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I
n fiecare an, la 15 august, 
data apariției primului număr 
al Scînteii — Ziua presei ro
mânești este sărbătorită, ală
turi de lucrătorii din redacții 
și tipografii, de milioane da 
oameni ai muncii, tineri și
vîrstnici, care o citesc, care 
scriu în coloanele ei, care

sorb zilnic din paginile ei învățătura Partidu
lui Comunist Român, îndemnurile sale la
muncă creatoare pentru desăvîrșirea construc
ției socialiste.

De la foaia tipărită în ilegalitate și difu
zată nu rareori cu riscul vieții, pînă la presa 
de masă a zilelor noastre, se află un drum 
lung și glorios. Astăzi, pentru cele mai diverse 
categorii de cititori apar sute de ziare cu un 
profil specific, tipărite într-un tiraj anual ce 
depășește impesionanta cifră de un miliard 
de exemplare, toate răspunzînd intereselor ci
titorilor, multitudinii de probleme pe care le 
ridică dezvoltarea continuă a economiei și 
culturii socialiste, viața internațională. Este și 
aceasta o expresie puternică a profundului 
democratism al orînduirii noastre socialiste.

Punîndu-și la baza întregii sale activități 
principiile presei de partid, glorioasele tradiții 
ale presei noastre ilegale, presa românească 
și-a îndeplinit cu cinste în acești 21 de ani 
de rodnică activitate, rolul de propagandist, 
agitator și organizator colectiv, a slujit cu de
votament și abnegație cauza poporului mun
citor, a militat cu succes pentru triumful 
ideilor partidului.

Prin cuvîntul tipărit, difuzat pe calea unde
lor sau exprimat prin intermediul micului 
ecran, presa, radioul, televiziunea au reflectat 
și au înrîurit schimbările din conștiința oame
nilor, au slăvit eroismul în muncă, au subli
niat și au stimulat zi de zi abnegația cu care 
oamenii muncii din industrie, agricultură, din 
toate compartimentele vieții economice și so
ciale realizează prin eforturile lor creatoare, 
de zi cu zi, politica partidului nostru. In ziare 
s-a conturat pagină cu pagină, cronica vie a 
celei mai glorioase perioade din istoria po
porului român, o cronică a entuziasmului, pa
siunii și priceperii cu care oamenii muncii au 
răspuns întotdeauna chemărilor partidului 
pentru construirea României socialiste.

Prestigiul pe care și l-a cîștigat în rindul 
cititorilor, forța sa, presa le datorează condu
cerii ei de către partid, grijii și îndrumării 
permanente de care se bucură din partea 
conducerii partidului și statului.

O dovadă grăitoare care demonstrează în
crederea pe care o au cititorii în presa noas
tră, este numărul mare de scrisori prin care 
oameni de cele mai diferite profesii, din toate 
colțurile țării, se adresează ziarelor, radioului 
și televiziunii, anunțîndu-și succesele, bucu-; 
riile, povestind fapte de muncă, experiența 
bună pe care ei o socotesc folositoare și al
tora. Toate acele zeci și sute de mii de Scri
sori sînt tot atîtea participări directe ale Oa- -1 
menilor muncii, la apariția, la buna informare 
a presei noastre comuniste, sînt tot atîtea fire 
puternice care leagă presa cu milioanele de 
oameni cărora li se adresează.

Presa de tineret și copii, alături de întreaga 
presă din țara noastră, ducînd cu consecvență 
cuvîntul partidului în rîndul tinerei generații, 
a contribuit la educarea tineretului în spiri
tul dragostei față de muncă, al înaltei răs
punderi față de îndatoririle sociale, al devo
tamentului nemărginit față de patria socia
listă și Partidul Comunist, al internaționalis
mului proletar; a militat pentru promovarea 
în rîndul tineretului a trăsăturilor moralei 
înaintate.

In această perioadă istorică a patriei noas
tre, deschisă de cel de al IX-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, în fața presei 
stau îndatoriri deosebit de mari. Folosind în
treaga experiență acumulată, prin mijloacele 
sale specifice, presa este chemată să contri
buie activ și eficient la înfăptuirea mărețelor 
sarcini trasate de Congresul partidului. Ea 
are ca ghid al activității sale viitoare indica
țiile deosebit de prețioase cuprinse în Rapor
tul C.C. al P.C.R., prezentat la Congres de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. „Imbunătățin- 
du-și continuu activitatea — se spune în 
raport — și pe viitor cea mai de seamă în
datorire a presei, preocuparea ei centrală tre
buie să fie reflectarea politicii interne și ex
terne a partidului, a muncii eroice a poporu- 
lu nostru pentru construirea noii orînduiri. 
Tribună a experienței înaintate, promotor ac
tiv a tot ce este nou și avansat, presa trebuie 
să practice sistematic în paginile ei schimburi 
de opinii în problemele activității de partid, 
ale construcției de stat, economice, cultural- 
educative ca și în alte probleme de interes 
obștesc.

Este necesar să se analizeze în paginile pre
sei în mod critic lipsurile și neajunsurile ce se 
manifestă în diferite sectoare ale activității 
noastre, să se dezvăluie cauzele acestora, ară- 
tîndu-se căile pentru înlăturarea lor. Dezba
terile din presă să se desfășoare în spirit con
structiv, de principialitate comunistă, urmă- 
rindu-se continua îmbunătățire a muncii".

Alături de întreaga presă din țara noastră, 
„Scînteia tineretului“, celelalte publicații de 
tineret și copii, îmbogățindu-și în continuare 
conținutul tematic, formele publicistice, vor 
milita neabătut pentru realizarea marilor sar
cini trasate de partid.

„Scînteia tineretului

inteia
nylon
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Proletari din toate țările, uniți-vi!

cotaje, confecții în va
loare de 71 milioane 
de lei, 265 000 pe
rechi de încălțăminte 
cu fețe de piele etc.

la sută indicele pro
iectat.

tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Duminică 15 august 1965
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Fabrics și șantierul fac corp comun

Intrînd pe poarta Întreprinderii de prefabricate Craiova 
e greu să faci distincție unde începe fabrica și unde 
începe șantierul. Halele industriale'— și în cele care se 

produce și în cele în care mai lucrează constructorii — au, în 
linii generale, aceeași înfățișare.

— Constructorii — ne relatează tovarășul inginer M. Gri- 
gore, șeful, serviciului investiții al beneficiarului — au lucrat 
tot timpul într-un ritm intens. N-au pus bine în funcțiune o 
secție, că ne-au dat în primire alta. Așa se face că acum fa
brica și șantierul fac corp comun .

— ,pațh.a,precieri foarte bune activității constructorilor — 
refnarcăm'nmf''".:,

... — Dțică le merită^de ce .să nu le dămj — spune tovarășul
Grigore.

$i, spre a ne convinge și mai mult, scoate din buzunar o 
agendă — „oglinda șantierului" cum o numește el. In ea sînt 
înscrise toate termenele de predare; alătfiri, pe alte coloane, 
stadiul realizării lor; în ea se află pînă la ultimul amănunt 
situația livrării utilajelor.,.

— Producția globală pe 7 luni — continuă inginerul — a 
fost realizată în proporție de 115 la sută. Planul de construc
ții și montaj a fost depășit, pe aceeași perioadă, cu 40 la sută.

Cifrele acestea capătă un „limbaj comun" atunci cînd sînt 
echivalate în stadii fazice. Aici, constructorii sînt și mai „tari" 
— precizează tovarășul inginer. Ei au avut sarcina să pună 
în funcțiune în semestrul I capacități de producție echi
valente pentru 12 500 mc beton. Au pus în funcțiune pentru 
46 000 mc. O depășire a sarcinii planificate cu 33 500 mc.

încercăm să aflăm care au fost „motoarele" acestui ritm, 
prin care constructorii au scurtat în mod substanțial terme
nele de punere în funcțiune la fiecare din obiectivele predate. 
Inginerul Dionisie Nica, șeful șantierului montaj explică to
tul foarte simplu: ■ .. >

— „Motoarele" — cum le-ați spus — au funcționat din

CONSTANTIN PRIESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

• într-o corespon
dență sosită sîmbătă 
se anunță că una din
tre cele mai tinere u- 
nități industriale ale 
regiunii Maramureș
— Uzina centrală de 
preparare a minereu
rilor de la Baia Mare
— a depășit cu mult 
indicii tehnico-ccono- 
mici prcvăzuți în ca
drul primei etape de 
activitate. Compara
tiv cu perioada cores
punzătoare a anului 
trecut, aici se prelu
crează zilnic în medie 
cu circa 25 la sută 
mai mult minereu. 
Datorită îmbunătățirii 
randamentelor de ex
tracție s-a 
din aceeași 
de minereu 
țină circa 
mai multe 
trate.

Calitatea
lor depășește cu 2,5

reușit ca 
cantitate 

să se ob- 
500 tone 

concen-

produse-
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CULTURA GRIULUI ÎN 
ANUL 1965—1966 (Re
comandările Consiliului 
Superior al Agriculturii) 
SPORT

• Colectivele între
prinderilor din indus
tria ușoară anunță zil
nic noi realizări obți
nute în producție în 
întrecerea socialistă,

• Constructorii de 
mașini anunță, în cin
stea zilei de 23 Au-

DE ÎNTRECERE

Porti largi spre

»

Pro- 
care 
o o-

ANETA MIREA
Învățător emerit

(Continuare 
fn pag. a IV-a)

Mircea Chertii, de la Combinatul siderurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej 
Galați, unul din autorii laminorului de tablă groasă.

Foto: N. STFLORIAN

comorile culturii

Fac parte din rindul ca
drelor didactice de peste 30 
de ani și trăiesc alături de 
toți oamenii muncii un sim- 
țămînt de bucurie și mîndrie 
pentru toate transformările 
revoluționare petrecute in 
patria noastră. In articolul 
21 al proiectului de Consti
tuție se arată că „Dreptul la 
învățătură este asigurat prin 
învățămîntul elementar ge
neral și obligatoriu de 8 ani, 
prin gratuitatea învățămîn- 
tului de toate gradele, pre
cum și prin sistemul burselor 
de stat". Statul asigură mi
nunate condiții pentru ca ti
nerii să se instruiască, să de
vină oameni culți. In comu
na noastră, Măldăeni, raio
nul Roșiorii de Vede, peste 
850 de elevi învață în săli 
de clasă noi, spațioase și lu-

în întîmpinarea celei 
de-a XXÎ-a aniversări 
a eliberării patriei.

Rodul muncii din 
primele șapte luni ale 
acestui an se concre
tizează în depășirea 
planului cu 2 177 000 
mp țesături de bum
bac, 138 000 mp țe
sături de mătase, 
465 000 bucăți de tri-

gust, un nou succes 
în acțiunea de moder- 
zare a unor utilaje 
mai vechi, cu randa
ment scăzut: 1 000
de mașini-unelte mo
dernizate, care se a- 
daugă Ia cele aproape 
6 000 de astfel de ma
șini perfecționate în 
ultimii ani.

(Agerpres)

A PATRIEI SOCIALISTE

Profundul democratism
al orînduirii noastre

Am citit cu atenție și bucurie 
proiectul de Constituție și îmi 
exprim acordul deplin față de a- 
cest document măreț în care se 
reflectă marile transformări re
voluționare ce au avut loc în 
dezvoltarea economică și social- 
culturală a țării noastre, 
iectul înscrie drepturi 
au devenit pentru noi 
bișnuință, fac parte din viața, și 
activitatea noastră de zi cu zi. 
Așa sînt prevederile articolului 27 
unde se spune ■ că organizațiile 
de masă și obștești asigură larga 
participare a maselor populare ia 
viața politică, economică, socială 
și culturală a Republicii Socia
liste România și la exercitarea 
controlului obștesc — expresie a 
democratismului orînduirii socia
liste.

Controlul obștesc se exercită de 
către oamenii muncii în unitățile 
comerțului de stat și își desfă
șoară activitatea în toate- unită
țile cu amănuntul ale comerțului 
de stat. Ținînd seama de dezvol
tarea continuă' a rețelei , cornerei-

ale în orașul Pitești, Consiliul lo
cal al sindicatelor din Pitești, 
sub îndrumarea permanentă a 
organizațiilor de partid, se pre
ocupă pentru îmbunătățirea or
ganizării și executării controlului 
obștesc, pentru 
cității acestuia 
țelor actuale.

Este și acesta un aspect care 
vine să dovedească odată în plus 
că nu există domeniu de activi
tate în care cetățenii patriei noa
stre să nu-și spună cuvîntul.

ridicarea efica- 
la nivelul cerin-

VOICU G. VOICU 
responsabilul Comisiei de con

trol obștesc Pitești

TELEGRAMA

D EP LINĂ ÌNCREDER E
îmi aduc aminte, cînd eram 

foarte tineri, auzeam uneori oa
meni de vîrsta tatei care vorbeau 
despre tineretul de pe vremea 
aceea, adică despre cei de vîrsta 
mea. Și de bine și de rău. Dar 
mi se părea că sînt lucruri care 
nu ne interesează. Iată de ce aș 
dori ca tinerii care vor citi rîn- 
durile noastre să nu aibă și ei 
aceeași impresie astăzi, ca aceea 
pe care o aveam eu. Noi trăim 
astăzi o epocă de mari prefaceri 
și lucrul cel mai important este 
ca oamenii tineri să-și dea seama 
de sensul în care se vor dezvolta 
lucrurile și deci de direcția în 
care trebuie să se pregătească.

Eu nu am, prin profesiunea 
mea, decît un contact cu un grup 
mic de tineri și anume cei care 
se pregătesc să devină oameni 
de știință. Deci, am ascultat in
formațiile care mi s-au oferit la 
masa rotundă a „Scînteii tinere-

tului" despre tineri și le-am com
parat cu cele pe care le am eu. 
Incontestabil, generația tînără 
are anumite probleme de educa
ție, care se pun cu cea mai mare 
seriozitate. La noi în țară s-a pe
trecut o revoluție care a spart 
obiceiurile de clasă și obiceiurile 
în diferite categorii sociale. Astăzi 
trebuie ca diferite categorii so
ciale să-și creeze noi obiceiuri, 
pe o etică, alta decît cea de acum 
40 de ani. M-au interesat tot ce 
au spus participanții la discuție 
despre rolul pe care îl are colec
tivul de lucru în educarea tineri
lor. Un asemenea tip de educație 
eu nu știu să fi existat în regimul 
burghez, decît cel al membrilor 
P.C.R. față de tovarășii lor mai 
tineri. Astăzi, acest tip de educa
ție are, incontestabil, un caracter 
general de masă. Sarcina pe care 
înainte o avea familia, o are azi 
nu numai familia ci și colectivul,

Acad Gr. Moisil

organizațiile de masă, îndrumate 
de organizațiile de partid.

De asemenea, m-a impresionat 
felul în care lucrează la condu
cerea fabricilor ingineri tineri de 
30 de ani, și chiar mai tineri. 
Cred însă că trebuie să subliniem 
un punct esențial. Avem fabrici 
noi în care lucrurile merg bine și 
ingineri tineri conduc competent 
munca acestora. Dar tehnica se 
dezvoltă astăzi cu mare viteză și 
de această viteză trebuie să fim 
conștienți. Fabricile care astăzi 
sînt noi, metodele tehnologice 
care astăzi sînt noi, tot ceea ce 
astăzi este nou, mîine va fi vechi. 
Pe bună dreptate, la întîlnirea 
oamenilor de știință cu conduce
rea de partid și de stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia faptul 
următor: dacă tn momentul actual

am avea toată țara echipată cu 
fabricile cele mai noi, nu înseam
nă că tehnica noastră ar fi cea 
mai nouă, fiindcă peste cîțiva ani 
ar trebui din nou să construim 
fabricile cele mai noi. Una din 
problemele care se pun este de a 
face ca inginerii care astăzi sînt 
noi să nu fie vechi peste 10 ani. 
Desigur că vom avea ingineri 
care atunci vor avea vîrsta de 30 
de ani și care vor putea conduce 
și ei cel puțin cu tot atîta com
petență fabricile noi. Dar aceasta 
nu înseamnă că atunci va trebui 
să scoatem din funcție ingineri 
care atunci vor avea 40 de ani. 
Oamenii nu trebuie dați la rebut 
ca mașinile.

Astăzi se pune problema reca
lificării pentru muncitorii de toa
te categoriile. Omul de știință, de 
pildă, este continuu obligat să fie 
la curent cu tot ceea ce este nou. 
Pentru el problema se pune altfel

și anume de a nu da o prepon
derență noilor sale descoperiri 
față de cele noi descoperite de 
alții. Pentru aceasta servesc con
gresele ' internaționale, colocviile 
și simpozioanele, seminariile in
ternaționale și vizitele prelungite 
în centre științifice, altele decît 
cele în care el lucrează în mod 
obișnuit. Nu trebuie să credem 
că aceste manifestări internațio
nale au drept singur scop de a 
prezenta cercetările făcute de noi. 
Acesta este un rost important al 
lor, dar nu singurul.

Muncitorul din fabrică este și 
el obligat să se recalifice ori de 
cîte ori metodele de muncă se 
schimbă în fabrica în care lucrea
ză, ori de cîte ori vine vreo ma
șină nouă, ori de cîte ori indus
tria noastră trebuie să asimileze 
o tehnică nouă. Ceva cu totul

răspunderi
ale tinerei

(Continuare tn pag. a IV-a)

Tovarășului KIM IR SEN 
președintele Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea 

președintele Cabinetului de Miniștri 
al Republicii Populare Democrate Coreene 

Tovarășului ȚOI EN GHEN 
președintele Prezidiului Adunării Populare 

Supreme 
al Republicii Populare Democrate Coreene 

PHENIAN
In numele Comitetului Centra) al Partidului Comunist Român, 

Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 
Române, al poporului român și al nostru personal, vă transmitem 
dumneavoastră, și prin dumneavoastră Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, Prezidiului Adunării Populare Su
preme, ■ Cabinetului de Miniștri al Republicii Populare Democrate 
Coreene și poporului coreean, cele mai calde felicitări cu prilejul 
celei de-a XX-a aniversări a eliberării Coreei.

In cele două decenii de la eliberare, poporul coreean strins 
unit sub conducerea Partidului Muncii din Coreea a obținut rea
lizări remarcabile în dezvoltarea economică și culturală a tării, 
în ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc, în opera de 
construire a socialismului. R.P.D. Coreeană este astăzi un stat so
cialist înfloritor, cu o industrie puternică, o agricultură în con
tinuă dezvoltare, făurind cu succes 
binele și fericirea poporului.

R.P.D. Coreeană se manifestă pe 
factor activ al luptei antiimperialiste 
pendenta popoarelor, pentru afirmarea dreptului fiecărui popor 
de a-și hotărî singur soarta, pentru triumful nobilei cauze a 
cialismului, păcii și înțelegerii între popoare.

Participînd cu toată inima la sărbătoreasca aniversare a R.P.D. 
Coreene adresăm cu acest prilej poporului frate coreean din par
tea întregului popor român, urarea de a obține noi și cit mai 
mari victorii în construcția socialistă și înflorirea continuă a 
tării. Dorim poporului coreean succes deplin în realizarea marii 
sale aspirații naționale, — reunificarea pașnică și democratică a 
patriei.

Fie ca relațiile de prietenie și colaborare frățească statornicite 
între Republica Populară Română și Republica Populară Demo
crată Coreeană să se dezvolte continuu, în interesul ambelor 
noastre popoare, al unității și coeziunii sistemului mondial socia
list, al cauzei păcii și socialismului în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU CHIVU STOICA
secretar general președintele

al Comitetului Central Consiliului de Stat
al Partidului Comunist Român al Republicii Populare Române 

ION GHEORGHE MAURER 
președintele

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Române

viața nouă socialistă, spre

arena internațională ca un 
pentru libertatea și inde-

so-



„Pelișor" găzduiește 
în aceste zile, universi
tari și studenți din toa
te colțurile lumii. Sînt 
participanți la cea de-a 
Vl-a serie a cursurilor 
și colocviilor științifice 
de limbă, literatură, is
torie și arta poporului 
român.

Conținutul cursurilor, abordarea, pe 
baza celor mai recente cercetări de 
specialitate, a unor probleme de sinte
ză de mare însemnătate, dar mai pu
țin cunoscute peste hotare — ne-a 
spus prof. univ. Boris Cazacu, membru 
corespondent al Academiei R.P.R., pro
rector al Universității din București și 
director al cursurilor — trezește un viu 
interes în rîndul oaspeților noștri. 
Reuniunea de la Sinaia oferă prilejul 
unor largi schimburi de experiență 
între cadre didactice și specialiști din 
diferite țări și de la noi, constituind o 
manifestare a prestigiului de care Ro
mânia socialistă se bucură peste ho
tare.

Înregistrăm, în reportajul de față, 
cîteva secvențe de la această reuniune 
științifică internațională organizată 
sub auspiciile Universității din Bucu
rești...

mă din București, Budapesta, Moscova, 
München, Paris, Praga.

Tema generală a prelegerilor de is
torie, care se țin pentru ambele secții, 
este „Locul românilor în istoria uni
versală“.

dominant s-a născut în vara aceasta, 
cînd am avut prilejul să vizitez țara 
dv., să iau contact cu oamenii de cul
tură români: Un popor minunat ridi
că spre culmi o țară minunată“.

I

Sentimentul dominant
Cîntînd despre România...

Nesecatele izvoare
Popas la Izvorul Rece.

