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Nicolae Ursan și Constantin Purcel sînt frezori la uzine'e 
„Steagul Roșu"-Brașov. Punind un accent cit mai move pe ca
litatea produselor pe care le execută, ei iși controlează re
ciproc munca, lată-i împreună urmăr:-d funcționarea corectă c 

mașinii pentru a realiza precizia piesei.
Foto : V. CONSTANT! NESCU

Deasupra, cer de tablă r. 
clă. Dedesubt, lingă ne., lin
gourile incandescente trec pe 
rub cilindri măriri și se cta-.- 
gesc tot mai mult, devemud 
ceea ce oamenii le impun să 
fie: bare, plăci sau șine meta
lice.

Sîntem la laminoare, la Com
binatul metalurgic din Reșița.

La una din linii, unde ba
rele rezultate abia depășesc 
grosimea unui stilou, jocul fi- 
șiei metalice are ceva din eu- 
ritmia și luminozitatea unui 
dans cu eșarfe, din arta pita* 
de miracole a Orientului înde
părtat. Stăpînirea dungilor de 
foc, cere multă agilitate mii- 
nilor tinere, încordate pe mî- 
nerele reci ale cleștilor, și mul
tă atenție ochilor ațintiți spre 
orificiile prin care, din secun
dă în secundă, țîșnesc fasci- 
nanții șerpi de lumină.

Brigada lui Petrică Nicolae, 
unde asistăm la acest specta
col revelator, a ocupat în ia
nuarie locul fruntaș între ce
le trei brigăzi de la „linia 
de laminare fină", cu o 
depășire a sarcinii de plan cu 
8,5 la sută și, respectiv, cu 3,5 
la sută a propriului angaja
ment, dînd în același timp nu
mai laminate de bună calitate.

Căutînd să extragem sem
nificația unor asemenea pro
cente, am poposit cîtva timp 
printre acești tineri entuziaști. 
Cind ne-au vorbit de realiză
rile lor, am observat revenind 
deseori, în cuvintele ce ni le

Foe-all*:*

F c ctizftecra tocjt’c — tot 
t» focal iatreeerh—*, su J*- 
rrecert* «e-a «jalct să ne for
măm ca oamenU." etc. Expre
sia celor din Reșița reliefa bo
gate semnificații. Mur.ca, în
trecerea socialistă, lupta pen
tru mărirea producției și pen
tru calitate reprezintă un exa
men, o școală unde tineretul 
învață și demonstrează atașa
mentul adine față de cauza co
munistă.

Acum, in întrecerea socia
listă pornită în cinstea măre
țului eveniment ce-l constituie 
aniversarea partidului, tinerii 
se străduiesc să dea în fiecare 
zi o producție de calitate su
perioară. Pentru tinerii la- 
minoriști, întrecerea socia
listă e o forță stimulatoa
re a energiilor. Ea a mo
bilizat cu multă eficacitate 
colectivul în jurul sarcinii 
primordiale : ridicarea perma
nentă a calității, alături de 
realizarea ritmică a planului. 
In consfătuirile de la locul de 
muncă și în adunările generale 
de organizație, tinerii au dez
văluit cu curaj lipsurile și au 
propus inițiative. Pe lingă 
buna stăpînire a meseriei de 
laminorist, tineri ca Ciuta Ni
colae, Olaru Mircea, Chera 
Cornel — au dovedit că știu 
să lupte neobosiți pentru com-

**adciMK: tocm ag buacâ Iar 
de ta mint ■<- de cs-
Tieeș'r’t s rxtxrvr pastardor 
ie acra, porustâ de ei, a dus 
ta creștere; simțitoare a cali
tății produselor in brigada a 
Il-a, din care fac parte.

Un ciștig definitiv al între
cerii îl reprezintă punctualita
tea și prezența la lucru a ti
nerilor din brigada a Il-a, ab
sențele nemotivate ținind. a- 
cum de domeniul amintirii.

Sub îndrumarea inginerului 
Belcotă Samuel, șeful liniei de 
laminare, a maistrului Ghiță 
Gheorghe, sau a secretarului 
organizației U.T.M. de secție, 
Chermeleu Ion, tinerii își ridi
că zi de zi calificarea. Expre
sia plastică a creșterii califi
cării o constituie graficul orar, 
introdus zilele acestea în sec-

-uBsca 
anga.a- 

i ă pe 
arțaria Decadal fa gazeteta 
de pere-.e de la xziâx. 
foaza volar.tă a siațîun 
fi publicate articole prin care 
vom populariza experiența 
bună a mecanizatorilor frun
tași și a celor mai bune grupe 
U.T.M. Tot din zece în zece 
zile, după consfătuirile de 
producție care au Ioc la bri
găzi, vor avea loc scurte șe
dințe ale grupelor U.T.M. cu 
care ocazie va fi analizată 
participarea tinerilor mecani
zatori la întrecerea socialistă 
și îndeosebi calitatea lucrări
lor efectuate de aceștia și se 
vor stabili măsurile . necesare

Cu cițiva ani in urmă, pe 
locul 
de la Govora era un colț de 
luncă 
măvara porumb.

Deodată, însă, într-o bună 
dimineață lunca prinse să ră
sune de cîntecele brigadieri
lor. Erau tineri din toată 
țara veniți, la chemarea 
partidului, să-i ajute pe con
structori la înălțarea unuia 
dintre cele mai importante 
obiective industriale ale pa
triei noastre. In toamna a- 
nului 1958. uzina a fost gata. 
Tinerii brigadieri au plecat 
pe alte șantiere. O parte din
tre ei însă au cerut să fie 
primiți să lucreze la uzina 
la a cărei construcție pusese
ră atita suflet. Se aflau prin
tre ei Dumitru Petrache, Oc
tavian Flounder, Vasile Cris
tian, Ion Ancuța.., Ce s-a 
întimplat cu ei ?

Ce fac ei azi ?
Pe fostul șantier băieții a- 

ceștia nu se pricepeau la alt
ceva decit la săpat, ceratul 
pământului cu roaba, pregă
tirea mortarului pentru zi
dari, sau împletirea sîrmelor 
pentru armături, 
prin secțiile 
Petrache, mai

l-ceputul me secte!

STUDIUL RITMIC,

MIHAI NEGULESCU

ALEXANDRU MORARU 
secretarul organizației de bază 

U.T.M. din S.M.T. Bonțida, 
regiunea Cluj

La capătul tarlalei se apro
vizionează semănătoarea. 
Apoi, întregul agregat va fi 
pus din nou în mișcare, pen
tru ca pe tarlalele gospodă
riei colective din 
Putineiu, regiunea 
rești, insămințările

terminate cit mai curind.

comuna
Bucu- 

să fie

PERSEVERENT, 
ASIGURĂ SUCCESUL

Numai oțel de buna
DEVA (de la co

respondentul nostru).
Pe platforma Oțe- 

lăciei Martin nr. 1 
de la Hunedoara 
lupta pentru a da 
patriei oțel de cea 
mai bună calitate și 
in cantități tot mai 
mari este mai îndir- 
jită in ultima vreme. 
Cele 3 brigăzi ale 
tineretului care de
servesc, pe schim
buri, cuptorul nr. 5, 
conduse de Cluj Os
vald, Sergiu Costică 
și Șerban Dumitru, 
se află de multă vre
me în întrecere so
cialistă intre ele.

— Brigada 
este hotărită 
numai oțel de bună 
calitate — a spus 
Cluj Osvald, intr-o 
întîlnire cu ceilalți 
doi prim-topitori.

— Atunci să-i dăm 
bătaie, sîntem și noi 
de acord, au inter
venit intr-un glas 
Sergiu Costică și 
Șerban Dumitru, De
viza să fie : „un pro
cent cit mai scăzut 
de rebuturi și, bine
înțeles, cit mai mul
te șarje rapide și 
tone de oțel peste 
plan".

mea 
să dea

calitate
Ieri, cei 3 respon

sabili de brigăzi s-au 
inb'lnit din nou. De 
data aceasta pentru 
a analiza rezultatele 
obținute in ultimele 
3 zile.

Cei trei tineri nu 
au reușit să stabi
lească 
dă e 
nă la 
Toate 
numai 
calitate și au dat în 
cele 3 zile (5, 6, 7, 
martie) cu 120 tone 
oțel mai mult decit 
prevedeau sarcinile 
lor de plan.

care briga- 
in . frunte pi- 
ora actuală, 
au elaborat 
oțel de bună

(Continuare în pag. 2-a)
Foto : AGERPRES

(Continuare în pag. 2-a)
Interviu cu prof. univ.

Jean Livescu
rectorul Universității „C. I. Parhonu București—•--

—•—

Tinerele Dîmboi Elena și Soos 
Elena de la Uzinele „Grigore 
Preoteasa" din Capitală, lucrea
ză la etalonarea contorilor. Lu
crul executat de ele este de cea 

mai bună calitate.

Foto : S. NICULESCU

Agitatorul faptă
In satul Bogza din raionul 

Rîmnicu Sărat mai mulți țărani 
muncitori, oameni gospodari, cu 
prestigiu in sat, s-au hotărit să 
facă un comitet de inițiativă 
pentru înființarea unei gospodă
rii colective. Organizația de 
partid, comuniștii, desfășurau o 
convingătoare muncă politică in 
această direcție. Interesul țărani
lor muncitori era tot mai mult 
cucerit de această idee. Firește, 
organizația de bază U.T.M. n-a 
rămas indiferentă față de o pro
blemă așa de importantă care 
era în centrul atenției întregului 
sat și, îndrumată de organizația 
de partid, a intensificat munca 
politică în rîndul tineretului. A 
căutat cele mai potrivite acțiuni 
prin care să lămurească tinerilor 
superioritatea de necontestat a 
gospodăriei colective față de 
gospodăria individuală. Una din 
aceste acțiuni a fost și organi
zarea unor cercuri unde să se 
citească și să se discute statutul 
model al gospodăriei agricole 
colective. La aceste cercuri 
membrii comitetului U.T.M. i-au 
invitat pe comuniștii Pavel Toma, 
Nicolae Munteanu și pe alții din 
comitetul de inițiativă și i-au ru
gat să le lămurească tinerilor a- 
numite probleme din statut. A-

ceștia au făcut-o cu dragoste și colectiviștii au 
i-au îndemnat pe tineri să po- griu, 2.400 kg 
vestească și părinților lor despre 22.000 kg sfeclă de zahăr in me- 
cele aflate. S au mai gîndit ute- 
miștii și la alte acțiuni care sînt 
mai pe înțelesul tinerilor, mai 
aproape de inima lor. De pildă, 
au hotărit să nu lipsească de la 
nici o vizită ce se face la gos
podăriile colective din împreju
rimi și s-au angajat să-i îndemne 
și pe părinții lor să ia parte la 
aceste vizite.

Astfel au mers la colectiviștii 
din Ciorăști utemiștij Ileana și 
Pavel Vizireanu, Mioara Mun
teanu și alții. Au fost cu ei și 
cițiva membri ai comitetului 
U.T.M. și Mircea Croitoru, direc
torul căminului cultural. Acasă 
la colectiviștii vecini, tinerii din 
satul Bogza au văzut și aflat 
multe lucruri care le-au plăcut. 
Mulți dintre ei și-au notat în car
netele lor cifre, fapte mai deo
sebite care le-au stîrnit interesul 
și admirația.

S-au întors acasă 
de vizita pe care o 
Seara, Ileana și Pavel 
s-au sfătuit cu mama 
scos carnețelele și i-au 
niște cifre. Erau culese de la gos
podăria colectivă din Ciorăști. 
$i astfel mama lor a aflat că

obținut 1.750 kg 
porumb boabe,

mulțumiți 
făcuseră. 
Vizireanu 
lor. Au 

citit

die la hectar, l-au moi spus că 
le-au trebuit citeva ore ca să vi 
ziteze grajdurile mari cu sute de 
animale, saivanele cu mii de o«, 
îngrășătoria de porci, puierc 
țele. l-a plăcut mamei să ascuite 
cum trăiesc colectiviștii acasă la 
ei și cum este cu zestrea. $i e 
i-au povestit, așa cum au aflat 
și au văzut la noii lor prieten: — 
tinerii colectiviști — că aici fete e 
și flăcăii se căsătoresc fără să s 
mai bată capul dacă au sau nu 
pămînt, căruță cu cai sau bo 
de muncă. Pentru că gospodă
ria colectivă pe care ei se strâ 
duiesc s-o facă, prin munco lor 
tot mai bogată și mai iniiori- 
toare le asigură un trai imbe 
șugat, lipsit de griji ; le asigură 
deci, o zestre mult mai mere s 
mult mai trainică decit și-ar f 
putut-o face ei singuri.

Despre lucrurile acestea au o- 
flat și alți țărani muncitori de o 
fiii lor care au luat parte Io 
vizite și din programele brigăz 
artistice de agitație alcătuite pe 
baza faptelor culese din acti
vitatea și viața colectiviștilor vi
zitați. Cu ajutorul cînteculu:, el 
versului oamenii au aflat cum

fi mai matur, a făcut o școa
lă de calificare și lucrează 
ca operator chimist la calci
nate : Floander, băiatul ace- 
la zburdalnic pentru care, 
împletitul sîrmei era o muncă 
de mare pricepere, e acum 
fochist la cazonele de înaltă 
presiune. Fochist a devenit și 
Ancuța. Vrtsile Cristian a ab
solvit școala de maiștri. Lu
crează ca maistru chimist, 
își împinge șapca mai pe 
ceafă și spune rîzînd: „A 
crescut uzina, am crescut și 
noi".

Dar nu numai foștii briga
dieri au devenit muncitori 
calificați, oameni de nădejde 
ai colectivului socialist. Ti- 
nara uzină din Lunca Govo- 
rei a fixat încă din primele 
luni de existență și în viața 
altor tineri drumuri drepte, 
în stare să trezească și să 
dezvolte pasiunea pentru 
munca la mașină. Numeroși 
absolvenți ai școlii medii din 
Rm. Vîlcea — unii dintre ei 
nehotărîți încă ce anume 
meserie să-și aleagă in viață 
au ales calea muncii în uzi
nă. O bună parte dintre ei 
lucrează azi ca muncitori de 
înaltă calificare. Duțu loan 
este operator chimist, Vețe. 
leanu Cornel, de asemenea, 
Maria Gib a devenit laboran
tă, Marinele Teodorescu, cea 
care intrînd în uzină îi era 
teamă să se apropie de ma
șini, este și ea tot laborantă. 
Pe alți tineri, cum sînt 
Popescu Ioan Oltețu sau loan 
Huidu, uzina i-a trimis la 
facultate. Ei sînt acum stu
denți, iar miine vor fi ingi
neri.

