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în fiecare zi la bibfioieca din comuna Dridu, raionul Urziceni,bibliotecara împrumută 
sute de cărți.
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Proletari Sin toate țările, uniți-văt

cinteia Reprofilarea Uzinelor
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Un nou cinematograf

noile

Cîteva
tineri

timișoreni :

Grivița Roșie"

s'a deschis duminică, în____
Calea Griviței, un cinematograf

tineretului
Muncitor
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Ultimele reparații Ea tractoare 
și mașini agricolePITEȘTI, — Mecanizatorii de la S.M.T.-Teiu, regiunea Argeș, au terminat revizuirea și repararea mașinilor a- gricole, iar acum pregătesc ultimele tractoare. Lucrările de reparații sînt avansate și la S.M.T. Miroși, Radomirești, Greci, Vlaici și Costești. în întreaga regiune sînt gata pentru începerea lucrărilor în cîmp peste 77 la sută din numărul tractoarelor și mașinilor agricole.

ORADEA. — Organi- zîndu-și bine munca și mecanizatorii din regiunea Crișana au pregătit aproape 90 la sută din mașinile agricole și 70 la sută din tractoare. La S.M.T. Șicula, Episcopia Bihorului, Sîntana și Săcueni lucrările de revizuire și reparare a mașinilor agricole sînt pe sfîrșite.IAȘI. — In vederea grăbirii reparațiilor, la numeroase unități din regiunea Iași munca a

fost organizată în două schimburi. La multe din mașinile agricole aceste lucrări se fac de tractoriștii din brigăzile permanente direct la sediul gospodăriilor colective. Aceste măsuri au permis ca la numeroase S.M.T., printre care Hol- boca, Negrești, . căneni, Vlădeni, câni, Tg. Frumos tele, lucrările de zuire și reparații mănătorilor sfîrșite.
Rădu-Paș- și al- s revi- . a se- să fie pe(Agerpres)

ÎN AJUTORUL
oradeînd a sosit pauzei, zeci mîini s-au îndreptat spre comutatoarele difuzoare- lor, răspîndite prin numeroasele secțiiale combinatului chimic. începe emisiunea „Cartea tehnică”. Tînărul inginer se află în fața microfonului. Și-a adus cu el un vraf de cărți proaspăt sosite în bibliotecă. „Măsurarea debitelor cu ajutorul, diafragmelor”, „Măsurarea electrică a mărimilor neelectrice”, „Teoria produșilor macro-molecu- lari“ etc. Pe marginea fiecărei cărți își întocmise o scurtă recenzie pe care acum o prezintă tuturor tinerilor din uzină...Emisiunea stîrnește un interes deosebit. Tinerii află cu o- perativitate, pe această cale, ce cărți noi au apărut în biblioteca tehnică, ce cuprind ele, căror meserii se adresează. în urma unor asemenea emisiuni, tot mai mulți tineri muncitori se simt îndemnați să-și petreacă o parte din timpul liber la biblioteca tehnică.Mircea Marin are 23 de ani. înainte de a pleca în armată, nu a visat niciodată că va deveni specialist într-o uzină chimică. Astăzi, profesiunea lui de bază este cea de „electronist”. Drumul lui Mircea

Marin spre meseria astăzi atît de îndrăgită este drumul sutelor de tineri din Combinatul chimic din Borzești, care au parcurs mii de pagini de literatură tehnică, nenumărate ceasuri de studiu perseverent.— în ultima vreme, povestesc oamenii de aici, în combinat s-au adus o mulțime de aparate dintre cele mai complicate. Punerea lor în funcțiune cădea în sarcina secției noastre. 8 tineri s-au apucat de muncă sub conducerea inginerilor. Au început prin studierea amănunțită a documentațiilor sosite odată cu aparatele, apoi au trecut la consultarea unei bogate literaturi de specialitate. Aparatele au fost puse în funcțiune într-un timp record. în ascensiunea lor impresionantă spre asimilarea științei chimiei, tinerii au avut în permanență un tovarăș de nădejde : cartea tehnică, izvorul măiestriei lor de azi.Pe bună dreptate în preocu- - rial bibliografic și se difuzea- pările sale organizația U.T.M. din combinat (secretar Ion Ungureanu) a pus un deosebit accent pe în rîndul zarea lor noașterealor tehnice din industria chimică mondială. Sub îndrumarea comitetului de partid, a-

ceastă problemă a constituit de multe ori ordinea de zi a adunărilor generale U.T.M.Una dintre formele atractive, mobilizatoare care se bucură de succes în toate secțiile combinatului o constituie concursurile gen : Cine știe meserie, cîștigă”. Numai anul trecut s-au ținut peste 100 de asemenea concursuri. Cum se organizează acestea ? Iată ce ne spune tovarășul Petrică Ră- gălie, secretarul organizației de bază P.M.R. din secția po- limer-emulsie:— Conducerea tehnică a secției, organizația U.T.M. și comitetul sindicatului, stabilesc, sub îndrumarea noastră, tema concursului viitor. (Cel care se va desfășura în curînd, de pildă, are drept scop cunoașterea procesului tehnologic al polimerizării cloruri! de vinii în emulsie). Prin secția de documentare a combinatului se procură întregul mate-
propaganda tehnică tinerilor, pe mobili- la cercetarea și cu- temeinică a noutăți-

ză tinerilor care vor participa la concurs. Organizația U.T.M. îi ajută să consulte materialul bibliografic, îi mobilizează la consultațiile organizate la locul de producție, cu care prilej inginerii și maiștrii răspund la diferite întrebări ale tinerilor. Durata de pregătire a concursului este de circa 2 luni

de zile, timp în care întregul material bibliografic poate fi temeinic studiat. în urma unor asemenea concursuri 14 tineri, printre care Perjeru Maria, Papuc Mihai, Turtă Stanică au reușit să-și ridice categoriile de încadrare, ba chiar să fie promovați ca operatori principali.în secția condusă de tînărul inginer Alexandru Oniga, periodic, tinerii sînt examinați în legătură cu însușirea noutăților tehnice apărute. Cu 2—3 luni înainte se anunță materialul bibliografic care urmează a fi studiat. Fiecare maistru și inginer primește sarcina să ajute un colectiv de 7-8 tineri, să răspundă de pregătirea lor. Aceste examinări s-au dovedit a fi stimulente eficace în atragerea tinerilor spre citirea literaturii de specialitate.în secția laboratoare centrale (nici de data aceasta exemplul nu este izolat) propaganda tehnică în rîndul celor peste 180 de tineri se face, printre altele, prin conferințe. Un colectiv de ingineri pregătește din timp expunerile respective, axate pe cele mai noi descoperiri tehnice, care intere-

propuneri
ION GRIGORAȘ,

mecanic A.M.C. t

— Să se organizeze, cel puțin
trimestrial, consfătuiri cu cititorii
cărților tehnice la nivelul combi
natului, în care tinerii să-și împăr
tășească experiența lor în studie
rea sistematică și aplicarea în pro
ducție a cunoștințelor însușite.

— Să se organizeze vizionarea 
în colectiv a filmelor documentare 
specifice profesiei noastre.