Foto r T. DUMITRESCU

FESTIVALUL DE LA MAMAIA

LA UNISON
DESPRE REPERTORIU

Festivalul de muzică ușoară 
de la Mamaia și-a încheiat pri
ma parte — cea a concursului 
și după trecerea în revistă a 
succeselor mai vechi ale muzicii 
ușoare românești, care a avut 
loc aseară, vom afla, în sfîrșit, 
rezultatele. De pe acum este 
evident însă că la Mamaia nu 
s-a născut nici un mare șlagăr, 
că din cele cîteva cîntece agrea
bile pe care le-am ascultat nici 
unul nu va cunoaște succesul rar 
al marilor creații. Totuși, festi
valul are meritul de a fi relevat 
încă o dată talentul cîtorva soliști 
tineri, afirmați de curînd în tim
pul muzicii ușoare. Insuficient 
serviți de repertoriul festivalului, 
cîntînd un număr mic de melo
dii și nu întotdeauna dintre cele 
mai bune, tineri ca Anca Age- 
molu, Puica Igiroșeanu, Cristian 
Popescu, Alexandru Jula, Ionel 
Miron și alții au cucerit simpatia 
publicului. Ne-am propus să-i 
prezentăm pe scurt cititorilor, 
dezvăluind cîteva dintre ghidări
le și dorințele lor în legătură cu 
muzica ușoară.

ANCA AGEMOLU — cea 
mai tînără participantă la festi
val, are 21 de ani și a absolvit 
anul acesta Facultatea de muzi
că a Institutului. Pedagogic din 
București. Iși îndrăgește viitoarea 
profesiune în aceeași măsură în 
care îndrăgește muzica ușoară. 
A debutat la televiziune la emi
siunea „Clubul tinereții", iar în 
prezent cîntă în cea mai tînără 
formație orchestrală din țară, 
septetul „Tinerii“, condusă de 
Rolf Aldrich, aflat în aceste zile 
la primul său turneu. In festival 
am ascultat-o interpretînd melo
dia „Să cîntăm“ de George Gri- 
goriu și i-arn apreciat farmecul, 
spontaneitatea și vioiciunea. „îmi 
place melodia pe care am cîn- 
tat-o în festival, ne-a spus ea. Aș 
dori ca în viitor compozitorii de 
muzică ușoară ’să-mi ofere mai 
des prilejul să contribui la suc
cesul unor cîntece bune, îndră
gite de

„Am 
melodii 
viață și 
cîntăreața 
NU. Melodiile sentimentale au 
frumusețea lor, dar în festivalul 
de anul acesta, au predominat 
cu prea multă insistență. Aș dori 
de asemenea, texte mai bune, cu 
un conținut emoțional mai bogat 
și mai apropiat de specificul de 
interpretare al fiecărui solist".

Interlocutoarea noastră care în 
concurs a împărțit emoțiile de
butului cu compozitorul Mircea 
Popovici, al cărui cîntec „Reîn
toarcerea" l-a interpretat în pri
mă audiție, este un nume cu
noscut iubitorilor de muzică 
ușoară. A debutat acum cîțiva 
ani în formația condusă de En- 
rico Fanciotti, anul acesta a im
primat primul disc, este studen
tă în anul III al Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu“ și se pre
gătește să devină muzicolog.

Tînărul cîntăreț Cristian Po
pescu a devenit anul trecut cu
noscut, cucerind Cupa de cristal 
acordată de televiziune celui 
mai bun solist de la „Clubul ti
nereții". Pasiunea lui pentru mu
zică ușoară se împletește cu 
cea pentru teatru (este student 
în clasa de actorie a Institutului 
de teatru). Reluînd ideea expri
mată de Puica Igiroșeanu, el 
ne-a declarat : „Cìntecele „De 
ce" de Ion Stavăr, și „Hune
doara" de Temistocle Popa, pe 
care le-am cîntat în festival 
m-au satisfăcut în bună măsură, 
tocmai prin caracterul lor tine- 
îesc. Aștept însă mai mult de la 
creatorii de muzică ușoară. Noi, 
cei care sîntem la începutul ac
tivității noastre de cîntăreți, știm 
că nu ne putem dezvolta, nu ne 
vom putea exprima într-un lim
baj propriu, original decît pe 
baza unui repertoriu național 
foarte solid. Nu ne putem încă 
permite comparația cu marii 
cîntăreți ai lumii, dar un lucru 
e sigur : nici unul dintre aceștia 
nu și-a construit gloria decît pe 
temelia unui repertoriu original. 
Așteptăm acest repertoriu de la 
oompozitorii și textierii noștri".

GEORGE MIHÄESCU 
SEBASTIAN COSTIN
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tineret".
vrea să cînte mai ales 
vesele, ritmate, pline de 

optimism — a adăugat 
PUICA IGIROȘEA-
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In ziua în care a 
împlinit vtrsta de un 
an, Adrian llie din 
str. Matei Voevod nr. 
115, bloc 0 2. raionul 
23 August, a avut o 
comportare de-a- 
dreptul stranie : nu 
mai voia să mai știe 
de părinții săi. T’Pa> 
se răsucea, dădea din 
mîini și din picioare, 
nu suporta, în ruptul 
capului, să se apropie 
de patul lui. Era de- 
ajuns să le vadă um
bra că Adrian se în
crunta și începea să 
țipe. La un moment 
dat a încercat chiar 
să sară grilajul și să 
plece de-acasă, să nu 
mai știe de ei.

Părinții aduseră re
pede un medic.

— Ciudat, foarte 
ciudat, — le spuse el. 
Numai o telegramă 
putea să-l aducă în 
starea asta !

— O telegramă ?!! 
se cutremurară părin
ții la gîndul că medi
cului, ori îi plăcea să 
se bucure de nenoro-

PE TEME ȘTIINȚIFICE

Secolul energiei atomice și 
al cuceririlor cosmice : veacul 
pe care-1 trăim a fost denu
mit, pe rînd, în diferite chi
puri. Fără îndoială, că i se 
potrivește și denumirea de 
„secolul materiilor plastice“.

In domeniul tehnic, de 
cîțiva ani are loc o evo
luție deosebit de interesan
tă : materiile plastice în
locuiesc din ce în ce mai mult 
metalele. Adeseori, tehnicie
nii și inginerii urmăresc cu 
multă prudență această miș
care neașteptată, care-i obli
gă să ia și să se gîndească 
din nou la probleme ce erau 
considerate de mult a fi re
zolvate. După mii de ani de 
experiență cu obiecte fabri
cate din metal, se pune acum 
foarte acut întrebarea : cum 
trebuie să procedăm pentru a 
fabrica aceleași obiecte 
materii plastice ?

Grupul de materii plastice 
care joacă un rol de primă 
importanță în domeniul me- 
cano-tehnic este același pe 
care-1 cunoaștem și din in
dustria textilă. Poate că unii 
cititori vor fi mirați să afle 
că binecunoscutul nylon și

din

perlon, se găsesc de asemenea 
în piesele ce înlocuiesc me
talele ! Aceste materiale se 
disting printr-o rezistență ex
traordinară, o duritate mare 
și o rezistență la frecare foar
te bună. în plus — și aceasta 
le deosebește de metale — ele 
nu sînt sensibile față de cele 
mai multe dintre substanțele 
chimice.

în timp ce metalul, într-un 
mediu acid, ruginește și este 
atacat foarte repede, mate
riile plastice nu suferă nici 
cel mai mic inconvenient!

V-ați gîndit, vre-odată, că 
aparent fragilul nylon poate 
să alcătuiască rulmenți cu 
bile foarte rezistenți, în stare 
să suporte solicitări mari, 
fără a pretinde întreținerea 
care era pînă acum o regulă 
absolută ? Și aceasta nu este 
totul! Dacă, în timpul fabri
cației, la poliamide se adaugă 
un agent de „alunecare“, adi
că o substanță care ajută alu
necarea pieselor una pe alta, 
cum e de exemplu bisulfitul 
de molibden, se pot realiza 
rulmenți care nu necesită nici 
un fel de întreținere ! Longe
vitatea unor asemenea rul-

Pentru a face cunoscute unele as
pecte ale artei, etnografiei și folcloru
lui poporului nostru au fost prezentate 
conferințe despre : „Pictura româneas
că populară pe sticlă“, „Teme litera
re — motiv de inspirație și creație mu
zicală românească“, „Viziunea creației 
reflectată în poezia populară româ
nă“, etc. Miercuri seara a fost ascultat 
cu mult interes acad. Athanase Joja,

La „Pelișor“, programul cultural este 
foarte bogat. Marți seara maestrul Ale
xandru Demetriad a prezentat un con
cert de muzică românească de cameră. 
Actorii Ion Lucian, Tilda Radovlci și 
Ioana Manolescu, cu prilejul unei seri 
„Alecsandri", au recitat din creațiile 
bardului de la Mircești. Seara de lie
duri românești a fost susținută de ar
tistul emerit Zeno Vancea, profesor la 
Conservatorul din București.

Colocvii academice

la „Pelișor"
Aici, în „aula universitară“ de la 

Sinaia, activitatea didactico-șttințifici 
se desfășoară în două secții: una — 
destinată profesorilor și specialiștilor; 
cealaltă — studenților și tinerilor cer
cetători care doresc să se specializeze 
în domeniul filologiei române sau al 
filologiei romanice.

Trei cicluri de conferințe — „1
bleme actuale ale studiului limbii 
mâne“ și _ 
lingvisticii românești" (urmărite 
profesorii și specialiștii preocupați de 
problemele de lingvistică) și ciclul de 
,conferințe consacrat marilor îndru
mători de mișcări cultural-literare, 
prezentat pentru participanții interesați 
de problemele literaturii — alcătuiesc 
programul primei secții.

...Miercuri dimineața, în sala mare 
de la „Pelișor", s-a deschis simpozionul 
„Ecourile operei lui Mihail Eminescu 
și a lui Ion Creangă în literatura uni
versală". - ■ -
univ. N. 
din Iași, 
tervenții

,Pro-
1 ro-

,Figuri reprezentative ale 
de

Referatul prezentat de prof. 
I. Popa, de la Universitatea 
a fost urmat de valoroase in- 
ale unor universitari de sea-

care a vorbit despre „Profilul spiritual 
al poporului român reflectat în cultu
ra lui“.

S-au făcut și cîteva excursii de scur
tă durată, pe un itinerariu cuprinzînd 
Brașovul, Cota 1400, Vîrful Babele. O 
excursie mai lungă va fi organizată în 
a doua jumătate a lunii august, la ce
tățile dacice, pe Valea Oltului, pe lito
ralul Mării Negre și la București. A- 
ceastă excursie e precedată de o ade
vărată călătorie documentară în care 
„ghid“ este pelicula cinematografică 
cu filmele: „Construim“, „Grigorescu", 
„Nuntă la Iași", „Muzeul satului“, 
„Centenarul Universității din Bucu
rești“.

— Un proverb rus de largă circula
ție — mărturisește docent Aida Sadet- 
skaia, de la Institutul de relații inter
naționale din Moscova, glăsuiește: 
„Decît să citești de o sută de ori, mai 
bine să privești o singură dată". Din 
lecturile mele despre România păstrez 
Impresii frumoase. sentimentul

...Oaspeții de peste hotare pregătesc 
o surpriză: un recital de versuri, cîn
tece și dansuri românești, pe care îl 
vor prezenta cu prilejul festivității în
chiderii cursurilor. Acum se fac repe
tiții intense. Se învață — în limba ro
mână — poezii de Eminescu, Coșbuc, 
Alecsandri, Arghezi, se fredonează 
cîntece populare românești; jocul 
popular a dezvoltat aici pasiuni inedi
te. Pregătirea recitalului constituie un 
nou prilej de apropiere de. arta noas
tră populară.

Ferestre deschise

din fața castelului 
despre Eminescu,

Seara, în parcul
— discuții aprinse 
Sadoveanu, Arghezi...

Zimmer Hans, student la Universita
tea din Saarbriichen, a vizitat cu cîțiva 
ani în urmă Franța. Asistînd, cu acest 
prilej, la un spectacol prezentat de un 
ansamblu românesc de cîntece și dan
suri, care i-a plăcut foarte mult, i s-a

trezit dorința de a cunoaște România, 
poporul român și...

— La Universitate, primul gînd mi-a 
fost să încep studiul limbii române. 
Am citit în original din Eminescu, Sa
doveanu, Arghezi. De mult așteptam 
ocazia să vizitez România, așa că am 
acceptat cu multă plăcere invitația de 
a participa la cursurile de vară de la 
Sinaia, 
seți, cu 
povesti 
mei.

— Am mare 
demicienii Joja, Daicoviciu, Rosetti —■ 
ne spune prof. Zarko Muljacic, de la 
Facultatea de litere și filozofie din 
Zadar (Iugoslavia). La cursuri vorbesc 
întotdeauna studenților mei despre Ro
mânia, despre poporul dv. Sînt de pă
rere că trebuie făcuți noi pași pe linia 
cunoașterii în Iugoslavia a valorilor 
culturale ale poporului român.

Prof. Jean Thibaudet, de la univer
sitatea din Lyon, este atras de litera
tura română, de cultura poporului ro
mân. Despre România vorbește cu pa
siune și cu căldură. Este de părere că 
romancierii români, care au darul de a 
povesti foarte frumos, vor avea mare 
succes dacă vor fi traduși în Franța. 
Această părere l-a îndemnat să tradu
că în limba franceză „Dumbrava mi
nunată“ a lui M. Sadoveanu, lucrare 
care se află sub tipar.

— O traducere dintr-un scriitor va
loros — ne spunea — este întotdeauna 
o „fereastră deschisă“ spre cunoașterea 
poporului cărui aparține scriitorul res
pectiv, spre cunoașterea țării sale. 
Aici, la Sinaia, am luat legătură cu li- 
terați români în vederea unei tradu
ceri reușite a lui Eminescu în Franța.

Odette Duval, studentă la Universi
tatea Sorbona, împărtășește părerea 
compatriotului său:

— Am citit mult din Eminescu, Re- 
breanu, Sadoveanu, Arghezi. Mă simt 
însă legată mai strîns de Camil Petres- 
cu : l-am înțeles mai bine. Proiecte de 

. viitor ? Să traduc din Camil Petrescu 
în limba franceză și să citesc toate ro
manele istorice ale lui Sadoveanu.

— La Moscova — 
Aida Sadetskaia — 
mondială" va apare în curînd o tradu
cere din Arghezi. 
tradus în limba rusă Topîrceanu; cu- 
vîntul lui de mare maestru al versului 
a. fost înțeles de cititorii sovietici. Edi
ția s-a epuizat repede. Acum se pregă
tește editarea în cinci volume a ope
relor lui Sadoveanu.

ADRIAN VASILESCU

Aveți o țară cu multe frumu- 
bogate 
despre

tradiții de cultură ; voi 
toate acestea colegilor

admirație pentru aca-

intervine docent 
în seria „lirica

Admirabil a fost

ghid

! LECTURA MUZEE
a-

söptöminol

legramă
La Institutul studii
proiectări pentru construcții 
arhitectură șl sistematizare 

din Capitală

Foto : AGERPRES
cirea altora, ori, pur 
și simplu să se țină 
de glume.

— Așa cum vă spun 
— vorbi medicul — 
clar și lucid. Copilul 
treburi să fi primit o 
telegramă. Altfel nu 
se explică. In cariera 
mea am mai întîlnit 
cazuri de felul ăsta. 
Nici nu știți ce poate 
să facă o telegramă I 
F, de-ajuns un cuvînt 
aspru sau nepotrivit 
și nu numai copilul, 
dar și un om în toată 
firea face febră.

Părinții îl ascultau 
și se gîndeau că tre
buie să aducă un alt 
medic.

li mulțumiră pen
tru consultație și 
chemară un medie 
serios. Acesta, se 
plimbă mai întîi mult 
prin cameră, își notă 
ceva într-un carnet, 
consultă din nou co
pilul și, în cele din 
urmă, puse același 
diagnostic :

— Trebuie să fi

primit de undeva vreo 
telegramă. Altfel nu 
se explică, 
avut un caz

Părinții 
toată casa. Spre sea
ră, într-un colț al ca
merei, găsiră intr-a
devăr o telegramă. O 
telegramă pe adresa 
micului Adrian 
care se scria :

„Să crești 
NIMIC îți 
MAMA și 
tăi“.

Ieri am 
identic... 
răscoliră

în

Și 
doresc 

părinții

mare

acut in-Cine să fi 
teres să-l îndepărteze 
sufletește de ei ?

Telegrama era tri
misă din Breaza. Dar 
de cine ? Iși aduseră 
aminte că acolo se a- 
flau cei mai buni pri
eteni ai lor — o fa
milie de oameni ti
neri ca și ei — ple
cați la Breaza în con
cediu.

— Halal prietenie ! 
se întristară ei. Noi 
îi conducem la gară

și ei... Dacă ne-am 
răzbuna și noi în ace
lași chip ? Dacă am 
trimite și noi fetiței 
lor o telegramă ase
mănătoare ? Ar fi fru
mos P

— Sigur că n-ar fi, 
frumos — le-a spus 
medicul.

— Dar ei cum au 
făcut P

— Ei P nu cred că 
au făcut ei așa ceva, 
le-a explicat medicul. 
V-am mai spus că am 
mai avut asemenea 
cazuri. Sînt sigur că 
boala rine de la O- 
ficiul poștal.

Părinții s-au dus la 
Oficiul poștal nr. 39 
București. Medicul 
avusese dreptate. De 
la Breaza telegrama 
fusese scrisă așa : 
SĂ CREȘTI MARE 
ȘI VOINIC, îți do
resc IOANA și pă
rinții săi". Iar oficiul 
poștal, ați văzut...

VASILE BÄRAN

Televiziune
DUMINICĂ 15 AUGUST

8.50 Gimnastica de înviora
re la domiciliu. 9,00 Campio
natul european de caiac-ca- 
noe. 11,00 Emisiune pentru 
sate. 15,00 Duminică sportivă. 
19,00 Jurnalul televiziunii (I).

I
I
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I
i
I
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Din punctul de vede
re al ritmului editorial 
ne aflăm într-o perioa
dă a poeziei. Aproape 
zilnic ne putem îmbo
găți biblioteca cu cîte 
un volum de versuri, 
îneît criticii de speciali
tate îi e greu să le ana
lizeze cu maximă ope
rativitate. Iată cîțiva 
poeți din nou prezenți 
în librării cu cîte o car
te : Ion Brad (Pămînt și 
stele), Nina Cassian 
(Disciplina harfei) și 
Dragoș Vrînceanu (Co
lumne), poet parcimo
nios cu propria-i lucra
re îneît, deși cu o acti
vitate îndelungată în 
reviste, este acum abia 
la al doilea volum.

După o lungă și ne
răbdătoare așteptare a 
ieșit — în sfîrșit 1 — 
de sub tipar și ediția a 
Il-a, Versuri originale 
și tălmăciri de St. O. 
Iosif, ediție revăzută, 
adăugită, îngrijită și 
prefațată de Ion Ro
man, cunoscutul exeget 
al acestui excelent mi
nor poet sentimental. E 
important de știut că e- 
diția a apărut într-un 
tiraj de masă în colec
ția „Biblioteca pentru 
toți".

Deși apărută de mai 
multe săptămîni în ur
mă, o carte de versuri 
semnată de un poet a- 
tît de viguros cum e 
M. R. Paraschivescu. nu 
trebuie să lipsească din 
obișnuitul program al 
lecturii tinerilor cititori. 
O recomandăm căldu
ros, mai ales că acest 
volum, intitulat „Versul 
liber" (Editura tinere
tului) a „scăpat“ încă 
rubricii de „cronică li
terară" a revistelor de 
specialitate. Titlul, cum 
spune chiar poetul nu 
este „un îndemn la răz
vrătire împotriva versu
lui clasic" ci exprimă 
un crez estetic al auto
rului „Cânticelor țigă
nești" : „Sigur e că prin

„vers liber" am vrut să 
înțeleg, în primul rînd, 
liber de orice vorbărie“.

în proză, semnalam 
săptămîna trecută cîte
va reeditări ale unor o- 
pere prestigioase („Ri
sipitorii", „Șoseaua nor
dului") alături de atît 
de gustatele lucrări me
morialistice. Din restul 
aparițiilor, selectînd, vă 
recomandăm o carte 
aparținînd unui gen 
de asemenea, căutat de 
tineret : însemnări de 
călătorie. Intitulată 
„Drumuri europene", 
cartea lui Dumitru Po- 
pescu înmănunchează 
impresii din călătorii în 
Franța, Italia și Anglia.

• Iubitorii filmului 
n-au uitat desigur pres
tigioasa producție en
gleză „Drumul spre 
înalta societate". în co
lecția Meridiane a apă
rut romanul, după care 
a fost realizat filmul, 
intitulat „Viața în înal
ta societate" de John 
Braine .

Alături de aceasta re
comandăm „Cronica u- 
nei familii" a cunoscu
tului sciitor italian Vas- 
co Pratolini. Cităm 
dintr-un „Cuvînt înain
te" semnat de Alexan
dru Bălăci. „Cartea 
este (...) o fermecătoa
re povestire, interferată 
de unde lirice, despre 
copilărie și adolescență, 
cu toate întrebările 
prime ale omului des
pre viață, despre dra
goste, despre luptă și' 
moarte. Sînt deosebit 
de realizate artistic, din 
acest punct de vedere, 
figurile unor adoles
cenți (și în primul rînd 
cei doi frați), care frea
mătă atît de viu în pa
ginile cărții lui Prato
lini și care cuceresc 
treptat, prin experiență 
de multe ori dureroasă, 
o deplină înțelegere a 
sensurilor vieții și ale 
zbaterilor omenirii pen
tru o viață1 mai bună".

