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Tlnăru! colectivist 'ALEXANDRU PARASCAN 
de la G.A.C. Răcăciuni, raionul Bacău, este cel 
mai bun îngrijitor de animale al gospodăriei. El 
și-a însușit meseria învățînd cu sîrguință și acum 

obține producții mari la lapte

lucrările din brigada 
ȚICA este apreciată 
comuna Malu Spart, 
Titu

întotdeauna prezentă la 
ei, CONST ANT1NESCU 
de toți colectiviștii din 

raionul

DE LA „AL MEU"
LA „AL

PENTRU SPORIREA
VENITURILOR COLECTIVII

paying
4 A

Succese

NOSTRU*'
Ca într-un laborator

montorilor

ȘTEFAN NECULA1, unul dintre tinerii fruntași 
din gospodăria colectivă „Drumul Socialismului", 

comuna Coțofănești, raionul Adjud

Lucrlnd la grădina de legume și zarzavaturi, 
ELENA D1ACONU a dovedit prin hărnicie câ-i 
devotată gospodăriei lor colective din comuna 

yărășli, raionul Oltenița

Adunarea colectiviști
lor i din Topolovâpd 
Mare, raăcmsl Lngoj, 
era in tot Se discut 
problema defri/ârii na 
hibride fi inloaărea ei 
cu viță nobilă. Vorbea 
președintele Josu Iocn.

— Va trebui să defri
șăm via hibridă, care 
trage sevă din pămint 
degeaba. Pămir.zul ii 
folosim pentru alte cul
turi, care să ne aducă 
venituri nu pagube. Re
nunțăm fiecare la par- 
ce lu ț ele acelea care mai 
mult ne încurca. Vom 
pune vie pe o suprafață 
mare de teren, pe dea
luri, acolo unde u merg 
cerealele.

Colectiviștii printre 
care fi mulți tineri ca: 
Gh. Ar.cuiea, ~ 
Velea, Mihai Olah. 
Jichița, Constantin 
lovici au aprobat 
punerea conducerii 
podăriei. Nu-i ] 
rău niciunuia de 
cui lui cu butuci de vie 
hibridă. Au pornit cu 
însuflețire la lucru. 
Astfel s-au defrișat 
toate loturile cu vie hi
bridă ce se întindeau pe 
21 de ha. Terenul a fost 
redat altor culturi. 
Pentru a planta vii no
bile au ales un 
dintr-o zonă de 

rămăsese de peste 
în imperiul nero- 

ln pîrloaga din 
într-o zi au fost

bâgste tractoarele. S-a 
fâcK desfundarea tere- 
nltu Ia o cdîncime de 
W cm. Ax«l ccesta ș-au 
piautct es vie nobilă 
pearr» siguri de masă 
și vin o suprafață de 
10 ha. Au muneiZ și 
cxri nutnerof: țineri. La 
assl se vor adăuga alte 
20 de hx Și cșa, an cu 
as, viile vor cuprinde 
toate pantele dealului 
din partea de răsărit a 
comunei. Fiecare hectar 
din terenul plantat cu 
vzțâ va aduce anual 
g^spodă riei, cole ctiviș- 
tiîor, cel puțin 20.000 lei.

putea să le facem la 
toate ? — întrebase 
Nicolae Micșan, pre- 
gospodăriei colective

V. CĂBVLEA

— S-ar 
timp pe 
tovarășul 
ședințele 
din Coșereni. raionul Urziceni.

— Dacă trebuie, se poate — 
a fost părerea 
din cei 
ceea la 
lucru.

— Eu 
dăm un 
veni secretarul 
de bază U.T.M. Plec acum să 
vorbesc cu tinerii.

De la vorbă s-a trecut di
rect la fapte. Tinerilor le-a 
fost încredințat lotul experi
mental de porumb. Colecti
viștii încearcă aici 7 hibrizi 
dubli pe 11 parcele în trei re
petiții. Este un fel de concurs: 
care dintre semințe va fi mai

mai multora 
prezenți în seara a- 
ședința operativă de

cred că putem să 
ajutor bun — inter- 

organizației

bună pentru condițiile lor ? 
Bineînțeles că răspunsul a- 
cesta va depinde de calitatea 
lucrărilor care vor fi făcute 
pe acest

O fază 
curs — 
Lucrările 
e curat, 
palmă.

In același timp 
prășit porumbul 
floarea-soarelui 
mare. De prezența celor ce lu
crau pe lotul experimental era 
nevoie și aici. Dar și aici lu
crările de întreținere sînt 
„la zi".

E interesant 
pe tineri lucrind pe l 
experimental. Fac totul 
migală, cu grijă și chiar 
gingășie. Parcă ar lucra 
laborator...

N. SIMIONESCU

lot.
importantă din con- 
intreținerea culturii, 
sint „la 
afinat.

zi*; terenul 
neted ca-n

insă trebuia 
și sfecla fi 
din cultura

să-i privești 
lotul

cu
cu 
in

Traian 
, Ana

Mi- 
pro- 

i gos- 
pârea 
peie-

teren 
deal,

ZOOTEHNICIANUL
Gospodăria colectivă își mărise numărul de 

bovine la 400, dintre care 137 numai vaci cu 
lapte. Odată cu aceasta se ivise și necesitatea 
unor noi îngrijitori de animale.

— Ce zici Radule, nu vrei să vii și tu să lu
crezi la „zootehnic” ? l-a întrebat într-o zi se
cretarul organizației de bază U.T.M. din G.A.C. 
Valea-Seacă, regiunea Dobrogea, pe Radu Șer
ban.

— Mă simt destul de bine și la „vegetal”. — 
i-a răspuns acesta.

— Totuși. Gîndește-te mai bine. E nevoie. 
Ne-a cerut consiliul de conducere să-i recoman
dăm pe cei mai buni tineri pentru meseria asta.

— Și crezi tu că eu o să fac față ?
— Eu cred că da ! ,
Cei doi au mai stat de vorbă despre proble

ma asta de mai multe ori și, după cîteva zile, 
Radu s-a hotărît să devină îngrijitor de animale:

s-a dus Ia grajduri și a luat în primire un lot de 
12 vaci cu lapte.

Cum a lucrat el de atunci și pînă în prezent ? 
Despre asta s-ar putea scrie multe pagini de re
portaj. Noi însă vom lăsa să povestească cifrele 
în graiul lor mult mai concis. De la unele vaci 
de rasă locală care dădeau numai 7-8 litri de 
lapte zilnic, el scoate în prezent 18—20 de litri. 
Planul de lapte în gospodărie a fost anul trecut 
de 1900 de litri pe cap de vacă furajată, iar el 
a realizat de la lotul său 2.000 de litri. Anul 
acesta are plan de 2.200 de litri pe cap de vacă 
furajată și, după rezultatele obținute pînă acum, 
speră să-l depășească binișor. La toate astea ar 
mai fi de adăugat una dintre cele mai mari 
bucurii pe care 
rînd : comuniștii 
primit în rîndul

Radu Șerban le-a avut de cu- 
din gospodăria colectivă l-au 
candidaților de

PETRE
partid.
GHELMEZ

Căutam, la G.Â.C. Tudor 
Vladimirescu" din co
muna C. A. Rosetti, ra

ionul Făurei, un tînăr care a 
muncit cu deosebit interes 
pentru gospodăria colectivă.

— Păi, să stați de vorbă cu 
Beteringhe Nicolae. Numai că 
o să fie cam greu să-l găsiți. 
A plecat băiatul de dimineață 
la cîmp. Brigada lor lucrează 
azi pe mai multe tarlale.

a An
ii T. M.

— Atunci ?
— Să încercăm 

Neapărat. El e un 
bun. A lucrat în campania de 
primăvară zi la zi. Și noaptea 
e lucrat. Bine, nu numai el, 
dar în general băiatul e foarte 
inimos la t'eabă, așa cum avem 
noi aici, de fapt, mai multi.

— Atunci să pornim...
Mergem pe drumuri înguste 

care despică în două un ci mp

să-l găsim, 
tînăr foarte

nesfîrșit. Grupuri de oameni 
lucrează peste tot. Cu tractoa
rele, la prășit, la plivit, la se
mănat fasole prin porumb, cu 
sapa... Doi tineri descarcă niște 
saci dintr-o căruță.

Se grăbesc. Un tractorist, și 
el tînăr, așteaptă, șr-i nerăb
dător să poa‘ă porni.

— Nu l-ați văzut pe Bete
ringhe ? Pe Nicolae ?

— Nu l-am văzut I

mul/ î— Mai avefi
— Nu, trebuie să terminăm 

acuma... Pe fa 12 gata, am ter
minat—

Și flăcăul ne face cu ochiul.
Se petrece și aici unul din 

faptele care ne-ar fi putut in
teresa.

M. CARANFIL

(Continuare în po^. a 5-a)

BUCUR C. NICOLAE, îngrîjitor-mulgător fruntaș 
de la G.A.C. Simioc, regiunea Dobrogea, a făcut 
o interesantă experiență, 
apoi de toți tovarășii 
producția de lapte a

care a fost preluată 
lui de muncă. Rezultatul : 
crescut pe întreaga fermă

T ELEGRAMĂ

Președintelui Republicii Populare Federative Iugoslavia 
IOSIP BROZ TITO

Belgrad

Cu prilejul împlinirii a 70 de ani de viață, vă rog să primiți 
felicitările mele cordiale, urări pentru deplina dv. sănătate și 
fericire personală și pentru binele popoarelor iugoslave.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Romine

Se pregătesc pentru absolvire
Examenul de ab

solvire constituie un 
eveniment impor
tant pentru elevii 
din ultimele clase 
ale școlilor medii, 
tehnice sau profe
sionale. Elevii din 
ultimul an de la 
Școala profesională 
minieră Iacobeni, 
regiunea Suceava, 
se străduiesc să in-

prac-

U.T.M. 
buna

timpine acest exa
men cu noi succese 
la învățătură și în 
activitatea 
tică.

Comitetul 
se ocupă de
desfășurare a acti
vității grupelor de 
întrajutorare, de or
ganizarea timpului 
de studiu al fiecă-

rui elev din anul 
III.

Pe 
procentul de 
movare 
la 'sută, 
mestrul 
la sută 
mestrul 
mai mare.

trimestrul 1, 
pro- 

este de 93 
iar pe tri
ll de 
și pe 
III va fi și

95,9 
tri-

LAZĂR ȘTEFAN 
elev

Tinerii montori de la în
treprinderea de montaj care 
lucrează pe șantierul Combi
natului de la Onești participă 
cu entuziasm, alături de toți 
ceilalți muncitori, la întrece
rea socialistă. Ei au drept 
obiective în întrecere execu
tarea unor lucrări de calitate 
ridicată precum și terminarea 
montajului instalațiilor înain
te de termen. Pînă acum în 
secția D3-5 au fost montate 5 
compresoare la care a început 
deja să li se facă revizia ge
nerală în vederea efectuării 
probelor de rodaj, iar alte 
două sînt în curs de montare. 
Specialiști sovietici îndrumă 
cu competență montajul com
plexelor instalații și acordă 
muncitorilor asistența tehnică 
necesară. Tinerii Virgil Spă- 
taru, Cornel Roșu, Alexandru 
Sorobia, Dumitru Georgescu, 
Gheorghe Tică și mulți alții 
sînt apreciați ca montori har
nici și entuziaști.

Montorii de compresoare au 
mai lucrat în această perioadă 
și în alte secții. La secția E9 
au montat patru compreisoare, 
la F-6 două compresoare, 
două tehnofriguri, șase pompe 
centrifugale etc.

TOMA CONSTANTIN
mecanic

1.200.000 de lei

economii
Forajul cu turbina s-a 

vedit a fi o metodă eficace și 
economicoasă de lucru în in
dustria petrolului. Petroliștii 
din sectorul Liliești, regiunea 
Ploiești aplicind de la începu
tul anului acest valoros pro
cedeu de lucru, la peste 40 
la sută din totalul metrilor 
forați, au realizat economii la 
prețul de cost in valoare 
peste 1.200.000 de lei.

O contribuție de seamă 
obținerea acestor realizări
adus-o brigăzile de foraj con
duse de Ion Vlaicu, Victor 
Peneș, Ion Staicu și alții.

do

de

la 
au

T. M.

Aspect de la o repe
tiție a unei formații 
de dansuri 
samblului
Tinerii dansatori exe
cută cu măesfrie cu
noscutul joc popular 
romînesc — „Călu-

Foto : I. CUCU

I

Cu sprijinul 
colectivelor 
de inovatori

In majoritatea uzinelor construc
toare de mașini ca și în alte uni
tăți industriale s-au format colec
tive speciale de modernizare a 
mașinilor aflate în dotarea între
prinderilor. Cu sprjinul larg al 
muncitorilor inovatori, al ingineri
lor și tehnicienilor aceste colective 
studiază, fac propuneri și întoc
mesc proiecte privind ridicarea ni
velului tehnic al unor mașini-unel- 
te și al altor utilaje prin folosirea 
posibilităților locale.

Colectivul 
conice din 
exemplu, a 
modernizare 
unelte.

La Uzinele constructoare de ma
șini din Reșița au fost confecțio
nate o serie de dispozitive simple 
cu ajutorul cărora s-a asigurat 
mecanizarea operațiilor de îndoire 
a tablei, precum și unele operații 
de găurite și presare.

In întreprinderile orașului Me
diaș s-au creat, de asemenea, 
peste 50 de grupe de modernizare 
formate din cei mai buni munci
tori, tehnicieni și ingineri.

(Agerpres)

creat Ia Uzinele me- 
Turmi-Severin, de 

elaborat proiecte de 
pentru 17 mașini-

Întîlnire cu 22 de poețiCadre pentru fiola 
maritimă comercială
De airind a terminat cursurile 

școlii de calificare o nouă pro
moție de peste 130 de marinari 
motorifti și electricieni de bord 
pentru flota comercială mari
timă.

In școlile de calificare pen
tru transporturi navale se pregă
tesc in acest an un număr de a- 
proape opt ori mai mare de ma
rinari, motoriști-focfuști, electri
cieni, decît in anul 1960.

La cursurile de specializare — 
din care unul deschis recent pen
tru formarea de radiotelegrafiști 
— elevii își completează cu
noștințele profesionale corespun
zător apar etajului tehnic cu care 
este dotată flota noastră comer
cială. (Agerpres)

inițiativa 
C-LD.C. — regio
nala București — 
duminică 27 mai 
a.c. la Librăria 
nr. 17 din B-dul 
Magheru va avea 
loc o întîlnire în
tre cititori și po-

ețL La întîlnire
22 

printre 
Ba- 

Brad, 
Mi- 
Vic- 
Eu- 
Eu- 

Jebeleanu,

vor participa 
de poeți 
care Maria 
nuș, Ion 
Nina Cassian, 
hu Dragomir, 
tor Eftimiu, 
gen Frunză, 
gen

Aspect de muncă din hala de turnare a noii oțelării a Combi* 
natului siderurgic Hunedoara.

Foto : AGERPRES

IA ÎNTREPRINDEREA DE PREFABRICATE BRAȘOV

INDICE

DEWD
PREIUL DE COSE

a întreprinderea de 
prefabricate și ele
mente de construcții 
din Brașov (I.P.E.C.) 
s-au realizat — cu 
cîțiva ani în urmă — 
panourile pentru pri

mele blocuri din țara construite 
din elemente prefabricate. Colec
tivul întreprinderii are, deci, avan
tajul unej bogate experiențe în 
construcția de prefabricate, ramu
ră fînără a industriei noastre. Fap
tul acesta se reflectă, de altfel, 
și în rezultatele pe care munci
torii de la I.P.E.C. le-au obținut 
în primele patru luni ale anului 
1962. în medie, în această perioa
dă, ei au realizat sarcinile de plan 
la producția globală în proporție 
de peste 115 la sută, au sporit 
productivitatea muncii în proporție 
de 104 la sută, produsele fabricii 
au corespuns, în cea mai mare 
parte criteriilor stabilite de con
trolul tehnic a| calității.

în ultimele luni, conducerea în
treprinderii a hotărît ca, prin in
troducerea unei tehnologii noi, să 
sporească producția de aproape 
două ori. S-au luat și unele măsuri 
de îmbunătățire continuă a calită
ții panourilor, prin înlocuirea tipa
relor din lemn cu tipare metalice 
eliminarea metodei de tratare cu 
abur și folosirea tiparelor încălzi
toare, prin modernizarea liniilor 
tehnologice etc.

Cu toate aceste realizări, la 
I.P.E.C.-Brașov există încă deficien
țe serioase în realizarea unui im
portant indice al planului de pro
ducție : prețul de cost. De la 
începutul anului și pînă acum, 
prețul de cost planificat al prefa
bricatelor pe întreprindere a fost 
depășit, după calculele prezente, 
cu aproape 500.000 de lei.

Este adevărat că, în perioada 
reutilării întreprinderii unele 
greutăți în desfășurarea procesului 
de producție sînt inerente. La o 
analiză mai atentă sa poate con
stata însă că o mare parte dintre 
cheltuielile suplimentare făcute de 
I.P.E.C.-Brașov nu 
că irosirea acestor 
evitată.

