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50 d e Pentru sezonul căldurosoa-

Petroliștii Trustului de foraj- extracție Ploiești au îndeplinit cu 4 zile mai devreme sarcinile de plan la producția globală pe primul trimestru al
Trustul de 

foraj-extracție 
Ploiești

numeroase cartierele

Minerii 
din Baia Sprle 

și Săsar

Un nou bloc cu 12 etaje dat în folosință pe B-dul 
Muncii din Capitală.

n o ișantiereAspect din sectorul de montaj-reductorl al uzinelor „Vulcan“ din Capitală. în fotografie: Șeful de 
pehipă Viorel Gheorghe asamblînd, împreună cu cîțiva montori, reductorl pentru industria petrolieră.

(Foto ; Agerpres)

Colectivul 
fabricii 

„Proletarul". 
Turda capacitățiloi izbutind, pe
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anului.Anul acesta, în schelele petroliere ale trustului au fost extinse unele metode avansate de extracție a țițeiului și au fost aplicate diferite măsuri geolo- go-tehnologlce. De asemenea, au fost reactivate numeroase sonde de la care se obține în prezent o producție sporită de țiței.Drept rezultat, schelele petroliere au livrat rafinăriilor peste sarcinile de plan cantități însemnate de țiței. Prin reducerea prețului de cost pe tona de țiței extras, colectivul trustului a realizat în primele două luni ale emulul economii în valoare de 2 336 000 lei. La îndeplinirea planului înainte de ter. men o contribuție de seamă au adus-o petroliștii din schelele Boldești și Cîmpina.Colectivul de muncă al exploatării miniere din Baia Sprie a îndeplinit planul producției globale trimestriale cu șase zile mai devreme. Mineriide aici au realizat un beneiiciu de circa patru milioane lei. Productivitatea muncii a crescut în acest timp cu peste 9 la sută.Exploatarea minieră Săsar a realizat, de asemenea, cu patru zile înainta de termen planul pe acest trimestru. în acest an colectivul fabricii de produse refractare „Proletarul" din Turda a reușit să obțină indici superiori de utilizare a de producție,această cale, să-și îndeplinească sarcinile de plan pe trimestrul I cu mult înainte de termen. Planul producției globale a fost realizat cu 16 zile mai devreme, iar la producția-marfă cu 12 zile. Productivitatea' muncii a crescut față de prevederile planului cu 2,4 la sută.Prețul de cost a scăzut cu 1,3 la sută față de prevederi, realizîndu-se beneficii peste plan în valoare de peste 400 000 lei.S-au evidențiat echipele conduse de Popa Cornel, de la prepararea pastei, Costea Iuliu, Balint Martin și Gheorghe Harțăgan, de la secția prese, Pop Ion și Fodor Carol, de la cuptoare și alții (de la Iile 
Bslcin, coresp. voluntar).

Expoziția gazetelor 
de perete studențești
La Facultatea de filozoiie din 

București a fost amenajată o 
interesantă expoziție a gazetelor de 
perete din toate iacultățile universi
tății bucureștene. Gazetele „Munca 
noastră” a Facultății de științe juri
dice, „Propagandistul'' a Facultății 
de filozoiie, „Atomul” a Facultății 
de chimie, care au folosit forme va
riate în vederea mobilizării stu
denților pentru pregătirea temeini
că a examenelor, sînt printre cele 
mai reușite. Totodată ele se disting 
și printr-o grafică îngrijită.

De curînd, membrii tuturor colec
tivelor de redacție ale gazetelor de 
perete studențești s-au întrunit în
tr-o consfătuire în cadrul căreia au 
discutat lezultatele muncii obținute 
de fiecare colectiv și au lăcut nu
meroase propuneri în vederea îmbu
nătățirii activității.

(Agerpres)

Cabane pentru muncitorii 
forestieri

în 12 parchete din pădurile Maramu
reșului, printre care Poiana Botizei. vră- 
ticel, Tuti, Izvoarele și Cărbunari s«. 'n 
crează intens la ridicarea de noi caban, 
dormitor pentru muncitorii forestieri. 
Ele se adaugă celor aproape 300 de ca
bane, 50 de magazine cu produse de 
larg consum, mai multe cantine, băi. . 
brutării, construite in ultimii ani in a- 
ceasta parte a tării pentru tăietorii de 
pădure. Aici, in inima codrilor, există 
acum aproape 150 de biblioteci fixe și 
mobile, înzestrate cu zeci de mii de vo
lume, cluburi in care muncitorii vizio
nează filme proiectate de caravanele ci
nematografice, citesc sau ascultă emi
siunile posturilor de radio.

Forajul cu turbina. își face tot mai mult loc în șantierele petroliere din țara noastră. In schelele din Moldova, precum și în cadrul între- . prinderilor de foraj din regiunile Ploiești, Argeș și Oltenia, această metodă modernă dă an de an rezultate tot mai bune în creșterea vitezelor de săpare a sondelor, în sporirea. productivității muncii la foraj.în anul.1962 s-au săpat cu turbina 50,4 la sută din totalul metrilor forați. Ca urmare a aplicării acestui procedeu și a altor metode avansate de lucru, înzestrării întreprinderilor cu instalații laje moderne de înaltă productivitate, preocupării pentru buna organizare a muncii, viteza de lucru la forajul sondelor a crescut cu 27 la sută față de realizările din anul 1959, iar prețul de cost pe metrul fo
rat a scăzut simțitor.

Fapte semnificative, 
convingătoare

de foraj și uti-

O experiență valoroasă în extinderea metodelor avansate de lucru 
a acumulat colectivul întreprinderii de foraj din Craiova a trustului de explorări geologice. La această întreprindere volumul forajului cu turbina a crescut de la 18 la sută în 1959, la 58 la sută în 1960 și la 77,6 la sută în anul 1962.Ce a stat la baza tante progrese ?La una din sonde, lae Popescu, a cărui rat cu turbina în anul trecut 10 000 metri și a realizat 1 000 000 lei economii la prețul cost explică astfel acest succes.— în primul rînd — spune — un factor important care ne-a posibilitate să obținem aceste succese a fost grija pentru montarea de instalații corespunzătoare, înzestrate cu motoare și pompe de noroi puternice. capabile să' pună în mișcare turbinele. în al doilea rînd — întreținerea în bune condiții a utilajelor și respectarea regimului de lucru sțabilit de tehnologi. în funcție de adîncimea sondei, de diametrul turbinei și al sapei, noi lucrăm cu presiuni la pompele de noroi de 60—120 atmosfere și cu debite de 30—60 litri pe secundă.Conducerea întreprinderii a măsuri pentru ca brigăzile de dori să fie aprovizionate din cu turbine, scule și materiale tru foraj. S-a dat o mare atenție reviziei turbinelor în atelier, în așa fel încît odată montate la sonde, acestea să funcționeze ireproșabil. La numeroase sonde s-au folosit 
turbine cuplate, precum și turbine 
multiple cu diametrul mic. Cu ajutorul unor asemenea utilaje s-a putut lucra cu viteze de foraj sporite pînă la adîncimea de peste 1700 metri.Din inițiativa organizației de partid în întreprindere funcționează cursuri pentru calificarea de muncitori în meseriile de sondori și mecanici. La aceste cursuri se pune un accent deosebit pe cunoașterea construcției turbinei de foraj și a mo-

acestor impor-maistrul brigadă Nioo- a fo- peste circa de
eldat

luat son- timp pen

dului de folosire a acesteia. S-a organizat de asemenea un ciclu de conferințe tehnice care se țin, fie la secțiile de foraj, fie la locul de muncă al brigăzilor, acolo unde sondele sînt izolate. Recent a avut loc și un concurs „cine știe, cîștigă" pe tema : „Metodele avansate de lucru în forajul sondelor”. Cu acest prilej au avut de cîștigat nu numai sondorul-șef Gheorghe Viașu. mecanicii Ion Iaurum și David Barbieri, premiați la concurs, ci și ceilalți numeroși participanți care și-au însușit cunoștințe noi în tehnica fo-

In condițiile unei producții moder
ne, sporirea productivității muncii 
într-o turnătorie depinde în cea mai 
.mare măsură de mecanizarea unor 
operații, de introducerea pe scară 
largă a tehnologiei moderne.

Anul trecut s-a trecut în turnăto
ria noastră la formarea mecanică a 
mai bine de 26 la sută din întreaga 
producție de piese turnate. Prin in
troducerea formării mecanice, pro
ductivitatea muncii la formare a 
crescut cu circa 20 la sută.

In turnătoria noastră se folosesc 
numeroase procedee tehnologice noi, 
care duc la creșterea productivității 
muncii. în afară de turnarea centri
fugală, de turnarea cu miezuri întă
rite cu bioxid de carbon, a fost ex
tinsă larg turnarea in cochile.

Pe baza expe
rienței acumulate 
în acest an ne în
dreptăm atenția 
spre extinderea în 
și mai mare mă
sură a acestor pro
cedee. La unele

piese complexe din punct de vedere 
constructiv și de serie mare — volan
ta pentru motorul D 15, carterul su
perior pentru compresoarele de 6mc. și 9 m.c. ș.a. — extind.em formarea 
mecanică, iar alte 25 de repere le 
vom turna în cochilă. Extinderea a- 
cestor procedee ne va da putința să 
reducem procentul de rebuturi, să 
utilizăm mai bine metalul, să reali
zăm însemnate economii la forme și, 
în plus, să trimitem 
piese care să necesite 
de prelucrări.

Zilnic — 1 100 perechi încălțăminteLa fabrica „Ștefan Gheorghiu“ din Capitală au intrat nu de mult în funcțiune noi benzi moderne. La aceste benzi se produc zilnic circa 1100 perechi de încălțăminte de femei și copii.

Anul acesta, menii muncii din Capitală, cei din Timișoara, Cluj, Iași și din alte localități au primit în folosință sute de noi apartamente. Totodată, în orașe și centre muncitorești din țară au fost deschise 50 de noi șantiere de construcții de locuințe. Ele totalizează circa 5 000 de apartamente

însumînd o suprafață locuibilă de 150 000 mp. Printre altele, se vor construi un număr de 70 de blocuri-turn.Alte sute de blocuri începute în ultimul trimestru al anului trecut se găsesc în fază de iinisare, urmînd a fi date în folosință oamenilor muncii în cursul acestui semestru. La Hunedoara și
Constan-Galați se

Brăila, de pildă, constructorii execută în prezent lucrările de finisare a blocuri dinmuncitorești.în orașele ța, Reșița și construiesc și o seriede obiective social- culturale, piețe și stații de parcare a autovehiculelor. (Agerpres)
Vatra Dornei

rajului sondelor cu ajutorul turbinei.Datorită extinderii acestui înaintat procedeu de lucru, în anul 1962 
colectivul întreprinderii de foraj 
Craiova a sporit viteza de foraj cu 
66 la sută fa(ă de realizările din 
anul 1959 și a redus prețul de cost 
pe metru cu 33 la sută. în aceeași 
perioadă productivitatea muncii a 
crescut de aproape 2 ori. Pe această cale, s-au economisit anul trecut peste 2 100 000 lei, fată de prevederile devizelor de cheltuieli.

întreprinderi vecine — 
rezultate diferitePosibilitățile de extindere a forajului cu turbina sînt mari, ele nu au fost nici pe departe epuizate. în timp ce la întreprinderea de foraj din Rm. Vîlcea a trustului de foraj Pitești, de pildă, s-a realizat cu turbina în ultimul an aproape 50 la sută din totalul forajului la întreprinderea de la Bascov a aceluiași trust s-a realizat doar 30 la sută.Care sînt cauzele ? Conducerea întreprinderii de foraj Bascov a a- rătat mult timp o anumită neîncredere față de forajul cu turbina. în urma intervenției comisiei economice a Comitetului regional de partid Argeș care a studiat această problemă la fata locului lucrurile au început să se îndrepte. La montajul instalațiilor de foraj se are acum în vedere de la început utilizarea turbinei, echipîndu-se sondele cu motoare și pompe corespunzătoare i s-au luat măsuri pentru respectarea tehnologiei de lucru, a calității noroiului de foraj. Angajamentul colectivului acestei întreprinderi este ca anul acesta să foreze cu turbina cel puțin 48 la sută din volumul forajului.O altă comparație. în timp ce la sectorul de foraj Liliești s-a realizat cu turbina în ultimele 2 luni 51,4 la sută din metraj, la sectorul de foraj Moreni s-au forat după a- ceastă metodă doar 25 la sută. Sînt oare condiții de lucru diferite ? Dimpotrivă. Și primul și al doilea sector sînt înzestrate cu instalații de foraj moderne, brigăzile de sondori lucrează pe structuri apropiate. To-

ing. N. PANTILIE

Mă aflu din nou în concediu de 
odihnă la Vatra Dornei. M-au sur
prins plăcut înnoirile din localitate; 
un bloc modern cu 24 de aparta
mente, cu magazine de confecții șt 
țesături, la parter, și alte 2 blocuri 
de cîte 36 de apartamente în curs 
de construcție.

Pentru modernizarea orașului se 
execută lucrări noi de drumuri, pa
vaje și trotuare pe străzile Unirii, 
23 August, Obor și altele, pe o su
prafață de peste 10 000 mp. Au început lucrări pentru amenajări și

extinderi de spații verzi pe o su
prafață de peste 55 000 mp — ur- 
mînd'a Se plantă, printre altele, 
1 000 arbuști ornamentali și 1500 
trandafiri. Totodată, se amenajea
ză, cu concursul locuitorilor, 5 baze 
sportive cu terenuri de volei, tenis 
de cîmp etc. Pentru îmbunătățirea 
circulației in oraș a fost dat în fo
losință un pod de beton armat peste 
rîul Dorna. Un altul urmează a se 
construi (de la Ion Vreju, coresp. 
voluntar).

SateDe curînd satele Stelnica și Ce- gani au fost electrificate. Odată cu pătrunderea curentului electric în aceste sate toate localitățile de pe malul sting al~ brațului Borcea, raionul Fetești, sînt acum electrificate.
electrificate

De cîteva zile, țesătoriile și im
primeriile de bumbac au început 
să livreze magazinelor primele can
tități din produsele contractate de 
comerț pentru sezonul călduros. 
Printre noutățile rezervate acestui 
anotimp se află țesături neșjfona- 
bile pentru cămăși, țesături satina
te din fire fine pieptănate pentru 
rochii, materialele vopsite intr-o 
singură culoare sau imprimate pen
tru halate de baie și prosoape, im
primeuri viu colorate, baticurile 
și țesăturile pentru litoral etc. Deo- ■ 
sebit de variate sînt colecțiile de ■ noi modele realizate anul acesta de 
întreprinderile „Dacia“ și „Indus- ' 
tria Bumbacului" din Capitală și 
„Teba"-Ara.d.

în total, industria bumbacului 
din țara noastră a realizat 90 de 
articole noi pentru primăvară și 
vară, cu un colorit plăcut și în de
sene moderne.

ln gospodăriile colective și de stat

Lucrări de organizare a teritoriului

(Continuare în pag. TV-a)

Calificarea în pas cu cerințele întreprinderii
TECUCI (coresp. „Scînfeii"). — în 

ultima vreme Fabrica de conserve 
Tecuci a fost reutilată cu mașini și in
stalații moderne. Pentru utilizarea cu 
randament maxim a acestor mașini, 
conducerea fabricii, împreună cu comi- 
tetu' sindicatului, s-au îngrijii de orga
nizarea a patru cursuri de ridicarea 
calificării pentru muncitorii ce le de

servesc. în fabrică funcționează cursuri 
pentru muncitorii din secțiile de pro
ducerea conservelor, pentru electri
cieni, electrocarișfi, pentru mecanici- 
lăcătuși, sirungari, fochiști. De aseme
nea, conducerea fabricii a luat măsuri 
pentru a califica la locul de producție 
un număr de 24 de muncitori în mese
riile de vacumișfi, sterilizatori șl închi
zători.

la strungar ie 
un volum mic

BADINA
_________ , turnătorie 

uzinele „Timpuri Noi” București

ALEXANDRU 
maistru, secția

"S’n fiecare sîmbătă 
^■după-amiază, șase 

săptămîni de-a rîndul, bri
gadierul Constantin Frin- 
cu, de la gospodăria agri
colă colectivă „Progresul" 
din comuna Făcăieni, ra
ionul Fetești, a avut oas
peți. Mai mulți colectiviști 
din brigadă pășeau pragul 
casei sale purtînd sub 
braț cărți, broșuri agro
tehnice și caiete.

Strînși în jurul apara
tului de radio, notau în
trebările concursului „Ci
ne știe, ne scrie“ orga
nizat de Radiodifuziune 
în colaborare cu Institu
tul de cercetări pentru 
cereale și plante tehnice 
de la Fundulea. Toți a- 
veau acasă aparat de ra
dio, dar împreună se sim
țeau mai bine. Se con
sultau asupra răspunsu
rilor la întrebările puse, 
schimbau cărți agroteh
nice, discutau despre ex
periența fruntașilor din 
gospodăria colectivă. Și 
adeseori, tot împreună, se 
îndreptau spre biblioteca 
comunală, pentru a găsi 
acolo, în filele altor cărți, 
răspunsurile cele mai po
trivite la întrebările 
puse.

semenea imagini pu- 
■£J™-teau fi consemnate 

in perioada desfășurării 
concursului în multe sate 
— în Cobadinul Dobrogei 
sau la Răcăciuni, regiu
nea Bacău, la Plopu, re
giunea Galați, unde la un 
panou special erau afișa
te întrebările fiecărei e- 
tape, la Biled, regiunea

ziua de 27 martie 1963, tova- Gheorghe Gheorghiu-Dej, c________ - - - a] pMR )președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, a primit în audiență de prezentare pe
înrășul prim-secretar al C. C. Giăn Du Hoan, ambasador extraordinar șl plenipotențiar al R.P.D. Coreene în R.P. Romînă.Cu acest prilej a avut loc o discuție prietenească.

Organizarea Irrtergospodărească a 
teritoriului agricol a început în alte 42 
de raioane din diferite regiuni ale țării. 
Lucrările se fac tn scopul unei folosiri 
complete și raționale a pămîntulul șl 
constau în stabilirea suprafețelor uni
tăților agricole socialiste, comasarea 
terenurilor răzlețe în suprafețe mari și 
gruparea lor în jurul centrelor de pro
ducție a'e unităților, amplasarea judi
cioasă a drumurilor comunale etc. Spre 
deosebire de anii trecuți, concomitent 
cu aceste lucrări se execută și evi
dența funciară.

Lucrările de organizare Intergospo- 
dărească se execută de brigăzi de in-

gineri agronomi și topometri cu spri
jinul consiliilor agricole și în colabo
rare cu conducerile gospodăriilor agri
cole de stat și gospodăriilor colective.

Odată cu lucrările de organizare in- 
fergospodăreaseă se Întocmesc și schi
ja de folosire raționa'ă a pămîntulul 
în unitățile agricole socialiste. Prin a- 
cesfa schițe se stabilesc categoriile de 
folosință a terenurilor — arabil, vii, li
vezi și pășuni — se delimitează și par
celează loturile rămase în folosința 
personală a colectiviștilor, se identifică 
sursele de creștere a suprafejei arabi
le, precum și măsurile de prevenire și 
combatere a eroziunii solului.

(Agerpres)

Banat, Vînători, regiunea 
Iași, și în numeroase alte 
comune. Brigadieri, șefi 
de echipă sau alți colecti
viști fruntași din brigăzi
le de cîmp, mecanizatori 
destoinici din stațiunile 
de mașini și tractoare și 
gospodăriile agricole de 
stat au participat la con
cursul „Cine știe, ne 
scrie“ dornici de a-și îm
bogăți și mai mult cunoș
tințele în domeniul cultu
rii porumbului.

întrebările adresate în 
cele șase etape ale con
cursului de către spe
cialiști de la Institu
tul de cercetări pen
tru cereale și plante teh
nice de la Fundulea 
prezentau un interes deo
sebit. Străduindu-se să 
dea răspunsuri bune, par- 
ticipanții la concurs au 
răsfoit sute de pagini 
din broșuri și cărți a- 
grozootehnice, colecții de 
ziare, au stat de vorbă cu 
fruntașii recoltelor boga
te, interesîndu-se de ex
periența lor. Toate aces
tea, alături de învățămîn- 
tul agrozootehnic, i-au a- 
jutat să cîștige noi cunoș
tințe pe care să le aplice 
în practică.