• Recomandăm, 
matorilor de artă plas
tică vizionarea colecției 
de artă contemporană a 
Muzeului de artă al 
R.P.R. care s-a îmbogă
țit cu noi lucrări, multe 
din ele reprezentative 
pentru evoluția artistică 
a tinerei generații de 
plasticieni. Astfel, în 
sala Muzeului consa
crată perioadei aminti
te, alături de operele 
unor personalități artis
tice -consacrate ca Al. 
Ciucurencu, H. Catargi, 
L. Grigorescu, D. Ghia- 
ță, M. Bunescu, B. Ca- 
ragea, I. Irimescu, G. 
Vida ș.a., întîlnim și nu
meroase opere ale tine
rilor noștri pictori și 
sculptori (B. Covaliu, 
E. Popa, I. Gheorghiu,

V. Mărgineanu, V. Cet- 
mare, E. Greculesi, Gh. 
Apostu, Al. Gheorghiță, 
Gh. Iliescu, W. Deme
ter ș.a.). Chiar dacă au
torii unor tablouri sau 
sculptori recurg la sche
matizări facile, hierati
ce, lipsite de viață, cre
ația tinerilor artiști 
plastici în ansamblu, 
mărturisește o frămînta- 
re creatoare puternic 
ancorată în contempo
raneitate, ale cărei iz- 
hînzi artistice sînt evi
dente sau se anunță 
încurajator. Noile ex
ponate oglindesc pro
cesul evolutiv al gîndi- 
rii plastice actuale, al 
cărui drum ascendent e 
o garanție a realizărilor 
ce vor urma.
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19,20 Robin Hood (XXVIII): 
Calea adevăratei iubiri. 19,45 
Drumul — reportaj realizat în 
studioul cinematografic „Al. 
Sahia“. 20,00 Filmul artistic: 
„Prietenii“. 21,30 , 
tivalului de muzică 
Mamaia 1965. 22,15 Emisiune
închinată celei de a XX-a ani
versări a eliberării poporului 
coreean. 22,35 Jurnalul televi
ziunii (II). 22,45 ' 
încheiere buletin i

• O FEMEIE 
BANI, comedie antre
nantă de G. B. Shaw, 
în distribuția Teatrului 
Național cu Carmen 
Stănescu și Dem Radu
lescu se reprezintă la 
Teatrul de vară 23 Au
gust (sîmbătă 21, ora 
20).

• ST. MIHAILES- 
CU-BRAILA și ȘTE
FAN BĂNICĂ, de la 
Teatrul Muncitoresc 
C.F.R., pot fi văzuți în 
spectacolul de Ia Tea
trul de vară Herăstrău 
(miercuri 18, ora 20) 
cu comedia „N-avem 
centru înaintaș“.

A UTOMOBIL UL
DIN NYLON Secvența din Ulmul Marșul asupra Romei

menți este cu mult mai mare 
decît aceea a rulmenților din 
metal, datorită marii lor re
zistențe față de frecare.

De asemenea, s-a descope
rit că este foarte avantajos 
să se construiască roțile din
țate, șuruburile fără sfîrșit, 
pinioanele și ambreiajele sau 
cuplările din poliamide. Unul 
din avantaje este că funcțio
narea se face aproape fără 
zgomot ! Există, astăzi, un 
proiector pentru filme de 8 
sau de 16 mm, la care toate 
piesele în mișcare sînt cons
truite din poliamide. Acest 
aparat nu pretinde nici un fel 
de ungere cu uleiuri și în 
același timp este cel mai tă
cut aparat de proiecție.

Dar poliamidele nu sînt sin
gurele materiale plastice care 
înlocuiesc cu succes metalele. 
Noile materii plastice acetili- 
ce prezintă aceleași caracte
ristici ca și poliamidele, dar 
au în schimb un mare avan
taj : ele nu absorb decît o

cantitate minimă de umidi
tate.

Materiile plastice din cele 
două grupuri despre care am 
vorbit pînă acum pot fi în
trebuințate pînă la o tempe
ratură maximă de 150 grade 
Celsius, dar există o altă ca
tegorie de materiale plastice, 
fluorcarbonul, care suportă și 
temperaturi de 290° C.

Materiile plastice amintite 
se găsesc sub formă de bare, 
tuburi, plăci, iar prelucrările 
se fac la strung, la freză sau 
pe alte mașini-unelte. în in
dustrie se întîlnesc însă și 
piese din materiale plastice 
obținute prin turnare folosin- 
du-se procedeul numit „mu
laj prin injecție“. Productivi
tatea este foarte mare: 
250 000 de piese pe zi ! De 
aici, eficiența lor pentru pro
ducția de serie foarte mare, 
ca de exemplu în industria 
automobilelor. Deocamdată, 
piesele de materii plastice sînt

multă zgîrcenie la 
dar avantajele lor 
parte, pînă la ur-

utilizate cu 
automobile, 
vor da la o 
mă, inerția.

Este interesant de remarcat, 
că, odată cu extinderea do
meniului de utilizare a mate
riilor plastice, se obțin și 
ameliorări ale acestora. Ast
fel, dezvoltarea 
cosmice a 
ameliorare 
liamidelor. 
(care sînt 
nylonul mai sus amintit), su
portă azi temperaturi care 
depășesc 400" C și pot fi su
puse timp de ani întregi la o 
temperatură constantă de 
300° C.

Specialiștii în acest dome
niu afirmă, cu siguranță, că 
în următorii zece ani materii
le plastice se vor introduce 
masiv în tehnică, luînd în 
multe împrejurări locul me
talelor.

navigației 
adus după sine o 
importantă a po- 
Noile materiale — 
tot poliamide, ca

LEONID PETRESCU Ì

ECRANUL
PREMIERE

Marșul asupra Romei : Come
die sau tragedie ? Și una și alta. 
Regizorul italian Dino Risi Care 
e un specialist al comicului cine
matografic a făcut, în acest film, 
totul pentru a desființa prin rîs 
demagogia fascistă, mascarada 
faimosului marș asupra Romei. 
Dincolo de rîs deslușim însă du
reroasa dramă a mistificării fas
ciste, ororile înfăptuite de brutele 
în cămăși negre. Remarcabilă cre
ația actoricească a lui Vittorio 
Grassman și Ugo Tognazzi.

Evadatul: Ce păcat că primele 
douăzeci de minute reușite de 
film sînt desmințite de ritmul 
lent, obositor, al peregrinărilor 
luptătorului antifascist care a e- 
vadat cu un imens lanț la pi
cioare. De notat autenticitatea 
portretelor realizate de cineaștii

bulgari, mai ales în primele sec
vențe ale filmului.

Aport Muhfar : Un cline la fel 
de inteligent și... talentat ca 
faimosul Rin-Tin-Tin care a făcut 
epocă pe ecran în urmă cu cîte
va decenii este una din vedetele 
acestui film cu aparent caracter 
polițist. Interesant procedeul ‘fo
losit de cineaștii sovietici. Pentru 
a combate birocrația și indiferen
ța omului față de semenii săi ei 
au evocat povestea vieții unui 
cîine polițist, trimițînd tot timpul 
aluzii la un subtext profund u- 
man. Ivan Niculin demonstrează 
încă o dată că este un mare actor 
de cinema iar Alia Larionova, pe 
care aproape am uitat-o, reapare 
într-un rol de mică întindere, dar 
care undeva ne-o reamintește pe 
actrița din „Zvăpăiata“ anilor ei 
de debut

PE SCURT
DESPRE RELUĂRI

Jungia tragică. O zguduitoare 
relatare a moravurilor animalice 
clin lumea de cruzime a planta
țiilor .cvl-americane. Filmul are 
certe valențe artistice, înscriin- 
du-se printre cele mai reușite o- 
pere ale cinematografiei brazi
liene.

Decorații pentru copiii minune. 
Satiră la adresa politicianismului 
vest-german, lucrată într-o ma
nieră ce ni-1 amintește pe Ber
told Brecht.

De doi bani violete. O melo
dramă ce se vrea romanță de 
cartier parizian și provincie con
servatoare ale cărei relativ puți
ne momente reușite ne trimit Ia 
ceea ce era cu totul izbutit în 
„Umbrelele din Cherbourg“.



Din agenda 
întrecerii socialiste

eschizi ziarul și întîlnești zilnic vești despre entuziasmul cu care 
tineretul participă la construcția socialistă în țara noastră. De la gi
ganticul baraj al Bistriței înspumate la Cetatea de foc, de la cîm- 
piile cu holde mănoase ale Bărăganului la schelele care contu
rează noile blocuri și obiective industriale, corespondenții volun
tari — ajutoare de nădejde ale ziarului — își extrag temele scrisori
lor lor despre viața nouă, despre eroismul muncii cotidiene, aduc 
la cunoștința țării, operativ, faptele omului nou din cele mai di
ferite focuri.

Publicăm azi, de Ziua presei romanești, cîteva scrisori ale celor mal activi 
< corespondenți voluntari, care și de data aceasta au ținut să informeze ziarul cu 

cele mai semnificative realizări și fapte dfn întrecerea socialistă cu care colecti
vele de muncă întîmpină cea de a XXI-a aniversare a Eliberării patriei noastre.

uzinei A ï s cria
Secția furnale a Combinatu

lui siderurgic Reșița. Se ela
borează o nouă șarjă. Membrii 
echipei condusă de Berescny 
Grigore sînt la post. Ei luptă 
cu minutele care aici se mă
soară în tone. Scurtarea timpu
lui de stagnare a furnalelor, 
îmbunătățirea calității fontei, 
micșorarea consumului de cocs 
sînt angajamente înscrise pe 
graficul întrecerii socialiste. 
Alături de munca avîntată a 
furnaliștilor, conducerea sec
ției a iuat măsuri care să a- 
jute la realizarea angajamente
lor.

Pentru micșorarea consumu
lui de cocs pe tona de fontă 
s-a ridicat temperatura aerului 
insuflat pînă la 900° C. Un 
prim rezultat obținut a fost re
ducerea consumului de cocs 
Ia 39 kg pe tona de fontă.

înainte, schimbarea unei 
forme la gura de vînt a 
furnalului dura 22 de minute. 
Organizîndu-și mai bine mun
ca tinerii lăcătuși apeductori 
Aurică Ciocan, losif Nubert, 
Alexadru Mărgineanu au re
dus acest timp la numai ju
mătate.

Complexul de măsuri, stră
dania furnaliștilor de a lucra 
mai bine au făcut ca angaja
mentele luate în cinstea zilei 
de 23 August să fie deja rea
lizate. Pînă acum au fost date 
peste plan 5 400 tone fontă, 
depășire realizată cu cocs 
economisit.

Cînd Sebeștin Mihai, hava- 
tor la sectorul IV B a sosit 
la locul de muncă haveza tăia 
în plin. Cu ortacul lui, Rotaru 
Ioan pe care-1 schimbase, se 
înțelese doar din privire. To
tul era în ordine.

Minerii erau bucuroși de 
rezultatele primei decade: 960 
tone cărbune peste sarcinile 
de plan. Și plusul continua să 
crească zi de zi.
De-a lungul frontului de lu

cru minerii se mișcau iute. 
Pînă „sus“ mai erau 5 m. cînd 
deodată se auzi un zgomot 
scurt și haveza se opri. Elec
tricienii, chemați în grabă să 
constate dacă haveza mai 
poate funcționa au dat răs
puns negativ.

Brigadierul Blaga și ortacii 
au înțeles acest lucru și fie
care cu cîte un pichamer au 
început lupta cu roca.

In atelierul electric maistrul 
electrician Oița Nicolae părea 
descumpănit. „Cui să-i încre
dințeze repararea?“ I-a ales în 
cele ( 'n urmă pe Preotu Mi
hai și Dinu Stelian. Băieții au 
început lucrul. Li s-au alătu
rat electricienii Deji Nicolae 
și Trifan Traian.

Cînd zorile se luptau cu în
tunericul, la bancul de probe 
cei patru electricieni executau 
ultimul control. întrerupătorul 
funcționa normal. Băieții au 
fost felicitați pentru rapidi
tatea executării reviziei și re
parației întrerupătorului.

Udul din indicatorii sarci
nilor de plan căruia colectivul 
Uzinei de țevi de la Roman 
îi acordă o deosebită atenție 
este reducerea continuă a 
prețului de cost al produse
lor tubulare. în fiecare sec
tor, secție sau atelier s-au 
căutat și s-au găsit noi me
tode care să contribuie Ia 
realizarea angajamentelor 
luate în această direcție. E- 
forturile au fost îndreptate 
înspre creșterea productivită
ții muncii. îmbunătățirea indi
cilor de utilizare ai agregate
lor a făcut ca productivi
tatea muncii să crească cu 0,6 
la sută față de sarcina plani
ficată. Cele mai bune rezul
tate au fost obținute de mun
citorii secției fiietaj care au 
depășit sarcinile de plan cu 3,4 
Ia sută obținînd și steagul de 
secție evidențiată în întrecerea 
socialistă.

în același timp au fost ob
ținute economii Ia materiale 
auxiliare în valoare de 584 000 
Iei. Ele provin în primul rînd 
din reducerea cheltuielilor Ia 
executarea 
turnători 
consumului specific de 
de către Iaminoriști.

Toate aceste metode 
site s-au concretizat în 
zarea de economii Ia prețul 
de cost în valoare de 1 734 000 
lei, și 3 594 tone țevi finite 
peste sarcinile planificate.

sculelor de către 
și din micșorarea 

scule

folo- 
reali-

corespondenții voluntari

ZUGRAVU DORU 
inginer

POPA EUGEN
miner

MIHAI AURESEI
economist

Directivele
Aud drumul rotund al luminii 
ureînd marile trepte de piatră, 
trepte cioplite de mîinile noastre 
fiecare treaptă — o cifră 
însemnînd, în procente și tone, 
tot atîta cărbune, petrol, cereale, 
tot atîtea fericiri 
cît numără tot ce e rîu șl e ram 
de-a lungul și de-a latul în țara aceasta. 
Aud tropotul rotund al luminii 
ureînd marile trepte de cifre 
și clipele toate le-aud 
deschizîndu-se ca niște porți de senin 
prin care Partidul 
apropie cu brațele Iui 
zborul prelung al țării, în sus !

FLORENTIN POPESCU
student

//

lata cîțiva din cronicarii vieții noastre noi, antene ale ziarului în cele mai îndepăr
tate colțuri ale țării. în rîndul de sus (de la stînga la dreapta): Călin Năstase — lă
cătuș C. S. Reșița; Iordache Mihail — tehnician — Săvinești; Titi Godoci — țăran 
cooperator — comuna Buhoci, raion Bacău ;BogIeuț Nicolae — student — Timișoara; 
Lungu Gheorghe — Schela Țicleni-Gilort. în rîndul de jos (de la stînga la dreapta): 
Graur Adrian — elev— Suceava; Stavăr Teodor — operator chimist — Roznov;

Traian Pop —profesor — comuna Feldru, raion Năsăud.

VĂ RUGÀM SÀ NE RĂSPUNDEȚI
ub acest titlu, redacția a publicat In ziarul cu 
nr. 5040 o scrisoare prin care solicită cititorii 
săi să răspundă la trei întrebări cu privire la 
conținutul, tematica și aspectul graiic al „Scîn- 
teii tineretului"

Răspunzînd solicitării zilnic la redacție 
sosesc un număr din ce în ce mai mare 
de scrisori prin care cititorii evidențiază ceea 
ce este bun în activitatea ziarului și trebuie

continuat, fac interesante propuneri în sprijinul îmbogățirii 
tematicii, al creșterii calității publicistice și prezentării grafice 
a „Scînteii tineretului“ (numărul propunerilor cuprinse în pri
mele scrisori sosite la redacție depășește cifra de 370).

în rubrica de față publicăm cîteva din răspunsurile primite:

eu cît și ceilalți elevi, salutăm călduros această iniția- 
ziarului. Considerăm că ziarul este destul de bine în-

ION COMBEI — București
De zece ani urmăresc cu regularitate „Scînteia tineretului" 

și o citesc cu plăcere. Atît eu cît și colegii mei apreciem în 
mod deosebit rubricile „Să discutăm despre tinerețe, educație, 
răspunderi“, pagina de știință, pagina externă.

Aș dori să întîlnesc mai des în coloanele ziarului o rubrică 
„Caleidoscop“ (n.r. săptămînal veți putea urmări o rubrică 
magazin care va răspunde și dorinței dumneavoastră), să se 
realizeze mai multe anchete în legătură cu diferite aspecte 
ale vieții tinerilor insistîndu-se în mod deosebit asupra pro
blemelor familiare; cel puțin o dată pe lună să se publice 
partitura unui cîntec pe care să-1 învețe tineretul...

Scrisori cu un cuprins asemănător am primit și de la tova
rășii Ana Grigoraș — Bacău, Stan Anica — comuna Balotești, 
raionul Răcari, Mitu Ion — Cîmpulung Muscel, Popescu Elena, 
comuna Peri, raionul Tr. Severin, și alții.

CALOTĂ NICOLAE ■— comuna Bărbătești, raionul Gilort

Atît 
tivă a 
tocmit, tratînd o gamă variată de teme. Noi considerăm însă 
că interesul tinerilor față de ziar ar spori dacă acesta ar pu
blica mai des articole despre marile descoperiri care au avut 
loc în lume, despre rezultatul unor cercetări științifice, expe
diții etc. Paralel cu aceasta să , se recomande o bibliografie 
adecvată temei abordate în articolul respectiv.

Propuneri similare au mai făcut în scrisorile lor Laszlo Pop 
— Slatina ; Iliescu Florian — Tg. Neamț, Careba Valeriu — 
Reșița ; Tocan Corneliu — Bîrlad ; Mehedențu Nicolae, comuna 
Sîrbeni, raionul Titu etc.

După cum credem că ați observat, dînd curs sugestiilor dum
neavoastră și venind în întîmpinarea tinerilor dornici să-și îm
bogățească cunoștințele am inaugurat în nr. 5051 al ziarului 
rubrica „Marile descoperiri“. Rubrica va apare săptămînal și 
așteptăm propuneri cit mai concrete în legătură cu conți
nutul ei.

IOAN SARSANIUC — Bacău
Apreciez dezbaterile organizate pe teme de morală. Sînt 

convins că au o puternică influență educativă asupra tinerilor. 
Cred că tematica rubricii ar putea fi îmbogățită. Să se organi
zeze mai multe dezbateri despre atitudinea tinerilor față de 
muncă, despre spiritul de sacrificiu, ajutorul tovărășesc etc. 
Să li se dea tinerilor unele sfaturi utile despre conduită, des
pre modul în care trebuie să se comporte: în societate.

Un conținut asemănător au avut și scrisorile tovarășilor Bușe 
Toma-Oltenia, Hagi Gheorghe-Dobrogea, Zamola Adrian Gio- 
vani-Tr. Severin ; Chioșa Maria-Brăila și alții.

Tuturor le facem cunoscut că în curînd ziarul nostru va pu
blica o suită de materiale în legătură cu comportarea tinerilor 
în societate.

ION PROTOPOPESCU — București.
Citesc cu plăcere paginile din viața organizațiilor U.T.C., arti

colele pe teme sportive, notele de lector ; apreciez „Lexiconul“ 
din pagina externă. Aș dori să citesc mai multe foiletoane, re
portaj e-anchetă despre dezvoltarea multilaterală a tinerilor, 
despre atitudinea tinerilor în dragoste.

Prezența foiletonului în ziar a fost solicitată de aproape toți 
tovarășii care ne-au scris pîna acum. Tuturora le facem cunos
cut că săptămînal, cu concursul scriitorului Teodor Mazilu (și 
al altor colaboratori), vom publica o rubrică de „Foiletoane“.

PETRE CALUJNAI — Oltenia.
Răspund la ancheta dumneavoastră și în numele celorlalți 

tineri din cooperativa agricolă de producție din comuna Cetate, 
raionul Calafat. Cel mai mult ne atrag materialele scurte, bine 
informate, care ne fac cunoscute rezultatele, experiența altor 
cooperative agricole. Am citi cu plăcere însă și articole despre 
viața tinerelor familii de la sate, cu problemele și preocupările 
lor. Ne-a plăcut reîntîlnirea cu eroii reportajelor și nu înțele
gem de ce nu o continuați, așa cum nu înțelegem de ce publi
cați versuri, schițe, reportaje literare atît de rar. Am vrea să 
fim mai bine informați în legătură cu turismul (n.r. veți putea 
citi în curînd rubrica: „Colțul turistului“). în legătură cu pro
blemele de etică am dori să folosiți mai des metoda „meselor 
rotunde“ cu participarea unor mari personalități/ a unor oa
meni cu o bogată experiență de viață.

In rubrica de față am reprodus doar cîteva din scrisorile și 
propunerile cititorilor. Unele din sugestiile făcute au și început 
să prindă contur. Redacția va depune eforturi și pe mai departe 
ca propunerile valoroase să-și găsească concretizare în coloa
nele ziarului.

Dragi cititori I Redacția vă așteaptă în conti
nuare părerile, propunerile, sugestiile. Vă rugăm 
să ne răspundeți 1

Prin tot ce fac, statornic caut 
Ca tot ce am mai bun să-ți dărui 
Și-ncerc sfios în glas de flaut 
Un cîntec ne-ntrecut, și stărui 
Să dau puteri și glas cîntării. 
S-aduc un spor de frumusețe 
La noua măreție-a țării.

ILIE M. STAN
economist principal la Combinatul 

Chimic Făgăraș

ÎNCHIDEREA

(Moraru

mc placaj, 29 mese pentru cluburi 
.etc. Valoarea producției globale su
plimentare se ridică la 1 100 000 lei 
(Vasile Motrici).

• Ieri s-a montat la întreprinde
rea „Dacia" din Capitală cel de-al 
201-lea război de țesut de mare pro
ductivitate (Mogoș Corneliu și Bre- 
ber Mircea).

