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Maulti Bagîș, Emirasan Sagit, Dimșa Zia, Boii Neijemitn și Șeic Zecheria a» deveaft de 
curînd cieMători de animale. La propunșrșa orgaitzflțW de bază U.T3C caaduoerae gos
podăriei colective din comuna Valu lui Tratam, regiunea Dabrogea, le-a tacxvdfBȘat cai 
112 viței — prăsilă proprie — spre îngrijire. O răspundere de care ei eor «4Be

cu cinste.
Fcto: O. FLECAM

u trecut aproape 
'.ouă ore. Lec- 
,.ia despre „Cul- 
.ura porumbului" 
a fost intere
santă. Cursanții

■ 
BMI

au umplut din nou pagini 
întregi de caiet cu notițe 
și însemnări folositoare. Lec
ția a fost predată pe înde
lete, cu amănunte și exemple 
concrete din gospodăria co
lectivă. Oamenii însă vor 
să înțeleagă și să știe to
tul cît mai bine. Așa că ei 
pun o seamă de întrebări. 
Lectorul, inginerul agronom 
Ion Stoeneectt, le notează cu 
atenție.

— N-am înțeles prea bine 
rostul grăpării terenului îna
inte de a pune sămînța sub 
brazdă — spune tînărul Mitu 
Ștefan.

— Tovarășe inginer, vor
beați de patul germinativ: 
dacă se poate să ne dați mai 
multe explicații — interveni 
utemistul Dumitru Andrei.

S-au pus și alte întrebări: 
despre densitatea plantelor la

----- •-----

Recomandările 
Consfătuirii pe țară 

a țăranilor 
colectiviști 

larg popularizate
La cele peste 300 de cămi

ne culturale din regiunea Ol
tenia au loc cu regularitate a- 
dunări pentru popularizarea 
învățămintelor și recomandă
rilor Consfătuirii pe țară a ță
ranilor colectiviști. La aceste 
adunări, numeroși participant^ 
la Consfătuire împărtășesc din 
experiența lor în lucrările a- 
gricole, vorbesc despre rezul
tatele obținute, despre învăță
mintele pe care le-au desprins 
la Consfătuire.

Recomandările Consfătuirii 
sînt dezbătute și în adunările 
anuale ale gospodăriilor colec
tive, la cercurile de citit, pre
cum și la cursurile agrozooteh
nice de masă, unde s-au pre
dat lecții speciale cu proble
mele discutate la Consfătuire. 
De asemenea, ele au fost trans
mise în emisiunile speciale 
ale stațiilor de radioficare.
Călăuziți de învățămintele 

reieșite din Consfătuire, țăra
nii muncitori au propus în a- 
dunările de dări de seamă a- 
nuale ale G.A.C. sporirea sar
cinilor de producție pe acest 
an, extinderea suprafețelor 
destinate unor culturi etc.

De pildă colectiviștii din 
Ișalnița, comună situată în a- 
propierea orașului Craiova, și 
cu posibilități pentru dezvolta
rea legumicultura, au propus 
ca 65 de hectare de teren să 
se cultive cu legume, iar su
prafața destinată legumelor 
timpurii să ajungă la 26 de 
hectare. La Isbiceni, raionul 
Corabia, colectiviștii au pro
pus conducerii gospodăriei să 
ia măsuri ca anul acesta su
prafața destinată culturii de 
roșii timpurii să ajungă la 30 
hectare. Ei au arătat că de pc 
fiecare hectar se pot obține cel 
puțin 20.000 kg. roșii, aplicînd 
experiența bună a colectiviști
lor din Păulești. regiunea Ma
ramureș, expusă la Consfătui
re de Eroul Muncii Socialiste 
Mario, Zidaru. Colectiviștii din 
Cilieni au arătat că expunerea 
Eroului Muncii Socialiste Du
mitru Tudose, președintele 
G.A.C. din comuna Stoicănești, 
regiunea Argeș, a constituit 
pentru ei o adevărată lecție 
de agrotehnică, pe care o vor 
aplica în anul acesta la cultu
ra de cîmp. Pornind de la în
vățămintele căpătate din lucră
rile Consfătuirii, ei s-au an
gajat să obțină de pe întreaga 
suprafață cultivată cu po
rumb cite 5.000 kg boabe la 
hectar în cultură neirigată.

în discuțiile purtate la aces
te adunări, participanta. s-au 
angajat să aplice cu strictețe 
recomandările Consfătuirii pe 
țară a țăranilor colectiviști.

(Agerpres)

hectar, despre îagrtșăndntrif 
chimice. despre— Tinerii 
cursanți doreau să plece cu 
învățăminte cît mai dare 
despre problemele legate de 
cultura porumbului Ir.gmeru- 
lui i-a plăcut interesul țe
vilor* săi. După ce și-a orin- 
duit mostrele de ștuleți. s-a 
îndreptat spre planșa pregă-

tită dinainte, șl a început să 
le vorbească. Tinerii, atenți, 
își notau totul. Explicațiile 
erau pe înțelesul tuturor. 
Mitu Ștefan ca și toți ceilalți 
au aflat că grăpatul înainte 
de însămînțare este necesar 
întrucît primăvara, cînd se 
zvînta pămîntul, la suprafață 
se formează o crustă care în
lesnește evaporarea apei. Toc
mai pentru a împiedica a- 
ceastă pierdere de apă se

nnțe.

Tfzârul dădu dm cap fc 
germ de

Inginerul a răspuns eu e- 
xenpie eoocrete dm practxa 
muncii kr. Anul trecui pe 
unele tarlale cu porumb ale 
cotecîivei dens^atea la beetar 
a fost de 30J»0 de fire, iar 
pe altele SA0Q. Diferența de 
producție ? 300 kg la hectar 
in plus acolo înde densitatea 
a fost mai mare, pentru că, 
firește, ștzuleții obpnuți de la 
cele 5.000 de plante In plus, 
au adus un spor de recoltă. 
Dar pentru realizarea unor 
producții mari mai trebuie 
aplicat un întreg complex de 
lucrări: ingrășarea pămintu- 
lui, lucrări de întreținere și 
altele. Despre acestea ingine
rul le-a vorbit cu multe amă
nunte. Demonstrația a fost 
convingătoare. Tinerii au în
țeles de ce s-a stabilit ca în 
acest an densitatea să fie de 
40.000 fire la hectar, însămîn- 
țarea să se facă în rînduri 
drepte, de ce se vor efectua 
șase prașile în loc de trei cîte 
s-au făcut anul trecut, de ce...

La această lecție despre cul
tura porumbului — ca și la 
celelalte — toți cursanții au 
dovedit un interes deosebit. 
Lectorului însă i-a atras a- 
tenția mai cu seamă interesul

V. CABULEA
N. BARBU

(Continuare in pag. a 3-a)

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Cit iți
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m pag a 2-a:

— Fiecare tînăr — un prie
ten al căminului cultu
ral.

— Fruntașii și-au respectat 
tradiția.

— „Copiii Soarelui11 (Croni
că dramatică).

in pag a 3-a;

— Atenție, continuă învăță
mântului politic de orga
nizație.

Foto: AGERPBES

O nouă școală cu 24
/« orașul Su

ceava s-a ter- 
minct și s-a 

dat f» folosință o 
nouă școală cu 24 
de clase pentru ele
vii școlii de meserii 
și ai școlii medii nr. 
2. Mulți elevi ai 
școlii de meserii din

clasele de dulgheri 
și lăcătuși se min- 
dresc fiindcă au 
contribuit la ame
najarea claselor, e- 
xecutînd pină în 
prezent 520 bănci 
metalice, 10 mese 
pentru laboratoare, 
6 dulapuri pentru 
arhivă, cuiere etc.

Potrivit aprobării Consiliului 
de Miniștri, țara noastră: va 
participa în 1962 la 25 de tîr- 
guri șl expoziții economice in
ternaționale.

Pavilioanele și standurile 
R. P. Romîne urmează să pre
zinte cu precădere produsele 
industriei constructoare de 
mașini și în special cele noi. 
O atenție mai mare se va a- 
corda prezentării produselor 
industriei chimice, de mobila, 
bunurilor de consum, precum 
și a altor produse romînești.

de clase
Inîn aceste zile 

orele de practică 
sub îndrumarea 
maiștrilor, ei lu
crează la montarea 
băncilor metalice în 
clasele de la etaj 
destinate elevilor 
școlii medii nr. 2.

A. CARUNTU

îndeosebi a celor mal puțin 
cunoscute pe piața interna
țională.

Anul acesta vor fi organiza
te mai multe pavilioane șl 
standuri de mostre speciali
zate în funcție de specificul 
pieței șl al tîrgului respectiv.

(Agerpres)

Locuințe pentru 
chimițti ți petroliști
Din fondul central și fondurile 

sfaturilor populare se construiesc 
în acest an pentru chimiștii și pe
troliștii din întreaga /ară circa 
6.900 de apartamente, număr 
dublu față de anul trecut.

In cvartalele 6 și 8 din Onești 
— orașul chimiștilor și petroliști
lor de la marele complex petro
chimic de pe Valea Trotușului — 
constructorii lucrează cu spor la 
terminarea unor noi blocuri. Anul 
acesta. în Onești vor fi construite 
aproximativ 1.000 de apartament* 
și numeroase unităfi comerciale.

AHe 1.000 de apa-tame-nte vor 
fi ridicate în orașul Piatra Neamț. 
E'e sînt destinate chimiștilor de 
I* Uzina de fibre și frre sinte
tice cfin Săv -ești și cakr de .'a 
Combina*-' de îngrășăminte azo- 
‘oase din Roznov.

Examenele a!nt ta toi. In fo
tografie, studentul Paul 
Gheoighiescu din anul IL 
Facultatea de hidroenerge
tică a Institutului politehnic 
din București, este felicitat 
la ieșirea din examen pen- 

nota 10 obținută Ia 
fizică.

Foto : AGERPRES
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ai metalului
Continuind cu însuflețire întrecerea socialistă pentru ob

ținerea de produse de calitate superioară, oamenii muncii 
dau în același timp o atenție deosebită realizării de econo
mii de metal. în rândurile de mai jos vă 
acțiuni întreprinse în această 
rite întreprinderi din țară.

Și calitate, 
și economii

Și anul acesta lupta pentru 
realizarea unor produse de ca
litate superioară, reducînd în 
același timp și consumurile 
specifice de metal, este unul 
din obiectivele principale ce 
stau in atenția muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor de 
la Uzinele „Semănătoarea" din 
Capitală. Astfel, în prima ju
mătate a acestei luni, la secția 
preparat din uzină s-au econo
misit peste 10 tona lamina
te. Aceste economii au fost 
realizate prin debitarea com
plexă a tablei la mai multe 
produse și prin uniformizarea 
sortimentelor. în mod deose
bit la obținerea economiilor de 
metal au contribuit muncito
rii Dumitru Neacșu, Vasile 
Șerban de la mașinile de tăiat 
tablă, Constantin lonescu, 
Gheorghe Enciu și mulți alții.

Preocuparea pentru îmbună
tățirea calității produselor și 
realizarea de economii se con
stată și pe... planșeta ingine
rului Eugen Sultănoiu. Modifi- 
cînd un subansamblu de la 
combina de cereale, acesta a 
contribuit nu numai la îmbu
nătățirea calitativă a combi
nei, ci și la reducerea consu
mului de metal cu peste 25 kg. 
la fiecare combină.

La brigada 
lăcătușilor

Așa s-au obișnuit de mult 
timp tinerii din brigada con
dusă de Botezatu Petre: să 
folosească fiecare bucățică de 
metal, fiecare rămășiță de col
lar sau tablă, să nu risipească 
nimic.

Secția lăcătușerie de la Șan
tierul Naval „1 Mai" Brăila în 
care-ți desfășoară activitatea 
brigada de tineret condusă de 
Botezatu Petre este o secție în 
care se folosește mult metal, 
de diferite dimensiuni 
forme.

— Înainte se mai arunca me
tal, spunea maistrul secției.

în plină sesiune de examene
Un început bun
Studenții grupei 122 a anu

lui II de la Facultatea de fi
lologie a Institutului pedago
gic de 3 ani din Galați s-au 
pregătit cu multă seriozitate 
pentru examene. Dovada cea 
mai bună o constituie notele 
bune obținute de către primii 
studenți care au intrat în exa
mene. Astfel, studentul Năs- 
tase Ion, un tînăr venit la 
facultate din producție, a ob
ținut nota 10., Alți stu
denți, printre care și Ma- 
nole Constantin, Matei Ion 
și alții au obținut nota 10 la 
obiectul limba romînă contem
porană- La fel studenții anu
lui III, grupa 331 de la Facul
tatea de matematici au obți
nut note bune la examenul 
dat la obiectul astronomie. Și 
aici studenții Mitu Alexandru, 
Boca Ștefan, Arsenie Ileana și 
alții au obținut note de 9 
și 10.