Profesorul a pus o întrebare și-n clipa următoare 
aproape toți elevii au ridicat mîna, dorind să răs
pundă. Așa se întîmplă de obicei în clasa a V-a la 
Școala medie nr. 40 din Capitală, deoarece elevii 
acestei clase se pregătesc cu sîrguință pentru fie

care lecție
Foto : GR. PREPELIȚĂ

R. LAL

(Continuare în pag. a IlI-a)

BARĂ VICTOR, 
operator principal t

— Biblioteca tehnică, cu con
cursul unui colectiv de Ingineri, 
să editeze buletine într-un număr 
mai mare de exemplare, care să 
cuprindă scurte recenzii asupra 
cărților tehnice ce se află in biblio
tecă și asupra celor ce apar pe 
parcurs. Buletinele să fie difuzate 
la principalele locuri de muncă 
ale tinerilor.

— Pe lîngă cabinetul tehnic șl 
secția de documentare să se orga
nizeze săptămînal consultații cu 
tinerii cititori.

T1CȘE ȘTEFAN
tehnician chimist :

rr
Una dintre marile uni

tăți industriale bucureș- 
tene și-a schimbat proii- 
Iul tradițional — reparații 
de locomotive cu aburi—■ 
și a trecut la un nou gen 
de producție: iabricarea 
de mașini și utilaje pentru 
industria chimică, rafină
rii, iabricî de hlrtie și ce
luloză. Este vorba de U- 
zinele „Grivița Roșie".

Reprofilarea acestei im
portante întreprinderi a 
început încâ anul trecut 
pe baza hotărîrii condu
cerii de partid și de stat, 
ca urmare a necesităților 
crescînde de utilaj ale in
dustriei noastre chimice 

continuă dezvoltare.

'Acțiunea este acum în cea <* 
mai mare parte terminată, f

Paralel a și început i 
producția. Pînă acum au i 
fost executate peste 250 I 
de tipuri de utilaje, prin- 
ire care mari coloane de , 
rafinare a petrolului. Se 
pregătesc proiectele altor v 
500 de utilaje, care ur
mează să intre în tabri-11 
cație. In același timp sînt < * 
în curs de aplicare o se- (1 
rie de măsuri pentru creș- (• 
terea supraieței de pro- p 
ducție, crearea unui cen- .; 
tru de proiectare, specia
lizarea și recalificarea u- 
nui mare număr de mun
citori și tehnicieni.

(Agerpres)

în Capitală 
blocuri de pe ._________
avînd o sală cu 850 de locuri. Primul specta'col, 
cu filmul sovietic „Patru inimi”, a fost cedat con
structorilor și familiilor lor.

Noul cinematograf, care poartă numele de „Gri
vița” se adaugă celor trei cinematografe date 
anul trecut în folosință în Capitală : „1 Mai”, 
„George Coșbuc” și „Floreasca”. El este înzestrat 
cu aparate moderne pentru cinemascop, sunet ste
reofonic, precum și cu instalații pentru recondi- 
ționarea aerului. Cu acestea, numărul cinemato
grafelor în Capitală a ajuns acum la 49.

(Agerpres)

Explicații
TIMIȘOARA (de la co

respondentul nostru, Ilie 
Brîndescu).

Duminică după amiază, 
«ala de festivități a școlii 
de muzică și arte plastice 
din Timișoara, era plină 
la refuz. Publicul prezent 
în sală era format din e- 
levi și părinții lor care 
au venit să asculte un 
concert simfonic prezen
tat de elevii școlii. Acest 
concert era anunțat din 
timp printr-un afiș așezat 
la intrarea in școală. Prin
tre lucrările prezentate fi
gurau și unele piese apar- 
ținind unor foarte " 
compozitori _____ _

', Iuliu și Eugen Brudașcă.
La acest afiș lapidar se 

' mai pot face ‘ 
v completări și anume : In 
i1 urmă cu 8 ani, au venit la 
I1 școala de muzică și arte 
d plastice din Timișoara,

însă multe

la un afiș
2 copii care semănau leit. 
De atunci au studiat per
severent muzica, iar după 
cîțiva ani pe lingă ins
trumentele pe care le 
studiau — vioara și vio
loncelul — au început să 
compună timid dar cu vă
dite progrese. Acum au 
cîteva compoziții. Iuliu 
are un concert pentru or- 
gă, Suită pentru pian, iar 
Eugen un Concert pentru 
vioară și o altă piesă 
pentru orchestră de coar
de. Din afiș nu se poate 
desprinde nici că Eugen și 
Iuliu sînt frați gemeni, 
că au doar 14 ani, că în 
duminica aceea li s-au 
prezentat în fața publicu
lui primele compoziții, și 
nici că dirijorul acestui 
concert a fost Ion Brudaș
că, tatăl celor doi gemeni, 
iar Iuliu și Eugen au fă
cut parte din orchestră.

De la teorie
direct la practică!
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— Institutul de documentare teh
nică să distribuie mai judicios ma
nualele de specialitate în așa fel ca 
ele să se găsească acolo unde sînt 
solicitate. La Onești, de exemplu, 
manuale ca: „Complecsonii în 
chimia industrială", „îndrumătorul 
laborantului chimist", „Tabele și 
calcule în chimia analitică" au 
sosit numai în cite 5—6 exemplare.

MIHĂILĂ CONSTANTIN,
mecanic A.M.C.:

— Editura Tehnică să 
din limba rusă literatură 
axată pe ramura aparate 
sură și control și automatizare.

— Să se editeze manuale privind 
exploatarea 
și control.

— Să se 
tipărească, 
intern, normative legate de timpii 
de reparație, instrucțiuni pentru 
reparații, pentru timpul de func
ționare a aparatelor între două re
parații.

traducă 
tehnică 
de mă-

aparatelor de măsură

întocmească șl să se 
cu caracter de uz

STAGIUNEA
AMATORILOR

r Fruntași in
(
I fruntași
i

(lată cîțiva dintre —   ,---------- ,. ------ --------- ------ -------,-
(— laborantă; ION BACI'' — operator-chimist; STANA VĂDUVA —j 

laborantă; MIHAI HOLMAN — mecanic.

literaturii tehnice, j

cei mai pasionați cititori: MARIA CHIRIȚĂJ

citirea
in întrecerea socialistă

SIDOR CONSTANTIN, 
operator chimist:

— Revista „Știință și tehnică" să 
publice mai multe articole axate 
pe probleme de chimie și tehni
că nouă în industria chimică.

— Să se editeze la nivel mediu 
cărți despre fabricarea policloruril 
de vinii.

urfînd cărțile și ca
ietele de notițe sub 
braț, membrii cercu
lui agrotehnic de la 
gospodăria colectivă 
din lernut, raionul 
Luduș, au umplut

sala. Recunoaștem printre ei și 
mulți tineri : Ocoș Mihail, Simon 
A. loan, Cîndea Anica, Lăcătuș 
Gheorghe, Balea Gh. Iosif n-au 
lipsit pînă acum de la nici o lec
ție. Se face liniște și lectorul, me
dicul veterinar loan Ștefănescu, 
începe expunerea :

— Astăzi vom vorbi despre nu
trețul murat — pășunea de iarnă 
a animalelor, factor principal pen
tru sporirea producției de lapte și 
carne în sectorul zootehnic.