Să luăm cîteva 
în întreprindere, 

dintre muncitori este formată din 
tineri. In majoritate, ei muncesc 
bine, cu pricepere, își organizează 
gospodărește locul de muncă, rea
lizează produse la prețul de cost 
planificat. Așa sînt Constantin 
Gruia, Urmes Gyula, Gavrilă Pin- 
tea — betoniști, Radu Făguraș, 
fierar-betonist, Gheorghe Lupșa și 
Eugen Crmpean, tîmplari, Victor 
Marian, mecanic și mulți alții, In

se justifică și 
sume putea fi

exemple :
o mare parte

O inițiativă
importantă

In întreprinderile producătoare 
de mobilă ale industriei locale din 
regiunea Crișana s-a pornit o im
portantă Inițiativă de înlocuire a 
lemnului cu alte materiale. Unele 
piese, cum sint ramele de dula
puri, se confecționează din plăci 
aglomerate dublu placate. Prin a- 
ceasta rezistența mobilierului ca 
si aspectul s-au îmbunătățit sim
țitor. Pe baza unor asemenea mă
suri, de la începutul anului și ptnă 
acum au fost Inlocuiți si economi
siți peste 300 mc de cherestea 
din care se pot fabrica, de pildă, 
circa 1.000 de garnituri de mobilă 
de bucătărie.

(Agerpres)

Noi cinematografe sătești
regiunii HunedoaraRețeaua cinematografică a

s-a îmbogățit de curînd cu încă 5 unități înfiin
țate în satele Ciugud, Ampoița, Boz, Rișculița și 
Chitid.

Cinematograful, în trecut inexistent în comunele 
și satele de pe întreg cuprinsul regiunii, este 
întîlnit acum pînă în cele mai îndepărtate locali-

tăți de 
mediul 
te din 
grupuri 
plasate 
mat og rate.

munte. La fiecare 1.700 de locuitori din 
sătesc revine cîte un cinematograf. Mul- 
aparatele de proiecție funcționează cu 
electrogene proprii, putînd fi astfel de
și în satele din jur care încă nu au cine-

(Agerpres)

ulfima perioadă ei și-au organizat 
mai bine munca, gospodărind oft 
grijă materialul și — mai aies —- 
realizînd lucrări de bună califatofe.

Din păcate, nu toți tinerii mun-. 
cesc în felul acesta. în întreprin
derea de prefabricate din Brașov 
sînt și tineri care nu și-au înțeles 
cum trebuie obligațiile în munca 
generală a colectivului pentru în
deplinirea sarcinilor de plan la 
top indicii. Lucrările de bază în 
această întreprindere le au de în
făptuit muncitorii de la secția 
„prefabricate”. De ei depinde în 
ultimă insfanfa, realizarea unor, 
produse de calitate, ieftine. Or, 
din suma cu care s-a depășit pre
țul de cost, amintită mai înainte, 
20.000 de lei provin din procen
tul cu care s-a depășit indicele 
de rebut la această secție. Cine 
sînt autorii rebuturilor? în cea mai 
mare parte, acestea provin de la 
brigăzile conduse de Toma Moră- 
rescu și Dumitru Olteanu, din care 
fac parte mulți tineri (Niculescu 
Pompiliu, Aurel Cofora, Traian 
Moțoc, Sandu Constantin și alții). 
Cauza rebuturilor? Slaba îngrijire 
a utilajelor, lucrul de mîntuială. 
Aproape cu regularitate, tinerii 
din aceste brigăzi își lasă tiparele 
necurățate, betonul se întărește 
pe ele, deformîndu-le. Așa se 
face că panourile ies cu toleran
țele depășite în plus sau în mi
nus, adeseori fiind inutilizabile, 
sau de calitate necorespunzătoare. 
La fel se înfîmplă și în brigada 
de fierari befonișii, condusă de 
Ștefan Harapu, care execută lu
crări cu toleranțe în plus, sau lu
crări care cer remanieri, contri
buind astfel la mărirea consumului 
de metal și la mărirea prețului de 
cosf al prefabricatelor. La secția 
de tîmplărie, deși s-au obținut 
unele rezultate în vederea chel
tuielilor de manoperă, s-a depășit 
consumul de materie primă cu 
14.000 de lei, iar cheltuielile ge-

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a 5-a)

Atelierul de instructaj al Școlii 
profesionale „Semănătoarea" din 
Capitală. Aici elevii fac primii 
pași spre însușirea meseriei a- 

lese.

Foto : AGERPRES



- CREȘTEREA BATALILOR - - 
SPOR DE LÎNĂ ȘI DE CARNE

ara noastră are 
condiții din ce
le mai favorabile 
pentru o largă 
dezvoltare a creș
terii oilor și pen
tru sporirea pro

ducției de lină fină și semi- 
fină. Congresul al IlI-lea al 
P.M.R. prevede ca pînă în 1965 
să se ajungă la un efectiv de 
13.000.000 de ovine, din care
8,5 milioane cu lină fină și 
semifină, iar producția de lină 
din aceste sortimente să spo
rească la 27.000 de tone.

Pentru realizarea acestei 
sarcini, în Raportul prezentat 
de tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej la Plenara C.C. al P.M.R. 
din 30 iunie—1 iulie 1961, pe 
lingă alte măsuri, se atrage a- 
tenția și asupra importanței 
pe care o prezintă creșterea 
batalilor, ca mijloc important 
de sporire rapidă a producției 
de lină fină și semifină.

în acest scop, e necesar ca 
în fiecare gospodărie de stat 
și gospodărie colectivă să fie 
batalizați toți berbecuții din 
rasele cu lînă fină și semifină 
(merinos, spancă, țigaie) care 
nu sînt reținuți pentru repro

ducție. Bătălii se cresc vn 
scopul obținerii unei producții 
sporite de lînă și de came.

în condițiile din țara noas
tră, creșterea batalilor repre
zintă o măsură eficientă pen
tru realizarea cantităților de 
lînă fină și semifină necesară 
industriei ușoare. Prin oprirea 
berbecuților din rasa merinos 
și batalizarea lor, se pot ob
ține în total la 3 tunsori circa 
15-18 kg lînă de la fiecare și 
12-13 kg de la cei cu lină 
semifină.

Experiența gospodăriilor de 
stat și gospodăriilor colective 
fruntașe arată că de la batali 
se pot obține producții medii 
de lînă foarte mari, dacă se 
asigură condiții bune de hră- 
nire și întreținere. Astfel, în 
anul trecut, G.A.S. Cărei, re
giunea Maramureș, de la un 
efectiv de 135 de batali merinos 
transilvănean, de vîrste dife
rite, (1-3 ani) a realizat o pro
ducție medie de 8,6 kg. lînă. 
La această gospodărie produc
ția medie de lînă obținută de 
ia batali a depășit cu 1,2 kg. 
producția medie obținută pe 
întreaga turmă de ovine. A- 
ceasta demonstrează eficacita-

de prof. dr. 
Virgil Gligor

tea creșterii batalilor pentru 
obținerea unor cantități mari 
de lînă.

Pe lingă o producție mare 
de lînă, bătălii asigură și can
tități sporite de carne. De 
exemplu, la G.A.S. Cărei și 
Chereușa greutatea medie a 
batalilor a fost în anul 1961
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de 64 de kg, respectiv de 62 
de kg, unele exemplare ajuri- 
gind la o greutate de 106 
de kg.

Trebuie combătută practica 
dăunătoare de a sacrifica ber
becuții din rasele cu lînă fină 
și semifină. Este necesar ca 
berbecuții din aceste rase care 
nu sînt destinați pentru repro
ducție, să fie batalizați, iar

pentru carne să fie folosiți 
berbecuții din celelalte rase.

Vîrsta cea mai potrivită pen
tru castrarea berbecuților este 
cea cuprinsă între 1-4 luni, în 
funcție de precocitatea raselor, 
în ceea ce privește castrarea, 
este necesară generalizarea ir. 
practică a metodei profesoru
lui A. Baiburțian din U.R.S.S. 
Aplicarea acestei metode sim
ple asigură sporuri importante 
de creștere in greutate.

Trebuie subliniat însă că re
zultatele depind în cea mai 
-mare măsură de atenția ce se 
acordă hrănirii și întreținerii 
batalilor. Cu cit se îmbunătă
țește furajarea lor cu atît pro
ducția de lînă este mai mare.

Pentru hrănirea batalilor se 
vor folosi în măsură cit mai 
mare nutrețurile suculente. te 
specia! porumbul insuozs: 
bostani, precum și flituri, vre. -. 
de leguminoase paie, etc. Go- 
podăriile care dispun de sfeclă 
de zahăr sau semizaharz'.i o 
pot folosi cu succes și in hra
na batalilor.

în timpul verii, hrânirea 
poate face intr-un med econo
mic prin folosirea păsumior 
naturale și a nutrețurilor rerti

cultivate după sistemul con- 
veierului verde, a otavei de fi
nețe etc. Pentru asigurarea 
hranei unui batal în greutate 
de 50 de kg sînt necesare zil
nic cîte 7-8 kg de masă verde.

Este recomandabil ca gospo
dăriile care cresc un număr 
mare de batali, să organizeze 
turme separate de restul ovi
nelor. La formarea turmelor 
de batali, se va ține seama de 
rasă, vîrstă și starea de între
ținere.

După ce sînt tunși de 3 ori, 
adică la virsta de 3 ani 
— 3 ani și jumătate, bă
tălii se trec la îngrășat, 
pe o perioadă de circa 
60 de zile, in vederea valorifi
cării lor pentru came. Cea 
mai bună perioadă pentru în
grășatul batalilor este sfîrșitul 
verii și mai ales toamna.

Pentru a obține producții 
cit mai mari de lînă fină și 
sesi-.fiaâ este necesară o largă 
popidarizere a avantajelor 
creșterii 'octalilor și a metode
lor înaintate de hrănire și în
grijire. Creșterea batalilor re
prezintă » mijloc prinăpal 
pentru sporirea prodacției 
de Tina și de carne.
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acad. prof. Miron Nicolescu

inisterul învăță- 
mîntului și Cultu
rii mi-a propus 
să vizitez, în 
cursul acestei pri
măveri, un nu
măr de orașe din

Uniunea Sovietică, pentru a 
ține conferințe de specialitate 
în cadrul acordului cultural 
între Uniunea Sovietică și Re
publica Populară Romînă. Am 
primit cu foarte multă bucu
rie această propunere,

Și astfel, în ziua de 5 apri
lie a acestui an, m-am 
în biroul de lucru al
P. S. Alexandrov, unui dintre 
marii topologi ai lumii con
temporane, cu care am pus la 
punct detaliile vizitei mele.

Trebuie să atrag aici atenția 
că perfecta organizare a aces
tor forme extrem de eficiente 
de cercetare științifică, pe care 
o constituie seminariile (cel 
puțin în ceea ce privește ma
tematica), permite oamenilor 
de știință sovietici să asculte 
orice conferențiar străin fără 
să-și modifice orarul lor nor
mal de muncă.

Oamenii de știință străini, 
care vin sa țină conferințe la 
Moscova, sînt repartizați la 
seminariile care corespund cel 
mai bine specialității respec
tive și sînt, desigur, suficiente 
seminarii care să înglobeze 
toate ramurile matematice 
cultivate în prezent.

Fiecare seminar este condus 
de o personalitate cu renume, 
creator unanim recunoscut in 
specialitatea respectivă.

Prezența la aceste semina
rii este o participare activă și 
foarte vie.

Conferința înțeleasă și prac
ticată în acest med își atinge 
în mod efectiv scopul pentru 
care a fost pregătită, acela de 
a informa, de a stimula noi 
cercetări.

Pentru vizita mea, pregăti
sem trei conferințe.

Una dintre ele a fost repar
tizată la seminarul condus ce

aflat 
acad.

-------•-------

acad. I. G. Petrovski, rectorul 
Universității. Celelalte două 
conferințe au fost raclamate 
de prof. Șilov pentru semina
rul său.

Și astfel, am ținut la în
ceput conferința „Rolul valo
rilor medii succesive în stu
diul structurii funcțiilor poli- 
armonice și policarice". Aceas
tă expunere era, în parte, o 
sinteză a cercetărilor între
prinse în studiul claselor a- 
mintite de funcții, pe de altă 
parte conținea un număr de 
rezultate importante obținute 
în chiar cursul redactării 
cestei conferințe.

Conferința a fost 
altfel, de lung, cot 
unii auditori, care 
formații supliment;

A doua și a treia conferința 
au avut loc a doua zi, timp de 
patru ore. Prima din aceste 
conferințe era consacrată pro
blemei schițării unei analize 
în raport cu un operator li
near într-o algebră normală 
Această conferință pare să 
stîmit un interes deosc 
printre tinerii ascultători. F 
este că, in timpul expune 
unul dintre cei mai taleal 
elevi ai prof. Șilcv, «r.ircx Pa- 
iamodov, a reușii să extindă 
unul dintre rezultatele ce ex- 
pusesem. Extensurea sa ur
mează să apară in unui cz. 
primele numere aie pertoexu- 
lui Academiei de Știtrie 
U.R.S.S.

A doua coGferințd. 
tă studiului tnodajar 
ve atașate unei f» 
care, a atras m «peraJ 
ția prtn perierea te ew 
a unei clase de operate 1 
in spatriil emf w

Cocversat—le a rute s aner

sovietici, nti-au dat or* na să 
ecosxat că exmâ ca sare ca- 
măr de eenetători romfuL t>- 
neri sau EX fc rirrti. teae 
cuzeecuți m Moscova orc 
iuzrănle 1oc.

în sCrșit. ceea ce aș vrea 
sâ remarc, in mod speria! in 
aceste rtodori. este impresia 
deoeebttd pe care am retemțxi-o 
revăzlnd după nu
mai 6 ani Această bâtrină si 
leeeodart cetate, de opt ori 
ceataMrt. tatinereste pe 4 ce 
trece întinerește ca tot ceea 
ce iese din mina sau din min- 
*ea constructorilor comunis
mului.

fi

La sfafiuflea agricolă experimen
tală din Turnov — R. S. Ceho
slovacă s-a început cultivarea 
unei noi varietăți de plantă fura
jera — o încrucișare între două 
specii de varză. In foto : 
Noua plantă furajeră obfinută de 
lucrătorii științifici din cadrul 
stafiunii agricole experimentale.

Foto : CTK-Praga

Atelierul mecanicului șef de la 
întreprinderea „Elecfroaparaiaj** 
din Capitală, joacă un rol tot 
mai însemnat în promovarea 

progresului tehnic
Foto : AGERPRES

privind tehnica

cazane 
pentru

spitale,

frezei universale 
și ale mașinii de

Mose plastice 
te coastmrf’a de mașini
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iltate semnalată in 
tivcxK era insă economicitatea 
scăzută a mor prese fabricate 
ăs. telreprizideriie de preln- 
rrare a maselor piastice. eon- 
f*cticcarea masritetor intr-o 
wiif yi izx: e cexrs-
-L ^edesema recsab»-
lâ te esodistie

sporz de xjiuare.
îs fiviarea lărgirii serti- 

de piese din mase 
plastice pledează insă argu
mente puternice care-i deter
mină pe constructorii de ma
șini să recurgă la soluții ori
ginale. Tehnicienii de la Uzi
nele ^înfrățirea*4 din Oradea

ax putea, de pildă, invoca ar
gumentul de necombătut al 
celor aproape 8 tone de oțel 
economisite pînă la sfîrșitul 
anului 1S61 prin introducerea 
in fabricație a numai 112 re
pere confecționate din mase 
plastice.

Soluția preconizată de con
structorii de mașini orădeni — 
un atelier propriu de prelu
crare a maselor plastice — a 
fost pusă în aplicare cu rezul
tate bune. Prin transformarea 
și adaptarea unOr utilaje exis
tente, deci cu mijloace pro
prii. au fost introduse în ex
ploatare un extruder pentru 
materiale termo-plastice. pre
se pentru mase termorigide. 
In acest atelier se prelucrea
ză dm bachelriă. amrnopLzst, 
pcLgtilmâ. paâcterură de vi- 
eâl pausxurci șs retee. butoa
ne. mteere și manivele, huse 
pentru protecția anticorozivă*- 
a mașinilor-unelte în timpul ‘' 
transportului, vizoare pentru 
nivelul de ulei, capace și cu
tii pentru instalațiile electri
ce, bucșe de racordare a ca
blurilor electrice.

Anul acesta tehnicienii uzi
nei au extins utilizarea mase
lor plastice la fabricarea unor 
organe ale 
de sculerie 
găurit.

Utilizarea radioizotopilor 
în industria noastră ex
tractivă de țiței se face 

de mai mulți ani cu rezulta
te foarte bune. Carotajul eu 
ajutorai trasorilor radioactivi 
a dus la valorificarea unor 
xâeăminte de țiței aflate sub 
masive de sare. In tehnolo
ga forajului, trasor ti ratfioac- 
Xrri coEistititie o sursă
și efleiemâ de informane a- 
supra proceselor care se Qes- 

.-fășoară in sonde.
După industria extractivă, 

tehnica radioactivă a pătruns 
și în marile unități industriale 
de prelucrare a țițeiului. La 
rafinăria Teleajen izotopii ra
dioactivi sînt folosiți pentru 
măsurarea nivelului în vasele 
cu clor lichid, iar la rafinăria 
Onești, pentru controlul um
plerii vagoanelor cisterne cu 
gaze lichefiate.

Date fiind rezultatele exce
lente obținute pînă în prezent, 
Rafinăria Ploiești, Institutul 
„Petrochim“ și Institutul de 
fizică atomică au inițiat un 
plan de cercetări comune 
care, în final, trebuie să ducă 
la elucidarea unor probleme 
teoretice și practice privind 
introducerea tehnicii radioac
tive în anumite procese teh
nologice cum sînt măsurarea 
și reglarea automată a nive
lului fazei de asfalt în coloa
nele de dezasfaltare cu pro- 
pan, controlai eficacității a- 
mestecului și a stabilității e- 
mulsiei în instalația pilot dc 
valorificare a gudroanelor, și 
altele.