— „Nici nu știți cu cită 
bucurie am așteptat în
ceperea concursului — 
scrie tovarășa Paulina 
Goliță — colectivistă din 
Costești, regiunea Argeș. 
Insușindu-ne cît mai mul
te cunoștințe, vom con
tribui la sporirea belșu
gului gospodăriei".

primăvara

IISIfeLj

de

asemănător :

semănăm nu-
„In- 

se

pe- 
lu- 

pu- 
in- 
oa- 
sa- 
au

Concursul „Cine știe, 
ne scrie“ organizat în 
rioada de iarnă cînd 
crările agricole erau 
ține s-a bucurat de 
teresul a mii de 
meni ai muncii de la 
te. La fiecare etapă
răspuns aproximativ 9 000 
de colectiviști, mecaniza
tori din stațiunile de ma
șini și tractoare și gos
podăriile agricole de stat. 
Aceștia au trimis în total 
Radiodifuziunii, cu prile
jul concursului, peste 
52 000 de scrisori. Sînt ci
fre elocvente, care, alături 
de multe altele, ilustrează 
preocupările noi ale oa
menilor din satul colecti
vizat, dorința acestora de 
a-și ridica necontenit ni
velul cunoștințelor pro
fesionale, de a generaliza 
experiența fruntașilor re
coltelor bogate în toate 
gospodăriile agricole co
lective.

Am avut prilejul să 
răsfoim multe corespon
dențe trimise în cadrul 
concursului. Scrisul lor e 
felurit, dar conținutul e 
adeseori
„...La noi în gospodăria 
colectivă.
mai hibrizi dubli"... , tr-o zi de primăvară 
pot pierde de pe un hec
tar negrăpat la timp, 2—3 
vagoane de apă. Iată de 
ce, imediat ce coamele a- 
răturii au înflorit, noi 
grăpăm arătura..." „Frun
tașii gospodăriei noastre 
colective au dat 3—4 pră
șite la porumb, menținînd 
în permanență terenul fă-

ră scoarță și curat de bu
ruieni“... „Semănăm intercalat prin porumb și 
dovleci. In felul acesta, 
fără a reduce densitatea 
și producția culturii de 
bază, obținem cantități 
suplimentare de furaje, 
fapt care ne ajută să 
creștem mai multe ani
male...“

W* coul pe care acest 
concurs — o inițiati

vă bună a Radiodifuziunii 
— l-a avut în rîndurile 
oamenilor muncii din a- 
gricultură se înscrie pe 
linia realității noi a sa
tului nostru socialist. As
tăzi cînd cercetarea știin
țifică și studiul agroteh
nicii, depășind cadrul re- 
strîns al laboratorului, se 
îmbină organic cu activi
tatea productivă, fiind 
puse în slujba acesteia, 
interesul profund al oa
menilor muncii de pe o- 
goare pentru tot ce e nou 
in știința recoltelor bo
gate. are o înaltă semni
ficație. El oglindește se
tea nestăvilită de a cu
noaște, pasiunea colecti
vistului, a mecanizatoru
lui, a lucrătorului din 
gospodăriile agricole de 
stat, pentru știința agro
tehnică, pentru folosirea 
ei în scopul înfloririi a- 
griculturii noastre socia
liste. Indiferent de cîști- 
gătorii concursului, vor 
avea de cîștigat din a- 
ceasta toți cei care au 
participat la el, întrucît 
au reușit să-și însușească 
noi cunoștințe.

LIVIU NEGREANU
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Instantanee

in Clșmlgiu, prl- 
mele flori (fotografia de sus).

La cumpărat ba
loane (fotografia din stînga).

Ultimele 
barcațluni“ 
gata să Ia drumul
apelor I (fotografia din dreapta).

(Foto I R. Costin)
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Două monogr
George Munteanu

Premieră teatrală
la Reșița

Din activitatea brigăzilor
științilice

Pescăruși deasupra lacului Herăstrău,

CITITORII și școlari

al Maramureșului

La cineclub

mai promptă a cărții

a-și însuși bogate cunoștin-

arta

ZOE DUMITRESCU-BUȘULENGA

HUDAK IOSIF 
activist sindical

de Hara

intelectuali, cu atenție

la Galați, Brăila și 
concert simfonia diri- 
Schmldt. Programul a

(Foto : Gh. Vințilă)

Pentru popularizarea

un cinematograf ci în lecție a Universității plastică din București, sînt audiate de peste ,Pic.

prof. GH. BOȘOVEI 
secretar al Comitetului regional 

de cultură și artă — Ploiești

PETRU LUIUGAN 
învățător

literatură versuri :

Camil Petrescu“A apărut în aceeași vreme monografia lui B. Elvin despre Camil Petrescu. E o carte în care răzbate pasiunea pentru autorul studiat și pentru dezbaterea de idei la care Camil Petrescu, gînditorul prin excelență, obligă.Subliniem ca un merit al lucrării faptul că biografia și opera scriitorului sînt cercetate în strînsă legătură cu desfășurarea social-politică și med ales ideologică a epocii. In felul acesta sînt definite formația scriitorului romîn în complexul împrejurărilor istorice pe plan național și, oarecum, și european.Această metodă dă posibilitatea crutorului să 'analizeze științific laturi complexe ale creației scriitorului, să explice poziția sa față de fenomenele esențiale ale epocii. Rezultă o imagine în care prezentarea biografiei și operei se întrepătrunde judicios cu aspectele vil ale epocii — lucru deosebit de interesant mai ales atunci cînd e vorba de un scriitor atît de combativ integrat în contemporaneitate, cum a fost Camil Petrescu. Zugrăvind lumea strînsă de Camil Petrescu în focarul lentilei sale artistice, monografia relevă critica sa la adresa societății burgheze, evoluția scriitorului pînă la operele create după eliberarea țării și luminate de principiile realismului socialist.Apoi, opera Iul Camil Petrescu este analizată prin intermediul personajelor principale. Febrila căutare a adevărului, aspirația neîntreruptă spre demnitate și dreptate socială sînt ilustrate prin treptele pe care le reprezintă, pe rînd, eroii lui Camil Petrescu, de la Gelu Ruscanu la George Demetru Ladima și apoi

„B. P. Hasdeu“
După întoarcerea

din turneu

felul cum sprijină formațiile artistice profesioniste mișcarea artistică de amatori. Concluziile lui servesc nu numai la buna pregătire a proiectatei ședințe de analiză, dar și la luarea unor măsuri practice imediate. Printre altele, peste 40 de cadre artistice profesioniste au fost antrenate la instruirea formațiilor de amatori din Ploiești și din comune apropiate orașului. Pregătim, de asemenea, o consfătuire pe întreaga regiune cu lucrătorii din domeniul difuzării filmului. A fost fixat un colectiv care studiază în prezent problemele răspîndirii filmului.în lunile de iarnă comitetul și-a concentrat atenția mai ales către sate. De aceea și colectivele alcătuite din membrii săi au studiat cu mai multă asiduitate unele aspecte ale muncii culturale de masă în rîndul colectiviștilor. Dar rostul lor este nu numai de a constata anumite stări de lucruri, ci și de a contribui efectiv, prin măsuri concrete, la îmbunătățirea activității. Așa au procedat, de pildă, membrii acelui colectiv căruia i s-a încredințat sarcina de a analiza conținutul și formele de prezentare ale manifestărilor cultural-educative consacrate stimulării interesului colectiviștilor pentru dezvoltarea sectorului zootehnic. Mergînd în satul Dulba- nu, tovarășa Elena Rășineanu, bibliotecară, membră în acest colectiv, a constatat că aici, deși colectiviștii sînt preocupați de problemele creșterii animalelor, nu se organizau nici un fel de manifestări culturale legate de această preocupare, Ea a sprijinit efectiv căminul cultural, biblioteca, să intensifice munca culturală în această direcție. La sectorul zootehnic au fost amenajate biblioteci volante cu cărți necesare crescătorilor de animale. Cu sprijinul specialiștilor și al altor intelectuali din comună, tovarășa Rășineanu a inițiat două manlfestări- model : un jurnal vorbit referitor la îngrijirea animalelor în G.A.C. și o seară de întrebări și răspunsuri cu privire la foloasele dezvoltării zoo-.

ca și în librăriile noastre a- 
cest buletin să sosească la 
începutul fiecărei luni, pen
tru a-l putea consulta și 
folosi la urmărirea cărților 
preferate.

turale în perioada de primăvară. în prezent urmărim ca în fiecare raion să grupăm toate căminele culturale în jurul cîtorva centre metodice, îndrumate îndeaproape de oasele raionale do cultură, cu scopul de a desfășura un sistematic schimb de experiență și, mai mult, un schimb periodic de programe culturale.Ne dăm seama că, în vederea antrenării unui număr tot mai mare de oameni ai muncii la viața culturală, este necesar să colaborăm mai strîns cu organizațiile obștești. O colaborare rodnică s-a statornicit între comitetul de cultură și artă și consiliul agricol regional. Pe temeiul acestei colaborări s-a organizat, de pildă, 1-a Cîrligu-Mare, raionul Mizil, o amplă manifestare culturală avînd ca temă schimbul de experiență între două gospodării colective care, în condiții identice, au obținut producții diferite. După acest model s-au organizat în regiune 25 de asemenea acțiuni. Ne-am ocupat însă mai puțin, pînă în prezent, de inițierea la sate, împreună cu U.T.M.-ul și comitetul regional al femeilor, a unor manifestări culturale care să se a- dreseze într-un mod mai direct tineretului, colectivistelor.Nici colectivele formate din membri ai comitetului n-au fost totdeauna îndrumate pe linia unei activități care să ducă la măsuri și hotă- rîri concrete. De aceea, unele dintre ele își desfășoară munca sporadic, nu se ocupă temeinic de problemele care le-au fost încredințate pentru studiu. Pe viitor, biroul executiv al comitetului va trebui să sprijine mai îndeaproape colectivele de studiu, pe de o parte îndrumîndu-le să-și aducă contribuția efectiv la îmbunătățirea activității culturale în localitățile pe care le vizitează, iar pe de alta străduindu-se să valorifice mai bine și mai operativ propunerile lor.Desigur că mai avem multe de făcut în ce privește activitatea culturală de masă la orașe și sate. îndrumat și sprijinit în ’mod permanent de comitetul regional de partid, comitetul regional de cultură și artă se străduiește să consolideze și să dezvolte realizările obținute în acest domeniu.

științifice, unul răspunde de îndrumarea muncii bibliotecilor ș.a.m.d.în planul nostru de activitate au fost stabilite o serie de probleme spre care ne concentrăm atenția, într-o anumită perioadă. în vederea studierii acestor probleme sînt formate periodic colective din aproximativ 5 pînă la 8 membri ai comitetului. Fiecare colectiv studiază una din aceste teme, prezentînd apoi concluziile sale, sugestii, propuneri și luînd de asemenea măsuri

Viața culturală și artistică pulsează din plin în regiunea noastră. E suficient să arătăm că rețeaua de instituții culturale cuprinde ~ astăzi un teatru de stat, o orchestră simfonică și alta de muzică populară, un palat al culturii, case raionale de cultură, muzee, cluburi, cămine culturale, biblioteci, toate acestea ser-z vind la lărgirea continuă a orizontului cultural al oamenilor muncii de la orașe și sate. Problemele de care se ocupă Comitetul regional de cultură și artă sînt, deci, numeroase și variate. Firește că, între acestea, de o atenție deosebită se bucură buna organizare a muncii cultural-educative de masă, menită să contribuie la dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii.Activitatea comitetului se bazează pe sprijinul obștesc al intelectualilor din întreaga regiune, care participă direct la organizarea și desfășurarea muncii culturale. La această activitate au fost antrenați în ultimele luni, numai din orașul Ploiești, peste 450 de cadre didactice, economiști, specialiști în agricultură, medici, juriști etc. Ei au elaborat și expus conferințe științifice, politice, educative și pe alte teme, au participat la simpozioane, jurnale vorbite și alte manifestări organizate la cămine culturale, cluburi, case de cultură, au răspuns în cadrul brigăzilor științifice la întrebările colectiviștilor ; numeroși specialiști în agricultură au dat consultații agrotehnice.în centrul atenției comitetului se află grija de a îmbunătăți continuu conținutul muncii cultural-educative de masă, de a cuprinde în sfera ei tot mai mulți oameni ai muncii de la orașe și sate, de a răspîndi inițiativele și experiența bună în acest domeniu. Rezolvarea competentă a unor asemenea sarcini necesită contribuția activă a tuturor membrilor comitetului. Cum am procedat noi spre a folosi din plin aceste bogate resurse de pricepere și inițiativă ? Cea mai mare parte a membrilor comitetului au fost repartizați pe sectoare de activitate. Astfel, unii dintre ei se ocupă de problemele activității culturale de masă, alții lucrează în cadrul comisiei pentru răspîndirea cunoștințelor cultural-

în luna martie brigăzile științifice care își desfășoară activitatea în regiunea București s-au deplasat în 58 de comune și sate. Membrii brigăzilor au răspuns la întrebări privind campania agricolă de primăvară, cultura porumbului dublu hibrid, îngrijirea păsărilor, dezvoltarea multilaterală a G.A.C.-urilor, precum și altele referitoare là fenomene ale naturii, probleme medicale, cucerirea spațiului cosmic, probleme ale situației internaționale etc. La aceste întîlniri au participat peste 12 000 colectiviști.

® „Palma lui Hercules” se intitulează noul volum de reporta-

prezentate și dis- 
purtate pe margi- 
oferă cineaștilor 
posibilitatea dte

Miercuri seara. Muncitori, studenți și elevi urmăresc ecranul din fața lor. Pe ecran apar imagini ale unor opere plastice de o mare frumusețe.Nu ne aflăm la sala Dalles, la o populare de artă ale cărei cursuri 1 000 de persoane. Tema expunerii tura romînească între cele două războaie mondiale“.Pe lîngă expunerile însoțite de proiecții, pe diferite teme, ținute de istorici și critici de artă, cercetători, universitatea organizează vizite colective la Muzeul de artă al R. P- Romîne precum și la expozițiile de artă ce se deschid. Aici rulează, de asemenea, filme documentare consacrate vieții și operei unor mari artiști, puse la dispoziție de Arhiva națională de filme. Pentru îmbogățirea cunoștințelor

La librăriile din orașul 
Oradea buletinul lunar al 
cărților noi nu-l găsești 
decît la sfîrșitul lunii, după 
Ce cărțile anunțate în pa
ginile lui au apărut și une
ori s-au și epuizat.

Ar fi de dorit ca C.L.D.C. 
Oradea să se îngrijească

La universitatea populară

Pe scena Operei romtne de stat din Cluj s-a prezentat în premieră pe tară 
baletul „în calea trăsnetului” de compozitorul Bovietic Kara Karaev. Baletul e 
inspirat din lupta popoarelor africane pentru scuturarea Jugului colonial. Condu
cerea muzicală : Eugen Lazăr, artist emerit al R. P. Romîne. Regla șl coregrafia : 
Gabriela Taub-Darvaș. Scenografia : Silviu Bogdan. Rolurile, principale au fost 
Interpretate de Larisa Șorban, Francise Szigmond,. Ileana Turkes, Ion Fărcaș, Zol- 
tan Szaboray șl alții. în fotografie : scenă din spectacol.

Anii regimului democrat- 
popular au adus profunde 
schimbări economice și so- 
cial-culturale in viața Ma
ramureșului. Îmbinat cu 
peisajul industrial, creat de 
mina omului, și peisajul 
natural pare astăzi mai bo
gat, mai frumos. Despre a- 
cestea cititorul poate afla 
cite ceva răsfoind unele 
broșuri sau cartea „Hotarul 
soarelui" de H. Liman. Dar 
o lucrare care să ofere, ce
lor dornici să cunoască re
giunea, o imagine comple
tă asupra realizărilor în
făptuite în această parte a 
țării asupra frumuseților ei, nu există. Citeva ghiduri 
tipărite pe vremuri nu mai

tehniei. Un alt membru al colectivului, tovarășul Ion Ungureanu, vicepreședinte al Sfatului popular al raionului Çîmpina, a organizat în comuna Dițești o seară tematică închinată avantaj eloi pe care le aduce sectorul zootehnic gospodăriei și colectiviștilor. Recent a avut loc la comitet o discuție cu membrii acestui colectiv. Pe baza concluziilor trase s-au stabilit unele măsuri : printre altele, ne-am propus ca în fiecare dintre comunele unde există condiții prielnice pentru creșterea animalelor să organizăm lunar „Ziua zootehniei" în cadrul căreia, prin felurite manifestări culturale, să fie larg popularizată experiența crescătorilor de animale fruntași.Un alt colectiv a analizat conținutul manifestărilor cultural-educative menite să contribuie la dezvoltarea spiritului de răspundere al colectiviștilor pentru producția a- gricolă, altul a urmărit, în alte comune, activitatea desfășurată de căminele culturale pentru informarea politică vie și operativă a colectiviștilor.O concluzie importantă desprinsă de pe urma studiilor efectuate de aceste colective se referă la -necesitatea programării sistematice într-o serie de cămine culturale și biblioteci a unor manifestări culturale- rnodel, care să servească la răspîndirea în întreaga regiune a celor mai bune metode și forme de activitate culturală de masă. Un grup de membri ai comitetului regional de cultură și artă au organizat în comuna Cernești din raionul Ploiești o seară de calcul despre dezvoltarea sectorului zootehnic. Secretarii și alți activiști ai comitetelor raionale de cultură și artă, precum și directorii caselor de cultură, au fost invitați să participe și ei la a- ceastă acțiune. A doua zi au asistat, în comuna Ciorăști din raionul Rm. Sărat, la o manifestare culturală închinată unei brigăzi fruntașe. Asemenea -acțiuni-model, cu participarea activiștilor culturali, se realizează, firește, mai ușor la nivelul raioanelor sau pe grupe de cămine culturale sau biblioteci, la căminele culturale care servesc drept centre metodice. Astfel, la centrul metodic din comuna Puiești, în prezența directorilor căminelor culturale din comunele vecine, a avut loc recent o expunere urmată de discuții cu privire ia desfășurarea muncii cul-

Din experiența 
Comitetului de cuitum 

și artă al regiunii Ploiești

Studiul lui George Munteanu despre B. P. Hasdeu, apărut de curînd în „Mica bibliotecă critică“, este o primă încercare de prezentare monografică a scriitorului. Cartea vine să împlinească un gol resimțit în cercetarea unei perioade atît de complicate și pline de contradicții ca aceea care a urmat revoluției de la 1848.Intr-o lucrare concentrată, George Munteanu a expus în două secțiuni separate viața șl opera scriitorului, incluzînd, îndreptățit după părerea noastră, capitolul despre publicistică la biografie. Și aceasta din pricina legăturilor directe ale a- cestui aspect militant al activității lui Hasdeu, cu activitatea soclal-po- litlcă a autorului. •' în capitolul închinat analizei, vieții, autorul nu se pierde în hățișul datelor ci le subordonează necontenit ideii centrale, legîndu-le de formația enciclopedică a lui Hasdeu. Autorul studiului urmărește dezvoltarea treptată a scriitorului, ramificarea preocupărilor sale deopotrivă către publicistică, literatură în toate genurile ei, .istorie, filologie, lingvistică generală (poate preocuparea pentru folclor ar fl trebuit să fie mai subliniată). Autorul nu evită laturile complicate, contradictorii, ale vieții lui Hasdeu; el are o atitudine obiectivă și critică față de scriitorul studiat.La începutul capitolului despre operă se determină în mod judicios și interesant profilul general filozofic, concepția în care ee integrează creația lui Hasdeu, urmărită mai întâi în. filozofia sa asupra isto-

Miercuri dimineața, în sala din pasajul „Comedia“ a Teatrului „Țăndărică" a avut loc o întîlnire cu micii spectatori-pionieri și școlari din orașul și regiunea București. Cu acest prilej s-a prezentat spectacolul „Micul Muck“.După-amiază, la Palatul Pionierilor, numeroși pionieri și școlari au asistat la un spectacol susținut de formația Casei pionierilor Orchestra simfonică a Filarmo- din Sighișoara care se află într-o nicii de stat din Galați a prezen- vizită în Capitală.

După înapoierea din turneul întreprins în țară, orchestra „Barbu Lăutaru“ a Filarmonicii de stat „George Enescu“, dirijată de I. BudlșteanU, va prezenta joi, 28 marti9, orele 16,Q0, un concert de muzică populară la clubul • uzinelor „Republica" din Capitală. Alte două concerte de muzică populară vor fi date duminică, 31 martie, la Călărași.Soliștii celor trei concerte vor fl : Angela Moldovan, Maria Lă- tărețu, Ana Ispas, Ion Cristo- reanu, Vlad Dionisie.

je, schițe și portrete Iamb Zincă.a In Editura pentru a apărut volumul de „Fișă personală” de Niculae Sto- ian.® Din cărțile pentru tineret și copii apărute de curînd : „întrunirea” povestire de Alexandru Șahighian, „Fluierașul și alămîia” povestire de Dumitru Almaș, „Orar de vacanță”, versuri de Ion Hobana.

De la expoziția cercului de foto-amatori a întreprinderii metalurgice din Oradea : „Împărțirea“ de 
Anton Nemeș, sculer (premiul I) (stînga) și „Cetatea Ponorului“ de Alexandru Garai, strungar (pre
miul III) (dreapta).

țe despre cinematografie. 
Recent ei au urmărit felul 
cum este oglindită figura 
omului nou în filmele 
„Soarta unui om“, „Balada 
soldatului“ și „Zboară co
corii“.

