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Rezerve mai bine folosite 
productivitate sporită

abrica de piese de 
schimb și garni
turi de carde din 
Tg. Mureș produ
ce o gamă largă 
de produse, în
deosebi piese de

schimb și utilaj pentru indus
tria confecțiilor și tricotajelor, 
garnituri de carde pentru fi
laturi. In acest an, ca și în 
anii precedenți, întreprinderea 
și-a îndeplinit și depășit sar
cinile de plan.

în primele zece Juni ale 
anului, peste 70 la sută din 
sporul de producție s-a obți
nut pe seama creșterii pro
ductivității muncii. Dacă fa
cem o comparație cu perioada 
corespunzătoare a anului tre
cut, rezultă o creștere a aces
teia cu 19,5 la sută.

La secția de carde, utilată 
cu mașini automate de mare 
randament, datorită folosirii 
mai depline a capacității de 
producție a utilajului, în pri
mele 9 luni productivitatea 
muncii a crescut, față de plan, 
cu 7,4 la sută. Acest indice a

crescut în aceeași perioadă; și 
la secția piese de schimb, dar 
sporul a fost numai de 1,4 la 
sută.

Fabricarea pieselor de 
schimb necesită un mare vo
lum de muncă. înzestrarea a- 
telierelor prelucrătoare cu 
unele utilaje noi, de producti
vitate mai mare, elaborarea 
unei tehnologii mai corespun
zătoare care să permită redu
cerea consumului de muncă, 
îmbunătățirea proiectării în
deosebi pe linia unificării nie- 
selor de schimb sau organelor 
de mașini cu funcțiuni simi
lare, care să permită produce
rea lor în serii mai mari și cu 
aceleași S.D.V.-uri. sînt doar 
cîteva din căile care au dus 
la creșterea productivității 
muncii.

■ Care este totuși cauza că la 
secția piese de schimb, deși 
productivitatea muncii a cres
cut. aceasta s-a făcut lent si 
neuniform ? De ce într-o lună 
productivitatea muncii crește, 
iar în altă lună, scade ? în 
sfîrșit, de ce în unele ateliere,

ca la montaj și strungărie. lu
crurile merg mai bine, iar la 
altele, îndeosebi la freze, 
mult mai slab ?

Unele deficiențe sînt pro
vocate de gradul înalt de 
uzură fizică a unor mașini- 
unelte, îndeosebi a unor ma
șini de frezat universale mai 
vechi, de lipsa unor scule 
standardizate ca : freze-deget, 
frcze-disc, alezoare, tarozi. cu
țite cu plăcuțe din metal dur 
etc. Este clar că dacă si aceste 
scule trebuie confecționate în 
atelierul de S.D.V., care și așa 
este supraaglomerat, se risi
pește un volum mare de mun
că, iar prețul de cost al pro
ducției crește simțitor.

Fiind vorba de atelierul spe
cializat trebuie să arătăm că 
s-ar putea face economii în
semnate dacă s-ar îmbunătăți 
colaborarea dintre cei ce pro
iectează și cei ce execută scu
lele. dispozitivele și verifica
toarele. Pentru numeroasele 
tipuri diferite de piese de 
schimb se cere un mare număr 
de scule speciale, dispozitive,

matrițe, verificatoare. Uneori 
însă tehnologia și S.D.V.-urile 
proiectate de serviciul tehno
logului șef nu corespund în 
practică. De pildă, matrița 
pentru reperul Cs. 73291 a că
rei confecționare a cerut cca. 
100 de ore, s-a dovedit neco
respunzătoare. Timpul a fost 
risipit nu numai la confecțio
narea matriței, ci și la încer
carea ei la mașina de ștanțat. 
Pînă la urmă, Ia propunerea 
sculeriei, s-a folosit o tehnolo
gie mult mai simplă. Aseme
nea cazuri se întîmplă destul 
de des. Printr-o mai bună con
lucrare între tehnologi, între 
conducerea secției și atelierul 
de sculerie s-ar putea reduce
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Oameni de nădejde

Prima zăpadă a căzut și în satul Rădulești, regiunea Hunedoara.
Foto : I. CUCU

Au terminat arăturile adînai de toamnă
în raioanele Roman, Piatra Neamț și Buliuși au fost terminate zilele acestea 

arăturile adînci de toamnă. Această 
Tg. Neamț.

Mecanizatorii și colectiviștii din 
nul arăturilor de toamnă în proporție 
20 500 tone de îngrășăminte naturale. Aceste lucrări continuă intens în regiune 
pentru a se crea condiții cît mai bune executării în timp scurt a însămînțărilor 
de primăvară și obținerii de recolte bogate. (Agerpres)

lucrare se apropie de sfîrșit și în raionul

regiunea Bacău au realizat pînă acum pla- 
de 85 la sută și au încorporat în sol peste

m satului

TELEGRAMĂ
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romin, 

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE M.AURER, 
Președintele Consiliului de Miniștri al 

Republicii Populare Romîne
București

Dragi tovarăși,

Vă mulțumesc din toată inima pentru călduroa
sele felicitări și cele mai bune urări adresate cu 
prilejul alegerii mele în funcția de președinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bul
garia.

împărtășesc pe deplin convingerea dv. că priete
nia frățească și colaborarea și mai strînsă dintre 
țările noastre se vor dezvolta și întări necontenit 
spre binele ambelor popoare, în interesul unității 
puternicii noastre familii socialiste,

T. JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria.

Sofia, 28 noiembrie 1952

Fler vechi oțelâriilor
Săptămîna colectării fierului vechi, organizată 

de Comitetul regional U.T.M.-Crișana, s-a în
cheiat cu un bilanț rodnic. în ziua de 28 noiem
brie, din gările Oradea, Beiuș și Saionta au 
plecat spre oțelăriile din Reșița 22 de vagoane 
încărcate cu fier vechi, colectat de tinerii din 
orașele și satele regiunii, în această săptămînă. 
Fruntași sînt tinerii din Oradea și Beiuș, care 
și-au depășit de două ori angajamentele luate.

(Agerpres)

Acțiuni gospodărești 
edilitare

La propunerile deputa- 
filor, comitetele execu
tive sie sfaturilor popu
lare din Valea Jiului au 
întreprins anul acesta nu
meroase acțiuni gospodă
rești edilitare. In diferite 
localități din această par
te a țării au fost pavate 
și asfaltate străzi pe o 
suprafață totală de peste 
11 600 mp și s-a extins 
iluminatul fluorescent pe

străzi în lungime de 2,5 
km. De asemenea, s-au 
făcut lucrări de canalizare 
și extindere a rețele, de 
apă potabilă. La întreți
nerea și modernizarea lo
calităților Văii Jiului o im
portantă contribuție au a- 
dus-o cetăfenii care ;u 
efectuat în acest an a- 
proape 1 500 000 de ore 
de muncă patriotică.

(Agerpres)

■- : ci aii st

Inginerul zootehnist Gheorghe Panfiliciuc, președintele gospodă- Ce le va povesti azi pionierilor tovarășa instructoare ? învățătoarea Cecilia Holban, va începe peste cîteva minute să
riei colective, este un pasionat al profesiei sale. predea la cercul de învătămint politic U.T.M.

Doctorița, abia sosită în sat, și-a început munca. Prima zi, primul 
pacient I

Astă seară s-au adunat din nou în jurul inginerului agronom, Con
stantin Vasiliu, cursanții la cercul de învăjămînt agrotehnic.

Pregătiri 
pentru iarnă

în toate unitățile C.F.R. din 
țară au fost terminate lucră
rile de pregătire a vagoanelor 
de călători în vederea iernii.

Au fost revizuite și reparate 
instalațiile de încălzire, s-au 
etanșat ușile și ferestrele va
goanelor. Pentru asigurarea 
iluminatului în bune condiții, 
lucrătorii din cadrul Direcții

Laborator
pentru analiza solului

Baza de cercetări științifice 
din Timișoara a Academiei 
R.P. Romîne și Institutul A- 
gronomic din Timișoara au 
organizat recent la Lugoj un 
laborator pentru analiza solu
lui.

Specialiștii fac analiza diie- 

lor regionale C.F.R. au verifi
cat instalațiile tuturor vagoa
nelor din exploatare, eliminînd 
scurgerile de curent electric.

Pînă în prezent pe mai 
mult de jumătate din lungi
mea traseelor de cale ferată 
expuse înzăpezirilor au fost a- 
șezate parazăpezi.

(Agerpres)

ritelor tipuri de sol din zona 
de deal pentru a orienta mai 
bine unitățile agricole socia
liste în folosirea corespunză
toare a îngrășămintelor natu
rale și chimice.

(Agerpres)

■
 isile Coman, se

cretarul comitetu
lui de partid din 
comuna Ciobanu, 
reg. Dobrogea, își 
aduce aminte că 
acum douăzeci de 

ani în sat erau cei drept, 
cîțiva intelectuali: un în
vățător (la a cărui școală 
învățau carte doar o treime 
din copiii satului), preotul, no
tarul, moașa, un perceptor și, 
pentru că satul e pe malul 
Dunării, mai trăia aici un a- 
gent de pescărie. In afară de 
învățător, care cît de cît mai 
dădea cu copiii o serbare pe 
an, vara, la închiderea școlii — 
ceilalți „intelectuali“ se țineau 
departe de preocupările țăra
nilor, pe ei nu-i interesa viața 
și destinele satului.

Dar sînt de atunci douăzeci 
de ani...

Satul transformat în între
gime cuprinde acum cu totul 
și cu totul alt tablou al inte

1111111111SMISMMtk i e acest specimen 
ciudat și în lond 

I monstruos l-am cu- 
noscuf pe cînd a- 

1 1 veam șaisprezece ani
'’rmllll ca orice tînăr de

vîrsta mea, visam o 
dragoste eternă. Eram mulți astfel 
de tineri cum sînt și azi, cum au 
fost și vor fi totdeauna, care vi
sau și ei o dragoste eternă. Po
vesteam între noi înfiorați despre 
fata iubită și scriam versuri pros
lăvind-o. Nu știam ce-i aceea 
dragoste eternă, dar năzuiam spre 
ea, poate și ca o urmare a lectu
rilor noastre, poate că mai cu
rînd din tendința firească a omu
lui spre frumos ; fiindcă niciodată 
și la nici unul dintre tineri această 
năzuinfă de adolescent n-a năs
cut decîf gînduri pure.

De atunci au trecut un număr de 
ani, mi-a fost dat și mie, ca tu
turor din generația mea, să cu
nosc dragostea sub înfățișarea ei 
obișnuită. Cum o fi, într-adevăr, 
dacă există, dragostea eternă, 
n-am putut alia. Am aliat însă 
multe alte lucruri, poate nu \atîf 
„eterne“, cît trainice, care lac 
din iubirea omenească un senti
ment cel puțin tot atît de frumos, 
pe cit mi se părea în adolescență 
« fi iubirea veșnică. Am cunoscut 

lectualilor care trăiesc și mun
cesc aici. Există în sat un nu
cleu important de intelectuali 
proveniți din popor și legați 
organic de aspirațiile, de mun
ca și de realizările poporului 
nostru. Cea mai mare parte 
dintre ei sînt tineri. Tineri 
prin vîrstă, tineri prin forma
ție, tineri prin vigoarea mun
cii lor și prin îndrăzneala cu 
care-și îndeplinesc menirea.

Dacă e ceva matur în ființa 
lor, atunci este vorba de 
maturitate în a înțelege viața 
și misiunea înaltă pe care le-a 
incredințat-o partidul.

Nimic mai convingător de- 
cît faptele.

In comuna Ciobanu, sînt a- 
cum aproape 20 de învățători 
și profesori, un inginer agro
nom, unul zootehnician, un 
medic, un felcer, un medic ve
terinar, mai mulți tehnicieni. 
Ei au înțeles că sînt solicitați 
în sat nu numai ca specialiști, 
ci și ca participanți activi la

prietenia, sinceritatea, încrederea, 
statornicia și înțelegerea, cinstea 
și respectul, am cunoscut satisfac
țiile pe care le aduc bucuriile pa
ternității, o familie bine așezată, 
și încă alte bucurii obișnuite, dar 
care sînt cît se poate de impor
tante fiindcă ocupă un loc destul

de mare în ceea ce se cheamă 
fericire.

La șaisprezece sau șaptespre
zece ani însă, cînd l-am întîlnit 
pe individul de care voi vorbi 
mai puteam să mă minunez că 
există și unul ca el, fiind singu
rul dintre noi care nu-și pierdea 
piuitul în fața nici unei fete, fi
ind singurul care avea rețete sigure 
pentru „cucerirea“ oricăreia din
tre ele. Știa șlagăre la modă, știa 
„conversația“, uitase de bună- 
ziua, preferîndu-l pe „good by“, 
imita la perfecție în atitudini și 

întregul proces de dezvoltare 
a satului.
Pe învățătoarea Cecilia Hol

ban o întîlnești dimineața în
tr-o sală de clasă, cu elevii 
dintr-a IV-a. De la ea în
vățat copiii aceștia tot ce știu 
ei azi. Cecilia Holban i-a luat 
în grija ei din prima lor zi de 
școală. Copiii îi spun deci 
„tovarășa învățătoare“, iar in 
sat, un grup numeros de tineri, 
băieți și fete, îi spun „tova
rășa propagandistă"■ In serile 
lecțiilor, tinerii cursanți la în
vățământul politic U.T.M. stau 
în bănci și ascultă expunerea 
limpede și captivantă a pro
pagandistei. De trei ani tînăra 
învățătoare predă la învăță- 
mîntul politic U.T.M.

In același timp Cecilia Hol
ban, joacă în echipa de tea
tru. Învățătoare, propagan
distă — artistă amatoare !

A fost primită de curînd in 
rîndurile candidaților de 
partid.

gesturi pe Garry Cooper, dar, mai 
ales, avea o „concepție“ despre 
dragoste, o „concepție" care-i a- 
parținea numai lui și care pe noi 
ne cam speria. Pentru el drago
stea era un „moft“. O inventaseră 
poeții. Pentru el, să visezi cu 
ochii deschiși la o fată constituia

de Remus Luca

culmea prostiei. Să învălui fiinfa 
iubită în lumina celor mai curate 
idealuri era, după părerea lui, o 
aiureală. Să cauți pe acel om ală
turi de care să-ți trăiești întreaga 
viată i se părea o romanță demo
dată, și așa mai departe. Idea
lul lui era femeia fără dra
goste, plăcerea Iară pasiune, tară 
„încurcături", zborul fluturelui din 
floare în floare, cu cît mai dese

Un alt tînăr intelectual, în
vățătorul Victor Popescu. El e 
mai vechi in sat. Intîi, cu 
cîțiva ani în urmă, s-a ocupat 
de sport. A creat o echipă de 
fotbal, apoi în afară de sport 
a început să se ocupe de bri
gada artistică de_ agitație.

Brigada și-a îmbunătățit me
reu programele și a ajuns a- 
cum să cîștige locul I la ulti
mul concurs raional.

In funcția de instructor al 
brigăzii face nu numai muncă 
de regizor. Brigada în care 
joacă tinerii colectiviști tre
buie nu numai să interpreteze, 
ci să creeze programe noi 
și care să intervină activ în 
viața satului.

— Noi ne străduim — spune 
Victor Popescu — să facem din 
brigada de agitație nu numai 
o formație artistică care să 
cînte și să recite, ci o formă 
activă a muncii politice, un 
fel de ziar, o gazetă care con
stată anumite stări de lucruri 

popasuri — de-o clipă sau, mai 
bine zis, de-o noapte. De aceea 
l-am și numit „fluture de noapte“, 
el fiind ipostaza de suprafață a 
unei omizi nesimțitoare, al cărui 
rost în lume nu-i decîf să devore 
frunzele pădurii.

Fluturele pe care-l cunoscusem 

pe cînd avea șaisprezece sau 
șaptesprezece ani, l-am pierdut 
din vedere. Nu știu ce s-a ales de 
insul țanțoș, care ne lăsa cu gura 
căscată povestindu-ne nenumăra
tele sale „aventuri“, deși n-aș 
putea spune că-l credeam în fo
tul. De tulburat însă ne tulbura. 
Omida, trecînd, lăsa în urma ei 
o dîră urît mirositoare.

Se vede că sămînța fluturelui 
de noapte n-a pierit de tot. Cilind 
cîteva scrisori sosite la redac
ția „Scînteii tineretului“ mi-am 
dat seama că, pe ici pe colo, se 

și trage concluzii, care împăr
tășește experiența fruntașilor 
și satirizează neajunsurile...

Iată deci preocupările unui 
tînăr învățător din sat...

Intelectual al satului este și 
inginerul agronom. Firește, 
prin natura muncii lui ingine
rul agronom își face simțită 
prezența în sat prin contribu
ția pe care și-o aduce la spo
rirea rodului bogat al ogoare
lor socialiste- Aceasta este mi
siunea lui de căpetenie. Ingi
nerul Constantin Vasiliu a ve
nit în sat din aprilie. Puțin 
timp, dar destule satisfacții. 
De pe 220 de hectare gospo
dăria colectivă din Ciobanu a 
scos 5 000 de kg de porumb 
boabe la hectar. Pentru prima 
dată se obține aici o asemenea 
producție și încă într-un an 
secetos.

Pe inginer îl găsești de 
obicei pe cîmp. Munca lui îl 
solicită acolo zi de zi. Ingine
rul are și importanta sarcină 

mai găsește cîte un specimen de 
acesta pentru care dragostea 
obișnuită e un „moft“, un simplu 
prilej de plăcere, indivizi în al că
ror suflet gîndul curat și cinstit 
e o floare rară. Ici, unul că
sătorit care se „îndrăgostește“ în 
fiecare zi, colo un altul, logodit 
care se mai logodește cu trei fete 
într-un interval de o lună, din
colo un altul care pînă la două
zeci de ani a avut timp să divor
țeze a treia oară.

Scrie o tînără din Cisnădie des
pre un inginer, căsătorit, cu copii, 
a cărui soție este o femeie cum
secade,. stimată de toată lumea ; 
el însă, fluturele, dă tîrcoale fe
telor de prin ateliere, le promi
te că se căsătorește cu ele, 
dacă-l „iubesc“, le ademenește 
cu motocicleta. Scrie un elev 
din Calafat că surorii sale, o 
lată liniștită și cuminte, i s-a pre
zentat unul la bal, care, jucînd 
teatru, a reușit s-o convingă că 
este îndrăgostit sincer și fata l-a 
crezut, l-a îndrăgit și s-a căsăto
rit cu el. Pentru ca abia mai târ
ziu să afle că individul a mai fost 
căsătorit de cîteva ori, prin cîte
va orașe, și să afle că nu-i ea

(Continuare în pag. a V-a) 

de a face din fiecare colecti
vist un cunoscător al agroteh
nicii.

L-am găsit pregătindu-și 
programul cursurilor de trei 
ani. In afara lecțiilor, ingine
rul care este și lectorul a două 
cercuri (viticultură și cultura 
mare) are in proiect să orga
nizeze cu cursanții vizite la 
Murfatlar, la Valu lui Traian, 
să facă multe demonstrații 
practice în cîmp.

— A preda niște lecții și a- 
tîta tot ne spune inginerul — 
nu-i mare lucru. Este însă o 
chestiune de conștiință a in
ginerului agronom, chestiunea 
pasiunii și responsabilității 
mari pe care o are față de 
cursanți atunci cînd trebuie 
să-i învețe știința agricolă. 
Cursanții nu sînț alții decît 
oamenii care trebuie să știe 
bine cum i se smulg pămîntu-
lui daruri cît mai bogate
și care așteaptă de la ingi-
nerul agronom să-i înve-
țe acest lucru !... Mă bucur
că venind aici colectiviștii

MIHAI CARANFIL 
Foto : IONEL CUCU

(Continuare în pag. a IV-a)
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MARIREA VITEZEI
DE LAMINARE

în U.R.S.S. s-au elaborat prin sinteză lnbri- 
fianti tehnologici care micșorează frecarea la 
laminarea la rece a metalelor într-o măsură 
mai mare decît uleiul de palmier — lubrifiant 
recunoscut în întreaga lume ca fiind cel mai 
indicat în acest scop.

Noile substanțe iubrifiante au fost sintetizat« 
la laboratorul pentru .prelucrări prin deformare 
plastică din Institutul de metalurgie, sub con
ducerea Iui I. Pavlov, membru corespondent al 
Academiei de Științe din U.R.S.S.

Folosirea acestor substanțe la o uzină din 
Moscova a permis sporirea substanțială a vite
zei de laminare a metalelor.

ta Institutul de aparate pentru sudură elec
trică din Leningrad s^a realizat o instalație ex
perimentală de sudură cu fascicul electronic.

Sub ansamblul principal al instalației Se află 
o cameră de vid. Acolo se desfășoară toate pro
cesele de sudare. Camera de formă cilindrica se 
execută din oțel refractar. In interior este mon
tată o măsuță mobilă destinată să deplaseze 
piesa fixată pe ea pentru a o expune în perma
nentă fasciculului electronic. Camera este erme
tic închisă, iar printr-un vizor de sticlă se poate 
urmări procesul de sudare.

Pentru funcționarea în condiții optime a In
stalației, este necesar ca presiunea din cameră 
să iie de zeci de milioane de 
siunii atmosferice.