Cursanții, tineri și vîrsfnici, își 
scot caietele și notează explica
țiile lectorului. Ei fac cunoștință cu 
lucruri interesante : valoarea nu
tritivă a porumbului însilozat (ur
mată de un mic calcul privind uni
tățile nutritive în raport cu alte fu
raje), modul de preparare și însi- 
lozare a porumbului și a altor fu
raje, modul de 
rilor însilozate, 
etc.

După fiecare 
urmează scurte ___ ... „ ___
practice. In felul acesta metodele 
avansate de lucru sînt pricepute și 
mai bine. Deci și după această 
lecție toți cursanții se îndreaptă 
spre o groapă de siloz care ur
mează să fie începută. Aici lecto
rul le explică cum trebuie amena
jat un siloz, cum trebuie umplut 
și acoperit pentru ca nutrețul să 
se păstreze de bună calitate, cum 
trebuie descoperit nutrețul însilo
zat și cum trebuie folosit, pentru 
ca să nu se degradeze. Apoi, sub 
îndrumarea lectorului cursanții 
descoperă silozul (un siloz simplu 
în groapă de pămînt) constatînd

că el a fosi bine amenajai și nu
trețul este de bună calitate.

— Ce porțiune trebuie desco
perită î întreabă lectorul,

— Doar atît — răspunde un 
cursant — cît se consumă zilnic, 
pentru ca furajele murate să-și 
păstreze calitățile nutritive.

Asemenea demonstrații practice 
s-au făcut și la lecțiile anterioare.

— Desigur, nu toți cursanții au 
aceeași experiență în creșterea a- 
nimalelor — ne-a explicat tovară
șul Ștefănescu. Tocmai de aceea

folosire a nufrefu- 
stabilirea rafiilor

m-am străduit să-i stimulez la dis
cuții, la schimburi de experien
ță. De pildă, tînărul mulgător Ocoș 
Mihail, unul din cei mai buni cres
cători de animale, a obținut anul 
trecut în medie, de la cele 12 
vaci pe care le îngrijește, 2 800 
litri lapte pe cap de vacă furajată. 
Aceasta depășește mult producția 
medie pe gospodărie. In cadrul 
lecției despre căile de creștere a 
producției în sectorul zootehnic, 
l-am rugat pe Ocoș să împărtășea
scă experiența sa și celorlalți 
cursanți. El a vorbit în cadrul cer
cului despre importanța alimenta
ției la om fixe, despre masajul 
ugerului, păstrarea igienei corpo
rale a animalelor și despre expe-

riențele pe care le-a făcut privind 
furajarea diferențiată a vacilor 
după producția de lapte.

Una din demonstrațiile practice 
a avu] l°c nu demult la unul din 
grajduri. Balea Mihai, unul din cei 
mai buni mulgători, și-a împărtă
șit experiența privind masajul și 
mulsul vacilor.

Folosindu-se 
tomic, lectorul 
taf cursanților 
vinci anatomia 
seama că în acest an se va aplica 
în sectorul zootehnic al gospodă
riei furajarea diferențiată, în raport 
cu producția de lapte și sporul de 
greutate, s-au făcut în cadrul cer
cului diferite calcule privind stabi
lirea rațiilor în hrana animalelor.

Gospodăria colectivă din lernut, 
raionul Luduș, are un puternic 
sector zootehnic. La sfîrșitul anu
lui sectorul zootehnic de aici avea 
un efectiv de 845 taurine, din 
care 259 vaci și juninci. lată de 
ce conducerea gospodăriei, sub 
îndrumarea organizației de partid, 
acordă o atenție deosebită cercu
lui zootehnic. Organizația de bază 
U.T.M. din gospodărie se preocu
pă îndeaproape ca tinerii de la 
acest cerc să-și însușească temei
nic cunoștințele de zootehnie. Și 
mai ales să le aplice în practica de 
zi cu zi la locul lor de muncă.

...Dar la gospodăria colectivă 
din lernut mai sînt încă 2 cercuri în 
care se studiază cultura plantelor 
de cîmp și în cadrul cărora s-au 
ținut pînă acum numai cîte 8—9 
lecții. Aceste cercuri cuprind a- 
proape 100 de colectiviști, printre 
care și mulți tineri.

Din păcate, la cercurile de a- 
grotehnică lucrurile nu stau la fel 
de bine ca la cercul de zooteh
nie. Aici multe lecții au avut un 
caracter general, nefiind legate 
de practica muncii colectiviștilor. 
Gospodăria colectivă din lernut a 
obținut rezultate bune în creșterea

de un atlas ana- 
cercului le.a ară- 

multe planșe pri- 
animalelor. Ținînd

...Vi-i amintiți pe talentații in- 
erpreți amatori din piesele „Par

tea leului" și „Liturghia de la mie
zul nopții" ? Ați tăcut cunoștință 
cu ei in zilele Festivalului bienal 
de teatru de amatori „I. L. Cara- 
giale“ și le-ați apreciat, prin a- 
plauze Ia „scenă deschisă", măies
tria, dragostea cu care si-au „trăit" 
rolurile.

I-am revăzut recent. In lumina 
reflectoarelor artiștii amatori de la 
Uzinele „Grivița roșie" au dat 
viată, in fața unui public nume
ros. eroilor piesei „Partea leului", 
pe scena Teatrului pentru tineret 
și copii din sir. Matei Millo. La 
aceeași oră, pe scena altui teatru 
bucureștean. „C. Nottara" 
amatori ai Casei 
nului 1 Mai — 
„Liturghia de la 
P. Kărvas...

Ediția de anul
lului bienal de teatru 
„1. L. Caragiale" a adus în luminile 
rampei zeci și sute, de noi talen- 
tați interpreți și colective teatrale. 
In scopul sprijinirii și dezvoltării 
activității teatrale de amatori Co
mitetul pentru Cultură si Artă al 
Capitalei, Casa creației populare 
și Consiliul local al Sindicatelor 
au organizat începlnd din această

artiștii 
de cultură a raio- 
interpretau piesa 

miezul nontii" de

acesta a Festiva- 
de amatori

lună stagiunea formațiilor teatrale 
de amatori din Capitală.

Cum se desfășoară programul 
acestei stagiuni ? Spectacolele a- 
matorilor — colectivele participan
te la Festival —• au loc o dată pe 
săptămînă, lunea, la orele 19,30 
pe două din scenele teatrelor bucu- 
reștene : sala Teatrului „C. Not
tara" din Bdul. Magheru și a „Tea
trului pentru tineret și copii" din 
str. C. Miile.