Membrii cineclubului 
'dezbat și teme referitoare 
la tehnica filmării.

tat rsaentFocșani un jat de Ury inclus 3 jocuri romîneștl de Ro- galschi. Simfonia I-a în do major de Beethoven șl Concertul în re major pentru vioară și orchestră de Brahms. ț Sollst : Mihai Con- stantlnescu. (De la Ștefănescu 
Victor, coresp. voluntar).

la Bălcescu, de la jocul steril și solitar, deși dramatic, cu ideile și pînă la adoptarea punctului de vedere înaintat al intelectualului legat de popor, participant direct la revoluție. Pe marginea piesei „Bălcescu“, a romanului „Un om între oameni", a piesei „Caragiale în vremea lui“, lucrarea subliniază înnoirea struo turală a viziunii scriitoricești, a gîn- dirii sociale și istorice a lui Camil Petrescu.Credem că discuția în legătură cu, filozofia anilor în care începe activitatea intelectuală a lui Camil Petrescu, secțiunea făcută în evoluția literaturii și publicisticii romîneștl între 1919—1922 sînt prea sumare.Am fi dorit mai amplă și preocuparea pentru arta scriitorului, deoarece lucrarea, făcîndu-ne să ne Bimțim mereu în universul de idei al lui Camil Petrescu, nu insistă la fel de mult asupra structurii artistice a operei sale. E adevărat, de pildă, că teatrul lui Camil Petrescu e un teatru de idei ca și toată literatura lui, dar nu e mai puțin una din culmile 'artistice ale dramaturgiei noastre. Autorul studiului a sugerat acest lucru, dar nu s-a oprit îndeajuns asupra lui, nu i-a dat dezvoltarea cuvenită.In ultimii ani se dezvoltă tot mal mult cercetările monografice pe tă- rîmul istoriei noastre literare. Adu- cînd contribuții interesante șl valoroase la această muncă, cele două cărți recent 'apărute marchează începuturi pozitive în direcția studierii unor scriitori de seamă din literatura noastră.

corespund deloc cu realită
țile de acum. De aceea ar 
fi bine să se tipărească un 
ghid, o monografie a Mara
mureșului. Cred că editura 
Meridiane, care are în 
preocupările ei asemenea 
cărți, ar putea să aibă în 
vedere și această lucrare.

V. SÄSÄRANU 
muncitor

efective pe teren, atunci cînd împrejurările o cer. Colectivul primește și o tematică menită să-l orienteze spre aspectele care se cer urmărite mai îndeaproape. în felul acesta noi am antrenat membrii comitetului — iar pe lîngă ei și alți intelectuali — să participe efectiv la rezolvarea problemelor muncii culturale de masă ca și din alte domenii.în urmă cu cîteva luni, un grup de membri ai comitetului s-a ocupat, în colaborare cu Consiliul sindical regional, de analizarea activității celor 16 universități populare din regiune și a lectoratelor care funcționează în unele întreprinderi. Pe baza concluziilor și propunerilor făcute de ei, comisia pentru răspîndirea cunoștințelor cultural-științi- fice s-a îngrijit de perfecționarea pregătirii lectorilor, a inițiat discuții cu directori ai universităților, luînd măsuri eficiente pentru buna desfășurare a cursurilor.Comitetul și-a propus să analizeze activitatea depusă de Teatrul de stat din Ploiești și celelalte instituții de artă din regiune în ce privește atragerea maselor de oameni ai muncii la viața artistică. în acest scop, un colectiv a cercetat

ds cultură generală s-a inițiat un ciclu de expuneri „Prin marile muzee ale lumii“.Universitatea populară de artă plastică din orașul București a intrat în cel de-al treilea an de existență. Mulți dintre cei care au frecventat cursurile în anii trecuți pot fi întîlniți și acum la lecții, sau printre prietenii Muzeului de artă al R. P. Romîne. Ei participă cu interes și la diferitele manifestări cultural-educative inițiate de colectivul muzeului : conferințe, consultații, întîlniri cu oameni de artă.La sfîrșitul cursurilor, universitatea va organiza excursii documentare. Astfel, în timpul concediului de odihnă o parte dintre studenții universității — muncitori, tehnicieni, ingineri, cadre didactice, medici, cercetători științifici — vor vizita în colectiv locuri istorice și monumente importante din Moldova, Ardeal și Muntenia.

® „Scrieri din trecut” în literatură de Mihai Ralea cuprinde trai capitole : „Portrete literare”, „Teorie literară”, și „Note de călătorie”. Printre studiile incluse în volum amintim „M. Sa- doveanu”, „T. Arghezi”, „G. Ibrăi- leanu”, „G. Topîrceanu”, „Balzac”, „Goethe”, „Despre critica literară”, .„Contradicțiile interne ale romantismului” etc.

Po scena Teatrului de stat din Reșița s-a prezentat recent, în premieră, piesa „Floarea purpurie“ de I. Karnauhova și I. Brau- sevici. Regia artistică a spectacolului este semnată de Eugen Vancea, iar scenografia de Bri- ghita Rus și Victor Mihălescu.

rlei, apoi in teoria generală a lito- raturii, Aetfel, se subliniază ca factori pozitivi în gândirea lui Hasdeu încrederea în progres,. optimismul, elemente co-1 opun filozofiei pesimiste a junimii, reacționare și con-i servatoare.In analiza diverselor laturi al» operei literare, autorul monografiei se oprește asupra poeziei, prozei și dramei. Despre nuvela „Duduca Ma- muca" șl despre romanul1 Istoria „Ursita“, G. Munteanu spunerlucruri noi, subliniind mai ales rolul;.nuvelei lui Hasdeu în dezvoltarea realismului critic romînesc, prin parodierea mijloacelor prozei romantice. Ne surprinde însă lipsa analizei mai temeinice a unei opere’fundamentale pentru definirea caracterului prozei Iul Hasdeu — „Ion Vodă cel cumplit“. Monografia patetică, dedicată uneia din figurile remarcabile ale trecutului nostru, e discutată printre operele propriu zis Istorice, alături de „Istoria critică*. Opera apeasta, ca șl Istoria Ro- mînilor sub Mihai Viteazul de Bălcescu, are însă un pronunțat profil literar. închelndu-și studiul, autorul trece îii revistă operele istorice și filologice ale lui Hasdeu, rapor- tîndu-le la buna metodă științifică de cercetare a eruditului romîn.Monografia integrează figura scriitorului în procesul desfășurării istorice. Hasdeu este văzut ca o verigă între epoca de la 1848 șl cea ilustrată de marii clasici, între generațiile lui Heliade și Eminescu. A- cest studiu e un solid punct de pornire, plin de făgăduieli, pentru oi viitoare mare monografie.Oameni de diferite virste 
și profesii din orașul Tg. 
Mureș, iubitori ai celei 
de a 7-a arte, se întîlnesc 
în fiecare săptămână la ci- 
neclubul casei de cultură a 
sindicatelor din localitate. 
Filmele 
cuțiile 
nea lor 
amatori
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brigada a IV-a de la S.M.T. Hagiești 
condusă de tov. Const. Obretln acordă un mare sprijin gospodăriei colective 
din Brăneștl, raionul Lehllu, in executarea lucrărilor la timpul optim și la un tnalt 
nivel agrotehnic. In fotografie : mecanizatorii Ion Dobrică, Const. Simlon, Ion Emil, 
Ștefan Stanciu, la semănat.

Semănatul este tn tot. Tractoriștii din 1 
Const. Obretln acordă un

(Foto : Gh. Vlnțilă)

A U • • • •

Gospodăria noastră colectivă are de însămînțat în primăvara acestui an o suprafață de 2 350 ha. Ca să însămînțăm fiecare cultură în timpul optim și să efectuăm numai lucrări de calitate, ne-am pregătit încă din toamna anului trecut. întreaga suprafață de teren pe care o însămînțăm acum, primăvara, a fost arată adînc din toamnă. In timpul iernii, mecanizatorii din brigada permanentă de tractoare repartizată de S.M.T. Băilești au reparat și revizuit amănunțit tractoarele și mașinile agricole.Primele zile bune de lucru i-au găsit bine pregătiți atît pe mecanizatori cît și pe membrii brigăzilor de cîmp. Consiliul de conducere al gospodăriei, inginerul agronom și șeful brigăzii de tractoare au întocmit din timp planul de desfășurare a campaniei, stabilind amănunțit pentru fiecare cultură ce lucrări trebuie executate, cu ce mijloace și în cît timp. Conform planului întocmit, 11 tractoare, cîte unul de fiecare brigadă de cîmp, vor lucra la semănat, iar 7 tractoare la discuitul și grăpatul arăturilor. Acestea din urmă vor lucra, atunci cînd timpul va permite, în două schimburi, asigurînd astfel un decalaj corespunzător între lucrările de pregătire a terenului și cele de semănat.Lucrînd în acest fel chiar de la început, am pornit-o, ca să spunem așa, cu dreptul. Culturile din prima urgență — mazăre, borceag, ovăz și altele — în suprafață de aproape 300 ha au fost însămînțate. Avem alte 400 ha de teren gata pregătite pentru a însămînța sfecla de zahăr și floarea-soarelui. Fiecare mecanizator cunoaște bine terenul pe care va lùcra în tot cursul acestui an. Am stabilit ca tractoarele și celelalte mașini agricole din dotarea brigăzii permanente de tractoare să le repartizăm pe brigăzile de cîmp în funcție de culturile pe care le au fiecare și volumul de lucrări. Consiliul de conducere al gospodăriei a asigurat din timp întreaga cantitate de de rii pe: fianți, piese de schimb.încă de acum două săptămîni, o- dată cu închiderea cursurilor agrozootehnice, au fost selecționați și in-

struiți 20 dintre cei mai buni colectiviști care vor lucra la semănat. La rîndul lor, mecanizatorii, îndeosebi cei mai tineri, au fost instruiți la S.M.T. cum să regleze semănătorile, cum să înlăture eventualele defecțiuni. La sediul brigăzii- permanente de tractoare, sub îndrumarea tovarășului inginer agronom, s-au făcut cu cîteva zile înainte de începerea semănatului probe practice cu fiecare semănătoare în parte. Toate acestea au ca scop efectuarea semănatului într-un ritm susținut. Aceasta nu înseamnă însă că vom face rabat calității. Semănatul este una dintre cele mai importante lucrări de care depinde soarta recoltei. De aceea, semănatul fiecărei culturi se face sub îndrumarea brigadierului de cîmp, care alături de tractoriști răspunde direct -de calitatea lucrărilor. Consiliul de conducere al gospodăriei și șeful brigăzii de tractoare vor efectua în fiecare zi un control riguros asupra calității lucrărilor. La noi este lege ca o lucrare de proastă calitate să nu fie recepționată.Mecanizatorii sînt interesați să e- fectueze numai lucrări de bună calitate. Consiliul de conducere al gospodăriei a creat condiții de muncă și de viață dintre cele mai bune mecanizatorilor. Anul trecut, de pildă, s-au construit pentru brigadă o remiză pentru mașinile agricole, un mic atelier, o magazie de piese de schimb. Acum, în campanie, am asigurat tractoriștilor, care nu sînt din localitate, dormitoare confortabile. Din cei 20 de tractoriști 16 sînt fii de colectiviști din comună. Ei știu că lucrările de bună calitate sporesc recolta, ceea ce face ca atît gospodăria cît și familiile lor să obțină venituri mai mari.Sarcinile sporite prevăzute prin planul de producție ne obligă, atît pe noi, colectiviștii cît și pe mecanizatori, să veghem permanent ca toate lucrările din campania agricolă de primăvară, și îndeosebi semănatul, să fie efectuate la timp și de cea mai bună calitate.

In executarea însămînțărllor de primăvară în ritm susținut șl Ia un înalt nivel agro
tehnic — lucrare hotărîtoare pentru realizarea sarcinilor trasate de partid privind obți
nerea de recolte bogate — un rol deosebit îl au mecanizatorii. Lor le revine marea răs
pundere de a realiza cu mașinile încredințate lucrările de pregătire a terenului și semă
natul pe aproape întreaga suprafață de teren a gospodăriilor colective.

Condițiile climatice din primăvara aceasta impun ca aceste lucrări să fie făcute 
într-un interval de timp mult mai scurt decît în alți ani. Iată de ce este necesar ca în 
fiecare gospodărie colectivă, consiliul de conducere, inginerul agronom și șeful bri
găzii de tractoare să organizeze temeinic munca mecanizatorilor și sprijinirea lor de 
către colectiviștii din brigăzile de cîmp pentru a folosi întreaga capacitate de lucru a ma
șinilor, pentru a executa semănatul la un înalt nivel calitativ. Fiecare oră cînd se poate 
lucra în cîmp să fie folosită din plin de către mecanizatori. Cînd timpul se menține 
prielnic, lucrul în schimb prelungit sau organizarea a două schimburi asigură grăbirea 
lucrărilor agricole.

Mecanizatorii muncesc cu mai mult spor acolo unde sînt bine aprovizionați cu 
carburanți și lubrifianți, piese de schimb șl semințe, unde atelierele mobile înlătură ra
pid defectele ivite la mașini etc. Aceste lucruri trebuie să fie mereu în atenția organelor 
și organizațiilor de partid, a conducerilor S.M.T.-urilor și a consiliilor de conducere ale 
gospodăriilor colective.

Cele 46 de gospodarii colective din raionul nostru au de însămințat în primăvara aceasta o suprafață de peste 50 000 ha. Principala forță care se află la dispoziția gospodăriilor colective pentru executarea insămîn- țărilor la timp și în bune condiții agrotehnice o constituie brigăzile de tractoare de la S.M.T. Budești și Ul- meni din raionul nostru, precum și de la trei S.M.T.-uri din raioanele vecine — Băneasa, Călugăreni și Să- rulești. Tocmai de aceea, consiliul a- gricol raional și-a îndreptat atenția spre asigurarea condițiilor necesare folosirii cît mai judicioase și depline a tractoarelor și mașinilor agricole de la S.M.T.Consiliul agricol raional a întocmit un plan de folosire a mijloacelor mecanizate în campania agricolă de primăvară și a îndrumat inginerii agronomi din G.A.C. să întocmească schițe de amplasare a culturilor pe sole și culturi și planuri de lucrări agrotehnice cu termene de executare pe care să le înmîneze șefilor de brigăzi.Pentru a se întări colaborarea între mecanizatori și colectiviști s-a luat măsura de a se repartiza tractoarele pe brigăzi. întrucît brigăzile nu dispun de seturi întregi de mașini pentru fiecare tractor, șefii de brigadă au primit sarcina să organizeze cu toată atenția deservirea cu diferite mașini a brigăzilor de cîmp, încît lucrările să fie executate la timp.Consiliul agricol raional a acordat o mare atenție pregătirii mecanizatorilor și colectiviștilor care vor folosi mijloacele mecanizate în campanie. împreună cu conducerile S.M.T.-urilor s-au organizat, pe centre de S.M.T., instructaje privind folosirea mașinilor de semănat la

care au luat parte inginerii agronomi, brigadierii de cîmp și șefii brigăzilor de tractoare. In cadrul a- cestor instructaje s-a pus un accent deosebit pe cunoașterea semănătorii de porumb 2 S.P.C. 2. Pentru a avea siguranța că vor exista în fiecare gospodărie colectivă cel puțin doi oameni care știu să regleze această semănătoare, cei care au participat la instructaj au fost puși să execute diferite operații de reglare. Consta- tînd că unii brigadieri nu stăpînesc bine modul de folosire, specialiștii le-au cerut să repete de mai multe ori operațiile de reglare a distanței între rînduri, a adincimii de semănat, a distribuitorului de boabe, să calculeze cantitățile de semințe la hectar etc. In același mod se face instruirea în gospodăriile colective a șefilor de echipe, a mînuitorilor de semănători de păioase și a tractoriștilor.Conducerile S.M.T, au asigurat brigăzilor carburanții necesari, iar conducerile gospodăriilor au pus' la dispoziție căruțe pentru diferite transporturi. De asemenea în toate gospodăriile colective s-au luat măsuri pentru a se pregăti tractoriștilor hrană caldă.Socotim că pregătirile făcute pînă acum asigură condiții ca mecanizatorii să muncească cu spor în campania agricolă. Firește, mal ales din cauza vremii care a împiedicat desfășurarea normală a lucrărilor va trebui să ajutăm pe mecanizatori să folosească din plin mașinile și tractoarele, pentru succesul însămînțărilor de primăvară.
ing. AUREL VÎLCU, 

președintele consiliului agricol 
raional Oltenița

Condiții bune de lucru

fost in- 
modului 
a semă- 
porumb

Mecanizatorii din sta
țiunea noastră lucrează 
pe tarlalele a 54 gospo
dării colective din raio
nul Gherla și a 19 gospo
dării din comune care 
aparțin de orașul Cluj.

Întregul parc de trac
toare și mașini agricole 
a fost reparat și revizuit 
în termenul stabilit. Me
canizatorii au 
struiți asupra 
de funcționare 
nătorilor de 
2 S.P.C. 2. Fiecare briga
dă și mecanizator cu
noaște acum ce volum 
de lucrări va executa, 
în ce unitate și în cît 
timp.

Pentru a nu se mai 
repeta situații din alte 
campanii cînd tracto
riștii nu puteau să lu
creze cu spor din cauză 
că nu erau aprovizionați 
la vreme, anul acesta 
s-au asigurat carburanți și lubrifianți pentru toa
te tractoarele pe timp de 
10—15 zile. Aprovizio
narea în continuare se 
va face cu 9 rutiere și 3

nau

autocisterne, după un 
plan dinainte stabilit. 
Atelierele mobile desti
nate executării repara
țiilor în cîmp, sînt în
cadrate cu buni mese
riași și dotate cu tot ce 
e necesar.

Conducerea stațiunii 
noastre a luat din vre
me legătura cu condu
cerile gospodăriilor co
lective pentru a le soli
cita sprijinul în asigu
rarea condițiilor nece
sare de muncă și de 
viață pentru mecaniza
tori. De altfel, putem 
spune că, în urma per
manentizării brigăzilor 
în gospodării, s-au creat 
condiții bune de colabo
rare între stațiune și, 
consiliile de conducere. 
Mecanizatorii noștri se 
folosesc pentru mici re
parații de atelierele din 
gospodării, iar acestea 
sînt ajutate de stațiune 
în executarea unor lu
crări de sudură, strun- 
jire etc.

Sînt rezolvate proble- Bonțida, regiunea" Cluj

mele de cazare și hra
nă a tractoriștilor. Gos
podăriile colective din 
Geaca, Cătina, Cămăra- 
șu și altele au pus la 
dispoziția tractoriștilor 
încăperi corespunzătoa
re pentru dormitoare. 
In alte gospodării cum 
sînt cele din Boju, Mo- 
ciu, Vultureni și altele 
stațiunea a înzestrat dor
mitoarele tractoriștilor 
cu paturi și cazarma- 
mentul necesar. Masa 
este asigurată contra 
cost de toate gospodării
le colective.

Ne vom strădui să re
zolvăm rapid și proble
mele ce se vor ivi pe 
parcurs încît mecaniza
torii din stațiunea noa
stră să execute lucrările 
în campania agricolă de 
primăvară la timpul op
tim și de calitate supe
rioară celor executate în 
anii trecuți.

Ing. TEODOR 
STÄNILÄ, 

director S.M.T.

sămînță necesară. Au fost luate asemenea măsuri ca mecanizato- să aibă întotdeauna la îndemînă cîmp sămîntă, combustibil, lubri- MARIN SEGĂRȚEANU 
președintele gospodăriei colective 

din Rastu, raionul Băilești

AUREL BÄLUNÄ 
șeful brigăzii a Vil-a de tractoare 

de Ia S.M.T. Băilești

La G.A.C, Carpmiș, din raionul 
Timișoara, lucrează mecanizatorii 
din brigada a IV-a de la S.M.T. 
Cenei, condusă de Gheorghe Mir- 
cov. In strînsă colaborare cu co
lectiviștii din brigăzile de cîmp, 
mecanizatorii au reușit să termine 
semănatul culturilor din epoca I 
și au grăpat întreaga supraiață 
ce va fi semănată cu porumb. In fotografie : președintele gospo
dăriei, Pavel Drăgoi, șl directorul 
S.M.T., I. Amzârescu, felicită bri
gada pentru calitatea lucrărilor 
executate.

Sînt tractorist în briga
da a 7-a de la S.M.T. O- 
dorhei, care este reparti
zată să lucreze pămîntul 
gospodăriei colective din 
Mugeni. Anul trecut, dato
rită bunei organizări a mun
cii, brigada noastră a de
pășit planul și a executat 
lucrări de bună calitate. 
Deși timpul n-a fost priel
nic, gospodăria colectivă a 
obținut aproape 3 000 kg 
porumb boabe la hectar, 
22 000 kg sfeclă de zahăr. 
Lucrînd permanent în a- 
ceastă gospodărie, noi cu
noaștem bine oamenii și 
terenul. Pe lingă, analizele 
periodice ale muncii orga
nizate cu consiliul de con
ducere al gospodăriei, în 
fiecare seară, după termi
narea lucrului, am discu
tat împreună cu tovarășul 
inginer și cu brigadierii 
felul cum au fost executa
te lucrările în ziua respec
tivă și am stabilit sarcini
le pentru a doua zi.