Fluxul puternic de elec
troni este emis de așa-nu- 
mitul tun electronic, aparat 
care se aseamănă cu un 
tun de artilerie, dar are 
dimensiuni de mii de ori 
mai mici. Tunul emite flu- 
xul electronic și îl diri
jează spre piesa de sudat, 
intrucît bombardarea piesei 
cu electroni se desfășoară 
cu o viteză uriașă, mereu crescîndă, energia re
zultată din mișcarea lor se transformă în energie 
calorică, capabilă să topească și să sudeze orice 
metal.

Procesul de sudare durează aproximativ două 
minute. Se obține o cusătură sudată foarte si
gură și rezistentă.

Termovizoru l
După cum relatează ziarul „Izvestia", oamenii 

de știință sovietici au realizat un aparat — 
denumit termovizor — care permite să se foto- 
grafieze orice ființe și obiecte cu ajutorul pro
prie! lor radiații termice invizibile.

Termovizorul se compune din două părți : e- 
cranul — o cutie metalică cu ferestruică pătra
tă verzuie, și o cameră pe un trepied, care, după 
aspectul exterior, amintește de o cameră de te
leviziune. Dar în locul obiectivului camera este 
prevăzută cu două oglinzi îndreptate una spre 
alta. Ele recepționează radiația termică, care 
emană de ia obiect sau ființă. Apoi, această ra
diație slabă se transformă in semnale electrice 
care reproduc pe ecran imaginea corpului, vi
zibilă cu ochiul liber.

Aparatul identifică ființele sau obiectele cu o 
temperatură pînă la 0° C, dar, în principiu, poa
te recepționa la o temperatură și mai joasă.

Aparatul este capabil să sesizeze variațiile de 
temperatură de cîteva zecimi de grad.

oii interioară pre-

Regiunea Hunedoara

Regiunea Brașov

laboratoare, unul din 
mari institute de vi- 

pe plan mondial.

crea 6 
sporti- 
atrage-

i/e intmnimbioMe

tineretului

■i■■hm
„Siderurgistul" 
fi prezenți pe 

pe patinoare,
Cercetătorii institutelor noastre dispun de uriașe mecanisme, laboratoare moderne, în care pot efectua a serie de 
studii menite să. ducă la continua îmbunătățire a producției. în fotografia de mai sus vă prezentăm o secție a Insti
tutului de cercetări electrotehnice. Unul dintre cercetătorii institutului lucrează la pupitrul de comandă al generatorului 

de impuls de tensiune.
Foto: AGERPRES

TELEVIZIUNEA
SI COSMOSUL

Astronomul sovietic Iosif Șklbvski a făcut o 
interesantă observație. Planeta noastră emite un 
flux de radiații pe lungimea de undă de un 
metru, aproape la iei de puternice ca acelea ale 
Soarelui in timpul perioadelor cînd pe Soare nu 
sini pete. Pămîntu! emite radiații de 1 000 de 
ori mai puternice decît acelea emise de Venus 
și Mercur.

Fapt curios : Europa și America de Nord ' au 
radiații mult mai puternice decît Africa și Asia 
de sud și Asia centrală. Trebuie arătat că în 
urmă cu cîteva zeci de ani, aceste radiații erau 
de un milion de ori mai puțin importante.

Despre ce este vorba î Acest fenomen este 
cauzat de televiziune. Mai multe mii d® centre 
de televiziune funcționează azi pe Pămint și 
dacă se ține seama că puterea medie a fiecă
ruia din acestea este de 20 kW și, fapt esențial, 
că undele de televiziune pătrund liber prin at
mosfera terestră, cauzele acestor radiații sint 
lesne de explicat.

Tînăra din fotografie, Ana Boc, 
efectuează o probă de marcare 
a firelor de lină în laborato
rul Filaturii „Octombrie Roșu" 
din comuna Ghimbav — ope
rație pe care o face zilnic de 
nenumărate ori și căreia îi 
acordă de fiecare dată o mare 
atenție pentru a realiza 
îmbunătățirea continuă a cali

tății produselor«

Economii 
prin inovații

Nu de mult, la cabinetul tehnic 
al Fabricii de țevi din Roman s-au 
încheiat — după experimentare — 
calculele la inovafia unui colectiv 
format din tinerii : 
Mihai, 
George 
bricarea 
releelor 
duse în 
a liniei 
duc întreprinderii 
61 256 lei.

La acest cabinet tehnic, de la 
începutul anului și pînă acum s-au 
înregistrat 212 propuneri de ino
vații și raționalizări din care 106 
au și fost aplicate. Valoarea eco
nomiilor antecalculafe la aceste 
inovații se ridică la »urna de lei 
2154 000.

inginer Kiss 
electricianul Mihalache 
și alții, privitoare la fa
in această uzină a fofo- 

metalurgice care, intro- 
sistemul de automatizare 

de prelucrare la cald, a- 
economii de

AL. HATMANU 
tehnician

In preajma primei etape
a Spartachiadei de iarnă

DEVA (de la coresponden
tul nostru) — Organizațiile 
U.T.M. și asociațiile sportive 
din orașul Hunedoara au gră
bit mult ritmul pregătirilor 
în vederea Spartachiadei de 
iarnă a tineretului. Aceasta 
și pentru faptul că în ul
timele zile în regiunea Hune
doara a nins abundent. In fie
care din cele 43 asociații au 
fost formate colective de ti
neri pentru înscrierea partici- 
panților la disciplinele Spar
tachiadei : gimnastică, patinaj, 
șah, schi, tenis de masă, trîn- 
tă, haltere etc. Spre deosebire 
de anul trecut, cind întrece
rile din cadrul Spartachiadei 
de iarnă au cuprins 14 000 de 
tineri, anul acesta, organiza
țiile U.T.M. și-au propus să

/

ele mai noi cuce
riri in domeniul 
construcțiilor de
stinate instituții
lor de știință și 
învățămînt precum 
și cele mai noi a-

chiziții în tehnica 
științifice și-au 
în noul Institut 
biologie din 
Bravu.

Să începem 
cîteva amănunte arhitectonice.

Clădirea impunătoare a In
stitutului de inframicrobiolo- 
gie executată după planurile 
institutului „Proiect Bucureș
ti” constituie o adevărată 
uzină științifică cuprinzînd 
peste 360 de încăperi destinate 
laboratoarelor, sălilor de stu
diu și accesoriilor.

Cele două corpuri de clădiri 
ocupă o suprafață construită 
de cca 5 400 metri pătrați. 
Bunul gust, confortul și teh
nica cea mai modernă și-au 
pus pecetea pretutindeni. Pe
reții vopsiți în ulei și vinacet, 
pardoselile din covor derma- 
tin, mozaicurile policrome, 
marmura sint numai cîteva 
elemente ale sălilor care le 
dau un aspect strălucitor.

Intr-unui din corpurile clă
dirii, o scară interioară elico- 
idală ne conduce spre primul 
etaj unde se află o sală mare, 
gen aulă destinată ședințelor 
de referate și comunicări ști-

cercetării 
dat întîlnire 

de inframicro- 
șoseaua Mihai

mai întîi cu

ințifice. In același corp se mai 
găsesc biblioteca și fișierul 
central al institutului.

Un alt corp este destinat 
conducerii științifice și birou
rilor administrative ale insti
tutului. Aci se află și came
rele de studiu ale cercetători
lor, sălile de lucrări practice 
pentru medici.

In sfîrștt, în ultimul corp 
sînt grupate laboratoarele. 
Fiecare laborator este de fapt 
un „apartament“ format din 
mai multe încăperi despărțite 
prin pereți de sticlă. Dispuse 
pe patru nivele, laboratoarele 
au la dispoziție și camere spe
ciale de experiențe pe anima
le. Pentru aceste animale s-a 
amenajat o „bucătărie“ cen
trală, situată la parter, de 
unde hrana este transportată 
cu liftul la fiecare etaj.

Subsolul clădirii cuprinde 
camere în care temperatura 
se poate regla la comandă, o 
centrală de ventilație, o ca
meră compresor ș.a.

In acest cadru modern și 
confortabil se vor desfășura 
lucrările științifice ale noului 
Institut sub conducerea acade
micianului Ștefan Nicolau. O- 
biectul acestor cercetări îl vor 
constitui, așa cum ne-a decla
rat tov. dr. N. Cajal, directorul 
adjunct științific al institutu
lui, lumea virusurilor.

Institutul de inframicrobio- 
logie.al Academiei R.P.R. va 
constitui astfel, prin numeroa-

sele sale 
cele mai 
rusologie
Secțiile sale profilate pe cele 
mai arzătoare probleme ale 
biologiei contemporane vor 
căuta să dea răspunsul multor 
enigme pe care le mai ridică 
astăzi știința. Astfel, un sec
tor special se va ocupa de re
lațiile dintre virusuri și can
cer — altul va studia originea 
infecțioasă a unor boli cardio
vasculare, a bolilor căilor res
piratorii și multe altele. Viru
surile vor fi cercetate atît din 
punctul de vedere biochimic, 
cît și morfologic în laboratoa
re de biochimie și morfologie. 
Cercetări de genetică, de me
todică a culturilor de celule și 
țesuturi, de variabilitatea in- 
framicrobiană și alte studii le
gate de lumea infinitului mic 
vor putea fi efectuate în con
diții optime, în grupurile de 
laboratoare ale noului institut.

Institutul va menține per
manent legătura cu spitalele. 
Un exemplu îl constituie sec
ția de diagnostic inframicro- 
biologic care va lucra în co
laborare cu spitalul de boli 
contagioase „Victor Babeș".

Noul Institut de inframicro- 
biologie va putea astfel con
tribui la marea ofensivă care 
se desfășoară în întreaga țară, 
pentru apărarea sănătății 
populației.

dr. E. ROȘIANU

BRAȘOV (de la 
corespondentul nos
tru). — Spartachia
da de iarnă a tine
retului constituie 
pentru organizațiile 
U.T.M. și asociațiile 
sportive prilej de 
intensificare a acti
vității sportive pe 
perioada de iarnă, 
mobilizînd tineretul 
la o activitate spor
tivă organizată, 
dîndu-i posibilita
tea de a se pregăti 
temeinic în același 
timp pentru trece
rea normelor com
plexului sportiv 
G.M.A.

In regiunea Bra
șov, pentru 
șurarea în 
condițiuni a 
tachiadei de 
a fost întocmit de 
către U.C.F.S., în 
colaborare cu co- 
mitetul 
U.T.M., 
plan de 
Planul 
une a 
lucrat

. structorii teritoriali 
U.T.M. și cu comi
siile raionale de pe 
lîngă secția de pro
pagandă a comi
tetelor raionale 
U.T.M. Aceasta, în

desfă- 
bune 

Spar- 
iarnă,

regional 
un vast 

acțiune, 
de acți-

fost pre- 
cu toți in-

Bogată activitate
culturală

ț-x e Ungi conferințe, seri litera- 
r-*  re, șezători, seri de întrebări 

și răspunsuri, colectivul că
minului cultural „Nicolae Bălces- 
cu" din comuna Smîrdioasa, raio
nul Zimnicea, regiunea București, 
pune un accent deosebit pe acti
vitatea formațiilor cultural-artisti- 
ce care se bucură de o largă 
popularitate In rlndurile țăranilor 
colectiviști.

Pe baza planului de muncă, în 
aceste seri lungi de toamnă se 
desfășoară o bogată activitate cul
turală.

Astfel, seară de seară, pe ulițele 
satului poți vedea tineri țărani co
lectiviști — artiști amatori — Jn- 
dreptîndu-se spre căminul cultural 
unde, Iie că iac repetiții, fie că 
prezintă un spectacol. Repertoriul 
iormațiilor artistice din cadrul că
minului cultural de aici s-a îm
bogățit simțitor. Brigada artistică 
de agitație, care este una din for
mațiile artistice cu o bogată acti
vitate, a introdus !n repertoriul 
său un spectacol concert intitulat 
„Cu zîmbetul pe buze", alcătuit

din scenete, cuplete șl cîntece din 
folclorul local, cules de colectivul 
de creație de pe lingă căminul cul
tural și care vorbește despre rea
lizările satului și viața nouă a co
lectiviștilor.

Acest spectacol-concert, la care 
își dau concursul cei mai talentați 
tineri colectiviști ca : Florian Mus
tață, Tanța Vasile, Florea Tache, 
Ținea Oprea, Nicu Stroe, Ilie Dul- 
ceanu, Viorica Manea și alții, -se 
bucură de un deosebit succes. Cu 
acest spectacol-concert se va pleca 
In turneu în satele vecine din 
raionul Zimnicea. De asemenea, 
brigada artistică a pregătit un 
nou spectacol intitulat „Viață nouă 
avem în sat", realizat de același 
colectiv de creație și care este 
alcătuit din scenete și cuplete care 
vorbesc despre viața nouă a salu
lui nostru — spectacol ce a fost 
prezentat In premieră pe scena că
minului cultural.

vederea mobilizării 
unui număr cît mai 
mare de tineri pen
tru a participa la 
toate ramurile spor
tive ale Sparta
chiadei : gimnasti
că. haltere, patinaj, 
schi, săniuțe, tenis 
de masă, tir etc. A- 
nul acesta. spre 
deosebire de alți 
ani planul de ac
țiune prevede și 
numărul tinerilor 
care vor trebui a- 
trași la această ac
țiune sportivă : a- 
proape 300 000.

Pentru desfășu
rarea spartachiadei, 
organizațiile U.T.M. 
vor ajuta asociații
le sportive și clubu
rile sportive la 
verificarea și repa
rarea materialelor 
și echipamentului 
sportiv. Se vor lua, 
de asemenea, mă
suri pentru amena
jarea sălilor 
sport, pîrtiilor
schi și patinoare
lor. Pînă la 23 de
cembrie vor fi 
amenajate 3 pîrtii 
de schi, 5 patinoare 
și 4 poligoane de 
tir. Datorită condi
țiilor existente, cît 
și la cererea tineri
lor, în mediul să-

tesc se vor 
noi asociații 
ve. Pentru 
rea tineretului la 
Spartachiada de 
iarnă si pentru mo
bilizarea tuturor 
organizațiilor în a- 
ceastă acțiune, 
întreaga 
Brașov a 
sată o 
care are

de 
de

în 
regiune 

fost lan- 
întrecere 
următoa

rele obiective: cel 
mai mare număr de 
asociații nou crea
te la sate (pe ra
ioane), atragerea la 
competiții a majo
rității tineretului, 
cel mai mare nu
măr de noi membri 
înscriși în U.C.F.S. 
La nivelul orașului 
și raioanelor au 
fost confecționate 
cupe, diplome și 
plachete pe ramuri 
sportive care se 
vor înmîna celor 
mai buni sportivi 
în cadrul concursu
rilor ce vor avea loc. 
Organizația U.T.M. 
șl asociațiile sporti
ve, precum și con
siliul U.C.F.S. din 
regiune își desfă
șoară munca sub 
lozinca „Nici un tî- 
năr în afara Spar
tachiadei de iarnă 
a tineretului“.

mobilizeze un număr de: peste 
20 000 de participanți. Numai 
din asociația 
(C.S.H.) vor 
pistele de schi, 
în fața meselor de tenis sau 
șah și la alte probe, circa 
6000 de tineri. Din asociația 
„Constructorul“ (I.C.S.H.) vor 
participa de asemenea, peste 
4 000 de tineri, băieți și fete, 
din asociația „Victoria“ din 
Calan peste 2000 de tineri, din 
asociația „Minerul“ Glielar pe
ste 1S00 de tineri etc. Partici
parea unui număr mare de 
tineri muncitori, elevi, țărani 
colectiviști la întrecerile spor
tive din această iarnă, dă in
tr-adevăr Spartachiadei 
iarnă un larg caracter 
masă. Pentru desfășurarea în 
bune condițiuni a acestei în
treceri, U.C.F.S. din orașul 
Hunedoara, în colaborare cu 
comitetul orășenesc U.T.M. 
cu sprijinul organizațiilor de 
bază U.T.M. și al asociațiilor 
sportive, au trecut din timp la 
pregătirea bazelor sportive 
care vor găzdui întrecerile.

în timpul spartachiadei din 
anul trecut s-au afirmat ta
lente sportive deosebite din 
rîndul tinerilor participanți 
din Hunedoara. Astfel, tînă- 
rul laminorist Gheorghe Prej- 
ban a ajuns pînă in finala pe 
țară, ocupind locul II la tria
tă, categoria 67 kg. Termo- 
tehnicianul Emil Mendea a 
ocupat locul II la șah pe re
giune etc.

Pentru ca anul acesta între
cerile sportive să se desfășoa
re la un nivel tehnic și mai 
ridicat, zilele trecute au în
ceput antrenamentele la te
nis de masă, șah și popice. 
Este însă necesar ca antrena
mentele preliminarii să în
ceapă la toate probele sporti
ve și îndeosebi la trîntă, hal
tere și tir unde sint suficiente 
condiții materiale. Asociațiile 
sportive dispun 
însemnate pentru procurarea 
de patine, schiuri și alte ma
teriale sportive, dar pînă în 
prezent aceste fonduri au fost 
prea puțin folosite. Organiza
țiile U.T.M. au datoria să se 
ocupe 
zarea

PE

ț.

de 
de

de fonduri

mai mult, de populari- 
Spartachiadei.

■9-

SCURT
9 Pe patinoarul artificial din 

Budapesta s-a disputat meciul in
ternațional de hochei pe gheață 
dintre echipele reprezentative aie 
R.P. Ungare și Franței. Au ciști- 
gat gazdele cu scorul de 5—2 (1—0| 
3—1; 1—1).

® Sala sporturilor de la Flo- 
reasca va găzdui sîmbătă seara de 
la ora 20 întilnirea de box dintre 
echipele selecționate ale orașelor 
București și Berlin.

IONEL TRIFU
protesor

Foto: S. NICULESCU
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Imagini vii și convingătoare
ale prezentului!

însemnări despre piesele într-un act
eatrul de amatori a 
devenit o prezență 
firească și indispen
sabilă în marile în
treprinderi, în car
tierele orașelor, în 
așezările de la sate.

Cine a asistat la vreuna din în 
tiinirile marei competiții care
poartă numele lui Caragiale a
observat ce corespondențe emo
ționale, cu totul deosebite, se
stabilesc între ardoarea interpre- 
ților neprolesionișfi și interesul 
familiar al spectatorilor care-i a- 
plaudă. Această apropiere dintre 
sală și scenă se îndeplinește

însă, ca și în teatrele cele mai 
mari, pe baza textului dramatic.

Prin cele mai bune lucrări ale 
sale dramaturgia noastră realist- 
socialistă a reflectat, în spiritul 
unui optimism militant, lupta din
tre nou și vechi, soluționînd f>e 
baza inedite raporturile multiple 
și complexe dintre om și socie
tate. Piesele tntr-un act se in
tegrează nu mai puțin cerințelor 
și exigențelor genului dramatic, 
iar unele înfăptuiri în acest do
meniu sînf desigur, meritorii, Ră- 
mîne totuși la ordinea zilei ne
cesitatea unui considerabil efort 
creator in direcția scrierilor clești-

nate teatrului de amatori. Intre 
numărul pieselor scurte de bună 
calitate și nevoile crescînde ale 
echipelor artistice se păstrează 
încă un decalaj evident.

Printre dramaturgii consacrați 
pot fi amintiți cîfiva care au pă
strat legături constante cu creația 
pentru scenele mici. Lucia De
metrius, Mihail Davidoglu, Sutb 
Andras, Teofil Bușecan au scris cu 
o egală respirație artistică piese 
cu unul sau mai multa acte. Fe
nomenul este firesc și ar avea 
depline temeiuri de generalizare. 
Nimic nu ne îndreptățește să con
siderăm drama într-un act ca spe

cie minoră a genului. Am în
drăzni chiar să afirmăm că pentru 
a obține bune rezultate în drama
turgia scurtă se cere o înaltă ca
pacitate creatoare. Esfa vorba 
doar, de a concentra datele dra
mei într-un careu scenic limitat, 
fără a simplifica deloc lucrurile. 
Piesa într-un act este o operă 
dramatică cu o neobișnuită forță 
de esențializare, căci ea își pro
pune să cuprindă în puține re
plici înțelesuri 
conflicte acute.

Autenticitatea 
și în sectorul

ample ale

conflictelor 
pieselor

unor

este 
scurte

cheia de boltă a întregii con
strucții dramatice. Obligația de a 
descoperi ciocniri semnificative 
cu adinei implicații sociale pri
vește nu mai puțin drama înfr-un 
act, unde termenii opuși se cer. 
desemnați cu o limpezime de 
cristal.

Aci ar fi de subliniat, cu riscul 
de a ne repeta, cîteva condiții, 
în primul rînd trebuie să amintim 
că a destina unei scrieri teatrale 
care se desfășoară înfr-un timp 
scenic limitat sarcini exagerate, 
înseamnă a o condamna la ne
reușită. Piesa într-un act poate să 
dezbată probleme extrem de se
rioase, dar acțiunea ei, prin de
finiție mai restrînsă, este firesc să 
se axeze pe cercetarea în adîn- 
cime a unui moment dramatic. 
Cu alte cuvinte acestei ramu'i a 
dramaturgiei îi revine sarcina de 
a prezenta conflicte vii surprinse 
însă într-un aspect deosebit de 
semnificativ, 
scurte constă 
fundă, intensă 
care l-a ales.
convingător 
oră (sau cel mult un ceas) nu un 
instantaneu bine ales, ci un pro
ces de îndelungă evoluție drama
tică este, desigur, o pretenție 
nepotrivită. Un bun exemplu ni-1 
dă piesa lui Mihail Davidoglu

Obligația dramei 
în tratarea pro- 

a episodului pe 
A-i cere să rezolve 
într-o jumătate de

„Baba Dochia și brigadierul“ care 
contrazice, din fericire, clișeul 
stereotip al scenetelor schema
tice. In loc să ne prezinte super
ficial „transformarea“ uimitoare 
a unor 
batanți 
axează 
în care 
învinse 
o controversă satirică remarcabilă. 
„Baba Dochia și brigadierul“ fi
xează clar superioritatea deplină 
a colectiviștilor inovatori și con
semnează cu ironie zbaterea jal
nică a învechiților. Piesa nu se 
ocupă și de recuperarea acestora 
din urmă deoarece pentru acea
sta i-ar fi trebuit un alt spațiu 
dramatic care ar fi depășit con
strucția piesei într-un act. Așadar 
piesa a înscris pe agenda sa o 
singură problemă pe care a tra
tat-o însă cu vervă și autentici
tate.