Pînă unde pot fi reduse

iodele pe bază de 
semiconductor 
tranzistori au 
terminat prin 
carea lor, un 
greș nebănuit 
ironicii zilelor

I» 
de- 

apli- 
pro- 
elec- 
noa-

stre. Realizările pe acest tărîm 
sînt îndeobște cunoscute.

Puțini însă știu că dimensiuni
le instalațiilor electronice, exis
tente într-un aparat de radio 
construit pe bază de diode de 
germania și tranzistori, în afara 
difuzorului, dispozitivului de 
acordare și bateriilor alimentare, 
ar putea fi reduse la mărimea 
unui bob de mazăre.

Acest fapt se datorește micro- 
modtililor. Micromodulii, apăruți 
în primul rînd din cerințele pro- 
greșului cosmonauticii, constituie 
un alt pas înainte pe calea re
ducerii dimensiunilor aparaturii

dimensiunile" ?
electronice și a îmbunătățirii ca
lității ei de funcționare. Inimi
cit micromodulii nu depășesc 
mărimea unei gămălii de ac, deși 
înăuntrul cămășilor izolatoare se 
află condensatori, rezistențe, 
diode și tranzistori, ei pot fi 
grupați într-un număr de cîteva 
zeci de mii pe o suprafață de 
100 de cm pătrați. Micromodulul 
poate fi asemănat cu o minus
culă prăjitură „doboș”, alcătuită 
din plăci ceramice subțiri, cu 
circuite imprimate pe ele, de 
care sînt lipiți mici tranzistori. 
Acest „doboș” este apoi învelit 
intr-o rășină sintetică specială. 
Din el ies spre exterior doar 
capetele conductoarelor.

Pînă de curînd, părea că rtii- 
cromodulii constituie ultimul cu- 
vint al electronicii. Au fost de 
curînd descoperite fapte noi, 
care au dus în consecință la 
modificarea radicală a reprezeu-

țărilor și posibilităților noastre 
în domeniul construcției apara
turii electronice.

A luat naștere o nouă ramură 
a electronicii, așa-numita elec-
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tronică moleculară, sau mai pe 
scurt molectronica.

Elementele molectronice reduc 
într-o mare măsură numărul de 
fire și lipituri, întrucît ele pot 
funcționa doar prin așezarea 
unui element deasupra altuia, 
la fel ca și cărămizile unei con
strucții, adică prin contact direct.

In molectronica 
toate elementele 
Ironicii, cum ar 
rii sau rezistențele, diodele sau 
tranzistorii.

Ce poate fi, prin urmare, un 
element molectronic, dacă el 
preia asupra sa atîtea funcții 
complexe ? Un element molectro
nic nu este nimic altceva decît 
un grăunte minuscul de siliciu, 
un cristal 
milimetrice, 
ușurință prin 
ac, dar care 
unei speciale 
lucrări, 
plinirea sarcinilor 
mente electronice
Prin realizarea elementelor mo
lectronice, știința și tehnica trec 
într-o faza nouă de dezvoltare 
a electronicii, care va asigura, 
într-un viitor apropiat, elimina
rea deplină a ansamld ’lor elec-

putem elimina 
uzuale ale elec- 
fi: condensato-

de dimensiuni sub- 
care trece cu 

unui 
fost supus 
variate pre- 

ceea ce asigură înde- 
cîtorva ele- 

obișnuite.

trece 
urechea
a

tronice, mari ca dimensiuni, 
nu întotdeauna sigure în func
ționare.

Totodată, prin simplitatea și 
dimensiunile lor microscopice, 
elementele molectronice pot înlo
cui aproape 75 la sută din obiș
nuitele dispozitive electronice. 
Ele mai au, în plus, avantajul de 
a reduce de cîteva ori consumul 
de energie electrică, necesar 
funcționării, ceea ce duce la 
rîndul său la miniaturizarea
surselor de alimentare.
Elementele molectronice sînt

atît de mici îneît într-un
lum de 0,03 m3 vor putea
grupate într-un număr 
J00.000.000 (!)

După cum vedeți această 
microminiaturizare va determina 
în curînd transformări în multe 
domenii ale științei și tehnicii 
contemporane.

TEOFIL ROLL

vo- 
fi 

de

Cazan automat 
de dimensiuni 

mici
La Institutul de termotch- 

nică din Lodz, R. P. Polonă, a 
fost creat un cazan automat 
pentru încălzire centrală, la 
care este folosit drept combus
tibil petrolul. Acest cazan cu 

i gabarit mic reglează automat 
cantitatea de abur debitat în 
conducte, în funcție de tempe
ratura atabitită dinainte pen
tru încăperea ce urmează a fi 
încălzită.

Aceste
cesare 
feroviar, 
etc.

CAMERA 
DE SEDIMENTARE

La o, întreprindere berlmezâ 
este gata pentru a fi produsă 
in serie o cameră de sedimen
tare pentru studierea celule
lor vii. A

Autorul aparatului este prof, 
dr. Saik, care a menționat că 
metoda folosită pînă în pre
zent nu permitea studierea ce
lulelor vii dat fiind că aces
tea din urmă piereau în urma 
prelucrării preliminare.

Apele de scurgere 
industriale 

folosite ca ingrășămint
Mai multe institute de cer

cetări științifice din Polonia 
au situat în centrul atenției 
lor problema folosirii apelor 
de scurgere industriale. In la
boratoare și în condiții de 
cîmp se desfășoară cercetări 
pentru a se afla cînd anume 
și care anume ape de scurgere 
industriale trebuie folosite 
pentru a obține recoltele cele 
mai bogate. Pe solurile îngră
șate cu ape de scurgere indus
triale se recoltează întotdea
una recolte sporite. Un spor 
deosebit de mare al recoltei 
se constată la sfecla furajeră 
și la porumb, la ierburi și 
pomi.

de ing. I. Pascaru
De curînd a apărut 

lucrarea „Săgețile de 
foc, ieri și azi”, o in
teresantă prezentare 
a evoluției tehnice a 
rachetei de la etapa 
vechilor „săgeți de 
foc” apărute cu cîte
va milenii în 
pînă în zilele 
tre.

Originală 
structura < * 
se remarcă, 
menea, prin noutatea 
metodei de dezvolta
re a problemelor 
cercetate. Aceasta se 
observă în special în 
prima parte a lucră
rii, în care sînt ana
lizate probleme pri
vitoare la evoluția 
tehnică a celor mai 
importante compo
nente ale rachetei.

In această carte 
cititorul face cunoș
tință cu amănunte 
importante asupra e- 
notației formei și 
mărimii „săgeților de

urmă, 
noas-

prin
ei, cartea 

î, de ase-

foc”, asupra mișcării 
lor în diferite con
diții de zbor, precum 
și asupra evoluției 
tehnice a sistemelor 
de „aruncare”, a 
combustibililor, sis
temelor de dirijare și 
de lansare a rache
telor. De fiecare da
tă, autorul fixează 
cadrul istoric al pro
blemei, după care 
precizează stadiul e- 
voluției sistemului 
tehnic descris, făcînd 
mențiuni interesan
te și asupra tendin
țelor de perfecționa
re a componentei 
prezentate.

Autorul, conf. u- 
niv. ing. Ion Pascaru 
a reușit să înmănun- 
cheze în aceasta lu
crare principalele 
preocupări care au 
existat în decursul 
timpului pentru rea
lizarea unor „săgeți

de foc”, cu perfor
manțe cît mai bune.-

Oprindu-se, în par
tea a doua a cărții, 
asupra rachetei mo
derne, autorul men
ționează marile suc
cese obținute de 
știința și tehnica so
vietică în acest do
meniu. In legătură cu 
aceasta, autorul sub
liniază consecvența 
cu care Uniunea So
vietică luptă pentru 
folosirea tehnicii ra
chetelor pe plan mon
dial numai în folosul 
omenirii, în scopuri 
pașnice.

Scrisă la un nivel 
de largă accesibilita
te, lucrarea „Săgeți
le de foc, ieri și azi” 
se citește 
municînd
cunoștințe Utile din- 
tr-un important do
meniu al științei ji

■ tehnicii.

ușor, co- 
cititorului

Ing. D. ANDREI
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Cei mai buni tineri colectiviști
3

in rîndurile organizației C. L M.
ospodăria 
colectivă 
Șerel, raionul Hațeg, 
a luat ființă în anul 
1959. An de an, sub 
conducerea organi
zației de partid, co

lectiviștii din Șerel obțineau re
zultate tot mai frumoase, iar gos
podăria lor devenea fot mai pu
ternică. In prezent ea dispune 
de pesfe 1.000 de ha teren a- 
gricol, de un sector zootehnic în 
plină dezvoltare.

O contribuție însemnată la în
tărirea economico-organizaforică a 
gospodăriei și-au adus-o cei 
peste 60 de tineri, băieți și fete, 
care, mobilizați de organizația de 
bază U.T.M., au muncit întotdea
una acolo unde a fost nevoie de 
ajutorul lor. Cei mai buni ute- 
miști — Vasile Gîrz, losif Bîlc, 
Adam Dura, Maria Gherghei și 
alții — au fost recomandați de 
către organizația de bază U.T.M. 
să lucreze în sectorul zootehnic. 
Ceilalți tineri, lucrînd în brigăzile 
de cîmp, alături de colectiviștii 
vîrstnici, se străduiesc în perma
nență să se situeze în rîndul a- 
celora care 
bună 
căror 
fele.
nașe, 
dintre aceștia. 
Pompiliu, 
mai multă 
lectivișfilor, 
priceperea 
ducător al

Cu un an în urmă însă organi
zația de bază U.T.M. nu cuprin
dea majoritatea tinerilor din gos
podărie. Aproape 30 de tineri 
erau în afara organizației U.T.M., 
printre care foarte multe fete (în 
timp ce în organizație exista doar 
o singură fată). Mulfi dintre ne- 
utemiști participau însă cu regu
laritate la muncă în gospodărie, 
obțineau rezultate frumoase în 
producție, prin întreaga lor mun
că și comportare dovedeau că iu
besc cu adevărat gospodăria co
lectivă. Ei totuși nu se ridicau la 
nivelul utemiștiior, rămîneau de 
cele mai multe ori în afara preo
cupărilor acestora. Unii dintre ei 
aveau prea puține cunoștințe des
pre ceea ce înseamnă a fi ute- 
mist, nu cunoșteau sarcinile și 
drepturile membrilor organiza
ției U.T.M.

agricolă 
din satul

de partid, 
de bază

Ajutat de organizația 
comitetul organizației 
U.T.M. (secretar Miron Timișan), 
analizînd cu răspundere sarcinile 
din ce în ce mai mari care stau 
în fața organizației, privind mo
bilizarea tuturor tinerilor la în
deplinirea planurilor de dezvol
tare a gospodăriei, la lupta pen
tru obținerea de mari producții 
vegetale și animale, a înțeles răs
punderea care îi revine în des
fășurarea unei susținute munci po
litico-educative pentru continua 
lărgire a rîndurilor organizației. 
Comitetul a cerut atunci ajutorul 
organizației de partid și într-o 
ședință a sa, a stabilit sarcinile 
privind pregătirea și primirea în 
rîndurile organizației U.T.M. a 
celor mai harnici tineri colecti
viști. Printre altele s-a propus 
ca tinerii neutemiști să fie atrași 
la toate activitățile organiza
ției U.T.M. pentru a le da,

prezentat o expunere foarte in
teresantă despre viitorul gospo
dăriei colective și al colec*.viști- 
lor din Șerel. Adunarea a fost 
interesantă, discuție purtate aici 
au mers la inima fiecărui tînăr.

Adunările generaîe U.T-M. nu 
au fost însă singurele activități 
menite să pregătească pe tineri 
pentru a intra în rîndurile orga
nizației U.T.M. La cercul de în- 
vățămînt politic „Să re cunoaștem 
patria noastră socialistă", precum 
și la cursurile învățămîntului agro
zootehnic au fost cuprinși pe lin
gă utemiști și tinerii neutemiști. 
Ei s-au dovedit elevi deosebit de 
silitori.

Educația prin rr^ncă a ocupai 
și ea un loc de onsie în pregă
tirea viitorilor utemiști. La un mo
ment dat, gospodăria a început 
construirea a două grajduri de 
cite 100 capete bovine și o ma
ternitate. Organizația de bază

VIAȚA I I ORGANIZAȚIE
execută lucrări de 

calitate, în rîndul acelora ale 
zile-muncă șe numără cu su- 
Dumitrescu Crăciun, llie Tă- 
loan Vîlcean sînf doar cîfiva 

Tînărul G'nerghei 
bucurîndu-se de fot 
stimă din partea co- 

pentru hărnicia și 
sa, a fost ales con- 
unei brigăzi de cîmp.

felul acesta, prilejul sa cu-în
noască îndeaproape sfera preocu
părilor utemiștiior.

în zilele care au urmat, la adu
nările generale, la învățăm intui 
politic, la toate acțiuni Io • neme
tului, în vizite și excursii, pretu
tindeni unde munceau ș activau 

• utemiștii, puteau fi întîiniți acum 
și ceilalți tineri. Au fost pregă
tite o serie de adunări genera e 
U.T.M. deschise interesante. A 
fost invitat să le vorbească tine
rilor tovarășul Marin Bîrlea, in
structorul comitetului raional de 
partid, despre trecutul de luptă 
el partidului nostru, despre politica 
sa de construire a socialismului.

Cu prilejul altei adunări gene
rale, tinerilor li s-a vorbit despre 
educația comunistă, despre trăsă
turile morale ale tînărului de tip 
nou, crescut și educat de partid.

„Cum va arăta gospodăria 
noastră în anul 1965” — iată su
biectul unei alte adunări gene
rale la care au fost invitați toți 
tinerii. Președintele gospodăriei, 
loan Eărbuț, le-a dat utemiștiior 
un mare ajutor la pregătirea a- 
cestei adunări. La adunare, el a

U.T.M. a hotărif să organizeze 
tinerii acțiuni de muncă patrio
tică pentru grăbirea construcțiilor. 
In brigăzile de muncă patriotică, 
constituite cu această ocazie, au 
fost cuprinși, alături de utemiști, 
tcți tinerii din gospodărie. Ei au 
participat cu entuziasm la această 
acțiune. Contribuind la constru
irea ultimului grajd ei au realizat 
o economie de peste 12.000 de 
lei. Alături de utemiști, tinerii ce 
nu erau încă memori ai organiza
ției au participat ia curățirea a 20 
de ha cu pășune, la amenajarea 
de drumuri, a îrrrumusețarea sa
tului și a gospodăriei.

La căm rxJ cultural s-au orga
nizat, în aceasta perioadă, forma
ți • artistice de dansuri, soliști 
•■•oca o brigadă artistică de agi
tație și o echipă de teatru iar 
la activitatea lor au fost atrase și 
• nereie fe4e neutemiste amintite 
ma: sur. La informările politice 
ținute cu prilejul adunărilor ge
nerale U.T.M. sau cu alte prile
juri, în vizita 
Rîul Bărbat sau 
rii fruntașe din

făcută 
în alte 
jur, în

cu

la G.A.C. 
gospodă- 
excursiile

La întreprinderea forestieră Moldo vița — regiunea Suceava. Se lucrează la sortarea buște-- lor.
Foto: AGERPRES„Posturile utemiste de controlpe frontul luptei pentru calitate

la Cabana „Baleia” din Munții Re
tezat, au participat toți tinerii. De 
la un timp, unii dintre ei au ve
nit singuri oferindu-se să scrie ar
ticole ia gazeta de perete, să ia 
parte la pregătirea unor acțiuni 
inițiate de organizație. Cu aju
torul utemiștiior ei și-au înde
plinit întotdeauna angajamentele 
luate.

Atragerea tuturor tinerilor, in
diferent de vîrstă, la toate acti
vitățile întreprinse de organizația 
U.T.M., treptata lor inițiere în cu
noașterea temeinică a vieții de 
organizație, a preocupărilor și 
idealurilor utemiștiior s-a dovedit 
a fi una dintre cele mai potrivite 
metode în pregătirea lor pentru 
a fi demni de a intra în rîndul 
U.T.M. Organizația de bază U.T.M. 
din G.A.C. Șerel a însărcinat, în 
același timp, pe cei mai buni 
utemiști ca Gheorghe Pompei, 
Dumitrescu Crăciun, llie Tănase, 
Vîlceian loan, Vaier Toncea, Ma
tei Gîrz, Dumitrescu Pamfil și al
ții să se ocupe de pregătirea a 
cite unui tînăr, de ajutorarea lui 
în pregătirea politică și profesio
nală. Utemiștii s-au ocupat îndeo
sebi de acei tineri neutemiști cu 
care lucrau în echipă sau bri
gadă.

Efectul muncii politice desfășu
rată de organizația de bază 
U.T.M., sub conducerea organiza
ției de partid, în pregătirea și 
primirea de noi tineri în U.T.M., 
îndeosebi din rîndul-tinerelor 
a fost deosebit de fructuos, 
în toamna anului trecut, 
mulți tineri au cerut să fie 
miți în U.T.M. Printre aceștia
și losif Bîlc și Adam Dura, îngri
jitori la sectorul zootehnic. Cere

ale tot mai 
în adunările 
din punctele 
primirea de 
erau tinerii

fete, 
încă 
rriai 
pri- 

erau

orga- 
zi de 
acest 

Sînzi- 
Toate

rile fetelor erau și 
dese. Lună de lună, 
generale U.T.M. unul 
ordinei de zi a fost 
noi membri. Cine
care cereau să devină utemiști 1 
Chiar aceia despre care am vor
bit mai sus, tinerii de care 
nizafia U.T.M. s-a preocupat 
zi pentru a-i pregăti în 
scop : Valerica lerulescu, 
ana Gîrz, Magdalena Leja.
aceste fete au fost primite în rîn
durile U.T.M.