întrajutorarea tovără
șească între tractoriști a 
făcut ca toți să lucreze tot 
mai bine. Eu, unul, mă nu
măr printre tractoriștii cei

mai tineri din cadrul bri
găzii. Cu un an în urmă a- 
veam încă puțină experien
ță. Am fost repartizat să 
lucrez pe lingă tov. Miklosi 
Adalbert,, tractorist cu mul
tă experiență. El mi-a ară
tat cum să îngrijesc tracto
rul, mi-a atras atenția să 
respect regulile stabilite de 
agronom la executarea lu
crărilor. De altfel, trebuie 
să spun că în cadrul brigă

munca de mîntuială. Iată 
ce anume m-a ajutat să 
ajung printre fruntașii bri
găzii.

Văzînd că mecanizarea 
lucrărilor contribuie la spo
rirea recoltei, colectiviștii 
au contractat pentru acest 
an cu S.M.T.-ul nostru un 
volum mai mare de lucrări 
decît în anul 1962. Vom 
executa mai multe lucrări 
la întreținerea plantelor

zii noastre nu se admite prășitoare și a pășunilor,

la recoltatul fînurilor și 
altele.

Alături de ceilalți 
membri ai brigăzii m-am 
pregătit temeinic pentru 
campania agricolă de pri
măvară. Tractorul și mași
nile sînt în perfectă stare de 

funcționare. Am participat 
la instructajele organizate 
la sediul S.M.T. privind fe
lul cum trebuie să execu
tăm semănatul mai ales la 
sfecla de zahăr și porumb. 
Multe lucruri de mare fo
los am învățat și în cadrul 
cursului de ridicare a cali
ficării .

Am plecat din timp în 
gospodăria colectivă. Acum 
știm bine ce lucrări avem 
de făcut și abia așteptăm 
să pornim bătălia pentru 
recolta acestui an. Sînt ho- 
tărît ca prin folosirea mai 
bună a tractorului și celor
lalte mașini să dau o con
tribuție cît mai mare la 
executarea semănatului și 
a celorlalte lucrări la tim
pul optim, după metode 
agrotehnice înaintate.

ISTOK IOSIF 
tractorist K

H

Tractoriștii din brigada lui Ion Caragea, care deservește gospodăria colectivă din Tuzla, abia apucaseră să semene cîteva zeci de hectare cu mazăre și borceag. Și după toate calendarele de pînă acum, cea de-a doua jumătate a lunii martie s-ar fi cuvenit să le fie mecanizatorilor prietenă la cataramă. Cînd colo, a adus cu sine zăpadă și îngheți Ce era de făcut? Să aștepte pînă ce primăvara ar fi binevoit să se așeze temeinic nu-i lăsa inima. Au ținut o scurtă ședință în vagonul dormitor. înadins Caragea n-a vrut să-și impună punctul de vedere, ci s-a gîndit să-i lase pe băieți să hotărască. Este adevărat însă că știa dinainte cam cum se vor desfășura discuțiile, cunoscîndu-și bine tovarășii de muncă ; doar sînt cîțiva ani de cînd lucrează împreună. Hotărî- rea, în sprijinul căreia au vorbit Tă- nase Serafim și Ștefan Roșu, la care au subscris, bineînțeles, atît Caragea cît și ceilalți membri ai brigăzii a fost următoarea : cît nu se poate lucra la semănat vor ara petecele de teren rămase nearate din toamnă....La gospodăria colectivă din Tuzla, regiunea Dobrogea, lucrează patru brigăzi permanente de tractoriști ale S.M.T.-23 August, înzestrate cu cîteva zeci de tractoare, combine, semănători și alte mașini agricole. Ne-am gîndit să povestim cîte ceva despre una din aceste brigăzi și a- nume aceea condusă de Ion Caragea.

tunci fusese conductor de atelaj. Iar Caragea și Roșu nu erau nici ei prea tineri cînd s-au apucat să învețe mî- nuirea unui tractor. Și nu ușor le-a fost să-și însușească tehnica modernă care, de cîțiva ani, cuprinde tot mai mult, în sfera ei, ogoarele gospodăriilor colective. Dar și-au dat seama că fără acest efort nu poate fi vorba de producții mari. In același timp faptul că sînt mecanizatori, dar totodată și colectiviști, nu face decît să le sporească grija pentru soarta recoltelor.Pînă prin 1961 se mai întîmpla ca unul sau altul să alerge după hantri uitînd de calitate. împotriva a- cestui rău, Ion Caragea a pornit lupta chiar din clipa cînd i s-a încredințat conducerea brigăzii. Cei mai atinși de această boală erau Ilie Asăvoaii și Ștefan Roșu. Să-1 luăm, de exemplu, pe Asăvoaii. Primăvara trecută discuia un teren pe care urma să se cultive porumb. Apucase să treacă peste vreo trei hectare cu discuitorul, cînd iată se pomenește cu Caragea lîngă cătrănit foc.—• Bine, Ilie, asta, după fine, cheamă discuit ?— Dar cum î s-a făcut Asăvoaii că se miră,— Bătaie de joc, Ilie, se cheamă, nu discuit. Fă bine și ia-o de la început.— Pe toată suprafața ?— Pe...— Și dacă n-o fac ?— N-am să-ți recepționez lucrarea. Ai uitat că avem datoria să facem numai lucru de primă calitate?Chiar dacă Asăvoaii uitase, își amintea acum.Cam la fel s-a întîmplat și ou Roșu, care dădea „bice“ tractorului, uitînd că în urmă-i are un cultivator. Cel ce l-a pug să refacă lucrarea a fost Marin Dincă, brigadierul de cîmp din colectivă, care nu ți-ar trece peste o lipsă oricît de măruntă ar fi ea. Așa s-au obișnuit oamenii să fie atenți la calitatea lucrului.In primăvara trecută, la propunerea lui Caragea, au hotărît să termine semănatul porumbului în 5
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★Din cei opt oameni care alcătuiesc brigada lui Caragea, nici unul nu e ceea ce se cheamă „boboc“ ; toți au între douăzeci și cinci și patruzeci de ani — Serafim fiind, cum s-ar spune, bătrînul brigăzii. Șl încă o trăsătură care. într-un fel îi apropie și mai mult : aproape toți au schimbat sapa cu tractorul, coasa șl secera cu combina, sacul cu semințe legat de gît cu semănătoarea, la o vîrstă cînd s-ar fi putut numi „veterani“ în meserie. Serafim avea vreo treizeci de ani cînd a fost trimis la școala de tractoriști. Pînă a-

zile. Dar ce însemna a însămînța în cinci zile ? Să te găsească răsăritul soarelui pe cîmp, iar apusul tot pe cîmp. In cea de-a cincea zi, seara, din vagonul lor, aflat în plin cîmp, se auzea un glas vesel de acordeon, rîsete și chiote. Terminaseră semănatul. Era prima victorie a brigăzii. Cea de-a doua avea să se vadă la recoltatul griului, cînd s-a constatat că pe tarlalele lucrate de brigadă s-au recoltat cu 300 kg la hectar mai mult decît pe terenurile lucrate de alte brigăzi; cea de-a treia, la fel de importantă, .la culesul porumbului, cînd, de asemenea s-au scos în plus cu 350 kg boabe la ha.Dar colectiviștii ? Firește ne-am propus să scriem despre mecanizatori. Se cuvine însă să amintim că mecanizatorii lucrează în strînsă unire cu colectiviștii din brigăzile de cîmp. Recoltele bogate sînt rodul aplicării complexului de metode agrotehnice. Colectiviștii au mult de lucru în această privință : pregătesc, transportă și împrăștie îngrășăminte, mînuiesc mașinile, execută prașilele, culesul, transportul și cîte alte lucrări fără de care nu se poate obține o producție sporită.
★Sigur, ce se face lama e foarte important și trebuincios. Dar pentru mecanizatori adevărata activitate începe odată cu primele semne ale primăverii.O scurtă ședință ținută pe zece martie, bineînțeles tot în vagon, a marcat pentru brigada lui Caragea începutul propriu-zis al campaniei de primăvară. Atît șeful brigăzii, cît și inginerul agronom al gospodăriei, i-au sfătuit pe mecanizatori să nu uite o clipă că ei sînt în primul rînd propagandiștii și exemplificatorii pe concret ai noului din știința agricolă....Este adevărat că cea de-a doua jumătate a lunii martie nu li s-a dovedit prietenă la cataramă. Dar după cum arătam la început, mecanizatorii nu se dau bătuți...

GHEORGHE VLAD

ION CARAGEA 
șef de brigadă

TÄNASE SERAFIM 
tractorist

ROȘU ȘTEFAN 
tractorist
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Munca
in rândurile studenților

Răspundem 
---- ci tit orilor

Organizațiile de partid din centrul nostru,universitar urmăresc, prin întreaga loc activitate politico-educa- tivă desfășurată în rîndurile studenților, să contribuie la formarea unor cadre de specialiști cu temeinică pregătire care să posede cunoștințe la nivelul exigențelor crescînde ale dezvoltării economiei și culturii socialiste și să facă față cu succes cerințelor practice din domeniul unde vor activa. Comitetul de partid al céntrului universitar Cluj pune în centrul preocupărilor sale cultivarea unei atitudini socialiste caracterizate printr-un înalt spirit de răspundere față de învățătură — îndatorirea principală a fiecărui student ; ridicarea Pe o treaptă mai înaltă a înarmării studenților cu învățătura marxist-leninistă ; asigurarea unei temeinice însușiri a politicii partidului nostru ; dezvoltarea sentimentelor patriotice și internaționaliste ; lărgirea orizontului cultural al studenților.Pe baza concluziilor rezultate din ședința Comitetului regional P.M.R. Cluj cu activul din învățămîntul superior, ținută în luna septembrie 1962, precum și pe baza analizei făcute de Comitetul orășenesc de partid Cluj cu privire la munca politică desfășurată în institute, în a- cest an universitar au' fost luate măsuri pentru a îmbunătăți conținutul muncii educative a organizațiilor de partid șl de tineret. Ce acțiuni am întreprins în acest sens ?Principala noastră preocupare a constat în a asigura o îndrumare eficace a organizațiilor de tineret de către organizațiile de partid ; au fost reorganizate colectivele ce activează pe lîngă comitetul centrului universitar — organizatoric, de propagandă și agitație, de probleme didactice- științifice, sportive etc. Cele mai importante obiective ale muncii educative și-au găsit reflectarea în planurile de activitate comună ale conducerilor institutelor și organizațiilor de tineret, ceea ce a influențat pozitiv asupra întregii activități din institute și facultăți. Planul de activitate comună al rectoratului, comitetului U.T.M. și asociației studențești de la Universitatea „Babeș-Bo- lyai“ prevede, între altele : desfășurarea unei munci perseverente _ de antrenare a studenților la o activitate permanentă de cercetare științifică ; pregătirea temeinică a sesiunii științifice din anul 1963; ridicarea nivelului activității cercurilor de științe sociale; întîlniri ale studenților cu tovarăși din conducerea organelor locale de partid. La Conservatorul „Gh. Dima“ planul de activitate comună prevede organizarea unor simpozioane, vizite la expoziții, muzee, audierea de concerte etc.în acest an școlar au fost realizate noi progrese în domeniul învăță- mîntului politic al studenților. Comitetele de partid din institutele de învățămînt superior au sprijinit șl îndrumat organizațiile U.T.M. în o- rientarea tematicii cercurilor teoretice din cadrul învățămîntului politic ; consultațiile date de numeroase cadre didactice au fost urmărite cu mult interes. Rezultate bune a dat consfătuirea cu conducătorii cercurilor organizată de comitetul de partid al centrului universitar în scopul generalizării experienței pozitive.Tematica învățămîntului politic a fost stabilită de organizațiile U.T.M. ținînd seama de preferințele șl propunerile studenților. La Institutul agronomic tematica este axată pe sarcinile trasate de

partid în domeniul dezvoltării agriculturii socialiste, pe rolul ce revine" inginerului agronom în viața politică și culturală a satului, întărirea e- conomico-Organizatorică a G.A.C. ș.a. La Facultatea de filologie au fost dezbătute probleme ale moralei comuniste.Deosebit de eficace politică a studenților s-au dovedit expunerile făcute de activiști de partid, de membri ai birourilor comitetului regional și comitetului orășenesc P.M.R. cu privire la diferite probleme actuale ale politicii partidului, simpozioanele consacrate evocării unor momente importante din lupta clasei muncitoare, a poporului nostru : „A 15-a aniversare a proclamării R. R. Romîne“, „30 de ani de la ' eroicele lupte ale ceferiștilor și petroliștilor“.Un început bun s-a făcut prin prezentarea conferinței „Dezvoltarea industrială a regiunii Cluj“, urmată de vizitarea expoziției industriale a regiunii precum și prin expunerea pe tema „încheierea colectivizării agri

în educația

VIAȚA DE PARTID

culturii — etapă importantă în construirea socialismului*, ținută în fața studenților la G.A.C.-Apahida și urmată de o întîlnire cu tineretul din comună.Organizațiile de partid au acordat o mai mare atenție creșterii rolului educativ al adunărilor generale ale organizațiilor U.T.M. în acest scop, tematica lor a fost orientată spre a- semenea probleme cum sînt : necesitatea unei temeinice pregătiri profesionale și politico-ldeologice a studenților ; rolul profesorului în viața satului ; aspecte ale dezvoltării conștiinței socialiste reflectate în pregătirea profesională a studenților ; momente din Istoria U.T.C.Un efect deosebit a avut punerea 
în discuția adunărilor studențești a unor manifestări de superficialitate în pregătirea profesională sau a u- nor cazuri de abatere de la disciplină. Aceste dezbateri publice în cadrul facultăților au determinat schimbări în bine în comportarea studenților criticați ; totodată ele au făcut' să crească spiritul combativ al masei studenților față de asemenea manifestări.Birourile organizațiilor de partid se interesează cum sînt informați studenții asupra evenimentelor politice interne și internaționale._ în ce măsură citesc presa și publicațiile periodice. Deși au fost realizate unele progrese în domeniul îmbunătățirii informărilor politice, mai au loc u- neorl informări, care, în loc să prezinte o sinteză a problemelor evocate, se limitează la prezentarea unor reviste ale presei.Organizațiile de partid și tineret au inițiat în ultimul, timp un șir de acțiuni menite să lărgească orizontul cultural al studenților. In rîndurile masei largi a studenților au stîrnit un viu interes conferințele expuse de academicieni, rectori ai institutelor de învățămînt superior, profesori și conferențiari universitari. Dintre a- ceste conferințe amintim cele despre „Comportarea în societate a studenților“, ținută de acad. C. Daicoviciu și repetată de trei ori la cererea studenților, „Profilul moral-politic al cadrelor didactice de tip nou“ ținută de conf. Nicolae Pîrvu, conferințele ținute de prof. Victor Preda și Bogdan Stugren despre „Problemele filozofice ale biologiei șl lupta împo-

triva curentelor idealiste contemporane”, conferințele prof. Vaier Bo- loga, ținute în fața studenților de la I.M.F. referitoare la desfășurarea unor congrese internaționale ale medicilor, impresiile de călătorie din Cuba relațate de prof. Alexandru Roșea; în prezent are loc un ciclu de conferințe ale acad. Eugen Pora, despre rezultatele călătoriei științifice întreprinse de nava „Viteaz“ în Oceanul Indian. Cu mult interes au fost urmărite și expunerile despre „Frumosul în literatură și artă“, „Talentul și condițiile lui de realizare în socialism“, „Probleme actuale ale cinematografiei“.La organizarea în mod plăcut și instructiv a timpului liber al studenților își aduc aportul și formațiile artistice din centrul nostru universitar. în brigăzile artistice de agitație, formațiile de teatru, cor, dans, tarafuri, muzică ușoară, colectivele de recitatori etc. sînt cuprinși peste 2 000 de studenți. La manifestările organizate în cadrul Casei de cultură a studenților iau parte săp- tămînal aproximativ 7 000 de studenți ; aci ei participă la cursurile de istoria artelor, activează în cercurile : cineclub, foto, stenografie, croitorie etc. Pentru cei peste 7 600 studenți care locuiesc în cămine se organizează vizionări de filme, audiții Muzicale, sari literare, întîlniri cu oameni de artă, cultură, știință. Grupele de partid înființate anul trecut în cămine desfășoară o acțiune perseverentă pentru a dezvolta grija față de avutul obștesc, inițiază manifestări culturale și sportive.în folosirea rațională a timpului liber, un rol important revine educației fizice și sportului. Numărul de peste 3 000 de studenți clujeni care iau parte la diferite manifestări sportive de masă nu corespunde însă nici pe departe posibilităților existente. Este de datoria comitetului nostru de partid să îndrepte această situație, preocupîndu-se nu numai de sportul de performanță, ci și de extinderea practicării sportului către masa largă a studenților.Eficacitatea muncii educative a ganizațiilor de partid și tineret rîndurile studențimii se vădește dezvoltarea trăsăturilor moral-poli- tice ale omului nou, în creșterea spiritului de răspundere al studenților pentru pregătirea lor profesională, îmbunătățirile realizate în organizarea și conținutul învățămîntului, açtivitatea neobosită a corpului didactic, munca educativă în rîncîurile studenților și-au adus contribuția la obținerea, la ultima sesiune de examene, a unor rezultate mai bune decît în sesiunile precedente. în condițiile creșterii exigenței cadrelor didactice, procentul studenților promovați a crescut la aproape 76 la sută, iar circa 82 la sută din aceștia au primit calificative bune și foarte bune. Merită relevat și faptul că în această sesiune studenții anului I s-au prezentat mult mai bine pregătiți decît în anii precedenți. Aceste progrese nu ne pot face însă să uităm că la Facultatea de mecanică, Facultatea de construcții și Institutul pedagogic numărul integraliștilor este mult sub media pe centrul universitar. Constatările făcute cu prilejul analizei desfășurării sesiunii de examene pun în fața organizațiilor de partid și a conducerilor institutelor de învățămînt superior sarcina de a acorda o atenție și mai mare, chiar de la începutul semestrului II, pregătirii profesionale a studenților.Comuniștii din Centrul universitar Cluj sînt hotărîți ca, prin ridicarea continuă a nivelului muncii politico- educative în rîndurile studenților, să contribuie la formarea unor cadre de specialiști cu înaltă calificare, necesare operei de desăvîrșire a construcției socialiste în țara noastră.
conf. univ. ION BOJAN 

secretar al Comitetului de partid 
al Centrulvi universitar Cluj

deor- în în

MÎINI

Gospodăria colectivă din comuna Malu cu Flori, raionul Muscel, are 
o suprafață de 630 ha livadă cu pomi fructiferi pe rod și 315 ha plan
tație tînără — sădită în ultimii ani de colectiviști. Prin aplicarea între
gului complex de măsuri agrotehnice — lucrările solului, tăierile de 
fructificare, stropiri — colectiviștii au reușit să obțină în fiecare cm pro
ducții mari de fructe. Anul trecut, sectorul pomicol a adus gospodăriei 
un venit de 465 000 lei. Acum în primăvară au început din nou lucrările 
în livezi. In fotografie : Tov. Cecilia Rădulescu, inginera gospodăriei, ș! 
tov. Nichifor Minciună, președintele, controlează cum au ieșit din Iarnă 
pomii fructiferi și stabilesc ce lucrări să fie făcute în livezi.

Azi, in Țara MoțilorȚara Moților, cunoscută în trecut prin mizeria și întunericul ce domneau pe meleagurile ei, se află astăzi, ca întreaga țară, în plin avînt cultural. Școli, cămine culturale, biblioteci și case de citit, ziare și reviste se găsesc pînă și în ultimul cătun. în raionul Cîmpeni, de exemplu, situat în întregime în Tara Moților, numărul școlilor de cultură generală a crescut cu 72. Aceasta a făcut posibil să se dubleze și numărul elevilor față de anul 1338. în orașele Cîmpeni și Abrud au fost înființate

școli profesionale unde copiii moților își însușesc diverse meserii.în urmă cu 18 ani, pe meleagurile acestui raion existau doar două cămine culturale. în prezent, la casa raională de cultură, la cele 35 de cămine culturale sătești își desfășoară activitatea peste 130 de formații artistice de amatori. Unele din aceste formații au încîntat pe spectatori cu programele lor inspirate din folclorul local, la diversele concursuri artistice pe țară.
(Agerpres)

Mlhal Grădinaru — lași.
Vă interesați care sînf c-ondifiile 

pentru a deveni marinar sau ofițer 
de marină comercială. Direcția ca
dre și învățămînt din Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor 
ne comunică : „Pregătirea marinari
lor necesari flotei comerciale mari
time și fluviale se face prin cursuri 
de calificare cu durata de 3—6 
luni. Pentru a fi admiși la aceste 
cursuri de calificare, candidafii res
pectivi trebuie să fie absolvenți a 
cel pujin 7 clase elementare, să 
aibă stagiul militar satisfăcut șl să 
fie apji din puncrf de vedere medi
cal.