Nu trebuie să înțelegem cumva 
că tema reeducării oamenilor nu 
încape în tiparele dramaturgiei 
cu puține pagini. Ea poate și tre
buie să fie tratată ca o preocu
pare de mare însemnătate dar nu 
în subsidiar, nu ca suplimentare 
grăbită 
o altă 
plarea 
metrius 
ficatoare din viața

.transformarea“
retrograzi înrăiți în com- 
excelenți, Davidoglu își 
piesa pe un conflict real 
elementele înapoiate sînf 

de oamenii înaintați după

a unui conflict central de 
natură. In piesa „lnfîm- 
de la tîrg" de Lucia De- 
întîlnim cîteva fraze edi--

Interioară «

9 La „Zimny Stadion" din Praga 
s-a disputat miercuri seara al doi
lea meci dintre echipele reprezen
tative de hochei pe gheată ale 
R.S. Cehoslovace și Suediei. Lu
cind din nou excelent echipa ceho
slovacă a cîștigat cu scorul de 
4—2 (0—0; 1—1; 3-1).

9 Jocurile ultimei etape a tu
rului campionatului cat. A de fot
bal se vor desiășura duminică. In 
Capitală pe stadionul „23 August" 
se vor disputa în program cuplat 
partidele; Steaua — Progresul 
(12,15) și Dinamo București — Vii
torul (ora 14). lată întîlnirile din 
provincie : Știința Timișoara — Mi
nerul Lupeni, Farul Constanța — 
Dinamo Bacău, Petrolul Ploiești — 
U.T. Arad, Știința Cluj — C.S.M.S. 
Iași și Crișana Oradea — Steagul 
Roșu Brașov.

Atunci cînd îndrumarea vine 
din partea inginerului Nicolae 
Florea, pentru elevii săi — ti
nerii Nicolae Pop și loan Bria, 
orice problemă este lămurită 
pe deplin. Fotoreporterul a 
prins un astfel de moment la 

Uzina „Unirea“-Cluj.

unui făran sărac devenit colecti
vist. Eroul piesei, Stanciu Bălan, 
este 
teva 
care-l răscolesc adînc și-l fac să-și 
repudieze propriile sale porniri 
individualiste. Cînd se termină 
piesa procesul de clarificare al 
personajului principal nu s-a în
cheiat 
rii ne

Este 
tremă 
ginalității pieselor înfr-un act. In 
primul rînd să luăm în conside
rație imperativul unei largi arii 
tematice. Actualitatea desăvîrșirii 
construcției socialismului, oferă 
o multitudine inepuizabilă de 
subiecte și conflicte, lată de ce 
este inacceptabilă sfera sărăcă
cioasă de preocupări a lucrărilor 
teatrale 
poziția 
maiori, 
rînduri, 
repertoriul 
mai multe 
numai pe 
orgolioase, 
și dorința 
lor de a 
bine reliefate și de a rosti texte 
interesante, transfigurate artistic. 
Bineînțeles că piesele într-un act 
pot să procure, cu prisosință, a- 
semenea satisfacții, atunci cînd

trecut de autoare prin cî- 
scurfe situații succesive

dar premizele transfo'mă- 
apar clare și credibile, 
necesar să acordăm o sx- 
importanfă varietății și ori-

care stau astăzi la dis. 
activității artistice de a- 

Faptul că în repetate 
unele formații trec în 

lor piese originale cu 
acte nu trebuie pus 
seama unor porniri 
Se poate distinge aci 
firească a interpreți- 
juca roluri autentice,
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Dansul în școală

primească o inițiere atît 
domeniul dansului modern 
și al jocurilor populare, 

în cadrul activităților

inisterul învăță
mântului aprecia
ză ca binevenită 
dezbaterea iniția
tă de ziarul „Scîn
teia tineretului“

în legătură cu dansul.
\ Reuniunile ce se organizea- 
Àa în școli decurg în general 
înl\r-o atmosferă plăcută.

Ministerul Invățămîntului 
împărtășește însă părerea pe 
care \si-au exprimat-o unii to
varășii în cadrul discuțiilor a- 
mintitd ctt în școli să se ma
nifeste \mai multă preocupare 
pentru à iniția pe elevi în do
meniul dansului, să fie aju
tați să diș.nseze corect, frumos 
și elegant^

In același timp, trebuie avu
tă o grijă (sporită și pentru 
învățarea jocurilor populare, 
care pe lîngă eleganța și ar
monia mișcărilor, constituie 
un mijloc de educație patrio
tică, dezvoliînd la elevi dra
gostea față de frumusețea și 
bogăția folclorului nostru.

Există posibilități ca elevii

să 
în 
cît 
Astfel, 
artistice organizate de școli în 
timpul vacanțelor, precum și 
în cadrul activității din tabe
rele de vară, se vor lua mă
suri pentru învățarea dansului 
modern și a jocului popular.

Ministerul Invățămîntului 
va studia posibilitatea ca ele
vii să învețe încă din școala 
medie în mod organizat dan
sul modern.

Lipsa unor instructori de 
dans competenți ar putea fi 
remediată prin introducerea 
în planurile de învățământ de 
la I.C.E.F. și facultățile de 
educație fizică ale institutelor 
pedagogice de 3 ani a 
lui „Dansul și istoria 
ceasta problemă se 
în prezent în cadrul 
rului Invățămîntului.

obiectu
lui“. A- 
studiază 
Ministe-

ILIE POPA
director general în Ministerul

Invățămîntului

In programul
Casei de cultură

I n urma sugestii
lor făcute de par- 
ticipanții la dez
baterea „întîlnire 
cu dansul”, orga
nizată de ziarul 

tineretului“, am ho- 
creăm o școală de 
o durată de 15

„Scînteia 
tărît să 
dans pe 
zile pentru fiecare serie, la 
care 
să-și 
dern. în acest scop, am alcă
tuit 
din balerini de la Opera de 
Stat ,actori tineri de la Tea
trul Național „Vasile Alecsan- 
dri”, metodiști ai Casei regi
onale a creației populare. Un 
colectiv mai larg, format din 
reprezentanți ai casei de cul
tură a tineretului, ai studiou
lui regional de radio, Filar
monicii, ai filialei regionale a 
Uniunii compozitorilor, comi
tetului de artă și cultură, va 
coordona activitatea școlii 
noastre de dans.

Activitatea școlii nu o vom

tinerii să fie ajutați 
însușească dansul mo-

un corp de instructori

limita doar la a-i învăța 
tineri să execute corect miș
cările dansului în ritmul mu
zicii. Ar fi insuficient. în fața 
tinerilor vom prezenta cîte un 
ciclu de expuneri despre dans, 
istoria dansului etc. Acestea 
vor fi susținute de către oa
meni de specialitate. Membrii 
cineclubului de pe lingă casa 
de cultură și-au manifestat 
dorința de a susține activita
tea școlii de dans pe... peliculă. 
Ei și-au propus să creeze un 
film despre primele lecții și 
primele rezultate ale învățării 
dansului. Proiectarea va fi fă
cută în cadru adecvat: la reu
niune. Acesta este începutul. 
Pe parcurs, experiența noas
tră cît și a altor instituții si
milare ne va da posibilitatea 
să lărgim acțiunea de învă
țare a dansului de către toți 
tinerii.

NICOLAE STOICA 
directorul Casei 

de cultură a tineretului 
din Iași

pe

Ce-și propune Casa
creației populare

de către 
concursul

asa creației popu
lare a Capitalei a 
întreprins în ulti
ma vreme cîteva 
acțiuni pentru în
vățarea corectă a 
dansului modern 

tineri. Astfel, cu 
maeștrilor core-

grafi, specializați în dansuri 
moderne, s-au organizat 
cursuri de dans pe lîngă ca
sele de cultură ale raioanelor 
„1 Mai", „16 Februarie” și la 
căminul cultural din raionul 
„23 August”. Acestea funcțio
nează pe baza unor programe 
analitice întocmite cu grijă de

i
■

n ziarul nostru s-a purtat nu de mult o 
dezbatere largă în legătură cu necesita
tea ca toți tinerii să învețe 
frumos, corect, să înțeleagă 
țiile și conținutul

despre mijloacele concrete 
zeze aceste cerințe.

In urma acestei dezbateri
mezoase propuneri) o parte din instituțiile care pot 
să contribuie la 
răspuns ziarului 
luat sau pe care

să danseze 
semniiica- 

precum șidansului,
prin care să se reali-

I 
sI(la care s-au iăcuî nu-

rezolvarea acestor probleme au 
arătlnd măsurile pe care le-au 
și le propun pentru viitor.

PUBLICĂM MAI JOS RĂSPUNSURI PRIMITE DE LA :

I J
® Cssa creației p^pniare «i î

Capitalei

À ® Casa «ie cultura a tineretului ?

din lași

Palatul cultiiria-Etrașov

Onnedoara
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tori de cluburi și case de 
cultură, profesori de educație 
fizică și coregrafi.

Prin rotație, 
organizate la 
cluburi și case 
Casa creației populare va tri
mite instructori care să țină 
lecții de dans cu exemplificări 
practice.

la reuniunile 
întreprinderi, 

de cultură,

Bineînțeles că vom căuta și 
alte forme și mijloace de ma
nifestare ale ajutorului meto
dic ce trebuie să-l acordăm în 
permanență la cluburi, cămine 
culturale și case de cultură.

VASILE NEGREANU 
director al Casei creației 

populare a Capitalei

La cercul
de educație estetică1

a Palatul culturii 
I din orașul
' ȘOV
1 un cerc de edu- 
i' cație estetică. în 
■ cadrul acestuia a 

fost creat și un 
curs de învățare a dansului 
modern. Durata lui este de 
două luni, iar lecțiile se pre
dau de 4 ori pe săptămînă cu 
fiecare serie de aproape 100 
de tineri. De la început,. con
ducerea Palatului de cultură 
în colaborare cu comitetul o- 
rășenesc U.T.M. s-a preocupat 
ca acest curs să se desfășoare 
după un program bine stabi
lit. El cuprinde lecții teoreti
ce pentru educarea estetică a 
tineretului și lecții practice la 
care tinerii își însușesc teh
nica diferitelor dansuri pen
tru executarea lor corectă, e- 
legantă. Eficiența acestor lec
ții a fost 
darea lor

l Bra-
funcționează

profesorul de dans Iun- 
Tiberiu. Lecțiile teoretice 
în sprijinul însușirii te-

i-țJ-'V-

asigurată prin pre
de către un specia-
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li st, 
ger 
vin 
melor practice. Așa au fost 
de pildă „Dansul și originea 
lui”, „Evoluția. dansului” etc. 
în cadrul lecțiilor practice, 
cursanții învață la început 
„pașii” de bază, iar după a- 
ceea se trece la învățarea co
rectă a diferitelor dansuri.

în afară de aceste lecții 
teoretice și practice, în sala 
Palatului culturii se organi
zează în fiecare duminică re
uniuni tovărășești.

în felul acesta am reușit 
să organizăm și reuniuni mo
del pe oraș care s-au bucu
rat de aprecierea tinerilor. 
Serile petrecute într-un ase
menea cadru sînt într-adevăr 
frumoase și educative.

ADLER FRANCISC 
metodist la Palatul 
de cultură-Brașov

Lecții la club

••
Li

Victoria Dinu și Silviu Stănculescu într-o scenă din spectacolul „Ma- 
tetas Gîscaru“ la Teatrul regional-București.

Construcții trainice, ieftine
Colectiviștii din 

comuna Carbasca, 
raionul Adjud, au 
muncit cu deosebi
tă însuflețire pentru 
a termina înainte 
de termenul fixat 
construcțiile zoo
tehnice planificate. 
Astfel, ei au dat în 
folosință cu 15 zile

termen 
o 

de 300 
magazii 

două în- 
pentru 

capaci- 
capete, 
pentru

înainte de 
trei grajduri cu 
capacitate 
vite, două 
de cereale, 
grășătorii 
porci cu o 
tate de 160 
un saivan 
800 oi, o cramă 
o fîntînă pentru a- 
dăpatul animalelor.

S-a evidențiat în 
mod deosebit echi
pa de construcții 
condusă de Ion Pă
un care, folosind 
materiale de con
strucții din resurse 
locale, a adus gos
podăriei 
de

economii 
peste 15.000 lei.

către 
și colectivul 
cuprinzînd 
pentru învățarea unor dan
suri 
fox,
rarea întocmai a acestei pro
grame analitice a fost urmă
rită de către sectorul core
grafic al casei creației popu
lare, iar cu instructorii s-au 
organizat discuții și convorbiri 
metodice și cîteva lecții prac
tice. De asemenea, aceștia au 
participat la lucrările studiou
lui artistului amator.

Metodiștii casei de creație 
au ținut în ultimul timp con
ferințe urmate de demonstra
ții practice în cadrul unor re
uniuni tovărășești ce au avut 
loc la Casa de cultură a stu
denților din București, Casa 
de cultură a raionului „23 
August", clubul Fabricii de 
pîine „Steagul roșu“ etc.

în urma dezbaterilor care au 
avut loc în paginile ziarului 
„Scînteia tineretului", Casa 
creației populare a Capitalei 
a întocmit un plan de măsuri

sectorul de specialitate 
de instructori 

lecții practice

ca : tango, vals, slo\v 
foxtrot etc. Desfășu-

C. REBEGEA

populare 
a fi aju- 
atît dan- 
și meto-

tubul „Siderurgis- 
tul“ dispune de 
multiple condiții 
materiale pentru or
ganizarea cursurilor 
de dans : sală spa
țioasă, muzică, in

structori. Pentru început, ne-am 
propus să începem aceste cursuri 
cu un număr de 50—60 de ti
neri (25—30 perechi). La acest 
curs tinerii pot învăța — pornind 
de la exerciții de pași, și conti- 
nuînd cu pașii de vals, de tango, 
fox-trot — fiecare dans modern. 
Paralel cu învățarea dansului,

ne-am gîndit că tinerii ar putea 
fi ajutați să-și formeze o bună 
cultură muzicală. Iată de ce 
ne-am propus să organizăm la 
club un număr mai mare de au
diții muzicale care să cuprindă 
selecțiuni din operete, melodii 
de muzică ușoară etc. Cursurile 
pe care ne-am propus să le ini
țiem vor cuprinde un număr de 
tineri din ce în ce mai mare.

BADEA MARIN 
maestru coregraf 

al formațiilor artistice 
de la C.S.II.

Âu terminat împăduririle
Silvicultorii din re

giunea Oltenia au 
terminat campania îm
păduririlor de toam
nă. Anul acesta în re
giune s-a împădurit 
o suprafață de
proape 3 400 ha. O 
bună parte din plan-

a‘

țări s-au făcut pe te
renuri degradate sau 
nisipoase, în lunci și 
ostroave ale Dunării 
folosindu-se 
de arbori 
repede 
valoare 
mare.

specii 
care cresc 

și au o 
economică 

La executarea

de toamnă
lucrărilor din sectorul 
forestier cetățenii din 
satele situate în ve
cinătatea ocoalelor sil
vice au dat un ajutor 
prețios. In felul acesta 
s-au realiza) econo
mii în valoare de 
peste 3 milioane' leu 

(Agerpres)

din care subliniez cîteva ac
țiuni.

Pe lîngă Casa creației popu
lare a Capitalei, începînd de 
la 1 ianuarie 1963, se va des
chide un curs cu durata de 
trei luni, pentru pregătirea 
instructorilor de dans. La a- 
cest curs vor fi invitați și in
structorii de dansuri 
din Capitală pentru 
tați să cunoască bine 
șurile moderne cît
dele de predare a lor.

Organizarea unui colectiv 
metodic care va elabora ex
puneri în legătură cu cele 
mai bune metode de predare 
a dansurilor moderne.

în luna decembrie, în ca
drul studioului artistului a- 
mator, un maestru coregraf de 
la Teatrul „Constantin Tăna- 
se" va prezenta referatul 
„Despre dansul modern”. La 
această expunere vor fi in
vitați să participe, secretari ai 
organizațiilor U.T.M. din în
treprinderi și instituții, direc-

LUCRARiLE
CONSFĂTUIRII

ȘTIINȚIFICE
DE STATISTICA V

Joi dimineața s-a deschis în 
Capitală cea de-a doua consfă
tuire științifică de statistică, 
organizată de Direcția Centrală 
de Statistică de pe lîngă Con
siliul de Miniștri al R. P. Ro- 
mîne.

In ședința de deschidere au 
prezentat referate prof. M. 
Biji, director general al D.C.S., 
despre „Realizări și sarcini în 
munca științifică de statistică 
social-economică“ și prof. Gh. 
Mihoc, membru corespondent 
al Academiei R. P. Rornîne, 
președinte al Consiliului știin
țific metodologic al D.C.S., 
despre „Probleme actuale în 
statistica matematică și teoria 
probabilităților“.

Lucrările continuă.

lucră- 
satelor 

Vifo-

stîlpilor, la săpatul 
și la întinderea ca

(Agerpres)

ffe stat „Valea Jiului“

electrificate
în ultima vreme în regiu

nea Bacău au fost electrifi
cate noi sate, printre care 
Pîrvulești, Malu, Bîrgăoani, 
Frunzeni, Suseni și altele. în 
total, în regiunea Bacău, sînt 
electrificate 300 sate față de 
51 cîte erau în 1960. într-un 
stadiu avansat se află 
rile de electrificare a 
Sănduleni, Dumbrava,
reni, Parîncea. La lucrările 
de electrificare o contribuție 
de seamă o aduc tinerii colec
tiviști. Ei ajută efectiv la fa
sonatul 
gropilor 
blului.

ION ARHIRE 
electrician

Infr-una din clasele de pictură 

ale Școlii de muzică și erte 

plastice „O. Băncilă“ din lași.

dezbat cu talent ascu
țite și de un real interes.

Din păcate, multe dintre piese
le scurte, deși au trecut — în 
sfîrșit — de la oglindirea înte
meierii colectivelor la problemele 
satului socialist, se mențin la cîle- 
va situații-fip. Am spus situajii și 
nu probleme fntrucît carența con
stă nu în tratarea • repetată a ace
leiași teme, ceea ce ni se pare 
normal, ci în reeditarea acelorași 
cîtorva scheme osificate, în con
struirea conflictului. Astfel este fi
resc să apară des în piesele noa
stre contradicția dintre tendința 
avansată de susținere a unei a- 
griculturi științifice și inerția con 
servatorismului stupid. Dar acest 
aspect al luptei dintre nou și vechi 
cunoaște, la rîndul său, ne
numărate ciocniri și întîmplări re 
velatoare. Nu putem desigur ac
cepta repetarea aceluiași veșnic 
țintar, în care președintele și încă 
două personaje țin cu știința, în 
vreme ce un vanitos brigadier se 
agață de metodele vechi, pentru 
ca pînă la urmă toți să-și zlm- 
bească fotogenic. Viata refuză să 
rămînă în asemenea situații pre
fabricate și cere dramaturgiei un 
punct de vedere mai serios și o 
investigație psihologică mai con
sistentă.

La o trecere în revistă a piese 
lor într-un act publicate recent 
observăm persistența unor mai

vechi personaje-tip a căror 
borare în serie continuă, 
vorba între alții, de veșnicul 
nic al colectivei, mucalit și 
obicei atît de înțelept îneît 
greu de înțeles de ce ocupă un 
post atît de modest. Acești „moș 
lehim“ — despre care am vorbi’ 
cu un alt prilej — descind încă 
din prima noastră piesă despre 
colectivizare („Ziua cea mare“ 
de Maria Banuș) și sînt, cu o tristă 
perseverență, produși în mar1 
cantități. Este evidentă aci ten 
dința de a utiliza clișee verifi
cate, ca și credința că acești paz
nici hazlii — situați în afara con
flictului propriu-zis — însuflețesc 
cu snoavele lor o piesă altmin
teri fadă. Mai gravă este stereo 
tipizarea figurii președintelui de 
gospodărie colectivă. După ce, cu 
un an în urmă, au apărut în pie
sele de teatru o întreagă galerie 
de președinți înfumurați și 
grazi, în ultimele luni mai 
comedii într-un act creează, 
tor de identici, un întreg 
de președinți surîzători și 
de personalitate. Jnlr-una din pie
sele mai recente (,,O vizită cu 
tîlc“ de Tiberiu Vornic) acest 
sonaj central al satului, care 
realitate se distinge tocmai 
atribute personale deosebit 
distincte, nici nu are nume, 
tind exclusiv denumirea funcției

auto-ul 
izbutite, 
fi citată 
încearcă 
prim al 
metode

(Agerpres)

Turneul Teatrului

Colectivul Teatrului de stat 
Valea Jiului“ din Petroșeni 

a întreprins un turneu prin 
regiunile Hunedoara, Brașov 
și Banat cu comedia „Nuntă 
la castel“ de Suto Andras, 
pusă în scenă în actuala sta
giune. De la începutul stagi
unii și pînă acum teatrul a 
mai dat spectacole în 27 de 
comune și centre muncitorești 
din această regiune la care au 
asistat 10 000 de spectatori. 
Colectiviștii din Răhău, Pe- 
trești, Gîrbova, siderurgiștii din 
Hunedoara și Calan, minerii 
din Ghelar, ca și ceilalți oa
meni ai muncii prezenți la 
spectacole au primit cu multă 
căldură pe artiști.

irijorul George 
Georgescu a înscris 
în programul con
certului Filarmoni
cii bucureștene, pe 
care îl dirijează la 
sfîrșitul acestei sap- 

tămîni, Preludiul simfonic de 
Ion Dumitrescu, Concertul al 
treilea pentru pian și orchestră 
de Beethoven — în interpreta
rea solistică a pianistei fran
ceze Monique de la Bruchollerie 
— și Simfonia a IlI-a de 
Brahms.