Organizația 
cooperativa agricolă de pro
ducție din Goicea Mare, ra
ionul Segarcea, numără peste 
250 de tineri. Despre ei, des
pre munca lor aș putea scrie 
numeroase pagini. Cum însă 
acest lucru nu este posibil 
mă opresc la brigadiera din... 
brigada nr. 1 legumicolă.

Pe Maria Bichea cu greu 
o găsești. De o cauți la echi
pa lui Criveanu Ion ți se 
spune „a fost pe aici dar a 
plecat“. Unde ? La echipa 
lui Criveanu Ștefan sau la 
echipa lui Ion Mitie. In per
manență este neobosită colin
dătoare a celor aproape 40 
de hectare de grădină pe care 
le are în primire brigada.

Cei 238 de cooperatori or
ganizați în 4 echipe au reali
zări dintre cele mai frumoa
se. In bună parte ele se da- 
toresc și Măriei Bichea care 
la numai 20 de ani ai săi do
vedește mult spirit organiza
toric și multă dragoste pentru 
munca de legumicultor.

Anul trecut, împreună cu 
brigada lui Florea Bogatu, 
s-au realizat 2 960 000 lei, 
deci peste 40 000 lei de pe 
fiecare hectar de grădină. 
.Dar, Maria Bichea vrea ca 
\venitul bănesc de la grădina 
I de legume să ajungă la 
'3 600 000 lei.

Rezultatele obținute pînă 
acum sînt dintre cele mai 
bune.

Venitul bănesc de la grădi
na de legume obținut pînă la 
1 august este de 3 200 000 lei.

ION PERȘINARU 
ing. agronom

Corespondentul nostru voluntar, 
imaginile prezente pe care le-a

NELU NEGREA, ne-a trimis 
intitulat : „SPRE ÎNĂLȚIMI“ 

și „AURUL OGOARELOR“,

Pentru fiecare oraș din 
țara noastră cîțiva ani înseam
nă foarte mult. Mă îndrep
tam spre Brașov cu emoție și 
nerăbdare. Lucrasem la Uzina 
de tractoare și reveneam în 
mijlocul colectivului, student, 
pentru perioada de practică. 
M-am întîlnit cu tractoa
rele : un nou lot gata să ia 
drumul ogoarelor și în cele din 
urmă cu Belciu Ion, electri
cianul de la recepțic-final 
montaj. De la el am aflat lu
crurile pe care le scriu.

...în ultimul timp au plecat 
de la montaj-general 25 pro
puneri de inovații. Două se și 
experimentează. „Puștiul“, Fi- 
iip Baiaș, a propus modifica
rea constructivă a distribuito
rului hidraulic care aduce 
100 000 economii lei pe fie
care tractor.

...în viața fiecăruia au inter
venit lucruri noi: Hîrbea Ioan 
abia absolvise școala profesio
nală cînd am plecat din uzină. 
S-a înscris la seral și acum 
iată-I cu diploma de maturi
tate... în buzunar. în curînd 
va fi student. Constantin Ni- 
stor a terminat între timp se
ralul și acum este student la 
„Electrotehnică“. Și el — Bel
ciu este student în anul V la 
Politehnica din Brașov.

Anul acesta a fost al patru
lea pe institut. Deși nu mai 
lucrăm împreună iată-ne din 
nou colegi... de studii, de an. 
Fiecare revedere mi-a prici
nuit o mare bucurie : Popescu 
Mușat este și el student în 
anul III la mecanică; Po- 
povici Dumitru conduce o 
echipă evidențiată.

Și n-au trecut decît patru 
ani...

GEORGE GÎRJOABA
student

Eroul însemnărilor mele de 
astăzi este unul din cei peste 
1 000 de muncitori din secția 
turnătorie a ” ' 
petrolier din 
Paul Rizea.

Acum doi 
răspundere o brigadă compusă 
din 40 de oameni. A fost pri
mul colectiv care a primit 
sarcina să lucreze pe mașinile 
de format mecanic. N-a fost 
ușor, dar perseverența cu care 
au învățat, schimbul de expe
riență cu constructorii de 
tractoare din Brașov, i-au 
ajutat să se mențină colectiv 
evidențiat în întrecerea socia
listă, să obțină diploma, iar 
responsabilul ei steluța de 
fruntaș. Brigada s-a angajat să 
îndeplinească sarcinile lunare 
de plan cu 7 zile înainte, să 
reducă cu 1,5 procente coefi
cientul admis de rebut.

Și acum iată rezultatele : 
o plan lunar: realizat cu 

7—10 ziie înainte de termen
o rebutul: redus cu 4 pro

cente •
O economisind cîte 10 mi

nute pe fiecare piesă, bri
gada a realizat în luna iulie un 
plus de 700 de repere.

împreună cu maistrul brigă
zii, Gheorghe Istrate, a modi
ficat tehnologia de turnare la 
capacul 3x25 atm. aducînd u- 
zinei economii de peste 
71 000 lei. Succesul a născut 
o altă întrebare : pot fi elinți- 
nate maselotele ? Și cei doi au 
început un studiu amănunțit, 
ajungînd la turnarea cu răci- 
tori și de aici la... 215 000 lei 
economii. Extinzînd procedeul 
ia capacele 4x25 atm. econo
miile au crescut cu încă 
315 000 lei.

MIȘU AVANU 
tehnician

Uzinei de utilaj 
Tîrgoviște —

ani i s-a dat în

EDIȚIEI
• In secția de mașini electrice a 

Uzinei constructoare de mașini din 
Reșița se execută ultimele lucrări la 
cel de-al 24-lea hidrogenerator des
tinat centralelor de pe rîul Bistrița- 
Aval. Vasile Enea, Martin Oța, Ale
xandru Mayer, Francisc Gaida și 
alții din echipa de lăcătuși mon- 
tori au adus numeroase îmbunătă
țiri procesului tehnologic 
Vasile).

445 hectare. Producția medie la hec
tar : 2 900 kg. Au început lucrările 
de desmiriștit. (Traian Raicu).

• Colectivul Fabricii de 
din cadrul IPROFIL Balta 
raportează: angajamentele 
cinstea zilei de 23 August 
depășit» cu 350 mc. cherestea,

mobilă
Sărată 

luate în 
au fost

l, 58

• Brigada de tractoare nr. 6 de 
la S.M.T. Sihlea lucrează pe ogoa
rele cooperativei agricole de 
ducție „Progresul" din Rm.
In 3 zile, mecanizatorii au terminat
recoltatul griului de pe supraițața de

pro- 
Sărat.

• Anul acesta constructorii de lo
cuințe din Gherla vor da în folo
sință peste 100 de apartamente con
fortabile. Blocul turn a fost termi
nat și locatarii s-au mutat în 20 de 
apartamente. Cel de-al doilea bloc 
se află în faza de finisaj. Au în
ceput lucrările și la blocul nr. 3 
(Soreanu Leon).

• La intrarea în Fabrica de mobilă 
din cadrul Combinatului de indus
trializare a lemnului din Pitești t-a

amenajat o expoziție care cuprinde 
noile produse executate la Pitești și 
în alte fabrici din țară. Linia mo
dernă, atrăgătoare, finisajul de ca
litate superioară fac ca acestea să 
se bucure de aprecierea vizitatori
lor, să se armonizeze cu linia mo
dernă a noilor blocuri. De curînd 
colectivul tehnologic al fabricii a 
creat noul tip de mobilă Camera de 
zi „Trivale". La finisare se utilizea
ză plăci fibrolemnoase înnobilate — 
melacard.

Colectivul de documentare este 
preocupat acum de un nou 'tip de 
mobilă „Trivale II" mult îmbunățit 
față de primul. (Tistuleasa Florea).



Jescoperiri

GALAȚI (de la 
corespondentul no
stru)

Recent, muzeul 
regional de istorie 
din Galați, s-a îm
bogățit cu noi piese 
de valoare docu
mentară descoperite 
în regiune. Cercetă
torii științifici și 
lucrătorii muzeului 
au scos la lumină, 
de pe șantierul des
chis în apropierea 
comunei J'orăști, ra
ionul Bujoru, în 
punctul „Rîpa cu 
oale“ noi ruguri co
lective ce datează

din perioada de în
ceput a migrației 
popoarelor (sec. IV 
e. n.).

După cum ne-a 
relatat tov. Ion Dra- 
gomir, directorul 
muzeului, materia
lul poartă numărul 
de ordine I, deoa
rece a fost primul 
în istoria culturii 
Sîntana de Mureș, 
descoperit pe terito
riul țării noastre.

Mormintele sînt 
însoțite de un mare 
număr de ofrande și 
schelete de animale 
domenstice fapt ce

ce

atestă că purtătorii 
acestei culturi a- 
veau o bază social- 
economică puterni
că. In prezent, prin
cipalul obiectiv al 
cercetărilor îl con
stituie descoperirea 
și achiziționarea 
pieselor etnografice 
Ce vor forma noua 
secție a muzeului. 
Lucrări asemănă
toare au loc în pre
zent și la punc
tul arheologic Va
dul Catagației-Bră- 
ila, Fitionești, raio
nul Focșani și 
cartierul Barboși- 
Galați.

Directorul G.A.S. Merișani, regiunea Argeș, ing. lanac Petre, 
dind explicații in livada de pomi, unui grup de studenți de la 

Institutul agronomic din București, veniți la practică
Foto: AGERPRES

BUN AUGUR
IN „CASA NOUA“

■
UI acăul este unul din
I» noile orașe ale pa- 
V triei, cum susțin bă- 
| căuanii pe bună 

dreptate, pentru că 
il ceea ce s-a con

struit aici în ulti
mii ani înseamnă cu siguranță 
un oraș nou.

De curînd, în centrul acestei 
așezări moderne, sporindu-i fru
musețea, s-a ridicat impunătorul 
local al casei de cultură. Febri
litatea cu care se repetă, se pre
gătesc manifestările e o carte de 
vizită promițătoare.

Seară de seară, spre casa de 
cultură își îndreaptă pașii gru
puri de tineri pentru a participa 
la diferite activități ce au loc 
aici. O discuție cu tovarășul di
rector ne edifică asupra preocu
părilor colectivului casei de cul
tură.

Ce-i Interesează 
pe tineri ?

„Este întrebarea care ne-am 
pus-o de la bun început, ne spu
ne tov. director. întreaga activi
tate a casei de cultură trebuie 
să fie orientată în așa fel încît 
să răspundă acestei întrebări le
gitime. Concret este nevoie, cred 
eu, de un sistem de’ muncă a- 
decvat înțelesului larg pe care 
îl dobîndește cultura pentru 
mase. De la început, în colabo
rare cu comitetul orășenesc 
U.T.C., am căutat să evităm ste
reotipia manifestărilor, grabnica 
lor expediere numai pentru a 
putea consemna „s-a realizat .

Dorința tinerilor de a cunoaște 
temeinic lucruri noi, perseveren
ța cu care se instruiesc este pri
mul lucru de care trebuie să ți
nem seama. Am discutat cu 
tineri din întreprinderi, instituții,

școli apoi, în funcție de dorințele 
lor, am întocmit planul de muncă 
străduindu-ne să cuprindem multi
tudinea de aspecte ce concură la 
consolidarea și dezvoltarea unui 
temeinic bagaj de cunoștințe ge
nerale, a educației estetice.

Dorinței tinerilor de a afla lu
cruri noi despre istoria omenirii 
i-am răspuns cu inițierea unui 
ciclu de conferințe din care re
dăm cîteva : „Antichitatea și a- 
portul ei în dezvoltarea societății 
omenești“, „Renașterea și semni
ficația ei istorică“, „Un deschi
zător îndrăzneț de drumuri : o- 
mul modern", „Pagina prezentu
lui în cartea istoriei omenirii“. 
Conferințele au fost solicitate 
specialiștilor ceea ce explică în 
bună măsură de ce la cele două 
conferințe (ținute pînă acum) în 
sala de festivități (250 de locuri) 
nu a rămas nici un loc liber".

— Dar activitatea cercurilor, a 
formațiilor de artiști amatori ?

Tovarășul director mă invită 
să-I urmez. Sîntem în fața unei 
uși pe care scrie : „Liniște, se re
petă".

,,Teatrul de amatori, 
dar publicul e proiesio-

• nist“ 
sorto ărdj '

Pe scenă soții- Alexandrescu 
Coca și Voicu, Drăgulescu Ele
na, Șina Lazăr. Se repetă o sce
nă din „Este vinovată Corina ?“ 
de Latirențiu Fulga.

— încă o dată.
Scena se reia. Profităm de o 

mică pauză să discutăm cu Con
stantin Motreanu, instructorul 
artistic, al Casei de cultură.

■— Ne pregătim din timp 
pentru bienala de teatru evitînd 
astfel asaltarea scenei în preaj
ma concursului. Ne-am străduit

să alegem, în urma discuțiilor cu 
membrii formațiilor, piese adec
vate la posibilitățile formației 
noastre, fără ca prin aceasta să 
facem concesii gustului îndoiel
nic. Avem în repertoriu „Fiice
le" de Sidonia Drăgușanu, „Gai
țele" de Al. Kirițescu și ne-am 
propus să jucăm „Titanic Vals" 
de Tudor Mușatescu. Spre bucu
ria mea, ca instructor, membrii 
formației au cerut amînarea cu 
cîteva zile a premierei cu „Fiice
le" pentru că socotesc spectaco
lul încă nefinisat îndeajuns. în 
imediata vecinătate, avem un 
concurent serios : Teatrul de 
stat. Or, spectatorii sînt, în ge
neral, aceiași. Un public profe
sionist care nu-și modifică exi
gențele pe distanța de cîteva 
sute de metri. Pentru a cîștiga 
adeziunea publicului trebuie să 
muncești enorm, să nu apelezi la 
formula „sîntem amatori" care 
nu-și are rațiunea atunci cînd 
vrei să justifici calitatea unui 
spectacol.

Ca o completare la cele spuse 
de instructorul de teatru men
ționăm că cele patru spectacole 
cu „Fiicele" și cu „Gaițele" s-au 
dat în fata uhei săli (de 750 de 
locuri) plină pînă la refuz.

Alături de formația de teatru 
își desfășoară activitatea forma
ția d^ estradă, al cărei spectacol 
„Aceasta e patria mea" s-a bu
curat de asemenea de aprecieri 
elogioase. O contribuție deosebită 
pe lîngă interpreții Roșea Mihai, 
Gianina Tăbăcaru, frații Roma- 
nescu, a adus Sile Neniță (lau
reat al celui de al VH-lea Con
curs al formațiilor artistice de 
amatori) care a scris muzica 
spectacolului, ca și activitatea 
orchestrei de muzică populară, 
formată din 30 de instrumentiști,

a corului casei de cultură (120 
de persoane), a brigăzii artisti
ce de agitație. Au avut loc peste 
15 spectacole susținute de aceste 
formații pe scena casei de cultu
ră și pe diferite scene din re
giune. (Roman, Buhuși).

Pași cu dreptul
la cercurile estetice

Continuăm dialogul.
— Cum vedeți activitatea 

cercurilor ?
— Am pornit, ne șpune to

varășul director, de la premiza 
că trebuie să avem, la început 
evident, cercuri care să răspun
dă dorinței tinerilor, dorință con
jugată firesc cu necesitățile unui 
lăcaș de cultură.

Să începem cu cercul de pic
tură. Materiale avem, tineri dor
nici să picteze sînt, am găsit în 
persoana tov. profesor Burdujoo 
un coordonator priceput. Rezul
tatul : am deschis o expoziție de 
pictură. Activitatea propriu-zisă 
nu se rezumă numai la atît. Se 
consultă manuale de pictură, se 
vizitează expoziții care poposeso 
la Bacău (poposesc .prea puține), 
se discută despre viața și opera 
marilor pictori români și uni
versali. 7

Am început activitatea și la 
cercul foto-amatorilor. Ca un 
prim-bilanț putem aminti o ex
poziție ce cuprinde circa 100 de 
fotografii reprezentînd aspecte 
din munca oamenilor regiunii, 
peisaje industriale, naturale etc.

încercînd în final un bilanț 
constatăm că activitatea la tînă- 
ra Casă de cultură din Bacău se 
desfășoară pe măsura exigențelor 
impuse menținerii prestigiului 
cîștigat.

N. ADAM

I
ntr-una din adună
rile generale, ute- 
ciștii de la coopera
tiva agricolă de 
producție Miorcani, 
raionul Săveni, a- 
nalizind contribuția 
lor la înfrumusețarea comunei, 
au propus să amenajeze un parc 
cu alei, bănci și flori. Ar

gumentele aduse de multi ti
neri asupra necesității acestui 
parc, angajamentele lor de a 
participa la amenajarea lui au 
atras atenția sfatului popular.

Iatu Gheorghe, secretarul co
mitetului U.T.C., împreună cu 
alti tineri au propus ,ca acest 
parc să-l construiască pe o coș- 
tișă care a fost plantată cu ar
bori în anii trecuți. Propunerea 
tinerilor a început apoi să prin
dă viată. Cu ajutorul unor spe
cialiști s-a întocmit un proiect. 
Apoi sute de tineri și virstnici 
au participat la curățirea vii-

Frumosul 
e în miinile

noastre

! EXAMENUL DE SIAJ
I
I /a școlile pedagogice și institutele
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pedagogice de învățători

Vedere parțială a Întreprinderii de prefabricate din beton Craiova — modernă unitate a industriei construcțiilor
Foto: AGERPRES

torului parc de buruieni, ame
najarea aleilor și terenurilor 
sportive, efectuarea băncilor și 
alte lucrări.

De curînd parcul a fost dat 
în folosință. Tinerii cooperatori 
din Miorcani în orele și zilele de 
odihnă au posibilitatea să se 
recreeze participînd la specta
colele prezentate aici de forma
țiile artistice \sau rrieciurile a- 
micale susținute pe terenurile 
de sport construite. Chiar plim
bările pe aleile parcului sînt 
mai plăcute decît acelea de pe 
marginea ulițelor.

In continuare tinerii și-au pro
pus să participe la înfrumuse
țarea Parcului Tineretului —- 
cum l-au denumit — prin con
struirea unei terase pentru dans, 
plantarea de flori etc.

Inițiativa tinerilor de la Mior
cani nu este singura. în cuprin
sul regiunii Suceava, în sate și 
în orașe, tineri și virstnici vin 
cu inițiative și participă la în
făptuirea lor In regiunea Su
ceava au fost construite multe 
astfel de obiective care contri
buie Ia înfrumusețarea satelor și 
orașelor. Astfel s-au amenajat. 
145 baze sportive și părculețe ; 
s-au extins spatiile verzi. Pînă 
în prezent valoarea lucrărilor 
executate prin munca patriotică 
a cetățenilor din regiunea Su
ceava in cadrul întrecerii pa
triotice pentru înfrumusețarea 
satelor și orașelor se ridică la 
peste 30 milioane Iei, ceea ce 
reprezintă aproape 80 la sută 
din planul anual stabilit. Dar 
cele 30 milioane lei reprezintă 
mai mult; ilustrează inițiativa 
oamenilor muncii de a participa 
activ la înfrumusețarea satelor 
și orașelor lor.

AURELIA CĂRUNTU 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Suceava
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Școala medie nr. 33 cu secție pedagogică, 
București: Comisia nr. 1. Se vor prezența can
didați de la Institutul pedagogic de învățători 
București (învătămînt fără frecventă). Președin
te Iosif Gabrea, prof. univ. consultant, Institu
tul pedagogic de 3 ani Pitești.

Școala medie nr. 33 cu secție pedagogică, 
București: Comisia nr. 2. Se vor .prezenta can
didați de la Institutul pedagogic de învățători 
București (învătămînt fără frecventă și restap- 
țieri). Președinte Maria Petrescu, prof. geogra
fie, directoare Școala medie nr. 33 București.

Școala medie nr. 33 cu secție pedagogică, 
București : Comisia nr. 3. Se vor prezenta 
candidați de la Institutul pedagogic de învăță
tori București (învătămînt fără frecventă). Pre
ședinte Isidor Cremer, conf. univ. pedagogie, 
Institutul pedagogic de 3 ani București.

Școala medie nr. 33 cu secție pedagogică, 
București : Comisia nr. 4. Se vor prezenta can
didați de la Școala pedagogică de învățători 
București (cursuri de zi). Președinte Oisie Șa- 
fran, conf. univ. pedagogie, Universitatea Bucu
rești.

Școala medie nr. 33 cu secție pedagogică, 
București : Comisia nr. 5. Se vor prezenta can
didați de Ia școlile pedagogice de învățători și 
educatoare București (cursuri de zi, învătămînt 
fără frecventă și restantieri). Președinte Mihai 
Epuran, conf. univ. psihologie, Institutul de Cul
tură fizică București.

Școala medie nr. 6 cu secție pedagogică, 
Constanta : Comisia nr. 6. Se vor prezenta can
didați de la Școala pedagogică de învățătqri 
Constanta (cursuri de zi). Președinte Constantin 
Sandu lector univ. pedagogie, Universitatea 
București. > f-

Școala medje nr. 6 cu. sacție pedagogică; 
Constanța: Comisia nr. 7. Se-I^or prezenta can
didați de la Școala pedagogică de învățători, și 
Institutul pedagogic de învățători Constanta 
(cursuri de zi și restantieri). Președinte. Ion 
Șerdeanu, lector pedagogie, Institutul de per
fecționare a cadrelor didactice București.

Școala pedagogică de învățători Cîmpulung- 
Muscel : Comisia nr. 8. Se vor prezenta candi
dați de la Școala pedagogică de învățători 
Cîmpulung (cursuri de zi și restanțieri). Pre
ședinte Ilie I. Stănculescu, prof. pedagogie, 
Școala pedagogică Cîmpulung-Muscel.