Pregătirea ofiferi'lor necesari flo
tei maritime comerciale se face la 
școala din Constanta. Candidată 
trebuie să fie absolvenfi ai școlii 
medii cu diploma de maturitate, să 
aibă vîrsta de 18—25 de ani șl să 
fie ap)i din punct de vedere me
dical'.

Enache N. Nicolae, 
raionul Negrești.

STntefl absolvent al 
slonale de ucenici constructori, spe
cialitatea prefabricate și doriți să 
știți ce condiții trebuie îndepli
nite pentru a intra într-o școală de 
maiștri. Ministerul industriei Con
strucțiilor ne-a dat următorul răs
puns :

„Pentru admiterea la școala teh
nică de maiștri, candidafil trebuie 
să îndeplinească următoarele con
diții ! vechimea în meserie de mi
nimum 3 ani, vîrsta maximă 35 de 
ani, stagiul militar satisfăcut. Reco
mandarea pentru școala tehnică de 
maiștri se dă de către întreprinde
rea în care lucrează candidatul. 
Obiectele la care se dă examen 
sînf : matematică, desen tehnic, teh
nologia meseriei'.

Belenlș Florian — raionul Beluș.
Ne-afi întrebat în ce condiții se 

acordă recompensa anuală pentru 
vechime și muncă ireproșabilă, șo
ferilor de la șantierul unde muncifi. 
Potrivit regulamentului în 
această recompensă se acordă 
ducătorilor auto ce transportă 
terialul rezultat din producția 
deprinderii, 
un stagiu 
muncă.

Gheorghe
După o activitate neîntreruptă de 

peste 25 de ani ca muncitor califi
cat, ați încetat angajarea acum 5 
ani și ne întrebați dacă veți mai 
putea cere înscrierea la pensia de 
băfrînețe atunci cînd veți împlini 
vîrsta de 60 de ani. Intrucît la data 
încetării activității salariate aveați 
vechimea necesară pentru obținerea 
pensiei Integrale de băfrînețe, la 
împlinirea vîrsfel da 60 de ani, veți 
putea cere înscrierea la pensie.

Dumitru Bartoș — comuna Ciprian 
Porumbescu, 
lui.

Vreți să 
procura un 
ferul Sănătății și Prevederilor 
ciale ne-a informat că trebuie să 
consultați o clinică de specialitate 
în vederea eliberării unei audio- 
grame în care să fie cuprinse toate 
datele necesare. Cererea, însoțită 
de audlogramă, o veți înainta ofi
ciului central farmaceutic din Bucu
rești, sfr. Av. Sănătescu nr. 48, care 
vă va repartiza, prin oficiul farma
ceutic regional Suceava, un astfel 
de aparat.

In noul magazin alimentai cu autoservire din Slatina. (Foto t AflerpresJ
setul Vad«,

școlii profe- La fiecare sondă în foraj 
viteze sporite de lucru

Faptă curajoasă

(Urmare din pag. I-a)

vigoare, 
con- 
ma- 
în- 

avea
această

Cosma — Cluj.

raionul Gura Humoru-

aflafi cum vă puteți 
aparat auditiv. Mlnis-

So-

tuși, în timp ce la Liliești s-a organizat o vie întrecere între brigăzi, avînd ca obiectiv principal extinderea forajului cu turbina și sporirea vitezelor de lucru, iar conducerea sectorului a căutat să asigure la fiecare sondă condiții corespunzătoare aplicării acestui procedeu, la sectorul de foraj Moreni n-a existat suficientă grijă din partea conducerii tehnice a sectorului ca fiecare brigadă de foraj să cunoască bine turbina și modul cum se folosește. De a- semenea n-au fost luate o seamă de măsuri menite să asigure succesul a- plicării acestei metode moderne. La sonda nr. 72 Filipeștii de Pădure, bunăoară, este montată o instalație de foraj 4 L.D. Aici, brigada condusă de maistrul Ion Rădulescu de la sectorul Moreni lucrează totuși cu masa rotativă.— Am cerut conducerii sectorului să ne aprovizioneze cu turbine de foraj — ne-a declarat tov. Ion Rădulescu. Am așteptat cîteva zile, dar degeaba. Atunci am fost nevoiți să revenim la vechiul procedeu de lucru.în tehnica forajului sondelor s-au introdus în ultimii ani și alte metode noi de lucru. La loc de frunte se situează forajul cu electroburul, procedeu aplicat pînă acum la mai multe sonde din regiunile Ploiești și Argeș. Brigada de sondori condusă de comunistul Timoftei Prunache, laureat al Premiului de Stat, de la trustul de foraj Pitești, a realizat cu ajutorul electroburului viteze mecanice de 2—4 ori mai mari de- cît cele obținute la forajul cu masa rotativă. Există, în continuare posibilități de a utiliza cu rezultate și mai bune această metodă modernă.In fiecare întreprindere de foraj sînt de asemenea posibilități pentru extinderea pe scară largă și a altor procedee noi cum sînt controlul proceselor tehnologice cu izotopi radioactivi, forajul sondelor cu diamètre mici, utilizarea diferitelor substanțe chimice pentru tratamentul noroiului de foraj și altele. Toate aceste metode contribuie la creșterea vitezelor de lucru, la reducerea prețului de cost pe metrul fo
rat.

O bună organizare 
a muncii în toate fazele 

procesului de forajExperiența întreprinderilor frun
tașe arată că sporirea productivită
ții muncii la săparea sondelor de-

...Olari. Numele constituie o do
vadă că satul — unul din cele zece 
ale comunei Horezu — și-a luat 
denumirea de la preocuparea pri
milor săi locuitori. Intr-o coastă de 
deal este așezată casa familiei Ogre- 
zeanu. Ultimul descendent, Stelian, 
are 29 de ani. Casa cu prispă, cu 
viță de vie cățărată pe la streșini, 
curtea pietruită și măturată îți fac 
de la bun început impresia unei 
gospodării bine îngrijite. Intrăm în din surse natu- 
„atelier". Pe pereți — diplomele 
cîștigate în 1959 și 1961 la Expozi
țiile bienale de artă populară — or
ganizate la București la care gazda 
noastră a ocupat locul întîi.

Din podul la care ușor poți a- 
junge cu mîna, Stelian Ogrezeanu 
a coborît vreo zece talere, expri- 
mîndu-și regretul că nu are la în- 
demînă decît „aceste hîrburi". Fi
nețea smalțului și a vopselelor, 
combinația culorilor, linia mo
dernă și bogăția folclorică a moti
velor îmbinate pe vase — te ui
mesc.

Ghicind parcă întrebarea din 
privirile noastre, tovarășul Ogre
zeanu ne spune : „Meseria am 
învățat-o de la tata, el de la buni
cul, bunicul de la străbunicul și așa 
mai departe. Dar, într-o serie în
treagă de vase, oricît de mare ar 
fi, nu veți găsi două identice".

Arătîndu-ne singurul vas rămas 
de la tatăl său 
„modernizări" 
sale, primele 
partea locului 
munca olarului: roata a fost mon
tată pe rulmenți, rîșnița pentru 
vopsele a fost turnată din beton în 
amestec cu piatră, iar pentru toar
tele ulcelelor a făcut un fel de 
presă cu ajutorul căreia sînt mo
delate 20—30 de bucăți deodată.

Ogrezeanu este un demn repre
zentant al stilului specific hore- 
zean. In locul pensulei folosește un 
instrument special construit din 
vîrful unui corn, în care a fost

pinde în egală măsură, atît de fora
jul propriu-zls — principală fază de 
lucru în timpul săpării unei sonde 
— cît și de modul cum este organi
zată munca în perioada de montare 
a instalațiilor și a utilajelor șl la pu
nerea în producție a sondelor. Cu cît timpul de montaj și de punere în producție este mai redus cu atît crește viteza de lucru și, respectiv, productivitatea muncii.La întreprinderea de foraj Ploiești montajul sondelor se execută de către brigăzi complexe. Acestea cuprind 25—30 muncitori : turliști, mecanici și dulgheri. Echipele execută lucrările după un grafic bine stabilit, fiecare dintre ele are frontul de lucru asigurat. Lucrînd astfel, brigada de montaj condusă de Constantin Ungureanu de la sectorul de foraj Liliești reușește să monteze o instalație de foraj în 10—15 zile.Nu tot așa stau lucrurile la întreprinderea din Bîlteni a trustului de foraj Tg. Jiu. Aici montajul instalațiilor se execută de brigăzi diferite — de mecanici și de dulgheri. Intre aceste brigăzi nu există o colaborare strînsă în procesul montării instalațiilor și, din această cauză, rezultatele sînt măi slabe.însușirea experienței înaintate în montajul sondelor ar da posibilitate colectivului de la Bîlteni să ridice, și pe această cale, productivitatea muncii la săparea sondelor,

•Ä'Faptele arată că în unitățile de foraj sînt posibilități pentru sporirea continuă a productivității muncii, pentru reducerea prețului de cost al lucrărilor. Pe baza experienței de pînă acum, a rezervelor care mai există în vederea extinderii metodelor avansate de lucru și îndeosebi a forajului cu turbina, a organizării temeinice a muncii, petroliștii patriei noastre își vor putea îndeplini cu cinste sarcinile de plan ce le revin pe anul în curs.

de Jos a 
Flăcările,

din

săv-îrșit acte de cu
ca în scurt timp să 
să stingă focul, 
cîteva zile. Recuno-

Intr-una din zile, din cauza ne
glijenței unor copii care se jucau 
cu chibriturile, la o casă din a- 
propi erea sediului gospodăriei co- 
lect^e din Crăciunelu 
izbucnit un incendiu,
alimentate de un vînt puternic, 
înaintau cu iuțeală spre grajdu
rile gospodăriei colective. Eraua- 
menințate și casele unor țărani 
colectiviști.

Primii care și-au dat seama de 
pericol au fost studenții de la 
Facultatea de horticultură
București, aflați la practică pe 
terenurile stațiunii experimentale 
hortivitlcole Blaj. El au interve
nit de îndată pentru stingerea 
focului. In lupta cu flăcările, stu
denții, împreună cu țăranii co
lectiviști, au 
raj, reușind 
localizeze și

Au trecut
știnței calde a colectiviștilor t s-a adăugat o nouă mărturie a a- 
precierii de care s-a bucurat fap
ta studenților : o scrisoare sosită 
pe adresa stațiunii experimen
tale hortivitlcole Blaj, prin care 
comitetul executiv al sfatului 
popular comunal și consiliul de 
conducere al gospodăriei colecti
ve din Crăciunelu de Jos mulțu
mesc studenților. (Agerpres)

Complex de deservire

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — In 
Piața Abator din Cluj a fost dat în 
folosință, duminică, un complex de 
deservire al cooperației meșteșugă
rești. Clădirea, cu parter și 3 etaje, 
adăpostește ateliere de croitorie, fri
zerie, coafură, reparații electrice și 
radio etc.

IND
montată o pană. 
Cu o unealtă 
care se numește 
„gaiță" — un fel 
de lemn curbat 
care are montate 
la un capăt mus
tăți de iepure — 
dă vopseaua cea 
mai fină. Culori
le și le procură

el ne-a vorbit de 
aduse utilajelor 

de acest fel prin 
menite să ușureze

rale ; albul din 
muntele Margi
nea, situat la 
vreo 15—20 km 
de sat, roșul din 
Dealul Vaideeni- 
lor, negrul din 
islazul plăeț etc. 
Odată „pictate" 
vasele sînt arse 
apoi circa 7 cea
suri, sînt smăl
țuite și din nou 
arse, de data aceasta 8—9 ore.

Stelian Ogrezeanu lucrează olă
ritul de la vîrsta de 10 ani. Dar și 
acum ca și în primele zile cînd ta
tăl său i-a dat voie să modeleze 
singur lutul fin, are nopți neliniș
tite în care combină Cu pasiune 
noi culori și modele.

In casa lui Ogrezeanu am văzut 
o bibliotecă originală. Ea conține a- 
proape tot ce a apărut în domeniul 
ceramicei și artei populare. In afa
ră de lucrările în limba romînă, în 
biblioteca artistului amator din O- 
lari se află tipărituri în limbile 
rusă, germană, franceză, care în
fățișează diferite modele de țesă
turi, covoare, cusături, obiecte de 
artă populară. Alături de aceste 
lucrări, Stelian Ogrezeanu păstrea
ză amintiri scumpe de la oameni pe 
care nu i-a văzut niciodată. O pro
fesoară din Viena, un pictor ita
lian, care și-au procurat cîte un 
vas creat de el au ținut să-i mul
țumească în scris. Un inginer ro-

specialist, care lucrează în 
R. D. Vietnam, i-a trimis o scri
soare în care i?i exprimă bucuria 
pe care a avut-o cînd „un prieten 
vietnamez care s-a specializat în 
R. P. Romînă a apreciat mult arta 
noastră populară, spunîndu-mi 
că te cunoaște după lucrările pe 
care le-ai prezentat la o expoziție".

k
Sînt în satele comunei Horezu 

mulți artiști amatori, printre flăcăi 
sau printre copii de vîrstă școlară. 
Cu mai bine de un an in urmă se 
propusese înființarea unui cerc care 
să cuprindă pe cei mai îndemâna
tici tineri din satele Horezului în 
meșteșugul olăritului. Stelian 
Ogrezeanu s-a oferit să înzestreze 
atelierul cu utilajele necesare și să 
învețe și pe alții din știința sa. Dar 
deschiderea cercului a tot 
amînată din lipsă de... local.

...Nici acum însă nu este 
prea tîrziu.

fostîncă
CONST. JALBĂ

TEATRE : Teatrul de Operă șl Balet 
al R. P. Romîne : Bărbierul din Sevilla
— (orele 19,30). (Sala Palatului R. P. Ro
mîne) : Traviata — (orele- 19,30). Teatrul 
de stat de operetă : Paganini — (orele 
19,30). Teatrul Național „I. L. Caraglale“ 
(Sala Comedia) : Cercul de cretă cauca
zian — (orele 19,30). (Sala Studio) : Ma
șina de scris — (orele 19,30). Teatrul „C. 
I. Nottara" (Sala Magheru) : Pygmalion
— (orele 19.30). (Sala Studio) : Casa cu 
două intrări — (orele 20). Teatru! „Lucia 
Sturdza Bulandra" (bd. Schitu Măgurea- 
nu nr. 1) : Cezar și Cleopatra — (orele 
19,30). (Sala Studio — str. Alex. Sahia 
nr. 76) : Cred în tine — (orele 19,30). Tea
trul muncitoresc C.F.R.-Glulești : Măria 
sa bărbatul — (orele 19,30). Teatrul pen
tru tineret și copil (Sala C. Miile) : Lo
godnicul de profesie se însoară — (orele
20) . (Sala Libertatea) : Misterul cizmei — 
(orele 10) t Micuța Dorrit — (orele 16). 
Teatrul satiric muzical „C. Tănase“ (Sala 
Savoy) : Ca la revistă — (orele 20). (Sala 
Victoriei) : Ocolul pămîntulul în 30 de 
melodii — (orele 20). Ansamblul de cîn- 
tece șl dansuri al C.C.S. : Drag mi-1 cîn- 
tecul și jocul ! — (orele 20). Teatrul Țăn
dărică (Sala Orfeu) : Un băiețel, o paiață 
șl o maimuță șl Rochița cu figuri — (o- 
pele 16). (Sala Academiei) : Cartea cu A- 
polodor — (orele 16). Circul ' 
Spectacol prezentat de circul 
din Praga — (orele 20).

CINEMATOGRAFE ; Noapte 
toaré — cinemascop : Patria (10; 
16,30; 18,45; 21), 1 Mal (10; 12; 15; 17; 19;
21) . Rebelul : rulează la cinematografele 
Republica (9,45; 12; 14,15; 16,45; 19; 21,15), 
I. C. Frimu (9,30; 11,45; 14; 16.30; 18,45; 
21,15), Grivița (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21). Rîul șl moartea : rulează la cinema
tografele Magheru (10; 12; 15; 17; 19, 21), 
Elena Pavei (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Flo- 
reasca (11,30; 16; 18,15; 20,30). Bunica Sa
bella : rulează la cinematografele V. 
Alecsandri (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
13 Septembrie (12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), 
Alex. Sahia (10; 12; 15; 17; 19; 21), Arta 
(11; 16; 18; 20), Libertății (9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30). Lupenl 29 — cinemascop 
(ambele serii) ; 16 Februarie (16; 19). Va
canță la mare — cinemascop : București 
(9; 10,45; 12,15; 13,45; 15,15; 17; 19; 20,45), 
Gh. Doja (10; 12; 15; 17; 19; 21), 23 August 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Așa se fac 
cancelarii : Tineretului (10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), Miorița (10,30; 12,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). O călătorie spre 
centrul pămîntulul — cinemascop : Vic
toria (seria I-a — 10; 11,45; 13,30; 15,15; 17; 
18,45; 20,30), Ștefan cel Mare' (seria n-a
— 10; 12; 15; 17; 19; 21). Șapte dădace : 
Centrai (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 
20,30), Popular (16; 18,15; 20,30). Festivalul 
Chaplin : Lumina (rulează In continuare 
de la orele 9,45 pînă la orele 14, după- 
amlază orele 16,15; 18,30; 20,45), Ule Pln- 
tllle (10; 15,30; 18; 20,30), Volga (9,30; 11,45; 
14; 16,30; 19; 21,30), Olga Banele (10,30| 
14,30; 16,45; 19; 21). Program special pen
tru copii ; 13 Septembrie (orele 10 șl o- 
rele 11,15). Program de filme documen
tare rulează în continuare de la orele 10 
pînă la orele 21 la cinematograful Tim
puri Noi. Balada husarilor : rulează la 
cinematograful Maxim Gorki (16; 18; 20). 
Dosarul furat : rulează la cinematograful 
înfrățirea între popoare (15,30; 18; 20,15). 
Partea ta de vină : Cultural (16; 18; 20). 
Telegrame: Cultural (10; 12). Patru Inimi: 
ruleșgjfr. la cinematograful Alex. Popov

de stat : 
„Slavla"

necruță- 
12; 14,15;

in continuare de la orele 9,30 pîiiă l(i 
orele 21; Clinele sălbatic Dingo : S M 
tie (16,30, 18,30; 20,30). învierea — am
bele serii : rulează la cinematograful 
C-tin David (10; 19,30). Tinerii — cine
mascop : V. Roaltă (10;. 12; 14; 16; ÎS,15; 
20,30). Fata cu care am fost prieten : 
Unirea (16; 18; 20). Camelia : Flacăra (16; 
18.15; 20,30), M. Eminescu ,(11.30; 14.30; 
16,45; 19; 21,15). Cinci oameni la drum : 
rulează la cinematograful T. Vladimi- 
rescu (15; 17; 19; 20,45). Oameni șl fiare 
— ambele serii : Munca (15,30; 19,30). Di
vorț italian ; Moșilor (15; 17; 19; 21). ro- 
vestea unei nopți stranii : Luceafărul 
(16; 18,15; 20,30). Povestea anilor înflăcă
rați — cinemascop : G. Coșbuc (10; 12; 
15; 17; 19; 21). Meșter la toate : rulează 
la cinematograful G. Bacovia (17; 19; 21). 
Călătoriile lui Gulliver : G. Bacovia (9: 
11; 15). Tlzoc — cinemascop : Drumul So
rii (15; 17; 19; 21). Baronul de Munchau
sen : 30 Decembrie (16; 18,15; 20,30). De
parte de patrie ; rulează la cinematogra
ful Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21). Marilo 
speranțe : rulează la cinematograful B. 
Delavrancea (11; 16; 18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 18,30 — Univer
sitatea tehnică la televiziune. 19,00 — Jur
nalul televiziunii. 19,10 — Emisiunea pen
tru copii. 19,30 — Emisiune de teatru 
„FEDRA". Interpretează un colectiv al 
Teatrului de Stat din Timișoara. In ju
rul orei 21,40 — Recitalul mezzosopranei 
Zara Doluhanova, artistă a poporului a 
R.S.F.S.R. și a R.S.S. Armeană, — la 
plan Nina_ Svetlanova — U.R.S.S, In în
cheiere :

um va ,f

Buletin de știri.