O seric întreagă de lucrări 
simfonice ale lui Brahms, pe care 
tinerii noștri au avut posibilita
tea să le asculte în trecuta sta
giune, le-a permis desigur să-și 
dea seama că lucrările marelui 
compozitor vienez reprezintă 
un moment însemnat în istoria 
muzicii veacului trecut. Muzica 
sa, scrisă cu multă simțire și a 
cărei formă de expresie este cea 
mai aleasă, apropiată de a lui 
Beethoven, apare plină de poezie 
și prospețime, uneori de frămîn- 
tare, de tumult și niciodată us
cată, academică.

In ianuarie 1854, Schumann îi 
scria violonistului Joachim urmă
toarele despre Brahms (care avea 
la acea epocă 21 de ani) : „Ei 
bine, unde este Johannes ? Este 
în preajma voastră ? Sau pla
nează foarte sus, în slăvile ceru
lui ? Ori întîrzie ca să culeagă 
niscaiva flori ? Nu face încă să 
răsune tobele și trompetele ? Ar 
fi bine să-și amintească de înce
puturile simfoniilor lui Beetho
ven și să caute să facă ceva ase
mănător. Totul e să începi, căci 
odată ce ai început, sfîrșitul vine 
de la sine..."

Brahms nu a urmat decît mult 
mai tîrziu sfatul lui Schumann. 
Avea nu mai puțin de 44 ani 
cînd a prezentat prima sa sim-

fonie, iar a 3-a a compus-o cînd 
era în vârstă de 53 ani... Scriin- 
d-o, Brahms a gîndit ea lucra
rea să-și cucerească o „nobilă 
popularitate“. A fost denumită 
„Eroica lui Brahms" și fapt este 
că în ea izbucnește, așa cum s-a

Brahms
Simfonia a lll-a
spus, „bucuria pasionată a artis
tului care, în plină conștiință a 
forței și activității creatoare, 
descoperă lumii bogatele comori 
ale. geniului său“.

Scriind această lucrare la Wis- 
baden compozitorul a împărtășit 
prietenilor săi mult mai 
amănunte, ca de obicei, 
noua sa operă.

Simfonia, alcătuită din 
părți, este o lucrare în care 
cornpozitorul apare în plina sa 
maturitate artistică.

Prima parte are o mișcare vie, 
plină de strălucire. Muzica e ge
neroasă și eroică, apoi devine 
grațioasă.

Partea a doua (Andante) este 
lirică și meditativă. Melodia are 
caracterul unui cintec popular, 
de leagăn; e ca o poveste pen
tru copii. Clara Schumann, spu
nea, poetic, că aici compozitorul 
își pleacă urechea la murmurul 
piriiașelor, la zumzetul cărăbuși
lor. Totul e numai șoaptă și te 
simți cucerit de bucuriile firii...

In partea a treia (Poco alle- 
gretto) aflăm o atmosferă gravă, 
asemănătoare cu o romanță me
lancolică, pătrunsă de un pro-

fund sentiment. Ea este cu to
tul opusă tradiționalului Scherzo 
care are o mișcare veselă, glu
meață. Aici, Brahms a scris — 
ca o pregătire pentru finalul ce 
va urma — un așa zis intermezzo, 
o parte mijlocie.

Ultima parte a simfoniei (Alle
gro) are „un caracter dramatic, 
ca o luptă uriașă, o încleștare 
patetică a forțelor ce nu se po
tolesc decît la sfîrșit...".

Johannes Brahms este unul din 
compozitorii preferați ai dirijo
rului George Georgescu. Inter
pretarea de mare vitalitate pe 
care i-o dă, se află pe 
lei mai bune tradiții, 
vestitului dirijor Arthur 
al cărui elev a fost și 
George Georgescu.
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Nikisch, 
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de 
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sale. In aceeași piesă, 
. (care a scris și piese 

dintre care merită a 
„Comisia de împăciuire“) 
să însuflețească conflictul 
piesei — lupta pentru 
înaintate — cu o „încurcătură“ de 
ițe, tipică vechii farse bulevar
diere. In vreme ce înfruntarea de 
opinii cu privire la inovarea agri
culturii trece cu totul’pe planul 
doi, interesul spectatorilor este 
solicitat de un străvechi „qui pro 
quo“ creat de confuzia pe care 
mama inginerului agronom o face 
între logodnica fiului său și o 
altă femeie-.

Acesta nu este singurul exem
plu în care piesele scurte își a- 
firmă principial o temă de mare 
însemnătate, pe care o mențin 
numai în interesul prin tentative 
laterale de „umanizare“ a unor 
personaje disparate. In loc să lege 
strîns soarta eroilor de conflictul 
principal al dramei, unii autori 
despart astfel înfruntarea ideolo
gică, de problemele personale 
introduse, cu scopul exclusiv de a 
încălzi artificial atmosfera. O 
soluție care a devenit de aseme
nea clișeu uzat este introducerea, 
în marginea conflictului, a unei 
idile mărunte între doi tineri, în 
vreme ce piesele substanțiale des
pre dragoste lipsesc. Din nou și 
din nou, cuplul de îndrăgostiți 
este amenințat în planurile sale

din cauza unor neînțelegeri între 
părinți pe temè extrem de grave. 
Aceste însăilări lirico.comice, în 
loc să „umanizeze" piesa, duc nu 
o dată Ia minimalizarea seriozită
ții conflictului, ca de pildă, în 
„Stupii cu pricina" de Teodor 
Bocșa. Un exemplu invers în care 
avatarurile unei căsnicii sînt indi
solubil legate de opoziția ideolo
gică din miezul dramei, îl întîl- 
nim în „Spic de grîu" de Simon 
Magda. Aici despărțirea și refa
cerea unei familii se împletește 
in mod fericit cu conflictul central 
al piesei. Deși nu este lipsită de 
deficiențe, printre care și schema
tizarea acută a figurilor negative, 
„Spic de grîu" izbutește momen
te de un real dramatism, pe care 
le datorează, în mare măsură, si
tuării acțiunii într-un răstimp de 
grele încercări pentru o "colectivă 
tînără. Atacarea unei problematici 
majore, neocolirea complicațiilor 
care se ivesc în drumul spre pro
gres a| satului nou și dezbaterea 
acestora în spirit partinic ridică 
simțitor valoarea acestei drame.

Subliniind datoria pieselor în
tr-un act de a cuprinde conflicte 
autentice în forme artistice cores
punzătoare, ajungem și pe acest 
drum încă o dată |a cerința varie
tății tematice. Trebuie să obser
văm în această ordine de idei, 
numărul foarte mic a| lucrărilor 
teatrale de acest fel închinate

vieții muncitorilor de la orașe. 
Peisajul sufletesc impresionant al 
clasei muncitoare eliberate, cu în
tregul său complex de procese 
psihologice inedite a fost insufi
cient cuprins. Se impune de ase
menea, o amplificare corespunză
toare a atenției ce o datorăm 
conflictelor diferite, proprii acfuar 
lei etape pe care o străbate țără
nimea colectivistă preocupată de 
întărirea și dezvoltarea gospodă
riilor. Răspunzînd operativ proble
melor generale ale construcției 
de la orașe și sate, piesele în- 
tr-un act trebuie să se îndrepte 
implicit spre clarificarea satisfăcă
toare a problemelor de creștere 
ale conștiinței noi. Este regreta
bil, astfel, că generațiile noi și 
preocupările lor îndeplinesc mai 
totdeauna , un rol lateral în crea
țiile dramatice scrise anume pen
tru formațiile de amatori, în care 
tinerii alcătuiesc lotuși marea ma
joritate. Formarea morală a schim
bului de mîine, raporturile tine
rilor cu colectivitatea, înțelegerea 
adevăratei frumuseți a dragostei, 
obligațiile și forța simțăminlelor 
de prietenie, înțelegerea datoriei 
de a pătrunde adine în tezaurul 
culturii, toate aceste probleme 
multiplicate într-un uriaș evantai 
de întrebări și răspunsuri așteap
tă să-și ocupe locul în dramatur
gie. Piesele într-un act nu pot 
lipsi de la acest colocviu al tine-

reții cu dimensiunile morale ale 
timpului nostru.

Bineînțeles, teatrul pentru a- 
mafori, și ‘nu mai pâțin textele li
terare care.i sînt adresate, nu su. 
portă cu nici un chip diletantismul 
literar al unor producții mediocre. 
în sectorul pieselor cu un singur 
act, dramaturgia noastră contem
porană trebuie să respecte în e- 
gală măsură comandamentele ar
tei autentice. Formele învechite, 
clișeele uzate, caracterul nesusți
nut, limba poticnită n-au ce căuta 
in compozițiile literaturii dramati
ce de mare sau mică întindere. 
S-au remarcat nu o dată creații 
de acest gen care au utilizat cu 
curaj inovația proaspătă, simbo
lul substanțial, poezia replicii de 
extracție folclorică. Numărul neîn
destulător al creațiilor dramatice 
pentru scenele artiștilor amatori, 
și — mai ales — procentul scăzut 
al textelor de o certă valoare li
terară, atragșj atenția asupra răs
punderilor pe care le poartă în 
această direcție atît scriitorii cît 
și instituțiile care se îngrijesc de 
bunul mers a| activității echipelor 
de teatru. Problema ar me'ita să 
fie din nou dezbătută în secția 
dramaturgie a Uniunii Scriitorilor 
și n-ar trebui să fie — în conti
nuare — neglijată de presa lite
rară și teatrală. Revista „Teatrul" 
care în anii trecuți a publicat, în 
două rtnduri, piese într-un act

și-ar îndeplini o funcție firească 
dacă ar publica in fiecare an cîte
va asemenea creații, ocupindu.se 
totodată mai susținut de cerceta
rea analitică a repertoriului dra
maturgiei scurte. Teatrele profe
sioniste își pot reaminti de ase
menea ce minunată școală de in
terpretare reprezintă pies# într-un 
act cînd este credincioasă tradi
țiilor lui Molière, Cehov și Gara, 
giale. Actorii experimentați nu 
pot uita, în același timp misiunea 
de onoare ce le revine în trans
punerea scenică exemplară a pie
selor noi care intervin cu talent 
și operativ în opera de educare 
și îndrumare.

Colecția de teatru pe care o în
grijește Casa centrală de creație 
populară, cu toate meritele sale, 
relevă încă o inegalitate valorică 
inexplicabilă. Numărul încercărilor 
neizbutite care capătă girul tipa
rului nu este deloc neglijabil. Co. 
laborarea caselor de creație popu
lară cu scriitorii trebuie ridicată la 
un alt nivel și îndreptată către 
țeluri cit mai ambițioase. Piesele 
într-un act, mereu mai multe și de 
o ridicată valoare artistică, trebuie 
să intervină prompt în ajutorul în. 
Iregii activități propagandistice, a- 
ducînd, ca oricare manifestare a 
artei — forța sa de expresie spe
cifică, incandescența cuvîntului 
înaripat.

-------9-------

J. V. PANDELESCU

Produsele Fabricii de porțelan din 
Cluj sînt prezente în toate ma
gazinele de specialitate din țară. 
Datorită calității lor ele sînt apre
ciate de către mulfi cumpărători. 
In fotografie : în secfia glazură a 
fabricii se face controlul obiecte

lor de porțelan glazurate.

Foto : AGERPRES
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Recepție cu prilejul 
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sate de munte sau cîmpie. U- 
nele sînt redactate lapidar. 
Altele, dimpotrivă, reflectă 
străduința autorilor de a fi cit 
mai expliciți, de a ne comu
nica cît mai multe amănunte. 
Și unele, și altele consemnea
ză însă un fapt semnificativ 
zilelor noastre ; cultura și arta, 
dragostea pentru frumos, cu
riozitatea științifică au devenit 
preocupări obișnuite, cotidiene 
pentru colectiviștii tineri și 
vîrstnici.

Să citim împreună cîteva din 
aceste scrisori și, prin inter
mediul corespondenților vo
luntari, să participăm la unele 
dintre acțiunile cultural-edu
cative ce se desfășoară seară 
de seară la căminele cultu
rale.

Da invitația studentului 
Fîntîneanu Emanuel, primul 
popas îl facem în sala cămi
nului cultural din comuna Fel- 
tești, raionul Galați. Colecti
viștii de aici au primit astăzi 
un oaspete de seamă : brigada 
științifică a Institutului peda
gogic din Galați. Și-au întâm
pinat musafirii, după datină, 
dar... și cu un șir mare de 
întrebări. Spicuim cîteva din 
întrebările lor : Cum s-a făcut 
selecția sămînței porumbului 
dublu hibrid ? Ce rol are su- 
perfosfatul în fertilizarea so
lului ? Ce sînt antibioticele '! 
Ce evenimente politice noi au 
loc în' America Latină ? Di
versitatea problemelor este e- 
dificatoare. Preocupările mul
tiple reflectă coordonatele 
vieții spirituale bogate a țăra
nului colectivist, ale omului 
pentru care știința și cultura 
nu mai sînt noțiuni abstracte, 
ci preocupări zilnice, sînt arme 
indispensabile pentru a obține 
recolte cît mai bogate.

O nouă scrisoare ne îndeam
nă să poposim cîteva clipe pe 
meleagurile regiunii Ploiești. 
Funcționarul Mitrescu Mihail

ne invită prin scrisoarea sa in 
comuna Glodeni, raionul Tîr- 
goviște. Sala căminului cultu
ral e arhiplină, 250 de colec
tiviști tineri și vîrstnici asistă 
la un pasionant concurs „Cine 
știe, cîștigă" organizat de co
mitetul comunal U.T.M. Tema 
concursului: „Marile transfor
mări ale satului sovietic oglin
dite în literatură". Răspunsu
rile tinerilor concurenți sînt 
urmărite cu atenție. Unii pre
zintă trăsăturile -morale înain
tate ale unor cunoscuți eroi 
ai literaturii sovietice, alții se 
referă la cifre, la date, care 
ilustrează biruința socialis
mului în marea țară prietenă, 
munca și viața harnicilor con
structori ai comunismului. A- 
sistența aplaudă puternic pe 
concurența care întrunesc cel 
mai mare punctaj. In sfîrșit, 
juriul anunță rezultatul con

scrisorile 
sosite la redacție
cursului. Sînt declarați cîștigă- 
tori tinerii Deftu Constantin, 
Pîrvan Maria, Dogaru Vasile. 
Lista tuturor câștigătorilor a- 
cestui concurs nu se încheie 
însă aici. Ea ar trebui conti
nuată cu numele celor 250 de 
colectiviști prezenți în sflă. 
Tuturor, concursul le~a îmbo
gățit cunoștințele, le-a stîrnit 
curiozitatea de a citi noi cărți.

Corespondentul voluntar Bu
suioc Gheorghe ne însoțește 
în sala căminului cultural din 
comuna Enisala, raionul Istria. 
O clipă rămînem nedumeriți. 
Avem impresia că am pătruns 
într-o sală de cursuri ale unei 
■facultăți de științe economice. 
La catedră, profesorul Con
stantinescu Dumitru ține con
ferința : „Proprietatea ob
ștească, baza dezvoltării gos
podăriei colective".

In bănci, colectiviștii ascultă 
cu atenție. Mulți își notează 
ideile principale. Conferenția
rul vorbește rar, folosește gra
fice și materiale didactice.

Curînd, conferința ia sfîrșit. 
în locul profesorului, pe scenă 
apare brigada artistică de agi
tație. Cu ajutorul versului, al 
cînte oului și dansului, entu
ziaștii artiști amatori vorbesc 
celor prezenți despre fruntașii 
recoltelor bogate, despre pla
nurile de viitor ale gospodă
riei lor. Colectiviștii răsplătesc 
prin aplauze pe talent-ații ar
tiști amatori.

Ultimul popas îl facem toc
mai în Țara Oașului. Tînăra 
Vera Chira ne invită la cămi
nul cultural din comuna Lă- 
puș. Asistăm tot la un spec
tacol susținut de artiștii ama
tori. Costumele populare 
specifice, jocurile, cîntecele ti
nerilor, sînt dedicate vieții noi 
a satului colectivizat. Progra
mul la care asistăm oglindeș
te bucuria vieții noi. Scena 
căminului cultural a devenit 
locul de afirmare a creației 
populare. Alături de corespon
denta Chira Vera, ascultăm 
emoționați pe colectivista Mîț 
Palaghia, care recită o nouă 
creație populară : „Fluieraș de 
os / Cîntă mal voios / Lanu
rile verzi / Mîndrele livezi >' 
Viața luminoasă / Și belșug-n 
casă / Fluieraș de tei / Cîntă 
cu temei / Bucuria-ncinsă ■! 
In inimii cuprinsă / Cunună 
de rază / Ce îmbărbătează. / 
Fluieraș de-alun / Zi-i un dn- 
tec bun / Partidului drag / 
Care ne e steag / Pe drumu- 
nsorit >' Pe care-am pornit“.

Drumeția noastră am putea 
s-o continuăm prin multe alte 
cămine culturale. Și elevul 
Chis Simion din Sighet, și tâ
năra Cozîltea Dumitra din co
muna Borșa, raionul Vișeu, și 
funcționarul Catrina Constan
tin din comuna Rupea, regiu
nea Brașov și atâția alți co
respondenți voluntari ne vor
besc în scrisorile lor, trimise 
redacției, despre activitatea 
bogată, ce se desfășoară în a- 
ceste zile la căminele cultura
le, activitate ce dezvoltă la ti
nerii colectiviști dragostea 
pentru cultură și artă, le oferă 
posibilitatea să-și petreacă util 
și plăcut timpul liber.

D. PAUL

orelor
fac studenții din 
la Facultatea de 

veterinară, sînt or- 
odată pe saptămînă 
gospodăriile de stat

In cadrul 
pe care 
anul V 
medicină 
ganizate 
vizite la 
și colective din apropierea Ca
pitalei. Aceste vizite, făcute 
împreună cu cadrele didactice, 
contribuie în mare măsură la 
formarea viitorilor medici ve
terinari, la legarea directă a 
cunoștințelor teoretice și a ex
periențelor de laborator cu 
practica din marile unități a- 
gricole socialiste în care vor 
lucra ca specialiști.

In fotografie : dr. Traian 
Lungu, șef de lucrări la cli
nica de boli parazitare, ex
plică studenților tratamentul 
aplicat vitelor care au fost 
bolnave.

Foto: Agerpres

Comitetul de stat pentru 
cultură și artă și Consiliul 
național al femeilor din R. P. 
Romînă au organizat joi în 
sala Ateneului R. P. Romîne 
simpozionul cu tema ,,în slujba 
patriei noastre socialiste”.

Simpozionul a fost prezi
dat de artista poporului Aura 
Buzescu.

Au luat cuvîntul prof. univ. 
Alice Săvulescu, membru co
respondent al Academiei R.P. 
Romîne, Elena Pod, tehnician 
Ia Fabrioa de confecții Bucu
rești, Magdalena Silianu. ju
rist și poeta Veronica Porum- 
bacu.

tru pian și orchestră de Bee
thoven, împreună cu Filarmo
nica de stat „George Enescu“ 
sub bagheta dirijorului Geor
ge Georgescu.

★
Pianistul Pavel Serebreakov, 

artist al poporului al U.R.S.S., 
a fost joi seara solistul con
certului orchestrei simfonice a 
radioteleviziunii, 
la pupitru 
Cristescu. 
sovietic a

cave a avut 
pe dirijorul Mircea 
Cunoscutul artist 

interpretat concer-

naționale 
Iugoslavia

trului comerțului, exterior, re
prezentanți ai unor instituții 
centrale, academicieni și alți 
oameni de cultură, generali și 
ofițeri superiori, ziariști ro- 
mîni și străini.

Au luat parte șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă și alți membri 
ai corpului diplomatic.

(AgerpreșJ 

---------- / r 
Introducerea în fabricație a produselor 

prezentate la pavilionul de mostre

Ambasadorul R.P.F. 
slavia în R. P. Romînă, 
Milatovici, a oferit joi 
în saloanele ambasadei,
cepție cu prilejul sărbătorii 
naționale a R.P.F. Iugoslavia.