Anul acesta, organizația de 
bază U.T.M. din G.A.C. Șerel, ra
ionul Hațeg și-a lărgit rîndurile 
cu încă 16 utemiști dintre care 10 
fete sau tinere căsătorite. Acum, 
organizația de bază U.T.M. din 
G.A.C. Șerel a devenit mai puter
nică, desfășoară o și mai bogată 
activitate politică și educativă 
pentru pregătirea altor tineri care 
vor deveni utemiști.

LAL ROMULUS 
corespondent al ziarului 

„Scînteia tineretului" 
pentru regiunea Hunedoara

Viitorii „locatari” ai fermei 

de păsări a gospodăriei agri

cole colective din comuna

Corbeanca-București

Foto : 1. CUCU

Hrană consistentă 
pentru animalele 

proprietate obștească
Gospodăriile agricole colec

tive din regiunea Hunedoara 
acordă o atenție deosebită a- 
sigurării furajelor necesare 
pentru hrana animalelor în 
timpul iernii. Pe întreaga su
prafață însămînțată cu sfeclă 
furajeră, care este aproape 
dublă față de anul trecut, se 
efectuează primele prașile. 
Multe gospodării colective, 
printre care cele din Apoldu 
de Jos, Miercurea, Sînandrei 
și-au propus să însilozeze 
anul acesta între 10—40 va
goane de sfeclă furajeră. De 
asemenea, pentru obținerea 
unei, producții sporite de fî- 
nuri naturale a fost curățită 
întreaga suprafață de peste 
40.000 de hectare fînețe apar- 
ținînd gospodăriilor colective. 
Pentru a mări productivita
tea fînețelor colectiviștii au 
împrăștiat pe ele îngră
șăminte naturale și chimice.

Tot în vederea asigurării 
unei baze furajere corespun
zătoare, majoritatea gospodă
riilor colective din regiune au 
însămînțat anul acesta între 
20 și 100 de hectare teren cu 
trifoi și lucerna.

(Agerpres)

Studenți în excursie
■ •• ■ • P» uștiințifica

ÎMBĂTA,
LA CLUBUL FABRICII

îmbăta. Sirenele ves
tesc sfirșitul unei 
săptămîni de mun
că rodnică. Cei care, 
citeva minute mai 
înainte. urmăreau 
cu atenție procesul 

de fabricație a diferiților colo- 
ranți organici intrecîndu-se pen
tru obținerea unei producții 
sporite și de cea mai bună ca
litate, se îndreaptă acum spre 
poarta de ieșire. Fețele lor sint 
senine, vesele. Cu timpul numă
rul celor care ies pe poarta în
treprinderii „Colorom” din Co- 
dlea devine din ce în ce mai 
mic, iar liniștea se lasă treptat 
peste „citadela culorilor”. Frea
mătul tineresc își găsește acum 
locul la club.

Clubul fabricii este așezat la 
citeva sute de metri distanță de 
întreprindere. La ora aceasta, in 
toate încăperile se desfășoară o 
activitate intensă, antrenantă. 
Iată, în sala de șah 25 de tineri 
urmăresc înfruntarea celor 32 de 
figuri conduse cu inventivitate 
de jucători; în încăperea ală
turată alți 30 sint absorbiți de 
programul Radioteleviziunii, iar 
în sala de sport, masa de tenis a 
strîns în jurul ei încă pe atîția. 
Comentariile sînt în toi. Șansele 
înclină cînd într-o parte cînd 
în alta, conduse parcă de înflă
cărarea suporterilor. \

în biroul administrației clubu
lui, cîțiva. tineri se interesează

dacă mai sint locuri pentru 
excursia de la Poiana Narciselor, 
alții solicită o seamă de amă
nunte cu privire la itinerariu, 
ora plecării etc. Numai în bi
bliotecă domnește liniște de
plină. Aceiași tineri gălăgioși 
din sala de sport, intrînd în bi
bliotecă, se transformă, ca prin 
farmec, în fața rafturilor de 
cărți. Pentru responsabila biblio
tecii, tovarășa Sărățeanu Maria, 
simbăta este ziua cea mai aglo
merată. Tinerii, atrași la club de 
programul interesant, special or
ganizat pentru această zi, nu

Cu tinerii de la Fabrica 
„Coiorom"-Codiea 

în timpul liber

uită să treacă pe la bibliotecă 
pentru a înlocui cărțile împru
mutate cu altele noi.

Gustul pentru citit este culti
vat cu grijă de către organizația 
U.T.M. în rîndul tineretului, fi
ind socotit ca unul din factorii 
care contribuie în măsură în
semnată Ia ridicarea permanentă 
a nivelului cultural al tinerilor. 
Numai într-un singur an numă
rul cititorilor s-a dublat repre- 
zentînd acum aproximativ 75 la 
sută din numărul total al mun
citorilor din întreprindere. Cînd

Pagina initulată „Posturile 
utemiste de control pe frontul 
luptei pentru calitate", apăru
tă in „Scînteia tineretului" 
numărul 3961, relata, printre 
altele, și despre îndrumarea 
dată de Comitetul orășenesc 
U. T. M.-Arad organizațiilor 
U.T.M. in ceea ce privește ac
tivitatea posturilor utemiste 
de control. Se arăta în articol 
că unele posturi utemiste de 
control nu se preocupă sufi
cient de problemele principale 
ale producției, limitîndu-și ac
tivitatea doar la articole fes
tive, la dteva caricaturi și 
epigrame neeficiente.

La critica ziarului, biroul 
Comitetului orășenesc U.T.M. 
Arad a trimis următorul răs
puns :

„Biroul Comitetului orășe
nesc U.T.M. Arad a luat o se
rie de măsuri pentru lichida
rea lipsurilor semnalate în le
gătură cu activitatea posturi
lor utemiste de control din 
orașul nostru. în primul rînd. 
membrii biroului au mers în 
organizații pentru a ajuta pe 
membrii comitetelor organiza
țiilor de bază U.T.M. să cu
noască sarcinile ce revin pos
turilor utemiste de control.

S-a organizat, de asemenea, 
o instruire la nivelul orașului 
a responsabililor posturilor 
utemiste de control, arătîndu- 
se lipsurile semnalate de ziar. 
La Uzinele textile „30 Decem
brie'* a fost organizată o con
sfătuire cu responsabilii pos
turilor utemiste de control. 
Au fost invitați și responsa
bilii cu producția și calificarea

din cadrul comitetelor și bi
rourilor organizațiilor de bază 
U.T.M. La această consfătuire, 
a fost analizată activitatea 
citorva posturi utemiste de 
control, iar un membru al 
comitetului U.T.M. a dat ce
lor prezenți o serie de expli
cații, arătînd, printre altele, 
cine poate face parte din co
lectivul postului utemîst de 
control, și cum se organizează 
un raid. Au fost prezentate me
todele folosite de unele pos
turi utemiste de control din 
întreprinderile orașului Arad.

Asemenea consfătuiri au 
mai avut loc. și la Uzinele de

Pe urmele 
materialelor 

publicate

vagoane, Uzinele de mașini 
unelte, Fabrica Teba și în alta 
întreprinderi.

Dezbaterile pe marginea pa
ginii publicată în „Scînteia ti
neretului" au scos la iveală 
și alte deficiențe existente în 
organizarea raidurilor pe dife
rite teme.

în urma acestor discuții, bi
roul comitetului orășenesc 
U.T.M. a îndrumat comisia ti
neretului muncitoresc de pe 
lingă Comitetul orășenesc 
U.T.M. Arad să ajute mai 
concret munca posturilor ute
miste de control. Comitetul 
orășenesc a prelucrat articolul

său, 
asu- 

în-

publicat și cu activul 
dîndu-i totodată indicații 
pra felului cum trebuie 
drumate colectivele posturilor 
utemiste de control. Membrii 
comisiei tineretului muncito
resc precum și alți activiști ai 
comitetului orășenesc au or
ganizat ei înșiși raiduri la 
Uzinele textile „30 Decem
brie", Uzinele de vagoane, în
treprinderea Teba, Fabrica de 
confecții „Libertatea" etc. în 
urma raidurilor care au avut 
loc, comitetul U.T.M. de la 
Uzinele „30 Decembrie" a pro
pus comitetului orășenesc 
U. T. M. să organizeze un 
schimb de experiență cu co
mitetul U.T.M. de la Uzinele 
textile din Timișoara pen
tru cunoașterea mai îndea
proape și a altor metode bune 
folosite de posturile utemiste 
de control. Acest schimb de 
experiență a avut loc nu de 
mult și el a folosit deopotrivă 
și unora și altora, a contri
buit la îmbunătățirea simți
toare a tematicii raidurilor 
efectuate de posturile utemiste 
de control.

Biroul comitetului orășenesc 
U.T.M. va controla mai atent 
munca activiștilor, felul cum 
își îndeplinesc ei sarcinile 
privind îndrumarea posturilor 
utemiste de control. Vom pune 
un accent deosebit pe îndru
marea lor practică.

Biroul Comitetului orășenesc 
U.T.M. Arad consideră justă 
critica făcută și mulțu
mește ziarului pentru ajutorul 
dat în remedierea lipsurilor 
semnalate".

-Kfude mult, noi, studenții 
J_\ anului II al Facultății 

de filologie de la Insti- 
tulul pedagogic de 3 ani din 
Timișoara, am întreprins o 
excursie $tiințificd de 7 zile 
prin țară.

La Cluj, am vizitat Biblio
teca Universității „Babeș- 
Bolyai”, care posedă peste 2 
milioane de volume. La sec
ția de fonduri speciale am vă
zut printre altele o serie de 
cărți rare printre care și un 
manuscris al lui Mihail Emi
nescu din perioada cind se a- 
fia la Cernăuți, ca elev, cit îi 
o colecție de cărți liliputane. 
De asemenea, am vizitat Insti
tutul de lingvistică fi labora
torul de fonetică experimen
tală, unde tovarășul cercetă
tor P. Neiescu ne-a prezentat 
citeva înregistrări cu particu
larități dialectale.

La Iași am vizitat Bojdeuca 
lui I. Creangă 
multe lucruri 
scrisori ale 
adresate lui
Viena și București, fotografii 
ce înfățișează pe cei doi prie
teni și o interesantă vitrină în 
care este expusă opera ma-

unde am văzut 
interesante ca: 
lui Eminescu 
Creangă din

relui nostru scriitor clasic, 
tradusă peste hotare.

Vizitind Biblioteca Centrală 
universitară „M. Eminescu”, 
am aflat că aceasta dispune de 
peste 1.400.000 de volume. Aici 
ne-au fost prezentate cărți 
de istoria literaturii romîne, 
apărute in secolele al XVII- 
lea, al XVIlI-lea și al XIX-lea, 
cit și o compilație a gramati
cii sanscrite scrisă de M. Emi
nescu (manuscris).

Tot la Iași am vizitat Mu
zeul arheologic, ce reprezintă 
ruinele vechiului palat dom
nesc al lui Ștefan cel Mare — 
descoperite cu ocazia constru
irii teatrului de vară. în anul 
1960.

In București am vizitat ex
poziția deschisă de Academia 
R.P.R. ce cuprinde manuscri
sele unor scriitori romîni cla
sici ca: Eminescu, Ghica, 
Alecsandri, Coșbuc, Băl ce seu 
etc.

Cele învățate în această ex
cursie științifică ne vor fi de 
un real folos în pregătirea 
noastră profesională.

ION GHEORGHEOSU 
student

nu distribuie cărți, bibliotecara 
studiază încă o dată materialele 
ce vor constitui tenia discuțiilor 
din această seară. Subiectul: 
„Chipul comuniștilor oglindit în 
literatura noastră”.

Spre seară, centrul de atracție 
se deplasează în sala mare unde 
este organizată seara literară. 
Sala degajă o atmosferă plină 
de tinerețe. Cele aproape 150 de 
locuri sînt repede ocupate iar 
raportorul, o tînără de 20 de 
ani, care mai păstrează încă e- 
moțiile debutului, prezintă chi
puri luminoase de comuniști o- 
glindite în literatura contempo
rană. Caracterizarea eroilor, e- 
voluția acestora este urmărită cu 
interes. în faptele lor înălțătoa
re tinerii găsesc exemple minu
nate de muncă și luptă, de cău
tări, pasiune în îndeplinirea 
sarcinilor date de partid. Rînd 
pe rînd, tinerii aceștia obișnuiți 
cu munca în procesul de pro
ducție, își spun, în sala clubului, 
părerea în legătură cu felul în 
care autorii au reușit să creeze 
eroi vii, cu o viață bogată și lu
minoasă. Cine ține socoteala 
timpului ? Seara trece pe nesim
țite. Pe scenă și-a făcut apariția 
brigada artistică de agitație, 
care, într-un scurt program de 
cîntece și versuri redă fapte de 
muncă din viața uzinei. Tinerii 
aplaudă succesele obținute în 
muncă de tineri ca: Garofide 
Vasile, operator chimist la secția 
B, Lulea Stana, dozatoare la 
secția H etc. făcînd, în același 
timp, haz de momentele reușite 
în care brigada satirizează exem
ple negative din comportarea u- 
nor tineri care nu s-au ridicat 
încă la înțelegerea profundă a 
noilor cerințe pe care le pune 
procesul de producție.

Tîrziu, tinerii se îndreaptă 
spre casă. Programul clubului în 
această zi a fost deosebit de in
teresant, atractiv. Se pare că 
discuțiile pe marginea lui nu s-au 
epuizat, ele continuă. Nu toți 
și-au spus părerea la seara lite
rară și, în general, nu și-au adus 
toate argumentele. O fac acum 
în drum spre casă.

Pentru ziua de mîine, progra
mul este la fel de interesant. 
Peste 100 dintre tineri vor parti
cipa la frumoasa excursie orga
nizată la Poiana Narciselor. Alții 
vor rămîne să vizioneze un 
film artistic, iar entuziaștii 
suporteri ai echipei de fotbal își 
vor ocupa locul obișnuit în tri
bunele stadionului din apropiere.

Nimic neobișnuit. O după- 
amiază de sfîrșit de săptămînă 
din care se poate desprinde cît 
de instructiv se poate organiza 
timpul liber al tinerilor atunci 
cînd comitetul U.T.M. din fie
care loc de muncă își face din 
aceasta una din preocupările 
sale importante.

VASILE BARAC

Noi blocuri de locuințe pe 
șoseaua Mihai Bravu din Ca

pitală.
Foto : AGERPRES

„Editura tineretului” (colecția 
„Cele mai frumoase poezii”) a 
pus la indemina cititorului un 
volum antologie cuprinzînil crea
ția poetică reprezentativă a unuia 
dintre poeții noștri de frunte — 
poet de limbă germană — pe 
care-1 putem cunoaște astfel mai 
profund, urmărind evoluția liri
cii sale pe parcursul a mai bine 
de trei decenii. Intr-o „artă poe
tică” umanist-socialistă, poetul 
A. M. Sperber mărturisește func
ția activă a liricii sale, manifest 
mobilizator al unui „martor al 
vremii”, necontenit animat de 
idealurile înaintate ale societății. 
„Ce-am trăit: războaie, 
strîmtoare f Iți doresc să 
înțelegi. / Dar vedea-vei 
alți ochi oare / Năzuința
mele întregi ? / Luptele purtate 
greu de mine / Pentru viața ta 
în viitor, / Vor aluneca pe lingă 
tine ? / Sa se șteargă amintirea 
lor ?” („Unei frumoase cititoare 
— peste cinci sute de ani”).

Pasiunea meditativă, s-a îm
pletit armonios cu viziunea 
socială înaintată, izvorîtă din- 
tr-o legătură organică, per
manentă cn poporul său : „Cu

de A. MargukSperber

chin, 
nu le
tu cu
vieții

mine duc lanuri, poiene, pădure, 
și tint, și livezi, / Bordeie cu 
stuf fi zaplazuri așa cum prin 
sate le vezi. / Iar cînd vreun ță
ran, cîteodată, venind de la tîrg 
văd, pe drum, / Mă-ntreb dacă 
omul acesta nu-i fratele meu, oa
recum”. Cîteva poezii din volu
mele publicate înainte de Elibe
rare („Simboluri ale peisajului” 
— 1934 ; „Taină și renunțare” — 
1939) sînt caracteristice pentru 
tipul poetului vizionar, solicitat 
de starea prezentului pentru a 
înțelege mai bine structura vii
torului. Prin diverse „parabole” 
(specie clasică, apropiată de fa
bulă, pe care poetul o utilizează 
în limitele ei artistice, evitând 
maniera didactică) sînt vizate 
sensuri ale acestui viitor lumi
nos, precum și obligațiile sociale 
asumate de artistul cu o concep
ție înaintată despre lume. Des
prinderea de țărm și înfruntarea 
curajoasă și demnă a vieții, în

miezul și nu în marginile ei, este 
o coordonată permanentă a ope
rei sale, evoluînd de la paralelis
mul cu natura („Izvorul”) la ex
primarea drrectă a acestei sar
cini în vremea noastră socialistă 
(„Poetul ascultă vocea vremii”).