Majoritatea muncitorilor de 
la Uzinele de sodă Govora 
sint tineri. Un drum minunat 
se așterne larg în fața lor, 
plin de visuri, de realizări și 
satisfacții, un drum al muncii 
pentru socialism în clocotul 
căreia oamenii devin mai o- 
țeliți, mai siguri în împlini
rea năzuințelor lor.

Uzină linără, oameni ti
neri. Are dreptate tovarășul 
Cristian: crește uzina, cresc 
și oamenii.

V. BARAN

De aproape o lună de zile 
studenții au revenit în 
amfiteatre. A început 

semestrul II. Bilanțul primu
lui semestru prilejuiește tutu
ror studenților și cadrelor di
dactice concluzii 
țăminte pentru 
de muncă care 
facultăți. La 
„C. I. Parhon", sub conduce
rea comitetului de partid, s-a 
făcut o amplă analiză a acti
vității profesionale desfășura
tă in primul semestru și mai 
cu seamă a rezultatelor obți
nute la examene. Concluziile 
constituie punctul de plecare 
in activitatea din cel de al 
doilea semestru. Rectorul uni
versității, prof, univ, Jean Li
vescu, ne-a împărtășit citeva 
din aceste concluzii.

— Sesiunea de examene care 
s-a încheiat — ne spunea to
varășul Jean Livescu, — se 
caracterizează printr-o bună 
pregătire a studenților și prin 
rezultate calitativ ridicate.

— Ați vrea să ne vorbiți des
pre aceste rezultate?

— Cifric, . rezultatele sînt 
următoarele : procentul celor 
care s-au prezentat la examen 
(student-examen) este de 92,5 
la sută. Dintre aceștia, 87 la 
sută au promovat examenele. 
Interesant este de analizat a- 
cest procent al promovaților. 
Notele de 9 și 10 reprezintă 
38,6 la sută, notele de 7 și 8 
— 37,9 la sută, iar notele de 5 
și 6 — 23,5 la sută. Precumpă
nesc, deci, notele bune- Acea
sta înseamnă că munca desfă
șurată în cursul semestrului, 
care s-a intensificat în preaj
ma examenelor, a dat roade. 
Sint puțini acei studenți care 
nu s-au prezentat la examene 
și tot mai puțini sint acei care 
s au prezentat la ele doar ca 
să-și încerce .jxmocul'

O remarcă specială as vrea 
să fac in legănmă ch rezulta
tele obținute de studenți la 
. xamereie de suztte _ soctale. 
odțxnut rrrritat» mult *"ma: 
rune. Ee m: sint exprimate 

=ma_ prun ncceSe bune obți- 
ttrse. c. ales prep calita- 

Caracterts 
date

bogate, învă- 
noua etapă 
a început în 
Universitatea

mea și capacitatea de a lega 
problemele ideologice și poli
tice studiate de cunoștințele 
de specialitate. Este un merit 
al organizației U.T.M. de a fi 
contribuit la stimularea inte
resului studenților pentru stu
diul ideologic și politic, ajutîn- 
du-i să înțeleagă că o pregăti
re temeinică de specialitate 
este de neconceput fără o pro
fundă cunoaștere a învățăturii 
marxist-leniniste.

— Cum s-a asigurat un ritm 
continuu de studiu ?

— Experiența sesiunilor de 
examene din anul trecut ne-a 
arătat că, alături de majorita
tea studenților care se pregă
tesc sistematic, există o cate
gorie de studenți care muncesc 
superficial, adoptînd sistemul 
aminării examenelor de la o 
sesiune la alta, ceea ce duce 
desigur la obținerea unor re
zultate mediocre. Pe bună 
dreptate se spunea la o adu
nare studențească la care am 
participat, că sesiunea din 
toamnă este sesiunea medio
crității.

De la începutul anului, ca
drele didactice, organizația 
U.T.M. și asociațiile studenți
lor, îndrumate de organizația 
de partid, și-au stabilit

Ciorăști, Caiata,

U.T.M. din Bogza 
cunoscut tinerilor 

despre gospodăria 
panourile compa- 

prin citirea presei, prin 
colective 
pe tineri 
avut loc 

președin- 
din

(Continuare în pag. 3-a)
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trăiesc și muncesc vecinii lor, co
lectiviștii din 
Mihâkeni.

Organizația 
a mai făcut 
și oițe lucruri 
ci'ectiră prin 
roteve. 
c-gcnizcrea audițiilor 
la rod-o. l-a mobilizat 
ți la inălnirea care a 
la căminul din sat cu 
tete gospodăriei colective 
M >ă*ceni, care a răspuns la o 
sene de întrebări desore gospo- 
dâha colectivă pe cere i le-a-j 
pus gazdele.

Lo toate octrunde initiate de 
organirnbo de porbd. de coaa- 
■■siB die sat ■> sorpnta ■ 
te-» gospodâ-iei coitrtive, 
portccot ca i



Fiecăruia —* 
ajutorul necesar

Două zile pe sâptămină — 
simbăta și duminica — 
la Institutul politehnic 

se adună sute de tineri mun
citori din toate întreprinderile 
Capitalei. Băieți și fete pe care 
in celelalte zile i-ai întîlnit 
muncind la strung, la războiul 
de țesut, la raboteză.’ Se a- 
șează in bănci, își deschid ca
ietele și notează atenți expli
cațiile profesorului, răspund la 
întrebări, rezolvă la tablă pro
bleme, exerciții, cer lămuriri. 
Și cu toate că unii se descurcă 
mai greu în dezlegarea unei 
ecuații sau că alții nu-și mai 
amintesc cu ușurință legile că
derii corpurilor, se vede la fie
care, voință, străduință și pa
siune de a învăța, de a se pre
găti.

Dorința arzătoare cu care 
tinerii aceștia au pornit spre 
învățătură este impresionantă. 
Partidul le-a deschis cale lu
minoasă spre știință, spre o 
înaltă calificare. Vor să devină 
ingineri, cadre de specialiști ai 
industriei noastre socialiste. 
Pentru aceasta se pregătesc a- 
cum cu atita rivnă...

Cursurile de pregătire în ve
derea examenului de admitere 
la facultate au început încă 
din luna noiembrie, anul tre
cut- De atunci, sălile Institutu
lui politehnic au fost pline, 
sîmbăta și duminica — de ti
neri muncitori, absolvenți ai 
școlii medii sau ai școlii me
dii serale. Tineri de vîrstc di
ferite, cu nivel diferit de 
cunoștințe. Tocmai pentru a- 
cest fapt, problema principală 
care se pune este aceea dacă 
cursurile de pregătire, așa cum 
sînt organizate, răspund do 
rinței tinerilor muncitori de a 
se pregăti, dacă ele constituie 
un ajutor efectiv pentru buna 
prezentare la examenul de ad
mitere.

Secția de invățămint a sfa
tului popular orășenesc a. re
crutat pentru cursurile de pre
gătire cele mai bune cadre di
dactice din învățămîntul su
perior și mediu. Programa de 
predare a materiei a fost stabi-

•--

Luna aprilie se anunță bo
gată în manifestări artistice 
susținute de formații și soliști 
de peste hotare, care ne vor 
vizita țara.

La începutul lunii este pro
gramat turneul Ansamblului 
de Stat „Baletul pe gheață" 
din Moscova, care va pre
zenta în Capitală un ciclu de 
spectacole extraordinare inti
tulat „Fantezie de iarnă".

După un turneu întreprins 
în U.R.S.S., R.D. Germană, 
R.P. Polonă și .în alte țări, 
ansamblul de balet din Cuba 
urmează să prezinte o serie 
de spectacole in capitala țării 
noastre.

Pentru amatorii de muzică 
de cameră, cvartetul Tatray 
din R.P. Ungară va susține o 
serie de concerte la București, 
Iași, Craiova.

Tot in luna aprilie sînt aș
teptați să sosească mai mulți 
artiști vocali și instrumentiști 
din diferite țări. Cunoscutul 
violoncelist Sviatoslav Knușe- 
vițki, soprana Vera Firșova, 
basul Boris Sokolov, violo
nista R. Fain, sînt cîțiva din
tre oaspeții sovietici. Din 
V.R.S.S., unde și-a prelungit 
turneul, cunoscuta cîntăreață 
peruviană Ima Sumak va sosi 
la noi în primele zile ale lunii 
viitoare. La pupitrul Filarmo
nicii „George Enescu" va a- 
pare tînărul dirijor italian Ro
berto Benzi, cunoscut publi
cului rominesc din filmul 
„Preludiul gloriei". După a- 
ceea el își va continua turneul 
prin țară. 

(Agerpres)

lită în colaborare cu profesorii 
care predau Ia catedrele res
pective din cadrul Institutului 
politehnic, ținindu-se seama 
de programa care se cere la 
examenul de admitere. In pri
ma etapă — din noiembrie și 
pînă la sfirșitul lunii iunie — 
la cursurile de pregătire se re
capitulează materia din clasa 
a VIII-a pînă la a Xl-a, insis- 
tîndu-se asupra cunoștințelor 
de bază necesare la examenul 
de. admitere. Profesorii și asis
tenții explică cu răbdare parti- 
cipanților la cursuri, ii ajută 
să învețe, să înțeleagă proble
mele explicate. Experiența de 
pînă acum dovedește însă că 
pentru a obține maximum de 
eficacitate mai sînt necesare 
unele măsuri de îmbunătățire 
a organizării acestor cursuri.

In momentul de față, cursu
rile de pregătire sint frecven
tate de peste 500 de tineri

Cum se desfășoară 
cursurile de pregătire 
a tinerilor muncitori 
pentru examenul de 
admitere la Institutul 

politehnic 
din București

muncitori. Tineri — cum spu
neam — cu nivel diferit de pre
gătire. In ultimii ani progra
ma analitică școlară s-a îmbu
nătățit. dar nu toți 
la curent cu aceste 
Deei nu toți tinerii 
nivel de cunoștințe, 
toți cu aceeași ușurință și in 
aceeași măsură problemele 
care se discută la cursuri. Or
ganizarea activității la cur» pe 
grupe, țlnind seama de nivelul 
de pregătire — nu a fost luată 
in seamă de la începutul 
cursurilor. Tinerii muncitori 
au fost impărțiți pe grupe, 
după raioane.

Am discutat intro duminică 
cu tinerii muncitori din între
prinderile raionului Lenin. 
Frecventează cursurile de la 
început. Unii însă nu primesc 
aici tot ajutorul de care au ne
voie. Ion Stratenic, muncitor 
la Uzinele „Grigore Preoteasa" 
îmi spunea că a absolvit școa
la medie cu șapte ani în urmă, 
și, din această cauză are greu
tăți, de 
trie. Nu 
predă, 
mecanic 
tablă. Pentru Stratenie și pen
tru alți tineri care au între

tinerii sint 
schimbări, 
au același 
nu înțeleg

pildă, la trigonome- 
înțelcge bine ce se 

De aceea, notează 
exercițiile de la

se turnaMONICA VERDEȘ

In loboratorul de fizico elevii closei o X-a a Școlii medii nr. 1 ,.N. Bălcescu“ din Craiova, 
sub indrumarea tovarășei laborante Diaconu Elena fac diferite experiențe.

care au 
ma
tele 

nu 
reia

rupt de mult școala nu este 
suficientă recapitularea mate
riei sau explicarea noțiunilor 
mai generale de fizică sau 
matematică — așa cum se face 
acum la aceste cursuri. Este 
neapărat necesar să se organi
zeze activitatea cursului pe 
grupe după nivelul de pregăti
re al tinerilor muncitori.

Se mai ridică o problemă. 
Sînt mulți tineri muncitori 
care au început să frecventeze 
aceste cursuri cu e lună sau 
chiar două mai tirziu. Firește 
că față de ceilalți, 
parcurs o bună parte din 
terie, ei sînt în urmă. De 
mai multe ori profesorul 
mai are timpul necesar să 
materia de la inceput și pen
tru aceștia. Și la cursuri con
tinuă să vină mereu noi și noi 
tineri dornici de a urma învă- 
țămintul superior.

Pină la încheierea cursuri
lor de pregătire mai sînt cîte
va luni, timp in care tinerii 
muncitori au posibilitatea să 
se pregătească temeinic in ve
derea examenului de admitere. 
Pentru aceasta este necesar ca 
secția de invățămint a sfatului 
popular orășenesc, direcțiunea 
cursului de pregătire să stu
dieze și problema organizării 
cursurilor ținind seama de 
specificul muncii cu acești ti
neri Ar fi bine ca secția de 
invățămint să studieze posibi
litatea de a se acorda un aju
tor și mai substanțial tineri
lor muncitori, organizind ore 
de meditații sau consultații 
pentru aprofundarea și fixarea 
cunoștințelor. Acestea s-ar pu
tea organiza chiar la locul de 
muncă al tinerilor — în între
prinderi.

Numărul tinerilor muncitori 
care frecventează cursurile de 
pregătire crește in fiecare zi 
și, de multe ori, din cauza lip
sei de spațiu (sînt 
puține săli repartizate 
tru cursul de pregătire) 
rii sint nevoiți să piardă 
mutindu-se dintr-o sală 
tr-alta sau așteptindu i pe alții 
să termine cursurile. Secția de 
invățămint a sfatului popular 
orășenesc ar putea studia po
sibilitatea organizării unor 
cursuri de pregătire in localu
rile unor școli medii; S-ar evi
ta astfel și aglomerarea care 
există acum la Institutul poli
tehnic și, in primul rînd s-ar 
putea asigura o mai bună des
fășurare a cursurilor de pre
gătire. Aceste măsuri trebuie 
să fie luate neapărat și cît 
mai curînd, pentru a se asi
gura maximum de eficacitate 
cursurilor de pregătire.

prea 
pen- 
tine- 
timp. 

in-

Cele peste 3.000 de volume ale bibliotecii sătești din comuna Izvoarele, raionul Slatina, sint 
solicitate de cei 900 de tineri, cititori permanenti.