Pe scenele acestor teatre vor Ii 
prezentate piese ca „Secunda 58" 
de Dorel Dorian, „Piafa ancorelor" 
de I. Stock, „George Dandin" de 
Moliere (Teatrul pentru tineret și 
copii), „Băieții veseli" de Ii. Nico- 
laide. „Un strugure în soare" de 
L. Hansberry, „Liubov Iarovaia" 
de C. Treniov (teatrul „C. Notta
ra") etc

Colective formate din oameni de 
diverse profesii — muncitori, ingi
neri, medici, funcționari ș.a. — e- 
chipele teatrale cuprinse în această 
stagiune întruchipează pe scenă 
eroi ai dramaturgiei clasice și con
temporane, nafionale și universale. 
Stagiunea artiștilor amatori demon
strează și ea marea dezvoltare pe 
care o cunoaște în acești ani miș
carea artistică de amatori din țara 
noastră,, prețuirea care i se acordă.

I. COSTAN

JU
ȘTEFAN NECANIȚCHI 

corespondentul „Scînteii tine
retului" pentru regiunea 

Mureș-Autonomă Maghiară

(Continuare în pag. a IlI-a)1I n jubileu zguduitor 
de emoționant a 
avut loc de curînd 
în orașul Ocna Mu
reșului. Din fericire 

I pentru cititori și 
pentru posteritate, 

la acest jubileu am participat și 
eu. Zic din fericire, pentru că 
am astfel posibilitatea să fac a~ 
cum relatarea amănunțită a eve
nimentului.

Jubileul era închinat împlinirii 
a 9 (nouă) ani și apropierii îm
plinirii a unui deceniu de stu
denție a tînărului Grămadă Mi
hai. Asistența a fost numeroasă. 
Printre cei prezenți am putut 
remarca citeva înalte personali
tăți simbolice ca : Lenea, Indo
lența, Minciuna, Obrazul-gros, 
Chiulul și altele.

Festivitatea a început cu ver
nisajul unei mici, dar foarte in
structive expoziții. Pe cei patru 
pereți ai unei încăperi erau ex-

puse în original sau fotocopii 
mai multe documente zguduitoa
re : carnete de student emise de 
patru facultăți din țară, carnete 
în care se aflau înscrise note îtr 
cepînd cu unu și terminîndu-se 
cu cinci și șase ; adrese de anun
țare a numeroase sancțiuni și 
exmatriculări ; recipise care a- 
testau primirea banilor de acasă, 
fragmente de scrisori ale sărbă
toritului către părinți, scrisori 
care începeau cu expresii de ti
pul acesta : „dragii mei, atmo
sfera din acest oraș și din 
această facultate nu-mi este pro
pice și am hotărît să mă mut. 
Trimiteți-mi deci ceva bănișori..." 
Se aflau expuse, de asemenea, 
caricaturi care au figurat de-a 
lungul anilor la diferite gazete 
de perete, caricaturi consacra
te, desigur, tînărului Grămadă, 
precum și epigrame și alte opere 
in care era zugrăvit chipul său.

După vernisaj a început fești-

vitatea propriu'zisă : s-a nun.cat, 
s-a băut și s~a dansat. S-au ținut, 
de asemenea, de către invitați cî
teva toasturi pe care inii permit 
să le reproduc în întregime, de
oarece aici este cuprinsă sintetic

biografia plină de fapte admira
bile a sărbătoritului. Iată ce 
a urat, de pildă, sărbătoritului 
Lenea : „Prietenia mea cu tînărul 
și în același timp bătrînul stu
dent Grămadă este veche. Cum 
aș putea să-l descriu mai 
bine ? In primul rînd spunînd

că întotdeauna l-a caracterizat un 
nobil dispreț față de muncă. Da, 
prieteni, iubitul nostru sărbă
torit preferă să doarmă chiar 12 
ore pe zi decît să muncească. 
Credincios principiului că „mun
ca îl obosește pe om", el a știut 
întotdeauna să-și conserve în așa 
fel ființa incit, priviți-l, după 9 
ani de studenție arată ca unul 
care abia acum a dat examenul 
de maturitate. Cinste lui!"

Au cerut apoi cuvîntul Indo
lența, Minciuna, Chiulul, Obraz- 
gros. Iată de pildă ce a declarat 
Obraz-gros: „Iubiții mei, îmi 
permit să declar cu întreaga răs
pundere că mă simt copleșit în 
aceste clipe. Eu personal nu sînt 
o ființă concretă, ci un simbol al 
unei atitudini de viață. Prietenul 
nostru este însă mai presus de
cît mine, el a întrecut însăși pro
totipul, adică pe mine. Am să ar
gumentez. Dă vasăzică omul exa
men la Agronomia din București

în 1954. S-a întimplat să reu
șească. Rămîne repetent. Re- 
mușcări ? Aș ! A repetat anul. 
Părinții ii trimiteau lunar 800 lei. 
Regrete? Aș ! Rămîne repetent. 
Pleacă la Agronomia din Cluj. 
„Ciupește" cu chiu, cu vai, cu 
patru trei sferturi și cu cinciuri 
leșinate un an, rămîne iar repe
tent, fuge la Craiova. Aceeași is
torie. Fuge apoi la Timișoara. La 
fel. Nouă ani petrecuți în stu
denție. Putea în acest timp să fi 
ieșit dublu inginer, candidat în 
științe sau mai știu eu ce. El n-a 
ieșit nimic. Abia a luat trei ani 
de facultate. A ocupat atîta vre
me locul unui tînăr cu dragoste 
de învățătură în facultate, s-au 
cheltuit cu el bani, energie, cu
noștințe, s-au chinuit cu el atîția 
profesori. L~a mustrat pe el con-
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Cu câtva timp în urmă co
misia regională pentru orga
nizarea Spartachiadei de iarnă 
a tineretului a lansat către toți 
maeștrii sportului, sportivii 
clasificați și legitimați, chema
rea de a sprijini pe participau, 
ții la Spartachiadă. Răspunsul 
celor peste zece mii de sportivi 
clasificați, din întreaga regiu
ne Ploiești, a fost afirmativ.

Întâlnirile dintre sportivi și 
tineri de la sate sînt entuzia. 
ste și cît se poate de firești. 
Fotbaliști ai diverselor cluburi 
sportive patinează alături de 
tinerii concurenți, voleibaliști 
alunecă pe pârtiile de schi, pu- 
giliști fac întreceri cu tineri la 
tenis de masă etc. Un fel de 
momente recreative pentru ei 
și de stimulare a tinerilor. 
Scopul antrenamentelor favo
rizează ambele părți.

Am putea aprecia multe aspecte de muncă pozitive ale 
sportivilor clasificați, care fac 
parte din disciplinele sportive 
cuprinse în cadrul spartachia
dei. De pildă inginerul Cornel 
Bartoș, de la Rafinăria Brazi, 
maestru al sportului la șah, 
prin cele ' 15 demonstrații 
practice susținute prin simul
tane cu cite 8—10 tineri, în di
verse întreprinderi, a reușit 
să mobilizeze peste 300 tineri 
concurenți în cadrul acestei 
discipline sportive și să con
vingă numeroși alți tineri pen
tru a se înscrie în asociațiile 
sportive.