La Institutul Politehnic stu
denții grupei 124 din anul II 
al Facultății de mecanizare au

avut examen la desen. Prin
tre studenții care au obținut 
note mari în această grupă se 
numără și Dumitriu Angeli
ca, Ovidiu Bratu și alții. Ma
joritatea studenților care au 
dat examene pînă acum 
obținut rezultate bune, 
certifică hotărârea cu 
studenții Centrului universi
tar Galați pun în practică în
demnul adresat de partid ti
neretului de a învăța conti
nuu, cu perseverență, pentru 
a deveni cadre de nădejde 
pentru economia țării noastre.

au 
Ele 

care

Lui Teodor Vecerdi, student 
în anul III la Facultatea de 
construcții a Institutului poli
tehnic din Iași i-a venit rîn
dul să intre la examen. După 
cîtva timp a ieșit din sala de 
examen. Fața îi radia de bucu
rie. Puteau să-și dea seama 
toți cei de față că Teodor Ve

cerdi obținuse o notă bună. 
Totuși, Rudolf Mulbachev l-a 
întrebat :
- Cit ?
Teodor Vecerdi a ridicat în 

sus toate degetele de la ambele 
miini. Bucurie generală. Strîn- 
geri de mină. Felicitări. In
tre timp, a ieșit de la același 
examen — examenul de căi de 
comunicație — un alt coleg de 
grupă: Petru Mosescu.
- Cit?
- 10.
Și rind pe rind cei 16 mem

bri ai grupei 444 au trecut 
prin fața examinatorului. Cu 
toții, băieți harnici, silitori, se
rioși. își dau seama de res
ponsabilitatea pe care o au de 
a se pregăti să devină specia
liști de înaltă calificare în con
strucții de locuințe și de edifi
cii social-culturale sau în 
construcții de drumuri și șo
sele. Totodată ei sînt recunos
cători pentru condițiile minu
nate pe care le au de a învăța. 
Și învață. învață bine. Do
vadă ? S-au înscris cu toții la 
cele 5 examene pe care le au 
de susținut în actuala sesiune.

La primul examen s-au pre
zentat cu toți și-au promovat 
cu toții. Au fost obținute 13 
note de la 7 in sus, dintre 
care 6 numai de 10.. Și Unt 
hotăriți ca celelalte 4 
să le promoveze cu 
puțin asemănătoare.

examene 
note cel

Prezentare și 
promovare integrală

în preajma primei sesiuni, 
la Universitatea „C. I. Par- 
hon“ din București pregătirile 
pentru examene s-au intensi
ficat. Studenții au devenit mai 
preocupați, timpul acordat în
vățăturii a fost mărit. Comi
tetul U.T.M. pe universitate a 
luat și el importante măsuri 
în vederea bunei desfășurări 
a examenelor.

In urma muncii politice 
dusă de organizația U.T.M. a 
universității, studenții au ho- 
tărît să participe cu toții la 
toate examenele din această 
sesiune. Examenele au în
ceput In holul universității se

află ,.Buletinul examenelor" 
unde în fiecare zi se anunță 
rezultatele obținute. Am cău
tat să dăm rezultatele primei 
zile de examen. Grupa 468 
anul V cehă : înscriși la exa
men patru ; promovați patru ; 
note obținute 10, 9 și doi de 
8. Grupa 470 polonă, anul V, 
curs special: înscriși cinci, 
promovați cinci. Cu toții au 
obținut nota nouă. Grupa 472 
anul V, bulgară, curs special: 
înscriși 8, promovați 8. în gru
pă n-a fost decît un singur 7 
restul notelor au fost de opt 
și nouă.

Primele rezultate dovedesc 
cu prisosință că studenții sînt 
hotărîți să ia examenele nu
mai cu rezultate bune. Aces
tea sînt numai primele exa
mene. Cele ce vin vor aduce 
cu siguranță tot rezultate bu
ne. E firesc să fie așa deoare
ce studenții s-au pregătit in-
tens.

direcție de
prezentăm cîteva 
tinerii din dife-

Mihai. Acum nuPirvulescu 
există tînăr în secție să nu-l 
doară inima pentru o risipă de 
metal oricit de mică ar fi ea.

Cu puțin timp în urmă, la 
decuparea flanșelor, miezurile 
de metal rezultate erau date 
la deșeuri. Flanșele acestea 
însă se conf ecționau de dimen
siuni diferite și tocmai acest 
lucru a atras atenția membri
lor din brigada condusă de 
Botezatu Petre. Au discutat în 
consfătuirea brigăzii, și au ve
nit cu soluții practice. Miezu
rile rezultate de la decupările 
flanșelor de dimensiuni mai 
mari vor fi strînse și folosite 
la confecționarea flanșelor de 
dimensiuni mai mici.

Tinerii din secția lăcătușe
rie economisesc mult metal și 
prin folosirea unui trasaj ra
țional la piesele mici, la dife
rite lucruri de serie. Pentru 
piese cum sînt rozetele de ven
tilație, colțare exagonale, plă
cuțe, întărituri, folosesc în 
mare măsură deșeurile recu
perabile.

Și dacă despre tinerii din 
brigada lui Botezatu se spune 
ci sînt într-adevăr gospodari, 
acest lucru este oglindit bine 
și de realizările din anul tre
cut ale tinerilor. Deși ei lu
crează piese mici, bilanțul lor 
la obiectivul metal economisit, 
e mare. La peste 44.000 lei se 
ridică valoarea economiilor 
realizate de ei pe anul trecut.

Lupta tinerilor din secția lă- 
eătușerie a Șantierului Naval 
„1 Mai" din Brăila pentru a 

' economisi metalul i-a preocu

pat încă din primele zile ale 
acestui an. După prima de
cada bilanțul făcut pe sec
ție arăta că tinerii au eco
nomisit o cantitate de peste 
800 kg de metal. E un lucru 
bun, un început care promite 
că și în acest an secția lăcătu- 
șerie se va situa în rîndul sec
țiilor fruntașe din acest șan
tier care luptă pentru econo
misirea metalului.

Folosind deșeurile
în cadrul secției cazangerie 

a Uzinei „1 Mai" brigada de 
tineret din sectorul debitări 
centralizate, condusă de Nico- 
lescu Alexandru, a economisit 
în primele zile ale noului an 
1.600 kg de tablă. Acest lucru 
a fost posibil prin aplicarea 
pe scară largă a debitării 
centralizate și folosirea cu
poanelor și deșeurilor pentru 
anumite agregate. S-au evi
dențiat în mod deosebit tine
rii Răducanu Ion, Nicolae 
Constantin și lordache Marin.

In 15 zile -40 tone
pa scopul gospodăririi judi

cioase a metalului, muncitorii 
și tehnicienii laminorului de 
platine al Uzinelor „Oțelul 
roșu" folosesc cu succes meto
da de laminare la toleranțe 
negative.

Organizîndu-și bine munca, 
harnicii siderurgiști au reușit 
ca din totalul producției reali
zate de la începutul anului cu
rent și pîna la 15 ianuarie 95 
la sută să fie laminată la to-

A. IORDACHE, T. OANCEA, 
I. TEOHARIDE, V. SANDU, 

V. BOARIU
V.

(Continuare în pag. a 3-a)

T. OANCEA 
C. SLAVIC 

VIRGIL TATARU 
student

Controlul permanent al produselor le asigura o calitate 
înaltă. Elisabeta Feher de la întreprinderea „Unio"-Satu Mare 
știe aceasta. Iat-o deci discutînd cu tinerii Petre Koch și 
Iojiban Iosif și verificînd, după desen, cum s-a făcut mon

tarea releului la locomotivele de mină.
Foto ; N. STELORIAN



Fiecare tinăr
un prieten

căminului cultural
o vreme - cu 
an și ceva mai 
urmă, — cînd 

la activitatea care 
se desfășura la 
căminul cultural 

din comuna noastră participau 
puțini tîperi și totdeauna, unii 
și aceeași. Cei mai mulți ti
neri colectiviști obișnuiau să 
vină la cămin doar cînd rula 
fumul. La restul activităților 
culturale mai mult de jumă
tate din ei nu luau parte. Și 
era explicabil de ce procedau 
așa. Activitatea culturală des
fășurată la căminul nostru, 
deși destul de bogată, nu era 
axată decît în mică măsură 
pe ptohlemele cele mai intere
sante pentru tineri, nu îmbră
ca formele cele mai atrăgă
toare pentru ei, iar conduce
rea căminului cultural nu se 
preocupa îndeajuns de atra
gerea tinerilor spre cămin, de 
antrenarea lor într-o activitate 
culturală legată de viața sa
tului. Problema întăririi eco- 
nomico-organizatorice a gos
podăriei colective, creșterea și 
dezvoltarea continuă a satu
lui nostru nou constituie o 
preocupare permanentă a tu
turor. Activitatea culturală de 
la cămin trebuia să răspundă 
prin forme variate, cu bogat 
conținut educativ, tocmai a- 
cestei preocupări.

Cu sprijinul organizației de 
partid din comună, noi cei 
din Colectivul de conducere 
al căminului cultural am înțe
les că toți tinerii colectiviști 
trebuie atrași la o astfel de 
activitate la cămin, că numai 
făcînd din ei participant ac
tivi la viața culturală a satu
lui această activitate își va 
îndeplini adevăratul ei rol. 
Conducerea căminului cultu
ral, cu sprijinul comitetului 
U.T.M. pe comună, și-a stabi
lit un plan concret de acțiu
ne în vederea antrenării tu
turor tinerilor în activitatea 
culturală.

Mulți 
înce-

Foto : AGERPRES

Oameni de seamă
a Editurii Tineretului

ceput să-și dea roadele, 
tineri ne-au înțeles, au 
put să vină la cămin și să 
participe cu regularitate la 
manifestările culturale, me
nite să contribuie la forma
rea și dezvoltarea conștiinței 
înaintate, socialiste, parti- 
cipînd nu numai ca spectatori 
ci ca activi organizatori ai 
acestor manifestări. Printre 
aceștia am reușit să atragem 
spre cămin tineri talentați 
ca tinerele fete amintite mai 
sus, ca tinerii Vasile Moraru, 
Alexandru Codreanu, Eugenia 
Popovici, Traian Sebastian și 
mulți alții, ceea ce ne-a dat 
posibilitatea organizării și des
fășurării unei activități bo
gate și interesante. Pentru a 
reuși să-i obișnuim și pe cei
lalți tineri care încă nu veneau 
la cămin, să participe la acti
vitatea culturală, mai întîi am 
început cu organizarea unor» 
manifestări culturale dintre 
cele mai atrăgătoare: joile ti
neretului cu programe cit mai 
interesante (discuții pe margi
nea unor cărți, concursuri 
ghicitoare, audiții muzicale, 
dans) iar la jurnalele vorbite, 
călătoriile pe hartă și confe
rințele pe diferite teme, pe 
lîngă planșe și alte materiale 
didactice, am început să folo
sim proiecțiile realizate cu 
ajutorul aparatului de filmat, 
ceea ce le-a făcut să fie mult 
mai atrăgătoare pentru toți 
oamenii din satul nostru, 
clusiv pentru tineri. De ase
menea, în cadrul unor seri li
terare, din inițiativa conduce
rii căminului, mai multi ti
neri scriitori dobrogeni au fost 
invitați la noi, la cămin, unde 
s-au întîlnit cu tinerii colec
tiviști, le-au vorbit despre o- 
perele lor, le-au citit frag
mente din ele. Toate acestea 
au contribuit desigur la an
trenarea în jurul căminului 
a unui număr mai mare de 
tineri care găseau acum la 
cămin o activitate bogată, e- 
ducativă.

Dîndu-și seama că partici- 
pînd la activitatea culturală 
nu numai că-și petrec plăcut 
timpul liber, dar au în mod 
real posibilitatea să învețe 
lucruri dintre cele mai folosi
toare, să-și cultive în cele mai 
bune condiții aptitudinile, 
mulți dintre tinerii colectiviști 
din satul nostru, dintre cei 

mai stăteau încă pe

de lături, au început să vină 
la cămin, să ia parte la ac
tivitatea culturală. La 
sta au contribuit ț 
țiuni. Printre cele c 
roadele cele mai 
fost de pildă 1 
artistice care au 
temă participarea 
tivitatea culturală; 
de teatru a prezentat 
acest scop piesa „Prima repe- 
tiție“ iar brigada artistică de 
agitație un program în care 
erau popularizați colectiviș
tii tineri și vîrstnici fruntași 
în munca culturală și, în opo
ziție cu ei, prezentați satirie 
acei tineri care ocoleau cămi
nul cultural.

acea- 
și alte ac- 
care au dat 

bune au 
programele 

avut ca 
i la ac- 

echipa 
în

Lecțiile au fost învățate. Cît de plăcut este să te recreezi pornind la drum cu săniuța l 
(Imagine luata în Orașul Victoria).

in-

Din faptul reitat mal sus 

organizația U.TJM. a tras învă
țăminte prețioase pentru acti
vitatea viitoare. Analizînd a- 
cum, la început de trimestru, 
situația la învățătură a clasei 
și în special a elevului Vasile 
Gîlcă, utemiștii și-au dat 
seama că pe primul trimes
tru nu au muncit de la 
început, sistematic, pentru an
trenarea tuturor elevilor la un 
studiu temeinic, perseverent. 
De ce organizația U.T.M. a 
clasei și-a dat seama abia spre 
sfîrșitul trimestrului că Va
sile Gîlcă are o situație sla

bă la învățătură ? De 
ce nu l-a ajutat de 
la începutul anului 
școlar ? Firește, pen
tru aceasta organiza
ția U.T.M. a clasei se 
face vinovată. Lrau 
lăsat pe Vasile să în
vețe de unul singur, 
crezînd că va reuși să 
se integreze în atmos
fera susținută de în
vățătură care dom
nește în clasă, fără 
să-l întrebe daeă are 

greutăți la învățătură, dacă se 
simte mai slab pregătit la un 
obiect sau altul.

Experiența căpătată în cazul 
lui Vasile Gîlcă a ajutat orga
nizației U.T.M. să vadă cum 
trebuie să muncească în noul 
trimestru. Din primele zile 
ale noului trimestru biroul 
U.T.M. al clasei a întrebat pe 
fiecare elev la ce obiecte se 
simte mai slab pregătit șl are 
nevoie de ajutor. Ținînd seama 
de discuțiile acestea, în clas; 
s-au organizat grupe de învă
țătură. In afară de aceasta 
s-a discutat cu dirigintele cla
sei pentru a se organiza din 
vreme consultații și meditați: 
la obiectele nțada elevii au ne
voie de mai mult ajutor.