Foto : S. NICULESCU

Critica a fost justă.
Iată măsurile:

publicat la rubrica „La 
‘ din 
3576 

din

— într-o formă de turnare 
închisă nu vezi ce se petrece — 
spun adesea unii turnători.

într-adevăr. Nu vezi ce 
petrece în interiorul formei, 
dar poți să prevezi ce se poate 
înțjmpla, să iei măsuri de în
lăturarea defectelor. în artico
lul „înscrieți pe ordinea de zi — 
calitatea?4 
masa rotundă a produselor4* 
„Seînteia tineretului’’ nr. 
erau criticați unii tineri 
secția turnătorie de oțel a Uzi
nelor „Mao Tze-dun" din Capi
tală pentru faptul eă, lucrînd 
neatent, 20—30 la sulă din ro
țile dințate produse lunar pen
tru poduri rulante erau respinse 
ca fiind de slabă calitate.

Concluziile din articolul amin- 
obiectul unor 
cadrul 
U.T.M.

i au analizat 
realizeze 

au 
mai 

nu respec- 
procesul tehnolo- 
execută întotdeauna 
sistematic 
procesului

tit au constituit < 
largi dezbateri în 
adunări generale 
acest prilej tinerii 
cauzele care fac să Se 
produse de slabă calitate. Ei 
constatat cu acest prilej că 
sînt unii tineri care 
tă întrutotul 
gic, că nu se 
un control 
dr-a lungul 
mare.

Așa se face că uneori

și atent 
de for-

calitatea pieselor 
Tinerii au mai 
prilejul adunării 
esitatea de a se

• res- 
subli- 
■ge-ne- 

e acorda 
o mai mare atenție ridicării ca
lificării tehnice și profesionale 
a tinerilor muncitori, îndrumîn- 
du-i pe locul de muncă.

Pentru a dezvolta la tineri 
dragostea față de marca uzinei, 
simțul răspunderii pentru cali
tatea produselor, organizația de 
bază U.T.M.. din turnătoria de 
oțel, sub îndrumarea organiza
ției de partid, a intensificat 
munca de educație a tinerilor în

Pe urmele 
materialelor 

publicate
spiritul unei înalte conștiințe 
muncitorești, în spiritul întări
rii disciplinei în im

Directivele C.C. al 
privire Ia criteriile 
ale întrecerii sociali 
tea aniversarii pai 
constituit și pen In 
din «er torul tnrnâlc 
urinele ..Man Țrr-dn 
pitalâ o rbrmzre di 
contribui la îmbuna 
tații produselor. Sti 
Directivele, ei și-au
câ mai au in că mul 
Introducerea tehnicii noi în 
turnătorie, turnarea în forme 
metalice (cochile), este una din 
cele mai importante căi de 4 a 
obține produse de calitate și la 
un preț de cost scăzut.

Unii tineri au o calificare încă 
scăzută față de cerințele actuale 
ale procesului de producție. 
Pentru a-i ajuta să-și însușească 
cît mai temeinic procesul teh
nologic au fost organizate 
cursuri de ridicarea calificării 
profesionale. La aceste cursuri 
s-au înscris toți tinerii din ate
lier care învață, în fiecare săp- 
tămîriă, cu ajutorul inginerilor 
și tehnicienilor, noțiuni de de
sen, de tehnologie, de protecția 
muncii, de aritmetică. Lrmînd 
aceste cursuri și fiind îndrumat 
îndeaproape de maiștri tînărul 
Călin Nicolae, deși avea o pre
gătire mai slabă, a reușit să rea

lizeze în bune condiții unele

«u-

per- 
de

piese care cer o calificare 
perioară.

Se știe că de răspunderea 
sonală a fiecărui turnător, 
atenția cu care lucrează fiecare
depinde calitatea unei pie«e 
turnate. Pentru a îndruma și 
controla cît mai bine munca 
de-a lungul procesului de fabri
cație, au fost reorganizate cele 
două brigăzi de formatori într-o 
singură brigadă care lucrează 
în două schimburi. în cele două 
schimburi brigada are un sin
gur responsabil, care are posi
bilitatea să urmărească, să cu
noască mersul lucrării și să co
recteze neglijențele din ziua 
respectivă, iar a doua zi să dis
cute defecțiunile care au existat. 
Supravegherea muncii de un sin
gur om de-a lungul procesului 
de fabricație a făcut să se 
tăreasră disciplina pe locul
muncă. <ă crească spiritul
răspundere al fiecărui tînăr, 
se încetățenească spiritul
autocontrol asupra muncii
care o efectuează fiecare.

Ca urmare a măsurilor luate 
it conștiința tinerilor

în- 
de 
de 
să 
de 
pe

iincă. munrilot■i. a crr-rut exigența lor.
1 PM. R. eu l n exenipiu. Pină nu de mult

prinripale tinerii ■iu se interesau de ca-
i«lr in cinv- rac ten-licile pe care trebuie sâ-
irtiduluii au Ir indrplineaseâ amestecul de
u mut>cile rii ferware. ■»u|tnmindo-<r «ă

dc !> rrme eL ia inlnnplar?. a*a
■ o raa rea.. Anun insă nai de irile
dr a •ri K «e pare ceva denselMt, »■

itălirra e*li- romponrnța amestecului, tin'erii
ndiind aleat rnramă rr«pon«abilul tehnic de
u dat «cama calitate din secție si ii cer sâ
Ite de făcut. se facă proba de laborator a

amestrcului respectiv. Și, nu 
dată au fost luate măsuri 
îmbunătățirea amestecului 
urma sesizărilor făcute de tineri.

Interesul mereu crescînd al 
tinerilor față de calitatea pro
dusului a făcut să se creeze în 
mijlocul muncitorilor turnători 
o opinie muncitorească sănătoa
să împotriva acelora care își 
mai permit să lucreze neglijent.

în acest fel, calitatea produ
selor a fost înscrisă pe ordinea 
de zi a turnătoriei de oțel, ea 
constituind o problemă perma
nentă. Participînd cu tot ela
nul lor tineresc la întrecerea 
socialistă în cinstea zilei de 8 
Mai, turnătorii de aici își mani
festă încăodată dragostea și a- 
tașamentul lor fierbinte pentru 
partid, hotărîrea de a trans
forma în fapte cuvîntul înțelept 
al partidului.

C. BANCILA

o- 
de 
în

întrecere
(Urmare din pag. l-a) 

fie. In luminițele ce se aprind 
succesiv pe măsura realizării 
sarcinii orare și a sarcinii 
privind calitatea, în ritmul 
sporit al acestor aprinderi, se 
poate citi cu ușurință istoricul 
prescurtat al multor ore de 
studiu, al îndirjiriț și perse
verenței cu care se urmărește 
nu numai realizarea sarcinii 
de plan, dar — mai ales — îm
plinirea la timp cu spirit de 
răspundere, a cuvintului dat, 
a angajamentului privind ca
litatea produselor.

Iar dacă, vreodată, una din 
brigăzi nu își respectă cuvin- 
tul dat, judecata colectivului e 
nepărtinitoare... Astfel s-a în- 
timplat de curînd, cu brigada 
lui Bogdan Octavian... Dezbă
tută în organizație, situația 
din brigada lui Bogdan a scos 
in evidență importante lipsuri 
în organizarea muncii brigăzii 
a IlI-a, fapt care a dus la scă
derea calității unor laminate 
și chiar la spargerea calibre- 
lor etc. Dinu Marin, Hek Mi
hai, Sava Emanoil și mulți al
ții au vorbit deschis, tovără- 
șește, arătînd concret unde au 
dus asemenea lipsuri.

La cîteva zile după dezbate
rea acestei probleme tinerii 
laminoriști au aflat cu însu
flețire despre apariția Directi
velor C.C. al P.M.R.. In fața 
sarcinilor trasate de partid 
fiecare tînăr și-a făcut un 
examen al muncii sale și al 
posibilităților de a munci mai 
bine, de a realiza laminate la 
un înalt indice calitativ.

Astfel, s-a arătat că lupta 
pentru calitate va trebui dusă 
sub semnul atenției pentru e- 
vitarea rebuturilor și a „de
clasatelor". întregul colectiv 
se va strădui ca laminarea să 
se facă uniform, iar propune
rea de înlocuire a foarfecii vo
lante printr-o foarfecă nouă 
cu tambur, va reduce aproape 
la zero cazurile de împotmoli
re a barei, deci de răcire și 
declasare a acesteia. Ei au 
propus, pentru sporirea cali
tății la „șurub1* și „nituri", 
unde se îngăduie o toleranță

Roadele muncii tractoristului 
se oglindesc în recolte

(Urmare din pag. l-a) 

pentru intensificarea între
cerii.

Toate măsurile pe care le-a 
luat și le va mai lua comite
tul organizației U.T.M., sub 
conducerea organizației de 
partid, au ca scop creșterea 
contribuției tinerilor mecani
zatori la îndeplinirea și depă
șirea angajamentelor pe care și 
le-au luat toți muncitorii din

Noi blocuri de locuințe la Tg 
Mureș,

Foto : I, BODEA

la Reșița
de numai 0,4 mm. ea x-. »•
rea să se facă din țag'.e - :i 
subțiri (de 70X70 in ioc ~e 
S0X8O) fapt care va inie:--* 
ondulațiile și va imbi -.d:ă": 
posibilitatea de ghidaj. Tot ei 
au cerut ca țaglele să rină î 
laminat în lungimea necesare.

Pentru a nu știrbi calitatea, 
s-a hotărît de asemenea, re- 
amplasarea calibrelor pe gar
niturile de cilindri, sporind nu
mărul calibrelor de aceeași ci - 
mensiune.

Asemenea propuneri, ca și 
multe altele, devenite încă din 
acele zile hotărire și introduse 
în munca de zi cu zi a celor 
trei brigăzi, constituie un prim 
omagiu, plin de dragoste și 
recunoștință, pe care finirii 
laminoriști de la „linia fină" 
îl închină glorioasei aniversări 
a partidului.

Din felul de a discuta al a- 
cestor tineri; ca și din felul 
lor de a munci sau a trăi, se 
desprind cîteva coordonate 
esențiale. Cunoscind asemenea 
oameni, înțelegi că ceea ce se 
naște în întrecere reprezintă o 
constelație de însușiri. Plusul 
de laminate obținut in între
cere, calitatea ireproșabilă a 
acestora, se amplifică cu tră
săturile moralei noi, care își 
au geneza în cuprinsul acele
iași sîrguințe, al aceluiași 
elan.

Cu ajutorul colectivului și 
al criticii deschise, lipsurile 
constatate la un moment dat 
sînt lichidate. Și, tot mai ade
sea, li se răspunde cu reali
zări prețioase — așa cum 
s-a întîmplat cu brigada 'lui 
Bogdan Octavian, care la scurt 
timp după ce a fost criticată 
a reușit să treacă in fruntea 
întrecerii dintre cele trei bri
găzi de la „linia fină", pen
tru o calitate superioară a 
produselor.

In întrecerea socialistă se 
nasc astfel nu numai zeci și 
sute de tone de oțel laminat 
peste plan, produse de calita
te. Pe cei ce participă la ea, 
întrecerea îi educă, îi învață, 
ii călește. Aspirația către per
fecțiune și măiestrie respiră — 
în cadrul întrecerii — aer 
proaspăt, însuflețitor.

S.M.T. Bonțida pentru anul 
acesta : depășirea planului 
de producție cu 5.200 ha ară
tură normală; realizarea unor 
economii de piese de schimb, 
carburanți și lubrifianți îh 
valoare de 382.480 lei ; redu
cerea prețului de cost la ha 
de arătură normală cu păste 
2 la sută (care este în anul 
acesta mai mic cu 20 lei față 
de cel realizat în anul trecut); 
creșterea cu 10—15 la sută a 
producție; la ha pe ogoarele 
gospodăriilor agricole colecti
ve pe care le deservim și 1* 
care gradul de mecanizare a 
lucrărilor este in creștire.

Locuinfe noi 
la Piatra Neamf
In orașul Piatra Neamț, pe 

malurile riului Cuiejd, du in
ceput lucrările de construcție a 
unor noi blocuri cuprinzînd 420 
de apartamente, ce urmează să 
fie date în folosință în cursul 
anului. Noile locuințe sint desti
nate chimiștilor de la Combi
natul de ingrășăminte azotădse 
din Roznov și celor de la Fa
brica de rolan de la Sâvinești.

Pentru reducerea duratei de 
lucru constructorii folosesc pe 
scară largă prefabricatele. Ei cu 
amenajat o stație centrală de 
betoane de la care se apro
vizionează toate șantierele. Pînă 
în prezent au fost turnate fun
dațiile la primele trei blocuri.

în cursul acestui an, la Piatra 
Neamț urmează să mai inceapă 
construcția altor blocuri, tot 
pentru chimiștii de Ic cele două 
noi unități ale industriei chi
mice.

(Agerpres)

urnele Tatianei Si
ting e mai puțin 
cunoscut printre 
autorii drama
tici, personalitatea 
scriitoarei sovie
tice manifestin- 

du-se cu osebire in secto
rul scenariului cinematografic. 
Recent, odată cu premiera 
Teatrului pentru tineret și co
pii, publicul bucureștean a a- 
vut prilejul să-i cunoască și o 
lucrare dramatică de ample 
proporții : PRIMA INTÎL- 
NIRE.

Concepută mai degrabă ca 
un colorat scenariu, ca un 
amplu reportaj dramatic, pie
sa e un adevărat mozaic de 
momente ce toate la un loc, 
închegate, dau o imagine de 
ansamblu grăitoare, prin con
cluziile etico-politice ce le de
gajă. Alternînd umorul cu 
unda de tristețe și chiar cu 
lacrima, dind aripi fanteziei, 
invitînd la reverie și roman
tism, piesa surprinde cu o a- 
dinei putere de înțelegere via
ța în multiplele ei aspecte. în 
care ciocnirile, contradicțiile, 
dau naștere la conflicte de o 
semnificativă esență umană.