Școala pedagogică de învățători Cîmpulung- 
Muscel : Comisia nr. 9. Se vor prezenta candi
dați de la Institutul pedagogic de învățători 
Cîmpulung (cursuri de zi și învătămînt fără 
frecvență). Președinte Fiorențe Ghinescu, lector 
univ. fitologie, Institutul pedagogic de 3 ani 
București.

Școala pedagogică de învățători Cîmpulung- 
Muscel : Comisia nr. 10. Se vor prezenta can
didați de la Institutul pedagogic de învățători 
Cîmpulung (învățămînt fără frecvență și restan
tieri). Președinte Nicolae Nicolaescu, prof. pe
dagogie, director Școala pedagogică Cîmpulung- 
Muscel.

Școala pedagogică de învățători Bacău : 
Comisia nr. 11. Se vor prezenta candidați de la 
școlile pedagogice de învățători și educatoare 
Bacău (cursuri de zi, învătămînt fără frecven
tă și restantieri). Președinte Maria Iacobeanu, 
prof. gr. II geografie, directoare Școala peda
gogică Bacău.

Institutul pedagogic de învățători Bacău ; 
Comisia nr. 12. Se vor prezenta candidați de la 
Institutul pedagogic de învățători și școala pe
dagogică de învățători Bacău (cursuri de zi). 
Președinte Nicolae Vanghelovici, prof. pedago
gie Bacău.

Școala pedagogică de învățători Arad : 
Comisia nr. 13. Se vor prezenta candidați de 
la Școala pedagogică de învățători Arad 
(cursuri de zi). Președinte Ioan Comănescu, 
lector univ. pedagogie, Institutul pedagțșjic de 
3 ani Oradea.

Școala pedagogică de învățători Arad : 
Comisia nr. 14. Se vor prezenta candidați de la 
școlile pedagogice de învățători și educatoare 
Arad și, d^ .Ja Inșjțtgtul pedagogic de învățători 
Arad (cursuri de zi, învățămînt fără frecvență șl 
restantieri). Președinte Dumitru Stoica, lector 
univ. pedagogie, Institutul pedagogic de 3 ani 
Craiova.

Școala pedagogică de învățători Arad : 
Comisia nr. 15. Se vor prezenta candidați de la 
Institutul pedagogic de învățători Arad (învă
tămînt fără frecventă). Președinte Vasile Po- 
peangă, profesor emerit pedagogie, director 
Școala pedagogică Arad.

Școala pedagogică de învățători Blaj : 
Comisia nr. 16. Se vor prezenta candidați de 
la Școala pedagogică de învățători și Institutul 
pedagogic de învățători Blaj (cursuri de zi și 
restanțieri). Președinte Andronic Moldovan, lec
tor univ. psihologie, Institutul pedagogic de 3 
ani Brașov.

Școala medie nr. 4, cu secție pedagogică în 
limba de predare germană, Sibiu : Comisia nr. 
17. Se vor prezenta candidați de 1® Școala pe
dagogică de educatoare Sibiu (învătămînt fără 
frecvență și restanțieri). Președinte Hermann 
Schmidt profesor istorie, Școala medie nr. 1 
Sibiu.

Școala pedagogică de învățători Buftea : Co
misia nr. 18. Se vor prezenta candidați de la 
Școala pedagogică de învățători Buftea (cursuri 
de zi). Președinte Constantin Bender, conf. pe
dagogie, Institutul de perfecționare a cadrelor 
didactice București.

Școala pedagogică de învățători Cluj: Comi
sia nr. 19. Se Vor prezenta candidați de la 
Școala pedagogică de învățători Cluj (cursuri 
de zi și restanțieri). Președinte' Dumitru Tudo- 
ran, prof. univ. pedagogie, Universitatea 
„Băbeș-Bolyai“ Cluj.

Școala pedagogică de învățători Cluj. Co
misia nr. 20. Se vor prezenta candidați de la 
Institutul pedagogic de învățători Cluj (cursuri 
de zi și învătămînt fără frecvență). Președinte 
Dumitru Salade, conf. univ. pedagogie, Univer
sitatea ,,Babeș-Bolyai“-Cluj.

Școala pedagogică de învățători Cluj : Comi
sia nr. 21. Se vor prezenta candidați de la școa
la pedagogică de educatoare și Institutul peda
gogic învățători Cluj (învățămînt fără frecventă 
și restanțieri). Președinte Constantin Popescu, 
lector pedagogie, Institutul de perfecționare a 
cadrelor didactice București.

Școala pedagogică de învățători, cu limba de 
predare maghiară, Aiud : Comisia nr. 22. Se vor 
prezenta candidați de la școlile pedagogice de

învățători și educatoare și de la Institutul pe
dagogic de învățători Aiud (cursuri de zi și res
tanțieri). Președinte Emeric Azstalos, lector 
univ. pedagogie, Institutul pedagogic de 3 ani 
Tg. Mureș.

Școala pedagogică de învățători Oradea : Co
misia nr. 23. Se vor prezenta candidați de la 
școala pedagogică de învățători și Institutul pe
dagogic de învățători Oradea (cursuri de zi și 

. restanțieri), Președinte Irina Drănceanu, lector 
univ. psihologie, Institutul pedagogic de 3 ani 
Oradea.

Școala pedagogică de învățători Galați : Co
misia nr. 24. Se vor prezenta candidați de la 
școala pedagogică de învățători Galați (cursuri 
de zi), Președinte Elena Potorac, lector univ. 
psihologie, Institutul pedagogic de 3 ani Galați.

Școala pedagogică de învățători Galați : Co
misia nr. 25. Se vor prezenta candidați de la 
școala pedagogică de învățători și Institutul pe
dagogic Galați (cursuri de zi și restanțieri). Pre
ședinte Bernard Grigoriu, conf. univ. pedagogie, 
Universitatea București.

Școala pedagogică de învățători Galați : Co
misia nr. 26. Se vor prezenta candidați de la 
Institutul pedagogic de învățători Galați (învă- 
mînt fără frecvență). Președinte Maria Itu, lec
tor univ. pedagogie, Institutul pedagogic de 3 
ani Galați.

Școala pedagogică de învățători Galați : Co
misia nr. 27. Se vor prezenta candidați de la 
Institutul pedagogic de învățători Galați (învă
tămînt fără frecvență). Președinte Niculina Me- 
reuță, prof. pedagogie, director Școala medie 
Nf. 2 Galați.

Școala pedagogică de învățători Deva : Co
misia nr. 28. Se vor prezenta candidați de la 
școala pedagogică de învățători Deva (cursuri 
de zi Și restanțieri). Președinte Marin Stoica, 
lector univ. pedagogie, Institutul pedagogic de 
3 ani Craiova.

Institutul pedagogic de învățători Deva : Co
misia nr. 29. Se vor prezenta candidați de la 
Institutul pedagogic de învățători Deva (cursuri 
de zi). Președinte Viorica Goian, lector univ. 
pedagogie, Institutul pedagogic de 3 ani Timi
șoara.

Școala pedagogică de învățători Biriad : Co
misia nr. 30. Se vor prezenta candidați de la 
școala pedagogică de învățători Biriad (cursuri 
de zi și restanțieri). Președinte Ioana lonescu, 
conf, pedăgogie, Institutul de perfecționare a ca
drelor didactice București.

Școala medie Nr. 3 ,,C. Negruzzi", cu secție 
pedagogică Iași: Comisia nr. 31. Se vor prezenta 
candidați de la Institutul pedagogic de învățători 
Iași (învățămînt fără frecvență). Președinte livlu 
Filimon, lector univ. psihologie, Institutul pe
dagogic de 3 ani Bacău.

Școala pedagogică de învățători Sighetul Mar- 
mației : Comisia Nr. 32. Se vor prezenta candi
dați de la școala pedagogică de învățători Si
ghetul Marmației (cursuri de zi). Președinte Ma- 
ximilian Boroș, lector univ. predagogie, Institutul 
pedagogic de 3 ani Baia Mare.

Școala pedagogică de învățători Sighetul 
Marmației : Comisia nr. 33. Se vor prezenta can
didați de la școlile pedagogice de învățători cu 
limba de predare română și ucraineană Sighetul 
Marmației (cursuri de zi și restanțieri). Preșe
dinte Marin Boboc, profesor pedagogie, director 
școala medie Nr. 1 Baia Mare.

Școala pedagogică de învățători Sighetul Mar- 
mației : Comisia nr. 34. Se vor prezenta candi
dați de la Institutul pedagogic de învățători Si
ghetul Marmației (cursuri de zi, învățămînt 
fără frecvență și restanțieri). Președinte Tănase 
Filip, lector univ. filologie, Institutul pedagogic 
de 3 ani Baia Mare.

Școala pedagogică de învățători Odorhei : Co
misia nr. 35. Se vor prezenta candidați de la 
Institutul pedagogic de învățători cu limba de 
predare română și maghiară Odorhei. (cursuri 
de zi și învătămînt fără frecvență). Președinte 
Alexandru Lazăr, lector univ. psihologie, Institu
tul pedagogic .de 3 ani Tg. Mureș.

Școala petiagogică de învățători Odorhei : 
Comisia nr. 36. Se vor prezena candidați de la 
școala pedagogică de învățători cu limba de 
predare maghiară și Institutul pedagogic de în
vățători cu limba de predare maghiară Odorhei 
(cursuri de zi și restanțieri). Președinte Iuliu 
Szasz, profesor pedagogie, director școala me
die Nr. 2 Reghin.

Institutul pedagogic de învățători Craiova : 
Comisia nr. 37. Se vor prezenta candidați de la 
Institutul pedagogic de învățători Craiova 
(cursuri de zi). Președinte Constantin Cioroianu, 
conf. univ. psihologie, Institutul pedagogic de 3 
ani Craiova.

Institutul pedagogic de învățători Craiova : 
Comisia nr. 38. Se vor prezenta candidați de la 
Institutul pedagogic de învățători și Școala pe
dagogică de învățători Craiova (cursuri de zi). 
Președinte Steliana Năstăseșcu, conf. univ. pe
dagogie, Institutul pedagogic de 3 ani București.

Școala pedagogică de învățători Craiova : Co
misia nr. 39. Se vor prezenta candidați de la 
școala pedagogică de învățători Craiova (cursuri 
de zi și restanțieri). Președinte Aurel Georgescu, 
prof. gr. II filozofie, Școala medie nr. 2 Caracal.

Școala medie nr. 3, cu secție pedagogică, Bu
zău : Comisia nr. 40. Se vor prezenta candidați 
de la școala pedagogică de învățători Buzău, 
(cursuri de zi). Președinte Ion Turcu, lector univ. 
filozofie, Universitatea București.

Școala medie nr. 3, cu secție pedagogică, Bu
zău : Comisia Nr. 41. Se vor prezenta candidați 
de la școala pedagogică de învățători și institu
tul pedagogic de învățători Buzău (cursuri de 
zi și restanțieri). Președinte Ion Stanciu, lector 
univ. pedagogie, Universitatea București.

Școala pedagogică de învățători Suceava : Co
misia nr. 42. Se vor prezenta candidați de la 
șqoala pedagogică de învățători Suceava (cursuri 
de zi). Președinte Constantin Popescu, lector univ. 
filologie, Institutul pedagogic de 3 ani Suceava.

Școala pedagogică de învățători Suceava : Co
misia nr. 43. Se vor prezenta candidați de la 
Institutul pedagogic de învățători Suceava 
(cursuri de zi, învățămînt fără frecvență și res
tanțieri), Președinte Paul Popa, lector univ. fi
lologie, Universitatea „Al. I. Cuza“ Iași.

Școala pedagogică de învățători Suceava : Co
misia nr. 44. Se vor prezenta candidați de la Ins
titutul pedagogic de învățători Suceava (învă
tămînt. fără frecvență): Președinte Nicolae Con
stantin, conf. univ; pedagogie, Institutul de per
fecționare a cadrelor didactice București.

URMĂRI DIN PAQ. I

Deplină 

încredere 
asemănător se petrece cu ingine
rul, profesorul etc. Și cu atît mai 
mult aici problema este mai greu 
de rezolvat. Eu aș vrea să insist 
asupra faptului că această recali
ficare a început de abia și va a- 
vea din ce în ce mai mult un ca
racter continuu. Iuțeala cu care 
progresează tehnica e atît de 
mare încît învățarea tehnicii noi 
trebuie să fie continuă. Aceasta 
se poate numi, de fapt, și ridica
rea continuă a nivelului de viață. 
Problema încadrării într-o viață 
extrem de rapidă, este marea 
problemă a calificării cadrelor 
noastre. Ceea ce înseamnă viața 
modernă ; dar viața modernă nu 
înseamnă numai tehnică, înseam
nă și revista pe care o conduce 
Marcel Breslașu și pictura moder
nă, și muzica modernă și dansul 
modem. Bineînțeles, orice artă 
nouă are lucruri care nu rămîn. 
Dar dă o anume sensibilitate a 
noului la un număr foarte mare 
de oameni; și acum 30—40 de 
ani, cînd eram eu tînăr, era un

număr de oameni care erau tot
deauna la curent cu ce se în- 
tîmpla pe lume, însă atunci erau 
cîteva mii, acum poate să fie 
cîteva milioane și în curînd vot 
fi toți: 10—15—20 milioane. 
Mersul acesta impetuos e o mare 
problemă. De aceea, eu cred că 
una din problemele tinerei gene
rații este cum să trăiască pe plan 
internațional. Eu mărturisesc că e 
o problemă care la noi, la mate
matici, pentru oamenii tineri se 
pune și e foarte aproape de a fi 
rezolvată, chiar dacă incomplet 
rezolvată în detalii tehnice.

Un lucrător vrea să facă o ma
șină nu pentru la el în țară, vrea 
să facă o mașină care să fie va
labilă pe tot globul. Tot așa un 
matematician vrea să facă o ma
tematică valabilă pe tot globul, 
tot astfel un poet — deși acesta 
are dificultăți legate de limba în 
care scrie. Insă oricine vrea să 
trăiască pe plan internațional, să 
nu rămînă în urmă, după ce la un 
moment dat a cîștigat anume po
ziții, care sînt actualmente câști
gate în multe locuri. Eu am să 
vă dau exemplu, tocmai din ma
tematică : matematicienii noștri, 
din care mai mult decît 2/3 sînt 
tineri, au acum angajate 14 cărți

la edituri occidentale. Centrul de 
calcul al universității noastre are 
toți oamenii sub 25 de ani. (Bine
înțeles afară de mine; eu nu in
tru la socoteală ca să nu stric 
media).

Problema educației tineretului 
este indiscutabil foarte impor
tantă, dar ea nu trebuie falsifi
cată. Pe lîngă schimbările și dez
voltările continue ale științei și 
tehnicii există și tendințe și mode 
efemere. Cînd nu sînt grave, cînd 
sînt, ca să spun așa, simple jocuri 
ale adolescenței, nu trebuie să le 
acordăm prea multă atenție sau, 
mai exact, să nu le acordăm mai 
multă atenție decît merită.

Nu contest însă că sînt mo
mente cînd anumite mode devin 
mode etice și atunci, bineînțeles, 
problema are alt caracter și pozi
ția noastră se cere certă și intran
sigentă. Eu n-am auzit că la noi 
printre studenți ar exista tendințe 
de huliganism. Evident, uneori un 
om tînăr e corectat de un bătrîn. 
Eu nu zic că nu trebuie corectat, 
dar nici nu-i o problemă mare, 
este o problemă ca oricare; ca și 
cînd un părinte și-ar trage copilul 
de urechi. Ei și ? Asta nu în
seamnă că nu-i foarte bun. E bine

să-l tragă de urechi, dar totuși e 
un băiat foarte bun. Eu mărturi
sesc că e incontestabil, că studen
ții noștri lucrează foarte serios. Oa
menii lucrează, oamenii vor să se 
manifeste, lucrează cu curaj. Că 
mai sînt din cînd în cînd mai 
„îndrăzneți" decît ne-am aștepta, 
că exagerează uneori puțin jus
tificat ? E foarte bine. Ei sînt la 
o vîrstă cînd omul trebuie să a- 
leagă între a fi așa și a fi reținut, 
fără personalitate, fără un punct 
de vedere propriu, de o docilitate 
întristătoare. Dacă ar fi invidioși, 
dacă s-ar mînca între ei, ar fi o 
problemă. Dar n-am băgat de 
seamă lucruri de genul ăsta. De 
aceea, eu mărturisesc că ăm foar
te multă încredere în generația 
noastră și încrederea asta se jus
tifică în fiecare zi. Un om tînăr 
ca și unul bătrîn trebuie să treacă 
printr-o mulțime de frămîntări 
creatoare. Nu trebuie să nu trea
că I Trebuie să-și pună întrebări 
asupra tuturor lucrurilor pe care 
le spun profesorii, să le treacă 
prin filtrul propriei sale gîndiri.1

Nu trebuie să simplificăm lu
crurile, nu trebuie să vrem ca 
cineva să fie prea bine, trebuie 
să vrem să, fie viu, să aibă o 
viață vie, cu muncă, chiar și cu 
greșeli — dacă nu pot fi evitate, 
deși pot fi — pe care să le corec
teze singur sau cu ajutorul colec
tivului (dar greșeli izvorîte din 
dorința de a ști, ci nu din su

perficialitate sau rea voință, cu 
îndoieli, cu depășiri).

In afară de eroi mai sînt o 
mulțime de oameni care și ei sînt

foarte interesanți și au în stare 
latentă toate datele ca să devină 
eroi. Sînt într-un fel, întreaga tî- 
nără generație.

Porti largi spre comorile culturii
minoase, au la dispoziție la
boratoare, mobilier nou, ma
terial didactic corespunzător.

Acum, cind fiecare an este 
mai plin de roade, îmi revi
ne In minte imaginea satu
lui de acum aproape 30 de 
ani. Din numărul mare al co
piilor din comună, numai 70 
frecventau cursurile școlii. 
In 1038 nici un elev care a 
terminat școala primară nu 
și-a putut continua studiile. 
Îmi amintesc cu mult regret 
de elevi foarte buni la învă
țătură, însetați de cunoștințe 
care au trebuit să rămînă la 
7 clase primare. Pe mulți 
dintre aceștia îi întilnesc a- 
desea la biblioteca comuna
lă împrumutind cărți, la 
cercurile agrozootehnice, la 
învătămîntul politic. Rețin 
numele unuia din elevii sili
tori : Penciu. Datorită sără
ciei în care trăia nu a putut 
să frecventeze decît 4 clase 
primare. Cei patru copii ai 
săi trăiesc alte vremuri. U- 
ntil a terminat facultatea și 
acum este inginer, doi sînt 
studenți, iar fata este în cla

sa a Xl-a. Porțile școlilor de 
toate gradele sint larg des
chise. Și copiii comunei noa
stre le pășesc in fiecare an 
pragul cu dorința de a se 
pregăti cit mai bine, in va
canța aceasta au sosit in co
mună peste 200 de elevi care 
urmează școlile medii, 30 de 
studenți, 120 de elevi ai șco
lilor profesionale. In prezent 
in comuna Măldăeni funcțio
nează două școli generale de 
8 ani, cu 18 săli de clasă și 39 
de cadre didactice. Aceste 
ciire ne dovedesc grija ce o 
poartă partidul pentru asigu
rarea unor condiții de învă
țătură cit mai bune.

Noi, cadrele didactice, în 
munca ce o desfășurăm ne 
vom strădui să fim la înălți
mea înaltelor cerințe ce re
vin învățămintului in lumi
na Directivelor celui de-al 
IX-lea Congres al P.C.R. Ne 
vom strădui să pregătim cit 
mai bine tinerii ce ni s-au 
încredințat spre instruire, 
pentru a deveni cadre de nă
dejde în opera de desăvlrși- 
re a construcției socialiste.

Fabrica și șantierul fac corp comun

plin. Atît ale beneficiarului cît și ale noastre. Am avut do
cumentația asigurată, pentru frontul de lucru, cu un an mai 
devreme. Utilajele — nu pot spune toate, dar cel puțin în 
proporție de 90 la sută — au sosit la termenele contractuale 
planificate.

Constructorii au cuvinte de mulțumire pentru furnizori — 
și în primul rînd pentru Uzina „23 August" și „Independența" 
Sibiu. Cele două uzine au livrat toate utilajele de bună cali
tate și la termenele planificate.

Brigăzile de montori conduse de Gheorghe Bușe și Rafael 
Stavrache au fost nevoite să recupereze, cu eforturi mai 
mari unele rămîneri în urmă și să asigure „contactul" cu 
lucrările aflate în avans. Cum ? In cele două brigăzi lucrează 
foarte mulți tineri. Media vîrstei fiecăreia din ele e sub 30 
de ani. „In fața lor — spune șeful de șantier — toate terme
nele, orieit de strînse ar fi—cedează". Intre cele două brigăzi 
există și o bună colaborare. Dacă una din ele are o lucrare 
măi grea, cum a fost cazul brigăzii lui Stavrache la suda
rea electroplanelor, cealaltă îi vine în ajutor. O colaborare 
care face ca întrecerea să fie și mai pasionantă.

Mină în mină au mers în primul semestru cînd, rînd pe 
rînd, au intrat în funcțiune cu mult înainte de termen li
niile tehnologice ale fîșiilor cu goluri, stîlpilor electrici, șpa- 
lierilor pentru vița de vie etc. Mină în mină merg și acum 
cind, în cinstea celei de-a XXI-a aniversări a eliberării 
patriei constructorii înscriu noi succese pe graficul între
cerii. Linia tehnologică pentru stîlpii de beton comprimat a 
fost dată complet în funcțiune luni 9 august. Termenul pla
nificat era trimestrul III. Asta înseamnă că putea să fie și 
în ziua de 30 septembrie 1965. Constructorii au respectat 
„tradiția" pe care și-au creat-o în întrecere: predarea fiecă
rui obiectiv cu o lună, o lună și jumătate mai devreme.