Pentru trimestrul acesta, bi
roul U.T.M. de an și-a mai 
propus să organizeze adunări 
generale U.T.M. care să contri
buie la dezvoltarea spiritului 
de răspundere al elevilor față 
de datoria patriotică pe care 
o au de a învăța. Astfel, în a- 
dunările generale se va discu
ta despre felul în care utemiș
tii se achită de sarcinile 
care le au.

Toate măsurile luate de 
ganizația U.T.M. de an, de
ganizația U.T.M. a clasei a 
X-a în ceea ce privește învă
țătura sînt o garanție că 
noul trimestru nu vor 
exista cazuri ca cel al lui 
sile Gîlcă, că tradiția de 
să fruntașă pe școală va 
păstrată.

M. CONSTANTIN

n felul acesta, du- 
cînd o intensă 
muncă de lămuri
re în rîndul tine
rilor din satul nos
tru. muncă îmbră

cată în diferite forme, pen
tru atragerea lor spre că
min, străduindu-ne să axăm 
activitatea culturală pe pro
blemele cele mai actuale 
ale satului, să dăm acestei ac
tivități formele cele mai acce
sibile, am reușit să-i antre
năm în activitatea culturală 
pe cei mai mulți tineri din 
satul nostru. Dar unii dintre 
ei au mai rămas încă în afara 
acestei activități și, nici acum 
în timpul iernii, cînd dispun 
de mult timp liber, nu iau 
parte la ea. Este aici șl o 
lipsă a noastră, a conducerii 
căminului cultural că nu am 
făcut încă tot ceea ce ara po
sibil pentru a-i aduce pe a- 
cești tineri în mijlocul nos
tru. Dar e și o lipsă a comi
tetului U.T.M. pe comună (se
cretar Mihai Paraschiv) 
nu ne-a dat întotdeauna 
jinul necesar în această 
portantă acțiune. Sintem 
hotărîți să desfășura 
tinuare o intensă 
pentru a-i atrage pe 
rii spre activitatea 
menită să-i ajute în tom 
lor qa oameni înaintați. V 
ca fiecare tiaăx să devină un 
prieten nedespărțit al cămi
nului cultural

blicarea colecției -Oa
meni de seamă* a con- 
stâiuit una din inițiali- 
valoroase ale Editurii 
tvlui. Editorii colecției 
rritul de a inlemi ma- 
largi de cititori o cu
re destul de cuprinză- 
a activității unor cu-

-a gîndit cîteva 
clipe, apoi, hotă- 
rîtă, a bătut la 
ușa cancelariei și a 
intrat.

— Tovarășe pro
fesor — a început ea cu timi
ditate, apoi din ce în ce mai 
curajoasă. în numele colecti
vului clasei am venit să vă 
anunț că colegul meu Vasile 
Gîlcă este pregătit, că a în
vățat temeinic toată materia 
și...

— Mă bucur, ora următoare 
îl voi asculta — i-a răspuns 
profesorul, privind-o cu admi
rație și mulțumire. Antoaneta 
aproape că n-a mai auzit ulti
mele cuvinte. A ieșit 
din cancelarie și a 
alergat într-un su
flet pînă în clasă, 
unde, nerăbdători o 
așteptau colegii.

La prima oră 
chimie Vasile ( 
a fost ascultat, 
treaga clasă l-a 
mărit cu atenție 
răspunde, cum 
ple tabla de formule. 
Și fiecare se bucura, 
se mîndrea cu răs
punsurile lui Vasile, pentru că 
fiecare dintre ei contribuise 
la buna lui pregătire.

Faptele acestea ș-au întâm
plat în clasa a X-a de la Școa
la medie nr. 1 din Bacău, cu 
vreo două săptămâni înainte de 
încheierea primului trimestru.

Mult timp organizația U.T.M. 
a clasei a discutat cum să-l 
ajute pe Vasile, care era ame
nințat să rămînă corijent la 
chimie. La adunarea de a- 
legeri, utemiștii clasei a X-a 
își luaseră angajamentul că 
vor menține și în acest an șco
lar tradiția de clasă f run ța
ță, că toți elevii vor prorrțp- 
va clasa cu rezultate bune''si 
foarte bune. Dar, la sfirșit de 
trimestru, unul dintre elevii 
clasei era în situația de co-

rijent. Acest lucru însemna că 
ei, utemiștii clasei, nu și-au 
respectat cuvîntul, angaja
mentul luat, că onoarea cla
sei va fi știrbită. Așa ceva 
nu se va întâmpla — au hotă- 
rît utemiștii. Sfătuindu-se cu 
biroul U.T.M. de an, secreta
rul U.T.M. al biroului organi
zației de clasă a organizat 
o discuție cu utemiștii și 
elevii despre felul cum s-a 
manifestat în clasa a X-a 
colegialitatea și ajutorul to
vărășesc. Făcindu-și autocri
tica, ttâemiștii și 
sei au arătat că 
jutat suficient pe 
lăsat să ia mereu

țile editate în această colecție 
ne-au înfățișat aspecte semni
ficative din activitatea lui Ni- 
colae Grigorescu, Victor Babeș, 
Ștefan Luchian, Mihail Ko- 
gălniceanu etc.

Ce ne pregătește colecția în 
acest an ?

Va apare cartea lui Constan
tin Măciucă despre Dimitrie 
Cantemir, unul dintre cei mai 
erudiți oameni ai timpului 
său, scriitor de seamă și ne
obosit călător. Criticul literar 
Valeriu Rîpeanu definitivează 
o l-crare despre viața și opera 
scriitorului Alexandru Vlahuță, 
iar Petru Comarnescu reînvie 
figura unui strălucit reprezen- 

al picturii romînești: Ni- 
colae Tonitza. Se pregătește de 
asemenea apariția unor cărți 
despre savantul romîn Dr. I.

■ ș.i despre Emil 
P.zcoriță, naturalist de seamă, 
explorator al Polului Sud și 
fondator al speologiei (știința 
cercetării peșterilor). Ttmara 
Gane pregătește o monografie 
despre scriitorul democrat-re- 
voluponar rus Herțen, care a 
demascat în 
cntnzul regim 
pnre. Despre filozoful, peda- 

J fă scriitorul francez J.J. 
RoasaioM întocmește o lucrare 

Dumitru Isac, 
iar D. Moroianu a terminat de 
icm b ografia romanțată a lui 
Jtde* Verne.

lată âleva

elevii cla- 
nu l-au a- 

Vasile, l-au 
note slabe,

Fruntașii 
au respectat

scrierile sale 
țarist de asu-

ite

emerit
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din

Teatrul 
Oradea.

La cercul de științe naturale de la Casa pionierilor din Ploiești.
Foto : GR. PREPELIȚA

to. Spectacolul a 
fost pregătii 

Aceasta

n primul rînd am 
discutat cu tinerii 
în cadrul unor a- 
dunări generale 
Cu multi dintre 
tineri am discutai

individual pentru a le cunoaște 
preferințele. Ne-am străduit 
să-i convingem să vină la că
min, să se încadreze în una din 
echipele artistice, să participe 
la toate celelalte manifestări 
culturale care-i interesează în 
mod deosebit. Erau în sat fete 
ca Maria Botnarenco, Alexan
drina Cincă, surorile Geta și 
Sica Branovici și altele care 
se pricepeau bine să cînte, 
să danseze, să interpreteze un 
rol într-o piesă, dar care nu 
treceau pe la cămin. Noi am 
stat de vorbă cu aceste fete, 
cu părinții lor, le-am explicat 
cît ar avea ele de cîștigat dacă 
ar participa la activitatea cul
turală, dacă ar apare pe scena 
căminului cîntînd, dansînd, ori 
jucînd într-o piesă de teatru. 
Aptitudinile lor artistice ar fi 
puse astfel în valoare, talen
tul lor s-ar dezvolta, și-ar 
îmbogăți cunoștințele.

Străduințele noastre au în-

din titlurile ce 
cor ia colecția ^Oameni
de «ee-vă* care p-a eiștigat

:re riaen* csft

i de

Gîn“ Șl
UT-

: cum
um- tradiția

Din viața culturală
a Oradiei

Sosirea 
unei delegații 

a Comitetului de stat 
pentru energia 

atomică 
din R. P. Ungară
în Capitală a sosit o dele

gație a Comitetului de 
pentru energia atomică 
R. P. Ungară. Delegația este 
condusă de vicepreședintele a- 
cestui comitet, acad. Janossy 
Lajos, vicepreședinte al Aca
demiei de Științe a R. P. Un
gare, director al Institutului 
central de fizică.

★

în cursul zilei de miercuri, 
membrii delegației au fost oas
peți ai Institutului de fizică 
atomică al Academiei R. P. 
Romîne, unde, însoțiți de con
ducători ai institutului, au 
vizitat ’ reactorul atomic, ciclo- 
tronul și diverse laboratoare.

■ (Agerpres)

ORADEA (De la 
corespondentul nos-

Recen: la Teatrul 
de Stat om Oradea 
a avut Ioc premie
ra piesa «Antigo- 
na“, spectacol care 
s-a bucurai de suc
ces în rîndul publi
cului orădean. In 
rolul principal: Fe- 
renezi Ana Mana și 
Vitalyas Hdiko. Re
gia spectacolului 
este semnată de 
Szombati Gille-Ot-

în stu
dio. Aceasta este 
cea de a șasea pre
mieră a celor două 
secții de la 
de Stat din

★
Artistul

Radu Aldulescu a 
fost acum cîteva 
zile oaspetele ora
șului Oradea, inter- 
pretind cu orchestra 
simfonică din oraș 
Concertul pentru 
violoncel fi orches-

tră de Antonin Dvo
rak.

Concertul Filar
monicii de stat din 
Oradea, condus de 
tînărul dirijor Mi
ron Rațiu (cuprin- 
zînd alături de con
certul de Dvorak, 
Simfonia a VIII-a 
de Schubert și poe
mul simfonic „Tas- 
so“ de Liszt), se în
scrie ca unul din 
cele mai bune con
certe ale actualei 
stagiuni.

ca pînă la urmă să fie ame
nințat să rămînă corijent. Fi
rește, în adunare Gîlcă Vasile 
a fost tras la răspundere as
pru, de către fiecare coleg, 
pentru că nu s-a pregătit in 
tot trimestrul, continuu, temei
nic, ajungînd să ia note slabe. 
I s-a arătat că în felul acesta 
a pus la îndoială cuvîntul 
utemiștilor, onoarea clasei lor. 
Cițiva utemiști s-au angajat 
atunci să-l ajute pe Vasile 
să-și îndrepte situația la învă
țătură. Printre aceștia a fost 
fi Antoaneta Protopopescu.

Și Antoaneta s-a ținut de 
cuvint. în fiecare zi se intil- 
nea cu Vasile, acasă sau la 
școală, și învățau. Au luat-o de 
la prima lecție, în amănunt, cu 
răbdare. Antoaneta îi explica 
fiecare formulă, de unde deri
vă, fiecare combinație chimi
că. Ajutorul a dat roade.

In aparență, faptul acesta 
poate fi considerat obișnuit, 
chiar mărunt. Colectivul unei 
clase, îndrumat de organizația 
U.T.M., a ajutat un membru al 
său să-și îmbunătățească si
tuația la învățătură. Dar cînd 
colectivul luptă în, acest fel 
pentru onoarea clasei, pentru 
respectarea cuvîntului dat, fap
tul acesta devine plin de sem
nificații, el demonstrează o a- 
titudine nouă, caracteristică 
elevilor din școala noastră de 
astăzi. Fapte ca acestea întâl
nim în fiecare școală de pe cu
prinsul patriei. Ele sînt rodul 
unei munci perseverente, dusă 
cu răbdare de organizația 
U.T.M. din școală, sub îndru
marea organizației de partid.

pe

QT- 
or-

in 
mai 
Va- 
clă

ii

Maigajcfta Solozap, muncitoa
re la Fabrica de încdlțâminte 
din Oradea știe câ străduința 
pentru a da produse de cali
tate nu trebuie despărțită de 
lupta pentru economii cît mai 
mari. Astfel, în cursul anului 
tiecut ea a economisit 7.531 

dm p piele.
Foto: N. STELORIAN

ncepuful anului 1905. 
închis de ohrana ța
ristă ...................
din 
pentru „vina" de a 
Ei participat activ la 

evenimentele din 9 ianuarie, Ma
xim Gorki redactează aici textul 
unei noi piese. După „Viliqjaturiș- 
iii", piesa „Copiii soarelui”, reia 
tema rolului social al intelectua
lității ruse în noile condiții create 
de* ofensiva proletariatului, afir
mat prin „prologul" de la 1905 
ca o clasă conștientă de forța și 
rolul său 
dezbaterilor
rul 
fel - _ ______
(est. Pentru marele scriitor re
voluționar a rămîne în aceste mo
mente în afara bătăliei începute 
echivala cu o trădare, o crimă 
morală. De pe poziții ideologice 
intransigente urmărește această 
piesă soarta intelectualilor rupți 
de viață, indiferenți la năzuințele 
poporului lor, care, călăuziți de 
un ideal abstract, asemenea sa
vantului Protasov, pierd drumi? 
spre oameni și, în cele din urmă, 
spre propria lor fericire. E drept, 
noul erou gorkian nu disprețu
iește pe nimeni cu violența cu 
care-și afirmă individualismul zoo
logic burghezi ca Suslov ori Ba
sov din „Viligiaturiștii". Dar nici 
nu iubește pe nimeni, ignorează 
pe toți, ceea ce, avertizează dra
maturgul, e la fel de grav. în 
ultimă instanță, cu toate concep
țiile sale frumoase dar de un 
umanitarism abstract, livresc, în
zestratul chimist rămîne tot un 
„viiigiaturist" în propria sa țară, 
în propria sa familie. Și nu ne 
mai miră faptul că cel mai naiv, 
aparent cel mqi inofensiv dintre

* ' ‘ pe
mai 
cei 

vio- 
be-

acestei 
mai <

istoric. Caracterul 
filozofice în ju- 

i teme devine ast- 
concret, mai mani-

personajele aduse de Gorki 
scenă provoacă totuși cele 
multe izbucniri de revoltă la 
din jur. în primul act ieșirea 
lentă (departe de a fi doar o 
ție inconștientă) a lăcătușului E- 
gor, adînc jignit de intervenția 
lipsită de tact a savantului în via
ța sa personală.