La fel au procedat sportivii

clasificați în aceeași ramură 
de sport ; Cornel Butnaru, sa
lariat al rafinăriei Ploiești, și 
Dumitru Topciu, salariat 
întreprinderii I.R.V.A.

Un interes deosebit pentru 
popice au stârnit în rindul 
utemiși or și tinerilor maeștrii 
sportului la popice Cristu 
Vînătoru, salariat al Rafinăriei 
Teleajen, și Ivan Victor de la 
asociația sportivă „Petrolul".

al

ceasta disciplină sportivă, co
misia regională pentru orga
nizarea spartachiadei, îm
preună cu sportivii clasificați 
ai clubului sportiv orășenesc 
Ploiești, au întreprins un raid 
in împrejurimile orașului pen
tru căutarea unui loc prielnic 
practicării acestui sport. Au 
fost făcute mai multe propu. 
neri. Aplicată a fost însă a-

bit ori ai sporturilor de iarnă 
vin din tot orașul și fac antre
namente, ori se întrec în ca
drul probelor alături de spor
tivii clasificați cunoscuți, care 
fac probe demonstrative. E- 
xemple de acest fel pot fi gă
site acum în mai toate între
prinderile și comunele raioa
nelor din regiunea Ploiești. A- 
rătarn mai sus că activitatea 
tuturor sportivilor clasificați

O inițiativa interesantă în regiunea Ploiești:

Prin demonstrațiile făcute de 
ei în cadrul diferitelor asocia
ții sportive, au mobilizat în 
cadrul spartachiadei cu spriji
nul organizațiilor U.T.M. pe
ste ISO de tineri.

Unii tineri din orașul Plo
iești, dornici de a practica 
schiul, duminica dimineața 
plecau la munte. Cei mai 
mulți însă rămâneau în oraș. 
Pentru a mări numărul tineri
lor care să se întreacă la a-

ceea făcută de profesorul de 
educație fizică Dan Moldo
veana — sportiv clasificat în 
categoria a Il-a la schi — de a 
amenaja pîrtii de schi' și să
niuțe în cartierul Bereasca, pe 
niște ridicături de deal. Astfel, 
propunerea a dus la mobiliza
rea zilnică la start a sute de 
tineri din oraș. Acum, în toate 
zilele săptămânii, mobilizați de 
organizațiile U.T.M., tinerii iu-

din ramurile cuprinse în spar- 
tachiadă, ca răspuns la chema
rea comisiei regionale, poate 
fi apreciată ca bună. Bar cu
vinte de laudă merită și spor
tivii clasificați ai altor cate
gorii de sport.

Succese îmbucurătoare au 
mai fost realizate cu sprijinul 
sportivilor clasificați și în co
munele Smeeni și Stîlpu.

Este necesar să subliniem 
faptul că aportul sportivilor

clasificați a contribuit din 
plin la creșterea numărului de 
participanți în cadrul sparta
chiadei la peste 110.000 de ti
neri, iar numărul celor înscriși 
la peste 200.000 tineri.

Mai sînt însă și rămâneri în 
urmă în această privință. Une
le asociații sportive nu au 
stabilit măsuri comune îm
preună cu organizațiile U.T.M. 
în vederea desfășurării Spar
tachiadei. Exemple pot fi date 
asociațiile „Constructorul", A- 
telierele R.M.R., Uzina nr. 2 
Ploiești. Răspunzînd măsu
rilor stabilite de comisia re
gională pentru organizarea 
Spartachiadei de iarnă a ti
neretului, sportivii clasificați 
din toate ramurile au început 
să dea acestora un sprijin con
cret și eficace. Angajamentul 
comisiei regionale este de a 
mobiliza un număr de peste 
300.000 de participanți la în
trecerile spartachiadei. Acesta 
este de fapt și angajamentul 
la care își aduc contribuția cei 
aproape 11.000 de sportivi cla
sificați aflați în regiunea Plo
iești- Angajamentul este pe 
deplin realizabil și el poate 
fi chiar depășit, dacă se mun
cește cu aceeași pasiune 
dragoste ca pînă în prezent.

ION TEOHARIDE 
corespondentul „Scînteii tine

retului" pentru regiunea 
Ploiești

Campionatul 
republican 
de hochei 

pe gheațaA luat sfîrșit prima parte turneului final al campionatului republican de hochei pe gheață. în cel mai interesant meci, echipa Voința Miercurea Ciuc a reușit să învingă cu 2-1 (1—1 ; 0—0 ; 1—0) pe Steaua, campioana țării. Au marcat Varga, Szabo II, respectiv Io- nesțu. în deschidere Știința București a dispus cu 15—0 (3—0; 5—0; 7—0) de Steagul Roșu Brașov.Partea a doua a campiona. tului se va desfășura după reîntoarcerea echipei reprezentative a țării de la campionatele mondiale din Suedia.(Agerpres)

Pregătirea examenului 
a îneeput din prima zi

a semestrului
prof. univ. Ștefan Nâdășan

riile ținute, la lucrările de control s-a constatat că studiul individual al majorității studenților s-a desfășurat în mod ritmic, continuu. în aceste condiții, rezultatele la examene trebuiau să fie bune.Examenele desfășurate îh prima parte a sesiunii au dovedit justețea acestei presupuneri. încă o dată s-a confirmat că pregătirea temeinică a studenților. în tot timpul semestrului, participarea lor activă la toate formele procesului didactic sînt condiția esențială a bunei reușite a examenului.Astfel, studenții ca : Bulaă Oreste, Sava Taehe, Roth Otto, din anul II mecanică, sau Ionescu Ioan, secretarul comitetului U.T.M. pe facultate —, Hocki Horst, Or- govici loan, Tupiță Gheorghe, Toth Vasile, din anul III mecanică și mulți alții care în timpul semestrului s-au re- prin seriozitatea cu care au studiat individual, prin buna lor prezentare la seminarii și lucrări, au obținut la examen note bune și foarte bune.Se remarcă Și' faptul că o serie de studenți. mai slabi în anii trecuți, fiind ajutați au muncit mai bine în timpul semestrului și au reușit să obțină un rezultat bun în această sesiune la examenul de rezistența materialelor. Este cazul studenților Onice Ion, Ciutină Liviu, din anul II mecanică și Vintilă loan, din anul III mecanică.Susținerea primelor examene a confirmat" încă odată că rezultate bune Ia examen pot obține doar acei studenți, care încep să-și pregătească sesiunea din prima zi a semestrului.

na din disciplinele de bază pentru viitorii ingineri mecanici, mecanici agricoli, elec- trotehnieieni, constructori este rezistența materialelor.Catedra de rezistența materialelor din cadrul Institutului politehnic din Timișoara are o preocupare continuă, intensă privind pregătirea cît mai temeinică a studenților în această ramură.Pe lîngă predarea cursurilor în bune condiții, organizarea unor seminarii în cadrul cărora s-au rezolvat cele mai tipice aplicații, strfns legate de practică, un accent deosebit s-a pus pe efectuarea unor lucrări de laborator. Astfel, au fost organizate în ultimul timp lucrări pentru studenți în domeniul electrotensometriei ; s-a insistat mult asupra participării active a studenților la marcat aceste lucrări. Pentru aceasta, s-au întocmit referate pentru fiecare lucrare de laborator planificată. Referatele au fost puse la dispoziția studenților din timp, astfel că aceștia au putut veni la ședințele de lucrări pe deplin identificați a- supra bazei teoretice a lucrării, cît și asupra părții experimentale de executat.în strînsă colaborare cu organizațiile U.T.M. de an. cu împuterniciții Asociației studențești au fost organizate, încă din timpul semestrului, consultații pentru lămurirea celor mai dificile părți ale cursului. La aceste consultații au participat un mare număr de studenți.Pe baza urmăririi din timpul semestrului a modului de pregătire a studenților, la semina-
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Fruntași și mtirziați