„Oglinda șantierului" indică date foarte apropiate de pu
nere în funcțiune și pentru linia tehnologică de panouri mari 
prefabricate. Nu este departe ziua cînd prin intrarea în pro
ducție a tuturor liniilor tehnologice vom putea vorbi despre 
o nouă familie industrială: familia betonului.



CULTURA GRIULUI IN 1965-1966
Documentele celui de-al IX-lea Congres al 

Partidului Comunist Român prevăd ca una din cele 
mai importante sarcini ce revin agriculturii, în ur
mătorii 5 ani, realizarea unei producții medii 
anuale de 9,8 milioane tone de griu.

în zilele de 13 și 19 august 1965 a avut loc șe
dința lărgită a Secției de cereale și plante tehnice 
din Consiliul Superior al Agriculturii. în lumina 
experienței acumulate, a rezultatelor științiiice șl 
de producție înregistrate în ultimii ani, a propune
rilor valoroase tăcute de participanți, au fost ela
borate prezentele recomandări privind cultura 
griului în anul 1965/1966. (Textul integral al re
comandărilor se publică în revista „Agricultura 
socialistă“).

Recomandările
Consiliului Superior al Agriculturii

Recoltele obținute de către 
unitățile agricole socialiste în 
anul 1965 au demonstrat ca
pacitatea productivă ridicată a 
soiurilor de grîu de toamnă 
recomandate a fi cultivate.

Ținînd seama de comporta
rea soiurilor, se recomandă 
pentru producția anului agri
col 1965—1966 soiurile de grîu 
de toamnă : Bezostaia 1, Sco- 
rospelka 3, Triumph, Ponca, 
Harrach, București 1, (ICA 
457), Cluj 11, Iași 1 (Tg. Fru
mos 1937) și Nr. 301. Acestea 
vor fi puse la dispoziția uni
tăților agricole astfel ca pe 
întreaga suprafață cultiva
tă cu grîu să fie folo
site numai semințe din so
iurile raionate și cu valoare 
biologică ridicată. Ținînd sea
ma de raionarea soiurilor, se 
recomandă ca fiecare unitate 
agricolă socialistă, în func
ție de condițiile pedoclimati
ce, să cultive 2—3 soiuri de 
grîu din cele mai valoroase, 
cu perioade de vegetație di
ferite, pentru a putea eșalona 
lucrările de recoltare și a va
lorifica eficient condițiile de 
agrotehnică create.

Este necesar ca fiecare uni
tate să-și organizeze loturi se- 
mincere pe care să înmulțeas
că sămînță din soiurile raio
nate. Loturile semincere se 
vor amplasa pe terenurile cele 
mai fertile, separate de cultu
ra mare, după plante premer
gătoare bune (de preferință 
leguminoase pentru boabe). 
Ele să fie date în grija celui 
mai bun brigadier, care să 
răspundă de ele de la pregăti
rea terenului și pînă la re
coltare. Pe loturile semincere 
se va aplica întregul complex 
de măsuri agrotehnice, înce- 
pînd cu pregătirea terenului 
și fertilizarea lui corespunză
toare, semănatul în timpul op
tim, aplicarea lucrărilor de 
îngrijire și în special de pu
rificare, recoltarea la coacere 
deplină etc. După recoltare, 
trebuie dată multă atenție 
condiționării și depozitării se
mințelor în spații corespunză
toare, pentru a se evita orice 
posibilitate de impurificare 
mecanică și de depreciere a 
calității semințelor prin pier
derea germinației.

Rezultatele cercetărilor ști
ințifice, ca și practica înde
lungată a unităților agricole 
fruntașe, arată că, în orice 
condiții, producțiile cele mai 
mari de grîu se realizează pe 
terenurile eliberate de recol
tă cît mai timpuriu, vara, a- 
rate imediat și fertilizate co
respunzător. Cu cît intervalul 
de timp de la executarea ară
turii pînă la data semănatu
lui este mai lung cu atît se 
creează condiții mai favorabi
le pentru desfășurarea norma
lă a proceselor de dospire a 
solului, de descompunere a 
materiei organice și de nitri- 
ficare, asigurîndu-se rezerve

mai mari de hrană pentru 
plante.

Potrivit acestui principiu 
de bază, rezultă că la ampla
sarea griului este necesar să 
se țină seama în primul rînd 
de culturile care părăsesc te
renul mai devreme. Amplasa
rea soiurilor pe raioane și u- 
nități este o lucrare de mare 
importanță, care trebuie să-i 
preocupe direct pe specialiști, 
întrucît în acest an, vegetația 
prășitoarelor este întîrziată, 
se recomandă ca, în afara al
tor plante premergătoare care 
părăsesc terenul devreme, o 
importantă suprafață de grîu 
să se însămînțeze după grîu 
în al doilea și chiar al treilea 
an, pe terenurile neinfectate 
de boli și dăunători. Aici să se 
aplice însă lucrări corespunză
toare de pregătirea terenului, 
fertilizare și combatere a bo
lilor și dăunătorilor. După 
culturi prășitoare, grîul se va 
amplasa pe solele ocupate eu 
hibrizi timpurii de porumb, 
și cu alte plante care permit 
eliberarea terenului pînă cel 
tîrziu la 15—20 septembrie. 
Numai în acest caz se vor pu
tea efectua în perioada optimă 
lucrările de pregătire a solului 
și de însămînțare.

Soiurilor intensive de grîu 
li se vor asigura cele mai po
trivite terenuri, bine aprovi
zionate cu substanțe nutritive 
și apă.

Prin aplicarea îngrășăminte
lor organice și minerale la 
cultura griului se realizează 
sporuri mari de recoltă. în 
același timp, comparativ cu 
alte plante, grîul valorifică 
cu cea mai mare eficiență e- 
conomică îngrășămintele în 
toate zonele de cultură. Pe 
toate tipurile de sol, dozele 
moderate de 100—200 kg/ha a- 
zotat de amoniu și 200—300 
kg/ha superfosfat, asigură cele 
mai economice sporuri de re
coltă.

Pe toate tipurile de sol, e- 
ficiența îngrășămintelor este 
mai mare cînd raportul azot / 
fosfor este echilibrat, cînd 
ele se aplică în perioada op
timă și în mod diferențiat, în 
funcție de soiul cultivat, ni
velul de fertilizare din anul 
precedent, aprovizionarea cu 
apă a terenului. Soiurile in
tensive, rezistente la cădere, 
valorifică mult mai bine în
grășămintele administrate. De 
aceea, se vor fertiliza cu pre
cădere suprafețele pe care se 
vor cultiva soiuri intensive.

In perioada actuală, însă, 
pentru a mări suprafețele fer
tilizate și a spori, pe această 
cale, producția de grîu, îngră
șămintele organice și minerale 
se vor aplica separat. Doza 
cea mai indicată de gu
noi este de 10—15 tone / 
ha. Pe solurile podzolice, 
ca și pe cele erodate, gunoiul 
se administrează în cantitate 
de 20—30 tone/ha. Doza mini-

mă se folosește cînd pe lîngă 
gunoi se dau și îngrășăminte 
chimice. Pe toate tipurile de 
sol se va folosi și gunoiul 
proaspăt, care aduce aproape 
același spor de producție ca 
și cel fermentat.

Eficiența îngrășămintelor 
depinde foarte mult de modul 
de administrare și de starea 
lor fizică în momentul folosi
rii. De aceea, se va acorda o 
deosebită atenție păstrării în
grășămintelor în condiții co
respunzătoare și răspîndirii 
lor cît mai uniforme pe teren.

Executarea în mod cores
punzător a lucrărilor solului 
determină crearea unui bun 
pat germinativ, care permite 
semănatul grîului în condiții 
optime și condiționează efi
ciența celorlalte măsuri agro
tehnice, în special a îngrășă
mintelor aplicate. Cînd grîul 
urmează după plante ce pără
sesc terenul devreme, solul 
se ară imediat cu plugul în 
agregat cu grapa stelată.

O grijă deosebită se va a- 
corda pregătirii terenului 
după grîu, mai ales că în con
dițiile din acest an, miriștea a 
rămas destul de înaltă. In a- 
semenea situații se recoman
dă mai întîi discuirea tere
nului și apoi executarea ară
turii. Această ultimă lucrare 
trebuie făcută la adîncimea la 
care nu se scot bulgări mari 
și se îngroapă cît mai uniform 
resturile vegetale și îngrășă
mintele aplicate. în zonele 
unde solul este mai slab a- 
provizionat cu apă, pentru a 
nu scoate bulgări, este indicat 
să se execute o discuire dublă 
sau o arătură la adîncime 
mai mică, urmînd ca în 
timpul cel mai scurt să se facă 
arătura de bază. In felul aces
ta se evită lucrările suplimen
tare de mărunțire a bulgări
lor. Arăturile de vară se în
trețin curate de buruieni, și 
afinate la suprafață prin lu
crări repetate cu grapa cu 
discuri în agregat, cu grapa 
stelată sau cu 
reglabili.

Cînd grîul 
porumb și alte 
părăsesc terenul mai tîrziu, se 
recomandă organizarea în așa 
fel a muncii ia recoltare și e- 
liberarea terenului, incit solul 
să poată fi pregătit cît mai 
devreme. După aceste premer
gătoare arătura se execută în 
agregat cu grapa stelată, ime
diat după eliberarea terenului 
și administrarea îngrășămin
telor. In toate cazurile, după 
porumbiștile tăiate mai înalt, 
și îmburuienate, se recomandă 
discuirea terenului înainte de 
arătură.

Grîul de sămînță din acest

grapa cu colți

urmează după 
prășitoare care

an este de bună calitate. Pen
tru â-și menține însușirile 
biologice și germinația, el tre
buie să fie însă bine condițio
nat și păstrat în spații cores
punzătoare.

In scopul cunoașterii din 
timp a valorii culturale a se
mințelor, se recomandă să se 
trimită din vreme probe la la
boratoarele de control. Esté 
interzisă alegerea la mașă a 
semințelor ce se trimit la a- 
naliză.

In ultimii ani, ca urmare a 
dotării agriculturii cu nume- 
roasă mașini, însămînțarea 
într-un timp scurt în cadrul 
epocii optime a devenit pe 
deplin posibilă. în majoritatea 
zonelor pedoclimatice, epoca 
optimă este cuprinsă între 
1—20 octombrie. Iri zonele 
nordice, semănatul grîului 
poate începe la 20 septembrie. 
Aceste date calendaristice tre
buie interpretate în strînsă le
gătură cu specificul climei din 
anul respectiv, sub raportul 
temperaturii aerului și umidi
tății solului. în limitele pe- 
rioadei optime de semănat, 
specialiștii Care lucreăză în 
producție și cunosc condițiile 
concrete ale unității respecti
ve vor stabili momentul îrice- 
perii semănatului grîului ți
nînd seama de umiditatea din 
sol și de mersul timpului, de 
baza tehnică și de soiurile pe 
care le cultivă.

Se recomandă ca în primele 
zile ale perioadei optime să se 
însămînțeze grîul după legu
minoase, borcéaguri, grîu, 
deoarece terenurile respective 
au fost eliberate și lucrate din 
vreme, sînt mai bine aprovi
zionate cu apă. Semănatul va 
continua apoi pe solele unde 
grîul urmează după porumb 
și alte plante care se recol
tează toamna.

Norma de sămînță la hectar 
trebuie stabilită diferențiat, 
ținînd seama, în primul rînd, 
de capacitatea de înfrățire a 
soiului cultivat, de epoca de 
semănat, modul de pregătire 
și fertilizare a terenului, va
loarea culturală a semințelor. . 
La soiurile intensive cu înfră
țire mijlocie, cum sînt Be
zostaia și Harrach, se reco- , 
mandă o normă de sămînță la 
hectar care să corespundă 
densității de 450—550 boabe 
germinabile pe mp. La cele cu 
înfrățire puternică, cum sînt 
Nr. 301, Ponca, Triumph, can
titatea de sămînță la hectar 
trebuie să asigure densitatea 
de 400—450 boabe germina
bile pe mp.

Cînd semănatul se face la 
timpul optim, în teren bine 
pregătit și fertilizat, iar con
dițiile de umiditate sînt bune,

se va alege limita infe
rioară a densității ; în condiții 
mai puțin prielnice se va fo
losi limita superioară a aces
teia.

Pentru realizarea unei se
mănături de calitate, distri
buirii uniforme a semințelor 
și îngropării lor la adîncimea 
optimă se va lucra, pe terenu
rile bine pregătite, cu viteza a 
II-a a tractorului, iar pe cele 
cti bulgări nu se va depăși vi
teza de 5 km pe oră. în vede
rea scurtării perioadei de însă
mînțare și folosirii din plin a 
forței de tracțiune a tractoa
relor, se recomandă formarea 
de cupluri de două mașini de 
semănat SU-29, după schema 
indicată de secția de mecani
zare a Consiliului Superior al 
Agriculturii.

Odată încheiat semănatul, 
îndeosebi în regiunile secetoa
se și pe terenurile unde grîul 
urmează după porumb și alte 
prășitoare, în arături proaspe
te și afinate, este necesar să se 
aplice tăvălugul neted urmat 
de o grapă ușoară.

Protecția plantelor împotri
va bolilor și dăunătorilor tre
buie să constituie o preocupa
re deosebită pentru cadrele 
tehnice. Ele au datoria să asi
gure în permanență un control ■ 
amănunțit al culturilor.

în vederea prevenirii pagu
belor produse de mălura co
mună, sămînța va fi tratată o- 
bligatoriu cu Criptodin, folo
sind doza de 100 gr produs la 
100 kg sămînță. Această ope
rație se va efectua numai cu 
mașini speciale (M.T.S.) și cu 
porzolatoarele, respectîndu-se 
întocmai cantitatea de prepa
rat, durata și modul de tra
tare.

Pe terenurile din zonele de 
stepă și silvostepă, unde grîul 
se cultivă după păioase și a- 
tacul gîndacului ghebos este 
mai frecvent se vor face tra
tamente preventive la sămînță 
sau la sol, iar curativ, cînd a- 
pare atacul în cultură. Cel 
preventiv se face prin trata
rea semințelor cu Aldrin 20 la 
sută, în cantitate de 500 
gr la 100 kg sămînță, o 
dată cu tratarea semințelor 
pentru combaterea mălurei.

Un alt dăunător care în ul
timii ani a produs pagube, în 
special în regiunile din sudul 
și vestul țării este ploșnița ce
realelor (Eurygaster sp.). Pen
tru evitarea 
cu

gură condiții optime de creș
tere și dezvoltare plantelor. 
Recoltatul se va face la timpul 
optim și într-o perioadă scurtă 
pentru împiedicarea hrănirii a- 
dulților care intră la iernat.

în scopul cunoașterii din 
timp a zonelor infestate și a 
intensității atacului se vor face 
sondaje de depistare la locu
rile de iernare (păduri, perdele 
de protecție, etc.) atît în toam
nă, (lunile octombrie și noiem
brie), cît și primăvara, în luna 
martie.

ei se vor aplica 
strictețe lucrări care asi-

★

Pentru realizarea unor pro
ducții mari de grîu în anul 
1965—1966 există condiții bune. 
Folosirea deplină a acestora 
constituie sarcina principală a 
consiliilor agricole, a tuturor 
lucrătorilor de pe ogoare. Con
siliile agricole regionale și ra
ionale, trusturile gostat, cu a- 
jutorul specialiștilor de la sta
țiunile experimentale agricole 
și centrale pentru încercarea 
soiurilor, trebuie să organizeze 
și să desfășoare o largă acțiu
ne . pentru generalizarea în 
producție a tuturor măsurilor 
agrotehnice care contribuie la 
creșterea recoltei de grîu, pro- 
movînd experiența 
bîndită de. unitățile 
din fiecare raion.

Este necesar ca cei 
specialiști să controleze 
dul cum au fost amplasate so
iurile în unitățile agricole, 
cum se face fertilizarea tere
nului și pregătirea lui, să spri
jine cadrele de conducere din 
unități în aplicarea diferenția
tă a măsurilor agrotehnice re
comandate.

O atenție deosebită trebuie 
acordată asigurării unităților 
cu semințe recunoscute. Pînă 
la 10 septembrie, toate gospo
dăriile să dispună de cantită
țile necesare pentru însămîn- 
țări. Consiliile agricole trebuie 
să organizeze temeinic acțiu
nea de condiționare a semin
țelor. Selectoarele și trioarele 
din unități vor fi folosite zi și 
noapte, pe baza unor grafice 
de lucru.

Aceeași grijă trebuie acor
dată și stabilirii valorii cultu
rale a semințelor. Să fie in
terzisă cu desăvîrșire folosirea 
semințelor necondiționate și 
netratate corespunzător.

Mașinile și agregatele care 
vor lucra în campania de 
toamnă trebuie revizuite și re
parate din vreme.

Start intr-una din probele de canoe
Foto : V. RANGA
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privind cultura griului
Sîmbătă au luat sfîrșit lu

crările consfătuirii privind cul
tura griului, organizată de Con
siliul Superior al Agriculturii.

Anul agricol 1964—1965 — 
după cum a reieșit din refera
tele prezentate și cuvîntul par- 
ticipantilor s-a încheiat cu re
zultate bune în cultura griului. 
S-a arătat că oamenii de ști
ință, pe baza a numeroase 
experimentări, au prezentat 
noi date în legătură cu 
comportarea soiurilor și com
plexul de măsuri agroteh
nice corespunzător condițiilor 
naturale specifice fiecărei zone 
de cultură. Aceste date demon
strează importanța ce o are a- 
plicarea diferențiată a rezulta
telor cercetărilor științifice și a 
celor obținute de gospodăriile 
de stat și cooperativele agricole 
fruntașe în cultura griului. Sta
țiunile experimentale au creat 
noi soiuri de grîu, cu un po
tențial ridicat de producție și cu 
însușiri superioare ; cele mai 
valoroase dintre acestea sînt în 
curs de înmulțire în vederea 
extinderii lor acolo unde dau 
producții mari.

La ședință au fost subliniate 
rezultatele obținute în acest an 
de unitățile agricole socialiste 
prin folosirea mai deplină a ba
zei tehnice-materiale în condiții 
climatice favorabile, prin apli
carea judicioasă a recomandă
rilor institutelor de cercetări și 
a experienței valoroase a uni
tăților agricole mari cultivatoa
re de grîu. Numeroase gospo
dării agricole de stat au obți
nut de pe suprafețele cultivate 
producții medii de 3 000—3 500 
kg grîu la hectar. De asemenea, 
țăranii cooperatori din raioane
le Negru-Vodă, Medgidia, Fe
tești, Călărași, Adamclisi, Slo

bozia, Hîrșova, Mizil, Rm. Să
rat, Buzău, Brăila și Făurei au 
realizat producții medii între 
2 500 și 3 000 kg grîu la hectar. 
Aceste rezultate dovedesc re
zervele existente în unitățile 
noastre agricole pentru spori
rea producției de grîu.

Specialiști din institute de 
cercetări și stațiuni experimen
tale, de la consilii agricole, 
trusturi Gostat, din G.A.S., 
S.M.T. și cooperative agricole 
au împărtășit în cuvîntul lor 
din experiența dobîndită în 
acest an în cultura grîului, sub
liniind factorii care duc la ob
ținerea de recolte mari și con
stante.

Referatele prezentate și dez
baterile care au avut loc au 
scos puternic în evidență că 
sarcina trasată agriculturii de 
Congresul al IX-lea al P.C.R., 
de a se obține în următorii 
cinci ani recolte medii anuale 
de 4,8 milioane tone de grîu, 
este pe deplin realizabilă.

în concluziile consfătuirii, 
prof. Nicolae Giosan a vorbit 
despre principalele Învățămin
te ce s-au desprins din lu
crări, subliniind măsurile ce 
trebuiee luate pentru generali
zarea în practică a experien
ței valoroase, pentru intensifi
carea pregătirii pentru însămîn- 
tarea in bune condiții a grîu
lui, în toamna acestui an.

Participanții la ședință au 
adoptat recomandări privind 
cultura grîului în anul 1965— 
1966. Recomandările urmează 
să fie adaptate condițiilor spe
cifice din fiecare regiune.

în încheierea lucrărilor a luat 
cuvintul tovarășul Virgil Tro- 
fin, secretar al C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ
Comitetului Central al Partidului Comunist 

din Marea Britanie

Vă exprimăm condoleanțe sincere în legătură cu încetarea 
din viață a tovarășului William Gallacher, militant de seamă ai 
Partidului Comunist din Marea Britanie.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

COMUNIST ROMAN

Specialiștii din unitățile agricole și din cadrul 
consiliilor agricole sînt chemați să adapteze aces
te recomandări specificului local și să lupte pentru 
aplicarea întregului complex de măsuri agrofito- 
tehnice în vederea realizării unei recolte bogate 
de grîu în anul viitor.