COPIII SOARELUI"
Noua premiera a teatrului „Lucia Stuidza Bulandra"

Apoi soția hi Protasov, decisă 
să plece de acasă pentru că nu 
se mai simte iubită, are o nouă 
și dureroasă revelație a egoismu
lui bărbatului : „Și eu ? Eu cum 
rămîn?M. — se lamentează, în- 
spăimîntat de ideea singurătății, 
savantul. ...Ce se va alege de 
munca mea dacă voi fi preocupat 
din pricina plecării fale ?...“ Chiar 
atunci cînd e convins că-și iu
bește sofia, acest individualist tră
dează pînă la urmă adevărul că 
nu mai pe sine se iubește.

Față de Liza, sora sa bolnava, 
savantul are aceeași condamnabilă 
lipsă de înțelegere. în loc s-o 
mobilizeze către o activitate care 
să-i disfragă atenția de la depre
siunea sa nervoasă, el îi întreține 
complexul, aminfindu-i mereu de 
boala sa, pînă cînd fata înebu- 
nește. Cu toate încercările de a 
fi politicos cu lumea, de a nu 
jigni pe nimeni, Protasov reu
șește să provoace în jur numai 
necazuri, dezamăgiri. Egoismul 
funciar a! acestui om de știință 
ni-| amintește înfrucîfva pe eroul 
lui Cehov, care determină sinu
ciderea morală a unchiului Va
nia,

„Cine m-ar putea urî pe mi
ne ?" -r se întreabă, candid, per
sonajul care ;șe adresează pînă și 
lăcătușului cu „dumneavoastră , 
în schimb ignora viața lui grea, 
neomenoasă și ■— mai mult — o 
oprește pe Elena să-i dea aju
tor soției lui Egor, pe moarte. 
„Cine? Toți acei de care te-ai dej 
pariat, de care te-ai înstrăinat" 
— îi atrage atenția, lucida, Liza. 
Și într-adevăr mînia acestor oa
meni izbucnește cu violență în
fr-un moment de mare tensiune, 
constituind punctul culminant al

conflicTului. lată-l pe savant fu
gărit de populația orașului con
vinsă ca savantul prin „chimica
lele sale" a răspîndit molima. în 
disperarea lor provocată de ho-' 
lera care seceră atîfea vieți, . a- 
cești „ignoranți" cum îi numește 
Protasov comit o nedreptate, de 
bună seamă. Dar cine altul e vi
novat de ignoranța lor dacă nu 
acest tip de savant care a depăr
tat știința de mase, transformîn- 
d-o înfr-un joc steril, pentru cei 
aleși ? Asemenea pictorului Va
ghin care consideră arta drept a- 
panajul celor puțini, chemați să-și 
cînte singuri însinguratul cînfec.

Ideea fundamentală 
a piesei : răspunderea 
socială a intelectua
lului care nu-și poate 
realiza finalitatea ope
rei decît în funcție 
de realitatea timpului 
său, a fost urmărită pe 
trului „Lucia Sturdza Bulandra" cu 
atenție și redată cu expresivitate. 
Regizorii spectacolului, Liviu Ciulei 
și Lucian Piniilie, au pătruns din
colo de drama aparentă a intelec
tualului „neînțeles" (eronată inter
pretare veche a piesei) în miezul 
dramei sociale pe care o implică 
izolarea • științei de interesele po
porului, reușind să realizeze sem
nificația actuală a mesajului gor-. 
kian. Departe de a fi dușmanul 
înveterat al intelectualității în 
general așa cum a fpsf 
acuzat de criticii burghezi. — 
Gorki își manifestă în „Copiii 
soarelui" dezaprobarea față de 
acea pătură oscilantă, care nu se 
hotărăște să-și precizeze atitudi
nea față de momentul istoric,

complăcîndu-se mtr-o periculoasă 
„neutralitate".

Este remarcabila seriozitatea 
cu care s-a apropiat și în calitate 
de interpret Ltviu Ciulei de sa
vantul Protasov, intelectual com
plex, contradictoriu, ciudat ames
tec de puriiaie și filistinism. Cu 
finețe dar precizie i-au fost evi
dențiate personajului, rînd pe 
rînd, aspirațiile frumoase, idealu
rile generate către acel „om stă- 
pîn pe toate", și măruntele limite 
de caracter ale mic burghezului 
individualist. în scena — bine do
zată în spectacol ca efect tragic 
și comic totodată — a fugăririi

Către esența filozofică a per
sonajelor s-au străduit să mear
gă și inferpreți talentați ca tînă- 
rul Gh. Oancea în alt dificil rol : 
cinicul medic veterinar Cepurnoi 
(disprețuind oamenii, din imposi
bilitatea de a se apropia de ei) ,* 
apoi Gina Petrini, imprimînd Ele
nei, soția lui Protasov, demnitatea 
unui puternic caracter care din 
mîndrie nu-și exteriorizează dra
ma. Superioară mediului său (ca 
inteligență, forță, exigență față 
de ea însăși) Elena rămîne totuși, 
în raport 
Egor, o 
mizeria și

CROSICA (DRAMATICA

scena Tea- lui Protasov de către masa mîni- 
oasă, se dezvăluie tot ridicolul, 
spaima animalică de moarte a a- 
cestui om meschin ca cetățean. 
O oarecare poză a „purității", 
ușorul cabotinism cu care încear
că să. întrețină în, jur părerea 
bună despre sine, o cochetărie 
de care te miri că dă dovadă a- 
cest savant grav, preocupat nu
mai de experiențele sale, sînt 
cîteva din, nuanțele psihologice 
interesante prin care actorul și-a 
compus rolul. A dat viață perso
najului prin care Gorki rostește 
verdictul .sau asupra pericolului 
cochetării intelectualului mic bur
ghez cu ideile revoluției. Nela- 
sîndu-se sedus de „nefericirea" 
acestui însingurat, Liviu Ciulei își 
tratează critic eroul, desprinzîn- 
du-i superioare înțelesuri sociale.

cu oameni 
aristocrată 
nefericirea 
tru că sînt ..
Filotimia ei nu provine 
atît din dragostea 
de oameni ci din co
moditatea 
mic’burgheză, un soi 
de egoism 

Gorki a fi mai
Pe 

ai

simpli ca 
nesuporfînd 
numai pen- 
,,inestetice”.

de spirit

dempn- 
periculos 
față de 

____ _____ piesei. 
De pictorul Vaghin, de pildă, 
pentru care arta e un sanc
tuar unde nu pot pătrunde cei 
„nechemați". El disprețuiește a- 
prioric tot ce înseamnă apreciere 
colectivă a operei de arfă. („Dacă 
le-ar place lor eu aș fi din prin
cipiu în dezacord"). Victor Re- 
bengiuc a sugerat cu pregnanță 
uscăciunea sufletească a pictoru
lui care, în dragostea sa față de 
Elena, își iubește mai mult rolul 
său flatant de cavaler consolator 
a| femeii părăsite, decît însușirile 
ei reale. Complăcîndu-se în situa
ția imorală de a face curte so
ției prietenului său, pictorul n-are 
totuși inteligența necesară să 
nu-și trădeze față de femeia pe

strat de 
decît cel afișat 
ceilalți intelectuali

care vrea S-o seducă adevărata 
natură a sentimentelor sale mi
nore.

în rolul dificil al Lizei, fata care 
a suferit un puternic șoc în con
tact cu o brutală realitate istorică 
(cunoscînd condițiile în care a fost 
scrisă piesa presupunem că e 
vorba de sîngeroasa represiune 
de la 9 ianuarie împotriva ma- 
nifestanților care cereau pîine și 
libertate) Clody Bertoia desfășoa
ră bogata sa gamă de posibilități 
dramatice. Deși lovită în senti
mentele sale cele mai bune, de 
caldă umanitate, Liza nu are tăria 
să înțeleagă necesitatea luptei so
ciale, ea rămînînd la concluzia, pe
simistă, că oamenii, prin însăși 
natura lor, sînt incapabili să în- 
frîngă nefericirea. Fata refuză — 
cu încăpățînare ■— să privească 
viața cu bărbăție, cu curaj și nu
mai cînd Cepurnoi, pe care l-a 
respins, se sinucide, înțelege că 
a pierdut ultima ei șansă de a 
se refece sufletește și înebuneșle. 
Cu excepția finalului (conceput 
deliberat, dar mult prea exage
rat pe coordonatele Ofeliei 
shakespeariene) Clody Bertoia 
ne-a impresionat prin jocul său 
patetic, în care sînt îmbinate, cu 
inteligență, accentele de lucidi
tate și rătacirite personajului.

Merită'.apreciat efortul întregu
lui colectiv dă inferpreți de ă” 
sesiza — cu finețe acest mo
zaic de infime nuanțe prin care 
dramaturgul ne conduce spre vi
guroase concluzii ideologice.

Realizînd în tușe, energice, cari
caturale, (poate prea caricaturale) 
personajul Melaniei Cepurnoi (care 
vrea să-și răscumpere o viață de 
compromisuri tot printr-un com
promis : atașarea de acest om

„pur moral" care este Protasov) 
actrița Elena Negreanu n-a negli
jat și miezul de sinceritate, în 
ultimă instanță de superioritate a 
simplității safe față de disimulă
rile acestor „aleși ai spiritului." 
ce-i induc în eroare pe naivi ca 
frații Cepurnoi. Pentru că, în ciu
da cinismului său și veterinarul 
Cepurnoi e tof un naiv care se 
lasă, amețit de vorbele frumoase 
ale distinșilor săi prieteni. Ca și 
sora, sa, el speră că această fi
lozofie sofisticata îi poate salva. 
Prin sinuciderea lui Cepurnoi, 
Gorki ne dovedește din nou — 
pentru, a cîta oară în această pie
sa ? — inconsistența teoriilor ab
stracte care duc pînă la urmă în 
impas. în acest sens jocul lui 
Oancea nu sugerează suficient și 
erorile personajului față de care 
actorul trebuia să aibă o distan
țare critică mai netă.

Ideea frumuseții formale a as
pirațiilor acestor „copii ai soare
lui" fără rădăcini tocmai în pămîn- 
tul care le-ar putea ^sigura via
bilitatea, apare subliniată și în la
tura plastică a spectacolului. Te
rasa locuinței lui Protasov e con
struită în linii ușoare, aerate, pe 
o armonie de culori galben și 
negru, atît de potrivite rostirii 
înălțătoarelor fraze despre „noble
țea spiritului uman". Conceput 
astfel, decorul sugerează contras
tul dramatic dinfre atmosfera ra
refiată din casa lui Protasov și 
evenimentele brutale care aveau 
să se petreacă aici, zdruncinînd 
seninătatea olimpică a acestor 
„eșfeți rafinați" : năvala mulțimii 
furioase, uțmarindu-1 pe Protasov, 
vestea morfii lui Cepurnoi 
înebunirea Lizși. Simbolul : 
consistența meditației șferpe, eva
zioniste și incompatibilitatea ei 
cu noile evenimente revoluționare 
care cereau afirmarea energică a 
poziției intelectualului fața de 
timpul său, a fost materializată 
cu expresivitate în spectacolul 
de pe scena teatrului „Lucia 
Sturdza. Bulandra".

sau
in-
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Atenție continua.
învătămîntului politic

de organizație
n anul acesta de 
învățămînt politic, 
peste 18.000 de u- 
temiști și tineri 
din întreprinderile, 
instituțiile și șco

lile raionului Tudor Vladimi- 
rescu din Capitală își însușesc 
în mod organizat problemele 
de bază ale politicii partidului 
nostru studiind în cercuri po
litice. Bucurîndu-se de spriji
nul larg al organizațiilor de 
partid, organizațiile U.T.M. au 
creat peste 250 cercuri „Să 
cunoaștem patria noastră șo- 
cialistă" și de studiere a Sta
tutului U.T.M., au organizat 
ciclurile de conferințe pentru 
elevii școlilor medii, profe
sionale și tehnice. Ajutorul 
organizațiilor de partid s-a 
manifestat în primul î'înd 
în direcția asigurării con
ducerii cercurilor politice 
U.T.M. cu cadre de propagan
diști cu o bună pregătire po
litică, ideologică și metodică. 
Astfel peste 86 la sută din nu
mărul propagandiștilor sînt 
membri și candidați de 
partid; cu sprijinul cabinetu
lui raional de partid, atît îna
inte de deschiderea învățămîn- 
tului politic, cît și în prezent, 
pentru fiecare lecție în parte, 
propagandiștii sînt ajutați — 
la seminariile de pregătire și 
cu alte prilejuri — să-și lăr
gească continuu orizontul po
litic și ideologic, să-și însu
șească o bună experiență me
todică.