Doi tineri, Valia și Alexei, 
se căsătoresc după o scurtă 
dar înflăcărată întîlnire. Fe
ricirea lor nu va fi însă ușor 
de cucerit. Intre cei doi tineri 
care, în fond, se iubesc, cioc
nirile sînt inerente, ca și cer
turile, ca și rupturile care sur
vin. Alexei are un caracter 
contradictoriu, manifestă urme 
de egoism, are uneori atitudi
ne meschină față de tovarășa 
sa de viață, entuziasta Valia. 
Aceasta, deși îndeplinește o 
funcție aparent modestă — e 
doar ospătăriță — dovedește 
că principiile înaintate, con
cepția luminoasă de viață, 
poate și trebuie să fie proprie 
fiecărui om socialist. Valia 
știe să vadă in viitor, șe 
simte solidari cu cei di» 

jurul ei, a învățat că feri
cirea nu e legată numai de 
satisfacțiile individuale ci ea 
se rezolvă în legătură cu viața. 
Valia se socotește răspunză
toare de soarta unor copii ră
mași fără mamă, cu un tată 
alcoolic. Autoarea urmăreș
te cu mult interes desti
nul acestui individ. procesul 
său de reeducare, viața sa de 
care se simt răspunzători toți 
oamenii sovietici. Un reportaj 
publicat în „Komsomolskaia 
Pravda" de o tinără ziaristă 
declanșează interesul întregii 
opinii publice cu privire la 
destinul bețivului, și al săr
manilor lui copii. „Nu știam că 
sînt atît de puternică !“ ex
clamă cu ziarul în mină repor
tera, uimită de ecoul adine al 
slovei tipărite, de solidaritatea 
uriașă, de monolit a societății 
sovietice. Cu o sensibilitate 
definitorie pentru scrisul său. 
Tatiana Sîtina pledează pen
tru o deplină principialitate 
între tinerii căsătoriți, pentru 
un respect reciproc trainic 
(condamnînd certurile și îm
păcările asemănătoare unor 
capricii barometrice), luptind 
pentru stima care cimentează 
dragostea. E cu atît mai im
presionantă drama tinerei fete 
care, iubindu-și soțul. își sim
te clătinată încrederea in el. 
datorită lipsei de respect pe 
care acesta i-o acordă, înce- 
pînd cu profesiunea și termi- 
nînd cu munca ei socială, — 
muncă în care ea vede însuși 
țelul vieții.

Piesa are valoarea unui pu
ternic document artistic și ea 
vine să statornicească de la 
început direcția principală a 
repertoriului noului teatru. 
Tînărul spectator, sincer emo
ționat, găsește numeroase 
răspunsuri la atît de numeroa
sele probleme ale vieții în 
tablourile piesei. „Răspun
surile" Tatianei Sîtina nu 
sint concluzii stereotipe. ci 
invitații la o adîncă reflec
tare cu privire la problemele 

moralei comuniste, cu privire 
la relațiile dintre doi tineri 
care se iubesc și vor să por
nească „la drum" alături... Fi
nalul optimist al piesei subli
niază adînca legătură dintre 
oamenii care trăiesc in socia
lism. La un ,^.O.S." sufletesc, 
mii, milioane de inimi răspund 
cu bătaia lor generoasă — ni
meni nu se poate simți izolat, 
părăsit, singur — umanismul 
socialist caracteristic epocii 
noastre e „cimentul" acestei 
solidarități. E caracteristic 
pentru entuziasmul cu care 
tinerii spectatori au primt 
spectacolul, faptul că numeroși 
secretari de organizații U.T.M. 
din fabricile și uzinele bucu- 
reștene au contractat cu tea
trul spectacole pentru întreg 
colectivul întreprinderii lor. E 
limpede că tinerii noștri spec
tatori au simțit încă de la pri
mul spectacol al noului teatru 
o adeziune artistică pentru a- 
ceastă scenă, adevărată „tri
bună" teatrală pe care ei o 
așteptau.

rimul spectacol e în bună 
măsură revelatoriu și 
pentru un tînăr regizor 

— Ion Cojar. Montarea pie
sei Tatianei Siting, cu zecile
ei de tablouri și perso
naje, a cerut un mare 
efort creator de sinteză gene
rală, de esențializare artisti
că prin folosirea unor mijloace 
cît mai elocvente, plastice, dar 
a căror folosire să nu dăune
ze dinamicei spectacolului. 
Soluția a fost găsită în cola
borare cu scenograful Toni

DE DOUA ORI O...
PRIMĂ ÎNTÎLNIRE

Gheorghiu. Scena e dominată 
de două turnante care aduc în 
fața spectatorului interpreți 
și elemente figurative de de
cor, în timp ce cîteva ecrane 
tăiate geometric sugerează 
prin lumini și fotografii colo
rate locul acțiunii și, mai mult 
decit atît, momentul psiholo
gic. Ion Cojar, atent și minu
țios în munca individuală cu 
actorul, a căutat să creioneze 
o galerie de figuri, bine fixate 
in coordonatele lor, chiar dacă 
ele nu sint decit simple apa
riții. dar nu a urmărit să le 
fixeze expozitiv, ci într-o 
continuă mișcare. Meritul 

CROMCĂ DRAMATICĂ
principal al regizorului stă 
insă in descifrarea puterni
că a mesajului politic al 
piesei ; din țesătura colorată 
dramatic, obiectivul regizoral 
a desfăcut ideile majore, me
sajul educativ, nou. Anume 
momente cheie, anume trepte 
in ascendența firului dramatic 
au fost bine găsite, ele fixînd 
reportajul dramatic pe niște 
piloni regizorali ce au spriji
nit astfel întreg spectacolul. 
Multe scene lirice, pline de fir 
nețe, cu o bună și artistică 
mișcare a figurației subliniind 
,,subtextul“, culoarea specta
colului. prospețimea sa a- 
dolescentină, sînt tot atîtea 
merite ale unui tînăr regizor, 
care se impune atenției prin 

seriozitatea muncii sale crea
toare. dublată de o fantezie 
bogată.

I se pot reproșa însă spec
tacolului încă unele lungimi 
ce se fac resimțite cu deosebire 
în cea de a doua parte a sa, 
o ușoară trenanță către finalul 
piesei. De asemenea o mai 
pronunțată accentuare a ele
mentelor de comedie, de vese
lie tinerească, de haz ( distri
buția cuprinzînd tineri actori 
de comedie ca Vali Cios, I. 
Ciprian etc.) ar fi subliniat și 
mai bine, prin contrast, cele
lalte momente ale piesei.

Protagonista spectacolului e

Leopoldina Bălănuță (inter
preta Valei). Aflată la primul 
ei rol de mare întindere, tînă- 
ra interpretă a corespuns în
crederii arătate. Ea are forță 
dramatică firească și mai ales 
o mare credință artistică în 
replicile pe care le spune pe 
scenă, o fină nuanțare a stă
rilor psihologice, li lipsește 
încă deplinul echilibru dintre 
stările emoționale ce trebuie 
redate scenic. De asemenea 
interpreta își prelungește u- 
neori momentul scenic cu o 
„pozare" exterioară, căutînd 
puțin ostentativ legătura cu 
publicul într-o manieră puțin 
desuetă. Limpezit de aceste as
perități, jocul Leopoldinei Bă
lănuță va confirma desigur un 

autentic talent. Deosebit de 
dificil ca interpretare a fost 
rolul deținut de Andrei Co- 
darcea : un caracter impulsiv, 
exploziv, un pasionat îndră
gostit totodată, un om care 
știe pînă la urmă să-și înfrîn- 
gă lipsurile. Rolul a fost com
pus artistic și trebuie să re
cunoaștem: e un mare pas îna
inte în creația sa scenică; di
namic, impulsiv, sugerînd lim
pede resorturile sufletești ale 
eroului, cuprinzînd cu finețe 
negura sufletească a acestuia, 
unda sa amară de nerealizare 
(scena din ' restaurant a fost 
excelentă), Andrei Codarcea 
trebuie să mai adauge o doză 
de umor și acestui erou to
tuși lucid, ceea ce ar a- 
dăuga și farmecului său 
personal. Restul distribuți
ei — numeroase — cuprinde 
o serie de compoziții de bună 
calitate. Aș începe cu aceea 
realizată de Tudorel Popa; 
chipul unuj tînăr și entuziast 
pianist a fost compus cu mare 
intuiție artistică, umor reținut 
și de bună calitate, cu o tris
tețe ascunsă și o emoție vi
brantă. Boris Ciornei a știut 
să înfățișeze cu multă artă 
chipul bețivului Smurov cu 
mijloace sobre artistice, evi- 
tînd melodrama și relevînd 
de-a dreptul zguduitor stările 
sufletești complexe ale perso
najului. Un cuplu tonic tine
resc (deși insuficient de vesel) 
a fost interpretat de Vali Cios 
—Ion Ciprian, iar Florica De- 
mion a desenat cu finețe, cu 
multă căldură chipul unei fe

mei inimoase. Din multitudi
nea de roluri bine realizate 
se mai pot cita cele interpre
tate de: Maria Comșa (a- 
duce în scenă cu multă in
teligență tragedia soției lui 
Smurov), Eugenia Eftimie, Ta
tiana Iekel, Constantin Co- 
drescu (un ofițer de miliție 
conceput ca un ins complex și 
sensibil).

Decorurile lui Toni Gheor
ghiu au adus o contribuție 
substanțială în spectacol atît 
prin ingenioasele lor rezolvări 
tehnice cit și, mai ales, prin 
puterea lor de emoționalitate, 
prin măiestria cu care culoa
rea îmbinată cu lumină a știut 
să sublinieze totdeauna sensul 
major al fiecărei scene.

*
ără îndoială că o 
egală exigență ar
tistică se impune 
a fi acordată și 
spectacolului pen
tru copii. Privită 
în această privin

ță, piesa „Marțienii" a lui Mi
hail Liber poate fi considerată 
ca un al doilea succes al tea
trului. E o piesă spirituală, 
plină de fantezie, dedicată a- 
devăratei prietenii, solidarită
ții tovărășești, curajului și ab
negației, toate văzute ca ma
nifestări ale patriotismului so
cialist. Chiar dacă întîmplarea 
celor trei pionieri — Vanea, 
Leonea și Katia — se dove
dește a fi pînă la urmă o sim
plă glumă făcută de un grup 
de cineaști, copiii s-au dovedit 
a fi, în clipe de grele încer
cări, adevărați cetățeni sovie
tici. Micul spectator primește 
o adevărată lecție artistică de 
educație civică, învață să fie 
temerar și întreprinzător, să-și 
iubească patria și cuceririle ei, 
să iubească viața. Turnată în 
vestmintele unei comedii, pie
sa lui Liber își sporește sa
voarea și e urmărită cu mare

interes, cu entuziasm explosiv 
de spectatori.

La Teatrul pentru tineret 
și copii, spectacolul a 
fost regizat spiritual și 

unui 
același 

regizor Ion Cojar, 
a știuț să găsească

inventiv (cu excepția 
final precipitat) de 
tînăr 
care 
drumul artistic cel mai firesc 
către înțelegerea spectatorilor 
săi. Meritele sale sînt evidente 
și în creionarea cîtorva izbu
tite compoziții actoricești: 
Mariana Oprescu — un Vanea 
inventiv, plin de dinamism și 
curaj, dublat de un ascuțit 
simț al umorului, Genoveva 
Preda — o Katie sensibilă și 
inimoasă, demonstrind că în 
egală măsură curajul este fi
resc și unei fete. O mai mare 
exuberanță și un dinamism, 
■mai puțin „constant" ar tre
bui să demonstreze Tatiana 
Popa (Leonea).

„Marțienii", în costumele lor 
fantastice, au fost interpretați 
de doi balerini în mișcări ex
presive, dar uneori monotone 
prin repetire. Decorul specta
colului a fost inegal realizat, 
solicitînd destul de puțin fan
tezia copiilor; mai multă lu
mină și culoare s-ar fi cerut 
prezente în cadrul scenei.

Primit cu bucurie de copii, 
spectacolul „Marțienii" e un 
început mai mult decit promi
țător al teatrului. E caracte
ristică, aproape ca simbol, 
pentru activitatea viitoare 
a noii instituții teatrale, însăși 
tema primei sale piese — nă
zuința tinerei generații de a 
cuceri spațiile siderale, brăz
date acum de creațiile științei 
sovietice. Succesul de pubbc 
e elocvent, căci pleacă de la 
substanță, de la conținutul 
ideologic al spectacolului.

In acest sens. Prima întîl
nire. a noului teatru cu spec
tatorii săi a fost realizată la 
propriu și la figurat'

AL. POPOVICI



ILa învățămintul politic U. T. M.

0 ACTIVITATE VIE, 
IEGATA DE PRACTICA,

u

BOGATĂ ÎN CONȚINUT
Pentru membrii comitetu

lui U.T.M. al comunei 
Maglavît din raionul 

Calafat, a devenit un obicei 
de a participa cu regularitate 
la toate ședințele celor 6 
cercuri de învățămînt politic 
existente în comună. Această 
practică le-a dat posibilitatea 
să constate la un moment dat 
că mulți cursanți, dornici de 
a învăța, nu aveau încă pri
ceperea de a-și conspecta ma
terialul bibliografic, de a ex
trage tezele principale, de a-și 
nota exemplele de care au 
nevoie pentru a argumenta o 
idee sau alta- Această proble
mă a constituit obiectul unei 
ședințe speciale a comitetului 
comunal U.T.M. La ședință au 
participat secretarii organiza
țiilor de bază U.T.M.. respon
sabilii cu învățămintul poli
tic din comitetele organizații
lor de bază și propagandiști.

Discuțiile care au avut loc, 
cit și referatul prezentat de 
un membru al comitetului co
munal U.T.M., au calificat 
drept greșită practica acelor 
propagandiști care nu se inte
resează de felul cum învață 
cursanții între cele două șe
dințe ale cercului, nu îi ajută 
în studierea materialului bi
bliografic indicat, nu le lămu
resc pe parcurs neclaritățile 
pe care le au. Dar comitetul 
U.T.M. 
mai să 
bilit o 
nite să 
activității cercurilor politice. 
Printre altele s-a hotărît ca 
în toate organizațiile de bază 
U.T.M. din cele 3 gospodării 
colective să se țină cite o adu
nare generală U.T.M. în care 
să se discute despre însemnă
tatea studiului individual. S-a 
stabilit de asemenea ca birou
rile organizațiilor U.T.M. din 
brigăzi să controleze înain
tea fiecărui seminar fe
lul în care au studiat cursan
ții. să ajute propagandistul 
respectiv în organizarea Cu re
gularitate a orelor de ccrru:- 
tații. Tot în această ședință 
s-a luat și hotârîrea inițierii 
unor schimburi de experiență 
intre propagandiști, in cadrul 
cărora să se generalizeze cele 
mai bune metode de semina
rizare și mai ales de ajutora
re a cursanților între semina- 
rii. Activitatea desfășurată 
după această ședință de către 
Organizațiile de bază U.T.M. 
pentru înfăptuirea sarcinilor 
stabilite s-a soldat cu bune 
rezultate în desfășurarea învă- 
țămînîului politic. Acum pro
pagandiștii iși organizează în 
așa fel munca incit in perioa
da dintre două seminalii să 
poată sta de vorbă cu majori
tatea cursanților.