Evoluția ■ aceasta spre caracte
rul direct al mesajului poeziei s-a 
realizat printr-un proces de a-

NOTE DE LECTOR

dîncîre a contactului cu poporul. 
Poeziile volumului cuprind o 
imagine amplă și dovedeso o 
preferință evidentă pentru reve
lația faptului exprimat direct, 
fără armătură metaforică. Chiar 
și atunci cînd avem de-a face 
cu parabole și simboluri sau 
specii vechi de poezie (odă, ele
gie), nu imaginea îl preocupă în 
primul rînd pe poet, ci tonul cu

care relevă semnificații nemijlo
cite ale unor fapte, atitudini, în
tâmplări sau tablouri de viață. 
Poetul se află în permanență si
tuat în mijlocul proceselor care 
constituie obiectul poeziei și pe 
care le comunică direct, refuzînd 
stilul încărcat. De aici desprin
dem o atitudine specifică poetu- 
lui-militant, atent la . caracterul 
contemporan, activ al versului 
său, pe care și-1 dorește integrat 
evenimentelor sociale Ia care 
participă. înțelegerea misiunii 
sale poetice în această perspecti
vă atestă legătura organică cu po
porul de la care a învățat nu 
numai sensul istoriei, ci și expre
sia lui directă, fără echivoc, spe
cifică omului-făuritor al bunuri
lor materiale și spirituale. Atitu
dinea ascunde o filozofie impli
cită, neexpusă ci subînțeleasă, ca
racteristică creației populare, 
mai evidentă în speciile de largă 
respirație cum ar fi balada. In

această manieră sînt BcriBe „Ho- 
ria”, „Balada luminii”, „Sclava 
de la Roșia Montana”, „Legenda 
marelui zăgaz de pe fluviul Gal
ben”, „Securea de piatră”, poezii 
în care motive epice ca o răs
coală țărănească, întâmplări le
gendare 8au descoperiri arheolo
gice sînt relatate poetic din per
spectiva prezentului socialist. 
Lipsesc — și aceasta nu este de 
loc o deficiență ci dimpotrivă — 
elevația meditativă, exprimarea 
ostentativă a ideilor, ele fiind 
cuprinse, mai trainic, în faptele 
și • imaginile selectate. Cu o 
artă apropiată de virtuțiile 
creatorului popular, poetul 
ușurează numai desprinderea 
sensurilor, fără a le agita pe dea
supra faptelor care le confirmă. 
Aici se află și izvorul caracteru
lui agitatoric, convingător al li
ricii sale robuste, ieșite din înfră
țirea cu poporul.

Poet cu o largă arie tematieo- 
filozofică, A. Margul-Sperber își 
păstrează tonul viguros, răsună
tor ori de cîte ori își înstrună 
lira, pentru că urmează Cu con
secvență funcția mărturisită de 
„martor al vremii”.

C. STĂNESCU



EXAMENUL DE MATURITATE
INSTRUCȚIUNI ALE MINISTERULUI ÎNVAȚÂMÎNTULUI ȘI CULTURII

Examenul de maturitate pe care îl 
dau absolvenții școlilor de cultură ge
nerală și ai școlilor de artă, ca și 
examenul de stat dat de absolvenții 
școlilor și institutelor pedagogice de în
vățători constituie un important mijloc 
de verificare a nivelului general de pre
gătire teoretică și practică a acestora. 
La examinarea candidaților va trebui să 
se urmărească dacă ei și-au însușit în 
mod temenic cunoștințele prevăzute în 
programele școlare pentru învățămîntul 
mediu și pedagogic, dacă știu să se fo
losească de cunoștințele însușite, precum 
și puterea lor de judecată, capacitatea 
de abstractizare, sintetizare și generali
zare.

în mod deosebit va trebui să se veri
fice dacă absolvenții învățămîntului me
diu și pedagogic interpretează în mod 
just, științific, prin prisma materialismu
lui dialectic și a materialismului istoric, 
fenomenele naturii, evenimentele social- 
istorice, operele scriitorilor și pedagogi
lor studiați, diferite concepții și teorii 
etc., dacă ei cunosc lupta și politica 
Partidului Muncitoresc Romîn, superio
ritatea orînduirii socialiste și înfăptuirile 
regimului nostru de democrație populară.

La toate obiectele de examen se va 
acorda atenție principalelor probleme 
prevăzute în programele școlare pentru 
învățămîntul mediu și pedagogic, evitîn- 
du-se interogarea candidaților din ches
tiuni de amănunt, nesemnificative.

Pentru ca pregătirea candidaților și 
prezentarea lor la examenul de maturi
tate să se desfășoare în condiții mai 
bune decît în anii precedenți, la clasa 
a Xl-a, cursuri de zi (Clasa a Xll-a 
școli medii de muzică și arte plastice) 
predarea întregii materii, recapitularea 
finală și încheierea situației școlare se 
vor face pînă la data de joi 31 mai 
(inclusiv).

între 1 și 15 iunie vor avea loc, la 
obiectele examenului de maturitate, lecții 
de repetare și sistematizare a chestiuni
lor fundamentale din programa claselor 
VIII-XI prevăzute pentru examen.

La clasa a Xl-a serală, anul școlar 
(inclusiv recapitularea materiei) se în
cheie vineri 15 iunie. Datele privind pre
darea întregii materii, recapitularea și 
încheierea situației școlare vor fi stabi
lite de consiliul pedagogic al fiecărei 
școli (secții) serale.

Perioada 16—25 iunie va fi folosită de 
absolvenții cursurilor de zi și serale 
pentru studiu individual în vederea exa
menului de maturitate ; cadrele didactice 
vor sprijini pregătirea acestora prin con
sultații, îndrumări pentru efectuarea 
unor exerciții și probleme și unele lecții 
de sinteză. Diriginții claselor a Xl-a 
(clasa a Xll-a școli de artă) vor lua mă
suri pentru buna organizare a acestei 
activități, ținînd seama de cerințele pri
vitoare la pregătirea elevilor și asigurînd 
o bună coordonare și succesiune a acti
vităților organizate de cadrele didactice.

La școlile medii cu instruire în pro
ducție, proba practică se va da intre 21 
și 31 mai, în orele programate săptă- 
mînal pentru instruirea în producție (nu 
în afara acestor ore).

Absolvenții școlilor de muzică și ane 
plastice vor susține examenul de 
la obiectele de specialitate în perioada 
21 mai—4 iunie.

în vederea pregătirii temeinice pentru 
examen se recomandă școlilor ca in 
etapa 1 mai — 25 iunie elevii sâ nu Be 
antrenați în alte activități (cultural-ar- 
tistice, sportive etc.,) lăsîndu-li-se timpul 
necesar pentru pregătirea individuală.

Absolvenții școlilor medii de cultură 
generală, inclusiv absolvenții Iurtelor 
școli muncitorești de 3 ani și absolvenți 
școlilor de artă, se pot prezenta la 

examenul de maturitate de cel mult 3 
ori, indiferent de anul cînd au absolvit 
școala medie. Candidați! care nici a treia 
oară nu promovează examenul de matu
ritate se vor putea prezenta din nou Ia 
acest examen numai după repetarea ul
timei clase de școală medie.

Se pot prezenta la examenul de matu
ritate în aceleași condiții și elevii care 
au urmat ultima clasă de invățămint 
mediu (cursuri de zi și serale» in pe
rioada 1954—1956, daca au obțnut note 
anuale de promovare la toate obiectele 
din planul de învățămint. Fac excepție 
elevii care au dat examen la fostele secții 
fără frecvență pentru ultima clasă 
numai la 4 obiecte (limba occidentală, 
astronomia, desenul și educația fizică), 
care nu au dreptul să se prezinte la 
examenul de maturitate.

Absolvenții școlilor medii care vor să 
se prezinte la examenul de maturitate 
sînt obligați să se înscrie la secția pe 
care au urmat-o în școala medief liceu». 
Candidații care au absolvit in trecut 
secția reală (științifică) se vor înscrie 
la secția reală, cei care au absolvit 
secția modernă (literară) se vor înscrie 
la secția umanistă.

Candidații restanțieri care au absolvit 
școala medie (liceul) cînd acesta nu era 
împărțit în secții se vor înscrie, la ale
gere, la una din cele două secții (reală 
sau umanistă), pe care o vor menționa 
în cererea de înscriere lâ examenul de 
maturitate. Absolvenții școlilor (secții
lor) medii clasice se vor înscrie la secția 
umanistă. Absolvenții școlilor și ai sec
țiilor serale din seriile 1960. 1961 și 1962, 
precum și absolvenții fostelor secții fără 
frecvență din seriile 1960 și 1961 vor da 
examen de maturitate la secția reală. 
Candidații care vor absolvi școala medie 
de cultură generală prin examene de di
ferență, după planul de învățămint al 
școlilor medii serale, vor da examenul de 
maturitate la secția reală. Absolvenții 
fostelor secții fără frecvență din seria 
1960 care au urmat secția umanistă, 
conform instrucțiunilor M. I. C. Nr. 
115022/1959, vor da examen de maturitate 
la secția umanistă. Absolvenții școlilor 
muncitorești cu durata de 3 ani dau exa
men de maturitate la secția pe care au 
urmat-o în anul III de studii.

La examenul de stat din sesiunea iunie 
1962 se pot prezenta toți absolvenții șco
lilor pedagogice de învățători și educa- 
toare> absolventele cursului de 2 ani or
ganizat pe lîngă școlile pedagogice de 
educatoare (curs fără frecvență) și ab
solvenții institutelor pedâdogice de învă
țători, precum și restanțierii, indiferent 
de anul cînd au absolvit școala pedago
gică sau institutul pedagogic de învăță
tori. Candidații restanțieri care s-au pre
zentat de cel mult două ori la examenul 
de stat se vor putea prezenta în mod 
excepțional pentru a treia oară la acest 
examen numai cu aprobarea secției re
gionale de învățămînt și cultură.

Examenul de maturitate se desfășoară 
pe secții: umanistă și reală. Acolo unde 
numărul candidaților va fi corespunză
tor, se pot forma comisii separate; în 

celelalte cazuri aceeași comisie va exa
mina absolvenții ambelor secții.

Examenul de maturitate și de stat se 
dă la centrul unde este repartizată școala 
absolvită de candidat. Pentru restanțieri, 
în cazuri bine justificate, secția de în
vățămînt și cultură regională poate a- 
proba înscrierea la examenul de maturi
tate (de stat) și la altă școală decît la 
cea absolvită.

înscrierea candidaților la examenul de 
maturitate și de stat se face în baza 
unei cereri care se depune la școala 
unde au urmat ultima clasă.

Obiectele la care se dă examen de ma
turitate sînt următoarele:

Secția reală: a) Limba și literatura 
romînă — scris și oral; b) Matematica 
— scris și oral; c) Fizica — oral; d) 
Chimia — oral; e) Istoria Romîniei — 
oral; f) Noțiuni de marxism-leninism (e- 
lemente de economie politică și socia
lism științific) — oral; g) Bazele darwi
nismului — oral.

Candidații proveniți de la școlile sau 
secțiile cu limbi de predare ale minori
tăților naționale vor da examen și la 
limba și literatura maternă — scris și 
oral

Secția umanistă : a) Limba și litera
tura romînă — scris și oral ; b) Istoria 
Romîniei — oral; c) Noțiuni de mar- 
xism-leninism (elemente de economie 
politică și socialism științific) — oral, 
d) O limbă, la alegere — limbă și lite
ratură (limba latină, limba rusă, limba 
franceză, limba germană sau limba en
gleză) — scris și oral; e) Fizica — oral; 
f) Chimia — oral; g) Bazele darwinis- 
mului — oral.

Candidații proveniți de la școlile sau 
secțiile cu limbi de predare ale minori
tăților naționale vor da examen și la 
limba și literatura maternă — scris și 
oral.

Candidații proveniți de la școlile mun
citorești cu durata de 3 ani — secția 
reală sau umanistă — nu vor da examen 
la acele obiecte care nu au fost pre
văzute în planurile de învățămînt pen
tru aceste școli, cu excepția obiectului 
„Noțiuni de marxism-leninism*, din care 
vor fi interogați toți candidații.
Obiectele la care se dă examen de stat 
sînt următoarele :

La școlile pedagogice de învățători : 
a) Limba și literatura romînă și meto
dica predării limbii romîne — scris și 
oral ; b) Matematica (aritmetica și geo
metria) și metodica predării aritmeticii 
— scris și oral; c) Istoria Romîniei — 
oral; d) Pedagogia — oral; e) Limba 
rusă — oral. Candidații proveniți de ia 
școlile sau secțiile cu limbi de predare 
ale minorităților naționale vor da exa
men și la limba și literatura maternă și 
metodica predării limbii materne — 
scris și oral.

La școlile pedagogice de educatoare :

de predare ale minorității or

maternă —• seria și «nL

PROGRAMA EXAMENULUI
DE MATURITATE

In legătură cu materia dm care vor 
fi examinați ttndîdațn La enBenl ăt 
maturitate se precizează următoarele :

La limba și literatura ramiaâ «e va 
examina din materia studiată la clasele 
VIII—Xi f VIII—XII școli de artâ) : 
formarea limbii romîne, man-festărlie 
culturale importante de pe teiwriul 
țârii noastre in secolele XIV—XVI lite
ratura romînă din secolele al XVH-iee 
și al XVHI-lea, literatura romînă din 
secolele al XIX-lea și al XX-lea. pînă 
astăzi.

Se va pur.e accentul pe interpretarea 
științifică a bogatului conținut de ide: 
progresiste al literaturii secolului al 
XIX-lea, in care se reflectă, prin ima
gini artistice, lupta poporului nostru 
pentru eliberarea socială și națională, 
atitudinea de protest împotriva asupri
torilor. dragostea pentru patrie, pentru 
frumusețea și bogățiile ei.

O atenție deosebită se va acorda lite
raturii secolului al XX-lea. in special 
literaturii romîne de după 23 August 
1944. imagine artistică a transformărilor 
revoluționare obținute de poporul mun
citor, călăuzit de partid. Trebuie bine 
cunoscute realizările scriitorilor noștri 
contemporani în domeniul poeziei, pro
zei dramaturgie: și criticii literare.

în analiza activității scriitorilor și a 
operelor literare, candidații trebuie să 
ilustreze principalele probleme studiate 
de-a lungul cursului de istorie și teorie 
a literaturii: caracterul realist și progre
sist al literaturii romîne, legătura ei cu 
poporul, superioritatea metodei realis
mului socialist, partinitatea comunista 
a literaturii actuale, particularitățile ar
tistice ale operelor literare etc.

La stabilirea notei la obiectul limba 
și literatura romînă se va ține seama 
atît de cunoștințele de literatură, cît și 
de corectitudinea formei de exprimare.

La școlile cu limbi de predare ale mi
norităților naționale, elevii vor fi exami
nați la limba și literatura romînă din 
materia prevăzută în programa școlară 
pentru aceste școli, studiată de ei în cla
sele VIII-XI.

Candidații în ale căror lucrări scrise 
se vor găsi grave și frecvente greșeli de 
ortografie, punctuație, construcția frazei 
vor fi examinați oral și asupra princi
palelor noțiuni și reguli gramaticale care 
stau la baza exprimării corecte. Se va 

proceda astfel atît cu candidații care pro
vin de la școlile cu limba de predare 
romînă, cît și cu cei care provin de la 
școlile cu limbi de predare ale minorită
ților naționale.

La școlile cu limbi de predare ale mi
norităților naționale, examinarea candi
daților la limba și literatura maternă se 
va face din materia prevăzută în progra
mele claselor VIII—XI (VIII—XII școli 
de artă) — istoria literaturii materne și 
principalele noțiuni de teorie a litera
turii

La matematică, candidații vor fi exa
minați din materia claselor VIII—XI; li 
se vor da spre rezolvare exerciții și pro
bleme, fără a li se cere însă demon
strații Biletele pentru oral vor conține 
două probleme sau un exercițiu și o pro
blemă. Se va insista mai mult asupra 
cunoștințelor prevăzute în programele 
claselor X—XI. Problemele și exercițiile 
ce se vor da trebuie să permită exami
natorului să constate dacă absolvenții 
școlii medii și-au însușit materia, dacă 
raționează și calculează corect.

La fizică se va examina din capitolele: 
electromagnetism (în întregime), cu in
ducția electromagnetică, curentul alter
nativ, generatoare, motoare, transforma
toare și electrificarea ; 'circuit oscilant, 
cimp electromagnetic, unde electromag
netice și proprietățile lor, tuburi electro
nice : dioda, trioda și folosirea lor, ra- 
dioemisie. radiorecepție. noțiuni despre 
transistori, radiolocație, structura ato
mului (în întregime).

Absolvenții învățămîntului seral și ai 
fostelor secții fără frecvență nu vor fi 
examinați din tema „Radiolocație*.

La chimie se va examina numai din 
chimia organică (programa în vigoareti 
Absolvenții învățămîntului seral și ai fos
telor secții fără frecvență nu vw fi exa- 
minați din temele: terpene. crezoL. aci
dul oxalic și noțiuni despre alcakxzL

La Istoria Romîniei se va pune accent 
pe evenimenttle mai importante din is
toria patriei noastre, ca formarea po
porului romîn și a limbii romîne : cris
talizarea societății feudale pe teritoriul 
țârii noastre; formarea și dezvoltarea 
statelor feudale remine; lupta masekr 
populare împotriva exploatării feudale 
(răscoala de la Bobîlna, războiul țără
nesc condus de Gheorghe Doja. răscoala 
populară condusă de Horia. Cloșca și 
Crișan. răscoala populară condusă de T. 
Vladimirescu); lupta poporului împotri
va jugului turcesc și habsburgic ; legă
turile dintre cele 3 țâri romîne de-a 
lungul veacurilor. O atenție deosebită se 
va acorda problemelor din epoca moder
nă : revoluțiile burghezo-democrate din 
anul 1648 din țările romîne; formarea 
statului național romîn; cucerirea inde
pendenței de sta: a Romîniei: dezvolta
rea economică, socială și politică între 
1878----- 1914. Se va insista m mod deo-a) Limba și literatura romînă — scris și 

oral; b) Istoria Romîniei — oral; c) 
Pedagogia preșcolară — scris și oral; 
d) Limba rusă — oral Candidatele pro
venite de la școlile sau secțuie cu Uobt

CteMfideții de la școlile cu limba de 
predare r-.ictuară vor pregăti și fragmer.- 
lete: -Lnceodiu la Kistineovka*, de

>M : vixța si srtirttnea L-ters.-i R tTM-

P.CJL. •mp~n~.va fascizării țării și a râz- 
boEuhă antiscTîetic. insurecția armată 
<Ln august 1944. aportul Romîniei în 
răzbtiui just antihitlerist, desfășurarea 
rerauț_21 desnocrat-populare în țara 
noastră, lupta oamenilor munch, conduși 
de PMR . pentru construirea și desăvir- 
«ărea socialismului Profesorii examina
tori ver urmări interpretarea științifică 
a procesului de dezvoltare a societății 
Pe teritoriul patriei noastre, insistînd 
asupra cauzelor generale determinante în 
dervottarea societății fără a cere amă
nunte sau date neesențiale.