Majoritatea cercurilor politi
ce din raion au ținut pînă în 
prezent 3-4 lecții și convorbiri. 
De asemenea, în fața ele
vilor înscriși la ciclurile de 
conferințe au fost expuse 2-3 
conferințe.

Despre nivelul la care s-au 
ținut lecțiile și convorbirile îh 
cercuri, conferințele, despre 
modul în care au contribuit 
ele la educarea politică a ute- 
mîștiior și tinerilor, precum și 
despre felul în care îndrumă 
organizațiile de bază U.T.M. 
învăț.ăniîntul politic, s-a discu
tat recent într-o plenară a co
mitetului raional U.T.M. Fap
tul că în toate organizațiile 
de bază U.T.M. din raion în
vățămîntul politic s-a deschis 
la timp, că cercurile politice 
sînt frecventate de majorita
tea celor care s-au înscris, 
este o dovadă a grijii sporite 
pe care o manifestă în acest 
an organizațiile U.T.M. pentru 
educarea politică a tineretului. 
De asemenea, faptul că comi
tetul raional U.T.M. a luat în 
discuție - într-una din prime
le sale plenare care au avut 
loc după conferința raională r- 
felul în care se desfășoară în
vățămîntul.-politic al utemiști- 
lor și tinerilor, dovedește că în 
preocupările 
nale această impoi&ntî& i&tură 
a muncii educative ocupă lo
cul ce i se cuvine.

Care au fost principalele 
aspecte din munca de învăță
mînt politic care se 
ră în organizațiile 
U.TJbl. din raion în 
rora- s-a discutat în

Apreciind ceea ce 
bun pînă în prezent, majori
tatea membrilor comitetului 
raional care a luat cuvîntul 
au arătat că principala direc
ție în care va trebui îndrep
tată atenția în viitor este îm
bunătățirea conținutului poli- 
tico-educativ al lecțiilor și 
convorbirilor din cercuri. Iar 
in legătură cu aceasta s-au ri-

desf^șoa- 
de bază 

Jurul că- 
plenară ? 
s-a făcut

dicat doua probleme: în pri
mul rînd, asigurarea unei bu
ne pregătiri a propagandiști
lor ca element esențial în asi
gurarea unui înalt nivel acti
vității din cercuri, iar în al 
doilea rînd, îndrumarea stu
diului cursanților pentru însu
șirea temeinică a lecțiilor cu
prinse în program.

Atît din informarea prezen
tată de tovarășul Constantin 
Stoica — secretar al comitetu
lui raional U.T.M. care răs
punde de munca de propagan
dă — cît și din cuvintul unor 
participant a reieșit că nu
meroși propagandiști de la 
Uzinele „Timpuri Noi*, I.O.R., 
„Flamura Roșie" și din alte 
organizații, se pregătesc te
meinic pentru lecții ți con
vorbiri, studiază o bibliogra
fie bogată, participă activ la 
seminariile de la cabinetul ra
ional de partid, elarifietndu-și 
chestiunile neînțelese, comple- 
tîndu-și cunoștințele. Temei
nica lor pregătire se resimte 
pozitiv în cercuri unde au loc 
dezbateri Interesante, schim-

se 
îi

secretar al unei organizații de 
bază nu s-a interesat la ca
binet de felul în care 
pregătesc propagandiștii, 
invita pe aceștia să vină la
cabinet, să asiste la semina
lii, într-un cuvînt să urmă
rească nu numai frecvența 
propagandiștilor ci și modul 
în care se pregătesc ei. (De 
altfel această observație este 
valabilă și pentru secretarii și 
pentru membrii biroului comi
tetului raional care trebuie să 
participe cu regularitate la se
minariile propagandiștilor, sa-i 
informeze cu problemele cu
rente ale muncii U.T.M.) A- 
ceasts ar fi o formă pe care 
ar putea-o folosi comitetele 
U.T.M. pentru a-i ajuta pe pro» 
pagandiști. Dar în afara aces
teia, s-ar mai putea organiza 
schimburi de experiență în
tre propagandiștii din aceeași 
uzină sau instituție, discuții pe 
marginea unei lecții sau con
vorbiri etc. Este o slăbiciune 
a plenarei comitetului raional 
faptul că în dezbaterile sale 
a limitat răspunderea organi-

Plenara comitetului raional U.T.M.- 
„Tudor Vladimirescu“ din Capitală

buri vii de păreri de natură 
să-i ajute pe tineri să-și în
sușească materialul studiat.

Alături de aceștia însă, mai 
sînt propagandiști care lip
sesc de la seminariile de pre
gătire de la cabinetul de 
partid, ori chiar dacă vin, se 
mulțumesc să-și copieze pla
nul de lecție, nu studiază bi
bliografia recomandată, nu 
participă la discuții. în cercu
rile pe care le conduc — și în 
plenară au fost citați printre 
aceștia propagandiști ca Cons
tantin Cristescu de la „Flamu
ra Roșie", Maria Lihting de la 
„Bela Breiner" și alții — se 
poartă discuții simpliste, ne
interesante, rupte de realita
te în mijlocul cărora trăiesc 
ei și cursanții și în care se 
strecoară deseori inexactități 
și confuzii. Pe bună dreptate 
în plenară s-a subliniat că a- 
tenția comitetelor organizații
lor de bază și a comitetului 
raional va trebui îndreptată 
în direcția asigurării unei pre
gătiri temeinice a fiecărui 
propagandist în parte. în a- 
cest sens — s-a precizat în 
plenară — procentul de 81 la 
sută al frecvenței propa
gandiștilor la seminariile de 
la cabinetul de partid apare 
cu totul nesatisfăcător.

Intr-adevăr faptul că 19 la 
sută dintre propagandiști nu 
frecventează cu regularitate 
seminariile de pregătire de la 
cabinetul de partid este un' 
motiv de îngrijorare pentru 
comitetul raional U.T.M. Dar 
în legătură cu pregătirea pro
pagandiștilor se mai ridică și 
alte probleme. De pilda, nici 
unul dintre membrii co
mitetului raional care au luat 
cuvîntul — și printre aceștia 
au fost destui 
unor comitete 
vorbit despre 
controlează ei 
gandiștilor. ce . 
pentru a se pregăti la nivelul 
cerințelor. Pe bună drepiaie 
tovarășul Marin Nâstase — 
responsabilul unui seminar de 
pregătire a propagandiștilor — 
făcînd observația că nici un

zațiilor de bază U.T.M. pen
tru buna pregătire politică și 
ideologică a propagandiștilor, 
doar la urmărirea frecvenței 
lor la seminariile de la cabi
netul de partid.

Așa cum am arătat mai sus, 
a doua direcție în care 
trebui îndreptată 
ganizației raionale 
gurarea succesului 
tului politic este 
cursanților in studiu. S-a a- 
preciat că acei propagandiști 
care munesc cu pasiune pen
tru propria lor pregătire, ob
țin rezultate bune în îndruma
rea studiului cursanților. Fo
losind punctele de consultație 
create de organizațiile de 
partid, îndrumînd îndeaproape 
lectura cursanților, mulți pro
pagandiști i-au ajutat pe ti
neri să studieze sistematic 
lecțiile din manual, bibliogra
fia suplimentară indicată, să 
aprofundeze ideile principale, 
să desprindă concluzii pentru 
activitatea lor practică. în 
multe organizații de bază 
— Uzinele textile „7 Noiem
brie*, Uzinele ..Timpuri Noi", 
I.C.R.T.I. etc. — eficacitatea 
activității cercurilor politice 
s-a făcut simțită în compor
tarea tinerilor, în răspunderea 
cu care își îndeplinesc sarcini
le politice și profesionale. Ple
nara a scos în • evidență va
loarea educativă și a altor ac* 
tivități inițiate de organizațiile 
U.T.M. fa sprijinul aprofundă
rii cunoștințelor de către 
cursanti cum ar fi vizitarea 
colectivă a muzeelor și expo
zițiilor, vizionarea unor spec
tacole etc. Dar aceste proce
dee încă nu sînt generalizate. 
Din discuțiile purtat© in ple
nară a reieșit câsint unii pro

va 
atenția or- 
pent.ru asi- 
învățămîn- 
ajutorarea

pagandiști care se întîlnesc 
cu cursanții odată pe lună, 
care se mulțumesc cu faptul 
că doar cîțiva dintre cursanți 
- mereu aceiași — participă 
la discuții și nu fac tot ce ar 
putea face pentru antrenarea 
tuturor tinerilor la un studiu 
temeinic. Evident, pentru re
medierea acestor neajunsuri 
un mare rol revine comitete
lor organizațiilor de bază. Nu 
întîmplător una din hotărârile 
adoptate în plenară este aceea 
de a se analiza în perioada 
imediat următoare în toate or
ganizațiile de bază — în șe
dințe de comitet. în adunări 
generale — modul în care 
funcționează cercurile politice, 
cum învață tinerii și cum a- 
plică în viață cele învățate. 
Aceste analize vor trebui să 
se soldeze cu măsuri concrete 
îndreptate în direcția acordă
rii unui sprijin permanent 
cursanților în pregătirea lor 
pentru însușirea profundă a 
materialului indicat spre stu
diu.

In plenară s-a discutat și 
despre unele probleme privind 
învățămîntul politic U.T.M. în 
școlile medii, profesionale și 
tehnice. în acest sens biroul 
comitetului raional a fost cri
ticat pentru nivelul scăzut al 
unor conferințe care s-au ți
nut în fața elevilor, pentru 
faptul că în unele școli — școa
la tehnică de comerț și Școala 
medie nr. 39 — nu s-a ținut 
încă nici o conferință.

Din păcate însă, problemele 
învățămîntului politic U.T.M. 
în școli n-au ocupat locul cu
venit în dezbaterile plenarei. 
Din această pricină unele 
chestiuni referitoare la stabi
lirea ciclului de conferințe, în 
raport cu problemele specifice 
ce se ridică în fiecare școală 
din raion, sau referitoare la 
modul în care se alcătuiesc 
conferințele pentru elevi etc. 
n-au fost clarificate suficient 
de plenară.

în legătură cu problema 
analizată — desfășurarea învă- 
țămîntului politic — plenara a 
adoptat un plan de măsuri. 
El prevede generalizarea ex
perienței pozitive a propagan
diștilor cu privire, la propria 
lor pregătire și la ajutorul pe 
care-l acordă cursanților, la 
modul în care expun lecțiile 
și organizează convorbirile în 
cercuri, la îmbunătățirea acti
vității comisiei de învățămînt 
politic, la controlul ce trebuie 
exercitat de membrii comite
tului raional asupra modului 
în care funcționează învăță- 
mîntul politic etc.

Dezbaterile interesante, în 
cunoștință de cauză, ale mem
brilor comitetului raional, pro
punerile făcute în plenară, 
precum și măsurile adoptate 
dovedesc preocupare pentru 
modul în care se ' desfășoară 
învățămîntul politic al ute- 
miștilor și tinerilor, posibili
tățile nelimitate care există 
pentru ridicarea acestuia pe o 
treaptă superioară.

Otă de educație iizică la Școala medie nr. 5 din Cluj.
Foto : N. STELOR1AN

Fotbaliștii noștri 
victorioși 

peste hotare
După turneul 

întreprins in 
Cipru, echipa 
le fotbal Dina- 
no București, 
in drum spre 
țară, s-a oprit 
la Atena unde 

susținut o întâlnire amicală 
de tineret a

a
cu selecționata
Greciei. Fotbaliștii romîni au 
prestat un joc remarcabil, cu- 
legînd aplauze la scena des
chisă. Ei au repurtat victoria 
cu scorul de 3-0 (1-0). Dinamo 
București a aliniat următoarea ■ 
formație : Uțu, Popa, Nunveil- 
ler HI, Panait, Alexandru, 
Nunveiller IV, Pîrcălab, Ște
fan, Ene II (Frățilă), Varga, 
Eftimie.

★
In primul meci din cadrul 

turneului pe care-l întreprin
de în Irak, echipa de fotbal 
Steaua București a dispus cu 
scorul de 4-1 (2-0) de echipa

Basrah. Cele 4 puncte au fost 
realizate de Crăciun (2), Caco- 
veanu și Voinea.

Turneu de fotbal 
pentru echipe 

de juniori

mul joc la un scor mai mare 
(86-65), echipa Legia Varșovia 
s-a calificat pentru turul ur
mător.

Astăzi pe patinoarul
„23 August"

secretari ai 
U.T.M. - n-au 
felul în care 
studiul propa- 
ajutor le oferă

Experiența bună
și învățămintele agrotehnicii
(Urmare din pag. l-a.)

manifestat de tinerii din bri
gada de cîmp condusă de co
munistul Ion Stoica. Ei puse
seră cele mai multe întrebări.

Băieții din brigada lui Stoi
ca au o experiență bună în 
cultivarea porumbului. Anul 
trecut ei au obținut de pe 
cel© 76 de hectare pe care 
le-au avut în grijă, cîte 3.250 
kg porumb boabe la hectar. 
(Media pe gospodărie a fost 
de 2.678 kg). Pentru anul a- 
cesta sarcinile sînt cu mult 
sporite. Membrii gospodăriei 
agricole colective „Flamura 
roșie>“ din comuna Șoldanu, 
regiunea București, vor culti
va cu porumb 400 de hectare. 
De pe 150 de hectare, ei și-au 
propus să obțină 5.000 kg po
rumb boabe la hectar în cul
tură neirigată. Majoritatea 
membrilor brigăzii lui Stoica 
sînt tineri. Lor le revine din 
cele 400 hectare o suprafață 
de 100 de hectare; pe 50 din 
ele și-au propus să obțină 
5.000 kg boabe la hectar. 
După cum se vede, brigăzii 
lui Stoica i-a revenit o supra
față mai mare decît celorlalte 
trei brigăzi. Faptul nu este 
întîmplător, ținînd seama de 
rezultatele bune pe care le-a 
obținut anul trecut.