Ieri în țară : Vremea a-a menținut In 
generai frumoasă șl a continuat 6ă se In-, 
călzească. Cerul a fost temporar noroi* 
mal ales în nord-vestul țării, unde Izolat 
a plouat trecător în cursul după-amlezll. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit din 
vest șl sud-vest. Temperatura aerului la 
ora 14 înregistra valori cuprinse între 3 
grade la Gheorghlenl șl 18 grade la Med
gidia. In București : Vremea a-a mențl-< 
nut frumoasă șl a continuat să ie încăl« 
zească. Cerul a fost mal mult noros. 
Vîntul a suflat în general slab din sud- 
vest. Temperatura maximă a fost de 17 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 29, 30 
șl 31 martie. In țara, : Vremea ee va men- 
ține relativ călduroasă, mal ales în sud- 
vestul țării, cu cerul variabil, mal mult 
noros. Ploi locale vor cădea în cea mal 
mare parte a țării, fiind mal frecvente 
în Transilvania. In regiunile de munte, 
temporar lapoviță. Vînt potrivit din vest. 
Temperatura va scădea ușor, mal ales 
către sfîrșitul Intervalului. Minimele vor 
fl cuprinse între minus 2 șl plus 8 grade, 
Iar maximele între 4 șl 14 grade, local 
mal ridicate la începutul Intervalului. 
In București : Vreme''relativ călduroasă, 
cu cerul variabil; mal mult noros. Tem
porar ploaiș.- Vint slab. Temperatura sta
ționară la -început, apoi în ușoară scă
dere. ...țț
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Propunerea făcută rezolva problema RhodesieiFedorenko, reprezentantul

ConsiliuluiNațiunilor
Pe nava „Dobrogea“ se face ultima verificare a motorului principal 

înainte de plecare în cursă (Foto : Agerpres)
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EXPOZIȚIA „ÎN PAS CU TEHNICA NOUÄ“. în cadrul decadei cărții în întreprinderile și instituțiile ieșene se organizează standuri și expoziții și au loc numeroase manifestări consacrare popularizării cărții tehnice. în holul bibliotecii centrale regionale a fost amenajată o expoziție intitulată : „în pas cu tehnica nouă“. Sînt expuse aici cele mai noi cărți șl reviste tehnice. în cursul zilei de ieri expoziția a fost vizitată 
de numeroși ieșeni.ÎNTÎLNIRE ÎNTRE OAMENI DE ȘTIINȚĂ ȘI COLECTIVIȘTI. în cadrul unul simpozion, colectiviștii din comuna Gilău s-au întîlnit cu personalități de seamă ale vieții universitare clujene.Colectiviștii au ascultat expunerile pe teme medicale făcute de prof, univ. Octavian Fodor, membru corespondent al Academiei R. P. Romine, prof. univ. Petre Țîrlea și prof. univ. Ion Baclu.CERC DE ARTĂ DECORATIVĂ. 
La sediul Comitetului raional de fe
mei 23 August din București a luat 
ființă un cerc de artă decorativă. 
Din el fac parte 25 de femei gospo
dine care se adună de 2 ori pe lună. (De la Aristița Vasilescu, coresp. voluntară).CURS PENTRU GHIZI. La Agenția O.N.T. Carpați Tg. Mureș recent s-au deschis cursuri de pregătire pentru ghizi-interpreți, conducători de grupuri de turiști străini și pentru ghizi conducători de excursii interne.

INFOR MÂȚII

Recepție în cinstea delegației 
militare romîne la BudapestaBUDAPESTA 27 (Agerpres). — In seara zilei de 26 martie, generalul colonel Lajos Czinege, ministrul a- părării naționale a R. P Ungare, a oferit o recepție în cinstea delegației militare romîne, conduse de generalul de armată Leontin Sălăjan, ministrul forțelor armate ale R. P. Romîne.La recepție au participat : Lajos Feher, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., vicepreședinte al Consiliului do Miniștri al R. P. Ungare, Papp Janos, ministrul aJiacerl-

lor interne, generali și ofițeri superiori ai armatei R. P. Ungare.De asemenea, au participat membri ai Ambasadei R. P. Romîne la Budapesta și atașați militari străini a- creditați în R. P. Ungară.Cu acest prilej, generalul colonel Lajos Czinege și generalul de armată Leontin Sălăjan au rostit toasturi în cinstea prieteniei dintre popoarele romîn și ungar și forțele lor armate.Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească și cordială.

de reprezentantul romîn în Comitetul de experțiPARIS 27. — Corespondentul A- gerpres transmite : Luni, 25 martie, au început la sediul U.N.E.S.C.O. lucrările Comitetului de experți pentru pregătirea conferinței internaționale în problemele tineretului. Prof. Jean Livescu, rectorul Universității din București, expertul romîn la lucrările acestui comitet, a fost ales în unanimitate vicepreședinte al Comitetului.Luînd cuvîntul prof. Jean Livescu
Prezenfe romînești 

peste hotare

Dezbateri in problemă
Rhodesiei de sudNEW YORK 27 (Agerpres). — în ședința din 26 martie a Comitetului special O.N.U. pentru aplicarea Declarației Adunării Generale cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale, președintele partidului Uniunea poporului african — Zimbabwe (Zapu) din Rhodesia de sud, J. Nkomo, a răspuns la o serie de întrebări puse de membrii Comitetului. *El a caracterizat unele aspecte ale administrației rasiștilor albi în Rhodesia de sud, creată după modelul regimului lui Verwoerd din Republica Sud-Africană.Nkomo a cerut O.N.U. să folosească toate mijloacele de care dispune această organizație internațională spre a de sud.N. T. permanent al U.R.S.S. la O.N.U., a

subliniat că este necesar să se atra* gă atenția sesiunii din mai a Adunării Generale asupra „caracterului tot mai amenințător“ al situației din Rhodesia de sud.Reprezentantul R. P. Bulgaria, D. Stamboliev, a subliniat că pînă în prezent Anglia ignorează hotărîrile Adunării Generale cu privire la restabilirea drepturilor populației băștinașe din Rhodesia de sud, la acordarea amnistiei și la eliberarea tuturor deținuților politici.Delegatul Republicii Tanganica, S. Chalo, demascînd politica colonialistă a Angliei, a subliniat că a- cordarea libertății popoarelor coloniale nu poate fi considerată ca un dar. El a propus să fie declarată nulă constituția din 1961 și să se e- laboreze o nouă constituție, care să asigure dreptul electoral universal.

® După succesul repurtat în orașele 
București, Brașov, Cluj, Arad și Craiova, 
Zara Doluhariova, artistă a poporului a 
R.S.F.S. Ruse și R.S.S. Armene, a prezen
tat miercuri seara, in Studioul de concer
te al Radioteleviziunii, al doilea recital 
în Capitală. Acompaniamentul la pian a 
fost susținut de Nina Svetlanova. Pro
gramul cunoscutei mezzosoprane sovie
tice, care a cuprins lucrări de Marcello, 
Scarlatti, Pergolesè, Doluhanian, Debussy, 
Obradors, Sviridov, Prokofiev, Șaporin, 
Britten și De Falla, s-a bucurat de un 
deosebit succes.

© Ministerul lnvățămintului a organi
zat în Capitală un curs pentru instruirea 
bibliotecarilor din școlile de cultură gene
rală.

Cursul este urmat de 50 de bibliotecari 
de școli, din toate regiunile țării. Lecțiile 
sînt ținute de profesori, scriitori și biblio
tecari cu experiență.

9 In sala mică a Palatului R. P. Ro
mine are loc azi, la orele 18,00, simpo
zionul ,,'A’ctörül și viața”, organizat de 
Consiliul pentru răspîndirea cunoștințelor 
cultural-științifice. Vor vorbi : Ion Finteș- 
teanu, Jules Cazaban, artiști ai poporului, 
Lazăr Vrabie și Silvia Popovici. Se vor 
prezenta apoi fragmente din piesele „De 
n-ar fi iubirile” de Dorel Dorian și „O- 
ceanul” de A. Stein.

O Consiliul pentru răspîndirea cunoș
tințelor cultural-științifice din cadrul Co
mitetului da stat pentru cultură și artă a 
organizat miercuri după-amiază în sala 
Lectoratului central simpozionul „Tinere
tul și societatea”.

Au luat cuvîntul prof. univ. Stanciu 
Stoian, membru corespondent al Acade
miei, directorul Institutului de științe pe
dagogice, Paul Popescu-Neveanu, director

au de re-
25
li-

îl între- 
franceză 
miercuri

științific adjunct al Institutului de științe 
pedagogice, Gheorghița Fleancu, redac
tor șef la Revista de pedagogie.

• In Cadrul turneului pe care 
prinde in țara noastră, pianista 
Magda Tagliaferro a susținut
séàrà un recital în sala Palatului R. P. 
Romîne. In program au figurat lucrări de 
Brahms, Chabrier, Fauré, Ravel, De Falia, 
Granados și Albeniz.

In continuare, artista franceză va fi so
lista unor concerte ale Filarmonicii de 
Stat „George Enescu” și ale Filarmonici
lor din Timișoara și Cluj.

(Agerpres)Manifestări cu prilejulCu prilejul zilei mondiale a teatrului au avut loc o serie de manifestări.în prezența a numeroși oameni de teatru și alți oameni de cultură, în Capitală a avut loc un simpozion organizat de Asociația oamenilor de artă din instituțiile teatrale șl muzicale. în cadrul simpozionului, chis de artista emerită Dina cea, secretar al A.T.M., criticul drei Băleanu a conferențiat despre „Rolul educativ al teatrului nostru realist-socialist“, iar conf. univ. Valentin Lipatti și prof. univ. Horia Deleanu au înfățișat „Aspecte ale teatrului de peste hotare”.

des- Co- An-

I

OPERATOARE FRUNTAȘE. La centrul avicol din Tr. Severin s-au obținut pînă acum 8 serii de pui. în total peste 50 000. Imediat, puii fost preluați de G.A.S. Halînga și cîteva gospodării colective dingiune. Ca rezultat al bunei îndrumări date de inginerul Grigore Tu- dosie, operatoarele Ana Ștefan, E- milia Dumitrescu și Alexandra Iaco- bescu au realizat cel mai ridicat procent de ecloziune — peste 85 la sută. în următoarele zile alte cîteva mii de pui vor fi expediați de la Tr. Severin în diferite unități agricole din regiune. (Alexandru Roată, coresp. voluntar).

CAIRO 27 (Agerpres). — La 
martie, la Asociația oamenilor de 
tere și artă „Atelier" din Alexandria, 
criticul de artă Gabriel Boctor a ex
pus conferința „Arta folclorică în 
România de azi", urmată de filmele 
„O poveste ca în basme", „în iureș 
de joc“ și „Festivalul folcloric al ță
rilor balcanice și din zona Mării 
Adriatice".

Conferința a fost urmărită cu in
teres de un mare număr de oameni 
de artă și cultură din localitate. Au 
fost de față M. Nicolaescu, ambasa
dorul R. P. Române la Cairo, și alți 
membri ai ambasadei.

a propus să se includă pe ordinea de zi provizorie a conferinței internaționale în problemele tineretului (care va avea loc în august-septem- brie 1964 la Grenoble — Franța) tema „Măsuri menite să promoveze în rîndurile tineretului idealurile de pace, respectul reciproc și înțelegere între popoare“. Vorbitorul a prezentat un istoric al acestei probleme, arătînd că începînd cu a 15-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., care a adoptat o rezoluție în acest sens, propusă de delegația R. P. Romîne, problema a fost discutată la a 11-a și a 12-a sesiune a Conferinței generale U.N.E.S.C.O., la a 17-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., la sesiunea Economic și Social al Unite.Lucrările Comitetului pentru pregătirea conferinței internaționale în problemele tineretului continuă.
de experți

„C«pa campionilor europeni“ — handbal feminin

Rapid—Fredriksberg 6-3N-a lipsit mult ca handbalistele de la Rapid să-și ia revanșa pe deplin asupra echipei daneze Fredriksberg, pe care a întîlnit-o aseară în sala Floreasca. După un început timid, rapidistele au deschis scorul prin Maria Constantinescu în min. 4. Apoi, la o pătrundere pe centru, Elena Hedeșiu înscrie. 2—0. încurajată frenetic, echipa bucureșteană domină cu autoritate, are permanent inițiativa. Pasele precise,. schimburile de locuri, orientarea generală pe teren — totul lăsa să se întrevadă un succes clar. Dar, cu totul de neînțeles, echipa noastră nu șutează aproape de loc. Rapidistele înscriu din nou, de abia în min. 15, cînd, la un atac al danezelor. Ana Boțan interceptează mingea și, pornită vijelios, singură spre poarta adversă,'' majorează scorul la 3—0 pentru Rapid. O situație identică se petrece în minutul următor. Numai că Boțan șutează în bară. Ritmul jocului devine mai lent, ceea ce convine, desigur, formației daneze. A- proape de sfîrșitul reprizei, Nielsen șutează prin surprindere de la 9 m. Gol. 3—1.Nici în repriza secundă, rapidistele nu s-au hotărît să tragă mai mult la poartă. Neatente și- în apărare, ele primesc un nou gol. Campioanele Danemarcei preferă, în atac, jocul combinativ, lent, iar în apărare... obstrucțiile și chiar faultu. rile. Puțin mai tîrziu. Maria Constantinescu și apoi Antoaneta Oțelea urcă scorul la 5—2 pentru Rapid, dînd din nou speranțe pentru calificare, dar Möler reduce iarăși diferența. în minutul 36 scorul era 5—3. în sfîrșlt, un nou gol înscris de Oțe-

lea modifică tabela de marcaj 6—3. Mai este un minut de joc. Mingea se află la jucătoarele noastre. Ele pornesc puternic la atac, șutează plasat dar, cu un salt spectaculos și totodată inspirat, Hanssen apără.în urma rezultatului de aseară scorul general al dublei întîlniri Rapid-Fredriksberg este de 14—13 în favoarea campioanei Danemarcei. (Primul joc, disputat la Copenhaga, revenise echipei daneze cu 11—7). Fredriksberg s-a calificat astfel în finala „Cupei campionilor europeni“, urmînd ca la 15 aprilie să joace la Praga cu formația Trud-Moscova.*Astă-seară, la orele 19 în sala Floreasca, în meci retur pentru „Cupa campionilor europeni" la handbal masculin Dinamo București va întîlni pe Skovbakken Aarhus (Danemarca). Primul joc a fost cîști- gat de dinamoviști cu 14—12.
I. D.

I u

Șah Botvinnik-Petrosian
MOSCOVA 27 (Agerpres). — Meciul 

pentru titlul mondial de șah dintre marii 
maeștri M. Botvinnik și T. Petrosian a 
continuat cu disputarea partidei a treia, 
într-o variantă a apărării Indiana nouă, 
Petrosian, cu piesele albe, a reușit să 
cîștlge un pion pe care-1 păstrează șl la 
întrerupere. Specialiștii apreciază totuși 
că numai analiza amănunțită a poziției 
va arăta dacă Petrosian poate să trans
forme avantajul său în victorie.

Partida continuă astăzi.

zilei mondiale a teatruluiIn aceeași zi, în teatrele din Capitală și din orașele centre de re- , giuni au fost programate spectacole reprezentative din repertoriul actual. înainte de spectacole, directori de teatre, regizori sau actori au vorbit despre dezvoltarea vieții teatrale din țara noastră, despre prețuirea teatrului romînesc peste hotare și însemnătatea acestei sărbătoriri. La Teatrul Național „I. L. Caragiale", a luat cuvîntul acad. Zaharia Stancu, directorul teatrului. Posturile de radio au transmis emisiuni consacrate acestei sărbătoriri, iar la teatrele de păpuși au avut loc întîlniri ale actorilor cu micii spectatori.(Agerpres)

MONTEVIDEO 27 (Agerpres). — Cu ocazia inaugurării canalului oficial de televiziune Sodre, din Montevideo, s-a prezentat „Grădina celor cinci filmul romînesc continente“.(Agerpres).BRUXELLES 27Recent, scriitorul belgian Jonkeere Karel, a ținut la Bruxelles — în cadrul ciclului literar „Midi de la poésie“, o conferință despre poezia ro- mînească.La Charleroi s-a deschis cel de al VlI-lea Tîrg de primăvară. în cadrul acestui tîrg, a fost organizat un stand turistic despre R. P. Romînă, în sala cinematografului sînt prezentate filme romîneștl de scurt metraj.

FOIBAL Ferencvaros
BUDAPESTA (prin telefon). — 

Prima întîlnire între Ferencvaros- 
Budapesta și Petrolul-Ploiești, des
fășurată miercuri la Budapesta în 
cadrul „Cupei orașelor tîrguri", a 
fost primită cu un deosebit interes 
în capitala R. P. Ungare.

Stadionul Ferencvaros, cu o capa
citate de peste 30 000 de locuri, nu 
a putut cuprinde pe toți aceia care 
au dorit să vizioneze meciul. Orga
nizatorii au apelat la spectatorii de 

' la peluze să stea în picioare pentru 
a... mări astfel capacitatea stadionu
lui. Cu toate acestea, multe mii de 
spectatori au rămas în afara stadio
nului.

Meciul, încheiat cu scorul de 2—0 
(2—0) în favoarea gazdelor a plăcut 
datorită dîrzeniei cu care s-a luptat și de o parte și de alta. Jocul este 
început de echipa maghiară. După 
numai două minute, la o greșeală a 
apărării ploieștene, Fenyvessi I șu
tează imparabil. La o nouă acțiune 
ofensivă a gazdelor, D. Munteanu îl 
faultează în careu pe Farkaș. Lovi
tura delà 11 metri este transformată

câteva rinduvi

tehnică a U.E.F.A., 
a procedat la

FOTBAL___Comisia
întrunită la Amsterdam, 
tragerea la sorți a optimilor de finală din 
cadrul „Cupei Europei” interțări la fotbal. 
Intîlnirile (tur-retur) se vor disputa pînă 
la 31 octombrie 1963 după cum urmează: 
U.R.S.S. — Italia î Luxemburg — Olanda 
sau Elveția ; R. P. Ungară — R. D. Ger
mană sau R. S. Cehoslovacă ; Austria — 
Irlanda i R. P. Bulgaria — Franța ; Sue
dia — Iugoslavia sau Belgia i Spania — 
Irlanda de nord ; Danemarca — R. P. Al
bania.

Semifinalele „Cupei campionilor euro
peni” se vor disputa între Fejenoord (O- 
landa) — Benfica (Portugalia) ; A. C. Mi
lano — Dundee (Scoția).

HOCHEI PE IARBA. — Intre 28 septem
brie și 6 octombrie a.c. va avea loc la 
Lyon turneul preolimpic de hochei pe 
iarbă. La acest turneu vor participa echi
pe din Franța, Belgia, Olanda, Italia, Aus
tria, S.U.A., Coreea, R. P. Polonă, Portu
galia, Kenya, Germania (echipă unită).

Turneul are ca scop alegerea formații
lor care, alături de reprezentativele Is

diei, Pakistanului, Angliei, Spaniei și Ja
poniei (calificate din oficiu), vor partici
pa la turneul olimpic de la Tokio.

TENIS DE ClMP. — In turneul interna
țional de tenis de cîmp de la Cannes 
campionul maghiar Gulyas l-a învins cu 
6-3 ; 6-2 pe Argon (Venezuela). Francezul 
Grinda a reușit să-1 învingă cu 6-3 ; 6-0 
pe australianul Mac Kenzie.

TENIS DE MASĂ. — Federația de te
nis de masă a U.R.S.S. a alcătuit echipele 
pentru campionatele mondiale de la Pra
ga. Echipa feminină cuprinde pe Laima 
Balasite, Zoia Rudnova, Dzidra Lukina, 
Svetlana Grimberg și Signe Paisiarv. Din 
echipa masculină fac parte Viktor Popov, 
Anatoli Amelin, Sigmund Kalnînș și Da
vid Brodski.

GIMNASTICĂ. — „Cupa U.R.S.S.” la 
gimnastică a revenit anul acesta sporti
vei Polina Astahova, care a totalizat la 
individual compus 77,25 de puncte. Pe 
locul doi s-a clasat Sofia Muratova, iar 
pe locul trei Tamara Manina. Polina As
tahova a mai cîștigat acest trofeu în 1959 
și 1960.

Petrolul 2 - 0
de Novak. După numai cîteva minu
te Petrolul este obligat să rămână în 
10 jucători ; Fronea, accidentat, pă
răsește terenul. Echipa noastră are 
ocazia să reducă scorul, întrudt 
beneficiază de o lovitură de la. 11 
metri. Vasile Anghel a tras însă slab 
și portarul Aczel a reușit să res
pingă.

în cea de-a doua repriză nu se 
înscrie nici un gol. Petroliștii au o 
mare ocazie de a marca în minutul 
65, dar Badea, deși singur cu porta
rul în față, șutează imprecis.

Returul va avea loc miercurea 
viitoare la Ploiești.

B. IONESCU

Campionatul de box 
pe echipeLa 6 aprilie va începe campionatul republican de box pe echipe. Anul acesta la competiție vor participa 24 de echipe care au fost împărțite în 6 grupe, după cum urmează : Grupa l-a : Steaua București, Dinamo Craiova, Metalul București, Progresul Brăila ; Grupa a H-a : Dinamo București, I.C.O.R. Galați, Progresul București, Farul Constanța ; Grupa a Iii-a : C.S.M.S. Iași, A.S.A Bacău, Petrolul Ploiești, Cîm- pulung Muscel ; Grupa a IV-a : C.S.O. Timișoara, Constructorul Hunedoara, C.S.O. Tg. Mureș, Voința București ; Grupa a V-a : C.S.O. Reșița, C.S.O. Cluj, C.S.O. Sibiu, Unirea București ; Grapa a Vl-a : Metalul Bocșa Romînă, C.S.O. Baia Mare, A.S.A. Oradea și Casa Ofițerilor Brașov.Meciurile din preliminarii vor avea loc la 6, 13 și 20 aprilie (turul), 1, 8 șl 15 iunie (returul). Din grupele I și II se califică în turneul final primele două echipe, iar din celelalte grupe cîte o echipă. Turneul final programează trei reuniuni (29 iunie,-ß iulie și 13 iulie) și se va disputa sistem eliminatoriu.