M/M ■ :
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Executarea in mod corespun
zător a lucrărilor solului de
termină crearea unui bun pat 
germinativ, care permite se
mănatul griului în condiții 

optime
Foto t GH GUCU

• •
Informații

Delegația guvernamentală a 
R. P. Române, condusă de 
Bujor Almășan, ministrul mi
nelor și energiei electrice, care 
a luat parte la inaugurarea 
Expoziției 
deschisă la 
iat sîmbătă 
pitală.

economice române 
Pekin, s-a înapo
ia amiază în Ca-

(Agerpres)
★

(de la corespon-BACĂU 
dentul nostru)

La Muzeul regional din Ba
cău s-a deschis recent o ex
poziție de grafică spațială. 
Cele 20 de lucrări 
de artistul 
mânu, sînt 
de oțel și 
omului în 
(simbol — 
șurile maestrului Tudor 
ghezi). De altfel fiecare lucra
re expusă este însoțită de 
versuri semnate de Lucian 
Blaga, Otilia Cazimir, Nicolae 
Labiș și alții.

realizate 
plastic Dan Hat- 
executate din fire 
înfățișează mina 
diferite ipostaze 

sugerat din ver- 
Ar-

Adunarea festivă consacrată
Zilei presei române

Sîmbătă Ia amiază, în sala 
de marmură a Casei Scînteii, a 
avut loc adunarea feștivă con
sacrată Zilei presei române. 
Au luat parte membri ai C.C. 
al P.C.R., conducători ai 'ziare
lor și instituțiilor de presă, nu
meroși redactori, 
ai presei centrale, 
știință și cultură, 
denți și difuzori 
muncitori tipografi, 
pat, de asemenea, 
denți ai presei străine la Bucu
rești.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Nestor Ignat, preșe
dintele Uniunii Ziariștilor. Des
pre Ziua presei române a vor
bit tovarășul Valeriu 
dactor-șef adjunct al 
„Scîhteia“.

Sărbătorim această 
spus vorbitorul — la 
de o lună de la Congresul al 
IX-lea al P.C.R., eveniment de 
însemnătate istorică în viața 
poporului român. Documentele 
ideile, întregul spirit în care 
s-a desfășurat Congresul, vor 
sta la temelia activității presei 
noastre, a tuturor acțiunilor

perioada

tradițiileamintit
ale presei mun- 
tara noastră, de

colaboratori 
oameni de 

corespon- 
vóluntari, 

Au partici- 
corespon-

Pop, re-
ziarului

zi — a 
mai puiin

întreprinse de ea în 
ce urmează/

După ce a 
revoluționare 
citorești din
la ale cărei începuturi s-a îm
plinit anul acesta un veac, 
vorbitorul a arătat că întreaga 
ființă a presei noastre de as
tăzi se contopește cu aceea a 
Partidului Comunist Român, 
trecutul, prezentul și viitorul 
ei fiind legate de slujirea de
votată a partidului, a poporu
lui și patriei.

Vorbitprul a exprimat apoi, 
în numele tuturor 
adînca satisfacție 
tință pentru înalta 
dată activității ziarelor și pu
blicațiilor noastre, radioului și 
televiziunii, în Raportul celui 
de-al IX-lea Congres al P.C.R., 
și totodată hotărîrea și angaja
mentul tuturor lucrătorilor din 
presă de a-și aduce fără pre- 
cupețire întreaga contribuție la 
înfăptuirea mărețelor hotărîri 
ale Congreșului. Preocuparea 
centrală a presei noastre — a 
spus el — va fi și pe viitor re
flectarea cu fidelitate a politi-

ziariștilor, 
și recunoș- 

apreciere

cii interne și externe a parti
dului, a muncii eroice a po
porului român pentru desăvîr- 

. șirea construcției socialiste așa 
cum a indicat Congresul. Vor
bitorul a relevat îndatoririle 
redacțiilor de a lărgi mereu 
sfera de probleme dezbătute, 
de a îmbogăți necontenit con
ținutul și forma publicistică a 
articolelor, în așa fel îneît me
sajul partidului să ajungă cît 
mai precis la adresă — con
știința și inima oamenilor.

Cu prilejul Zilei presei 
mâne, Uniunea Ziariștilor
R. P. Română a adresat o tele
gramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, se
cretarului său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, în care 
se exprimă angajamentul zia
riștilor din întreaga tară de a 
munci fără preget pentru înde
plinirea sarcinilor trasate de 
Congresul al IX-lea 
pentru traducerea în viață 
politicii marxist-leniniste 
partidului.

ro
din

trasate 
al P.C.R.

a
a

(Agerpres)

ronica zilei a II-a a „europenelor“ de caiac-canoe ne 
impune dintr-un început să adresăm calde felicitări re
prezentanților patriei noastre, care au învins de-o ma
nieră impresionantă, în 4 finale ale probelor : caiac 
simplu (500 m), caiac 2 (500 m), caiac 4 (1 000 m) și 
canoe simplu (10 000 m) cucerind patru medalii de aur. 

Bravo : Vernescu, Nicoară, Ivanov, Conțolenco, Te-« 
rente, Igorov.

O evoluție remarcabilă au demonstrat juniorii : Gh. 
Nițu și N. Cercelaru, învingători în proba de canoe 2 (500

m) disputată în cadrul Criteriului european rezervat speranțelor ca
notajului din continent.

Fiecare probă de viteză sau fond a avut un finiș dramatic, fiecare 
victorie a fost cucerită cu prețul unor eforturi aproape de neîn
chipuit.

Spectatorii, electrizați ca la marile derbiuri de fotbal, au aplau
dat și încurajat tot timpul pe protagoniști. Am înregistrat în fiecare 
cursă momente emoționante, explozii de entuziasm (să amintim doar 
de gestul unor tinere spectatoare care au împletit o cunună de nu
feri și au oferit-o campionului Aurel Vernescu).

...Seria succeselor noastre a fost inaugurată de Andrei Igorov, care 
a „duelat“ magistral în disputa ou sovieticul Zamotin. Dispunînd 
de o tactică mult mai bună, dublată de o remarcabilă dozare a efor
tului, Igorov a reușit să anihileze prompt toate cele 6 atacuri lansate 
de Zamotin, care a fost nevoit să se consoleze cu locul II.

A doua victorie și a doua medalie de aur o cucerim prin Aurel 
Vernescu și de data asta imbatabil la caiac simplu (500 m). învinșii 

4îii în ace^stăț? probă au excepționale cărți de yizțtă ,u..sLiedezul Peter- 
son, campipn olimpic la Tokio, danezyj Hansen, campion mondial la 
1 000 m, și-i de-ajuns să-i amintim doar pe aceștia.

Campionii mondiali de la Jayce, Nicoară și Ivanov, au ridicat pen
tru a treia oară pe cel mai înalt catarg drapelul patriei, cucerind 
victoria la caiac 2 (500 m).

Ultima victorie a zilei a fost și mai concludentă cu privire la 
valoarea canotajului românesc. Primele noastre echipaje de caiac s-au 
arătat și primele din Europa, cucerind locurile de onoare în finala 
probei. Autorii performanțelor, echipajele alcătuite din canotorii : Ni
coară, Ivanov, Conțolenco, Terente și Vernescu, Sciotnic, Turcaș șl 
Husarenco.

în timp, cele patru medalii de aur au fost cucerite în mai puțin 
de două ore, ceea ce vorbește 
sferă entuziastă care a domnit

La sfîrșitul zilei de concurs, 
ne-a declarat cu amabilitate :

„Prima zi a finalelor ne-a adus satisfacții deosebite, prin cucerirea 
a patru medalii de aur la seniori și a unor locuri fruntașe la juniori. 
Consider, că această ediție a campionatelor europene a constituit 
pentru echipajele noastre unul dintre cele mai grele examene, de
oarece aici participă toți campionii mondiali, olimpici și europeni de 
la ultimele întreceri. Sperăm o comportare bună a sportivilor noștri 
și în probele ultimei zile de concurs.“

de la sine despre tensiunea și atmo- 
pe stadionul nautic al Snagovului. 
antrenorul emerit Nicolae Navasart,

VASILE RANGA

Tot pe drum,

pe drum, pe drum...
Peste ani și ani, cronicarii de 

fotbal vor fi fericiți să consemne
ze la rubricile de curiozități, epo
calul „duel" dintre formațiile An
cora Galafi și Unirea Negrești. 
Patru aprige întîlniri nu au fost 
de ajuns să stabilească pe cea 
mal puternică. Dar partidele nu 
s-au disputat numai pe dreptun
ghiul de gazon al stadionului, ci 
și în afara lui, pe masa verde a 
contestațiilor, In biroul comisiei 
de competiții a F.R.F., în discuțiile 
neprincipiale, ba chiar și conflicte 
între cele două tabere.

Cînd cîștigau negreștenii pe te
ren, cei de la Ancora învingeau 
la contestație, cînd rezultatul de 
pe teren era favorabil gălătenilor 
contestația dădea clștig de cauză 
celor din Negrești.

Ca să punem în temă pe cititori 
să precizăm că este vorba de ba
rajul pentru promovarea unei e- 
chipe din campionatul regional în 
campionatul categoriei C.

Departe de noi gîndul de a sub
aprecia importanta promovării în
tr-o categorie superioară. La urma 
urmei acesta este marele stimulent 
pentru fiecare formație și totodată 
un adevărat tonic pentru jucători 
și spectatori. Dar de aici și pînă 
la a transforma promovarea într-o 
„poveste de pomină" este un drum 
foarte lung, cu care nu putem fi 
de acord, și care s-ar cuveni să 
fie analizat de organele în drept. 
Și iată de ce:

Pentru susținerea celor 4 meciuri 
de baraj s-au cheltuit pe trans-

port, diurnă de deplasare, scoateri 
din producție, baremul și drumul 
arbitrilor importante sume de bani 
din bugetele celor două 
Sîntem în fala celui de 
(memorabil) meci. Alte 
alte cheltuieli... Cu acest 
lea joc ne putem afla în fata unei 
simple (aproximative) socoteli bă
nești.

Cei din Galați au făcut două dru
muri ia Negrești, unul la Iași, iar 
acum au venit la București. In 
total au străbătut aproape 800 de 
kilometri. Trenul costă pentru un 
singur om 159 Iei. înmulțiți acea
stă cifră cu 18 (15 jucători și trei 
oficiali) și veți vedea cu cit a 
păgubit echipa de fotbal 
„Ancorei".

Cei din Negrești (după 
rile ■ ■ ■
mai 
curs 
deci 
mai 
cei 2 862 lei cit au cheltuit gălă- 
lenii, negreștenii se pot „bucura" 
că au economisit suma de... 342 
lei. l-am propune la premiere...

Adunînd toii kilometrii străbă
tuți de jucătorii celor două echi
pe, antrenori oficiali și arbitri, 
ajungem la o cifră astronomică: 
mai mult de jumătate din circon- 
ferinta globului I

Fără Îndoială că, pentru marea 
majoritate a formațiilor disputa 
fotbalistică Ancora-Unirea, are un 
efect negativ, needucativ.

asociații, 
al 5-lea 
drumuri, 
al cinci-

bugetul

drumu- 
că sînt 
au par- 

Pentru el

efectuate s-ar părea 
zglrciji In deplasări)
numai... 617 km. 
costul biletului de tren este 
mic, adică 140 lei. Fată de

DAN NEGREANÜ
___________

START LA FOTBAL
Astăzi începe noua ediție a 

campionatului categoriei A de 
fotbal. în Capitală, pe stadionul 
„23 August“, au loc meciurile : 
Rapid București—Știința Craiova 
și Steaua București—U. T. Arad. 
Primul joc începe la ora 15,15. 
Iată întilnirile din provincie : 
Știința Timișoara—Steagul Roșu 
Brașov ; C.S.M.S. Iași—Farul 
Constanța ; Siderurgistul Galați— 
Dinamo București; Dinamo Pi-

tești—Petrolul Ploiești și Știința 
Cluj—Crișul Oradea.

★
Stațiile noastre de radio vor 

transmite astăzi emisiunea „Sport 
și Muzică“, care va cuprinde re
portaje directe de la finalele 
campionatelor europene de caiac- 
canoe de Ia Snagov și transmisii 
alternative de la toate întilnirile 
din cadrul categoriei A la fotbal. 
Transmisia se va face pe progra
mul 1 între orele 16,15—19,15.

(Agerpres)



În drum spre Djakarta

TovarășulJ

Chivu Stoica
s-a oprit 

la Caraci

si Calcutta
CALCUTTA 14 (Agerpreș). 

— Trimișii speciali G. Serafin 
și I. Gălățeanu transmit: în 
drum spre Djakarta, preșe
dintele Consiliului de Stat al 
R. P. Române, Chivu Stoica 
însoțit de Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
au făcut o scurtă escală la 
Caraci. Ei au fost întîmpinați 
la aeroport de reprezentanți 
ai guvernului pakistanez și ai 
autorităților locale.

O altă escală a fost făcută 
la Calcutta. Pe aeroport se 
aflau- guvernatorul statului j 
indian Bengalul de Vest, | 
doamna Padmaja Naidu, mi
nistrul principal Sen și alți 
miniștri. A fost prezent Aurel 
Ardeleanu, ambasadorul R. P. 
Române în India și membri | 
ai ambasadei. în întîmpinarea j 
oaspeților români au venit, 
de asemenea, reprezentanți ai 
Consulatelor țărilor socialiste 
la Calcutta. Guvernatorul 
statului Bengalul de vest a 
oferit un dejun în cinstea 
președintelui Consiliului de 
Stat al R. P. Române.

de peste 
hotare

Dosarul 
cipriot

In Cipru este liniște. 
Faptul este îmbucurător. 
Deocamdată, reprezen
tanții celor două comuni
tăți se mărginesc să co
menteze ultima rezoluție 
a Consiliului de Secu
ritate. Oricît ar părea de 
ciudat ambele părți se 
declară satisfăcute de 
textul acesteia. Fiecare 
parte o interpretează 
însă în mod deosebit. A- 
cest fapt, împreună cu 
declarațiile generalului 
Grivas potrivit căruia ar 
exista pericolul unor rai
duri ale aviației turce, 
este însă îngrijorător.

upă cum se știe, dezbaterile Con
siliului de Securitate s-au încheiat 
prin adoptarea rezoluției prezen
tate de cei șase membri neper- 
manenți ai consiliului și în care 
părțile interesate erau invitate să 
se abțină de la orice acțiune de 
natură să ducă la agravarea si
tuației.

Președintele Makarios s-a declarat de a- 
cord cu rezoluția și a subliniat că „hotărîrea 
Consiliului de Securitate constituie o nouă
condamnare a acordurilor de la Zürich și 
Londra și, în special, a așa-zisului tratat de 
garanție“. La rîndul său, un purtător de cu- 
vînt al ciprioților turci a declarat că „dim
potrivă, din declarațiile membrilor perma- 
nenți. ai consiliului rezultă fără nici o urmă 
de îndoială că tratatele și Constituția care 
au dat naștere Republicii Cipru nu pot fi 
abrogate unilateral“. Au existat însă și unele

părți nemulțumite. Ziarul cipriot „PATRIS“ 
l-a criticat pe arhiepiscopul Makarios pentru 
acceptarea rezoluției Consiliului de Securita
te. „Rezoluția consiliului — scria ziarul •— 
tinde să perpetueze situația existentă actual
mente în Cipru și să consolideze scindarea“. 
Sensul acestei critici apare limpede dacă ne 
gîndim la faptul că acest ziar aparține parti
zanilor generalului Grivas.

Prin această luare de atitudine împotriva 
guvernului cipriot, anturajul generalului Gri
vas (care comandă forțele armate ale ci
prioților greci) marchează o distanțare fățișă 
față de președintele Makarios. Potrivit multor 
observatori faptul pare să consemneze o 
izbucnire la lumina zilei a unor contradicții 
mai vechi existente între cercurile politice 
din care face parte generalul Grivas și pre
ședintele Makarios. Comentariul nefavorabil 
al ziarului „PATRIS“ demonstrează existen
ța unor nemulțumiri față de ultimele măsuri 
ale parlamentului și guvernului cipriot, arun- 
cînd totodată o lumină nouă asupra evoluției 
problemei cipriote. Revista „RELAZIONI 
INTERNAZIONALI“ scria în acest sens că 
poate fi o coincidență între votul parlamen
tului cipriot și înlăturarea guvernului Papan- 
dreu în Grecia, dar că nu este exclusă o le
gătură între cele două evenimente. „De mai 
mult timp — scria revista — a fost semna
lată o activitate crescîndă a elementelor de 
dreapta, regrupate în jurul generalului Gri
vas, ostile lui Makarios, iar președintele ci
priot a găsit de cuviință să-și consolideze 
propria autoritate în fața ciprioților greci. 
Căderea lui Papahdreu... a permis o mai 
mare libertate de acțiune pentru guvernul 
de la Nicosia care a putut să-și aducă ast
fel la îndeplinire un plan pregătit din timp“. 
Revista se referă la cunoscutele măsuri luate 
de autoritățile cipriote , pentru amînarea 
desfășurării alegerilor.

După cum afirmă mulți comentatori apu
seni, amînarea alegerilor și permanentizarea 
pe această cale a statu-quo-ului în Cipru nu 
convenea cîtuși de puțin unor cercuri politi
ce de dreapta. După cum subliniază multe 
ziare din Occident, nemulțumirea acestor 
cercuri a fost copios stimulată de unele sta
te din N.A.T.O. care doresc o rezolvare a 
problemei cipriote în conformitate cu pla
nurile militare ale acestui bloc agresiv. Re-

vista „L’EXPRESS“ scria următoarele în le
gătură cu atitudinea unor țări și planurile 
pe care le-ar, fi elaborat : „Cu cît conflictul 
cipriot se învenina mai mult, cu atît opinia pu
blică greacă evolua spre neutralism, spre o re
acție antiamericană și antiturcă. Liderul cipri
oților greci, Makarios, făcea totul pentru a 
pasiona dezbaterea, iar Papandreu, surd la 
unele sfaturi, îl susținea pe Makarios. Aces
ta a fost punctul de plecare. In cercurile 
americane se afirma din ce în ce mai des
chis că trebuie lichidată această afacere ci
priotă, germene de descompunere în inte
riorul N.A.T.O. Cu alte cuvinte, mai lim
pede spus, că ar trebui să se debaraseze de 
arhiepiscopul Makarios. Și astfel, în plin 
«război cald» cu Turcia a fost trimis în Ci
pru generalul Grivas. Oficial, pentru întări
rea armatei cipriote. In realitate, pentru 
răsturnarea arhiepiscopului“.

In lunile din urmă, diverse ziare cipriote 
au vorbit în repetate rînduri despre un com
plot împotriva președintelui. Complotul, în 
sensul literal al cuvîntului, nu a avut loc. 
Iată însă că ziarele din Occident vorbesc din 
ce în ce mai des, în timpul din urmă, des
pre planul care ar fi fost elaborat de unele 
cercuri de dreapta. Revista „LE NOUVEL 
OBSERVATEUR“ scria că potrivit planurilor 
unor cercuri de dreapta, „soluționarea“ cri
zei cipriote ar trebui să aibă loc pe calea 
„asasinării lui Makarios și a războiului ci
vil între partizanii arhiepiscopului și parti
zanii generalului Grivas, sau, ceea ce ar fi 
fost și mai «popular», printr-o tensiune a ra
porturilor cu Turcia“. După cum arată mulți 
observatori din Occident, o nouă și, even
tual, spectaculoasă încordare greco-turcă pe 
insulă ar permite anumitor cercuri străine 
interesate o intervenție „împăciuitoare“, ur
mată de un tîrg în cadrul căruia Ciprului 
să i se impună un statut convenabil cercuri
lor militariste agresive ale N.A.T.O.

în lumina acestor informații și aprecieri, 
declarațiile generalului Grivas privind pe
ricolul unui atac aviatic turc, declarații care 
au urmat criticilor din ziarul „PATRIS“ sînt 
primite cu oarecare suspiciune de observato
rii internaționali.

EUGEN PHOEBUS
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Sărbătoarea
poporului coreean
e împlinesc astăzi 20 de ani de la 
eliberarea Coreei. Ziua de 15 au
gust este sărbătorită în , Coreea 
populară ca zi de mare însemnă
tate în istoria zbuciumată a po
porului din „țara dimineților li
niștite“.

După eliberare, oamenii muncii 
din Coreea de nord și-au făurit

statul lor democrat-popular și au pășit cu în
suflețire să înlăture înapoierea de veacuri a 
țării, să refacă economia și să-și transforme 
patria într-o țară socialistă dezvoltată.

La numai cinci ani, însă, opera de construc
ție pașnică a populației R.P.D. Coreene a fost 
întreruptă de războiul declanșat de imperia
liști, război care a durat trei ani. La încheie
rea armistițiului întreaga țară era numai 
ruine. Dar poporul, sub conducerea Partidu
lui Muncii, și-a concentrat toate eforturile în 
direcția reconstrucției pașnice a patriei sale, 
a dezvoltării economiei și ridicării nivelului 
de trai. In cei 12 ani care au trecut de atunci 
s-au obținut succese îhsemnate în opera de 
construire a socialismului în R.P.D. Coreeană. 
Coreea populară este în prezent un stat so
cialist înfloritor, cu o industrie puternică și 
o agricultură în continuă dezvoltare. Orașele 
și satele au fost reconstruite, s-au clădit fa
brici, uzine, mine. La sate, unde s-a încheiat 
transformarea socialistă a agriculturii, oa
menii muncii depun eforturi susținute pen
tru ridicarea continuă a producției agricole. 
Analfabetismul a fost lichidat, iar condițiile 
de viață ale maselor s-au Îmbunătățit tot 
mai mult.

In același timp, insă, partea de »ud a 
Coreei se află sub un regim de dictatură ml-

litară, menținut de trupele de ocupație ale 
S.U.A. în contrast cu realizările din R.P.D. 
Coreeană, economia Coreei de sud este în 
pragul falimentului, șomajul și foametea 
fiind deosebit de răspîndite în rîndurile popu
lației. Coreea de sud oferă tabloul instabili
tății politice și al represiunilor antidemo
cratice.