Sarcinile de plan fiind 
stabilite, comitetul organiza
ției de bază U.T.M. a organi
zat o adunare generală des
chisă, cu care ocazie s-au 
stabilit angajamentele tinere
tului privind contribuția la 
obținerea celor 5.000 kg po
rumb boabe la hectar și mă
surile necesare pentru înde
plinirea acestui obiectiv. în 
cuvintul lor, membrii brigăzii 
conduse de Ion Stoica s-au 
arătat hotărîți să-și respecte 
angajamentul luat. îndată 
după aceea s-a pornit la 
treabă. împreună cu inginerul 
gospodăriei s-a stabilit tere
nul pentru cultivarea porum
bului. Apoi toți tinerii din 
brigadă au fost mobilizați la 
acțiunea de îngrășare a solu
lui. Tinerii conductori de ate-

pină 
Multe

laje, ajutați de ceilalți, au 
cărat peste 200 de tone de 
gunoi de grajd pe terenul 
care nu era îngrășat. Cea mai 
mare parte din suprafața des
tinată obținerii unei producții 
de 5.000 kg porumb boabe la 
hectar nu mai necesită^ în
grășăminte, întrucît pămîntul 
e fertil. Acțiunea continuă pe 
celelalte suprafețe. în aceste 
zile, tinerii transportă gunoi 
de grajd și îl depozitează în 
platforme la capătul tarla
lelor.

Ceea ce s-a realizat 
acum e un lucru bun.
au rămas însă să se facă de 
aici înainte. Fiecare din tineri 
cunoaște planul de măsuri. 
Poate că tocmai acest lucru 
îi face să fie întratîta de in
teresați în însușirea învăță
turii la cercul agrotehnic. 
Acum se pregătesc să admi
nistreze în mustul zăpezii în
grășăminte chimice în dozele 
pe care le va stabili inginerul. 
Ei mai știu că înainte de îa- 
sămînțare au de grăpat tere
nul. Fac asta pentru a spar
ge scoarța ce s-a prins la su
prafața ogorului și pentru a 
pregăti un bun pat germina
tiv semințelor. Pe semănători 
vor lucra acei tineri cărora 
le-a fost încredințată treaba 
asta și în anii trecuți; au de 
acum experiență. Ce vor mai 
face? Și-au propus să pră
șească ori de cîte ori e ne
voie. Ei au învățat și știu 
așa: o prașilă dată la timp 
face cît o ploaie bună. Le va 
indica inginerul opt praștie— 
atîtea vor face. Nu e vorba 
aici de o cheltuire fără rost 
a forțelor, ci de păstrarea te
renului curat de buruieni și 
afinat, la fel ca pe loturile 
experimentale. Se vor strădui 
de asemenea, să asigure o 
densitate de 40.000 de fire la 
hectar — așa cum recomandă 
agrotehnica pentru hibridul 
dublu pe care-l folosesc și 
pentru condițiile lor de sol. 
Și ei vor respecta învățămin^ 
tele agrotehnicii, pentru ca 
sarcina încredințată să de
vină faptă.

MANETA VIDRAȘCU

In drum spre piscul Cris
tianul Mare, Postăvarul te 
oprește sâ-i admiri bogația 

de frumuseți.
Foto : AGERPRES

Inmînarea distincțiilor 
atribuite copiilor romîni 
participant la Concursul 
international de desene

La Ambasada R. P. Polone 
a avut. loc, miercuri după-a
miază, festivitatea înmînării 
distincțiilor atribuite copiilor 
romîni pentru lucrările pre
zentate la Concursul interna
țional de desene cu tema „Pa
tria mea", organizat de Radio
difuziunea polonă, sub egida 
Comisiei naționale pentru 
V.N.E.S.C.O.

Teatrul Țăndărică a. pre
zentat fragmente din specta
colul cu marionete „Vmor pe 
sfori".

(Agerpres)

Tradiționatul turneu inter
național de fotbal pentru echi
pe de juniori va avea loc anul 
acesta in Italia la Viareggio 
între 23 februarie și 5 martie. 
Federația italiană de fotbal a 
invitat 8 echipe de peste ho
tare : Progresul București. Ra
cing Club Paris, F. C. Barce
lonă, Ț.D.N.A. Sofia, Dinamo 
Zagreb, Dukla Praga, Partizan 
Belgrad și o formație din Bu
dapesta. Vor participa de ase
menea 8 echipe italiene.

Baschet
în meci retur pentru „Cupa 

campionilor europeni" la 
chet (masculin), echipa 
verit Helsinki a dispus 
scorul de 73-63 (39-30) de 
gia Varșovia. Cîștigmd

INFORM AȚII

bas- 
To- 
cu 

Le- 
pri-

fan Constantinescu, directorAcademia R. P. Romine a
ținut miercuri după-amiază o general în același minister și 
ședință în cadrul căreia prof. * *
B. M. Kedrov, membru cores* bru în Comitetul pentru țeh- 
pondent al Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S., a prezentat 
expunerea „Despre clasificarea 
științelor*.

Ședința a fost prezidată de 
acad. Atanase Joja, președin
tele Academiei R. P. Romine, 
care, în cuvintul introductiv, 
a relevat personalitatea prof. 
B. M. Kedrov cunoscut prin 
lucrările sale în domeniul filo
zofiei. - ■

Anton Constantinescu, mem-

La Casa prieteniei romino- 
sovietice A.JLUU.S. a .avut loc 
miercuri după amiază deschi
derea ciclului de conferințe cu 
tema ..Sub conducerea P.C.U.S. 
— poporul sovietic construiește 
comunismul". In cadrul simpo
zionului intitulat „Industria 
grea a U.R.S.S. în următoarele 
două decenii* au lUat cuvîn
tul: Tiberiu Abrihan, adjunct 
al ministrului Metalurgiei și 
Construcțiilor de Mafini, Ște-

nica nouă.
★

Consulul Republicii Orien
tale Uruguay la București, 
Jose Pedro Bastarrica, a ofe
rit miercuri după-amiază un 
cocteil cu prilejul închiderii 
expoziției de gravură Urugu
ayans, organizată în Capitală.

Au luat parte reprezentanți 
ai Ministerului Invățămîntu- 
lui și Culturii, Ministerului 
Afacerilor Externe, Institutu
lui romîn pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, oameni 
de artă și cultură.

Au participat membri ai 
corpului diplomatic.

Din creația scriitorului Ber- 
told Brecht, Teatrul de Come
die din Capitală a prezentat in 
premieră, miercuri seara, o 
nouă lucrare valoroasă : piesa 
JSvejk ia al doilea război 
mondial*.

(Agerpres)

Gospodari
(Urmare dtu pap. I-*)

ai metalului
leresțe negative, rezultind o 
econonie de 40 tone de metal. 
Printre jrunîașri in întrecere 
se află și schimbul condus de 
tânărul prim-laminorisz Engel
bert PribU.

La Uzina de reparații 
mecanice Craiova
Muncitorii Uzinei de repa

rații mecanice din orașul Cra
iova dau o mare atenție eco
nomisirii metalului. Pe baza 
numeroaselor propuneri care 
s-au făcut in cadrul discutării 
cifrelor de plan pentru anul 
1962, conducerea uzinei a reu
șit să organizeze mai bine 
fluxul tehnologic al secției de 
reparații la liniile de motoa
re și șasiul de tractoare. O 
mare contribuție au adus-o

propunerile muncitorilor 5: in 
ceea ce privește extinderea 
micii mecanizări ia toate por
turile de lucru și a trecerii 
definitive la sistemul de turna
re in cochile a tuturor piese
lor din metale neferoase. Toa
te aceste măsuri aplicate in 
practică încă din primele zile 
ale anului, au creat posibilita- 
tea realizării unor reparații de 
bună calitate ca ji economisi
rii unor însemnate cantități 
de metal. Astfel, de la începu
tul anului și pină în prezent, 
au putut fi economisite în sec
țiile turnătorie și reparații pes
te 1000 kg fontă și 600 
kg laminate din diferite pro
filuri. In această acțiune s-au 
evidențiat în mod deosebit ti
nerii Gheorghe Văduva, Ni- 
colae Bărbulescu, Dumitru Tu
dor, Marin Macarie și alții.

Răspundem la sesizările
Bădiță Nicolae - comuna

Dobrin, raionul Balș.
Direcția Regională C.F.R. 

Oltenia ne informează că o- 
presc multe trenuri de călă
tori la halta Fălcoi. Astfel di-n 
direcția Piatra Olt opresc tre
nurile : 1081 (ora 6.25); 1083 
(ora 9,08); 1085 (ora 15,03);
1089 (ora 17,38); și 1045 (ora 
20,47).. Din direcția Caracal o- 
prese trenurile: 1046 
6,00); 1088 (ora 9,54); 
(ora 11,51) și trenul 1084 
20,21).

cititorilor
cioasa s-a dat de curînd în fo
losința și o creșă pentru copiii 
muncitorilor din întreprin
dere. Acest lucru va rezolva 
și cererea dumitale.

Tărășilă Gheorghe — Uzinele 
de sodă-Govora.

caravană care va prezenta fil
me în acele sate ale raionului 
în care căminele cultural© nu 
au încă aparate .proprii de pro
iecție. Așteptăm să ne scrieți 
pe viitor despre activitatea 
acestei caravane.

(ora
1082
(ora

Pu-Dumitrache Elena
cioasa.

Consiliul local al sindicate- 
lor-Tîrgoviște ne informea
ză, la sesizarea dumitale, că 
pe lîngă căminul de zi al în
treprinderii textile din Pu-

Conducerea întreprinderii, 
cercetând cele sesizate, a ho
tărât repartizarea dumitale hi 
blocul tinerilor nefamiliști 
pentru a-ți da posibilitate să 
urmezi, în bune condiții, 
școala medie serală.

Fănică Ioana — comuna Al- 
deni, raionul Buzău.

întreprinderea cinematogra
fică regională Ploiești a pus la 
dispoziția raionului Buzău o

Tițu Alexandru - Blocul ti- 
neretului-Onești.

Consiliul raional U.C.F.S. 
Tîrgiu Ocna ne informează că 
pentru practicarea sporturilor 
despre care ne-ați scris, aveți 
la dispoziție sala de gimnas
tică a școlii de 8 ani T.C.R„ 
care poate fi folosită pentru 
antrenamente precum și pen
tru disputarea unor întâlniri de 
volei, baschet etc.

Primirea de câtre 
ministrul Afacerilor 

Externe al R.P. Romîne 
a ministrului iranului 

la Bucurețti
Ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Romî
ne, Corneliu Mănescu, a pri
mit miercuri în audiență pe 
noul trimis extraordinar și 
ministru plenipotențiar al Ira
nului la București, Tahmuress 
Adamiyatt, în legătură cu a- 
propiata prezentare a scriso
rilor de acreditare.

Numirea 
ambasadorului 
R, P. Romine 

in Republica Sudan
Prmtr-un decret al Consi

liului de Stat, tov. Mircea Ni- 
colaescu, ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al R.P. 
Romîne în Republica Arabă 
Unită, a fost acreditat în ca
litate de ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al R.P. 
Romîne și în Republica Su
dan în locul tov. Constantin 
Stănescu, care a primit o altă 
însărcinare.

(Agerpres)

Astăzi 
tinoarul 
cial din . 
„23 August* se 
desfășoc.ră pri
mele intilniri 
din cadrul tur
neului campio

natului republican de hochei 
pe gheață. In cursul dimine
ții se vor disputa două me
ciuri: ora 9 Steaua Bucu- 
rești-Me  talul Rădăuți; ora 11 
Știința Cluj-Șurianul Sebeș 
Alba. Seara sînt programate 
alte două întâlniri: ora 18 
Știința București-Tîrnava O- 
dorhei; ora 20 Voința Miercu
rea Ciuc-Steagul Roșu Brașov.

Vineri campionatul continuă 
cu următoarele jocuri ; Știin
ța Cluj-Metalul Rădăuți; Stea- 
ua-Șwrianul; Știința București- 
Steagul Roșu; Voința Miercu
rea Ciuc-Tirnava Odorhei.

Federația de hochei a sta
bilit ca turneul final pentru 
locurile 1-4 să se desfășoare la 
sfîrșitul lunii martie după 
desfășurarea- campionatelor 
mondiale. Turneul pentru lo
curile 5-8 se va disputa con
form programului stabilit an
terior.

pe pa- 
artifi- 
parcul

★

Peste 18.000 spectatori au ur
mărit marți seara la Bratis
lava întîlnirea internațională 
de hochei pe gheață dintre e- 
chipele reprezentative ale R. S. 
Cehoslovace și Uniunii Sovie
tice. Gazdele au obținut vic
toria cu scorul de 4-2 (2-1;
0-1; 2-0).

SiguAo, î/*j

Șl Leftind f

I) evÎHIARE l* TOATE

MAGAZINELE 
de fftecustLțaia 
Jl TUTUNGERIILE 

imt^țaga, 
TARĂ .

(Agerpres)

A.