Au luat parte tovarășii Gogu 
Rădulescu, ministrul comerțu
lui exterior, Gh. Pele, adjunct 
al Ministrului afacerilor exter
ne, M. Petri, adjunct al minis-

Industria ușoară a primit prin 
intermediul celui de-al IV-Iea 
Pavilion de mostre, organizat de 
Ministerul Comerțului în cola
borare cu principalii furnizori, 
circa 400 000 de propuneri, su
gestii și aprecieri din partea ce
tățenilor privind calitatea, va
rietatea sortimentului, precum și 
cerințe pentru produse noi. Me
todele rapide, perfecționate de 
triere și studiere a chestionare
lor completate de vizitatori 
permis întreprinderilor

tul nr. 3 în do minor pentru 
pian și orchestră de Beetho- 
ven. în program au mai figu
rat concertul pentru orchestră 
de coarde de Paul Constanti- 
nescu, dansuri din Galantha 
de Kodaly Zoltan și concertul 
pentru coarde și 
Paul Hindemith.

Concertul s-a
succes.

alămuri de

bucurat de

(Agerpres)

noască operativ și concret gus
tul cumpărătorilor. Ministerul In
dustriei Ușoare apreciază propu
nerile și sugestiile publicului ca 
pe o importantă contribuție și • 
un. prețios ajutor introducerea / 
imediată în fabricație a unor noi 
produse și îmbunătățirea calită
ții altor articole. (

Ca urmare a măsurilor luate, 
încă de pe acum 'au intrat în 
producție un însemnat număr 
din cele circa 13 000 de expona
te ale industriei ușoare. Printre 
acestea sînt imprimeurile multi
colore din bumbac la întreprin
derea „Dacia"-București, țesătu
rile satinate din bumbac la U- 
zinele „30 Decembrie“-Arad, 
țesăturile din mătase naturală cu 
efecte de culoare pensulată 
cravate 
mătase 
diverse 
subțiri 
„Tudor 
și țesătoria de in din Păulești, 
o gamă variată de tricotaje și 
confecții, ciorapi din fire sinte
tice cu desene în relief, încăl
țăminte extraflexibilă, articole de 
maroc,hinărie, lustre pendulare, 
obiecte din semicristal, sticlă su
prapusă și porțelan 
s-au bucurat de 
tatorilor.

și 
din tergal la Țesătoria de 
și cravate din București, 
țesături din relon și fire 
de in la întreprinderea 
Vladimirescu“-București,

etc., care 
aprecierea vizi-

(Agerpres)

Monique 
este din 

noastre, 
o vor pu-

Foto : N. STELORIAN

Oameni de nădejde

ai satului socialist

4 îO»«
ÄS....si

(Urmare din pag. I)

m-au primit ca pe un om de 
al lor, așteptat să se întoarcă 
de la școală, deși locurile 
mele natale sînt la sute de ki
lometri depărtare.

Numărul intelectualilor din 
comuna Ciobanu a sporit 
acum cîteva săptămâni cu 
unul. Este vorba de o docto
riță nouă, sosită acum din să
lile de cursuri ale Facultății 
de medicină din Iași, Dr. Ște- 
fania Gheorghiu!

A sosit într-o dimineață și 
a intrat în dispensar. Era zi 
de consultație pentru copii, 
în sala de așteptare a făcut 
prima cunoștință cu viitorii 
ei pacienți. A îmbrăcat la re
pezeală un halat, a luat un 
stetoscop și a început imediat 
consultațiile. In minte îi mai 
stăruiau impresiile drumului 
lung pe care l-a făcut pînă 
aici. Deci, din prima clipă și-a 
început munca. De fapt ea 
pretinde că nu e vorba de 
muncă, ci de exercitarea unei 
pasiuni. Consultul s-a termi
nat târziu. A doua zi a luat în 
primire Circumscripția apoi a 
tăcut cunoștință cu oamenii, 
s-a bucurat de cuvintele sim
ple, primitoare și optimiste pe 
care i le-au spus președintele 
sfatului popular și secretarul 
comitetului de partid, atunci 
în prima zi cînd a fost in
vitată la sfatul popular, l-a 
plăcut că a fost bine găzduită, 
( a primit o locuință bună, 
confortabilă), i-a plăcut că 
multe din proiectele pe care 
și le făcuse ea privind munca 
ei în sat erau de fapt lucruri 
așteptate aici.

Vrea să realizeze mult și 
fără îndoială va realiza mult, 

în sat sînt mulți alți in
telectuali. Gheorghe Pantili- 
ciuc, inginer zootehnist, este

președintele gospodăriei co
lective, Maria Barbu, învăță
toare, este instructoarea e- 
chipei de dansuri, alți tineri 
intelectuali și-au luat alte și 
alte răspunderi privind mun
ca politică, culturală, educa
tivă în sat.

Toate aceste responsabilități 
le sînt lor încredințate de 
partid. Sarcina fundamentală 
pe care le-a încredințat-o 
partidul este aceea de a fi 
fruntași în munca pentru dez
voltarea economică, socială și 
culturală a satului. Si toți 
vor să aibă mîndria îndepli
nirii sarcinii dată de partid.

CHERMEZA: Republica,
București, Vasile Roaită, Alex. 
Sahia; VARA ROMANTICĂ : 
Magheru; ALIBIUL NU A- 
JUNGE : Floreasca, I. C. Fri- 
mu, G. Coșbuc ; CARTOUCHE
— cinemascop: V. Alecsan- 
dri, Arta, înfrățirea între po
poare, 23 August, 
rie, Drumul Serii, 
vrancea; OAMENI
— ambele serii: 
Martie; PIRAȚII
— cinemascop: Lumina; LU
PII LA STÎNÂ: Central, Gri- 
vița, M. Eminescu, Olga Ban
ele; PROGRAM SPECIAL 
PENTRU COPII — diminea
ța: 13 Septembrie. TINTIN ȘI 
MISTERUL „LÎNEI DE AUR“ 
după-amiază: 13 Septembrie; 
PROGRAM DE FILME DO-

CUMENTARE: Timpuri Noi; 
DE LA APENINI LA ANZÎ : 
Maxim Gorki; PETRE CEL 
ISTEȚ rulează la cinemato
grafele Donca Simo, Volga

Rezerve
(Urinare din pag. I)

greșelile în proiectare și exe
cutare.

Rezerve însemnate găsim și 
în folosirea indicelui de utili
zare a mașinilor unelte. Anul 
acesta indicele de utilizare a 
mașinilor de frezat a crescut 
întrucîtva, în schimb al strun
gurilor a scăzut. în cadrul or
ganizațiilor U.T.M. de schimb, 
al grupelor sindicale s-a dezbă
tut de mai multe ori problema 
utilizării depline a timpului 
de muncă prin reducerea ab
sențelor nemotivate, întreține
rea mai bună a utilajului, fo
losirea integrală a celor 480 
de minute. S-au și obținut 
unele rezultate. Totuși, timpul 
de staționare a mașinilor din 
cauza reparațiilor accidentale, 
a absențelor, poate fi încă re
dus simțitor. Organizațiile 
U.T.M. de schimb au datoria 
să lupte mai perseverent pen-

16 Februa-
B. Dela- 

ȘI FIARE 
Victoria, 8 
AERULUI

(după-amiază), Libertății; HAI
DUCII DIN RIO FRIO: Volga 
(dimineața) ; TOM DEGEȚE
LUL: Libertății (dimineața) ; 
OMUL AMFIBIE: Cultural; 
MISTERUL CELOR DOI 
DOMNI „N“ rulează la cine-

mai bine
tru a crea o puternică opinie 
de masă, intransigență împo
triva absențelor și întîrzieri- 
lor de la muncă.

Un ajutor mai eficient tre
buie să-1 dea atelierelor dis
pecerii. Corpul de dispeceri să 
nu se mulțumească doar cu 
programarea săptămînală a 
locurilor de muncă, ci să dea 
ajutor în ateliere, să urmă
rească procesul de executare 
a lucrărilor programate.

Trebuie de asemenea, întă
rită răspunderea unor tineri 
pentru realizarea sarcinilor în 
locul unde sînt puși să mun
cească. Să luăm, <fe pildă, ate
lierul de freze unde majorita
tea muncitorilor sînt tineri 
absolvenți de școli profesio
nale. Ei s-au specializat ca 
frezori, aici, în fabrică. Fiind 
o. muncă mai migăloasă, mai 
pretențioasă, mulți au cerut 
să fie trecuți la alte locuri de 
muncă. Aceasta duce la o ma
re fluctuație. Tinerii cu care

★
Consiliul pentru răspîndirea 

cunoștințelor culturale știin
țifice, Lectoratul Central, în 
colaborare cu Comitetul de 
luptă pentru apărarea păcii al 
orașului București au organi
zat joi în sala clubului I.S.B. 
un simpozion pe tema „Lagă
rul socialist, factor hotărîtor 
pentru menținerea păcii în 
lume“.

Au luat cuvîntul prof. univ. 
dr. C. Gh. Dimitriu, conf. 
univ. Niculescu Haralambie și 
Virgil Constantinescu, ziarist.

★
Pianista franceză 

de la Bruchollerie 
nou oaspetele țării 
Iubitorii de muzică 
tea asculta, în sala Ateneului 
R. P. Romîne, în zilele de 1 și 
2 decembrie, interpretînd con
certul nr. 3 în do minor pen-

un calificativ bun
se cer două lu-

fie executate cu
ie confrolate cu
specialist în modul

Ca să dai 
produselor 
cruri : să : 
grijă, să fi 
ochi de 
cel mai exigent. Prin mîinile 
tinerei Ana Manole controlor 
tehnic de calitate la Fabrica 
de antibiotice din lași trec 
zilnic zeci de fiole cu antibio
tice care primesc calificativul 

„calitate superioară“.

matografele Gh. Doja, Flacă
ra. Miorița ; PRIETENUL NO
STRU COMUN rulează la ci
nematograful Al. Popov; CO
COȘUL SPERIE MOARTEA 
rulează la cinematograful C. 
David; CELEBRUL 702; Uni
rea; O VIAȚĂ rulează la ci
nematograful T. Vladimires- 
cu; FLĂCĂRI ȘI FLORI : 
Munca, Ilie Pintilie : MOAR
TEA ARE O FAȚĂ — 
cinemascop: Popular, 30 De
cembrie; RAZE PE GHEAȚA: 
Moșilor; PERMISIE PE 
ȚĂRM: 8 Mai; ÎNVIEREA - 
ambele serii: Luceafărul ; 
CASA DE LA RĂSCRUCE ru
lează la cinematografele G. 
Bacovia, Aurel Vlaicu; MON
GOLII : 1 Mai.

Calificarea tinerilor șoferi

Dezvoltarea ascendentă a eco
nomiei naționale reclamă, în ra
port cu creșterea parcului de 
autovehicule, o creștere cores
punzătoare a numărului de șoferi 
profesioniști, cadre temeinic ca
lificate, cu dragoste pentru avu
tul obștesc.

Calificarea ca șoferi profesio
niști necesari economiei noastre 
naționale se face în școli, la 
care se pot înscrie, prin între
prinderile regionale de transport 
auto, tineri absolvenți ai cursului 
elementar complet de 7 (sau 8) 
ani, avînd vîrsta între 17—18 
ani. La înscriere, candidații vor 
prezenta următoarele acte : 1. Ce
rere de înscriere; 2. Certificat 
de naștere (copie legalizată sau 
certificată); 3. Certificat de stu
dii (copie legalizată sau certifi
cată); 4. Declarația candidatului 
din care să reiasă că nu a mai 
avut carnet de conducere și nu 
a absolvit nici o școală profesio
nală ; 5. Fișa medicală tip șofer, 
din care rezultă că este apt pen
tru conducerea autovehiculelor 
pe drumurile publice.

La cursurile școlilor de șoferi 
profesioniști nu se pot înscrie : 
a) Elevii și absolvenții școlilor

ÌD.E.E. 
ÎNTREPRINDEREA 

REGIONALĂ DE ELEC
TRICITATE ARGEȘ 

Pitești — Bd. Republicii 
nr. 46

următorul personal perina- j 
f nent pentru unitățile 

regiunea Argeș : 
ț— 2 ingineri principali 
f riginți de șantier 
I — 2 ingineri diriginți 
l șantier 

r • '
I — 1 tehnician 
ț de șantier
(— 1 tehnician II topome-) 
j- tru ’ 1
(— 1 maistru
(trice
ț (inginerii 
(pot fi în 
l structori, 

nici

j. Personalul de șantier _ _
ț neficiază de drepturi bă- •! 
(nești legale aferente, prî- j 
j. rnînd sporul de izolare și J 
( indemnizația de șantier. •!

fJ- Cererile se adresează direct J 
(I.R.E. Argeș-Pitești, Bd. -I 

Republicii nr. 46.

de mecanizatori de pe lîngă sta
țiunile de mașini și tractoare și 
centrele mecanice ale Consiliului 
Superior al Agriculturii, precum 
și ai altor școli profesionale care 
sînt pregătiți pentru alte me
serii ; h) Cei care au avut car
nete de conducere auto, însă, 
datorită unor abateri de la re
gulile de circulație pe drumurile 
publice, au pierdut dreptul de a 
mai conduce vehicule cu trac
țiune mecanică.

Pregătirea elevilor în vederea 
obținerii calificării de șofer pro
fesionist—care constă în cursuri 
teoretice, instruire practică de 
atelier și conducere auto, precum 
și practică în producție — du
rează 9 luni : 6 Juni pregătire în 
școală și 3 luni practică în pro
ducție, ca ajutor de șofer, 
carnet și talon de ajutor 
șofer.

După terminarea perioadei 
școlarizare de 6 luni — școl 
zare, hrană, cazare, 
protecție, material didactic ele 
sînt gratuite — elevii care au 
obținut medii de promovare la 
toate obiectele se pot prezenta 
în fața comisiei mixte de exami
nare, în vederea obținerii carne
tului de conducere auto.

Examenul constă dintr-o probă 
practică de conducere auto 
localități) și o probă orală 
pra cunoașterii regulilor de 
culație și a cunoștințelor de

Cil 
de

de 
ari- 

echipameht 
didactic

care

tili 
asu- 
cir
ul e-

canică (îa sală). în cazul cînd 
candidatul nil a reușit la proba 
practică de conducere auto el 
are dreptul de a se prezenta în 
continuare la probele următoare. 
Un candidat care nu a reușit la 
una salt toate cele trei probe 
este declarat amînat și are drep
tul la un nou examen.

Elevilor reușiți la examen, li 
se eliberează de către organele 
miliției regionale, carnete de 
conducere auto numai cu talon 
de ajutor de șofer. în baza ordi
nului de repartizare al școlii și 
a carnetului de conducere auto 
cu talon de ajutor de șofer, ele
vii vor efectua practica în pro
ducție cu o durată de 3 luni —• 
perioadă în care sînt salarizați 
ca ajutori de șoferi pe autove
hiculele din autobazele I.R.T.A. 
la care sînt repartizați. Ei au 
dreptul de a conduce efectiv au
tovehicule numai în prezența și 
sub îndrumarea șoferului titular 
al autovehiculului.

După terminarea practicii do 
producție, ajutorii de șoferi
prezintă din nou în fața comi
siei de examinare. Examenul 
constă dintr-o probă practică de 
conducere auto și o probă orală 
de cunoaștere a regulilor de cir
culație. Ajutorilor de șoferi care 
reușesc la examen li se elibe
rează cele 4 taloane și înlocui
torul carnetului de conducere.

se

(

«V

Sts I

be- J

din J

4 proiectanți îl
I diriginte

rețele elec-j 

pentru șantiere I 
specialitatea con- j 
energetici meca- J 
sau mineri)
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folosite — productivitate sporită
au fost înlocuiți aceștia, 
neavînd experiență, trebuiau 
să învețe totul de la capăt. Or. 
pînă învățau, multe din pie
sele pe care le executau erau 
rebutate. Cît reprezintă aceste 
rebuturi ? în octombrie 1962. 
de pildă, rebuturile de prelu
crare din întreaga secție, după 
unele calcule, reprezentau 995 
om-oră. Dintre acestea, cca 
606 ore s-au pierdut datorită 
rebuturilor de la 
frezat, 
timpul 
vreme

Este 
vel profesional al unor tineri 
frezori este o cauză importan
tă a acestui procent relativ 
mare de rebuturi. Aici era de 
datoria organizației U.T.M. să 
intervină pentru a asigura 
stabilitatea tinerilor la locul 
de muncă, organizînd acțiuni 
educative care să crească răs
punderea tinerilor pentru rea-

tinerilor muncitori, 
tineri muncitori care 
greu desenele teh- 
complicate, care nu

de

mașinile de 
reprezintă 

a 3 frezori,
Aceasta 

de muncă 
de o lună, 
astfel clar că slabul ni-

lizarea sarcinilor încredințate 
în locul de muncă unde uzina 
are cea mai mare nevoie de 
ei.

în fabrică nu s-a acordat 
atenția cuvenită ridicării ca
lificării 
Sînt încă 
citesc cu 
nice mai
și-au însușit cunoștințele ne
cesare pentru buna reglare a 
mașinilor. Deși la cursurile de 
ridicare a calificării s-au pre
văzut doar 8 lecții (cu totul 
insuficiente, mai ales pentru 
frezori) dintre acestea pentru, 
lăcătuși s-au ținut 7 lecții, 
pentru strungari 5, iar pentru 
frezori doar 3. Conducerea în
treprinderii. comitetul organi
zației de bază U.T.M. și comi
tetul sindicatului vor trebui sâ 
ia măsuri pentru organizarea 
unor cursuri de ridicare a 
calificării tinerilor din toate 
atelierele, pe baza unor pro
grame elaborate cu mal multă

minuțiozitate în raport cu ce
rințele producției.

Considerăm necesar să se 
organizeze un curs de specia
lizare pentru întregul perso
nal de ingineri, tehnicieni și 
muncitori care proiectează, 
execută și folosesc S.D.V-urile. 
Studierea sistematică a mate
rialului documentar existent 
în biblioteca tehnică de către 
cadrele tehnice ar îmbunătăți 
simțitor munca de proiectare 
a sculelor, dispozitivelor și 
verificatoarelor. Ar fi util, de 
asemenea, să se elaboreze un 
plan de perspectivă privind 
ridicarea nivelului tehnic pro
fesional al muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor, ținînd 
seama de specialitatea lor și 
de sarcinile de viitor ale- în
treprinderii.

Iată doar cîteva din rezer
vele interne a căror folosire 
ar permite creșterea conside
rabilă a productivității muncii 
și la secția piese de schimb.

folosiH cu încredere 
fabricii
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PLAN U I.
COMUN

S nunatelor realizări objinufe în 
conșirucfia socialismului la noi în 
fără. Astfel, într-una din zile ele
vii au vizitat combinatul de in
dustrializare a lemnului de la 
Pipera. Un inginer numit de con
ducerea întreprinderii i-a con
dus pe elevi prin întreg combi- 

, naiul. De asemenea, în planul 
comun se află o întîlnire cu prof. 
universitar Eugen Angelescu, 
membru corespondent al Acade
miei R.P.R., care va vorbi elevi
lor despre dezvoltarea indusfriei 
noastre chimice.

La clasele a Vlll-a vom orga
niza pentru elevii noștri acțiuni 
în scopul cunoașterii trecutului de 
luptă al partidului. Astfel, vom vi
zita Muzeul de istorie a partidu
lui, vom face o excursie pe 
casele memoriale din 
vom avea o întîlnire cu

colii de cultură ge
nerală îi revine un 
rol primordial în 
procesul dezvoltă
rii multilaterale a 
tînărului. Educafia 
elevilor se reali

zează, însă, nu numai în proce
sul instructiv ce se desfășoară în 
clasă, ci și prin activitatea exfra- 
școlară. La organizarea activității 
extrașcolare e firesc să colabore
ze, sub conducerea organizației 
de partid, tofi factorii educativi 
din școală (profesori, învăfători, 
diriginți, organizafia de tineret și 
de pioneri) deoarece iofi urmă- 
resd realizarea aceluiași scop: 
formarea omului nou, viitor con
structor al socialismului și comu
nismului.

In școală, forma de planificare 
și organizare a activității exfra- 
școlare, care urmează să se rea-, luptător, iar în vacan{a 
lizeze' prin colaborarea tuturor 
factorilor educativi de care vor
beam, este planul comun, întoc
mit de direcțiunea școlii și co
mitetul U.T.M., sub îndrumarea 
organizației de partid.

La noi în școală, conform in
strucțiunilor, a fost făcut mai 
întîi un proiect al planului comun. 
Acest proiect a fost elaborat îna
inte de începerea anului școlar de 
către secretarul comitetului U.T.M. 
și direcțiune. El cuprindea obiecti
vele mari ale muncii educative 
pe care și le-au propus direcți
unea și organizafia U.T.M. pe 
baza cerințelor generale ale edu
cației, raportate la școala noastră. 
Dar acesta nu era decît un pro
iect. Pentru a deveni plan 
el trebuia retușat și îmbo
gățit finind seama de sugestiile 
cadrelor didactice și de dorințele 
elevilor. Lucrul acesta s-a făcut 
în prima săptămînă de școală. 
Proiectul planului comun a fost 
adus la cunoștinfă, pe de o par
te, elevilor care l-au discutat și 
au făcut propuneri însemnate (de 
pildă : reînființarea cercului de 
ceramică, mai multe audiții muzi
cale, excursii cu bicicleta etc.), 
iar, pe de altă parțe, cadrelor di
dactice prin consiliul pedagogic 
care, de asemenea, au venit cu 
numeroase 
mai fîrziu, 
definitivat 
acțiunile 
A.R.L.U.S.,

sugestii. Cîteva zile 
planul comun a fost 
fiind completai cu 

planificate pe linie 
Crucea Roșie etc. și a 

fost dat spre aprobare biroului 
organizației de partid,

Planul nostru comun 
tui unui grafic orar a'l 
în afară de clasă. El 
o serie de rubrici după cum ur
mează : rubrica I — conținutul 
activită|ii ; rubrica a Iha — clasa 
la care are loc activitatea respec
tivă, data și timpul cît durează ; 
rubrica a ll!-a — cine răspunde 
de realizarea ei din partea di
recțiunii și a comitetului U.T.M.