La Noțiuni de marxism-leninism se va 
examina din materia predată în clasele 
a X-a si a Xl-a (clasele XI-XII școli de 
artă * în verificarea cunoștințelor, cadre
le didactice vor trebui să urmărească 
felul in care candidații au înțeles dez
voltarea societății ca un proces obiectiv, 
care are loc în mod necesar, de la for
me inferioare la forme superioare.

Problemele privind economia capita
listă vor trebui să dea candidaților po
sibilitatea să arate în ce constă exploa
tarea capitalistă, care sînt contradicțiile 
capitalismului în ce constă rolul prole
tariatului ca gropar al capitalismului. O 
mare atenție trebuie acordată probleme
lor privind capitalismul contemporan. 
Din răspunsurile candidaților trebuie să 
reiasă în ce măsură au înțeles aceștia 
caracterul agresiv al politicii statelor im
perialiste, noua etapă a crizei generale 
a capitalismului, schimbarea raportului 
de forțe pe plan mondial în favoarea 
socialismului și a păcii, transformarea 
sistemului mondial socialist în factorul 
hotârîtor al dezvoltării societății ome
nești.

Problemele privind economia socialis
tă vor trebui privite mai ales prin pris
ma realităților de la noi din țară. Se 
ver scoate în evidența sarcinile trasate 
de Congresul al Ill-lea al P.M.R. privind 
etapa desăvîrșirii construcției socialiste.

O atenții deosebită se va acorda pro
blemelor de socialism științific privind 
lupta partidelor marxist-leniniste pen
tru cucerirea puterii politice de către 
clasa muncitoare și construirea și desă- 
virșirea socialismului pentru preîntâm
pinarea unui nou război și apărarea 
păcii verifieîndu-se dacă absolvenții au 
înțeles în ce constă conținutul principal 
al epoch noastre.

La bazele darwinismului, candidații vor 
fi examinați din următoarele capitole : 
Materialismul dialectic, baza ideologică 
pentru cercetarea naturii vii; Lumea vie 
și caracteristicile ei; Perioada predarwi- 
nistă : Dezvoltarea științelor biologice în 
secolul al XVIII-lea și prima jumătate 
a secolului al XIX-lea ; Importanța lu
crărilor lui Ch. Linne ; Lamarkismui — 
prima teorie evoluționistă ; P. Cuvier și 
importanța lucrărilor lui. Teoria evolu
ționistă a lui Ch. Darwin : Ideile funda
mentale ale teoriei lui Darwin despre 
originea speciilor. Variabilitatea, eredita
tea și selecția ca factori ai evoluției în 
concepția lui Darwin. Luptă pentru pro
movarea darwinismului de către biologii 
progresiști ai timpului. Perioada postdar- 
winistă : Principalele doctrine biologice 
care deviază de lă darwinism. Miciuri
nismul — etapă superioară în dezvolta
rea darwinismului — concepția biologică 
a lui I. V. Miciurin. Ereditatea și varia
bilitatea în concepția miciurinistă. Diri
jarea eredității și a variabilității la plan
te. Dirijarea eredității și a variabilității 
la animale. Aplicarea învățăturii miciuri
niste la noi în țară, rezultatele obținute 

în agricultură (legumicultură, pomicultu
ră, viticultură, silvicultură și zootehnie). 
Oamenii de știință romîni care au con
tribuit la crearea de noi soiuri de plante 
și animale, precum și la dezvoltarea agri
culturii în patria noastră. Adaptarea or
ganismelor la mediu. Originea și evoluția 
lumii vil Originea și evoluția omului. 
Dezvoltarea științelor biologice în țara 
noastră.

La limba rusă, școli cu limba de pre
dare romînă — A. S. Pușkin : viața și 
activitatea literară; fragment din poves
tirea .Tata căpitanului" și poezia „Mesaj 
celor din Siberia^. M. L Lermontov: viața 
și activitatea literară; poeziile ..La moar
tea poetului3, „Fugarul* (fragment). 
N. A. Nekrasov: viața și activitatea li
terat* ; poezia ..Drumul de fier" (frag
ment). N. V .Gogol : viața și activitatea 
literară; comedia ..Revizorul" (frag
ment» ; «Moartea lui Ostap" (fragment 
din povestirea „Taras Buiba"). A. M. 
Gorki : viața și activitatea politico-lite- 
rarâ; poezia „Cîntecul Albatrosului; 
-Discursul lui Pavel Vlasov la judecată"* 
ș «Arestarea Nilovnei* (fragmente din 
rxnanul -Mama*). V. V. Maiakovski : 
viata și activitatea literară ; „Vladimir 
Bici Lenin* (fragment). N. A. Ostrovski : 
viața și activitatea politico-literară: ..Re
întoarcerea in rinduri* (fragment din ro
manul -Asa s-a călit oțelul"). A. N. Tol
stoi : notă : ..începutul unei
vieți noi* (fragment din romanul „Calva
rul*); povestirea „Caracterul rus". M. A. 
Solebev: notă biografică ; „Davîdov dă 
exemplu* (fragment din romanul „Pă- 
■fnt dMțelenit*); fraynmt din poves
tirea «Soarta unui om". A. A. Fadeev: 
netă btrgrafică : fragmente din roma- 
r.ul --irăra garda*. B. N. Polevoi: notă 
birgrafici: fragmente din „Povestea unui 
cen adevărat-. N. S. Tihonov: „Cîntec 
despre Ctmscmcl". S. P. Scipatiov: poe
zia «Pe dramul bun*. Articolul „Din lite
ratura sovietică* (din manualul pentru 
dasa a XI-aK ▼. L Lenin : „Organizația 
de partid și literatoua de partid". Din 
rapcrtul prezentat de tovarășul N. S. 
Hrușcior la cocferința scriitorilor sovie
tici din anul 1957 : .Pentru o legătură 
trainică a literaturii și artei cu viața".

La gramatică se va examina din capi
tolele de morfologie și sintaxă prevăzute 
in programele claselor Vm—XL pe bază 
de exerciții și traduceri ușoare din lim
ba rusă in Lmba romînă și din limba 
romînă in limba rusă. Aceste exerciții 
si traduceri vor cuprinde cel mai uzual 
material lexical studiat in clasele VIII-XI. 
în procesul pregătirii atît la scris cît 
și la oral se poate folosi dicționarul.

La limba rusă — școli cu limba de 
predare maghiară : Candidații de la ș»?o- 
Mfe eu Wmba de predare maghiară — 
secția umanistă — vor fi examinați la 
Lmba și Lieratura rusă din aceeași ma
terie ca și cei de la școlile cu limba 
de predare romînă, cu excepția textelor 
Rerare care nu au fost studiate în anii 
șretarș !•»—1K1 și 1961—1962.

,Război si pace*; A. P. Cehev : viața și 
activitatea literară și „Cameleonul*; Arti
colul „Despre realismul critic rus și 
realismul socialist*.

La limba rusă — școli cu limba de 
predare germană, candidații vor fi exa
minați Ia literatura rusă din aceeași ma
terie ca și cei de la școlile cu limba de 
predare romînă, cu excepția textelor lite
rare care nu au fost studiate în anii șco
lari 1960—1961 și 1961—1962.

La gramatifcă, candidații de la școlile 
cu limbile de predare maghiară și germa
nă vor fi examinați din morfologia și 
sintaxa studiate în clasele VIII—XI, pe 
bază de exerciții și traduceri ușoare din 
limba rusă în limba maternă și din 
limba maternă în limba rusă. Aceste 
exerciții și traduceri vor cuprinde cel 
mai uzual material lexical din clasele 
VIII—XI. Se poate folosi dicționarul.

La limba latină : C. I. Caesar: De bello 
Gallito I, 30, 31, 33 ; VI, 13, 15, 21, 22 ; 
VII, 1, 77, 89. M. I. Cicero : In Verrem 
2, 3, 14; In Catilinam I, 1. 2; Pro Mi- 
lone; Epicur și Zenon II, 20. T. Livius : 
Ab urbe condita Iî, 12 : IV, 23; XXI, 4. 
P. Ovidius Naso : Tristia I. 3 ; III, 12;
V, 10 ; Metamorfozele î, 1. 31. T. Lucre
tius Cams : De rerum natura 1.1-9,17-27; 
39-40 ; III, 59-74 ; II. 332-366. P. Virghius 
Maro : Georgica a Il-a. 458-468. 532-542; 
Eneida I. 1-12, 113-128; II, 1-12; 40-49, 
298-308, 612-617, 622-627 ; IV, 642-651,
651-662: XI, 108-119; XII. 940-949. Q. Ho- 
ratius Flaccus : Ars poetica, 38-41, 60-62, 
99-103, 317-318, 408-411. P. Cornelius
Tacitus : Annales, I, 5, 12. 16, 31; IV, 27;
VI, 52.

La gramatică se vor efectua analize 
gramaticale pe baza cunoștințelor de 
morfologie și sintaxă studiate în clasele 
VIII-XI.

La limba engleză: William Shakespeare: 
viața și activitatea sa literară ; fragmen
tul din ..Romeo and Juliet”. Jonathan 
Swift : viața și activitatea sa literară : 
fragmentul din „Gulliver in the Land of 
the Giants ’. Robert Burns : viața și ac
tivitatea sa literară. George Gordon By
ron : viața și.activitatea sa literară; frag
ment din „Childe Harold’s Pilgrimage”. 
P. B. Shelley: viața și activitatea sa lite
rară ; fragmentul din „Ode to the West 
Wind”. Charles Dickens : viața și activi
tatea sa literară ; fragmentul din ..How 
David Copperfield Runs Away*. W. M. 
Thackeray : viata și activitatea sa lite
rată ; ftagmentui din „Vanity Fair' ; G. B. 
ShaW : viața și activitatea sa literară ; 
fragmentul din „Widowers’ Houses* 
John Galsworthy: viața și activi
tatea sa literară ; fragmentul din „For
syte Saga (I). Jack Lindsay : viața și ac
tivitatea sa literară; fragmentul din 
„Betrayed Spring". Jack London : viață 
și activitatea sa literară; fragmentul din 
„Martin Eden'. Mark Twain : viața și 
activitatea sa literară; fragmentul din 
„An Encounter with an Interviewer".

La gramatică se va examina din mor
fologia și sintaxa prevăzute în progra
mele claselor VIII-XI pe bază de exer
ciții și traduceri ușoare din limba en
gleză în limba romînă și din limba ro
mînă în limba engleză. Aceste exerciții 
și traduceri vor cuprinde cel mai uzual 
material lexical din clasele VIII-XI. Se 
poate folosi dicționarul.

La limba franceză : Perioadele impor
tante și curentele literare : evul mediu, 
renașterea, clasicismul, iluminismul, ro
mantismul, realismul critic, literatura 
sec. XX (scurte prezentări).

Rabelais: Extrait d’une lettre de Gar- 
gantua â Pantagruel. Le Jugement d’un 
fou. Corneille: Le Cid — Scene de la 
provocation en duel (acte II, scene 2). 
Moliere : L’Avare — Harpagon chase la 
Fleche (acte I-er, sedne 3). Don Juan — 
Malhonnetete d’un grand seigneur (acte 
IV, scenes 2 et 3). La Fontaine : Le Loup 
et l’agneau. Voltaire: Candide — Vie 
d’un esclave de couleur. Zadig. Diderot: 
Article Paix (l’Encyclopedie). Victor 
Hugo : Les Miserables — Mort de Ga- 
vroche. Balzac: Eugenie Grandet — 
Grandet conclut une bonne affaire. Gob- 
seck. Stendhal: Le Rouge et le noir — 
Le Jugement. Zola : Germinai — La 
greve des mineurs. L’ataque du moulin. 
Maupassant: Deux amis. Le Pere Milon. 
Anatole France: Crainquebille. Romain 
Rolland: La Jeunesse Sovietique — 
L’cnne enchantee — Annette Riviere. 
Henri Barbusse : Lenin en emigration. 
Louis Aragon : Du Poete â son parti. 
D une petite fille massacree.

La gramatică se va examina din mor
fologia și sintaxa prevăzută în progra
mele claselor VIII-XI, pe bază de exer
ciții și traduceri ușoare din limba fran
ceză în limba romînă și din limba ro
mînă în limba franceză. Aceste exerciții 
și traduceri vor cuprinde cel mai uzual 
material lexical al claselor VIII-XI. Se 
poate folosi dicționarul.

L3 limba germană : G.E. Lessing : Der 
kriegerische Wolf. Der Hamster und die 
Ameise. Minna von Barnhelm. F. Freili- 
grath: Ehre der Arbeit. J. W. Goethe; 
Erlkonig. Fragment din Faust. Fr. Schil
ler : Der Handschuh. Fragment din dra
ma „Wilhelm Tell'. H. Heine: Lorelei. 
Die schlesischen Weber. I. P. Hebei: Der 
kluge Richter. Th. Mann : Hanno kom- 
poniert B. Erecht : Fragen eines lesen- 
den Arbeiters, J. R. Becher : Goethes 
Tod. Gesang vom Lernen. A. Seghers : 
Der Fiihrerschein. Willi Bread; W. Bre- 
del erzâhlt aus seiner Jugend. Scriitori 
germani din R.P.R. A Margul-Sperber : 
Die Partei.

La gramatică se va examina din mor
fologia și sintaxa prevăzute în progra
mele claselor VIII-XI pe bază de exer
ciții și traduceri ușoare din limba ger
mană în limba romînă și din limba ro
mînă în limba germană. Aceste exerciții 
și traduceri vor cuprinde cel mai uzual 
material din clasele VIII-XI. Se poate 
folosi dicționarul.

Candidații proveniți de la școlile mun
citorești cu durata de 3 ani vor fi inte
rogați după programele școlare care au 
fost în vigoare la aceste școli.

Candidații de la școlile pedagogice de 
învățători și educatoare și de la institu
tele pedagogice de învățători vor fi exa
minați la examenul de stat din materia 
prevăzută în programele respective în 
vigoare pentru anii I—IV școli pedago
gice, anii I—II curs fără frecvență, la 
școlile pedagogice de educatoare și pen
tru anii I—II institute pedagogice de în
vățători.

Subiectele lucrărilor scrise la examenul 
de mafcxritate ver fi fixate de Ministerul 
Xwvițiraiwhihii și Culturii și vor consta 
din :

La literatura romînă — o lucrare de 
sinteză din principalele probleme de li
teratură clasică și contemporană studia
te în clasele VIII—XI (VIII—XII școli 
de arta).

La limba și literatura romînă (școlile 
cu limbi de predare ale minorităților na
ționale), o temă de literatură din ma
teria prevăzută în programa școlară stu
diată de elevi în clasele VIII—VI.

Nu se cere analiză gramaticală la pro
ba scrisă.

La limba și literatura maternă, — o 
temă de literatură din materia studiată 
în clasele VIII—XI (VIII—XII școli de 
artă).

La matematică — probleme din mate
ria claselor VIII—XI.

La limba latină — traducerea unui 
text (din limba latină în limba romînă).

La limba rusă și limbile occidentale 
— o temă de literatură pe baza mate
riei de studiu prevăzută în prezentele 
instrucțiuni

Subiectele lucrărilor scrise la exame
nul de stat vor fi fixate de Ministerul 
învățămîntului și Culturii și vor consta 
din ;

La limba și literatura romînă — o 
temă de literatură și o analiză grama
ticală, din materia studiată în anii I—IV 
școli pedagogice.

L3 limba și literatura romînă (școli 
cu limbi de predare ale minorităților na
ționale) — o temă din literatură și o 
analiză gramaticală din programa anilor 
I—IV școli pedagogice.

La limba și literatura maternă — o 
temă de literatură și o analiză grama
ticală din materia studiată în anii I—IV 
școli pedagogice.

La matematică — probleme de aritme
tică și geometrie din materia anilor I— 
IV școli pedagogice.

La pedagogia preșcolară — o temă din 
materia studiată în anii I—IV școli pe
dagogice (anii I—II curs fără frecvență).

La institutele pedagogice de învăță
tori :

La limba romînă — o analiză grama
ticală.

La limba maternă — o analiză grama
ticală.

La aritmetică — probleme de aritme
tică din materia studiată.

La limba romînă și literatura pentru 
copii — o temă de literatură pentru 
copii și o analiză gramaticală din ma
teria studiată în anii I—II ai școlii pe
dagogice de educatoare, curs fără frec
vență.

La limba maternă și literatură pentru 
copii în limba maternă — o temă de 
literatură pentru copii și o analiză gra
maticală din materia studiată în anii 
I—II ai școlii pedagogice de educatoare, 
curs fără frecvență.