Incepînd de marți 23 ianuarie
la Cinematograful „Patria"
VA RUA NOLL FILM DOM I M SC

S-A FURAT O BOMBĂ

O producție a studioului cinematografic 
„Bucurețti"

Scenariul și regia: ION POPESCU GOPO 
Imaginea: ȘTEFAN HORVATH 
Muzica: DUMITRU CAPOIANU

CU:
IURIE DARIE, EUGENIA BALAURE, JEAN DĂNESCU, 
LILIANA TOMESCU, HARALAMBIE BOKOȘ, PUIU CA- 

LINESCU, OVID TEODORESCU, TUDOREL POPA

J
Isint srfofete

pent.ru


O

în intîmpinarea
Congresului Comsomolului

înainte de termen
Munca însuflețită a constructorilor

comunismului
MOSCOVA 17 (Agerpres). - 

Oamenii muncii din Republi
ca Sovietică Federativă So
cialistă Rusă luptă pentru în
deplinirea sarcinilor celui de-al 
patrulea an al septenalului. 
Anul acesta oamenii muncii 
din R.S.F.S.R. vor trebui să 
producă 245.600 milioane kWh 
de energie electrică, 151 mi
lioane tone de petrol, 
291.700.000 tone de cărbune, 
42.700.000 tone de oțel, 32 mi
lioane tone de laminate, 
25.800.000 tone de fontă.

Dar, desfășurind larg între
cerea socialistă, ei sînt hotă- 
rîți să realizeze aceste obiec
tive înainte de termen, 
lectivele numeroaselor
prinderi din republică depă
șesc sarcinile de plan încă din 
primele săptâmîni ale anului 
în curs. Printre acestea se nu
mără colectivul de metalurgiști 
de la Combinatul metalurgic 
din Magnitogorsk, care și-a 
luat angajamentul de a da 
peste plan zed de mii tone de 
oțel și fontă, colectivele mai 
multor întreprinderi industria
le din Leningrad, care au

hotărit să-și îndeplinească 
planul anual pînă la 25 de
cembrie și să depășească pla
nul productivității muncii 
cu 12 la sută, precum și co
lectivele diferitelor întreprin
deri industriale din Moscova, 
Ural, Rostov pe Don și din 
alte centre industriale ale re
publicii

Să întîmpinăm Congresul 
Comsomolului în chip comu
nist 1

Acesta este apelul lansat de 
tinerii fruntași în muncă din 
Moscova către toți comsomo- 
liștii din Țara Sovietelor. In 
aprilie, în capitala Uniunii 
Sovietice se vor desfășura lu
crările marelui congres al ti
nerilor constructori ai comu
nismului.

Ca un șuvoi năvalnic între
cerea lansată de tinerii din 
raioanele Moscovei cuprinde 
colective de comsomoliști din 
întreaga țară.

In întreaga Uniune Sovieti
că au început să se desfășoa
re conferințele organizațiilor 
raionale, orășenești și regio
nale ale comsomoliștilor. De
legații milioanelor de comso
moliști vorbesc despre reali
zările obținute, despre planu
rile lor de viitor. Tinerii din 
raionul „Okteabrski" au vor
bit cu mîndrie despre reali-

zările organizației de la uzi
nele „Krasnîi proletarii". Da
torita activității grupelor corn- 
somoliste și ajutorului dat de 
maiștri, secțiile de tineret care 
uneori în trecut mai întîmpi- 
nau greutăți în îndeplinirea 
planului, se număra azi prin
tre secțiile fruntașe. La unele 
întreprinderi din raion s-au 
constituit comisii ale tinerilor 
specialiști, birouri obștești de 
construcții care contribuie la 
ridicarea calității producției. 
Curînd pe lîngă comitetul 
raional al Comsomolului se 
va creia un consiliu științific 
al tineretului, care va contri
bui la rezolvarea a numeroa-

Corespondență 
specială din Moscova

Co- 
între-

20 de ani de la înființarea Montarea unei turbine la
Uzina „Zamech" din Elbog

R. P. Polona

Partidului Muncitoresc Polonez
VARȘOVIA 17. — Corespon

dentul Agerpres transmite : Oa
menii muncii din Polonia sărbăto
resc împlinirea a 20 de ani de 
la întemeierea Partidului Munci
toresc Polonez.

Continuator al remarcabilelor 
tradiții revoluționare ale Partidu
lui Comunist din Polonia și pre
decesorul Partidului Muncitoresc 
Unif Polonez, Partidul Muncitoresc 
Polonez a fost constituit în pri
mele zile ale lunii ianuarie 1942. 
El a avut rolul de principală forță 
politică a oamenilor muncii, de 
conducător al luptei lor pentru 
eliberare, pentru crearea unei Po
lonii noi, independente și socia
liste.

în aceste zile. Varșovia ca și 
întreaga țara, a îmbrăcat haină de 
sărbătoare. Străzile sînt împodo
bite cu steaguri ale partidului și 
de stat. Vitrinele magazinelor, in
cintele marilor fabrici și uzine au 
de asemenea, un aspect sărbăto
resc. Tineri și vîrstnici se opresc 
în fața fotografiilor eroilor luptei 
partidului, a articolelor din presă 
expuse la gazetele de perete, în 
care se vorbește despre istoria 
eroică a partidului clasei munci
toare poloneze.

Locuitorii Varșoviei sărbătoresc 
în același timp și aniversarea a 
17 ani de la eliberarea capitalei 
Poloniei de către glorioasele ar
mate sovietice și vitezele forțe 
armate poloneze.

ain
lui A. I. Mikoian

Republica Mali
(Agerpres). -BAMAKO 17

TASS transmite : La 16 ianua
rie A. I. Mikoian, prim-vice- 
președinte al Consiliului de 
Miniștri al UJLS.S. a vizitat 
Centrul național de cercetări 
zootehnice și veterinare de la 
Sotuba lîngă Bamako. In ca
drul primului plan cincinal 
(1961—1965) centrului de la So
tuba îi revine un rol de sea
mă în popularizarea în rindu- 
rile țăranilor a metodelor a- 
vansate de creștere a anima- 
lrior și în combaterea epi»>- 
tiilor-

A. I. Mikoian a urat lucrăto
rilor centrului mari succese în 
muncă și în pregătirea cadre
lor naționale.

★

BAMAKO 18 (A<erpres). - 
TASS transmite: In dimineața 
zilei de 17 ianuarie A. L Miko
ian, prim-vicepreședinte al 
Consiliul de Miniștri al 
UJLS^, care se afU la Bama
ko la invitația guvernului Re
publicii Mali, a plecat intr-o 
călătorie prin țară.

Evoluția evenimentelor 
din Congo

LEOPOLDVILLE 17 (Ager
pres). — TASS transmite : La 
16 ianuarie, președintele Repu
blicii Kongo, Kasavubu, a sem
nat decretul cu privire la des
tituirea lui Antoine Gizenga 
din funcția de vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
Congoului.

i-a cerut să vină imediat în 
capitală. După 
dat un vot de 
zenga, a spus 
vubu a semnat 
tuției, decretul 
destituirea lui.

ce Camera i-a 
blam lui Gi- 

Adoula, Kasa- 
in baza consti- 

cu privire la

pp scurtTZJWm Pp scurt
cirile sale nu se extind *- 
supra Berlinului occidental.

Radiocomunicații directe
cu

Interviu cu acad. Nicolai Basov
MOSCOVA 17 (Agerpres). — 

TASS transmite : lntr-un interviu 
acordat unui corespondent al 
ziarului „Pravda" Nikolai Basov, 
laureat al Premiului Lenin, direc
tor adjunct al Institutului de fizică 
al Academiei de Științe a U.R.S.S., 
arată că omenirea va avea posi
bilitatea de a stabili radio-comu- 
mcajii directe cu stelele cele mai 
apropiate de Pămînt. El precizează 
că aceste radiocomunicații pot fi 
înfăptuite cu ajutorul unor gene
ratoare de lumină. Au și fost 
proiectate dispozitive cuantice în 
acest scop. Au fost verificate prin
cipiile fundamentale ale radiofizi- 
cii cuantice și se fac primii pași 
pe calea introducerii în tehnică

Medalie consacrată 
primului zbor 

al omului în Cosmos
LENINGRAD 17 

— TASS transmite : 
Sovietică a fost turnată o me
dalie memorials de bronz 
In cinstea zborului lui I. 
Gagarin.

Pe o parte 
«fii chipul In 
kâ cosmonaut 
cască pentru 
iar jos data

a medaliei se 
relief al primu- 
din lume cu 
zborul cosmic, 
de 12 aprilie 

1961. Caa'a'tă parte reprezin
ți g obul pămîntesc cu traiec
toria de zbor a navei ,,Vos- 
tok*. Pe circumferință stau 
ser-se cuvmW* : „Uniunea Re
public lor Soviet-ce Socialis
te*, iar jos m tex* In relief— 
Jn cmstee primului zbor din 
kme al omuha tn Cosmos*,

unora cuceririlor ei. Realizarea 
dispozitive cuantice perfecționate 
va necesita soluționarea unui nu
măr de probleme științifice com
plexe. După toate probabilitățile, 
arată Nikolai Basov, multe dintre 
ele vor putea fi rezolvate în ur
mătorii 5—-10 ani.

se probleme legate de auto
matizare și mecanizare, de 
realizarea inovațiilor.

— Tot ceea ce facem acum 
este bine, dar nu este de-a- 
juns 1 Forțele noastre au cres
cut după cel de-al XXII-lea 
Congres al P.C.U.S. Știm că 
sîntem capabili de fapte și 
mai mari.

Aceste cuvinte ale delega
tei Raia Iankina, țesătoare la 
combinatul textil Orehovo- 
Zuevo au fost primite cu a- 
plauze furtunoase de delega
ții la conferința raionala.

Și au răsunat cu tărie anga
jamentele luate în cinstea Con
gresului Comsomolului. Iată 
doar cîteva din ele :

Vom mări fondul comsomo- 
list de economii cu 430.000 
ruble. Vom strînge 2.000 tone 
de fier vechi. Vom forma bri
găzi do control pentru pregă
tirea documentației tehnice 
necesare la darea în produc
ție a noului camion „Z.I.L.-130* 
— scriau tinerii muncitori 
comsomoliști din marea cetate 
industrială „Z.I.L." din Mos
cova.

Brigada vestitului construc
tor Ghenadi Maslenikov va 
monta 2 blocuri de locuințe nu 
în 28 de zile, cum a făcut 
Serghei Loputko, ci doar în 
26 de zile.

La conferințele raionale ale 
comsomoliștilor din Moscova 
s-au citit telegrame și scrisori 
venite din partea tinerilor de 
pe toate marile șantiere ale 
comunismului. Numai din raio
nul Moskvorețki au plecat 
1.000 de tineri specialiști la 
construcțiile Uralului, Extre
mului Orient și Siberiei. Pes
te 1.000 de tineri au plecat sâ 
lucreze la sovhozurile de oe 
pămînturile desțelenite. Ei 
transmit tovarășilor lor din 
Moscova angajamentele luate 
în Intîmpinarea Congresului 
Comsomolului.

Odată cu primăvara ce pă
șește victorioasă în fiecare an 
pe pămînturile sovietice, aces
te angajamente vor fi înde
plinite în cinstea marelui eve
niment din viața tineretului 
sovietic — Congresul Comso
molului leninist.

AL. STARC
Moscova, 16 ianuarie (prin 

telefon).

In preajma conferinței 
O

Agitație
în S. U. A

A Exmatriculat

LEOPOLDVILLE 17 (Ager
pres). — TASS transmite : în- 
tr-o declarație făcută la 16 ia
nuarie cu privire la situația 
din țară, primul ministru al 
Congoului, Cyrille Adoula, a 
declarat că în prezent el exa
minează problema unei even
tuale epurări în guvern. Adou
la a spus că în urma schim
bărilor care se prevăd în com
ponența guvernului vor intra, 
probabil, reprezentanți ai 
partidului „Konakat" condus 
de Chombe. „Participarea par
tidului „Konalcat", a declarat 
Adoula, va depinde de hotă- 
rîrea pe care 
Chombe după 
nării naționale

Referindu-se 
lui Gizenga, Adoula a spus că 
vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri ar fi „nesocotit" ho- 
tărîrea Camerei deputaților a 
parlamentului congolez, care

NEW YORK 18 (Agerpres).
— După cum anunță „New 
York Times", primul ministru 
al Congoului, Cyrille Adoula, 
va sosi' săptămina viitoare la 
Washington,

COPENHAGA. - S-a anun
țat oficial majorarea taxelor 
la toate tipurile de transport 
urban din Danemarca. Costul 
biletelor și al abonamentelor 
lunare de călătorie pe liniile 
de tramvai, autobuz și trolei
buz au sporit în medie cu 20 
la sută.

Independentă Angolei !
Dezbaterile din Adunarea Generală a O. N. U.

Cărți romînești 
donate bibliotecii 
Muzeului Britanic
LONDRA 17 (Agerpres). — 

în cadrul unei festivități care 
a avut loc la 15 ianuarie la 
British Museum, ministrul 
R- P. Romine la Londra a do
nat Bibliotecii Muzeului Bri
tanic — un număr de cărți 
romi ne ști

Luind euvintul Alexandru 
Lăzăreanu, ministrul R. P. Ro
mine la Londra, a arătat că 
schimburile de cărți și publi
cații stabilite între instituțiile 
din R. P. Romină și Anglia 
constituie un semn al dorinței 
reciproce de a dezvolta rela
țiile culturale.

WASHINGTON 17 (Ager
pres). — La Washington se fac 
pregătiri febrile în vederea a- 
propiatei conferințe a Organi
zației Statelor Americane de 
la Punta del Este (Uruguay), 
în diversele comisii și subco
misii ale Camerei Reprezen
tanților și Senatului se dezbat 
măsuri care să dea mină libe
ră delegației Statelor Unite la 
conferință pentru a exercita 
presiuni asupra participanților 
in încercarea de a-i determina 
să sprijine planurile S.U.A. de 
agresiune împotriva Cubei.