„Cupa orașului București

O FINALĂ

PASIONANTA

...Joj 24 ianuarie. Elevii școlii și-au dat ca de obicei lntîlnrre la 
cabana Clăbucet sosire. Animația prevestește începerea unor între
ceri de schi și săniuțe. Profesorii școlii sînt acum, arbitri sau crono- 
metrori, iar starter președintele asociației sportive, elevul Radu 
Chiselifă din clasa a X-a B.

In prima manșă își vor disputa lntîletatea concurenta Înscriși Ia 
săniuțe. Majoritatea — cum se pare firesc — elevi în clasele școlii 
elementare. Iată-i îndreptlndu-se către locul startului, (fotografia 
nr. 1).

Schiorii slnt ceva mai sobri, preocupați de rezultatele întrecerii. 
Cine va învinge oare ? Cismașu sau Manea dintr-a IX-a f

Nu-i vreme de pronosticuri. Și iată-i pe concurenți (fotografia nr. 2) 
lntr-o vijelioasă cursă de coborlre.

Învingător ? Sportul școlar din Predeal care a înscris în această zi 
noi participanfi la întrecerile Spartachiadei de iarnă a tineretului. 
Și-n final un scurt bilanț: etapa de masă a spartachiadei cunoaște 
pînă acum de la Școala medie 200 participanți la schi, 130 Ia săniuțe, 
peste 300 la gimnastică. Un mare număr de elevi se întreg la șah, 
tenis de masă, trîntd.

Fotoreportaj : VASILE RANGA*

Avancronica
muzicală

Beethoven „Uvertura Egmont“

de-
la 
că 

mai

că străduința lor pe 
nu a fost zadarnică, 
fiind apreciate atit 
cît și de juriu.

ore de con-

Actul final al „Cupei orașului 
București" la gimnastică s-a des
fășurat cu participarea entuziastă 
a tinerilor școlari, atit în calitate 
de spectatori, cit și in calitate de 
protagoniști ai Întrecerilor.

Evoluția concurentilor a fost o 
delectare pentru publicul specta
tor. Micii gimnaști, reprezentanții 
celor 12 000 de elevi participanți 
la etapa de masă, au /inul să 
monstreze că participarea lor 
finală este absolut justiiicată, 
intr-adevăr finaliștii slnt cei
buni, atlt in sport cit și la învă
țătură.

Cea mai bună dovadă a oferit-o 
eleva Kaningher Victoria, școala 
nr. 56, care a obfinut diploma pen
tru învățătură, (media generală 10) 
fiind totodată o componentă de 
bază a echipei școlii.

Tot un frumos exemplu 11 cons
tituie și cîștigătorii probelor de 
gimnastică la individual — com
pus : Dicu Mariana, școala nr. 150 
(la fete), și Nicolae Ion, școala 
nr. 124 (la băieți) care au numai 
note bune, iar in timpul concursu
lui au arătat 
tărim sportiv 
evoluțiile lor 
de spectatori,

După aproape trei 
curs, in afara celor amintiți, i-am 
cunoscut și pe cîștigătorii „Cupei 
orașului București" pe echipe. La 
băiefi, titlul a fost obținut de școa
la nr. 169, raionul 16 Februarie, 
sub Îndrumarea tovarășului profe
sor Gh. Diaconu, care s-a dovedit 
cea mai omogenă de-a lungul con
cursului, iar la fete școala nr. 111, 
raionul Nicolae Bălcescu, a finut 
să nu dezmintă rezultatele obținute 
anterior, ocupind locul I. De altiel, 
la această școală concursurile de 
gimnastică slnt tradiționale. Tova
rășa profesoară Maria Stăplnoiu, 
a fost ea însăși o bună gimnastă și 
se ocupă cu multă tragere de inimă 
de creșterea cadrelor de gimnaști 
din școală.

Organizatorii au avut o lăudabi
lă inițiativă de ultim moment: 
evolufia — paralel cu cea pentru 
cucerirea cupei, In care au intrat 
echipele caliiicate din concursurile 
pe raion ■— a unor selecționate 
raionale compuse din cei mai buni 
gimnaști din raion, indiferent ducă 
școala din care făceau parte s-a 
calificat în finală sau nu.

După încheierea concursului ofi
cial, programul a continuat cu de
monstrația de gimnastică artistică 
și acrobatică a elevelor de Ia Școa
la sportivă de elevi nr. 2 și a 
componenfilor Iotului republican 
de gimnastică, printre care Sonia 
Iovan, Emilia Liță, Kadar Anton și 
Condovici Gheorghe.

„Cupa orașului București" Ia 
gimnastică a constituit o inimoasă 
și reușită aefiune de masa pentru 
elevi. Este bine ca această compe
tiție să devină tradițională și, ur- 
mînd exemplul ei, cît mai multe 
ramuri sportive să antreneze 
întreceri elevii, atit pe cei 
Capitală cit și pe cei din tară.

★
In completarea programului din 

sala Floreasca s-a disputat și fina
la pe Capitală a celor mai bune 
echipe de baschet școlărești.

Cinstea de a Juca în finală le-a 
revenit echipelor școlilor nr. 22 
„Gh. Lazăr", din raionul Lenin, și 
nr. 12 „Spiru Haret" din raionul 
1 Mai. După o dispută pasionantă, 
și susținuți de o „galerie" cu nimic 
mai prejos ca cele de „zile mari" 
ale sălii Floreasca, victoria a reve
nit Școlii nr. 22 „Gh. Lazăr“ la 
scorul 65—56 (31—29), care a obți
nu! astiel calificarea In finala pe 
tară. Demn de remarcat este fap
tul că în iaza pe Capitală, printre 
participând a fost și elevul Ganea 
Cristian, din clasa a Xl-a a Școlii 
nr. 17 „Matei Basarab" care, pe 
lingă o frumoasă comportare spor
tivă, a obfinut In tofi anii de învă
țătură, inclusiv în prezent, numai 
medii de 10. Este o performantă 
demnă de invidiat și pe care o do
rim realizată de cît mai multi 
elevi.

in 
din

nr.