Examenul de maturitate și examenul 
de stat încep în toată țara în ziua de 
26 iiinie a.e., orele 9 dimineața (sesiunea 
de vară) și în ziua de 26 august (sesiu
nea de toamnă).

Lucrările scrise la examenul de matu
ritate se vor da după cum urmează :

Limba și literatura romînă — în ziua 
de 26 iunie, orele 9 dimineața, atît la 
școlile cu limba de predare romînă cît 
și la școlile cu limbi de predare ale mi
norităților naționale.

Matematica — în ziua de 28 iunie, o- 
rele 9 dimineața, pentru candidații care 
se prezintă la secția reală ; în aceeași 
zi și la aceeași oră va avea loc lucrarea 
scrisă la limba rusă (latină, franceză, 
engleză sau germană), pentru candidații 
care se prezintă ta secția umanistă.

Limba și literatura maternă — în ziua 
de 30 iunie, orele 9 dimineața, pentru 
candidații de la școlile cu limbi de pre
dare ale minorităților naționale.

Lucrările scrise la examenul de stat 
de la școlile pedagogice și de la institu
tele pedagogice de învățători se vor da 
după cum urmează :

Limba și literatura romînă — la 26 
iunie, orele 9 dimineața, atît la școlile 
cu limba de predare romînă cît și la 
școlile cu limbi de predare ale 
minorităților naționale. Candidații de la 
institutele pedagogice de învățători vor 
da, în aceeași zi și la aceeași oră, lu
crare scrisă la limba romînă (gramati
că), iar candidatele de la școala peda
gogică de educatoare cu durata de 2 ani 
— curs fără frecvență — vor da, în a- 
ceeași zi și la aceeași oră, lucrare scrisă 
la limba romînă și literatura pentru 
copii.

Matematica — la 28 iunie, orele 9 di
mineața (școli pedagogice), și aritmetica 
(institute pedagogice de învățători).

Candidatele de la școlile pedagogice 
de educatoare (cu durata de 2 ani și de
4 ani) vor da, în aceeași zi și la aceeași 
oră, lucrare scrisă la pedagogie preșco
lară.

Limba și literatura maternă — la 30 
iunie, orele 9 dimineața, pentru școlile 
cu limbi de predare ale minorităților 
naționale.

Candidații de la institutele pedagogice 
cu limbi de predare ale minorităților 
naționale dau, în aceeași zi și la aceeași 
oră, lucrare scrisă la limba maternă 
(gramatică), iar candidatele de la școlile 
pedagogice de educatoare cu durata de 
2 ani cu limbi de predare ale minori
tăților naționale — curs fără frec
vență — vor da, în aceeași zi și la ace
eași oră, lucrare scrisă la limba mater
nă și literatura pentru copii în limba 
maternă.

La lucrările scrise, la fiecare obiect se 
vor da subiecte la alegere. La aceste 
lucrări se admite folosirea dicționarelor. 
Pentru efectuarea fiecărei lucrări scrise 
se acordă 3 ore.

Examinarea orală va începe după o 
pauză de o zi de la terminarea ultimei 
lucrări scrise și se va desfășura pe gru
pe de 4—5 candidați.

în timpul examinării, candidații care 
fac parte din aceeași serie vor fi pre- 
zenți la examinarea întregii serii.

La examinarea orală se va proceda 
ca și la lucrările scrise, care se dau în 
zile diferite, cu pauză între ele ; candi
dații vor fi examinați pe grupe de o- 
biecte, în zile diferite, după cum urmea
ză :

Secția reală : Grupa A — matematica, 
fizica, chimia și bazele darwinismului; 
Grupa B — limba și literatura romînă, 
Istoria Romîniei noțiuni de marxism
leninism. limba și literatura maternă (la 
școlile și secțiile cu limbi de predare ale 
minorităților naționale).

Secția umanistă: Grupa A — limba și 
literatura romînă, limba și literatura 
maternă (la școlile și secțiile cu limbi de 
predare ale minorităților haționale), Isto
ria Romîniei, noțiuni de marxism-leni
nism, o limbă — la alegere; Grupa B — 
fizica, chimia, bazele darwinismului.

Comisia este unică și nu se subdivide ; 
ea va asista în plen la examinarea can
didaților la ambele grupe de obiecte.

Rezultatele se vor afișa după ce fie
care serie de candidați a fost examinată 
la toate obiectele prevăzute pentru exa
men.

La școlile pedagogice și la institutele 
pedagogice de învățători seria de can
didați poate fi examinată la oral în 
aceeași zi la toate obiectele sau numai 
la o parte din obiecte, comisia putînd 
hotărî asupra modului de examinare.

Pentru examinarea orală a candidați
lor se alcătuiesc bilete de examen, fără 
a se mai întocmi și bilete anexă. în 
biletul de examen vor fi cuprinse 1—2 
întrebări la care candidatul urmează să 
răspundă.

La fizică în bilete vor fi cuprinse două 
întrebări, din care una va fi o aplica
ție, un exercițiu sau o problemă din ma
teria prevăzută în programă.

Examinarea orală la limba latină se 
va desfășura în limba romînă. La lim
bile moderne examinarea orală se va 
desfășura în limba respectivă.

Pentru pregătirea răspunsului se acor
dă 15—20 minute. Expunerea fiecărui 
candidat poate dura la un obiect 10—15 
minute.

Examinatorii ascultă răspunsul candi-t 
datului fără să-1 întrerupă prin între
bări. După ce elevul â expus tema indi
cată în bilet, dacă răspunsul nu a fost 
complet sau a fost confuz, examinatorul 
poate să-i pună întrebări suplimentare, 
în vederea cunoașterii nivelului real de 
pregătire.

Dacă un candidat nu poate răspunde 
la întrebările din biletul luat și anunță 
comisia înainte de formularea răspun
sului, i se dă voie să ia un al doilea 
bilet. Candidatul va fi anunțat că în a- 
cest caz la notarea răspunsului se va 
ține seama de aceasta.

Candidații care la examenul de matu
ritate și de stat obțin cel puțin media
5 la fiecare obiect sînt declarați reușiți. 
Cei care nu obțin medii de promovare 
la toate obiectele sînt declarați respinși. 
La examenul de maturitate și de stat 
nu se admit corijențe și nici reexami
nări.

în cazul cînd un candidat nu se pre
zintă la toate probele de examen este 
declarat respins și nu amînat sau re
tras.



Doamna Hartini Sukarno, 
soția președintelui Indoneziei,

Dinamo București
A. S. Monaco 

4-1 (2
Ieri, pe stadionul „23 Au

gust”, echipa de fotbal Dinamo 
București și-a înscris în palma
res o frumoasă victorie inter
națională, învingînd cu scorul de 
4-1 (2-0) echipa A. S. Monaco, 
fostă campioană a Franței. Spec
tatorii hucureșteni au avut pri
lejul să urmărească un joc teh
nic. spectaculos.

Scprul a fost deschis în mi
nutul 11 de Eftimie, care a re
luat imparabil în plasă mingea 
ricoșată din bară la un șut al 
lui Varga. După 5 minute, dina- 
moviștii majorează scorul prin 
Ene, care a ridicat balonul peste 
portarul Hernandez. La reluare, 
după numai 1 minut, o centrare 
înaltă a lui Djibrille îl sur
prinde pe Datcu, balonul intrînd 
în plasă. Fotbaliștii oaspeți do
mină pînă în minutul 65, după 
care inițiativa trece din nou 
de partea dinamoviștilor. In mi
nutul 74 Pîrcălab face o cursă 
pe aripa drepată și trage la 
poartă. Balonul boxat de Her
nandez este reluat în plasă de 
Frățilă. După un șut în bară al 
lui Pîrcălab, (76’) 
pecetluiesc scorul 
în minutul 85.

dinamovițtii 
prin Frățilă

(Agerpres)

P. R.‘‘ 
la fotbal

„Cupa R.

Galați și Sibiu s-au desfă- 
ieri cele două meciuri res- 
din cadrul optimilor „Cu-

Evoluția elementelor tinere
in campionatele

republicane de volei
Zilele trecute s-au încheiat la 

sala Floreasca, turneele finale 
de volei masculin și feminin care, 
au ținut trează timp de peste 
două săptămîni atenția iubitori
lor de volei din țara întreagă, 
în dorința de a prezenta citito
rilor noștri cîteva aspecte mai 
importante ale competiției ne-am 
adresat tovarășului antrenor 
prof. NICOLAE MURAFA.

de vorbă cu prof. 
N. Murafa

a părăsit Capitala
Ca- 
Bu- 
Su-
In-

La 
șurat 
tanță 
pei R.P.R.” la fotbal. Pe stadio
nul Portul Roșu din Galați, echi
pa bucurcșteană Rapid a învins 
cu categoricul scor de 10—0 
(6—0) pe Laminorul Roman. Au 
marcat Georgescu (3), Ozon (2), 
Ionescu (2), Codreanu, Neacșu 
și Motroc. In jocul de la Sibiu. 
Steaua București a dispus cu 
3—1 (2—1) de Chimia Govora, 
prin punctele realizate de Con
stantin (2) fi Mateianu.

Actuala formulă de desfășurare 
a campionatelor, ne-a declarat to
varășul Murala, corespunde. Echi
pele însă au dovedit in acest tur
neu final că nu s-au pregătit ea 
conștiinciozitate In timpul anuru. 
Și aceasta pentru că, rezultate:* 
contează mai puțin In seriile pre
liminare, campioanele și echipele 
retrogradate fiind botărite ia tur
neele finale, unde. înainte de fos
te — contează pregătire» farce. 
Cine a avut o rezistență mai bc_-c 
a cîștigat. Un exemplu ni l-a 
rit jocul : Dinamo Orașul Dr. Pe
tru Gioza—Știința Tintișoan. la 
care, după ce au condus cu 2—i. 
studenții au pierdut cu 3—2, in ul
timul set realizizsd n ungur 
punct

— Vă rugăm citeva ornate des
pre cele două echipe cueptoeoe?

— Dinamo a cițtioel li 
conlirmlnd

«.•
vf-

£*le

care s-au evidenția! deosebit în 
turneul iinal feminin : Son.a Col- 
ceriu (Rapid) $1 Taiiana Avacum 
(Flacăra), acecsta dm urmă In spe
cial în prima jumătate a turneului. 
Trecind la cele tinere trebuie să 
arăt că valoarea acestora ar fi pu
tut li și mai ridicată. Mi-au plă
cut pentru pcsibililățile lor . Doina 
Tărășanu (Știința Cluj). Lia Chițu 
(Rapid). Dintre băieți, plelcda de 
ialente de fa Știința Timișoara 
fCosiea. Scheritxner. Kohn. Weiss), 
apoi Coste Cristian (Tractorul), 
larga IȘtib^a Galați). Aceasta în
seamnă câ acolo unde se muncește 
cu pasiune, rezultatele sînt pozi
tive. Este drept, promovarea accs- 

eiemer.te tinere este o proble
mă dffieM si cere mult timp. De 
aceea, taulți antrenori renunță cu 
ușuriafâ la ceea ce, de iapt, este 
una din sarcinile lor cele mai im
portante. In perioada de creștere, 
tinerii voleibaliști au nevoie de o 
pregătire multilaterală și o activi
tate continuă pe tot timpul anu- 
iui la nivelul celor mai moderne 
principii de antrenament. Voleiul 
nostru, și în special cel masculin, 
are un nivel foarte ridicat. De 
aceea antrenorii trebuie să dea 
:oată atenția pregătirii rezervelor 
de azi, pentru că ele vor apăra 
miine culorile țării.

Joi dimineața a părăsit 
pitala îndreptîndu-se spre 
dapesta, doamna Hartini 
karno, soția președintelui 
doziei, însoțită de un grup de
personalități indoneziene, prin
tre care Iskandar, viceamiral 
al aerului, ministrul Comuni
cațiilor aeriene, care au vizi
tat țara noastră la invitația 
președintelui Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, Ion 
Gheorghe Maurer, și a soției 
sale, Elena Maurer.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa. oaspeții au fost con
duși de președintele Consiliu
lui de Miniștri. Ion Gheorghe 
Maurer, și de soția sa, de 
Comeliu Mănescu, ministrul

Afacerilor Externe. Dumitru 
Simulescu, ministrul Transpor
turilor și Telecomunicațiilor, 
Grigore Marin, adjunct al mi
nistrului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor, Dionisie 
Ionescu, șeful Ceremonialului 
de stat, generali și ofițeri su
periori ai forțelor noastre ar
mate.

Au fost de față Sukrisno, 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Indoneziei la 
București și membrii ambasa
dei.

Au fost prezenți. de aseme
nea, șefi ai unor misiuni di
plomatice acreditați la Bucu
rești.

(Agerpres)

Filmul
In primeie 4 luni 

ale anului, filmele 
prezentate pe ecra
nele cinematografe
lor orășenești din 
regiunea Bacău cu 
fost vizionate de 
1.560.000 de specta 
tori. La aceștia se 
adaogă cei peste 
635.000 de spectatori 
din mediul sătesc 
precum și cei 80J006 
de spectatori oare 
au vizionat filmele 
prezentate de cara 
vanele cinematogrc-

în regiunea Bacău

Un indice deficitar

Campionatele 
internaționale de tir

Joi, în ziua a doua a campiona
telor internaționale de tir ale R.P. 
Romîne de Ia poligonul Tunari, 
reprezentantul nostru Traian Co- 
gut a obținut un nou titlu, clști- 
gind proba de armă liberă calibru 
redus 3x40 ioc uri cu un rezultat 
de 1146 puncte. Sportivul sovietic 
Suleimanov a reportat victoria in 
proba de pistol viteză cu 587 punc
te. Manșa a ll-a a probei de te
fere a scos in es-identd ferma 
bună a campionatului oiimpic ion 
Dumitrescu. care a realizat 1OO 
puncte din 100 posibile. După două 
manșe Dumitrexu conduce in cla
sament cu 199 puncte.

(Agerpres)

T. ALEXANDRU

Foto : V. RANGA N F O R M A Ț

F R U N TASUL
(Urmare din pag l-a)

A 111-3 ediție a „Cupei 
balcanice" la box

Aseară, pe stadionul Druj- 
ba din Sofia s-a desfășurat 
reuniunea finală a celei de-a 
3-a ediții a „Cupei orașelor 
balcanice' la box. Din nou, 
pugiliștii romini au avut o 
comportare remarcabilă, cuce
rind primul loc la 7 din cele 
10 categorii, precum și victo
ria finală pe echipe. Este pen
tru a treia oară cînd echipa 
R. P. Romînc ctșiigă .Cupa 
orașelor balcanice-.

— Cum lucrează băieții 7
— Ăștia doi 7 îs foarte buni. 

De vreo două săptămîni nu știu 
cînd mai au timp să doarmă...

— Păi să ne oprim la ei î
— Să ne oprim dar... parca-am 

plecat $ă-l găsim pe Beterin- 
ghe- 7

Plecăm.
Avem acum Li feți un grup de 

peste 20 de băie'i și le e Sînt 
înșirați pe brazde... 
scle intercalată prai 
oprim.

— Pe Nkolae? L-am văzut 
ce dimineață. Poete-1 oe tarifa 
de la Catora— 

însoțitorul nostru s-a dus să-i

-

‘Si

' I

mai întrebe și pe alții care se 
zăresc mai departe.

Din grupul celor peste 20 de 
tineri colectiviști, cel mai aproape 
e un flăcău înalt și subțire.

— Dumneata ce știi despre Be- 
teringhe ?

— E un 
mult acum 
l-am văzut

— Asta înseamnă că nici dum- 
r>ea*a n-ai lipsit.

— Cum se putea să lipsesc ?
— $; unde ai lucrat î
— Fii am lucrat Infii

★'brzsportaf gunoi de grajd pe 
tuf pentrj 5000. Pe urmă am 
crat la însămînțări zi la zL Și 
tarioua de la Cobora fi pe aia 
la Gma_ La * cerea-sosrelui, la 
sledă. la porumb. Ei, pe urmă 
am mai lucrat la beronit cu caii...

Mu s-a dat de ixma lui Bete- 
ringhe.

A -eoc.t s-o luăm pe altă parte. 
Dar timpul *ece Ne iatoarccm 
la flăcău* nostru d**'e cei 20 ce 
bhioți și ie-e.

— Cum te creară oe dum
neata ?

— Mocan» Gbecrghe !
însoțitorul meu se simi^ dator 

cu o explicație : »Și Gneorg.be 
Mocanu e un băiat bux Tot așa 
de harnic ca Beteringhe. Puteam 
sâ ne oprim oe ia încăput la el, 
sau la altul...“.

Am notat în came?: ,J)e fapt 
l-am găsit pe Beter nghe*. Sînt 
mulți tineri aici care-st iubesc 
gospodăria tot atît de mult ca 
Nicolae Beteringhe.

Ca sa-i găsești nu trebu e dec*t 
să străbați cîmpul, acolo unde 
lucrează acum zeci și sute de 
tineri colectiviști.

băiat bun... A lucrat 
în campanie... Mereu 
la treabă.

am 
lo-

pe 
ae

fess

1

x i4>

prețul de cost
(Urm&tt dz* peg l-a>

Noi construcții
gospodărești

Anul acesta in gos
podăriile agricole de 
stat se ridică peste 
2.770 de grajduri, 
saivane, magazii pen
tru cereale, ateliere 
mecanice, silozuri 
pentru nutreț, sere, 
crame și alte con
strucții agrozooteh
nice. Atit volumul 
lucrărilor, cit și nu
mărul construcțiilor 
sînt cu mult sporite 
față de anul trecut.