Fiind mai temeinic sprijiniți 
în studierea materialului bi
bliografic și în întocmirea 
conspectelor. cursanții din 
cercul de învățămînt politic 
pentru studierea Statutului 
U.T.M.. condus de tov. Ion 
Chirițoiu, de exemplu, reu
șesc acum să dea răspunsuri 
din ce în ce mai bune la se- 
minarii.

îmbunătățirea continuă a 
seminariilor, legarea discuții
lor purtate de sarcinile de 
producție, de activitatea prac
tică a tinerilor colectiviști, au 
constituit alte preocupări im
portante aie comitetului co
munal U.T.M

îndrumate de comitetul co
munal U.T.M. organizațiile de 
bază i-au sprijinit pe propa
gandiști la întocmirea unor 
grafice, panouri și fotomonta
je pentru a ilustra conținutul 
de idei al fiecărei teme semi
narizate. într-unul din aceste 
grafice este ilustrată de pildă 
dezvoltarea diferitelor ramuri 
ale economiei noastre naționa
le în anii 
ani.

Cifrele 
oglindesc 
fi obținute de gospodării
le 
în 
veltarea diferitelor 
de activitate ale 
Toate ateste materiale ajută
toare au dat posibilitate 
cursanților să înțeleagă mai 
profund politica partidului 
nostru, sarcinile pe care ei le 
au în lupta pentru întărirea 
continuă a gospodăriei agrico
le colective din care fac par
te. în seminariile avute ei au 
înțeles rolul industriei socia
liste în dezvoltarea celorlalte 
ramuri ale economiei naționa
le și în special a agriculturii.

Comitetul comunal U.T.M. 
a inițiat și alte acțiuni în sco
pul ajutorării cursanților pen
tru a înțelege mai bine pro
blemele studiate. De exemplu, 
cu câtva timp înainte de se
minarizarea capitolului despre

nu s-a mulțumit nu- 
constate. el a și sta- 
seamă de măsuri me- 
ducă la îmbunătățirea

planului de șase

unui alt panou 
realizările ce vor

colective din comună 
anii șesenalului, dez- 

sectoare 
acestora.

Fier vechi - otelăriilor I
Tinerii din Valea Jiului, con- 

stituiți in brigăzi utemiste de 
muncă patriotică, au colectat 
de la începutul anului și pină 
in prezent peste 1.400 tone de 
fier vechi. Cele mai bune rea
lizări in acțiunea patriotică de 
colectare a fierului vechi le-au 
obținut tinerii de la exploatările 
carbonifere Petrila, Lupani - și 
Vulcan,

Biblioteci noi
In comunele Matița și Run- 

cu din regiunea Ploiești s-au 
deschis zilele trecute noi bi
blioteci, Cu acestea numărul 
bibliotecilor care au fost în
ființate, în satele regiunii a 
ajuns la 1061. Ele sînt înzes
trate cu aproape 1,000.000 de 
volume. înainte de eliberarea 
patriei, în regiunea Ploiești 
nu exista nici o biblioteci să
tească.

(Agerpres)

„Partid" din Raportul prezen
tat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la cel de-al 
III-lea Congres al partidului, 
la biblioteca comunală s-a 
deschis o expoziție de cărți 
intitulată: „Din trecutul de 
luptă al partidului nostru". 
Expoziția aceasta a fost vizio
nată de marea majoritate a 
cursanților, iar o parte din 
cărțile expuse au fost citite 
de către aceștia. La colțurile 
roții, membrii de partid din 
gospodăriile colective au vor
bit cureenților despre eroii 
comuniști și uteciști, despre 
viața și lupta lor. Cu spriji
nul comitetului comunal de 
partid, comitetul comunal 
U.T.M. a organizat și o vizită 
colectivă la muzeul Doftana. 
Cele văzute acolo de cursanții 
cercurilor de învățămînt po
litic U.T.M. au fost apoi po
vestite tuturor tinerilor colec
tiviști în adunări generale 
deschise. Toate aceste activi
tăți au îmbogățit orizontul de 
cunoștințe politice al cursan
ților. au dat un caracter mai 
multilateral, și prin aceasta 
mai atractiv activității cercu
rilor.

în ultima analiză pe care a 
făcut-o asupra felului în care 
se desfășoară activitatea cer
curilor politice U.T.M., comi
tetul comunal U.T.M. a con
statat pe bună dreptate că a- 
cestea au o influență pozitivă 
asupra dezvoltării conștiinței 
socialiste a tinerilor. Lucrul 
acesta este vizibil în ati
tudinea pe care ei o au față 
de muncă, față de avutul ob
ștesc. Din cei peste 200 de 
cursanți. mai mult de jumăta
te sînt fruntași în producție. 
Brigada de cîmp condusă de 
utemista Georgeta Bodea s 
obținut anul trecut o produc
ție medie de porumb de peste 
3800 kg. la hectar. Utemiștii 
din brigada de cîmp condusă 
de comunistul Ni-colae Petrea- 
nu. au realizat pr-n muncă
vosumară econcr 
de 1890

aceas’ă cctmmâ au «Mrtri- 
berit la ceaș“__-ea unu: tea
tru de vară, a unui număr de 
3 grajduri și 2 sere, iar in pre
zent se întrec pe șantierul de 
construcție a unei școli cu 8 
clase.

Iată dar cite rezultate fru
moase se pot obține atunci 
cind comitetul comunal U.T.M. 
se ocupă cu răspundere de 
activitatea fiecărui cerc poli
tic U.T.M. în parte.

P. LUNGJ1
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La Școala de meserii din Ti
mișoara, în sala clubului, la 

o partidă de șah.
Foto : N. STELORIAN

Primirea ambasadorului 
R. P. Albania 

de către ministrul 
Afacerilor Externe 
al R. P. Romine

Miercuri, ministrul Afaceri
lor Externe al R. P. Romine 
Avram Bunaciu. a primit în 
audiență pe ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
R. P. Albania la București, 
Răpi Germenji. în legătură cu 
apropiata prezentare a 
rilor de acreditare.

Propuneri 
înfăptuite

ora

Gala Galaction I
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scriso-

Aproape 1.000 din propune
rile făcute de alegătorii din 
regiunea Dobrogea in timpul 
campanie, electorale, au fost 
penă în prezent renoivate pe 
plan iocaL In eotnana Cum
păna a fort amenajată o casă 
de naștere in satul Băltăgești 
s-a înființat un punct sanitar, 
la Hirșova a început construc
ția noii școli medii iar la 
Vadu Oii și Plopeni au fost 
aduse materialele necesare 
construcției unui nou local de 
școală și a unui cămin cultu
ral. La Cernavoda. Tortoman, 
Mircea Vodă si Seimenii Mari 
s-a extins rețeaua electrică 
cu mai mult de 4.500 m.

(Agerpres)

Adunări festive
cu prilejul Zilei

Internationale a Femeii

luat cu 
Rose* ti, 

național 'ârirc pop

e a p~
1 OCTZ
ilare, a
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Studiul ritmic,
astăzi Ziua In- 
a Femeii — a 
altele vorbi toa- 

tot

Cu prilejul Zilei de 8 Martie 
— Ziua Internațională a Fe
meii — a avut loc în sala A- 
teneului R. P. Romine o adu
nare festivă organizată de 
Consiliul Național al Femeilor 
și Comitetul orășenesc Bucu
rești al femeilor.

Cu acest prilej a 
vîntul tov. Maria 
președinta Consiliului 
al femeilor.

Sărbătorim 
ternațională 
spus printre
rea — sub semnul luptei 
mai hotărite a femeilor de 
pretutindeni, pentru o viață 
mai luminoasă, pentru ocroti
rea zîmbetului fericit al copii
lor. pentru apărarea celui mai 
de preț bun al omenirii — pa
cea.

în ar eastă 
a sp us vort

1 -JOS
1st fierbinte 
Uniunea Sovietic 
rHe socialiste. își 
lidaritatea cu 
pentru libertate 
Africii, Asiei și 
tine, cu femeile 
tind greutățile, teroarea, lagă
rele și închisorile luptă pentru 
o viață demnă, pentru trium
ful păci: în lume.

Vorbitoarea a arătat că anul 
acesta femeile din țara noas
tră sărbătoresc Ziua de 8 
Martie în condițiile unor noi 
victorii în lupta pentru desâ-

lupta ti o. că 
a popoarelor 
Americii La- 
care înfran-

-ir
-ea femeile
trimit un S3-
wilor lor din
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La 8 martie 1961 s-a stins 
din viață, după o îndelungată 
suferință, scriitorul Gala Ga
laction. membru titular al A- 
cademiei R. P. Romine și 
membru al Uniunii Scriitori
lor din Republica Populară 
Romipă.

S-a născut la Didești-Teieor- 
man. la 16 aprilie 1879. înce
pe să scrie încă din 1896, cind 
editează o revistă și a cola
borat la ..Adevărul ilustrat", 
începem din 1910. devine 
un colaborator activ la zia
rele progresiste ale vremii: 
„SociaîtCTFJl'*, „Luptătorul", 
„Cuvtetul liber* și altele.

Ic ce privește activitatea li
terară. Gala Galaction s-a si- 
xtas de la început pe poziții 
deBaocraoce. în „Viața socia
lă- p ape. în ..Viața Rocni- 
nmiră~. publică nuvele de 
x: reajsrc vrgurcs. «tadnd în 
taeie dâKre «ie o serie de

Gala Gaăarăoc. in articole
le adosase — voitnzrui „O

ria Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

Nuvelele și romanele publi
cate în perioada dintre cele 
două războaie conțin idei 
înaintate ca aceea a înfrățirii 
între popoare indiferent de 
rasă sau de credință religi
oasă.

După 23 August 1944, Gala 
Galaction prin activitatea sa 
publicistică și obștească își dă 
contribuția la dezvoltarea cul
turii în țara noastră.

Pentru meritele sale, el este 
aie6 membra al Academiei și, 
in 1948. deputat în Marea A- 
dunare Națională. în anul 1954 
a fost decorat cu Ordinul 
Muncii d. I.

Cele mai reprezentative din
tre operele scriitorului,-pătrun
se de atitudine democratică și 
real am, avind o mare valoare 
artistică, aparțin tezaurului li
teraturii noastre- ..

Moartea iui Gala Galaction 
înseamnă o grea pierdere pen
tru cultura romineascâ.

PKEZZDrUL ACADEMIEI B- P. ROM INE
uxrcxd SCRIITORILOR DIN R, P. ROMÎNA

Adunarea de doliu va avea 
loc vtner. 10 martie 1961, la 
era 11 la Biserica Nicolae Ta
rat-- după care înhumarea se 
va face ă minăstirea Cernica.

perseverent, asigură succesul
didactice pot interveni 

loc. in seminarii, pentru 
vexarea unor deficiențe 
■e se ivesc în munca stu- 
•_:ilor cm anul I. Acelora

care dovedesc că nu știu să-și 
organizeze studiuL să foloseas- 
:i ."cuiele, materialul biblio
grafic. să-și planifice munca
ir.tre seminarii și cursuri, ca
drele c dacticț. cu sprijinul 
'-gar.izar..lor U.T.M. de grupă 
și ale delegatului de asociație, 

ptN z-. c-m să-și
plaaifiee timpul de studiu, 
cam să se pregătească la a- 
rurnite materii. De asemenea, 
cei carc au lacune in cunoștin
țe trebuie îndrumați la consul-

F'țvrT din anul II de la Școala po-pulară de artă din Arad în timpul unei repetiții. 
Foto : S. VIOREL

tălte pentru rxit-carea calității 
produselor, la nivelul celor 
mai bune realizări de pe piața 
mondială, obiectiv central al 
întrecerii socialiste in cinstea 
marii sărbători de la 8 mai — 
aniversarea a 40 de ani de Ia 
înființarea Partidului Comu
nist din Romînia.

Adunarea a aprobat în una
nimitate într-o atmosferă de 
mare însuflețire textul unei 
telegrame de salut adresate 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romin. Fe
meile din Capitală, se spune 
in telegramă, asigură Partidul 
Muncitoresc Romin. Comite
tul său Central in frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, că nu vor cruța e- 
forturile, că vor pune tot da
nul și capacitatea lor în lupta 
pentru înfăptuirea politicii 
partidului, pentru desăvirșirea 
construcției socialismului in 
patria noastră.

A fost trimisă, de aseme
nea, o telegramă Federației 
Democrate Internaționale a 
Femeilor.

Adunarea festivă s-a înche
iat eu un 
fistic.

bogat program ar-

festive închinate 
Martie au avut loc

Adunări 
Zilei de 8 
și la Timișoara. Cluj, Ploiești, 
Tirgu Mureș, Suceava și în 
alte localități din țară.

(Agerpres)

« « -a pane pentru 
a-1 îndruma concret cum să 
învețe. Aș vrea să iau un sin
gur exemplu. Facultatea de 
fizico-matematici a obținut a- 
nul trecut rezultate slabe la 
învățătură. Față de activitatea 
acestei facultăți am avut preo
cupări deosebite. In semestrul 
pe care l am încheiat, în acti
vitatea acestei facultăți s-a 
produs o cotitură. în sensul că 
s-a acordat o mai mare atenție 
îmbunătățirii caracterului pe- 
dagogsc-educativ al muncii cu 
studenții. S-a urmărit ca pro
cesul de învățătură să aibă 
un caracter educativ mai pu
ternic. cadrele didactice să nu 
se limiteze doar la predarea 
unor noțiuni de matematică și 
fizică, ci. prin cursurile pre
date, să facă zi de zi educația 
studenților, stimulînd la ei do
rința de a se pregăti mereu 
mai bine. S-a muncit mult cu 
studenții în afara orelor de 
curs și seminarii, mai ales cu 
acei studenți care obținuseră 
rezultate slabe la învățătură. 
Organizația U.T.M. și asocia
țiile studenților au dat un 
sprijin substanțial muncii ca
drelor didactice, îndeosebi 
prin crearea unei opinii puter
nice. combative, care a contri
buit la dezvoltarea responsa
bilității studenților pentru a 
se pregăti continuu, temeinic, 
și a creat o atmosferă defavo
rabilă delăsării, superficialită
ții. La sfirșitul primei sesiuni 
de examene am putut constata 
roadele acestei munci. O mai 
bună prezentare a studenților 
decît în sesiunile precedente

c4 i) a n e t oui c ă iriuzicală

cestora pentru a izbuti să facă 
trecerea de la stilul de muncă 
din școala medie la cel uni
versitar.