S. UNGUREANU

Zangor — 1’ 16” 6/10. La feminin, primul loc a fost ocupat de Mihaela Stoenescu care a realizat 1’ 15” 42/100. Ea a învins-o pe Ana Scherer — 
1’ 16” 8/10.• Șahistul romîn Victor Cio- cîltea continuă să se mențină în plutonul fruntaș la turneul internațional de la Bad Lie- benstejn (R.D. Germană). După victoria obținută în runda a 12-a asupra lui Liebert, Cio- cîlțea l-a învins pe cehoslovacul Jansa, care cîștigase cu o zi înainte la maestrul Polu- gaevski,

• Pe pîrtiile de la Poiana Brașov au continuat duminică întrecerile concursului de schi dotat cu „Cupa Dinamo“. Proba masculină de slalom Special a fost cîștigată de Ion

® Peste 50 000 de spectatori 
au asistat pe stadionul din Dublin 
la meciul dintre echipele de 
rugbi ale Franjei și Irlandei, dis
putat în cadrul „Turneului celor 
cirsci nafiuni“. Cu o formație mo
dificată fafă de cea care a fost 
învinsă de Scojia la Paris, se-

Pașii ne-au purtat spre un 
sătuc de munte, la Vaduri. 
Majoritatea tinerilor muncesc 
la combinatul forestier. în a- 
ceastd după-amiază întâlnim 
foarte mulți dintre ei la mar
ginea satului, pe ptrtâa de schi. 
Este un concurs în cadrul 
Spartachiadei.

— Ce frumos schiază loa- 
chim Orghidan, remarcă unul 
dintre tineri.

— Doar este și instructorul 
voluntar al asociației noastre 
sportive, spune un altul. El a 
învățat pînă acum pe mulți să 
schieze, iar acum se întrece cu 
elevii lui.

In acest sătuc tineretul par
ticipă în număr mare la în
treceri. Profesorul de educație 
fizică Emil Fărcășanu ne con
duce într-o sală frumos ame
najată. Aici se joacă șah. Prin
tre concurenți, se află și 
Gheorghe Moraru, secretarul 
comitetului comunal U.T.M. 
Este un adevărat polisportiv. 
Cel mai mult îi place fotbalul și atletismul. La Spartachiada 
de vară a tineretului a ocupat 
locul doi la 100 m plat în con
cursurile etapei raionale. Ia- 
•tă-l acum jueînd șah. La o altă 
masă, joacă tânăra muncitoare 
de la Combinatul forestier Rica 
Spălătoru. E campioană raio
nală a Spartachiadei de iarnă 
din ediția precedentă. Acum 
vrea să confirme rezultatele 
obținute in anii trecuți.

Dar, fiindcă am pomenit de 
campioni, trebuie să arătăm că 
la ediția din anul trecut, spor
tivii de Ui fabrica de ciment 
din Bicaz, au cucerit cele mai 
multe titluri la etapa raională, 
îndeosebi la lupte. A jost un 
succes care a încununat o ac
tivitate prodigioasă a acestei 
asociații sportive. Este dea- 
juns să amintim numele lui 
Gheorghe Scurtu, al lui Gheor
ghe loniță, Jean Joghin, cam
pioni raionali la trîntă. La a- 
sociația sportivă „Cimentul" 
Bicaz există și un antrenor 
calificat la lupte. Anul trecut, 
tinerii de la „Cimentul"-Bicaz

au mers prin câteva comune — 
Negrești, Bodești, Gîrcina — și au făcut prin demonstrații o 
bună propagandă a luptelor. 
Bar campionii de anul trecut 
acum încă nici nu au luat star
tul. Asociația sportivă nu s-a 
preocupat de amenajarea săli
lor de concurs, de mobilizarea 
tineretului, deși în această a- 
sociație sînt peste 1200 de 
membri U.C.F.S. S-a mulțumit 
să înscrie un număr de tineri 
pe listele de concurs, dar star-

fabrica „Reconstrucția”, între
cerile de tenis de masă s-au 
terminat, iar la panoul Sparta
chiadei putem afla că strunga
rul Gheorghe Bucșe este cam
pion al asociației iar acum se 
pregătește pentru cea de-a 
doua etapă. Au participat pe
ste 150 de sportivi. La „Meta
lul" I.M.S. concursurile sînt în 
toi. Aici majoritatea membri
lor U.C.F.S. s-au înscris la 
probele Spartachiadei. La fel 
la Voința, elevii Centrului șțo-

Raidul nostru prin raionul
Piatra Neamț

tul la spartachiadă s-a dat 
deocamdată pe... hârtie. La fa
brica de ciment din Bicaz exi
stă o tradiție sportivă bine cu
noscută nu numai în raionul 
Piatra Neamț. Această tradiție 
nu trebuie însă infirmată prin 
inactivitate. Timp mult de gîn- 
dit nu mai este, 
prind întrecerile 
dei de... vară.

★
La extremitatea 

în comuna Barca, tinerii nu au 
„îmbătrînit" ca cei de la fa
brica de ciment. Ce poate fi 
mai plăcut în vacanță decît 
petrecerea tâmpului liber în 
tovărășia sportului. La școala 
medie din comună, pe perioa
da vacanței și acum după re
luarea cursurilor, tinerii elevi 
au participat cu entuziasm la 
întrecerile primei etape. Tână
rul profesor de aducație fizică 
Mihai Adameșcu a organizat 
cu multă pasiune 
sportivă a elevilor, 
medie din Borca, 
fac sport. In sălile de concurs 
sînt afișate diagrame cu nu
mele concurenților, data și ora 
de întrecere. Totul arată o 
bună organizare.

In oraș, la Piatra Neamț. în 
majoritatea asociațiilor sporti
ve întrecerile au început. La

Iar forestier au început săp
tămâna trecută concursurile de 
schi.

fiindcă ne
Spartachia-

raionului,

activitatea 
La școala 
toți elevii

lecfionaia Franfei, folosind mult 
linia de trei sferturi, a cîștigaJ 
cu scorul de 24—5 (6—5).

• Echipa braziliană Palmeiras 
a cîștigat turneul pentagonal de 
fotbal de la Guadalajara, învin- 
gînd în meciul decisiv pe Vasas 
Budapesta cu 2—1 (0—1).
• Aseară, fa Belgrad, în meci 

amical echipa feminină de hand
bal Rapid București a învins cu 
scorul de 7—4 (2—2) echipa re
prezentativă a orașului Belgrad. 
Punctele echipei bucureșfene au 
fost realizate de Consfantinescu 
(3), Bofan (2), Hedeșiu și Dumi
trescu. Pentru gazde au înscris 
Bjelici (3) și Dragosavac.

• împotriva protestelor dele- 
gajilor austrieci, congresul Fe- 
derafiei infernafionale de săniu
țe și bob, întrunit la Innsbruck, a 
adoptat o hotărîre neașteptată. 
Membrii congresului au decis ca 
pista olimpică de la Innsbruck- 
Icjls să nu poată fi utilizată pen
tru antrenament în iama 1963/ 
1964 de nici un concurent sus
ceptibil să participe la Jocurile 
Olimpice. Reprezentanții federa
ției internaționale au subliniat că 
această hotărîre a fost luată pen
tru ca sportivii austrieci să nu 
beneficieze de avantaj fafă de 
ceilalți concurenji.

lAgerpres]

Intărețul cutezătoru
lui Prometeu, auto
rul operei „Fidelio" 
și Simfoniei „Eroica", 
a închinat una. din
tre cele maj înălță
toare pagini ale 
creației sale lui Eg- 

moîit — eroul național al luptei 
popoarelor din Țările de Jos Îm
potriva asupririi spaniole.