Pentru adăpostirea 
animalelor se con
struiesc în cursul a- 
cestui an 603 graj
duri pentru vaci, cu 
187 mai multe decît 
anul trecut, aproape 
550 de crescătorii și 
grajduri pentru viței, 
peste 100 de saivane 
cu o capacitate de 
1.000 de oi fiecare, 
un număr mai mare 
de maternități pen

tru scroafe și adă
posturi pentru păsări.

Muncitorii de pe 
aceste șantiere se 
străduiesc să termine 
lucrările în timpul 
stabilit. Ei au și dat 
în folosință nume
roase grajduri, iar la 
alte aproape 150 de 
construcții se fac lu
crările de finisare.

(Agerpres)

In Capitală s-au desfășurat 
timp de 4 zile (între 21 și 24 
mai) lucrările sesiunii anuale 
de comunicări științifice a 
Institutului de studii și cer
cetări hidrotehnice din cadrul 
Comitetului de stat al apelor. 
La lucrări au luat parte, în 
afară de cercetători ai Insti
tutului, academicieni, profe
sori universitari, precum și 
proiectanți și ingineri din di
ferite întreprinderi.

Au participat, de asemenea, 
specialiști din R.P. Bulgaria, 
R.S. Cehoslovacă, R.D. Ger-

mană, R.P. Polonă. R.P- Un
gară și Uniunea Sovietică.

. La actuala sesiune cercetă
torii Institutului au prezentat 
53 de comunicări științifice 
prezentînd interes pentru 
mai multe sectoare ale econo
miei. In timpul lucrărilor au 
fost ascultate 14 comunicări 
ale specialiștilor de peste ho
tare.

Cu prilejul zilei de 20 mai 
— proclamată ca „Zi a Iria* 
nului de Vest" la sesiunea 
Consiliului Mondial al Păcii,

Din viața culturală 
a orașului Galafi

ținută la Stockholm in luna 
decembrie 1961 — a avut loc 
la Casa universitarilor din 
Capitală o adunare organiza
tă de Liga romînă de priete
nie cu popoarele din Asia și 
Africa și Comitetul național 
pentru apărarea păcii. Prof, 
univ. Mihail Ghelmegeanu, 
vicepreședinte al Ligii romî
ne de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa, a vorbit 
despre lupta poporului indo
nezian pentru eliberarea Iria- 
nului de Vest de sub asu
prirea colonialiștilor olandezi.

★
Joi dimineața a părăsit Ca

pitala o delegație compusă din 
președinții sfaturilor populare 
ale orașelor Constanța. Iași, 
Galați și Timișoara, care va 
face o vizită la Viena și alte 
orașe din Austria.

Era ș- es’e oe datura bârounxx 
or^ar^zzț-lor U.TAA. an acere 

să se preocupe -na. atent 
r»o-area s -nțu— de răspic
ai tJW.5or pe^rtru Lndep. - 

»»rea sar©»» tor oe Genera -
zarea eice- e'-e poz - re, popv- 
îarxarea tinerelor irxattayi. ptxwea 
în drscu*-a utefl*șt,tor a unor ca- 
zxxi de indisciplină iebnolog câ 
seu nepăsare față de mufttâ, ex
plicarea amărae»Mă a urmări, or 
r»eg jer-e: asupra calfUfii ș. pre
țului oe cos* a! produse o-. ar fi 
cont*..butt la evrta-ea defecțiunilor 
semnalate. Este de așteptat ca, 
toate acestea să fie făcute de 
acum înainte.

O parte dintre cheltuielile re
zultate din depășirea consumurilor 
de materia'e precum și din neîn- 
dep ;nirea indicelui de calitate, se 
datoresc și insuficientei calificări a 
unor tineri muncitori. La finisarea 
panourilor lucrează, de pildă, ti
neri ca Ion Moiceanu, Constantin 
Renner și alții, care au o slabă 
pregătire profesionala și ale căror 
lucrări remaniate au necesitat chel
tuieli suplimentare. Este de neîn
țeles totuși cum, în asemenea îm
prejurări, la I.P.E.C. s-a renunfat 
la cursurile de ridicare a califi
cării.

Organizația U.T.M. de la I.P.E.C.- 
Brașov și-a concentrat mai puțin

i t oiracjia mobilizării fine-
• kx U 'ea .zarea indicelui ae preț 
de cost al produselor, socofind-o 
mei auft o sarcină „contabilă". 
Probieena educării spiritului gos- 
pocăiesc al * ver. or a constituit 
doar in canei izolate subiect de 
docufie pentru etenuști, iar pen
tru postul utemist de control, 
preb e-na econ.cn...o.- s-a rezu
ma: La citeva acțiuni cu fotul 

ăfoare. Era de așteptat ca 
postul să întreprindă mai 
raiduri, care sa antreneze 
muncitorii fruntași, 
sâ îtudieze cauzele 
propună măsuri.

Reducerea prețului 
produselor rămîne în 
probiemă centrală pentru colecTi- 
vul Întreprinderii de prefabricate 
din Brașov. Este necesar ca ea să 
devină, totodată, o problemă de 
bază pentru activitatea tineri.or 
muncitori, tehnicieni și ingineri de 
aici. Studiind în amănunțime po
sibilitățile de a cqntribui la reali
zarea de economii îrr fiecare sec- 
ț e, organizația U.T.M. va treb ii 
să ajute conducerile secțiilor a 
mai buna organizare a locurilor 
de muncă, la îmbunătățirea disci
plinei de producție, la descope
rirea și valorificarea rezervelor in
terne, în așa fel îneîț pentru fie
care fînăr, pe lîngă îmbunătățirea 
continuă a calității produselor — 
reducerea prețului de cost să con
stituie o preocupare de prim 
ordin.

ales 
pe 

pe ingineri, 
risipei, să

de cosi al 
continuare o

CINEMATOGRAFE

La fiecare pai. pe 
străzile Gclsțuthu, pe 
trecător îl ittinpuu 
mozaicul multicolor 
al afișelor anunți nd 
spectacole de diferite 
genuri.- ^Moertea u- 
nui comis voiajor^ ta 
Teatrul de Stat. JLa- 
Valeria rusticana' la 
Teatrul muzical.
^Sînziana și Pepelea" 
la Teatrul de pupași, 
un concert al orene»- 
trei simfonice din 
localitate, turnee ale 
unor formații teatra
le din alte regiuni 
etc.

In același timp. 
Casa regională de 
creație, cenaclul li
terar, cluburile mun-

citorești, organizează 
diferite manifestări 
cui tur al-artistice le 
care îfi dau concursul 
membri ai crier 
aproape 109 de for
mații de amatori ale 
orașului.

Mii de construc
tori naraii. metainr- 
giști, tcxtiliști, sta- 
den ți. gotpadine iși 
petrec după amiezile 
și serile ia aceste 
instituții de cultură. 
Teatrul de Stat din 
localitate a cedat re
cent 6 spectacole cu 
„Marele floria iși 
adună apele'' pentru 
constructorii nor aii 
din localitate.

In aceste zile

spectacolele Ansam
blului de stat de 
dansuri populare al 
--------- * de 

sini
L condus
Igor Moiseev, 
primite de publicul 
spectator din Galați 
ca fi de ceilalți spec- 
. atori din țara, cu 

deosebită căldură.
Gălă tenii așteaptă 

in silele următoare, 
cu interes, turneele 
pe care fi le-au 
anunțat in orașul 
lor. Ansamblul fol
cloric de ciutece și 
dansuri al Sfatului 
popular al Capitalei, 
Filarmonice de Stat 
din Ploiești, forma
ții teatrale din alte 
regiuni.

z"

(Agerpres)

Călătoriile lui Gulivor : Pa
tria, București ; Duelul n-a 
avut ioc : Republica ; Anii fe
cioriei : E. Pavel, 8 Martie, G. 
Coșbuc ; întoarce-te : Magheru, 
I. C. Frimu, G. Doja ; Șoferii 
iadului: Alex. Popov, Flacăra, 
Miorița ; Strada Mare : V. 
Alecsr.ndri; Umbre albe : Lu
mina ; Omul amfibie : Maxim 
Gorki, Moșilor, Donca Simo, 
Volga ; Bătălie în marș (am
bele serii) : Central; Departe

Bîtă ieși 
odată ca

in r
Ira^z u5or asinul 
—- I\ecOTwa>idată yen

l aȘIs!
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de patrie : Victoria ; 
din sac I — A fost 
acum — Sport nr. 2/1962 : 
Timpuri Noi ; Program pentru 
copii — dimineața — Post-re- 
stant — după amiază —: 13
Septembrie; Frumoasa Lu- 
rette : Tineretului ; Mai tare 
ca uraganul: 8 Mai, înfrăți
rea între popoare ; Cine-î de 
vină ? : 1 Mai, Alex. Sahia ; 
Profesiunea doamnei Warren : 
Cultural; Curcanii : Grivița, 
Libertății ; După doi iepuri : 
C-tin David ; Lunga noapte a 
lui ’43 : V. Roaită, Olga Ban- 
cic, 23 August; Muzicantul' 
orb : Unirea ; Rosita : T. Vla- 
dimirescu ; Post-restant: 
Munca, 16 Februarie, G. Ba- 
covia ; Apartamentul: Popular, 
Arta, Floreasca, 30 Decem
brie; Casa surprizelor: M. 
Eminescu ; Program special : 
I. Pintilie ; Iubire încătușată : 
N. Bălcescu ; Tom Degețelul: 
Luceafărul ; In noaptea de 
ajun: Drumul Serii.

Recent, s-a întors din 
Guyana britanică corespon
dentul special al ziarului 
cehoslovac „Rude Provo", 
Emil Schip. Publicam, cu 
mici prescurtări, însemnă
rile sale despre aceasta țară 
latino-americană. Situată 
aproape de Ecuator, avind 
o populație formată din 
mai multe naționalități, 
Guyana a atras asupra sa 
atenția datorită faptului că 
poporul ei a adus la putere, 
în pofida voinței Londrei 
și Washingtonului, Partidul 
popular-progresist în frun
te cu Cheddy Jagan.

vionul aterizează, 
dincolo de lumina
toare trec în fugă 
construcjiile de lemn 
ale aerogării. Intrăm 
Darea într-o baie de 
aburi.

Ne aflăm în Guyana britanică 
și nu departe de noi trece în ju
rul pămîntului centura simbolică 
denumită ecuator.

Da, Ecuatorul nu este departe 
de aici — numai la 400 mile. Stau 
pe pămîntul care înaintea apari
ției pe el «a primilor oameni albi

cu arme și rachiu, înaintea apari
ției primilor misionari aparținea 
indienilor: aravak, makusa și al
tora. Ei au denumit țara lor „Gvy 
anna" — țara apelor bogate.

Guyana este țara tropicelor și 
a uriașei cascade Kaiteur care în
trece în ceea ce privește 'mărimea 
ei cascada Niagara din America 
de nord.

Mă aflu pentru prima oară pe 
teritoriul lacestei colonii regale. 
Colonie î Nu răsună oare acest 
cuvînt astăzi arhaic ? Foarte cu- 
rînd, în îndreptarele geografice 
va apare o nouă însemnare, anu
me ca Guyana britanică a început 
sa fie denumită pur și simplu 
Guyana, iar în ceea ce privește 
orînduirea ei de stat, ea m va 
mai fi o colonie, ci t> republică 
liberă.

Șoseaua asfaltată care duce de 
la aeroport spre capitala țării, 
Georgetown (în acest oraș trăiește 
a cincea parte a populației țării) 
este destul de îngustă, dar foarte 
frumoasă. Spun acest lucru șofe
rului, iar acesta 'răspunde : „Este 
singura șosea care duce în adîn- 
cul țării. In afară de încă trei șo
sele, care duc 'de la Georgetown 
spre apus și răsărit de-a lungul 
litoralului, la noi nu există alte

șosele. Nu vă invidiez dacă veți 
fi nevoiți să plecați undeva cu 
mașina. Pe aceste drumuri există 
porțiuni care vă vor zdruncina 
toate măruntaiele.

Dincolo de ferestrele mașinii, 
printre crînguri de cocotieri și ar
buști de banane, apar primele 
sate și așezări izolate. Toate clă
dirile sînt așezate pe bîrne. A- 
ceasta le păzește de umiditate, 
precum și de insecte. Cocioabe. 
Multe dintre ele s-au aplecat din

noritate — cu lămpi de gaz, și 
-turnai țn casele cele mai bogate 
există electricitate.

La lumina luminărilor și a lăm
pilor de gaz, mizeria apare parcă 
și mai pronunțată. înăuntrul coli
belor se văd o măsuță, bănci de 
lemn pentru dormit, un raft 
cu vase primitive. Aceasta este 
lotul.

Șoferul explică: „Totul pleacă 
de aici: bauxite, aur, diamante, 
zahăr — aici însă nu vine nimic *’. 
Intr-adevăr, acest om a dat carac
terizarea cea mai simplă, dar tot
odată și cea mp; n-ecisă a colo
nialismului : fotul se exportă, dar 
tara nu primește nimic pentru a- 
ceasta.

Prima luare de contact cu Ge
orgetown este extrem c 
resantă. Ea începe cu strada cea 
mai elegantă — Manstreet, strada 
principală. Prin centrul străzii tre
ce un lanț de minunați palm.e.

NOTE DE CĂLĂTORIE
cauza vînturilor și a vechimii, se 
văd peticele din seîndură veche ; 
printre crăpăturile din pereți iese 
fumul. Ici colo, colibe din lut. In 
fața colibelor, copii. Mulfi dintre 
acești copii sînt desculți, poartă 
cămăși rupte, murdare.

In această țară amurgul se lasă 
repede. Seara, mizeria se mani
festă prin încă o latură : țara nu 
este electrificată. Majoritatea oa
menilor își iluminează adăpostu
rile cu luminări fumegînde, o mi

înalfi. De ambele părți ale ei — 
vile și palate albe ca neaua, în
conjurate de grădini. Peste gardu
rile lor. se revarsă în stradă cas
cade de verdeață. Palatul guver
natorului, vilele celor bogafi, ho
telurile cele mai scumpe, birourile 
firmelor străine, instituțiile colo
niale locale se întrec între ele în 
ceea ce privește luxul și gran
doarea.

Cînd freci prin oraș vezi pretu
tindeni : „Bukers”, i„Bukers", Bu-

kers... Firme, vitrine, reclame ; 
„Bukers”, ,,Bukers*’, „Bukers’*... 
Despre „Bukers’’ — o firmă co
mercială britanică — am citit li
teralmente în fiecare articol despre 
Guyana. Nu întîmplător aici cir
culă următoarea glumă : ce în
seamnă ,,BG’’ 7 „British Guyana'* 
(Guyana britanică). Nu, greșiți. 
,,BG’* înseamnă „Bukers-Guyana" 
sau „Guyana lui Bukers’’. In Guya
na se spune că acestei companii ii 
aparțin toate întreprinderile, în a- 
fara pompelor funebre.

Compania „Bukers'* înseamnă 
plantații de trestie de zahăr care 
dau 70 la sută din întreaga pro
ducție de zahăr a Guyanei. „Bu
kers*’ înseamnă 38.000 de funcțio
nari. „Bukers*’ înseamnă capital 
învestit *n alte concerne și 50 de 
societăți. „Bukers*’ înseamnă fa
brici de rom, înseamnă monopo
lul comerțului interior din Guyana 
britanică. „Bukers" înseamnă ga
raje, taxiuri, atelierele industriei de 
prelucrare a lemnului. „Bukers** 
înseamnă influență puternică în 
băncile și companiile de asigurare 
din țară. „Bukers*’ înseamnă, în 
sfîrșit, comerțul cu ridicata cu ma
terii prime și flota comercială ma
ritimă, „Bukers" înseamnă una din 
companiile monopoliste care mă- 
nîncă din colacul pe care l-a copt 
poporul Guyanei.

Cu cîf mai mult ne apropiem 
de suburbiile orașului, cu atît mai 
des lipsește lustrul de pe fațada 
capitalei. Aici se află atelierele 
micilor meseriași. Croitori, cizmari, 
mici băcani — iată pe locuitorii 
acestor locuri. Iar apoi urmează 
cocioabe în care trăiesc cîte 12 
oameni într-o singură „cameră'’,

Se lasă seara. Se aude cîntecul 
greierilor. Băiețașii abili cu fețe 
negre trec pe sub ferestre pur- 
tind sub braț pachete de ziare 
de seară. Ei strigă : „Jagan spune : 
anul acesta va fi anul indepen
denței".

sioria poporului din 
Guyana este stră
bătută ca de un fir 
roșu, de năzuința 
spre libertate.

Această năzuință 
spre independență 

s-a intensificat în modși libertate ______________ ___
deosebit după cel de-al doilea 
război mondial. Pentru obținerea 
independenței nu este suficientă 
insă numai dorința și voința. Este 
necesară o organizație care să e- 
laboreze un program de luptă și 
sa unească poporul pentru aceas
tă luptă. Poporul Guyanei a creat 
o asemenea organizație. Este Par
tidul popular-progresist.

Pe una din străzile din George
town — Robbstreet — printre mi
cile^ ateliere și băcănii, se află o 
casă modestă de lemn cu un cat. 
La intrarea ei se află o tăbliță in
dicatoare : Casa Libertății. Este se
diul Partidului popular-progresist 
și al organizației Tineretului pro
gresist. Jos, în tipografie, se tipă
rește ziarul partidului, săptămîna- 
lul „Sander*’ („Tunetul") și „Jung 
Guyana'’ (,,Guyana tînără"). Este 
greu să precizezi unde se termină 
redacția și începe secretariatul 
partidului și al organizației de ti
neret. Toți fac de toate.

(Continuare in pag. a 6-a)
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