Remarc că în acest an uni- 
” versitaif anii I. ai facultăților 

au obținut la examene rezul
tatele cele mai bune pe întrea- 

‘ ga universitate. Aceste rezul
tate se dațoresc în mare mă
sură și faptului că în rîndurile 
studenților dîp anul I sînt nu
meroși tineri veniți din pro
ducție. care au dovedit perse
verență în studiu, disciplină, 
seriozitate și au contribuit la 
închegarea unor colective trai
nice, în care s-a statornicit o 
atmosferă de muncă continuă, 
un climat favorabil unui spirit 
puternic de exigență față de 
munca fiecărui student.

Ajutorarea 'studenților din 
anul I nu este însă o proble
mă care se ridică doar la în
ceput de an universitar. Nu 
este suficient că la început de 
an organizăm tradiționalele 
întîlnifi ale studenților din 
anii mai mari cu cei din anii I. 
Ajutorarea lor trebuie să con
tinue Pe parcursul întregului 
an universitar beritru ca ei să 
presteze același ritm de mun
că susținut, la nivelul cerințe
lor universitare.

Cadrele didactice trebuie să 
stăruie mai mult asupra acti
vității cu fiecare student, ți- 
nînd seama de individualita
tea fiecăruia. Un accent deo
sebit trebuie pus, în continua
re, la anul I asupra muncii cu 
studentul în seminar. Cadre
le didactice au primit indicații 
să antreneze la discuțiile din 
seminar pe toți studenții, pen
tru a le cunoaște nivelul de 
pregătire, pentru a-i putea a- 
juta eficient. în acest fel, ca-

— S-au ridicat probleme 
dcasebile in această sesiune 7

— Analiza pe care am fă
cut-o de cu rind pe mar- 
& .-ea sesiunii de exame
ne ne-a arătat in ce di
recție trebuie să ne în
dreptăm îndeosebi preocupă
rile in semestrul pe care l-am 
inceput. Nu este vorba de pro
bleme deosebite ci de unele 
deficiențe pe care le-am mai 
constatat și în trecut, dar pe 
care n-am reușit încă să le 
înlăturăm. Foarte mulți din
tre studenții rămași în urmă 
la învățătură s-au îndreptat. 
Totuși e necesar să continuăm 
să îmbunătățim munca indivi
duală cu acești studenți, să-î 
determinăm să desfășoare o 
muncă ordonată, să renunțe la 
amînări, să promoveze cu bine 
anul universitar în vară și nu 
în toamnă. în acest sens, cred 
că un sprijin mai susținut din 
partea organizațiilor U.T.M. și 
a asociațiilor studenților ar fi 
bine venit. Spun aceasta, soco
tind că îmbunătățirea continuă 
a pregătirii studenților este 
determinată în cea mai mare 
măsură de felul în care știm 
să dezvoltăm la aceștia o îijal- 
tă conștiință politică, respon
sabilitatea pentru îndatoririle 
lor de studenți.

Totodată, mai rămîne ca 
o problemă deschisă înlătu
rarea din stilul de muncă al 
unor studenți a metodelor șco
lărești de învățătură și deprin
derea lor de a studia planifi
cat, de a nu se limita la cursul 
predat, ci de a folosi în pre
gătire un bogat material bi
bliografic.

Cred că întreaga activitate 
a factorilor care concură la 
bunul mers al pregătirii stu
denților trebuie să urmăreas
că acum întărirea muncii în 
rîndul studenților pentru a-i 
mobiliza să se pregătească 
mai bine. Important este acum 
ca ei să învețe zi de zi și să 
încheie anul universitar odată 
cu încheierea sesiunii de exa
mene din vară.

/n concertul pe care-l dă 
Orchestra cinematogra
fiei vineri seara, la Ate

neul R.P.R., figurează — ală
turi de „Uvertura burlesca' 
de Aurel Stroe și Concertul 
pentru violoncel și orchestră 
de Joseph Haydn (solist... Mi
los Sadlo din R.S. Cehoslova
că)— cea mai populară lucra
re a simfonismului francez: 
Simfonia fantastică de Hec
tor Berlioz.

In 1830, Rouget de Lisle, 
autorul Marsiliezei, înflăcă- 
ratul imn al luptătorilor din 
perioada anului revoluționar 
1789, împotriva despotismului 
feudal, îl numea pe Berlioz 
„un vulcan în erupție".

Mai tîrziu Romain Rollancț 
vedea în. 
Simfoniei 
plozie de 
cări au 
cerul.. ■“

Era firesc să apară și în do
meniul muzicii o personalitate 
creatoare proeminentă care să 
întregească avîntul artistic cu
noscut de Franța primfi juma 
tăți a veacului trecut eînd își 
duceau activitatea o seamă de 
mari literați și pictori. Starea 
de spirit de după revoluție, în 
care a crescut această genera
ție, și-a pus o puternică pecete 
asupra sensibilității eferves
cente a lui Berlioz.

Compozitor, critic muzical și 
dirijor, Hector Berlioz,'repre
zintă tipul viu al artistului 
romantic, căuiătar ‘nfrigv-rat 
de noi orizonturi, împotriva

opera făuritorului 
fantastice... „o ex- 

geniu ale cărei flă- 
străfulgerat întreg

„Simfonia fantastică^ de H. Berlioz în interpretarea
Orchestrei cinematografiei

rutinei și academismului în
chistat, împotriva ideilor ri
gide și retrograde ale oficiali
tăților vremii. In Franța Res
taurației și a celui de al doi
lea imperiu, tendințele înno
itoare ale autorului Simfoniei 
fantastice — unul din promo
torii muzicii programatice, gen 
democrat prin plasticitatea și 
sugestivitatea imaginilor pe 
care le preconizează — prin
cipiile sale de promovare a 
unei muzici naționale, elibera
tă de inrîuriri străine, dăună
toare, nu s-au putut bucura de 
recunoaștere.

Incepînd din 1842, Berlioz 
întreprinde o serie de turnee 
in Belgia, Germania, Austria, 
Ungaria și Rusia. La Peters
burg unde a fost invitat de 
Balakirev, animatorul cunos
cutului „grup al celor cinci" 
care continua orientarea națio
nală și populară a muzicii, așa 
cum o dorea Glinka, Berlioz 
a cucerit adevărate triumfuri. 
După multe decepții îndurate 
în Franța, el se bucura, în- 
sfîrșit, de o deplină apreciere. 
Cunosdnd nemijlocit realizări
le compozitorilor ruși, artistul 
francez se entuziasmează în 
fața bogăției și originalității 
muzicii lor inspirate de cinte- 
cele și jocurile populare.

Născute in împrejurările in

care arta franceză devenea un 
puternic ecou al neliniștii și 
dezamăgirilor de după Revo
luția din 1789, in perioada in 
care burghezia, trădind intere
sele poporului, instaura un re
gim de asuprire cruntă, lucre- 
rile cele mai de seamă ale lui 
Berlioz impresionează prin si - 
ceritate și fantezie romantică, 
prin bogăția melodică, prin 
forța de convingere și remar
cabila măiestrie a combinații
lor sonore. „Simfonia fantasti
că", „Damnațiunea lui Faust". 
..Benvenutto Cellini", „Haro f 
în Italia", „Romeo și Julietta" 
sînt reprezentative in acest 
sens.

Simfonia fantastică a fost 
scrisă în 1830 cind Berlioz 
avea 27 de ani. Era atunci în
drăgostit de o actriță — 
riett Smithson — celebră 
terpretă a unor roluri din 
sele lui Shakespeare.

Capodoperă a muticii 
program, Simfonia poartă sub
titlul „Episod din viața unu: 
artist" și are un vădit sens 
autobiografic.

Dar să urmărim cum ațe-.: 
romanul, sau mai degrabă po
vestea iubirii lui nefericite, 
exaltatul artist romantic care 
ne-a lăsat această impresio
nantă lucrare.

întitulată — „Visări ; Pa

Ha- 
in- 

pie-

siuni", — prima parte a sim- 
foniei se deschide cu o intro
ducere. Imaginația compozi
torului zboară în ceața plum- 
>urie a unor sentimente nede- 

■ iile în care se amestecă su
ferința, 
merea, 
Apare 
gitată, 
zisă a
■.ovârășite de glasul firav al 
flautului, aduc tema principa
lă — înfățișare muzicală a 
chipului iubitei care va stră
bate in diverse transformări 

itreaga lucrare ca o „idee 
conducătoare". Această me
lodie gingașă, plină de căldură, 
e.tpresivă, contrastează pu- 
■ernic cu izbucnirile pasionate, 
zbuciumate ce urmează. Se 
intră în conflictul dramatic al 
.r mei părți a Simfoniei, do
minată de „chipul iubitei" ca o 

prezență inexorabilă.
Pe urmă, „Un bal" — par- 

'ea a doua, unde se înfiripă, 
încet, încet, o scenă dansantă. 
Ca după o cortină se arată. în 
toată strălucirea, unduirea an
trenantă a unui vals.

Leit-motivul, — adică melo
dia reprezentând chipul drag 
al iubitei — apare și aici ga
leș, la flaut și oboi. Dar val
sul își deapănă mai departe 
legănarea, ejungînd edtrt sfir-

duioșia, tandrețea, te- 
licărirea speranțelor... 
apoi o mișcare a- 
prima parte propriu- 
lucrării. Viorile, in-

șit la accente frenetice, ex
pansive.

Partea a treia este intitulată 
„Scenă la cîmp". Cornul englez 
și oboiul înfiripă un molcom 
dialog pastoral. Auzim, apoi o 
melodie tinguitoare. Eroul 
Simfoniei și-a găsit alinarea 
în liniștea măreață dar înfrico
șătoare a naturii. Chipul iu
bitei se întrevede din nou... Se 
aude tunetul... Dar tihna 
coperă din nou cuprinsul 
rilor... Tăcere...

„Marșul spre supliciu" 
mișcarea următoare e o muzi
că aspră, colțuroasă. Tema a- 
păsătoare a violoncelelor și 
contrabașilor, fanfara suflăto
rilor, vîrtejurile sfredelitoa
re ale corzilor, toate 
la definirea viziunii 
șătoare a autorului.

Tabloul al cincilea 
unei nopți de Sabat" ne aduce 
chipul iubitei caricaturizat, in 
mijlocul unor imagini infer
nale. Se încinge hora dezgus
tătoare și, după citeva bătăi 
de clopot, se aud frînturi din 
cîntarea medievală „Dies irae" 
folosită de mulți compozitori 
(printre care Liszt, Ceaikovski, 
Rahmaninov, Haciaturian, S. 
Toduță etc.) pentru a crea 
imagini sumbre. Motivele mu
zicale se amestecă, iar Simfo
nia se încheie într-o furtună 
sonoră, copleșitoare, lăsînd o 
impresie durabilă în sufletul 
ascultătorului.

a-
ză-

concură 
înfrico-

„Visul
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Succese ale sportivilor noștri 
peste hotare

In campionatul mondial 
de handbal

Echipa masculină de hand
bal în 7 a R. P. Romine 
a produs o nouă surpriză 

în campionatul mondial, repur- 
tind o victorie de mare presti
giu în fața echipei unite a Ger
maniei, una din principalele fa
vorite ale competiției. Comen- 
tînd desfășurarea meciului de la 
Krefeld, corespondentul agenției 
„France Presse" scrie că echipa 
germană, alcătuită din cei mai 
buni jucători din R. D. Germa
nă și R. F. Germană, spre sur
priza generală a fost invinsă de 
echipa romină care a obținut 
o victorie indiscutabilă cu 12-9 
(7-5). Handbaliștii romini încre
zători în posibilitățile lor au a- 
plicat o tactică eficace, supe
rioritatea lor constind în faptul 
că nu au tras la poartă decît 
din situații favorabile. Portarul 
romin Redl, remarcă același co
respondent, a făcut un meci de 
mare clasă, Tellman a dirijat cu 
iscusință o echipă ai cărei ani
matori au fost Hnat, Bulgaru și 
Bâdulescu toți eXcelenți tehni
cieni, Alături de ei s-au mai re
marcat in mod deosebit Costa- 
che (4), Ivănescu (3), Moser (3), 
care au fost de altfel cei măi 
buni realizatori ai echipei noa
stre.

In urma acestui succes echipa 
R. P. Romine se află pe primul 
loc în grupa B a semifinalelor 
urmind să susțină astăzi în ora
șul Munster o intîlnire decisivă 
cu echipa Norvegiei pentru ca
lificarea în finala campionatu
lui. In grupa A conduce echipa 
Suediei, deținătoarea titlului 
mondial, cu 4 puncte, urmată de 
formația R. S. Cehoslovace cu 
3 puncte. Handbaliștii suedezi 
au învins cu 18-10 echipa Blân
dei, iar formația R. S. Ceho
slovace o întrecut cu categori' 
cui scor de 25-6 echipa Franței, 
Alte rezultate înregistrate : gru
pa B : Danemarca - Norvegia 
10 9 (6 7).

In campionatul 
mondial de hochei 

pe gheață
fn cadrul grupei C a cam

pionatului mondial de hochei 
pe gheață reprezentativa R. P. 
Romine a obținut cea de-a 4-a 
victorie consecutivă, învingînd 
cu scorul de 12—0 (4—0; 4—0; 
4—0) selecționata Olandei,

Hocheiștii români continuă să 
ocupe primul loc în grupă cu 
8 puncte și 60 goluri marcate 
față de numai 2 primite.

