punctul cel 
mai adine al Oceanului Atlantic, 
situat.la 8'358 metri în largul insu
lei Porto Rico. Expediția la care 
au participat George Houot, Pierre 

' Drach și Henri Delauze, a durat 
11 ore.

cercetători

M. RAMURĂ

BRAZZAVILLE: Aspect de pe una din străzile orașului

înd, cu mai bine de 
o săptămina 
urmă, șoferii 
taxiuri din 1 
Domingo au decla
rat o grevă de pro
test împotriva unor 

măsuri caracter economic
care-i priveau direct, pentru toți 
observatorii politici era clar că 
lucrurile nu se vor opri aici. Ceea 
ce s-a și întimplat. Greva șoferi
lor s-a transformat într-o puter
nică demonstrație antiguverna
mentală, cu participarea a mii 
de oameni. A intervenit, bine
înțeles, poliția, cu grenade, bas
toane de cauciuc, gaze lacrimo
gene. Manifestanții au .ripostat, 
bombardind cu pietre pe polițiști. 
S-au semnalat numeroși răniți. 
Poliția a operat arestări, iar 
junta a repus în circulație decre
tul din 1362 care permite guver
nului să aresteze și să deporteze 
orice persoană acuzată de „agi
tație și subversiune".

Așa au început în Republica 
Dominicană frămîntările care au 
continuat apoi zile în șir fără ca 
în momentul'de față sa le putem 
considera terminate. Totuși, 
punctul culminant pare să fi fost 
atins săptămîna trecută cînd 
muncitorii portuari au părăsit lu
crul pentru a se alătura demon-

i in 
i de 
Santo

strsnților. Zi de zi lucrurile s-au 
repetat cu intensitate mai mare 
sau mai mică. In continuă creș- 
tere a fost numărul greviștilor. 
După lucrătorii din transportul 
orășenesc, șoferii de taxi și cei 
4000 de muncitori portuari, au 
declarat că se alătură greviștilor 
și muncitorii din industria zahă
rului. Studențimea și-a manifes
tat *•'*  • -solidaritatea cu greviștii și a

prevedea o politică antipopularii. 
Pronosticurile s-au împlinit în
tocmai. In jumătate de an de gu
vernare situația economică a țării 
s-a înrăutățit simțitor. Societățile 
și băncile străine continuă să 
jefuiască bogățiile naționale ale 
republicii.- Ele scot din țara pro
fituri uriașe, ceea ce 
cătuirea resurselor, 
întregii economii.

duce la se
in slăbirea 
După cum

Situație încordată

in Republica Dominicană
condamnat politica juntei de la 
putere.

Izvorul recentelor frămîntări 
din Republica Dominicană este 
însăși politica guvernanților de 
la Santo Domingo. Cind în sep
tembrie trecut forțele de dreapta 
din armată l-au răsturnat pe pre
ședintele Bosch și au preluat pu
terea, nimeni nu-și făcea iluzii-cu 
privire la o guvernare democrati
că ; dimpotrivă, se sublinia ca
racterul reacționar al juntei și se

arăta ziarul „POPULAR", organul 
Partidului socialist popular (partid 
de opoziție), guvernul dominican 
cheltuiește fonduri însemnate — 
aproximativ jumătate din buget 
— pentru menținerea aparatului 
militar și represiv. Pentru a aco
peri aceste cheltuieli guvernul 
emite o mare cantitate de bancno
te, ceea ce duce la inflație și la 
înrăutățirea situației maselor.

In ceea ce privește represiuni 
le interne, ziarul new-yorkez, THE

NATION' scria într-un număr 
recent: „Republica Dominicană 
se transformă din nou într-un 
stat polițienesc caracterizat prin 
corupție și brutalitate. Ca princi
pală forță politică a țării se afir
mă corpul polițienesc cu un efectiv 
de 12 ooo de oameni, aliat cu un 
nou partid politic alcătuit din 
oameni de afaceri și lideri ai 
fostului regim al lui Trujillo, la 
țară domnește confuzia, peste tot 
asiști la arestări arbitrare, per- 
chcziționări ilegale ale locuințelor 
cetățenilor".

Ziarul arată în continuare că 
zeci de conducători politici au 
fost deportați fără a li se intenta 
proces, sute de alte persoane au 
fost arestate. Au fost suspendate 
garanțiile constituționale cu 
privire la inviolabilitatea persoa
nei, convorbirile telefonice sînt 
interceptate. Deținuții în închisori 
sînt tratați inuman, unii dintre ei 
fiind uciși în urma torturilor.

în fața unei astfel de politici, 
reacția populară era de așteptat. 
Frămîntări ca cele de săptămina 
trecută cu siguranță că se vor 
mai produce atîta timp cît con
ducătorii de la Santo Domingo 
vor promova o politică ostilă in
tereselor poporului.
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