Potrivit relatărilor agenției 
U.P.I., Camera Reprezentanți
lor a Congresului american a 
adoptat o rezoluție în care cere 
Organizației Statelor America
ne să intervină în Cuba. Co- 
mentind știrea, agențiile occi
dentale de presă relevă că li
derii Congresului american cer 
secretarului de Stat, Dean 
Rusk, să facă presiuni la con
ferință pentru a determina „o 
poziție hotărită" împotriva 
Cubei.

A. Selden, președintele sub
comisiei pentru afacerile A- 
mericii Latine a Camerei Re
prezentanților, a declarat că a- 
ceastă rezoluție a fost trimisă 
Comitetului pentru relații cu 
străinătatea al Senatului. Va 
fi evident „foarte util", a de
clarat el, ca rezoluția să fie 
adoptată de Congres înainte de 
22 ianuarie (data la care ur
mează să înceapă Conferința 
de la Punta del Este. N.R.).

Foarte activ în pregătirea a- 
cestei conferințe se dovedește 
a fi însuși Dean Rusk, secre
tarul de Stat al S.U.A., care a 
participat personal la 15 ia
nuarie la o ședință a Comisiei

Senatoriale pentru afacerile 
externe a S.U.A.

Toată această agitație oglin
dește greutățile crescînde pe 
care le întîmpină cercurile 
conducătoare din S.U.A. in 
eforturile lor de a contracara 
valul nemulțumirii popoarelor 
din țările Americii Latine îm
potriva planurilor de izolare a 
Cubei.

Recunoașteri 
silite

NEW YORK 17 (Agerpres). 
— Constrîns de realități, El
don Griffiths scrie în revista 
americană „Newsweek" că 
rațiunea apropiatei conferințe 
a miniștrilor Afacerilor Exter
ne ai țărilor membre ale 
O.S.A. „este faptul că supre
mația Statelor Unite în emi
sfera occidentală este în pre
zent contestată “. „Puterea de 
atracție de care se bucură 
Castro în afara Cubei este 
direct proporțională cu creș
terea mizeriei sociale" din ță
rile latino-americane, scrie 
autorul articolului, referin
du-se la nemulțumirea mase
lor din America Latină față 
de înrobirea economică impu
să de S.U.A. țărilor acestui 
continent.

Referindu-se la calomniile 
născocite de propaganda nord- 
americană în legătură cu pe
ricolul militar pe care l-ar 
reprezenta Cuba, autorul scrie 
că „este îndoielnic că latino- 
americanii vor accepta punc
tul de vedere al S.U.A. că 
Castro reprezintă un mare 
pericol militar" și subliniază 
că singura acumulare, de ar
mament care reprezintă în- 
tr-adevă- pericol pe teritoriul 
Cubei este numai baza na
vală a S.U.A. de la Guanta
namo.

Arthur Johnson urma 
cursurile ultimului an la 
un colegiu din apropiere 
de Liverpool. N-avea nimic 
aparte acest tînăr. Poate 
doar înfățișarea lui mai se
rioasă și pasiunea pentru 
citit l-ar fi putut deosebi 
întrucîtva de ceilalți tineri 
de vîrsta lui.

Vă relatăm toate acestea 
întrucît Arthur Johnson a 
comis o „crimă" pentru 
care conducerea școlii la 
care studia a hotărit să-l 
pedepsească în așa fel in
cit să taie pofta tuturor a- 
celora care ar fi fost tentați 
să-i calce pe urme.

Tînărul Johnson a fost 
exmatriculat. „Fărădelegea" 
pentru care a fost ostraci
zat este greu de iertat pe 
pămintul blagoslovit al 
majestății sale britanice.

însemnări
IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIilIIIIIIIIIIII

o va lua dl. 
sesiunea Adu- 
katangheze". 
la destituirea

NEW. YORK 17 (Agerpres). 
Organizația Națiunilor Unite 
trebuie să ia măsurile cele 
mai hotărite pentru a obliga 
guvernul Portugaliei să pună 
capăt războiului de extermi
nare împotriva poporului An
golei și să recunoască dreptul 
acestui popor la autodetermi
nare și independență — au ce
rut delegații Poloniei, Senega
lului, Liberiei și Congoului

Aspect din timpul instalării liniei de transport electric din
tre hidrocentrala Oslik și Sokolnike-Brno (R. S. Cehoslovaca).

(cu capitala Brazzaville) în 
cadrul dezbaterilor la cea de-a 
16-a sesiune a Adunării Ge
nerale c OJt.U. privind situfi- 
ția din Angola.

Reprezentantul Poloniei, B. 
Lewandowski, a. făcut o ex
punere de motive asupra pro
iectului de rezoluție propus de 
Polonia și Bulgaria.

Portugalia, a declarat el, 
duce in Angola cel mai tipic 
război de exterminare cu a- 
jutorul celor mai perfecționate 
arme furnizate de aliații ci 
din N.A.T.O. Cu bombe de 
napalm sint distruse regiuni 
întregi ale țării. împreună cu 
întreaga populație. Potrivit 
datelor existente, in cursul 
acestui război de exterminare 
au fost asasinați multe zeci de 
mii de angolezi.

Refuzul încăpățînat al gu
vernului Portugaliei de a recu
noaște dreptul Angolei la au
todeterminare, drept prevăzut 
în Carta O.N.U., semnată de 
altfel și de guvernul Portuga
liei, creează un pericol pen
tru pace și securitate. Iată 
de ce Adunarea Generală a 
condamnat cu o majoritate 
zdrobitoare colonialismul în 
genere și colonialismul Portu
galiei in Angola în special. Cu 
toate acestea guvernul Portu
galiei ignorează cu încăpățî- 
nare și in mod fățiș voința 
O.N.U. Poziția guvernului Por
tugaliei dovedește limpede că 
nu se poate merge pe linia 
convingerii. Adunarea Genera
lă trebuie să tragă concluziile 
corespunzătoare din această si
tuație. Ea trebuie să ia mă
suri hotărite in deplină con
formitate cu Carta O.N.U.

Reprezentantul Senegalului, 
S. Diop, a relatat despre nu
meroasele represiuni inumane 
ale colonialiștilor portughezi 
împotriva poporului Angolei. 
Delegatul Senegalului a che
mat Adunarea Generală să 
lichideze colonialismul portu
ghez în Angola care reprezin
tă o amenințare pentru pacea 
și securitatea internațională, 
împotriva Portugaliei trebuie 
folosite orice sancțiuni politice

și economice, inclusiv exclu
derea Portugaliei din O.N.U„ a 
spus eL

Delegatul Congoului (cu ca
pitala Brazzaville), C. Dadet, 
a calificat, de asemenea, răz
boiul de exterminare împotri
va poporului angolez ca o a- 
menințare pentru pace și secu
ritate.

El a vorbit în amănunțime 
despre soarta refugiaților care 
părăsesc Angola pentru a se 
selva de teroare. Numai in 
Congo (cu capitala la Leopold
ville) se află în prezent 180.000 
de refugiați din Angola.

Reprezentantul Liberiei, 
Ford Cooper, a subliniat în 
cuvintarea sa importanța pro
iectului de rezoluție propus de 
delegațiile Poloniei și Bulga
riei. New-York. Poliția americană se răfuiește cu greviștii

Dezamăgirea revistei americane
„Newsweek"

a sfîrșitul lunii de
cembrie in Statele 
Unite s-a înapoiat 
de la Moscova pen
tru a-și petrece 
vacanța de iarnă în

mijlocul familiei ei, tinăra e- 
levă negresă Huldah Clark. 
Huldah abia a împlinit 14 ani. 
în toamna anului trecut ea a 
plecat in Uniunea Sovietică la 
invitația pe care i-a făcut-o
N. S. Hrușciov in timpul vizi
tei acestuia la New York, unde 
a participat la cea de-a XV-a 
sesiune a Adunării Generale
O. N.U. Atunci, hotărîrea pe 
care a luat-o tatăl ei, William 
Clark, de a-și trimite fiica să 
învețe în Uniunea Sovietică, a 
fost comentată în fel și chip de 
presa reacționară de peste O- 
cean. William Clark a fost nu-

mit „agent comunist", presa a 
vărsat tone de cerneală pentru 
a încerca să convingă opinia 
publică din S.U.A. că, învă- 
țind alături de școlarii sovie
tici, Huldah nu va avea nimic 
de ciștigat. Era insă evident că 
presa americană încerca să o- 
colească realitatea discrimină
rii rasiale la care sînt supuși 
copiii negri in S.U.A. și nive
lul scăzut al învățămîntului 
din această țară.

Și iat-o acum pe Huldah din 
nou împreună cu părinții și cei 
cinci frați ai ei. Ziariștii ame
ricani s-au repezit să-i solici
te interviuri scontind că vor 
afla din gura micii eleve amă
nunte „senzaționale" privind 
șederea ei la Moscova. Cum
plită a fost însă dezamăgirea 
lor atunci cînd au trebuit să

consemneze declarațiile Huldei 
și tatălui ei.

Un corespondent al revistei 
americane ..NEWSWEEK" care 
a vizitat familia Clark în mica 
lor locuință din Newark (sta
tul New Jersey) a vrut să afle 
mai întîi de la William Clark 
motivele pentru care și-a tri
mis fiica să învețe în Uniunea 
Sovietică. „De 400 de ani — 
a răspuns tatăl elevei — noi, 
negrii, am fost privați de edu
cație. Bunicul meu a fost lin
șat în Georgia și atunci tatăl 
meu a trebuit să muncească 
pentru întreținerea familiei, 
fiind încă un copil. Tata 
nu a învățat la școală, iar 
eu și mai puțin. Cînd se 
vor termina oare toate aces
tea ?“. Vădit stînjenit, ziaris
tul american a încercat să bîi-

guie ceva despre „aducerile a- 
minte triste ale lui William 
Clark", despre „viața de de
zamăgiri dusă de el". încerdnd 
să lase impresia că acum lu
crurile s-ar fi... schimbat. Wil
liam Clark a fost însă de altă 
părere.

Interviul a continuat, 
data aceasta fiind rîndul lui 
Huldah să răspundă. ,.La Mos
cova — a constatat corespon
dentul revistei ..Newsweek" — 
Huldah învață la școala inter
nat nr. 12 unde se află 240 de 
elevi între 7 și 17 ani. Ea o- 
cupă o cameră împreună cu 
trei eleve sovietice".

— „Elevii sovietici sînt foar
te prietenoși cu mine — a spus 
Huldah. Ei îmi poartă multă 
grijă, astfel îneît nu mă simt 
niciodată singură. La sfîrșitul 
săptămînii sînt împreună cu 
profesorii. Vizităm muzee, me
troul, mausoleul lui Lenin. îmi 
place foarte mult la Moscova".

înghițind în sec, ziaristul a- 
merican a întrebat-o pe Hul
dah dacă este nerăbdătoare să 
se înapoieze la Moscova. „Da“ 
a răspuns ea, iar tatăl ei a a-

REDACȚIA ți ADMINISTRAȚIA; Bucureștii Piața bScînteH‘, Tel. 17.60.10, Tiparul i Combinatul Poli gratie „Casa Scinteli",

Credeți dumneavoastră 
că ilustra conducere a co
legiului la care studia i-a 
dat pedeapsa așa, fără o 
matură chibzuială ? Nici 
pomeneală. Gentlemanii 
care au cercetat problema 
elevului Arthur nu s-au 
pripit. Ei au relevat în pri
mul rînd purtarea lui „ciu
dată" și pe care au apre
ciat-o ca semnificativă... 
Continuîndu-și cercetările 
au stabilit mai apoi că 
Johnson a început să cu
gete altfel decît l-au învă
țat ei. De ce ? Pentru că în 
mintea acestui tînăr s-a în
firipat „primejdiosul" gind 
că politica guvernului en
glez în privința înarmării 
nucleare este sortită să a- 
ducă prejudicii de neînchi
puit insularilor bătrînului 
Albion. Dar nu numai că 
nutrea aceste „subversive" 
gînduri, dar animat de ele, 
Johnson a participat alătu
ri de nenumărați partizani 
ai păcii la o demonstrație, 
încredințat fiind că, prin 
lupta lor unită, oamenii 
cinstiți, doritori de pace, 
vor putea îndepărta spec
trul hid al morții atomice 
ascuns în subteranele ram
pelor de lansare a rache
telor sau în cala submari
nelor atomice americane de 
la Holy Loch. Urmarea am 
văzut-o.

Dacă pentru această „vi
nă" Arthur a fost exmatri
culat, ne punem întreba
rea : oare pentru ce faptă 
ar fi fost elogiat și pre
miat ?

GH. CHIDU

dăugat : „De multe ori îmi 
spune: tată, îmi vine să pun 
mîna pe pașaportul meu și să 
mă înapoiez chiar acum la 
Moscova". întrucît discuția a- 
luneca spre un domeniu mult 
prea periculos pentru vederi
le acestei reviste burgheze, co
respondentul a considerat că a 
sosit momentul să-i pună ca
păt.

La 13 ianuarie Huldah Clark 
a plecat din nou spre Uniunea 
Sovietică pentru a se reîntîlni 
cu colegii ei sovietici din școa
la internat nr. 12. Pe aeropor
tul Idlewild din New York 
s-au găsit, ca deobicei, alți 
ziariști curioși să afle părerile 
ei.

„Sînt foarte fericit —a spus 
tatăl ei — să o văd pe fiica 
mea părăsind această țară a 
discriminării rasiale".

înainte însă ' ca avionul să 
decoleze, ziariștii americani au 
părăsit aeroportul mînioși. Au 
și de ce. Declarațiile făcute de 
Huldah și de tatăl ei nu sînt 
pe placul zeloșilor scribi ai 
mult trîmbițatelor „libertăți" 
americane.

L RETEGAN