In ultimul meci echipa R. P. 
Romine va întâlni selecționata 
Franței,
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dm agricultura SiberieiO condamnare vehementă
Lucrările Mimării Generale a O.N.U. Consfătuirea fruntașilor

— Cuvintarea președintelui Ghanei, Xkruiaah — Telegrama de salut

a colonialiștilor, a mercenarilor lor

și a activității O.N.U. in Congo

NEV YORK 8 (Agerpres). — 
La ? martie, în ziua re

luării lucrărilor celei de-a 15-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., in fața sediului O„N.U. 
de pe malul East-River s-au adu
nat americani de rind pentru o 
declara cu glas tare revendicările 
lor. „Cerem evacuarea trupelor 
O.N.U. din Congo", „Nu poate 
exista pace, cît timp întreaga 
Africă nu va deveni liberă”, „jos 
călăii belgieni", „Kasavubu, Mo
butu, Cbombe, Kalonji — sint 
marionete plătite" — era înscris 
pe lozincile și pancartele purtate 
de demonstranți — negri fi albi, 
care au venit la OK.U. pentru 
a-și prezentq revendicările și a-și 
exprima indignarea față de poli
tica colonialiștilor și a lacheului 
lor devotat Hammarskjoeld, Po
liția a împiedicat pe demonstranți 
să se apropie de clădirea O.N.U. 
Polițiști călări și pedeștri i-au 
forțat să intre într-un pasaj în
grădit din toate părțile cu bari
cade. Sute de polițiști cu bastoa
ne de cauciuc îi amenințau pe 
new-yorkezii care se îndreptau 
spre locul demonstrației.

★

In cursul primei ședințe a 
luat cuvîntul președintele Re
publicii Ghana, Nkrumah* 
care într-o expunere tiară a- 
dresată delegaților a condam
nat cu mânie pe colonialiști și 
pe mercenarii lor pentru asa
sinarea bestială a primului mi
nistru al guvernului legal al 
Republicii Congo, Patrice Lu
mumba, și a tovarășilor săi de 
luptă. Nkrumah a declarat că 
evenimentele tragice din Con
go nu pot fi justificate, deoa
rece P. Lumumba a fost ucis 
in văzul comandamentului tru
pelor O.N.U., care au sosit în 
această țară la cererea lut In 
legătură cu aceasta, a s>pus în 
continuare Nkrumah, popoa
rele africane care continuă 
încă să aibă încredere în Or
ganizația Națiunilor Unite, au 
început să se îndoiască și să 
fie îngrijorate în ce privește 
activitatea de viitor a acestei 
organizații.

Guvernul Ghanei este de 
părere că asasinarea lui Pa
trice Lumumba constituie o 
violare grosolană a legii. Eve
nimentele din Congo au ară
tat, a subliniat Nkrumah, că 
misiunea O.N.U., ai cărei re
prezentanți încurajau activita
tea marionetelor belgiene — 
Kasavubu, Mobutu, Chombe și 
Kalonji — a eșuat complet. 
Președintele Republicii Gha
na a condamnat faptul că a 
fost recunoscută la O.N.U. de
legația lui Kasavubu, ceea ce, 
după părerea lui, a dezlegat 
și mai mult mîinile bandelor 
colonialiștilor, care în prezent 
îndrăznesc să lupte împotriva 
trupelor O.N.U. El a condam
nat guvernul belgian, care 
continuă agresiunea armată în 
Republica Congo. El a arătat 
că Antoine Gizenga este re
prezentantul legal ai guvernu
lui congolez.

In numele guvernului Gha
nei, în scopul rezolvării cât 
mai grabnice a problemei con
goleze, Nkrumah a propus :

O Comandamentul trupelor 
O.N.U. în Congo trebuie înlo
cuit printr-un comandament 
alcătuit în întregime din re
prezentanți ai Statelor Afri
cane; • în scopul împiedicării 
aducerii de arme în Congo 
toate aerodromurile și portu
rile trebuie puse sub contro
lul Organizației Națiunilor U-

Poporul congolez așteaptă 
ca O.N.U. să reglementeze 

problema Congoului 
Apelul adresat participanților 
la sesiunea Adunării Generale

CAIRO 8 (Agerpres). — Mi
siunea diplomatică din Cairo o 
Republicii Congo a adresat un 
apel participanților la sesiunea 
Adunării Generale a O.N.U.

„Poporul congelez, se spune 
in apel, așteaptă cu răbdare ca 
Adunarea Generală a O.N.U. să 
reglementeze în mod echitabil 
problema Congoului.

Acum citeva luni poporul con
golez în persoana reprezentantu
lui său legal, Patrice Lumumba, 
a invitat cu toată încrederea a- 
ceastă organizație să ajute tînăra 
noastră republică in lupta împo
triva colonialiștilor belgieni care 
au încercat cu insolență să-și 
restabilească dominația pentru a 
ne exploata țara și poporul.

Au trecut citeva luni de cind 
funcționarul dv. Hammarskjoeld 
a trădat rezoluțiile adoptate de 
Consiliul de Securitate care a 
cerut să se pună capiț agresiunii 
străine în Congo și să se asigure 
integritatea teritorială a țării.

Judecați acum singuri dacă 
Hammarskjoeld a dat dovada de 
o evidentă incapacitate sau dacă 
este o intenție criminală din 
partea lui atunci cind încearcă 
să pună Republica Congo tub 

uite; • toate reprezentanțele 
diplomatice străine, trebuie re
chemate din Congo, pentru a 
lichida baza continuării răz
boiului rece din această repu
blică ; • să fie dezarmate 
toate unitățile militare congo
leze șj armele lor să fie pre
date comandamentului trupe
lor O.N.U.; • să fie evacuat 
imediat din Congo întregul 
personal militar străin r-eaf-s- 
can ; • personalul Organizației 
Națiunilor Unite din Congo 
trebuie să acorde aju-csr gu
vernului congelez să regle
menteze operaț-iie financiare 
și bancare pentru ca asupra 
guvernului congolez să nu se 
exercite mei un fti de pre
siune din afară în ce privește 
înfăptuirea politicii financia
re ;• să fie puși în libertate 
toți fruntașii politici congo
lezi și să fie deferiți justiției 
asasinii lui Patrice Lumumba 
și ai tovarășilor săi de luptă.

Președintele Ghanei a con
damnat cu hotărâre manevrele 
reprezentanților O.N.U. in 
Congo, care aU un caracter fă
țiș colonialist. El a subliniat 
că în prezent se fac încercări 
fățișe de a subordona Congo 
din punct de vedere economic 
țărilor pieței comune.

După ce a amintit că prima 
rezoluție pentru Congo, adop
tată la 14 iulie de Consiliul de 
Securitate, dădea secretarului 
general instrucțiuni precise, 
Nkrumah a arătat în mod con
vingător prin fapte modul cum 
acționa Hammarskjoeld vic
iind aceste instrucțiuni. Chiar 
pînă în ultimul timp, Organi
zația Națiunilor Unite spriji
nea trupele congoleze rebele, 
împotriva guvernului legal a- 
les în mod democrat.

Autoritățile Organizației Na
țiunilor Unite, a declarat cu 
mînie președintele Ghanei, au 
închis aeroporturile din Con
go pentru a împiedica guver
nul Lumumba să aducă trupe 
în. scopul înăbușirii armatelor 
rebele din provincia Katanga, 
deși secretarul general a avut 
misiunea clară să nu împie
dice în nici un caz guvernul 
central să-și folosească pro
priile resurse pentru restabili
rea legii și ordinii. Autorități
le O.N.U.* a continuat Nkru-i 
mah, n-au avut însă indicația 
să captureze avioanele mili
tare puse la dispoziția lui 
Chombe de către Statele Uni
te. Aceste avioane cu reacție 
au fost aduse pe hordul avio
nului de transport al S.U.A. 
„Globemaster". Ele făceau e- 
vident parte dintre avioanele 
livrate Belgiei sub egida 
N.A.T.O. Nkrumah o subliniat 
că aceste avioane au fost con
struite în Franța și că avionul 
american care le-a adus s-a o- 
prit pe insula Malta care a- 
parține Angliei. îi rog pe ono- 
rații delegați, a spus președin
tele Ghanei, să se gîndească o 
clipă și să-și imagineze ce fel 
de discursuri s-ar rosti în acea
stă sală a Adunării Generale 
dacă aceste avioane ar fi fost 
construite în Cehoslovacia pen
tru Polonia în baza Tratatului 
de la Varșovia, iar apoi ar fi 
fost transportate la Stanley
ville cu un avion sovietic care 
în drumul său s-ar fi oprit în 
România pentru reparații și a- 
limentarea cu combustibil ?

Aceste cuvinte ale lui Nkru
mah au fost întâmpinate cu 
aplauze prelungite de către 
mulți delegați.

Toate acțiunile întreprinse 
de autoritățile O.N.U. în Con- 

dominația imperialiștilor sau cind 
a permis asasinarea bestială a 
primului ministru Patrice Lu
mumba și a cdarldlți lideri", 

înalta dv. adunare, se subli
niază în mesaj, fiind un instru
ment de menținere a păcii, drep
tății și libertății este împuterni
cită să pedepsească aspru pe 
toți cei ce acționează direct sau 
indirect împotriva păcii, drep
tății și libertății.

Prin urmare puteți alege între 
Hammarskjoeld — omul care nu 
simte nici o răspundere pentru 
soarta lumii și care disprețuiește 
soarta poporului congolez și as
pirațiile sale legitime — și po
porul congolez liber și iubitor de 
pace — stăpîn al soartei sale.

,(Răbdarea de care a dat do
vadă poporul congolez față de 
Hammarskjoeld și de agenții săi 
lipsiți de simțul răspunderii se 
arată în continuare în mesaj, se 
apropie de sfirșit. Orice încer
cări noi din partea lor de a de
natura rezoluțiile dx. în proble
ma congolezi în detrimentul as
pirațiilor legitime ale poporului 
congolez vor fi respinse cu mînie 
de popoarele întregii lumi”.

banei a ară-

go, a declarat Nkrumah. an 
dat apă la moară societăților 
belgiene care ii finanțează pe 
Mobutn. Kalonji. Chombe și 
Kasavubu.

Președintele G!
tat în mod ccnvmgătar rum, 
acordând Congoului indepen
dență feemaiă. mocopaLștii 
belgieni au făcut totul pentru 
a ține poporul congolez in în
robirea coionială. La acor
darea independenței, a spus 
el. întregul control asupra 
Congoului era încredințat 
Băncii Naționale Belgiene Și 
fonduri bănești erau scoase 
din Congo în proporții nemai
întâlnite. Toate acestea, a su
bliniat Nkrumah, constituie 
un exemplu tipic de colonia
lism ascuns și anume in mod 
teoretic se acordă independ en
ța dar, de fapt, ea este lichi
dată prin exercitarea celei 
mai puternice influențe finan
ciare.

Nkrumah a condamnat în 
continuare faptul că aparatul 
tehnic al O.N.U. este alcătuit 
din persoane din țările Euro
pei occidentale și din S.U.A., 
din el fiind excluși aproape 
cu desăvârșire reprezentanții 
continentului african. Tocmai 
din această cauză, a subliniat 
el, aparatul O.N.U. a finanțat 
pe soldațiî rebeli sprijiniți de 
Belgia al cărei scop a fost să 
răstoarne guvernul care a in
vitat O.N.U. în Congo.

In încheiere, președintele 
Ghanei a declarat că propu
nerea sa cu privire Ia retra
gerea trupelor din Congo se 
referă în primul rind la tru
pele belgiene din Katanga. 
Toate știrile publicate de pre
să dovedesc că trupele lui 
Chombe se află sub comanda 
ofițerilor belgieni.

Cu aceasta ședința Adunării 
Generale a luat sfîrșit.

Lo Delhi, capitala Indiei, a avut ioc recent o puternică demonstrație a muncitorilor și studen
ților împotriva crimelor săvîrșite de colonialiști în Congo.

Foto : PAN-ASIA

MOSCOVA. — La 7 martie 
ambasada regatului Cambod- 
gia în U.R.S.S. a difuzat o de
clarație in care atrage atenția 
opiniei publice asupra inten
sificării represiunilor împotri
va cetățenilor de naționalitate 
cambodgiana din yietnamul 
de sud.

Prințul Norodom Sianuk, 
conducătorul statului Cambod- 
gia, se subliniază în declarație, 
a dat indicații să fie sesizată 
Organizația Națiunilor Unite 
despre aceste noi represiuni in 
Vietnamul de sud împotriva 
cambodgienilor și să fie atrasă 
atenția Consiliului de Secu
ritate asupra acestui fapt, care 
poate amenința pacea și secu
ritatea în Asia de sud-est.

VARȘOVIA. - După cum 
relatează agenția P-A.P-, la 
invitația Iui B. Kreisky, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
Austriei, care a vizitat anul 
trecut R. P. Polonă, A. Ra- 
packi, ministrul Afacerilor 
Externe al R. P. Polone, a 
plecat într-o vizită de răspuns 
în Austria.

In fața Palatului 
la Delhi flutură 
24 de state —

DELHI. - 
Științei de 
steagurile a 
membre ale Comisiei economi
ce O.N.U. pentru Asia și Ex
tremul Orient (C.E.A.E.O.). La 
8 martie aici și-a început lu
crările într-un cadru solemn 
cea de-a XVII-a sesiune a a- 
cestei organizații internațio
nale.

Sesiunea a fost deschisă de 
președintele Indiei, Rajendra 
Prasad.

MOSCOVA. - La 7 martie 
a sosit la Moscova 8 misiune 
de prietenie și bunăvoință a 
Republicii Mali în frunte cu 
Madeira Keita, ministrul Afa-

NOVOSIBIRSK 8 (Agerppes).
— TASS transmite: La 8 
martie, consfătuirea fruntași
lor din agricultura Siberiei de 
vest și de est și-a încheiat lu
crările.

N. Ș. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri aj 
U.R.SS., a rostit o amplă cu-

adresata de N. S. Hrușciov
conferinței latino - americane
MOSCOVA 8 (Agerpres). — 

TASS transmite : N. S. Hrușciov 
a odreset participcnților ’ 
fennța lat'no-americană 
suveranitate națională, 
rara economică și pace 
grar-ă de salut in cere se spu
ne : Poporul sovietic nutrește un 
profund respect față de tradi
țiile de poce ale popoarelor din 
America Latină, salută năzuința 
lor de a deveni stăpine in pre-

kî con- 
pentrj 
elibe- 

o tele-

Imperialismul — principalul dușman 
al popoarelor din America Latină

Conferința latino>americană 
pentru suveranitatea națională, 

eliberare și pace
MEXICO CITY 8 (Agerpres). 