I

În Indiile franceze de vest se intensifică lupta pentru independentăLONDRA 27 (Agerpres). — Comitetul din Londra pentru pace și independență a Indiilor de vest a dat publicității o declarație în care arată că 40 000 de muncitori agricoli se găsesc în prezent în grevă în insulele Martinica și Guadelupa din Indiile franceze de vest. Greva, arată declarația, are loc în momentul cînd autoritățile franceze au declanșat ample represiuni în Martinica și în Franța împotriva sprijinitorilor Frontului de eliberare din Indiile franceze de vest și Guyana franceză care cer acordarea independenței.Represiunile au început la 11 fe-

bruarie o dată cu arestarea de către poliția franceză a lui Henri Armon- gou și a altor nouă tineri, toți membri ai organizației anticolonialiste a tineretului din Indiile franceze de vest. în declarație se arată că dr. Pied Henri, fostul președinte al filialei din Bordeaux a Asociației studenților din Martinica, a fost a- restat la sosirea sa în această insulă și de atunci a declarat greva foamei, în Franța continuă și acum arestări și acțiuni de intimidare a luptătorilor pentru independența Indiilor franceze de vest, care se găsesc în acdastă țară.
Care este soarta lui Julian Grimau ?

Care este soarta lui Julian Grimau, 
dîrz fruntaș comunist din Spania, 
întemnifat de Franco ? Trăiește ? A 
murit în urma torturilor la care 
a fost supus în închisoare ? Aceste în
trebări au circulat cu insistentă în 
cercurile progresiste din Europa occi
dentală, mai ales după ce ,,La Van- 
guardia", ziar oficios franchist, a repro
dus un articol din revista fascistă „Se
colul Italiei" din 26 februarie, care a- 
nunfa moartea în închisoare a lui Ju
lian Grimau. Este cel pufin straniu ca 
un ziar spaniol să preia o astfel de 
știre de la o publicafie străină, 
cînd se putea informa direct la închi
soarea provincială din Madrid (Cara- 
banchel) în care a fost întemnifat Gri
mau. Franchiști.i se feresc să confirme 
sau să dezmintă vestea, încercînd ast
fel să semene confuzie.

Relatările despre torturile la care a 
fost supus Grimau au trecut dincolo de 
zidurile temnifei și au stîrnit indignarea 
opiniei publice internationale. încercă
rile propagandei franchiste de a dena
tura adevărul despre starea luptătoru
lui comunist au demascat da fapt pe 
înșiși călăii lui. Aceștia au scornit la 
un moment dat pretextul că toate ră
nile lui Grimau ar fi rezultatul... încer
cării lui de a se sinucide. „Fuga de 
sub escortă” și „sinuciderea“ sînt însă 
metode specifice poliției franchiste 
formula nu poate tnșela pe nimeni.

S-a aflat că Grimau a cerut să 
operat de un alt chirurg decîf cel 
închisorii, dar nu I s-a admis. De cel 
Pentru că medicul care ar fl urmat să-l 
opereze era una și aceeași persoană 
cu cel care-l tortura.

Primele informații despre arestarea 
Iul Grimau, membru în Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist din Spania, 
au apărut în presa internațională la 9 
•noiembrie anul trecut. După numai cl- 
teva zile, agenfia spaniolă „Cifra" lansa 
zvonul despre pretinsa încercare a lui 
Grimau de a se sinucide.

Trei medici francezi s-au prezentat 
la Madrid pentru a cerceta starea să-

nătăfii fruntașului comunist spaniol, lată 
ce se spune în raportul lor, publicat 
în ziarui „'l'Humanité" :

„După informațiile oficiale, Grimau, 
conducător al comuniștilor spanioli, a 
încercat să se sinucidă în închisoarea 
din Madrid, la 8 noiembrie 1962. De 
această presupusă încercare de sinuci
dere, Grimau a fost acuzat pentru a 
doua oară în fafa tribunalului din Ma
drid, deoarece în Spania 
este 
le-a 
tarii 
pus 
zele 
de ziarul 
1962, spune că Grimau s-ar fi aruncat 
de la fereastră," spărgînd geamul. Dar 
natura rănilor descrise, lipsa zgîrieturi- 
lor și a tăieturilor pe fafă și pe mîini 
care ar fi trebuit să fie prezente în ca
zul spargerii geamului exclud posibi
litatea unei sinucideri".

Alte știri, care au parvenit din Ma
drid în ultimele zile, arată că tovară
șul Grimau este în viafă, dar că ar fi 
suferit o pierdere de memorie, din 
cauza schingiuirilor.

Soarta lui Grimau îngrijorează 
profund pe oamenii progresiști, care 
cer cu hotărîre ca tovarășul Grimau să 
fie eliberat 1

Încheierea lucrărilor 
Congresului al V*léa 

al Pariidului Socialist 
revoluționar din Ecuador

Și

Premiui „Galabert“
PARIS 27 (Agerpres). — La Paris 

s-au anunfaf hotărîrile juriului „Pre
miului Galabert" pentru aslronaufică 
care se acordă anual pentru „contribu
ții remarcabile în dezvoltarea astronau
ticii". Anul acesta premiul a fost de
cernat pilotului cosmonaut sovietic luri 
Gagarin, pilotului cosmonaut american 
John Glenn, oamenilor de șfiinfă so
vietici Alia Masevici și A. Stern-feld

sinuciderea 
considerată delict. Medicilor nu 

fost îngăduit să-l viziteze. Sani- 
de la spitalul penitenciarului le-au 
la dispozifie observafiile și anali
lor. Versiunea oficială, publicată 

„Pueblo“ la 4 decembrie

QUITO 27 (Agerpres). — La Quito și-a încheiat lucrările cel de-al V-lea Congres al Partidului socialist revoluționar din Ecuador.Congresul a trasat linia politică și a ales noua conducere a partidului. Congresul a sprijinit în unanimitate congresul latino-american de solidaritate cu Cuba oare urmează să aibă loc la Niteroi (Brazilia).

Noi condamnări 
în Spania

MADRID. Tribunalul militar din Ma
drid a condamnat șase antifranchiști la 
închisoare pe diferite termene între 5 
și 18 ani. Ei au fo-st condamnafi în baza 
acuzafiei de „rebeliune armată" și „pro
pagandă ilegală' Acesta este al doilea 
proces care a avut loc la 26 martie la 
Madrid. Cu cîteva ore mai înainte, 
așa-numi’ul „consiliu militar" a început 
procesul împotriva a patru patriofi spa
nioli acuzafi de asemenea de „rebe
liune armată*.

pentru astronautică
care se ocupă de problemele astrono
miei și astronauticii, inginerului francez 
Jean Jacques Baret, precum și ca în
curajare Clubului international de ce - 
cetări astronaufice care a efectuat lu
crări interesante în domeniul studierii 
condițiilor călătoriilor interplanetare.

Premiile vor fi înmînafe în toamna 
acestui an la Congresul International 
de Aslronaufică de la Paris.

Lucrările seminarului internațional 
al studenților

TUNIS. La Tunis își continuă lucrările Seminarul internațional al studenților, convocat în scopul întăririi unității tineretului și studenților din diferite țări. Reprezentanții studenților din țările Asiei, Africii și Americii Latine au chemat pa studenți să lege lupta pentru pace cu lupta împotriva colonialismului și imperialismului, să ia atitudine împotriva bazelor militare americane de pe teritorii străine, împotriva experiențelor nuoleare efectuate de Franța în Sahara, în apărarea revoluției cubane.
Aprobarea programului 

de investijii al guvernului 
algerianALGER 27 (Agerpres). — Adunarea Națională Constituantă a Algeriei a dezbătut și aprobat programul de investiții al guvernului. într-o amplă cuvîntare rostită cu acest prilej, primul ministru algerian Beri Bella a arătat că pentru a lichida înapoierea economică moștenită de la regimul colonial. Algeria „trebuie să ducă o luptă p'e toate fronturile la fel de hotărîtă ca și lupta dusă pentru eliberarea țării”. El a spus că „numai atunci cînd vor fi create condiții pentru planificarea economiei” Algeria va putea păși „pe calea progresului economic și social”.Programul de investiții a fost adoptat în unanimitate de Adunarea Națională. El prevede investiții importante în diverse sectoare ale economiei naționale algeriene. Din totalul fondurilor prevăzute de program, 36 la sută sînt destinate dezvoltării a- griculturii și 17 la sută dezvoltării industriei.

LEBEDELE SĂLBATICE

Pe ecranele capitalei sovietice rulea
ză noul film de desene animate „Le
bedele sălbatice", după basmul cu a- 
celași titlu al lui Andersen. Este vorba 
de un film de lung metraj, în culori, 
pentru ecran lat, realizat de unul din 
cel mai vechi regizori de filme de de
sene animate, Mihail Țehanovski, și so
fia sa, Vera Țehanovskaia.

Realizatorii filmului au păstrat ri
guros textul originalului literar, reușind 
să redea caracterul poetic și lirismul 
operei iui Andersen, umanismul ei lu
minos, ca și elementele de colorit 
national.

nu existau 
Mase mari 
vizibile pe 
acoperiți în întregime cu ghețuri, a 
adăugat el, iar în multe regiuni în 
locul ghețurilor au apărut acum 
plaje.

între anii 1950 și 1955. 
de stîncă sînt în prezent 
munții care înainte erau

ELICOPTER PENTRU NAVIGAȚIE
SUBACVATICĂ

ANTARCTICA SE ÎNCĂLZEȘTEG. M. Budd, unul din membrii ex
pediției științifice australiene din 
Antarctica, care a sosit recent în 
orașul Hobart (Tasmania), a declarat 
că Antarctica se încălzește. Dr. Budd 
a arătat că pe insula Heard, com
plet părăsită în trecut, s-au stabilit 
acum colonii de pinguini și foci cart.

Specialiștii sovietici și-au propus 
să proiecteze un original elicopter 
pentru navigație subacvatică — 
transmite TASS. Aparatul se va de
plasa sub apă cu ajutorul unor elice 
orizontale și verticale.

Elicopterul subacvatic va fi alcă
tuit dintr-o carcasă cilindrică de 
oțel, introdusă într-o altă carcasă, 
din sticlă plastică. în partea de mij
loc a carcasei de oțel va fi amena
jată o încăpere de formă cilindrică 
pentru doi cercetători. Elicopterul va 
avea două hublouri: unul fixat 
în față și unul în jos. Elicele de 
navă cu mers vertical și orizontal 
vor fi acționate de pompe hidraulice. 
Cisterne speciale vor regla plutirea 
aparatului sub apă st la suprafață

cu prilejul cufundării și émersiunii. 
Mașina va fi manipulată de „mîini 
mecanice".

MUNIȚII DIN TIMPUL PRIMULUI
RĂZBOI MONDIALîndeletnicindu-se cu lucrări de a- menajare a șoselei care traversează pădurea Caures (Franța), serviciile de poduri și șosele au descoperit o uriașă cavitate în care se aflau 10 tone de obuze. Acestea sînt muniții nefolosite care se află aci din timpul primului război mondial.

SFÎRȘ1TUL UNEI... ÎNCHISORI

(Statele U- veche clă- închisoare.hotărît să
S-a anunțat că ultimii „pensionari" ai faimoasei închisori Alcatraz din golful San Francisco nite) au părăsit această dire fiind mutați în altăGuvernul american adesființeze închisoarea Alcatraz, deoarece pentru repararea ei ar fi nevoie de 5 milioane de dolari pentru a-i putea păstra reputația de „închisoare din care nu se poate evada”.
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Parlamentul a fost supus 
unui adevărat asediu

Reluarea convorbirilor sovieto-americane
în problema germanăWASHINGTON 27 (Agerpres). — La 26 martie a fost reluat la Washington schimbul de păreri sovieto- american în problemele legate de reglementarea pe cale pașnică a pro-

blemei | U.R.S.S. în s-a întîlnit S.U.A., D.Schimbul
germane. Ambasadorul Dobrînin, de stat alS.U.A., A. F. cu secretarul Rusk.de păreri va continua.

Lucrările conferinței 
pentru dezarmare de la GenevaGENEVA 27. — De la trimisul special Agerpres, C. Benga : Miercuri dimineață a avut loc la Palatul Na- țiutliloi din Geneva, sub președinția șefului delegației R. P. Polone. Blusztajn. cea de-a 114 ședință a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare; A fost dezbătută propunerea U.R.S.S. ca, in cursul lichidări; mijloacelor de transportare la țintă a armei nucleare în prima etapă a dezarmării generale și totale. Uniunii Sovietice și Statelor Unite să li se lase un anumit număr, strict limitat, de rachete, stabilite de comun acord, amplasate exclusiv pe propriile lor teritorii, urmînd ca aceste rachete să fie lichidate la sfîrșitul etapei a doua a dezarmării.în cuvîntarea sa, conducătorul delegației R. P. Bulgaria, Tarabanov, a relevat importanța propunerilor sovietice privind problema aflată în discuție și a criticat totodată poziția neconstructivă a puterilor occidentale față de propunerea U.R.S.S.Reprezentantul a sprijinit, ca de telor Unite.Reprezentantul

Italiei, Cavalletti, obicei, poziția Sta-Reprezentantul R. S. Cehoslovace, 
Kurka, a subliniat că în prezent este necesar să se întreprindă noi eforturi pentru eliberarea omenirii de

pericolul unui război atomic. Reducerea progresivă în procente mici a armamentului nuclear, așa cum prevede planul american, a spus delegatul cehoslovac, ar menține atmosfera de teamă și neîncredere.A luat apoi cuvîntul Semion Ța- 
rapkin, reprezentantul Uniunii Sovietice. care a spus între altele : Dorind să contribuie la progresul negocierilor, Uniunea Sovietică a hotărît să vină în întîmpinarea poziției occidentale făcînd cunoscută la a 17-a sesiune a O.N.U.. prin intermediul ministrului său de externe, Andrei Gromîko, propunerea privind menținerea de către puterile nucleare a unei cantități, limitate de rachete pînă la sfîrșitul etapei a doua a dezarmării. Această propunere nu mai dă nici un temei puterilor occidentale de a obiecta împotriva unui acord în ceea ce privește conținutul primei etape a dezarmării. Trebuie însă ca acestea să manifeste mai multă bunăvoință și flexibilitate în negocieri. Numai măsurile radicale de dezarmare aplicate de la bun început, duc la înlăturarea pericolului unui război nuclear și de aceea Uniunea Sovietică s-a pronunțat și se pronunță pentru luarea unor asemenea măsuri.

Critici la adresa planului de creare 
a forțelor nucleare multilaterale ale N. A. T. 0 «

RIO DE JANEIRO 27 (Agerpres). — După cum transmite agenția United Press International, autoritățile statului brazilian Guanabara au a- restat un număr de 53 de persoane care au sosit în acest stat pentru a lua parte la Congresul latino-ameri- can de solidaritate cu Cuba. Persoanele arestate au fost întemnițate, urmînd, potrivit unui purtător de cu- vînt al poliției locale, să rămînă în închisoare „cîtva timp".

In urma interzicerii de către vernatorul statului Guanabara, noscutul reacționar Lacerda, a desfășurării Congresului la Rio de Janeiro, Congresul va avea loc la Ni- teroi. Acest oraș este capitala statului Rio de Janeiro (care nu cuprinde și orașul care poartă același nume) și nu se află deci sub jurisdicția lui Lacerda.

gu- cu-

★• BRAZILIA. Agenția Prensa Latina anunță că la 27 martie în orașul Niteroi, capitala statului Rio de Janeiro, situat la opt kilometri distanță de orașul Rio de Janeiro, și-a început lucrările conferința braziliană de solidaritate cu Cuba. După cum se știe, această conferință precede congresul latino-american de solidaritate cu Cuba care se va deschide la 28 martie. La conferință participă, după cum menționează genția Prensa Latina, peste 2 000 delegați din toate regiunile țării.
• R.A.U. Consiliul Național

Partizanilor Păcii din R.A.U. a dat 
publicității o declarație în care se a- 
rată că sprijină pe deplin Congresul 
latino-american de solidaritate cu 
Cuba și a chemat pe toți cetățenii 
țării să 
cuban.

a-de
al

se solidarizeze cu poporul

★

LONDRA 27 martie Edward liului Privat, a comunelor cuprinsul prezentate de lordul Home, ministrul afacerilor externe al Angliei, la ședința, de la Paris a Consiliului permanent al N.A.T.O.Planurile de întărire a N.A.T.O. și a pozițiilor sale în acest bloc, întocmite de guvern, au fost serios criticate de mai mulți deputați. Gordon Walker, vorbind din partea fracțiunii laburiste, s-a pronunțat cu vehemență împotriva proiectului american de constituire a forțelor multilaterale ale N.A.T.O. Walker a fost

(Agerpres). — La 26 Heath, lordul Sigi- anunțat în Camera propunerilor conservatorul Litchfield, în evidentă absurditateasprijinit de care a scos acestui plan din punct de vedere militar.Conservatorul Korshaw și-a exprimat neliniștea în legătură cu marile cheltuieli pe care le implică planul de constituire a forțelor multilaterale.

Notă 
de 
guvernului S. U. A.MOSCOVA 27 (Agerpres). — După cum anunță agenția TASS guvernul sovietic a adresat o notă de protest guvernului S.U.A. în legătură cu a- taciil pirateresc săvîrșit împotriva navei sovietice „Lgov” de contrarevoluționari cubani refugiați pe ritoriul S.U.A. \Acest atac a fost săvîrșit la martie în timp ce nava „Lgov” afla în portul cuban Isabela La Sa- gua. Contrarevoluționari cubani s-au apropiat de navă cu o vedetă dinspre mare și au tras asupra navei „Lgov“ cîteva rafale cu o mitralieră de mare calibru.

de protest adresată 
guvernul sovietic

® VENEZUELA. Numeroși depufaji 
venezueiieni, printre care se afla și Ra
mon Saez Merida, Arjenis Gomez și 
Guillermo Garcia Ponce, au declarat că 
salută Congresu' latino-american de 
solidaritate cu Cuba. E1 au arătat că 
sînt convinși că hotărîrile Congresului 
vor duce la intensificarea lupte* po
poarelor Americii Latine pentru elibe
rarea lor de sub jugul imperialist, pen
tru respectarea deplină a principiilor 
coexistentei pașnice, neamestecului și 
autodeterminării popoarelor.• MEXIC. „Congresul latino-american de solidaritate cu revoluția socialistă din Cuba, care urmează să înceapă la 28 martie în Brazilia, va avea o uriașă importanță", scrie ziarul mexican „Prensa Libre“, care salută convocarea congresului.Acest congres, scrie în continuare ziarul, va fi cel mai bun răspuns dat conferinței președinților țărilor A- mericii centrale care a avut loc nu de mult la San Jose. Participanții la această conferință să știe că la Congresul latino-american de solidaritate cu Cuba nu va fi reprezentată burghezia monopolistă S.U.A. și nici oligarhia țărilor America centrală, ci

Formarea noului 
guvern austriacVIENA 27 (Agerpres). — După patru luni de tratative, partidele populist și socialist, care au guvernat împreună Austria timp de 18 ani, au căzut de acord asupra componenței noului guvern. Funcția de cancelar va fi deținută în continuare de Alfons Gorbach, președintele partidului populist, iar funcția de vicecancelar de Bruno Pitterman, președintele partidului socialist. Controversa dintre cele două partide, care se referea formal la redistribuirea portofoliilor ministeriale, privea, de fapt, orientarea politicii externe a Austriei.Partidul populist, care la alegerile din noiembrie 1962 a obținut cu circa 60 000 mai multe voturi decît partidul socialist, a stăruit pentru a i se atribui portofoliul afacerilor externe. Este cunoscut faptul că în interiorul partidului populist există forțe care fac presiuni pentru a determina modificarea politicii de neutralitate a Austriei. în timp ce cancelarul Gorbach a declarat în repetate rînduri că baza politicii externe a Austriei constă în hotărîrea nestrămutată de a menține și a întări neutralitatea permanentă, proclamată de bună voie de Austria, a- ripa de dreapta a partidului populist s-a manifestat deschis pentru renunțarea la neutralitate.Ministerul Afacerilor Externe va fi condus în continuare de Bruno Kreisky, unul dintre liderii partidului socialist. Kreisky este împotriva aderării la Piața comună și pentru menținerea neutralității Austriei.