Planul comun de activități cul- 
tural-artisfice și sportive îl întoc
mim înainte de termenul fixat 
pentru predarea de către diri
ginti a planificărilor trimestriale. 
In felul acesta, dirigintele are po
sibilitatea să-și planifice munca în 
afară de clasă, astfel ca ea să co
respundă exact în timp cu planul 
comun de activitate. Se înlătură 
astfel trei aspecte negative ale 
muncii educative în școală : su
praîncărcarea, formalismul și pa
ralelismul.

Dar evitarea acestor aspecte 
negative nu rezolvă complet pro
blema eficientei educative a ac
țiunilor cuprinse într-un plan co
mun de activitate. în școala noas
tră, în urma discuțiilor, s-a ajuns 
la concluzia că varietatea de for
me și metode ce ne stau la dis
poziție, dacă nu sînt orientate 
spre un scop precis, duc la o fă- 
rîmifare a muncii educative. Am 
căutat să înlăturăm aceasta. Să 
dau 
știe, 
vilor 
nilor 
însă, 
dată 
istoric, bazele darwinismului, disci
pline care le fundamentează în 
mod știinfific aceste convingeri, îi 
ajută la înțelegerea științifică a 
fenomenelor din natură și socie
tate. lată de ce am găsit nime
rit ca la clasa a Xl-a să ne pro
punem ca scop educativ continu
area activității de educare ateistă 
a elevilor. In consecință, în planul 
comun au fost incluse pentru clase
le a Xl-a acțiuni care să contri
buie la realizarea acestui scop. Se 
va organiza o vizită la expoziție 
(nu aleasă în mod arbitrar, ci o 
expoziție care să contribuie în 
cea mai mare măsură la educația 
ateistă a elevilor), se va organiza 
o întîlnire cu un om de știință 
care va vorbi elevilor despre 
zborul omului în Cosmos și per
spectivele noi în cucerirea spațiu
lui cosmic, se va organiza o sera
tă literar-muzicală cu conținut ate
ist, se va viziona piesa „Galileo 
Galilei“ etc.

La clasele a X-a ne-am propus 
ca scop educativ formarea unor 
trăsături morale ca tovărășia, a 
unor convingeri morale sănătoase 
privind adevărata prietenie etc. 
care să ducă la închegarea co
lectivelor noi apărute în urma re
partizării elevilor în secțiile reală 
și umană. Se înțelege că activi
tățile penfru aceste clase incluse 
în planul comun răspund acestui 
scop educativ. Astfel unele acți
uni ca, de pildă, seara de între
bări și răspunsuri în care elevi 
din clasa a X-a se vor înfilni cu 
un scriitor, un muncitor, un vechi 
comunist ți cu foști absolvenți, 
sau filmul „9 zile dintr-un an" 
sînt menite să contribuie la elu
cidarea unor aspecte ale priete
niei (inclusiv sentimentul de dra
goste) care preocupă afît de mult 
pe adolescenți.

La clasele a IX-a, activitățile 
sînt axate pe cunoașterea mi-

_____

are aspec- 
aciivifăfii 

însumează

un exemplu. După cum se 
convingerile ateiste ale ele- 
se formează în decursul a- 
de școală ; în clasa a Xl-a, 
elevii studiază pentru prima 
materialismul dialectic și

vom merge la Doffana.
Afară de cele arătate 

planul comun trimestrial 
prinde o varietate de alte acțiuni 
distractive și educative, în același 
timp, care cuprind o masă largă 
de elevi cum ar fi : organizarea 
de concursuri între brigăzile artis
tice pe clase și an de studiu, în
treceri sportive în cadrul sparta- 
chiadei de iarnă, la volei, bas
chet, tenis de masă, șah etc. Ne 
străduim ca aceste acțiuni să fie 
cit mai bogate în con(inut și cît 
mai atractive, astfel ca ele să stîr- 
nească interesul tuturor elevilor. 
De exemplu, la clasa a IX-a E 
s-a organizat o reuniune tovără
șească precedată de un frumos 
program artistic : prima parte a 
fost închinată zilei de 7 Noiem
brie ; a doua parle a fost susți
nută de brigada artistică de agita
ție. Elevii claselor a Xl-a au a- 
vut o întîlnire cu prof. univ. Eu
gen Angelescu, membru cores
pondent al Academiei R.P.R. des
pre dezvoltarea chimiei organice 
în țara noastră. în altă zi, s_a 
desfășurat în școală o seară „Ion 
Creangă“ cu care prilej a fost 
invitat actorul Ocfavian Cotescu 
și s-a rulat un film despre marele 
scriitor. La acțiunile cultural ar
tistice participă, interesîndu-i, tofi 
elevii.

Elevii vor participa, de aseme
nea, la cercurile pe obiecte. Anul 
acesta cercurile pe obiecte își vor 
îmbogăji și îmbunătăji activitatea 
punîndu-li-se în față o perspec
tivă mai largă. De exemplu, cer
cul literar „Gh. Lazăr“ va avea 
ca temă viata și opera lui Ion 
Creangă. In primul trimestru vor 
fi invitați artiști care vor citi ele
vilor din opera lui Creangă ; în 
planul comun de pe trimestrul al 
ll-lea va fi prevăzută vizionarea 
unui film despre viata lui Crean
gă ; în planul comun de pe tri
mestrul al lll-lea va fi trecută 
montarea unui proces literar, iar 
la sfîrșitul anului școlar, membrii 
cercului vor pleca în excursie la 
Humulești.

Planul comun mai cuprinde ac- 
tivităfile care se vor organiza du
minicile și reuniunile tovărășești. 
O parte din activitățile de dumi
nică au fost deja realizate. Astfel 
s-a organizat o excursie cu bici
cletele la gospodăria agricolă co
lectivă „Mihail Eminescu“ unde 
elevii au ajutat la culesul roșii
lor. De asemenea, în cadrul cer
cului de științe naturale, elevii au 
făcut o excursie la Mogoșoaia și 
la pădurea Băneasa. In altă du
minică, elevii au făcut o excursie 
în Mun(ii Bucegi. Tot în ca-I 
drul duminicilor vom organiza au- j 
difii muzicale, activități sportive, 
repetițiile colectivelor de teatru, 
ale echipelor de dansuri etc. După 
trecerea în revistă pe școală a 
brigăzilor artistice, cea mai bună 
brigadă va merge (tot duminica) 
la căminele culturale din 
orașului București pentru 
spectacole în fața țăranilor 
lectiviști.

Pentru zilele ploioase de toam
nă, activitatea distractivă de du
minică se desfășoară în sala 
spori a școlii.

Planul comun de activitate 
realizează practic de către 
care sînt trecuți la rubrica 
răspunde", adică 
ginte, profesori, biroul U.T.M., 
membri din comitetul U.T.M. Con
trolul îndeplinirii planului se face 
permanent. Din partea noastră, a 
direcțiunii, controlul se face de 
obicei și înainte și după fiecare 
ac(iune trecută în plan. De pildă, 
cu mult timp înainte de a avea 
loc reuniunea tovărășească a ele
vilor din clasa a IX-a E, tovarășa 
directoare Aurelia Teodorescu 
personal a urmărit pregătirea pro
gramului, a citit textul brigăzii ar
tistice de agitație dînd perma
nent ajutorul necesar. Dînsa a a- 
sistat apoi la reuniune pentru a 
putea trage unele concluzii care 
să-i folosească și în organizarea 
altor reuniuni. In afară de 
aceasta, periodic, I 
comitetul U.T.M., sub 
organizației de partid, 
o analiză multilaterală 
nirii planului cu care 
trece la chestiuni mai 
de conținut, se 
citatea unei 
etc. șî se iau măsurile corespun
zătoare.

Organizată în felul acesta, ac
tivitatea extrașcolară culfural-artis- 
fică și sportivă, bogată în conți
nut, cu un scop educativ bine 
determinat, judicios planificată în 
timp, și la a cărei realizare își dau 
aportul toți factorii educativi, 
contribui din plin la formarea 
nărului dezvoltat multilateral 
armonios, la formarea omului 
tip nou.

la 
Capitală, 
un vechi 
de iarnă

Foto : IOAN OSMULIKEVICi

Concurs fia in arhiva sa. Vă rugăm 
să ne confirmați primirea ei.

care ji-ai a- 
și cînd te-ai 
ușor să de- 

(instantaneu

Cînd meseria pe 
les-o e frumoasă 
pregătit bine, e 
monstrezi că știi
de la o oră obișnuită la Școala 
de mecanici agricoli din Dum- 

brăvioara).

I

jurul 
a da

co-

de

se 
cei 

„cine 
de către diri- 

biroul

afară 
împreună cu 
i îndrumarea 

se face și 
a îndepli- 
ocazie se 
profunde, 

apreciază efica- 
actiuni întreprinse

va 
tî- 
Și 

de

DOINA lucia TIREA 
director adjunct 

la Școala medie nr. 12 
„Spiru Haret" din București

„Pentru
cea mai frumoasă

cameră“
Zilele acestea comitetul de 

conducere al căminului stu
dențesc nr. 7 din Piața Ștefan 
cel Mare (Cluj) a inițiat un 
concurs „Pentru cea mai fru
moasă cameră”. Studenții — 
locatari ai căminului — sînt 
chemați să păstreze ordine și 
disciplină exemplară în dor
mitoare, pe culuare și holuri 
să vegheze cu strictețe la în
treținerea în bune condiții a 
bunurilor obștești, să-și 
frumusețeze camerele.

Roadele acestei inițiative, 
răspîndite printre cei 540 lo
catari ai căminului se și văd 
în unele dormitoare (de pildă 
în camera 125).

La sfîrșitul fiecărei săptă- 
mini, studenții ale căror ca
mere sînt cele mai frumoase 
vor fi premiați cu cărți, bi
lete de teatru și de operă etc.

I. PQPESCU — Școala teh
nică veterinară Rm. Sărat. 
Conform instrucțiunilor Con
siliului Superior al Agricul
turii în perioada studiilor, e- 
levii școlilor tehnice agricole 
primesc burse constînd 
întreținerea completă 
școală.

din
în

Va-

VASILE ASLĂU — S.M.T. 
Fibiș — raionul Lipova. 
„Cartea tractoristului” — 
foarte utilă în meseria dv. 
— v-o puteți procura de la 
librăria raională. In cazul că 
nu o găsiți, vă puteți adresa 
Direcției difuzării cărții, ser
viciul „Cartea 
strada Biserica Enei 
București.

prin poștă” 
' ' nr. 16

în-

TRAIAN POP 
student

------•

Gheza Vida

Privind o sculptură, vizitatorul 
unui muzeu este pus în fața unor 
problema specifice. Intr-o pictură 
atenția noastră este captivată de 
descifrarea sensurilor ei în com
poziția în care se integrează per
sonajele toata prezentate în cu
loare, lumină, joc al umbrei pe o 
suprafață de pînză. Sculptura însă 
plasează reprezentarea în spafiu. 
Mediul acțiunii dispare, nu este 
înfățișat așa cum ar fi făcut un 
pictor lucrînd o temă similară.

Elementul central al unei sculp
turi — în majoritatea covârșitoare 
a cazurilor — este omul în miș
care. Artistul trebuie să găsească 
In modelarea formei, in așezarea 
ei în spațiu, în materialul folosit 
— expresia ideii căreia încearcă 
să-i dea viață.

Gheza Vida — unul dintre 
sculptorii noștri posedînd un ta
lent foarte viguros și original, cio
plește în lemn. O preocupate ar
tistică 
nilor, 
lemne 
șuiul,
lapidară concentrată 
dinamice, fac să-i recunoști 
crăriie.

Personajele sculptorului, robus-

te, pline de sevă, modelate în 
forme masive, foarte vii s-ar pu
tea spune, te fac să simți că ade
vărata trumusefe este a omului 
care muncește, care lupta pen
tru dreptate, activ în raport cu 
soarta sa șl a tovarășilor săi.

„Răscoala”, o sculptură de di
mensiuni nu prea mari, reușește 
să creeze senzația grandiosului

constantă pentru viata țara- 
minerilor și tăietorilor de 
din Maramureș și Tara Oa- 
predilecfia pentru expresia 

în expresii 
lu-

tocmai prin înfățișarea unui mo
ment din istoricele lupte ale ță
ranilor împotriva exploatatorilor.

Elanul finărului țăran care iz
bește cu securea o poartă ma
sivă de reședinfă boierească pre
figurează mînîa dreaptă a răscu- 
laților.

Compoziția opune două ele
mente, care traduc plastic înfrun
tarea a două lumi ; țăranul răscu
lat — un ghem de linii curbe 
continuate, întretăiate într-un ritm 
dramatic și poarta netedă, cu

uriașe balamale — straja liniștii 
feudalului, pe care îl simțim înrăit, 
disprețuitor, înfricoșat în spatele 
porții 
crat
Gîtul 
într-o 
bosit.
sonajului, lisibilă pe față, se con
tinuă în acfiune : batjocura și 
împilarea sînt de neîndurat, por
țile conacului trebuie să cadă. 
Personajul compoziției este parcă 
un erou ieșit din baladele popu
lare. El își trage, asemenea figurii 
antice, 
gătura 
plîntat 
torsului 
lentă, 
izbiturilor de bardă. Lemnul parcă 
participă la mișcare. Așa cum 
marmura se taie în suprafețe cu 
luciri de cristale și se slefuiește 
căpătînd căldură și maleabilitate 
iar metalul turnat face în sculptu
ră imaginea trăiniciei, lemnul 
este aici cioplit în linii șerpuite, 
urmînd legile fibrelor, pentru a 
realiza dinamismul frenetic al în
fruntării extreme pe care a imagi
nat-o sculptorul. Privită din dife
rite părți, sculptura lui Gheza 
Vida descoperă de fiece dată o 
nouă mișcare, un nou avînf, o 
nouă frumusețe fiindcă, străbătu
tă de suflul eroic al luptători'or 
pentru libertate, sculptura degajă 
încredere în forja morală, in 
dreptatea luptătorului.

ferecate. Vida a Iu- 
cu afenfie fafa eroului său. 
este încordat, gura strînsă 
linie îndurerată, ochiul o- 

Mișcarea sufletească a per-

inepuizabila forjă din le- 
cu pMmîntul. Piciorul îm- 
în sol transmite efortul 
răsucit intr-o mișcare vio- 
care se rezolvă în ritmul

MARIN STAMATE 
lea Jiului. în Editura Teh
nică a apărut de curînd lu
crarea „Raționalizarea aerului 
comprimat în minerit”. Ea 
prezintă datele necesare cal
culului, construcției, exploa
tării în minerit. Se descriu 
compresoarele de aer compri
mat, motoarele pneumatice, 
ciocanele și perforatoarele 
pneumatice, troliile pneuma
tice, aerajul cu ventilatoarele 
tub pneumatice.

De asemenea, sînt descrise 
și alte mașini și utila» 
pneumatice diverse cum sînt: 
împingătoare de vagonete, în
cărcătoare pneumatice de la 
săparea lucrărilor 
etc.

Fiind mecanic de 
cartea vă va fi de un 
los în 
voastră.

NINA VICA - colectivist — 
comuna Covei, regiunea Ol
tenia, STELUȚA DRAGOI — 
elevă, Gravita, GHEORGHE 
I. LINGĂ — dulgher, I.R.I.L. 
Gilort, GHEORGHE P. BA- 
SARABA — comuna Prejna 
— Oltenia, TOMA GH. NI
COLAE G.A.S. Copăeeni, IO
NEL COBZARU — elev Su
ceava, AUREL PĂȘCUȚĂ - 
student — Cluj. Am primit 
bucuroși scrisorile dv. in 
care ne împărtășiți dorința 
de a deveni corespondenți 
voluntari ai „Scînteii tinere-

tului”. Vă socotim de pe 
cum printre corespondenții 
noștri voluntari și sperăm că 
nu peste mult timp vă veți 
număra printre cei activi.

Socotim necesar să vă spu
nem că un corespondent vo
luntar trebuie să fie fruntaș 
la locul său de muncă și tot
odată un participant activ la 
acțiunile colectivului despre 
care își propune să scrie. De 
asemenea, el trebuie să ve
rifice cu multă grijă exacti
tatea cifrelor, datelor, fapte- 

corespon-lor, cuprinse în 
dență.

Corespondentul 
trebuie să militeze pentru ge
neralizarea experienței bune 
acumulate de organizațiile 
U.T.M. în diverse domenii 
ale muncii de educare comu
nistă a tineretului.

Așteptăm cu nerăbdare 
primele dumneavoastră vești.

voluntar

VASILE POPESCU — Te
cuci. — Dacă aveți pikup nu 
este deloc o problemă să pu
teți asculta celebra Simfonie

„Destinului” de Ludwig 
van Beethoven. în magazine
le de specialitate se găsesc 
două discuri care cuprind a- 
ceastă simfonie — unul în 
interpretarea Filarmonicii 
din Leningrad, dirijată de 
Evghenii Mravinski, iar al 
doilea, apărut zilele trecute, 
realizat de Casa de discuri 
„Electrecord”, cuprinde o ex
celentă imprimare a acestei 
lucrări în interpretarea Fi
larmonicii bucureștene dirija
tă de George Georgescu.

NICOLAE POP - Buhuși. 
Transferul de la o facultate 
la alta, în cadrul aceluiași 
institut, intră în competența 
rectorului institutului respec
tiv și nu a Ministerului în- 
vățămîntului. îrj consecință 
vă sfătuim să adresați cere
rea de transfer a fiului dv. 
direct conducerii Institutului 
politehnic București.

NICOLAE VLĂSCEANU — 
Pitești. Hotărîrea C.C. al 
P.M.R. și a Consiliului de Mi
niștri nr. 1052 din 23 octom
brie 1962 privind îmbunătăți
rea învățămîntului seral și 
fără frecventă de cultură ge
nerală și superior, (publicată 
și în ziarul nostru) prevede 
la articolul 11 : elevii înscriși 
în învățămîntul de cultură 
generală fără frecvență, pot 
obține cîte un concediu de 
studii fără plată de 30 de 
zile calendaristice anual pen
tru prezentarea Ia examene 
în afara concediului de o- 
dihhă.

MARIANA CELAC

*

Fluturele
de noapte

(Urmare din ;ag. I)

miniere

sector, 
real fo- 

activitatea dumnea-

ION PURCARU — Hune- 
doara. G.A.S. „Mircea Vodă” 
ne-a comunicat că v-a expe
diat diploma de absolvire a 
școlii profesionale care se a-

Un rodnic schimb de experiență

Anul acesta, munci
torii Uzinei cocsochi- 
mice din Hunedoara 
au luat’o înaintea ce
lor de la Reșija în 
ceea ce privește pro
ductivitatea objinută 
la cuptoarele de cocs. 
Aceasta 
nat pe 
mită un 
citori 
pentru a studia expe
riența tovarășilor lor 
din Hunedoara privind 
folosirea deplină a ca
pacității de producfie 
a agregatelor. Pa baza 
învățămintelor căpă-

i-a determi- 
reșijeni să tri- 
grup de mun- 
și tehnicieni

tate, ei au trecut la a- 
plicarea unor noi mă
suri tehnice. Astfel, 
prin înlăturarea grafi
tului format pe perefii 
cuptoarelor de cocsifi
care, procedeu aplicat 
la Hunedoara, indicii 
de utilizare a acestor 
utilaje au crescut cu 
1,5 la sută fată de 
plan. Totodată, a fost 
prelungită durata de 
funcfionare a cuptoa- 
relor.

Tot în urma vizitei 
la Hunedoara au fost 
elaborate noi ■ rejete 
de dozare a materiei

prime în cuploare, tn 
funejie de calitățile 
cărbunelui folosit. A- 
ceasta a contribuit la 
scăderea procentului 
de cenușă din cocs 
cu 5,8 la sufă față de 
norma admisă.

Imbogăfindu-și ex
periența cu cele învă
țate la Combinatul si
derurgic Hunedoara^ 
cocsarii reșifeni au re
ușit să dea de la în
ceputul anului și pînă 
acum peste plan a- 
proape 700 de tone 
de cocs metalurgic.

(Agerpres) Pe Valea Prahovei,

ultima floare murdărită, că abia 
spunînd „da“ în fața ofițerului stă
rii civile, individul și pusese ochii 
pe alta.

Din scrisorile citite și din ob
servațiile proprii asupra vieții din 
jurul meu, am înțeles și înțelege 
oricine că primejdia pe care o 
reprezintă „fluturii" nu-i mare. 
Intr-un mediu sănătos putreziciu
nea nu poate pătrunde.

M-am îndemnat totuși să aștern 
pe hîrtie aceste rînduri gîndin- 
du -mă la dîra urît mirositoare pe 
care omida o lasă prin trecerea 
ei. Fetele acelea în viața cărora 
da buzna insul cu pricina nu pot 
fi și ele, toate, tot un fel de flu
turi. Cele mai multe dintre ele 
sînt lele obișnuite, care gîndesc 
și visează o dragoste adevărată 
și, unele din ele, așa cum s-a vă
zut, mai pot să-l creadă. Orice 
tînăr care e sincer e dispus să-i 
creadă și pe ceilalți sinceri; mat 
ales cînd înveți să cunoști viața 
și încă nu știi să deosebești apa- 
rența de adevăr.