întregul popor coreean este conștient că 
menținerea regimului de ocupație străină în 
Coreea de sud prejudiciază dezvoltării țării, 
constituind o sursă de intensificare a încor
dării în această parte a lumii și o piedică 
serioasă în calea reunificării pașnice a țării. 
In aceste condiții cerința unanimă a poporu
lui coreean este de a se evacua trupele străi
ne din Coreea de sud, în vederea înfăptuirii 
năzuinței sale spre reunificarea pe baze de
mocratice a țării, năzuință care găsește spri
jin în rîndurile opiniei publice iubitoare de 
pace de pretutindeni.

Poporul român urmărește cu simpatie 
munca harnică a poporului R.P.D. Coreene și 
se bucură sincer de realizările sale în dez
voltarea economiei și culturii. între R.P.D. 
Coreeană și R.P. Română s-au statornicit 
relații de prietenie și colaborare frățească 
bazate pe principiile internaționalismului pro
letar, egalității în drepturi și avantajului re
ciproc. Aceste relații servesc intereselor am
belor popoare, cauzei socialismului și păcii.

Cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a eli
berării Coreei, poporul român, tînăra 
sa generație, urează poporului și tineretului 
coreean noi succese în construirea socialis
mului, în lupta pentru reunificarea pașnică a 
țării, pe baze democratice, pentru apărarea 
păcii.

Singeroase incidente 

ia Los Angeles
NEW YORK 14 (Agerpreș). 

— Simbătă au luat amploare 
Incidentele dintre populația de 
culoare din S.U.A. și politie 
Flagelul rasial, relatează agen
ția France Presse, s-a extins 
de la o extremitate Ia alta a 
S.U.A

La Los Angeles, in cea de-a treia 
zi consecutivă de incidente sân
geroase, numărul morților a 
ajuns la 16, al răniților la circa 
100, iar al arestaților depășește 
cifra de 300. Pagubele materiale 
provocate în cursul celor trei 
zile de incidente sînt evaluate 
la suma de 10 milioane de do
lari. Autorităfile locale au decla
rat „starea insurecțională“, ceea 
ce echivalează cu instituirea le
gii marțiale, în speranța de a 
restabili ordinea în cartierul 
Watts, denumit și „Ghetoul ne
gru“. In cursul acestor incidente,

a declarat un agent al poliției, 
noi am pierdut lupta. Cei 1 000 
de polițiști sînt insuficienți pen
tru a opri manifestația popu
lației de culoare. Șeful poliției a 
informat că în cursul zilei vor 
continua să sosească 2 000 de 
soldați din regimentul de infan
terie și 5 000 de polițiști din alte 
localități ale țării. Printr-un or
din al președintelui Johnson, gu
vernatorul statului California, 
Edmond Brown, care se. află în
tr-o vizită în Grecia, a fost che
mat de urgență la Los Angeles.

Agenția Reuter relevă că la 
origina incidentelor se află de 
fapt discriminările la care popu
lația de culoare este supusă la 
angajări, în probleme de locuin
ță și de învățămînt. La agrava
rea situației au contribuit și bru
talitățile poliției.

Tensiunea 

politică 
din Grecia

In criza politică din Grecia au 
intervenit sîmbătă unele elemen
te noi. Două personalități de 
frunte ale Uniunii de Centru, 
Stephanopoulos, fost vicepre- 
mier în guvernul condus de 
G. Papandreu, și Tsirimokos, fost 
ministru de interne, au fă
cut cunoscut că intenționează să 
se constituie într-o grupare in
dependentă în Parlament. Ei 
afirmă că ar fi urmați de 25—30 
de deputați ai Uniunii de Cen
tru, care l-au sprijinit pînă în 
prezent pe Papandreu și că ar 
putea dispune de majoritatea 
parlamentară necesară formării 
unui nou guvern. Partidul de 
dreapta E.R.E., care are 99 de 
mandate în Parlament, s-a arătat 
dispus, din motive tactice, să 
sprijine orice guvern de centru 
care ar avea în frunte o altă per
sonalitate decît Papandreu.

Noi fotografii ale feței 
invizibile a Lunii

După cum transmise 
agenția TASS, stația 
automată sovietică 
„Sonda-3“ a fotogra
fiat pentru prima oară 
acea zonă a părții in
vizibile a Lunii care 
n-a fost prinsă în o- 
biectiv cu prilejul fo
tografierii realizate de 
stația cosmică sovieti
că în octombrie 1959.

Fotografierea Lunii 
a început la 20 iulie, 
la o zi și jumătate de 
la startul stației „Son- 
da-3u cînd aceasta se 
aila Ia distanța de 
11 600 km de suprafd- 
ta lunară și a durat 
1 oră și 8 minute. 
Transmiterea imagini
lor pe Pămînt a în
ceput la 29 iulie de 
la distanța de 2 200 000 
km.

In momentul declan
șării obiectivului, con
figurația lunară vizi
bilă de la bordul sta
ției „Sonda-3“ era a- 
propiată de faza de 
lună plină, iar la sUr
și t aproape jumătate

din discul lunar era 
în umbră. Fotografiile 
inițiale au cuprins o 
zonă considerabilă a 
părții vizibile a Lunii, 
iar cele ulterioare au 
reprodus imaginile su
prafeței lunare ilumi
nată dintr-o parte de 
către Soare, astfel în- 
cît accidentele reliefu
lui lunar profilau um
bre bine vizibile.

Se obțin imagini de 
pe o suprafață de a- 
proximativ 5 milioane 
km p. Calitatea foto
grafiilor oferă vizibili
tatea a numeroase a- 
mănunte ale reliefu
lui lunar care prezin
tă un interes deosebit.

Fotografierea feței 
opuse a Lunii de către 
stația „Sonda-3“ des
chide posibilitatea de 
a se întocmi o hartă 

, completă a Lunii. Se 
știe că fotografierea 
suprafeței lunare e- 
fectuată de Lunik III 
a permis să se alcătu
iască un atlas al celei 
mai mari părți a emi

sferei lunare Invizibi
lă de pe Pămînt, dar 
râmase nefotografi
ată o zonă care se 
Întinde cu aproximativ 
70 grade după longi
tudine, învecinată cu 
emisfera vizibilă a 
planetei din partea 
Oceanului Tempeste
lor.

Se apreciază că pe 
această parte a supra
feței Lunii, fotografia
tă de „Sonda-3“, se 
pot distinge detalii cu 
dimensiuni de circa 5 
km și chiar mai mici, 
ceea ce este compara
bil cu obișnuitele fo
tografii ale emisferei 
vizibile a Lunii, luate 
de pe Pămînt.

Stația „Sonda-3“ își 
continuă zborul pe o 
orbită heliocentrică. 
Transmiterea fotografi
ilor reversului lunar 
va continua în timpul 
stabilirii legăturilor cu 
stația „Sonda-3“ chiar 
la distanțe maxime de 
Pămînt.

S.U.A. — In cursul ciocnirilor de la Los Angeles, polițiștii mo
lestează un manifestant negru

Telefoto U.P.I. — AGERPREȘ

PE SCURT
• LA SEDIUL O.N.U. s-a anun

țat că la 17 august își va începe 
lucrările sesiunea de vară a Comi
tetului special O.N.U. pentru exa
minarea problemei aplicării Decla
rației , cu privire la acordarea in
dependenței țărilor și popoarelor 
coloniale. In cursul sesiunii, care 
va dura trei săptămîni, Comitetul 
va examina rapoarte privind situa
ția din coloniile portugheze din 
Africa și situația populației din 
Insulele Cook. S-a menționat, de 
asemenea, că este posibil să fie 
discutată, într-o anumită formă și 
situația din Aden și Rhodesia de 
sud.

• CU PRILEJUL celei de-a 18-a 
aniversări a independenței Pakista-

nului, în orașele Rawalpindi, Ca
raci, Dacca, precum și în alte 
mari centre populate ale tării au 
avut loc festivități, parăzi mili
tare și demonstrații ale populației.

Vizita lui Urguplu in U.R.S.S.

• AGENȚIA TASS transmite că 
în drum spre Adler (stațiune bal
neară pe coasta de sud a Crimeei) 
primul ministru al Turciei, Urgu
plu, a avut o convorbire la Sim
feropol cu L. Brejnev, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C.U.S.

• IN CIUDA protestelor opiniei 
publice, Adunarea Națională sud- 
coreeană a ratificat sîmbătă trata
tul japono — sud-coreean de nor
malizare a relațiilor . dintre cele 
două țări. La ședința adunării au 
participat numai 111 deputați ai

„Bomba“ a explodat Ia puțin timp după recenta 
conferință de presă a președintelui Johnson în 
care acesta a anunțat noua angajare a Statelor 
Unite în războiul din Vietnam, prin sporirea efec
tivului forțelor armate ale S.U.A. din această țară 
cu încă 50 000 de militari. Efectul „exploziei“ a 
fost cu atît mai puternic, cu cît culisele vieții poli
tice din capitala americană sînt ascunse de obicei 
ochilor străini. In această lumină declarația neaș
teptată făcută de președinte unui grup de ziariști 
ce se găseau Ia ferma sa din statul Texas a părut 
cu totul surprinzătoare.

ără să dea vreun 
nume, Johnson a a- 
cuzat pe „unul din 
membrii proemi- 
nenți" ai partidului 
republican că a 
„înșelat și a deza
măgit" încredera 
sa, după ce par

ticipase la întîlnirea orga
nizată la Casa Albă cu liderii 
Congresului cu cîteva ore îna
intea conferinței de presă.

De fapt, ce a declanșat su
părarea președintelui? Cîteva 
ziare americane, printre care 
„New York Times" și „Chicago 
Tribune" au relatat că în 
cursul întrevederii sale cu 
principalii congresmeni, sena
torul Mike Mansfield, liderul 
majorității democrate din Se
nat, a citit o lungă declarație 
în problema amestecului Sta
telor Unite în războiul din 
Vietnam, exprimîndu-și îngri
jorarea față de „pericolele ine
rente unei noi escaladări", pre

cum și cu privire la „instabili
tatea cronică a guvernelor sud- 
vietnameze". Or, aceasta era 
o informație secretă care a 
avut drept efect să distrugă 
imaginea confecționată cu gri
jă de Casa Albă, potrivit că
reia, linia politicii externe a 
guvernului de la Washington 
se bucură de sprijinul unanim 
al membrilor Congresului. A 
devenit cunoscut, în acest fel, 
că personalități foarte influen
te din capitala americană ma
nifestă serioase îndoieli față 
de justețea actualei politici 
dusă de Statele Unite în Viet
nam.

Cum se întîmplă de obicei 
în asemenea împrejurări, zia
riștii americani s-au grăbit să 
caute numele persoanei vjzate 
de președinte. Aceasta a fost 
găsită relativ repede. Ziarul 
„NEW YORK TIMES" a scris 
„pe baza informațiilor publica
te, a hotelor și a amintirilor 
persoanelor implicate" că este
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partidului guvernamental, dintre 
care 110 au votat pentru ratificare, 
iar unul s-a abținut. Deputății o- 
poziției și-au prezentat, după cum 
se știe, demisia din Adunarea Na
țională în semn de protest împo
triva manevrelor guvernamentale 
menite să grăbească ratificarea tra
tatului.

în timp ce Adunarea Națională 
ratifica tratatul, pe străzile capi
talei aveau loc demonstrații an
tiguvernamentale reprimate de po
liție. Totodată, în incinta Univer
sității din ,Seul a avut loc o adu
nare a studenților, în cadrul căreia 
a fost adoptată o rezoluție cerînd 
anularea tratatului și dizolvarea 
actualei Adunări Naționale.

• MAI MULTE personalități 
franceze și străine au adresat se
cretarului general al O.N.U., U 
Thant, cererea de a deschide 'o an
chetă în legătură cu asasinarea 
cunoscutului politician portughez, 
Humberto Delgado. In cerere se

precizează că Comisia pentru 
drepturile omului a Națiunilor 
Unite ar trebui să deschidă o an
chetă ,,pentru a descoperi împre
jurările și autorii acestui asasinat''.

Declarația guvernului

R. P. Ungare

• GUVERNUL. R.P. Ungare a dat 
publicității o declarație cu privire 
la extinderea agresiunii americane 
în Vietnam, în care protestează 
împotriva agresiunii S.U.A. din 
regiunea Indochinei și încredin
țează poporul vietnamez de solida
ritatea sa în lupta lui pentru in
dependență. Guvernul R.P. Ungare 
sprijină i propunerile guvernului 
R'.D. Vietnam si Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul de 
sud, cu privire la rezolvarea pro
blemei vietnameze.

Februarie“ din PhenianR. P. D. COREEANĂ. — Vedere parțială a Uzinei de vinalon „8

Ț n cei 20 de ani care au
/ trecut de la eliberarea 

țării, industria metalur
gică a R.P.D. Coreene s-a dez
voltat considerabil, producînd 
astăzi Jn 49 de zile și respec
tiv 51 de zile cantitățile de 
oțel și laminate de oțel care se 
obțineau intr-un an in timpul 
dominației imperialiste japo
neze. R.P.D. Coreeană este as
tăzi un stat cu o industrie con
structoare de mașini în plină 
dezvoltare.

Zn timpul dominației japo
neze, doar 5 la sută din 
populația 

putea beneficia 
medicală. In anii puterii popu
lare, în R.P.D. Coreeană au fost 
obținute o serie de realizări în
semnate în domeniul îmbună
tățirii ocrotirii sănătății și a- 
sistenței medicale.

Dacă în 1945 la Phenian, 
de exemplu, existau doar trei 
medici, în prezent aici își des
fășoară activitatea peste 4 000.

Phenianului 
de asistență

Cu prilejul aniversării
Cu prilejul celei de-a XX-a 

aniversări a Zilei eliberării 
Coreei, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe al 
R. P. Române, a trimis o te
legramă de felicitare lui Pak 
Son Ciol, ministrul afacerilor 
externe al R.P.D. Coreene.,

★
Cu prilejul celei de-a XX-a 

aniversări a Zilei eliberării 
poporului coreean — 15 au
gust — ambasadorul R.P.D. 
Coreene la București, Giăn 
Du Hoan, însoțit de membrii 
ambasadei, a depus sîmbătă 
dimineața o coroană de flori 
la Monumentul Eroilor So
vietici din Capitală.

Au fost de față I. K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, membri ai amba
sadei, precum și reprezentanți

DINCOLO DE APARENTE...
vorba de Gerald Ford, unul 
din liderii partidului republi
can. Ford este de fapt, unul 
din cei mai fervenți sprijinitori 
ai extinderii războiului dus de 
S.U.A. în Vietnam. El a cerut 
chiar „intensificarea bombar
damentelor aeriene și de pe mare 
asupra Vietnamului de nord". 
Dar, se consideră că în focul 
luptei dintre cele două parti
de, el nu a putut lăsa să-i sca
pe un prilej atît de bun pen
tru a slăbi poziția președinte
lui Johnson și a unora dintre 
fruntașii partidului democrat, 
cărora le reproșează că nu se 
pronunță cu destulă hotărîre 
pentru extinderea „escaladării". 
A afirmat-o personal atunci 
cînd, întrebat de ziariști în le
gătură cu acest incident, a de
clarat că „din păcate, princi
pala opoziție față de hotărîrile 
militare ale președintelui vin 
din partea democraților din 
Congres, în particular din Se
nat“. Pe cine viza, în fapt, 
congresmenul republican prin 
aceste afirmații care nu fac în 
realitate- decît să' spulbere și 
mai mult tabloul „unanimității 
sincere" care ar domni la Wa
shington în problema războiu

lui din Vietnam? Observatorii 
consideră că în primul rînd „re
proșurile" sale erau adresate 
senatorilor Mansfield, Ful
bright și Russell, personalități 
de frunte ale vieții politice din 
S.U.A.

De altfel, oricît de mult în
cearcă propaganda oficială a- 
mericană să creeze decorul ar
tificial al „unanimității și înțe
legerii“, faptele demonstrează 
contrariul. Judecind după ști
rile fragmentare care se stre
coară, din cînd în cînd, în co
loanele ziarelor americane, 
chiar și in rîndul vîrfurilor 
conducătoare din Washington 
nu există întotdeauna acea 
mult lăudată „unitate de pă
reri". în urmă cu trei zile, se
cretarul de stat, Dean Rusk, a și 
recunoscut de altfel că „cea 
mai gravă problemă căreia tre
buie să-i facă față Administra
ția este lipsa de unitate care se 
manifestă în Statele Unite" în 
problema vietnameză, pentru ca 
în aceeași zi, însăși președin
tele Johnson să declare că „nu 
reușim să atinge unanimitatea 
in chestiuni atît de dificile cum 
este situația din Vietnam". Cî
teva exemple sînt concludente.

Combătînd afirmația Adminis
trației potrivit căreia guvernul 
sud-vietnamez s-ar bucura de 
sprijin popular, senatorul Ri- 
chard Russell, președintele Co
misiei senatoriale pentru for
țele armate, a declarat că for
țele patriotice „tir ciștiga ' pro
babil victoria în orice alegeri 
libere ce s-ar desfășura, în pre
zent, în Vietnamul de sild“. Se
natorul Wayne Morse s-a refe
rit la „criticile mereu in creș
tere la adresa politicii vietna
meze a președintelui și guver
nului" întîlnite în cursul unei 
recente vizite făcute in diferite 
orașe ale S.U.A., in timp ce gu
vernatorii Mark Hatfield și 
George Romney s-au opus ac
tualei politici.

Intensificarea acțiunilor agre
sive ale S.U.A. în Vietnam au 
fost criticate, în expresii cît se 
poate de prudente dar foarte 
precise, și de senatorii Robert 
și Edward Kennedy, frații de
functului președinte. Unii ob
servatori politici americani au 
pus aceste critici în legătură cu 
intențiile lui Robert Kennedy 
de a-și prezenta candidatura în 
vederea alegerilor prezidențiale 
din 1968. Ele constituie de a-

eliberării Coreei
Ministerului Afacerilor Ex-ai 

terne.
★

Cu prilejul celei de-a XX-a 
aniversări a Zilei eliberării 
poporului coreean, sîmbătă 
după-amiază, la Uzinele „Elec- 
troputere" din Craiova a avut 
loc o adunare festivă, la care 
au luat parte sute de munci
tori, ingineri șl tehnicieni din 
marea uzină constructoare de 
mașini și aparate electrice de 
la Craiova.

Cu acest prilej au rostit cur 
vîntări tovarășii Giăn Du 
Hoan, ambasadorul R. P. D. 
Coreene în R. P. Română și 
Alexandru Heinrich, director 
tehnic al Uzinelor „Electro- 
putere".

Adunarea festivă ș-a înche
iat cu un program artistic 
prezentat de formațiile de 
amatori ale uzinei.

ceea un simptom, acela al înțe
legerii faptului că actuala po
litică a Administrației poate 
compromite în mod serios pe 
oamenii politici legați de ea. 
„Recentele discursuri ale frați
lor Kennedy in Senat și in afa
ra lui, scrie ziarul „NEW YORK 
HERALD TRIBUNE", reflectă 
dorința de a adopta, în politica 
internă și externă, o poziție in
dependentă față de aceea a pre
ședintelui Johnson".

Impasul Washingtonului în 
Vietnam a provocat o serioasă 
delimitare în cercurile politice 
americane. De o parte s-au gru
pat cercurile cele mai agresive 
și aventuriste, reprezentate în 
Pentagon, într-o serie de minis
tere și în Congres care nu văd 
altă ieșire decît prin intensifi
carea la maximum a „escaladă
rii" și aventurii militare a 
S.U.A. în Vietnam. De altă par
te se găsesc acei politicieni, al 
căror punct de vedere are un 
ecou tot mai larg în mase, ce 
își manifestă neliniștea față de 
viitorul Statelor Unite. „Bomba" 
politică generată de „indiscre
țiile" lui Gerard Ford care a 
explodat în capitala federală 
americană a făcut să iasă astfel 
la lumină încă un aspect al 
opoziției crescînde din Statele 
Unite față de linia primejdioa
să a politicii conducătorilor de 
la Washington.

I. MANEA

ANGOLA. — Trei tinere care luptă în cadrul forțelor patrio
tice, pentru obținerea independenței

Declarația guvernului

R. P, Albania

• CONSILIUL de Miniștri al 
R.P. Albania a dat publicității o 
declarație în legătură cu intensi
ficarea agresiunii americane în 
Vietnam, în care sprijină declara
ția din 2 august a guvernului R.D. 
Vietnam și protestează împotriva 
hotărîrii S.U.A. de a trimite încă 
50 000 militari în Vietnamul de 
sud. Guvernul R.P. Albania asi
gură R.D. Vietnam și poporul din 
Vietnamul de sud de sprijinul său 
deplin.

• LA 14 AUGUST în Uniunea 
Sovietică a fost lansat satelitul 
artificial al Pămîntului „Cosmos- 
78".

La bordul satelitului este insta
lată aparatură științifică destinată

continuării explorării spațiului 
cosmic în cadrul programului a- 
nunțat de agenția TASS la 16 mar
tie 1962.

In afara aparaturii științifice, 
la bordul satelitului există: un e- 
mițător radio care funcționează 
pe frecvența 19,996 Mhz; un sistem 
radiotehnic pentru măsurarea pre
cisă a elementelor orbitei; un sis
tem radiotelemetric pentru trans
miterea pe Pămînt a datelor refe
ritoare la funcționarea dispozitive
lor și a aparaturii științifice.

Aparatura de pe satelit funcțio
nează normal. Informațiile recep
ționate sînt prelucrate la centrul 
de coordonare și calcul.
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