LONDRA 27 (Agerpres). — Marea demonstrație a șomerilor care a a- vut loc în după-amiaza zilei de 26 martie în fața Parlamentului din Londra și ciocnirea dintre demonstranți și poliție sînt comentate pe larg de ziarele britanice de miercuri dimineața. în titluri mari, ziarele a- trag atenția asupra faptului că manifestația șomerilor s-a transformat într-un adevărat asediu al parlamentului și a exprimat nemulțumirea cercurilor largi ale populației față de politica dusă de partidul conservator. „Parlamentul a fost supus unui adevărat asediu“, scrie ziarul „Daily

Mail“, Iar un alt ziar conservator, „Daily Telegraph'. Constată cu ne- ■ liniște că manifestația antiguvernamentală a șomerilor s-a transformat în adevărate lupte cu polițiștii. „Ö revărsare de oameni furioși au asediat parlamentul“, scrie „Daily Herald“. „Daily Worker* subliniază că manifestația din Londra a șomerilor exprimă puternicul protest popular împotriva politicii antidemocratice a- guvernului. După cum- au anunțat ziarele, șomajul a atins în Anglia și. în Irlanda de nord cifra de 935 000 de persoane, ceea ce reprezintă Un record pentru ultimii 16 ani.
Revendicările studenților italieni

te-17se

O declarație a F. S. M.PRAGA 27 (Agerpres). — Secretariatul Federației Sindicale Mondiale a dat publicității la 26 martie o declarație în legătură cu greva minerilor din Franța, caie a Intrat în cea de-a patra săptămînă.Secretariatul F.S.M. trimite curajoșilor luptători pentru cauza clasei muncitoare un fierbinte salut frățesc. Declarația arată că este necesar ca solidaritatea muncitorească internațională cu lupta minerilor francezi să fie dezvoltată și mai departe.
(Desen

de EUGEN TARU)

Patrioții guate
malezi, tăind le
găturile telefonice 
dintre capitala tă
rii și regiunile 
nord-estice, au îm
piedicat pe dicta
torul Ydigoras Fu
entes în aplicarea 
de contramăsuri 
împotriva partiza
nilor.

O legătură tele
fonică trainică.

m ml a minerilor erameziIn Franța se desfășoară cea mai importantă luptă grevistă din industria carboniferă din cite au avut loc pe cuprinsul ei după anul 1947, Minerit au intrat astăzi în a 27-a zi de grevă. In mod practic nici un gram de cărbune n-a mai fost smuls din adîncuri, nici un va- gonet nu s-a mai ridicat la suprafață. Pichetele de grevă au fost întărite, și în multe locuri, în ciuda frigului, femeile s-au alăturat soților. Dar n-a fost necesar ca pichetele să intervină căci nici un miner nu s-a prezentat la lucru. In toate bazinele carbonifere — Noird- Pas-de-Calais, Lorena etc. — greva continuă să fie totală. Ruperea tratativelor dintre direcția minelor de cărbuni și sindicate, anunțată luni, a făcut să crească și mai mult combativitatea muncitorilor din subteran.Minerit au Intrat în grevă pentru a obține satisfacerea unor revendicări vitale. Ei se numără în prezent printre muncitorii cei mai defavorizați. Salariile lor sînt mici în raport cu ahe categorii de muncitori care lucrează în condiții mai ușoare Din luna iulie 1957, acestea au crescut cu 11 la sută mai puțin decît media salariilor din industria particulară (minele de cărbuni din Franța aparțin întreprinderilor de stat) ; deși și acestea sînt departe de a urma evoluția costului vieții.Situația minerilor s-a înrăutățit considerabil de cînd au luat ființă și au început să funcționeze uniunile monopoliste vest-europene „Comunitatea europeană a cărbunelui și oțelului’ (C.E C.A.) și Piața comună.în primul rînd. lupta de concurentă din cadrul acestor organisme a dus la intensificarea exploatării minerilor. In condițiile capitaliste, mecanizarea extracției a avut ca urmare o accelerare a cadenței de muncă, creșterea productivității nefiind însoțită de sporirea corespunzătoare a salariilor. Numărul

accidentelor mortale sau grave a crescut în proporții considerabile. Numai în bazinul Nord-Pas-de-Ca- lais, în decursul a 6 ani, el a sporit cu 400, deși numărul muncitorilor a scăzut cu 12 000. Silicoza face ravagii.Minerii îșt văd viitorul periclitat de situația generală din industria carboniferă. Ca urmare a hotărîri- lor organelor de conducere ale „Comunității europene a cărbunelui și otelului“, guvernul aplică un
Corespondență 

din Paris

plan sistematic de teducete a producției de cărbune. Planul prevede ca producția de cărbune, care In 1959 se ridica la 60 milioane tone, să fie redusă la 55 milioane în anul 1965 și la 45 milioane în anul 1975 — ceea ce echivalează cu nivelul din 1924, adică cu cincizeci de ani în urmă.în baza acestui plan, au fost închise unele mine — ca acelea de la Decazeville în decembrie 1961— și ne amintim cu cîtă vigoare s-au ridicat atunci minerii din acest bazin pentru a-și apăra dreptul la muncă. Situația creată, perspectiva ca muncitorii să fie conțediați și nevoiți să plece în alte regiuni în căutare de lucru este folosită de autorități ca un mijloc de presiune asupra minerilor, pentru menținerea salariilor scăzute.Ridicîndu-se cu hotărîre în a- părarea revendicărilor lor, minerii și întregul proletariat care-i sprijină condamnă implicit grelele consecințe social-economice ale Pieței comune pentru oamenii muncii, ale politicii de înarmare promovată de guvern.Conflictul a cunoscut o primă fază în luna ianuarie. Reprezentanții Confederației generale a muncii

(C.G.T.) și „Force Ouvrière” au hotărît atunci să înceapă „o grevă în faja mașinilor“ cu scopul de a determina începeirea live. Discuțiile, care < 15 februarie, nu au un rezultat.In aceste condiții < fraie sindicale — C.G.T., C.F.T.C. și F.O. — au lansat un apel la grevă pentru 1 martie. Guvernul a încercat imediat să înăbușe greva; la 2 martie a fost semnat decretul cu privire la „rechiziționarea“ minerilor, adică a aducerii lor la lucru prin ordine de chemare. Măsura de intimidare nu și-a atins scopul; minerii au hotărît 6ă continue lupta.în sprijinul grevei minerilor a luat naștere o mișcare de solidaritate de o amploare fără seamăn. Numeroase organizații sindicale (a metalurgiștilor, a minerilor de la minele de fier, a textiliștilor, a feroviarilor, a funcționarilor de la poștă, de la bancă și de la marile magazine, a învățătorilor), sprijină sub diierite forme acțiunile minerilor, e-au angajat în luptă pentru propriile lo,r revendicări. Astfel, oamenii muncii din construcții, funcționarii de la băncile din Paris și provincie au declarat marji greve care au variat între 2 șl .24 de ore. Miercuri traficul feroviar a fost perturbat în urma grevelor turnante, care s-au desfășurat în întreaga țară. In total, în Franța continuă în prezent să se afle în greve 500 000 de oameni ai muncii.In fața combativității muncitorești autoritățile au recurs la diferite manevre. La 13 martie ele au propus -crearea unei „comisii înțelepți",.. însărcinată să „ dieze“jțÎevendicările minerilor ale tuturor muncitorilor din sectorul naționalizat și să prezinte apoi un raport guvernului. Scopul era de a tărăgăna și mai mult soluționarea situației, în speranța că

t unor trata- au început la dat însă nicicele trei cen-

din din masele celt mai largi ale popoarelor latino-ame- ricane.
încheierea reuniunii 

„celor șase“ de la Baden-Baden

Lupta pentru reînnoirea democrată 
școlii din Italia a cunoscut zilele a- 

cestea noi și interesante episoade. 
Poliția a blocat facultatea de arhi
tectură din Roma, ocupată de stu
denți de 7 zile. Un cordon de poli
țiști nu dă nimă
nui voie să pătrun- ......... ........
dă în facultate. A- 
cum ca este prac
tic asediată.

Blocarea facultă
ții din Roma a fost 
efectuată într-un i 
tre reprezentanții organizațiilor sin
dicale și studențești urma să aibă 
loc o îvtîlnire în cadrul facultății. 
Ieri, ziarul Unita" scria în legă
tură cu aceasta : De ce se mai pot 
întîmpla astăzi asemenea fapte ? 
Pentru că in fond se urmărește men
ținerea facultății în situația unui 
turn de fildeș, departe de proble
mele reale ale țării. Independența 
pe care și-au asumat-o tinerii, cri- 
ticil.e pe care le fac celor care au 
dus școala și universitatea italiană 
în pragul 
grijorare

a

i

moment cind, în-

falimentului, provoacă în- 
in cercurile oficiale.

Manifestațiile studenților turci 
împotriva eliberării lui Bayar 26ANKARA 27 (Agerpres). — La și 27 martie, la Istanbul și Ankara au continuat manifestațiile studenților împotriva eliberării provizorii din închisoare a fostului președinte al Turciei, Celal Bayar, precum și împotriva încercărilor „Partidului dreptății" de a obține eliberarea tuturor politicienilor vechiului regim și de a prelua puterea în țară.Potrivit relatărilor agențiilor de presă, în piața Taksim din Istanbul a avut loc marți o demonstrație de protest a studenților care și-au exprimat atașamentul față de principiile loviturii de stat de la 27 mai. In cursul demonstrației, studenții au rupt și au ars demonstrativ ziarul „Yeni Istanbul“ și alte cîteva ziare care sprijină „Partidul dreptății“.In cursul unei demonstrații asemănătoare organizată miercuri de studenții din Ankara 16 persoane au fost rănite, dintre care patru grav, anunță agenția France Presse. Demonstranții au aruncat cu pietre în ferestrele sediului „Partidului dreptății" și apoi au pătruns în clădire, aruneînd în stradă mobilierul și arhiva. între studenți și membrii „Partidului dreptății“ aflați în imobil s-au produs ciocniri. Aceștia din urmă au fost evacuați în camioanele armatei, în timp ce studenții au manifestat în continuare pe străzile orașului.

BONN 27 (Agerpres). — La Baden- Baden (R. F. Germană) a luat sfîr- șit la 26 martie reuniunea miniștrilor de finanțe ai țărilor membre ale Pieței comune. In comunicatul dat publicității la încheierea lucrărilor se recunoaște că deosebirile existente în sistemele fiscale și în politica fiscală ale țărilor membre ale „Pieței comune pot duce la adîncirea luptei de concurență între țările Pieței comune“.
„Associated Press“ despre 

vizita lui H. Wilson 
în S. U. A.

Ce vor studenții de la arhitectură ? 
Trebuie spus că acțiunea lor se in
serează în temele actualei lupte po- •' 
litice din Italia, 
tectură este cea 
mai mult de pe

Corespondență 
din Roma

Facultatea de arhi- 
care se-resimte cel- 
urma crizei organi

zării universitare. 
Lupta- studenți

lor se încadrează 
in lupta pe care o 
duc clasa munci
toare, partidul 
său și sindicatele 
o politică radicalpentru a impune 

schimbată în întregul mers al țării.
Studenții cer reforme democratice 

în viața universitară. Lupta stu
denților de la arhitectură s-a 
extins și la alte facultăți din Ita
lia. Marți, la Roma, în toate fa
cultățile și institutele superioare 
studenții, asistenții și profesorii 
au organizat greve de protest. 
La Florența, facultatea de arhitec
tură a fost de asemenea ocupată de 
studenți. Partidele democrate și or
ganizațiile sindicale și-au exprimat 
solidaritatea cu lupta dusă de stu
denți.

GIORGIO PASTORE

„Contractul T F X ii

un nou scandal la Washington
„O comandă de mai 

multe miliarde de dolari 
— unu1 din cele mai mari 
contracta militare din pe
rioada postbelică — con
stituie mobilul unei dispu
te to* ma: înverșunate ce 
se 
shing*on" 
timu' său 
„U. S.

minerii vor demobiliza și, împinși de foame, vor relua lucrul.La 23 martie au fost date cității concluziile „comisiei lepților" ; ele recunosc cel parțial, temeinicia revendicărilor minerilor. Pe baza acestor concluzii au început negocieri între reprezentanții sindicatelor și ai direcției minelor. Ele n-au dat însă nici un rezultat. Greva minerilor continuă deci, bucurîndu-se de sprijinul larg al opiniei publice. S-a anunțat că în cursul după-a- miezii de ieri a avut loc o nouă ședință a Consiliului de Miniștri, sub președinția generalului de Gaulle, la care a fost reluat în discuție raportul întocmit de „comisia înțelepților“.Lupta muncitorilor francezi este aspră ; ea impune grele sacrificii. Dar în casele lor modeste, minerii și curajoșii lor tovarăși afirmă cu toții cu o hotărîre de neclintit : „Vom revista l Lupta continuă 1“
HENRI VELAYParis, 27 martie.

publi- înțe- puțin

LONDRA 27 (Agerpres). - La 28 martie pleacă într-o vizită în S.U.A. liderul partidului laburist, Harold Wilson. într-un comentar consacrat acestei vizite, corespondentul agenției Associated Press. Arthur Gavshon, scrie că ea are o anumită semnificație dacă se ține seama că Wilson „este omul despre care mulți cred că va fi următorul prim-mi- nistru al Angliei“.Analizînd pe larg vederile politice ale lui Wilson, corespondentul subliniază că în ce privește relațiile anglo-americane, liderul laburist ar dori să înceapă, în cazul în care ar deveni prim-ministru, cu anularea acordurilor de la Nassau. Totodată, arată Gavshon. „el ar dori ca americanii să promoveze o politică comercială și vamală mai liberală”.Gavshon relevă în continuare că Wilson va face cunoscute guvernului american părerile partidului laburist cu privire la necesitatea „unei reforme a N.A.T.O, și a strategiei sale". El îi va împărtăși președintelui Kennedy convingerea sa că există posibilitatea slăbirii încordării internaționale și strîngerii legăturilor dintre Est și Vest.

MOSCOVA. La 26 martie la Casa literaților din Moscova s-a deschis plenara Uniunii scriitorilor sovietici, ale cărei lucrări vor dura trei zile.
Acțiune judiciară împotriva
săptămî naiului ,,1'Express"

PARIS. Ministerul de Interne al Franței și autoritățile polițienești din Paris au început o nouă acțiune judiciară împotriva săptămînalului „L’Express". care a publicat diferite materiale cu privire la activitatea O.A.S.-ului în Franța și Germania
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Wa- 
în ul- 
revista 

AND 
După 

ameri- 
izbuc-

desfășoară ta 
— scrie 
număr 

U. S, NEWS 
WORLD REPORT", 
cum scriu ziarele 
cane, în scandalul 
nil în jurul acestui con
tract sînt implicate per
soane ca ministrul de 
războ* a' S.U.A., Robert 
McNamara, adjunctul a- 
cestaia, Gilpatric, un șir 
de senatori și de membri 
a' Camerei reprezentan
ților. în centrul contro
verse1' se găsesc două 
uriașe monopoluri pro
ducătoare de armament : 
„Boeing Company” și 
„General Dynamics Cor
poration“. Acesta din 
urmă a objinut comanda 
în valoare de aproxima
tiv 7 miliarde de dolari 
pentru fabricarea unu' 
nou tip de avion cu reac
ție „TFX" („Tactical Figh
ter Experimental"). Inlru- 
cît condițiile perfectări* 
contractului au dat naș
tere ta acuzații, 
comisie senatorială 
de ma* 
audieri în legătură cu a- 
ceasta.

Pentru a înjelege de 
ce disputa în jurul „con
tractului „TFX" a luat

o sub- 
face 

multa săplămîn'

propoijii alî* de mari, 
trebuie să amintim de 
lobby-ișli și de presiu
nile exercitate de e* pen
tru obfinerea contractelor 
militare. Se știe că în ju
rul Pentagonului, ca și pe 
sălile Congresului, mișună 
to* felul de furnizori, in
termediari, oameni care 
se ocupă cu traficul de 
influentă lobby-știi.

Referindu-se ta același 
„caz TFX”, ziarul „PA
RIS PRESSE L'INTRANSI
GEANT” amintește că 

lui 
calitatea 
lucra* ta 
care se 
de inte- 

„General

amintește 
„Gilpatric, adjunctul 
McNamara, In 
ui de avocat a 

o firmă juridică, 
ocupa în specia' 
resele firme' 
Dynamics".

In fața subcomisiei se
natoriale s-au perinda* 
ma' mulți ofițeri superiori. 
Aceștia au arătat că 
„Consiliul militar de eva
luare a surselor", compus 
din tre* general' și un a- 
miral, a analizat planurile 
prezentate de firmele con
curente. S-a apreciat că 
desenele firmei „Boeing" 
sînt ma1 bune. în plus, 
prejul fixat de „Boeing" 
era mal convenabil. Con
tractul l-a obținut însă... 
„General Dynamics". în

cu implicațiile 
caz, agenția 
Presse" relata 

„McNa- 
ținu* să facă cu-
în mod public 

sa financiară per- 
deoarece, cum a

legătură 
acestu* 
„France 
zilele acestea că 
mara a 
nosculă 
situația 
sonală,
arăta* un purtător de cu
vin* oficia1 american, u- 
nele ziare au declarat că 
comisia care efectuează 
ancheta... examinează po
sibilitatea ca atribuirea a- 
cestor comenzi de a- 
vioane să fi fos* determi
nată de un interes perso
nal. Potrivit declarației 
purfălorulu' de cuvțnt — 
continuă agenjia — ave
rea personală a lui McNa
mara se cifra la 1 martie 
ta 1 278 200 de dolari’.

Vorbind despre rezis
tențele pe care le întîm- 
pină „contractul TFX", co
respondentul ta Washing
ton a' ziarului francez 
„LE MONDE" subliniază 
că „acestea provin mal 
ales din rîndurile milita
rilor și industriașilor ame
nințați să-și piardă co
menzile. Atî* unii cîl șl 
ceilalți posedă în Con
gres poziții solide".

Așa e. Pozijti hèsolide, 
șubrede are bietu' con
tribuabil care plătește cu 
sudoarea muncii povara 
cheltuielilor militare, me
nite să aducă supraprofi- 
turi trusturilor de arma
ment.

S. L.
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occidentală. Revista a mai fost obiectul unor asemenea acțiuni judiciare.
PARIS. Adlai Stevenson, reprezentantul permanent al S.U.A. la O.N.U., s-a întîlnit la 26 martie cu primul ministru francez Georges Pompidou. Scopul vizitei lui Stevenson in Franța, arată agenția Associated Press, este de a convinge pe oamenii de stat francezi că planul președintelui de Gaulle de a crea forțe nucleare proprii „este greșit“. La 27 martie Adlai Stevenson a sosit la Londra. El va avea întrevederi cu primul ministru Macmillan și cu alți miniștri ai guvernului britanic.
BUENOS AIRES. In noaptea de 25 spre 26 martie politia din orașul ar- gentinean La Plată a devastat una din tipografiile acestui oraș și a confiscat 10 000 de exemplare ale publicației „Nueva Era”, sub pretextul că această publicație ar fi „un organ comunist” Directorul tipografiei și trei muncitori tipografi au fost arestați de către noliție.

în primă audiție

SAN JOSE. Julio Sannoll, deputat din partea partidului „Acțiunea populară democrată", a prezentat Adunării Legislative (parlament) o rezoluție în care se cere guvernului Republicii Costa-Rica să revizuiască contractele dezavantajoase pentru țară, încheiate cu societățile străine. Adunarea Legislativă a aprobat această rezoluție în care se cere nularea privilegiilor de care bucură monopolurile străine Costa-Rica. a- se în
la

In cadrul unui miting care avut loc la Saint Etienne, 2^)00 dea
manifestant! și-au exprimat solidaritatea lor cu minerii greviști.

GENEVA. Postul de radio Geneva 
a prezentai în concert public miercuri 
seara. în primă audijie, concertul 
pentru violoncel și orchestră de com
pozitorul romîn Anatol Vieru. A in
terpretat orchestra simfonică „Suisse 
Romande“ de sub conducerea lui 
Jean-Marie Auberson. Solist a fost 
violoncelistul romîn Vladimir Orlov. 
Publicul a aplaudai îndelung lucrarea 
compozitorului romîn, distinsă la sfîrși
tul anului trecut cu premiul Regina 
Maria Jose, instituit de postul de radio 
Geneva.

DELHI. La 27 martie a sosit Delhi regele Laosului, Sri Savang Vatthana, care în timpul vizitei sale de trei zile în India se va întîlni cu primul ministru al țării și va face o călătorie în țară. Regele este însoțit de primul ministru, Suvanna Fumma, și de alte persoane oficiale.
SOFIA. In orașul Ruse s-a des

chis la 22 martie tradiționalul 
Festival de primăvară al muzicii 
simfonice, anunță B.T.A. La festival 
participă artiști din Republica Popu
lară R.omînă. Uniunea Sovietică. An
glia, Franța și alte țări. La 26 mar
tie, dirijorul romîn Iosif Conta a 
condus concertul orchestrei simfo
nice a radiodifuziunii și televiziunii 
bulgare.

AMMAN, Agențiile de presă a- nunță că la 27 martie guvernul iordanian a prezentat regelui Hussein demisia. Regele Hussein a acceptat demisia girveinului și. l-a însărcinat pe unul din foștii prim-miniștn, Samir El Rifai, să formeze noul vein.
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