— Conferința latino-america- 
nă pentru suveranitatea națio
nală, eliberare și pace își con
tinuă lucrările. La 6 martie au 
luat cuvîntul mai mulți vorbi
tori. Lombardo Toledano, re
prezentantul Confederației oa
menilor muncii din America 
Latină, a declarat că imperia
lismul S.U.A. este principalul 
dușman al popoarelor din A- 
merica Latină și din întreaga 
lume. Toledano a chemat la 
crearea unui front internațio
nal al clasei muncitoare, ță
rănimii, intelectualității și 
burgheziei naționalei din dife
rite țări împotriva imperialis
mului.

Cunoscutul ziarist Peruvian 

PE SCURT
cerilor Interne și al Informa
țiilor.

VARȘOVIA. - Agenția Chi
na Nouă anunță că la 7 mar
tie a avut loc Ia Varșovia în- 
tilnirea ordinară a ambasado
rilor Republicii Populare Chi
neze și Statelor Unite ale A- 
mericii. Intilnirea, care a du
rat o oră și 25 minute, este 
prima de cind Kennedy a de
venit președinte. Următoarea 
intîlnire a fost stabilită pen
tru 18 aprilie.

ATENA. — In ultimele zile 
au fost arestați în Grecia încă 
patru democrați printre care 
cunoscutul activist al Partidu
lui E.D.A., G. Floratos, caret 
este grav bolnav. Ziarul „Av- 
ghi“ relatează că Comitetul 
sindical pentru apărarea tra
dițiilor democratice a protes
tat cu hotărîre împotriva te
rorii autorităților.

MOSCOVA. - La invitația 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
la Moscova a sosit cu un a- 
vion „TU-104" delegația parla
mentară a Libiei în frunte cu 
senatorul Ahmed Rafik Mah
davi.

ROMA. — Ziarul „Paeșe 
Sera" a publicat o știre din 
Toulon în care se spune că în
tre guvernele de la Paris și de 
la Bonn a fost încheiat un a- 
cord potrivit căruia flota na
vală vest-germană a obținut 
dreptul să folosească portul și 
aerodromul militar din Tou
lon pentru instrucție și antre
nament.

CAIRO. — După cum a- 
nunță agenția MJI.N., la 7 
martie Comisia mixtă egip- 
teano-izraeliană de armistițiu 
a condamnat Izraelul pentru 
acțiunea agresivă săvirșită la 

vîntare în fața participanților 
la consfătuire.

Participanții la consfătuire 
au adoptat textul unui apel 
adresat tuturor colhoznicilor 
și colhoznicelor, muncitorilor 
și muncitoarelor din sovhozuri 
și tuturor specialiștilor din a- 
gricultura Siberiei.

pria lor casă, de c folosi boga
tele resurse naturale ale țărilor 
lor pentru dezvoltarea econo
miei naționale, pentru ridicarea 
bunăstării și nivelului cultural al 
maselor largi populare.

N. S. Hrușciov subliniază că 
hotăririle acestei conferințe vor 
reprezenta o contribuție uriașă 
la lupta popoarelor latino-ame- 
riccne pentru eliberare econo
mică totală, pentru întărirea su
veranității naționale și a păcii.

Henaro Camero Checa a rostit 
o înflăcărată cuvântare demas
catoare împotriva imperialis
mului. America Latină, a spus 
el, intră într-o etapă hotărî- 
toare a luptei sale pentru 
independență economică. Ni
meni nu este capabil să stă
vilească lupta popoarelor din 
America Latină.

Lozinca revoluției cubane — 
..Patria sau moartea", a spus 
în cuvintarea sa Heriberto 
Jara. președintele Comitetului 
mexican pentru apărarea pă
cii, este valabilă nu numai 
pentru Cuba ci și pentru în
treaga Americă Latină.

Au mai luat cuvîntul repre
zentanți din Venezuela. Porto 
Rico, Paraguay. Guatemala și 
alții.

2 martie a.c. și anume mitra
lierea unei mari cirezi de vite, 
aparținînd unor triburi de 
beduini.

Reprezentantul Italiei, care 
a prezidat ședința, a condam
nat Izraelul pentru incursiu
nile aeriene pe 
șește sistematic 
torului Gaza.

care le săvîr- 
deasupra sec-

BEIRUT. In 
spre 7 martie a 
tentativă 
primului 
lui, Saeb

noaptea de 6 
avut loc o 

de atentat la viața 
ministru al Libanu- 
Salam.

>

In timpul demonstrațiilor de la Holy Loch, cițiva manifestanțiaare s-au aruncat în apă pentru 
a bara drumul submarinelor atomice americane, sînț arestați de poliție.

Luptători dintr-o unitate a forțelor Patet-Lao >n Valea Ulcioa- 
reior. 

Foto : ZENTRALBILD-BERLIN

LAOS: Trupele forțelor 
patriotice au trecut la ofensivă
• Au fost eliberate punctele Ban Phakong 

Muong Phan • în lagărul rebelilor 
domnește panica

Și

HANOI 8 (Agerpres). — Res
pingând atacurile înverșunate 
ale rebelilor care au încercat 
fără succes să cucerească lo
calitatea Phusung — important 
punct de sprijin pe șoseaua ce 
duce spre Valea Ulcioarelor, 
trupele aliate (trupele guver
namentale și detașamentele 
Patet Lao) au trecut la contra
ofensivă. După cum anunță 
postul de radio „Vocea Laosu- 
lui“ ele desăvârșesc încercuirea 
importantului punct de sprijin 
Sala-Fukun unde sint ampla
sate puternice forțe rebele.

La 5 martie, trupele aliate 
au eliberat punctul Ban Pha
kong situat la 8 km nord de 
Sala-Fukun. Cea mai mare 
parte din garnizoană a fost 
nimicită, rămășițele rebelilor 
s-au retras în panică. La est 
și sud de Sala-Fukun, trupele 
aliate s-au apropiat de șosea.

în cursul ofensivei trupele 
aliate au nimicit o unitate a 
rebelilor. Au fost onjoriți sau 
răniți peste 80 de soldați și 
ofițeri inamici-

în lagărul rebelilor domneș
te panica. Numeroși ofițeri 
și-au părăsit unitățile și au 
fugit. Consilierii americani și 
tailandezi au avut o situație

ltqliqî Lupta grevistă 
continuă cu intensitate

ROMA 8 (Agerpres). — In 
Italia lupta grevistă continuă 
cu toată intensitatea. La Pa
lermo a intrat in a doua săp- 
tămină lupta muncitorilor de 
la șantierul de construcții na
vale, care cer majorarea sala
riilor. Zilnic 3.500 de construc
tori navali se prezintă la în
treprindere, își ocupă locurile 
în fața mașinilor-unelte pînă 
la sfîrșitul schimbului, însă 
nu lucrează.

De o săptămână durează 
greva minerilor din Porto-Tor- 
res (provincia Sassari), care 
au emis, de asemenea, reven
dicări cu caracter economic. 
Greviștii au organizat la 7 
martie o demonstrație în frun
tea căreia se aflau conducători 
sindicali din Confederația Ge
nerală a Muncii din Italia

La Salerno, aproximativ 
1000 de muncitori agricoli, care 
s-au adunat din satele și că
tunele învecinate, au organizat 
o demonstrație cerînd îmbună
tățirea condițiilor de locuit. In
tre demonstranți și poliție a 
avut loc o ciocnire în timpul 
căreia a fost rănită o femeie.

La Holy Loch (Anglia)

Noi manifestații împotriva submarinelor 
atomice americane

LONDRA 8 (Agerpres). — 
In dimineața zilei de 8 martie 
în golful scoțian Holy Loch a 
apărut primul submarin ato
mic american „Patrick Henry", 
înarmat cu 16 rachete nucle
are „Polaris".

Agenția France Presse 
nunță că cu acest prilej 
Holy Loch au avut loc 
manifestații împotriva prezen
ței submarinelor atomice a- 
mericane în porturile Angliei.

a- 
la 

noi

au 
ea

mai „avantajată"* întrucât 
avut posibilitatea să fugă 
helicopterele-

Simultan cu ofensiva spre 
Sala-Fukun trupele guverna
mentale au contraatacat pozi
țiile rebelilor de la sud-est de 
Xieng Kuang, eliberind punc
tul întărit Muong Phan. Re- 
trăgindu-se inamicul a lăsat 
Pe timpul de luptă zeci de 
marți și răniți.

f. Castro: „Acțiunile dușmănoase 
ale imperialiști or nu vor putea 
împiedica realizarea programelor 

revoluției"
HAVANA 8 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul la ședința de 
închidere a primei conferințe 
regionale a muncitorilor agri
coli din țările Americii Latine 
care a luat sfîrșit la Havana în 
dimineața zilei de 7 martie, 
primul ministru al Cubei, Fi
del Castro, a subliniat că pro
blema agrară este principala 
problemă, a țărilor din Ameri
ca Latină- Singura cale de 
salvare a muncitorilor agricoli 
și a țăranilor din America La
tină de exploatarea monstru
oasă, de toate nenorocirile și 
calamitățile, a arătat el, este 
calea înfăptuirii unor profun
de reforme agrare care pot fi 
denumite revoluții agrare.

Analizând dezvoltarea refor
mei agrare în Cuba, Castro a 
arătat că principala verigă a 
acestei reforme este lichidarea 
latifundiilor și proprietăților 
funciare ale monopolurilor im
perialiste. Revoluția, a spus 61, 
aplică metode echitabile de 
folosire a pământurilor- Acea
sta înseamnă că pămîntul se 
află în proprietatea acelora 
care îl lucrează în mod nemi j - 
locit. Relevând că în prezent 
în Cuba există trei forme de 
producție agricolă — coopera
tivele agricole, proprietățile 
de stat și micii producători a- 
gricoli — Castro a subliniat că 
formele colective înaintate de 
producție agricolă au permis 
să se obțină mari succese în 
dezvoltarea agriculturii țării, 
să se meargă pe calea creării 
unei agriculturi cu multe ra
murii pe calea lichidării șo-

Unul dintre manifestanți, pro
fesorul de istorie Laurens Tot
ter, care a încercat să înfrun
te singur într-un canoe sub
marinul american de 5.600 to
ne, a fost arestat. Agenția U- 
nited Press International re
latează că Totter a încercat să 
se urce pe bordul submarinu
lui pentru a difuza în rîndul 
echipajului manifeste care 
condamnă prezența bazelor a- 
tomice americane în Anglia.

300 de africani 
uciși în Angola
NEW YORK 8 (Agerpres). 

— „Lisabona a păstrat tăce
rea, dar acum faptul a ieșit la 
iveală: la 2 februarie, forțele 
militare portugheze au ucis 
circa 300 de africani la Ma- 
lanje, stație feroviară termi
nus la 225 mile în interiorul 
Angolei. Motivele acestui ma
sacru? Africanii se pronunțau 
împotriva dominației lui Sa
lazar".

Revista „Newsweek", care 
relatează această știre, decla
ră că o deține de la un diplo
mat occidental înapoiat „chiar 
de la fața locului'’.

majului. Sîntem convinși, a 
spus el, că agricultura noastră 
se dezvoltă cît se. poate de 
bine.

In cuvintarea sa, Castro a 
vorbit și despre necontenitele 
uneltiri ale dușmanilor Cubei 
care n-au renunțat la ideea 
înăbușirii revoluției cubane. 
El a declarat că noul guvern 
al S.U.A. merge pe urmele gu
vernului precedent. Dar nu 
este așa ușor să faci pe stă- 
pînul în America Latină-

Va veni timpul, a declarat 
în continuare Castro, cind va 
avea loc o revoluție și în Sta
tele Unite ale Americii. Crize
le economice, situația econo
mică confuză din Statele Uni
te le vor duce și pe ele la 
revoluție, și într-o bună zi în 
S.U.A. se va crea un guvern 
revoluționar prieten, într-o 
bună zi în Statele Unite vor 
conduce muncitorii și țăranii, 
în conformitate cu legile isto
riei, această zi trebuie să vină 
și nimic nu o va putea împie
dica — nici un Pentagon, nici 
douăzeci de Pentagoane.

F. Castro a subliniat că im
perialiștii tremură pentru 
soarta lor, și că aceasta expli
că aventurile lor militare, 
psihoza lor războinică, crime
le și amenințările lor nebu
nești-

El a declarat că recent dea
supra Cubei a fost doborît un 
avion pirateresc, iar un alt 
avion ,,DS-4“ care a violat în 
mod perfid spațiul aerian al 
Cubei, a fost grav avariat de 
artileria antiaeriană cubană și 
forțat să aterizeze pe insula 
Jamaica, după ce lansase în 
prealabil deasupra teritoriului 
Cubei o mare cantitate de ar
me și muniții de 
americană.

Autoritățile din 
constatat că acest 
lase de la o bază din Guate
mala. Așteptăm, a declarat 
Castro, ca autoritățile engleze 
să-i predea pe criminali Cubei 
unde vor fi judecați de un tri
bunal ai acestei țări (în legă
tură cu aceasta, Ministerul A- 
facerilor Externe al Cubei a a- 
dresat o notă guvernului An
gliei — n-r.).

Nici un fel de acțiuni duș
mănoase ale imperialiștilor, a 
subliniat în încheiere Castro* 
nu vor putea împiedica reali
zarea tuturor programelor re
voluției.

proveniență

Jamaica au 
avion deco-

O nouă creștere 
a șomajului în S. U. A,

WASHINGTON 8 (Agerpres). 
— In cadrul unei conferințe de 
presă pe care a ținut-o la 7 
martie ministrul Muncii al 
S.U.A., Arthur Goldberg, a anun
țat că în cursul lunii februarie 
numărul șomerilor americani a 
crescut cu încă 320.000, ajungînd 
Ia totalul de 5.-705.000. Ministrul 
american a subliniat că procen
tul șomerilor americani a ajuns 
acum la 6,8 din totalul forței de 
muncă. In ce privește noua creș
tere a șomajului în cursul lunii 
februarie Goldberg a arătat că 
„ea este de trei ori mai mare 
decît se aștepta de obicei pentru 
această perioadă a anului".
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