Dar mai e și altceva. „Fluturii" 
aceștia nu și-ar putea lăsa dîra 
urît mirositoare dacă superficiali
tatea în relațiile de prietenie și 
dragoste nu ar cuprinde și con
cepția unor fete. A da crezare, 
din două vorbe, unui fante din 
soiul arătat mai sus, care se „to
pește“ de dragoste după ce ți-a 
văzut ochii o singură dată, în
seamnă să-ți știrbești propria dem
nitate. Prietenia, dragostea nu 
sînt ca banul pe care-l schimbi 
cînd vrei. Seriozitatea și profun
zimea acestui sentiment nu se 
împacă de loc cu flirtul în joacă 
cu aventura de dragul „noutății“ 
și alte apucături de soiul acesta. 
N-aș mai adăuga nimic la cele 
spuse aici decît niște cuvinte stră
lucind de demnitate și puritate 
morală din însemnările unei lete, 
care spunea că nu ar putea con
cepe în ruptul capului să 
un om față de care nu ar 
o profundă afecțiune.

...Am scris aceste rînduri 
„fluturele de noapte“ cu 
la tinerii mei prieteni cititori. A- 
semenea atitudini ei singuri tre
buie să le judece, să le treacă 
prin filtrul propriei conștiințe și 
experiențe de viață. „Fluturii de 
noapte“, omizile acestea detesta
bile (de a căror dispariție totală 
nimeni nu se îndoiește), își simt 
aripile arse numai la lumina pa 
care o răspîndesc conștiințele cu
rate și frumoase ale marii majori
tăți a tinerilor noștri, in fața opi
niei noastre terme, a tuturora.

sărufo 
fi avut

despre 
(jindul

Maistrul cu 200 de „elevi“
...Coborîse din munți în 

căutare de lucru. Pe atunci, 
ca să fii angajat la „Concor
dia" sau la „Astra” (ce ironie 
cruntă : se mai chema și „Ro
mână” I) nu-ți trebuiau decît 

puternice de muncă, 
robuști, ca să ridice. 

Carte — nu, calificare

mîini 
umeri 
Atit.
t-> nu.

Vremuri negre, ca petrolul 
in adine.

A îndurat și frigul, a îndu
rat și foamea, și concedierile, 
și tot. Sonda parcă săpa în 
ființa lui. Dureros săpa, și 
scrîșnea, cu mînie și teamă.

...Timp luminos, ca petrolul 
eliberat din adîncuri, afară.

Se descătușau energiile în 
oameni, munca descoperea în 
ej izvoare noi, neîncepute 
încă.

...In 1957, Ordinul Muncii 
clasa a 111-a ii sporea acea
stă lumină pe chip. Dobre 
Stoica. Muncise, învățase, 
calificase în producție, 
maistru sondor. Acum briga
da sa, a VII-a din secția a 
Il-a a schelei Boldești, este, ca 
de obicei fruntașă in realiza
rea și depășirea planului de 
producție, în reducerea prețu
lui de cost.

Are în răspunderea sa 31 de 
sonde active și fiecăreia-i cu
noaște puterea. Pare ciudat 
dar, uneori, sondele dau semn 
de oboseală. Se cunosc 
după presiunea țițeiului ex-

se 
era

tras. Iar dacă n-ai avut timp să 
treci pe la toate, îți telefo
nează șeful parcului de re
zervoare. Aici sondele comu
nică între ele prin artere de 
fier, pulsînd mereu petrol. 
Una pulsează mai încet și a- 
tunci telefonul sună:
-1 Numărul 831 merge mai 

slab;
Ai 

maistrul 
graficul 
fiecărei sonde. La orele 13 cît 
ai avut în rezervor ? Cît ?

■ Puțin. Sonda poate mai mult, 
o cunosc. Schimbăm pompa. 
Dar repede...

Intr-o recentă consfătuire 
de producție, cînd s-a spus: 
brigada a VII-a a maistrului 
Dobre Stoica a depășit planul 
pe toate 10 luni ale anului, 
realizînd peste 200 000 lei eco
nomii la prețul de cost, nimeni 
n-a părut surprins. Era ceva 
firesc. Era încă o dovadă că 
producțiile mari, munca de 
calitate, sînt rod al calificării. 
Toate străduințele, toate efor
turile, cifrele de plan, se ro
tesc în jurul calificării, se 
leagă de ea asemenea curele
lor de transmisie prin zeci 
de angrenaje: operativitate, 
disciplină, conștiință.

Maistrul cunoaște acest lu
cru. Timp de aproape patru
zeci de ani a trăit printre 
sonde. Munca i-a fost aici

măsurat ? — întreabă 
urmărind cu creionul 
pe ore al producției

universitatea cea mai înaltă, 
cu amfiteatrele deschise sub 
cer de vară și iarnă, în soare, 
în vînt, în ploaie. Și tot ce-ai 
învățat într-o astfel de uni
versitate se leagă strîns de 
ființa ta, nu te părăsește nici
odată. Mîinile învață să gîn- 
deașcă, ochiul învață să pri
ceapă și totul rămîne neșters 
in memorie, ca inscripțiile în 
piatră.

a cunoștințelor „elevilor“ săi, 
și pentru că Dobre Stoica a dat 
în răspunderea fiecărui mem
bru al brigăzii o anumită sar
cină concretă de îndeplinirea 
căreia să răspundă direct. L-a 
făcut să priceapă că de îndepli
nirea acestei sarcini depindea 
în ultimă instanță și planul de 
producție al brigăzii. Și, mer- 
gînd și mai departe, de înde-

l

In brigada
de sondori, unii mai tineri, al
ții mai în vîrstă, unii care 
au absolvit școala profesiona
lă de petrol, alții care au în
vățat direct la școala produc
ției. Toți cei cincizeci de 
membri ai brigăzii a VII-a au 
absolvit cursurile de ridicare 
a calificării eu ajutorul lui. 
al lui Dobre Stoica și pentru 
faptul că maistrul a predat 
multe lecții practice la sondă, 
și pentru că el a urmărit înde
aproape aplicarea In practică

sa lucrează 50 plinirea ei se lega și realiza
rea planului de producție al 
secției întregi, al schelei. Cită 
răspundere apăsa pe umerii 
sondorului. 11 urmăreau ochii 
atenți ai maistrului, producția 
întreagă îl privea cu ochii ro
tunzi și scăpărători ai cifrelor. 
In fața acestei răspunderi tre
buia să-și dea toată silința, 
«ă învețe și să muncească, să 
merite această încredere. Iar 
cînd nu știe, să ceară sfatul 
„profesorului". El ți-l dă 
bucuros. Cei care au cunoscut 
experiența muncii sale, cei 
care s-au bucurat de sprijinul

său sînt mulți, peste 200. A nu 
vorbi și despre aceasta, în
seamnă a scurta orizontul 
preocupărilor sale, lipsindu-l 
de acea lumină limpede și 
frumoasă în care-și găsesc 
sens și împlinire întreaga sa 
muncă, efortul și străduințele 
sale.

Cu cițiva ani în urmă, Va
sile David, tînărul sondor 
atunci, 
diploma de inginer petrolist.

— Tu să mergi la facultate, 
auzi ? i-a zis maistrul. Ești 
tînăr și o să-ți fie mai ușor, 
fiindcă cunoști cum se lucrea
ză la sondă. Acolo ai să în
veți mai multe.

Și utemistul Vasile David a 
plecat la facultate. Azi el este 
inginer la una din secțiile pe
troliere ale Tîrgoviștei. De a- 
colo îi scrie, li dă amănunte 
despre locul de muncă, des
pre sonde, despre utilaje și, 
uneori, îi cere și sfatul. Întoc
mai ca profesorului, la facul
tate.

Altul e Victor Marinescu, 
unul din maiștrii cei mai ti
neri ai schelei Boldești. Lu
crează la echipa sondorilor de 
la intervenție. Victor Marine
scu nu-i scrie, fiindcă-l întîl- 
nește aproape în fiecare zi, 
așa cum îl întîlnesc de altfel 
și Valeria Dobre, și Florea 
Cursaru, și Nicola-e Costache, 
sondori la parcul de rezervoa
re al brigăzii. Toți sînt tineri 
și s-au calificat în producție 
învălniți de aceeași grijă de 
părinte a maistrului. Lista 
exemplelor ar putea fi conti
nuată cu nenumărați alți oa
meni, tineri, a căror muncă și

de
nicj nu se gîndea la

viață 
chipul 
ocupat 
Stoica, 
ceară și acum sprijinul. Mai
strul clipește des din ochi, se 
leagănă din umeri, pe stîngul, 
pe dreptul, își trece mâna prin 
păr, spre ’--------’
parcă o 
răspunde.
treabă el ceva și după o în
trebare pune alta, și apoi alta, 
să se convingă precis, unde « 
„nodul, ca să-l descurcăm“.

— Oprește sonda Nicoară. 
Așa I Ai oprit-o ? Ce se întim- 
plă acum cu pompa de extrac
ție ? Dar cu țițeiul în adine ?

Nicoară Dumitru este elev 
în anul III la Școala profesio
nală de petrol și chimie din 
Cimpina. Acum face practică 
la Boldești. E cel mai proaspăt 
elev al maistrului. I-a spus să 
se urce pe schelă, sus, 
granic.

Știi să-l pornești ? 
întrebat maistrul.

Știe să-l pornească, 
sus, la patruzeci de 
înălțime, Nicoară Dumitru 
urcat de nenumărate ori. 
început sonda se clătina par
că; batea vîntui și sonda dan
sa lingă cer, amețitor și pri
mejdios. Sufele granicului se 
zmulgeau în văzduh, șuierau 
rece, ca șerpii. Asta la în
ceput doar, la primul asalt, la 
al doilea...

Acum, ca într-o oglindă, 
chipul maistrului a început să 
se răsfrîngă și în munca sa. 
Chipul lui răsfrînt în două sute 
de astfel de oglinzi.

A. I. zainescu

răsfrîng ca o oglindă 
luminos și mereu pre- 
al bătrînului Dobre 
Ei nu se sfiesc să-i

tîmple, încercînd 
aducere aminte și 
Dar mai întîi in-

Ungă

« l-a

Acolo 
metri 

a 
La



La Washington Nota guvernului sovietic în Conritelni
A. I. MìKoian

s-a intilnit
cu președintele

S U A.
NEW YORK 29 (Agerpres). 

— TASS transmite : în dimi
neața zilei de 29 noiembrie, 
A. I. Mikoian, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., și persoa
nele care îl însoțesc au pără
sit New York-ul, plecînd cu 
avionul la Washington. La 
plecare A. I. Mikoian, adre- 
sîndu-se ziariștilor, a spus în
tre altele : Ne-a făcut plăcere 
șederea aici. Am avut convor
biri utile care ne-au ajutat să 
ne înțelegem reciproc pozi
țiile. Prima condiție a succe
sului unor tratative o consti
tuie înțelegerea reciprocă. Ple
căm la Washington și presa 
știe prea bine ce vom face 
acolo. La revedere.

WASHINGTON 29 (Ager
pres). — TASS transmite : 
A. I. Mikoian, prim vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a sosit la 
29 noiembrie la Washington, 
venind din New York.

La baza aeriană militară 
Andrews unde a aterizat avio
nul sovietic „IL-18“. A. I. 
Mikoian a fost întîmpinat de 
L. Thompson, adjunct special 
al secretarului de stat al 
S.U.A., de J. Guthrie, șeful 
Direcției Departamentului de 
Stat pentru problemele sovie
tice, de reprezentanți ai pre
sei americane și străine, 
radioului și televiziunii.

A. I. Mikoian a fost de 
semenea întîmpinat de A.
Dobrîriin, ambasadorul U.R.S.S. 
în S.U.A., de membri ai am
basadei sovietice, ambasadori 
ai țărilor socialiste acreditați 
la Washington.

La invitația Iui L. Thomp
son A. I. Mikoian a luat 
parte la dejunul oferit dc a- 
cesta. La ora 16,30 ora locală 
(ora 23,30 ora Bucureștiului), 
A. I. Mikoian s-a întîlnit Ia 
Casa Albă cu președintele 
J. Kennedy.

ai

a- 
F.

NEW YORK 29 (Agerpres). 
— TASS transmite : la 28 no
iembrie, A. I. 
vicepreședinte 
de Miniștri al 
un prînz la
U.R.S.S. de pe lingă O.N.U. în 
cinstea șefilor delegațiilor sta
telor socialiste le cea de-a 
17-a sesiune a Adunării Gene
rale a Organizației Națiunilor 
Unite.

Mikoian, prim
ai Consiliului 

U.R.S.S. a oferit 
reprezentanța

adresată guvernului S. U. A
MOSCOVA 29 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 29 no
iembrie, guvernul sovietic a 
adresat guvernului S.U.A. — 
prin intermediul Ambasadei 
S.U.A. din Moscova — o notă 
în care declară că așteaptă ca 
guvernul american să ia mă
suri pentru a nu îngădui ca 
cercurile conducătoare din 
R.F.G. să folosească Berlinul 
occidental în scopul represiu
nilor judiciare și polițienești 
împotriva „Uniunii persoane
lor persecutate de naziști”.

In notă se amintește că auto
ritățile R.F.G. intenționează să 
înceapă la așa-numitul Tribu
nal administrativ federal, sta
bilit în mod ilegal în Berlinul 
occidental, un proces avînd ca 
scop interzicerea organizației 
vest-germane „Uniunea per
soanelor persecutate de na
ziști”.

Programul politic al acestei 
organizații, se subliniază în 
notă, are un caracter antifas- 

. cist și corespunde pe 
principiilor acordului de 
Potsdam și celorlalte hotărîri 
luate de aliați cu privire la 
Germania.

„Represiunile pe care auto
ritățile din R.F. Germană le 
pun la cale împotriva „Uniu-

deplin 
la

nii persoanelor persecutate de 
naziști” reprezintă din punct 
de vedere politic o sfidare fă
țișă la adresa tuturor acelora 
care alături de Națiunile Uni
te au luptat împotriva Germa
niei hitleriste, la adresa ace
lora care continuă și acum să 
lupte împotriva reînvierii spi
ritului revanșard și militaris
mului în Germania occidenta
lă”, se spune în notă.

Aceste acțiuni nu pot să nu 
amintească de trecutul apro
piat al Germaniei și nu pot să 
nu-i pună în gardă pe toți cei 
care doresc sincer întărirea pă
cii în Europa. Situația care 
se creează implică o primejdie 
pentru pace în Europa. Sub 
paravanul ocupării Berlinului 
occidental de către trupele ce
lor trei puteri, autoritățile din 
R.F.G. folosesc tot mai intens 
acest oraș în interesele lor os
tile cauzei păcii. „Tot ceea ce 
se petrece în Berlinul occiden
tal confirmă în mod clar cît 
de acută este necesitatea re
glementării pașnice a proble
mei germane și normalizării 
pe această bază a situației 
din Berlinul occidental“.

Note cu conținut identic au 
fost adresate și guvernelor An
gliei și Franței.

Procesul înscenat Uniunii 
persoanelor persecutate de naziști

BERLINUL OCCIDENTAL 29 (A- 
gerpres). — Tribunalul administra
tiv federal vest-german, care își 
desfășoară activitatea în Berlinul 
occidental, a început să examine
ze cererea autorităților din R.F.G. 
ca Uniunea persoanelor persecuta
te de naziști (U.P.P.N.) să fie de
clarată „organizație anticonstitu
țională" și să se interzică activi
tatea Uniunii în Germania occiden
tală.

Procesul înscenat Uniunii per
soanelor persecutate de naziști a 
provocat proteste pline de indig
nare în rindurile păturilor largi 
ale poporului german și întregii 
opinii publice mondiale, lnlentînd 
acest proces, autoritățile de la 
Bonn au sfidat fățiș forțele iubi
toare de pace din întreaga lume. 
Dar Bonnul nu-și poate ascunde 
teama față de cei care cinstesc 
memoria victimelor fascismului hi 
tlerist și care sînt ferm holărrți să 
continue lupta pentru viitorul lumi-

no» al omenirii, pentru pace trai
nică pe pămînt. Tocmai această 
teamă poate explica iaplul că joi 
clădirea tribunalului unde se des
fășoară acest proces rușinos a iost 
înconjurată de detașamente întă
rite de polijie, iar în sala tribu
nalului se aflau numeroși agenți 
ai politiei politice.

La 29 noiembrie la proces au 
luat cuvîntul reprezentanți ai gu
vernului vest-german. Pentru ziua 
următoare se așteaptă să ia cu
vîntul reprezentanți ai Uniunii 
persoanelor persecutate de naziști, 
care vor răspunde la „acuzații".

BERLIN. — După cum a- 
nunță agenția A.D.N., Uniunea 
persoanelor persecutate de na
ziști, a adresat Secretariatului 
O.N.U. un memorandum în 
care protestează împotriva 
procesului ilegal care i-a fost 
intentat de către autoritățile 
din R.F.G.

Politic

Intervenția delegatului

R. P. Romine
29.

Ședința Subcomitetului celor 
trei puteri de la Geneva
® Reprezentanții occidentali nu renunță la ideea 

controlului și inspecției la fața locului

In revista ame
ricană „Nation" 
senatorul demo
crat Ernest Gru- 
ning scrie că aju
torul american 
pentru țările lati
no-americane a 
iost iolosit pen
tru a ridica „pres
tigiul" unor dic
tatori sîngeroși.

NRW YORK 
trimisul special Agerpres, 
Răducanu: în Comitetul Poli
tic continuă discuția în legă
tură cu convocarea unei con
ferințe internaționale 
semnarea unei convenții 
privire la interzicerea 
rii armelor nucleare și 
nucleare.

Luînd cuvîntul în 
ședinței din seara zilei 
noiembrie, delegatul R.P. Ro
mîne, ION DATCU, a amintit 
că, cu prilejul trecutei sesiuni, 
delegația romînă a salutat cu 
căldură inițiativa constructivă 
și inspirată de considerente 
umanitare a delegației Etio
piei și a altor țări și a conside
rat-o drept oportună. Vorbi
torul a subliniat că în răspun
sul său guvernul romîn a con
siderat utilă convocarea unei 
conferințe speciale pentru 
semnarea unei convenții pri
vind interzicerea folosirii ar
melor nucleare și termonu
cleare. Referindu-se la dezba
terea din comitet, delega
tul romîn a arătat că o 
serie de delegați consideră că 
această problemă importantă 
este legată de chestiunea de
zarmării generale și totale. 
Calitățile distructive ale ar
melor nucleare au făcut să 
dispară diferența dintre com
batanți și populația civilă — 
a subliniat vorbitorul. De aici 
decurge necesitatea ca folo
sirea acestor arme de distru
gere în masă să fie interzisă.

Reprezentantul R.P. Romîne 
a amintit o serie de declarații 
și acorduri internaționale care 
în trecut au interzis folosirea 
armelor de distrugere masivă 
și a declarat că astăzi, cu atît 
mai mult, se impune interzi
cerea armelor nucleare. El s-a 
pronunțat în încheiere în fa
voarea proiectului de rezolu
ție și pentru convocarea unei 
conferințe privind semnarea 
unei convenții asupra interzi
cerii folosirii armelor nu
cleare și termonucleare,

De ia 
C.

pentru 
cu 

folosi- 
termo-

cadrul
de 28

GENEVA 29 (Agerpres). — 
TASS transmite: Miercuri 
după-amiază la Palatul Na
țiunilor a avut loc o ședință 
ordinară a Subcomitetului ce
lor trei puteri în problema 
încetării experiențelor cu ar
ma nucleară, care s-a ținut 
sub președinția lui S. K. Ța
rapkin, reprezentantul Uniunii 
Sovietice.

După cum s-a aflat, în 
ședința de miercuri a subco
mitetului delegații occidentali 
nu au prezentat nici un fel 
de propuneri noi de natură să 
Urnească din loc tratativele. 
Ca și în ședințele precedente 
A. Dean, delegatul S.U.A.. și 
J. Godber, reprezentantul Ma
rii Britanii au susținut vechile 
lor propuneri și au stăruit a- 
supra adoptării unui sistem 
de control și inspecție inter
națională ia fața locului.

în discursul său reprezen
tantul U.R.S.S. a arătat o dată 
mai mult că poziția puterilor 
occidentale în problema înce
tării experiențelor cu arma 
nucleară este inacceptabilă 
pentru Uniunea Sovietică. 
Pentru a se urni din loc trata
tivele este necesar ca Occiden
tul să vină în întîmpinarea 
Uniunii Sovietice, așa cum a 
făcut-o aceasta din urmă. în 
cuvîntarea sa S. K. Țarapkin 
s-a referit de asemenea la 
propunerea prezentată la 28 
noiembrie în Comitetul celor 
18 de către reprezentantul 
Suediei în legătură cu consti
tuirea unei comisii internațio
nale a oamenilor de știință 
pentru culegerea de informații 
privind fenomenele asemănă
toare cu exploziile nucleare.

(Ziarele)

Desen
de V. VASILIU

LONDRA 29 (Agerpres). — 
Cu multă greutate un grup de 

deținuți din închisoarea portu-

-

gheză Cachias din apropiere de 
Lisabona a reușit recent să 
transmită o scrisoare Comitetului 
englez de luptă pentru amnistie
rea deținuților politici din Por
tugalia. Represiunile, scriu ei, 
devin tot mai cumplite. Agenții 
PIDE-i (poliția politică) ucid 
tot mai des pe arestați înainte 
de a-i trimite la judecată. Ast
fel, tî nărui și talentatul sculptor 
Jose Diaz Coelho, a fost ucis 
fără nici o anchetă.

Pe deținuți îi așteaptă în în
chisoare torturi îngrozitoare, 
pentru a li se smulge mărturi
siri. Unii deținuți mor în timpul 
interogatoriilor, alții își pierd 
mințile.

Adeseori deținuții politici care 
și-au ispășit pedeapsa sînt reți
nuți în închisoare pe termen 
nedeterminat.

Actualmente în temnițe sînt 
deținute mii de persoane : mun
citori, țărani, reprezentanți ai 
intelectualității, soldați patrioți.

Autorii scrisorii cheamă opinia 
publică să protesteze împotriva 
crimelor săvîrșite de salazariști.

nu
de

cum
Ra

chestiuni legate de această pro
blemă. cocioabe sînt nevoite să locuiască mii și mii de familii din Peru.

Folo: PRENSA LATINA HAVANA

® BERLIN. — La Berlin a avut loc 
în sala Centrului internațional de 
expoziții, vernisajul expoziției ca
ricaturistului romîn Iosif Ross. La 
vernisaj au participat funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe și Ministerul Culturii ale 
R. D. Germane, membri ai Acade
miei de arte și ai Uniunii artiștilor 
plastici, ziariști, precum și repre
zentanți ai corpului diplomatic. A 
fost de față Ștefan Cleja, ambasa
dorul R. P. Romîne în R. D. Ger
mană.

O RAWALPINDI.
transmite corespondentul din 
walpindi (Pakistan) al agenției 
Reuter ,1a 29 noiembrie în acest 
oraș a fost dat publicității un co
municat oficial în care se anunță 
că Ayub Khan, președintele Pa
kistanului, și primul ministru Neh- 
ru vor duce „în curînd” tratati
ve. în comunicat se arată că ei 
au hotărît „să depună noi efor
turi" pentru reglementarea diver
gențelor dintre India și Pakistan 
in legătură cu Kașmirul și cu alte

Ciocniri

Un jubileu origâual 0 OPERAȚIE NEOBIȘNUITĂ

Șoferui A. Fedorenko din Nijni Taghil a sărbătorit anul 
acesta un jubileu original. în decursul a 30 de anii de muncă 
el a parcurs ou automobilul 
valcnt cu ocolul pămîntului, 
tociamionul pe care lucrează 
dorenko poartă marea „Zii” 
a necesita vreo reparație.

3 000 000 km, ceea ce este echi
pe la ecuator, de 75 de ori. Au- 
în ultimul timp șoferul A. Fe- 

aȘ‘ și parcurs 100 000 km fără

între studenți și poliție
ATENA 29 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 28 noiem
brie a avut loc la Alena o cioc
nire între studenți și poliție.

Un numeros detașament de 
poliție a atacat adunarea studen
ților de la Eacuitatea de stoma
tologie convocată în semn de 
protest înipotriva refuzului au
torităților de a satisface reven
dicările studenților privind spo
rirea alocărilor pentru învăță- 
mînt. într-un alt cartier al 
capitalei Greciei, polițiștii au a- 
tacat o adunare a elevilor de la 
școlile medii tehnice. în cursul 
acestor ciocniri, zeci de studenți 
au fost molestați, iar opt au fost 
răniți.

Comitetul executiv al Uniunii 
studenților de la Universitatea 
din Atena a protestat cu hotă
rî re împotriva acestor represiuni 
ale poliției.

© ULAN BATOR. — Uniunea 
Tineretului Revoluționar din R.P. 
Mongolă, ajutor activ al P.P.R.M. 
în înfăptuirea construcției socia
liste în Mongolia, unește în pre
zent în rindurile sale peste 70 000 
de tineri și tinere. în ultimii 10 
ani numărul membrilor acestei or
ganizații a crescut de trei ori. Ti
neretul mongol se află în primele 
rinduri ale constructorilor socialis
mului în Mongolia. Membrii Uni
unii Tineretului Revoluționar au 
fost primii care au participat la 
valorificarea pămînturilor virgine.

respondcntului ziaru
lui vest-german ofe
ră un tablou de-a 
dreptul
„In 
Rio 
este 
rul 
acest oraș n.r.) 
milion de negri tră
iesc în case construi
te din cutii de tablă 
care sînt cocoțate ca 
niște cuiburi de pă
sări pe colinele în
conjurătoare și se 
prăbușesc din cînd în 
cînd. Un milion și ju
mătate de oameni — 
continuă el — adică 
o treime din locuito
rii capitalei Mexicu
lui, trăiesc în condi
ții asemănătoare în 
„Barriadas” și 400 000 
de oameni în cartie
rele de mizerie ale 
capitalei peruviene— 
Lima. Peste un sfert 
din populația latino- 
americană trăiește în 
condiții neigienice, în 
case făcute din car
ton, rogojini, lăzi și 
tablă — constată zia
rul. în total, în acest

n America 
Sud orașele 
au fost distru

se de bombele celui 
de al doilea război 
mondial. Aici, însă, a 
făcut îngrozitoare ra
vagii mizeria, 
fectele ei pot 
tilnite atît în 
metropole, cît 
orașele de provincie 
sub forma „cartiere
lor mizeriei“. Un 
corespondent al zia
rului vest-german 
„Frankfurter Rund
schau” care a făcut 
nu de mult o vizită 
în această regiune a 
lumii a ajuns la con
cluzia 
actual 
sud-americane poate 
fi asemănat foarte 
bine cu acela al cita
delelor europene în 
anii ultimului răz
boi”. Trebuie făcută 
o precizare: ziaristul 
s-a abătut de la ru
tele turistice obiș
nuite care trec prin 
bulevardele largi pe 
marginile cărora se 
înalță vile și zgîrie

do
se

continent lipsesc un 
milion de locuințe”.

Dar există și o altă 
față a metropolelor 
sud-americane. Aici 
locuințele nu priso
sesc, ci dimpotrivă... 
stau goale. Iată de 
pildă cartierul milio
narilor, Capacabana, 
din Rio de Janeiro, 
situat chiar pe țăr
mul oceanului Atlan
tic. „Zgîrie nori cu 
zeci de etaje — scrie 
„Frankfurter Rund- 
schau” — stau cu 
apartamentele Reocu
pate. Prețurile cresc 
vertiginos, domnește 
inflația”.

Dar nici una din 
aceste locuințe nu 
este pentru locuitorii 
„cartierelor de mize
rie”. Pentru ei tot ce 
poate fi pus la dis
poziție feste o bucată 
golașă de pămînt și 
lăzile de gunoi de 
unde se face aprovi
zionarea cu „mate
riale de construcții”.

un tablou
zguduitor.

«Favelas» din 
de Janeiro (așa 
denumit cartie- 
de cocioabe în 

un

nori eleganți și a vi
zitat periferiile capi
talelor Americii 
Sud.

„Sute de mii 
oameni flămînzi
îndreaptă în fiecare 
an spre marile o-rașe 
pentru a-și cîștiga 
existența — scrie 
ziarul. Dar aici ei nu 
găsesc nici de lucru 
și nici locuințe. Popu
lația orașului brazi
lian Sao Paolo (4,1 
milioane locuitori) 
sau Caracas (1,4 mi
lioane locuitori) s-a 
dublat în ultimii ze
ce ani. Muncitorul a- 
gricol care, alungat 
de pe pămîntul lui, 
vine în oraș însoțit de 
familia sa, nu are 
posibilitatea să în
chirieze o locuință 
omenească datorită 
prețurilor exorbitan
te. De aceea el se 
mulțumește să „ocu
pe” o bucată deșartă 
de pămînt într-unul 
din cartierele de 
zerie”.

Impresiile de 
fața locului ale

îar e- 
fi în- 
marile 
și în1 

!
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9 NEW YORK. — Cîteva zeci de 
muncitori greviști care au sosit la 
mina „Creek Coal Co." din Mo- 
bawk (statul Virginia de vest — 
S.U.A.) pentru a instala pichete de 
grevă au fost întîmpinați de pa
troni cu focuri de armă și explo
zii ale unor încărcături de dina
mită. Un delegat sindical al mine
rilor a declarat că asupra greviș
tilor au fost trase peste 500 de 
gloanțe, urmele lor fiind vizibile 
pe caroseria camioanelor în care 
se aflau greviștii. După cum trans
mite agenția Associated Press, pa
tronii au cerut greviștilor să nu 
se apropie de mine în zilele ur
mătoare. „Am artilerie — a spus 
unul din directori — și ați face 
mai bine să nu mai puneți picio
rul pe aici". In ciuda acestor a- 
menințări greviștii au hotărît să 
continue lupta lor revendicativă.

„Skybolt" 
la al cincilea eșec

edicii de la Spitalul orășe
nesc din Biala-Podliaska 
(R. P. Polonă) au efectuat 

cu succes o operație pe cord ex
trem de dificilă. în cavitatea 
toracică a unui bărbat în vîrstă 
de 38 de ani se afla un cui al 
cărui vîrf se înfipsese în mio
card. Deși trecuse o oră și ju
mătate, iar pacientul nu mai dă
dea aproape nici un semn de 
viață s-a hotărît să se efectueze 
operația. După cum relatează 
genția P.A.P. operația condusă 

medicul Mazurek care a du- 
peste două ’ore, s-a terminat 

succes. Bolnavul este în curs 
însănătoșire.

că „aspectul 
al orașelor

FILMUL VEST-GERMAN

5ăptămînalul francez ,,FRANCE 
OBSERV ATEUR" publică o 
informație despre criza prin 

care trece de multă vreme cine
matografia din Germania occiden
tală.

Studiourile vest-germane, preci
zează revista, n-au cunoscut nici
odată o asemenea inactivitate, ca 
în momentul de față. lncepind din 
anul 1956 producția de filme s-a 
redus la jumătate.

Cercurile interesate încearcă să 
explice drept cauză principală a 
crizei filmului vest-german concu
rența televiziunii și nu spiritul re- 
vanșismului, militarismului, crimi
nalitatea și imoralitatea care do
mină în filmele din R.F.G. și care 
au îndepărtat în cea mai mare mă
sură publicul de cinematografia 
vest-germană.

Stalactite colorate
Peșterile subterane din a- 

propiere de Saalfeld (R. D. 
Germană) sînt singurele din 
lume cu stalactite colorate. 
Rocile bogate în cupru, fier și 
aluminiu colorează stalactitele 
in nuanțe de albastru, roz și 
verde.

Recent, peșterile din Saat
feld au devenit din nou acce
sibile turiștilor. Izvoarele de 
ape minerale ale acestor peș
teri — considerate „sfinte“ în 
Evul mediu au proprietăți cu
rative.

La Leningrad a apărut 
cartea „In căutarea ne
obișnuitului", în care 
criticul de artă Nikolai 
Tagrin relatează despre 
colecția sa de cărți poș
tale ilustrate, in număr 
de 500 000, considerată 
cea mai mare din lume.

Colecția cuprinde ve
deri din multe orașe ale 
lumii, evocînd eveni
mente istorice ale unei 
perioade de aproape 100 
de ani, precum și repro
duceri după fotografii 
puțin cunoscute ale unor 
remarcabili oameni de 
stat, comandanți militari, 
scriitori, artiști plastici,

maeștri ai scenelor de pe 
toate continentele. Sînt 
larg oglindite evenimen
tele 
Rusia 
tare, 
lupta 
sovietic împotriva fascis
mului.

Printre piesele unicale 
ale colecției se află lu
crări executate manual 
de meșteri chinezi, cărți 
poștale într-un 
exemplar, 
destin în 
revoluții 
ilustrate
de comuniștii germani în 
anii regimului fascist.

revoluționare din 
și de peste ho- 
viața lui Lenin, 
eroică a poporului

singur 
lucrate clan- 
timpul primei 
ruse (1905), 

editate ilegal

mi-
FIINȚE FÀRÀ OCHI 

INTR-O GROTĂ
Pentru a studia fauna grotei 

cu stalactite din Baradla (nor
dul Ungariei) în condițiile sale 
naturale de noapte eternă, cate
dra de zootaxie a Universității 
„Lorand Eotvds" din Budapesta 
a amenajat în anul 1958 la gura 
grotei un laborator de bilogie. 
Acest „post de observație“ este 
vizitat cu regularitate de colabo
ratorii științifici ai catedrei, care 
au strîns un număr de date 
deosebit de interesante.

tn ultimii ani au fost desco
perite aproximativ alte 40 de 
specii de animale din speciile 
care trăiesc în grota de la Ba
radla. Trăind în obscuritate to
tală aceste animale nu au ochi, 
tn locul organului vederii ele 
sînt înzestrate cu antene foarte 
bine dezvoltate, cu ajutorul că
rora se pot orienta.

Valoarea acestor 
este sporită de faptul 
rită lor se pot trage 
asupra lumii animale 
oada preistorică.

observații 
că dato- 
concluzii 

din peri“

Sherlock Holmes“-iil erei atomice
tiința nucleară va putea ti pusă In serviciul 

\ luptei Împotriva criminalității. După cum 
'r reiese dintr-o serie de rapoarte ale unor 
oameni de știință americani, cu ajutorul unui 
„detectiv nuclear" vOr putea ii efectuate an
chete asupra unor crime vechi de sute de ani 
care au rămas pînă In prezent nedescoperite. 
Măsurind cu o exactitate ce nu a 
niciodată pînă acum concentrația 
(formă radioactivă a hidrogenului), 
Hoimes-ul" erei atomice poale găsi 
unei crime, poate descoperi stupefiante sau să 
evalueze vîrsta precisă a unei băuturi alcoolice.

„Detectivul nuclear" a iost pus la încercare 
și de reprezentanții Ministerului de Finanțe al 
S.U.A., pentru a stabili calitatea și vechimea 
băuturilor importate din străinătate. După ce au 
examinat timp 
whisky, ei au 
sută din cazuri 
nttri false.

fost atinsă 
de tritium 
„Sherlock 

pe autorul

de trei ani 250 de mărci de 
ajuns la concluzia că în 95 la 
sticlele purtau etichete sau denu-

vest-german

eolecțiâ unui m

ițeam și parcă jiu-mi 
venea « crede ochi
lor. Citeam și parcă 
ascultam un basm 
urît.

...A existat pe lu- 
un stat care

numiți comandanți. Dornici de 
revanșă și de cotropiri, cîrrhui- 
torii au prins să revendice ar
mele nucleare. Urcîndu-se la tri
bună, bătrînul cancelar, șeful sta
lului, a pledat cu vocea plină 
de nerușinată indignare : „Țara 
noastră trebuie să aibă în orice 
caz arme nucleare. Nu vom 
admite ca soldații să ne fie înar
mați cu arme învechite. Aceasta 
ar jigni demnitatea noastră 
țională*.

Așadar, pregătiri febrile 
război. Dar războiul cere nu 
mai arme ci și lozinci. Aici 
produs o încurcătură.

de 
nu- 
s-a 

Armele

la
co- A. I.

NEW YORK 29 (Agerpres).— 
Noua experiență cu racheta 
balistică americană „Skybolt“, 
lansată în aer de un bombar
dier, care a avut loc la 28 
noiembrie, s-a terminat prin- 
tr-un eșec.

Referindu-se la declarația 
reprezentanților forțelor ae
riene militare ale S.U.A., a- 
genția Associated Press rela
tează că după ce combustibilul 
din prima treaptă a ars, 
racheta a încetat să se mai 
înalțe și a căzut în Oceanul 
Atlantic.

în informația agenției se 
subliniază că acesta este cel 
de-al cincilea eșec consecutiv 
al rachetei „Skybolt“.

trecut a devenit programul ofi
cial de activitate a guvernului.

„Cum trebuie să arate țara 
noastră în viitor ? — se întrea
bă în presă unul din principalii 
guvernanți. Este de la sine înțe
les că ea trebuie să aibă la te
melie trecutul, ți este necesar 
ca acest principiu să fie subli
niat în mod deosebit în ceea ce 
privește forțele armate“.

Rezultă o formulă cel puțin 
lipsită de logică: „înainte — 
înapoi!" Cit despre grozăviile 
pe care le-a adus omenirii tre
cutul stigmatizat prin îngrozito
rul cuvint

întreg acest tablou ne-a fost 
sugerat de răsfoirea colecției pe 
o singură lună a ziarului vest- 
german „DIE WELT“. Nu ne ră- 
mîne decît să indicăm 
sursele fiecăruia dintre 
de mai sus. Pledoaria 
arme atomice aparține 
rului Adenauer și ea a 
prinsă într-un interviu
ziarului „Die Welt“ la 8 octom
brie a.c. Lozincile despre „eli
berarea Europei pînă la Ural'1 și 
revizuirea frontierelor au fost 
cuprinse în discursul rostit de 
ministrul vest-german Seebohm la 
Köln, discurs reprodus de „Die

exact 
citatele 
pentru 

caricela- 
fost cu- 
acordat

„hitlerism“, o altă
me

a pricinuit mari nenorociri ome
nirii. Timp de doisprezece ani 
la cîrma lui au fost călăi și ca
nibali care au dezlănțuit un 
război înspăimîntător, aducînd 
suferințe cumplite lumii în
tregi, i-a ucis milioane de feciori, 
a pustiit orașe și sate. Cînd 
războiul s-a terminat și călăii 
și-au primit pedeapsa meritată, 
țara s-a văzut scindată în două 
din pricina politicii puterilor oc
cidentale. De acum nu mai era 
o țară ci două țări, fiecare cu 
guvernul ei, cu rînduielile și 
sistemele sale sociale și de stat.

In jumătatea în care au venit 
la putere muncitorii și țăranii, 
oamenii au început să constru
iască o viață nouă, pașnică. Ei 
au făcut din dreptate — lege.

După ce au simțit ce înseamnă 
războiul au jurat să lichideze 
pentru totdeauna cauzele lui.

in cealaltă jumătate, au ieșit 
din nou la suprafață vechile 
forțe ale jafului. A fost repusă 
pe picioare vechea armată iar 
criminalii din ultimul război au 
fost scoși din neantul uitării și

NU
UN BASM URÌT

produs în „Die Welt" din 27 oc
tombrie.

...Acum mai bine de o sută 
de ani, marele poet german 
Heinrich Ileine, alungat din țară 
de cîrmuitorii de atunci ai Ger
maniei, s-a reîntors pe ascuns 
în patrie, a vizitat multe din 
orașele ei și și-a scris impresiile 
sub forma unui jurnal in versuri. 
Heine și-a intitulat poemul „O 
poveste de iarnă“. Meditind asu
pra semnificației și esenței epo
cii sale, Heine a înțeles și altce
va. „Oricît de întunecată ar fi 
noaptea, oricît s-ar zbate for
țele negre ale răului, ele sînt 
condamnate de mersul istoriei". 
— scria Ileine. El vedea prin 
decenii vremea cînd „soarele pri- 
măvăratic al libertății își va a- 
runea razele asupra omenirii“. 

scrutind viitorul, spunea în 
înflăcărate versuri:
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sînt noi, dar lozincile vechi : 
„spațiul vital“ care trebuie cău
tat „cu ajutorul forței" departe 
dincolo de hotare ; „contopirea 
Europei occidentale cu Europa 
răsăriteană 
nism pînă Ia 
frontierelor.

Acaparînd 
de radio, criminalii 
strigă cît îi țin gura: 
vom opri la jumătatea drumului 
A sosit vremea să acționăm". 
Altceva nu sînt în stare să spu
nă. Lipsiți de viitor, cu un pre 
zent șubred, ei se sprijină nu
mai pe trecut. Reîntoarcerea la

eliberată de comu- 
Ural“ ; revizuirea

presa și posturile 
de război 

„Nu ne

mărime a statului cu pricina a 
spus cu brutală sinceritate: 
„Deși hitlerismul a comis nu
meroase greșeli, în cele mai 
multe privințe el a fost și a ră
mas un model'.

...Se spune că orice poveste, 
chiar și cea mai neverosimilă, 
cuprinde întotdeauna un dram 
de adevăr. Dar și realitatea 
poate să pară, uneori, o poveste 
fantasmagorică, o născocire, dacă 
cei care determină înfățișarea 
acestei realități sînt lipsiți d< 
simț realist. Așa s-a întîmplat în 
statul despre care vorbim — Re
publica Federală Germană.

Welt“, din 11 octombrie. Chema
rea la „a acționa" e reprodusă 
din articolul semnat de amiralul 
Gerlach în „Die Welt“ din 15 
octombrie. Considerațiile cu pri
vire la „viitorul Germaniei" 
aparțin ministrului de război de 
la Bonn, Strauss, și ele au fost 
rostite la o conferință de presă 
al cărei text a fost publicat în 
„Die Welt“ din 21 octombrie. 
Cît privește laudele fățișe aduse 
liitlerismului, ele au fost expri
mate de Ludwig Eckhardt, șeful 
departamentului bonnist al in
formațiilor, într-un discurs re-

„Un cîntec mai nou, un cîntec 
mai bun 

Se-nălța-va din piepturi
și strune 

Sinistrele vremuri Jua-vor sfîrșit 
Prohodul să nu mai răsune 
Iar cei ce măceluri și ură 

urzesc 
Tîlhari și-ucigași de popoare 
Să-și fac-a lor vrere n-or mai 

putea 
Vor fi ferecați în fiare”.

tn zilele noastre „soarele pri 
măvăratec al libertății“ strălu
cește peste întinderi uriașe. El 
a devenit stăpinul epocii noastre 
și nu se mai terne de nici un fel 
de forțe întunecate care încear 
că zadarnic să împingă omenirea 
înapoi.
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