1. W. Goethe a creat tragedia 
în 5 acte „Egmont“ cînd avea con
cepții radicale și cind, după cele
bra tragedie istorică Gotz von 
Berlinchingen, a fost atras de isto
ria luptei eroice a poporului din 
Țările de Jos pentru eliberarea de 
sub jugul spaniol.

Beethoven a fost profund im- 
presionat de tragedia Iui Goethe 
în care mareie poet german a 
înălțat un imn de slavă libertății.

„Mergeți înainte, răzbiți — stri
gă Egmont înainte de a fi execu
tat. Popor viteaz 1 Zeița victoriei 
te conduce. Și așa cum marea rupe 
zăgazurile voastre, doborîți șl voi 
meterezele tiraniei și înecați-o sub 
talaz, zmulgeți-o din pămîntul 
din drepturile pe care cutează să 
și le cucerească... Mor pentru li
bertatea pentru care am trăit și am 
luptat și pentru care acum sufăr 
și mă jertfesc..."

Cu siguranță că ultimele replici 
ale tragediei au găsit rezonanțe 
adinei in sufletul eroic al „Tita
nului".

Beethoven făurește muzica pen
tru Egmont (muzica de scenă scri
să de Beethoven cuprinde cîteva 
numere : o uvertură, patru antrac
te, două cîntece executate de 
Klărchen — o fată din popor, iu
bita lui Egmont, — o melodramă, 
un larghetto și, în sfîrșit, „Simfo
nia triumfală din final care prea
mărește ideea biruinței cauzei pen
tru care a luptat eroul) într-o epo
că de mari transformări sociale, 
epocă în care zămislește o serie d« 
lucrări profund revoluționare.

Chipul lui Beethoven așa cum se 
desprinde din ele — scrie Romain 
Roland despre „aceste lucrări cu 
adevărat revoluționare" — e îm
bujorat de văpăile acestor războaie 
epice. Le întîlnim peste tot, oglin
dite poate chiar fără ca el să-și 
poată da seama, în toate operele 
din această perioadă — în vijeli
oasa uvertură la Coriolan, în cvar
tetul al patrulea, în sonata Appa- 
sionata, în partitura Egmont, în 
concertele pentru pian, de pildă

în concertul în mi bemol în. care 
vezi ticluind coloane de soldați, 
concert a cărui virtuozitate însăși 
are ceva eroic...

Uvertura, care cuprinde într-o 
formă concisă întreaga desfășurare 
a subiectului, este socotită drept 
cel mai bun exemplu de muzică 
programatică scrisă , de Beethoven;

Uvertura redă în scurta,. intro-' 
ducere ideea oprimării poporului 
de către cotropitori. Allegrb-ul 
care urmează după introducere, 
zugrăvește nobila figură a lui 
mont, lupta sa..

In cursul acestui Allegro 
■ tingem toate cele trei părți — 
punerea tematică, dezvoltarea 
repriza 
sonate.

Spre sfîrșitul reprizei reluării 
temelor, se aud două sunete tă
ioase ale viorilor. După părerea 
unor comentatori, ele evocă see; 
na omorîrii eroului. După cîteva 
acorduri lungi ale instrumentelor 
de suflat de lemn, — ce rășună 
ca un moment de reculegere în 
onoarea luptătorului — Urmează 
,,coda“ în care întreaga orchestră 
vestește victoria poporului în lupta 
sa pentru independență, pentru 
libertate.

Alături de Uvertura la Egmont, 
Concertul orchestrei simfonice a 
radioteleviziunii dirijat de Ludovic 
Baci și transmis joi seara la orele 
19,45, mai cuprinde Passacaglia și 
Toccata pentru orchestră scrisă în 
1959 de Tudor Ciortea, Concertul 
pentru vioară al lui Felix Mendel
sohn Bartholdy, unul din giuvaie- 
rurile muzicale ale veacului trecut 
(solistă violonista Gabi Grubea) 
și Simfonia 39 în mi bemol major 
de W. A. Mozart, una din cele trei 
simfonii scrise spre apusul scurtei 
sale vieți, care prin genialitatea 
construcției lor l-au ridicat pe Mo
zart, după expresia lui R. Wagner 
— „deasupra tuturor artelor, mae
ștrilor și secolelor"*.

Eg-

dis- 
ex- 
,și 

caracteristice forme de— Tineretul este dornic să 
facă sport, ne spune tov. Cos
ma, dar ce putem face numai 
cu trei table de șah ? Be ce 
lipsesc materialele sportive ? 
Aceasta nu este decit o conse
cință a felului defectuos în 
care conducerea asociației își 
gospodărește fondurile.

Spartachiada de iarnă a ti
neretului este o competiție 
sportivă de masă pe care o or
ganizează asociația sportivă 
in colaborare cu organizația de 
U.T.M. De altfel, planul de ac
țiune comun sub care au sem
nat tov. Aurel Cosma, secreta
rul comitetului U.T.M. și tov. 
Mihai Vornicu, președintele a- 
sociației sportive, nu a fost 
nici pînă acum tradus în fapte. 
Atât comitetul U.T.M. cît și a- 
sociația sportivă trebuie să 
tragă concluziile necesare.

Răspunderea pentru inac
tivitatea sportivă de la acea
stă uzină revine în egală mă
sură și comisiei orășenești de 
organizare a Spartachiadei, și 
conducerii Clubului sportiv 
Ceahlăul care trebuiau să ia 
măsurile cuvenite.

★La Uzina de fibre sintetice 
sînt aproape 2 000 de utemiști. 
Marea majoritate 
fete. Discutăm cu 
Cosma secretarul 
U.T.M. pe uzină.Zilele care au mai rămas pînă la încheierea primei etape a acestei întreceri trebuie folosite cu toată priceperea. Ar fi deosebit de util dacă în asociațiile sportive din oraș ar fi repartizați cîțiva dintre tehnicienii clubului Ceahlăul pentru a sprijini organizarea și desfășurarea Spartachiadei. De asemenea, în comunele unde întrecerile încă nu au înc'eput trebuie să fie mobilizați antrenorii, instructorii sportivi, proie- sorii de educație fizică și împreună cu activiștii Comitetului raional U.T.M. să organizeze aceste întreceri.

BOGDAN CRISTESCU

sînt tinere 
tov. Aurel 

Comitetului

și

IOSIF SAVA

La Brădeanu, raionul Buzău, avut loc un interesant

1
■

aschimb de experiență pe tema culturii porumbului. Au participat președinți de G.A.C., cadre tehnice agricole, brigadieri de cîmp și șefi de echipă, colectiviști fruntași din numeroase gospodării colective ca cele din Smeeni, Gheră- seni. Pogoanele, Maxenu, Udați, directori și ingineri șefi de la G.A.S. și S.M.T. din raionul Buzău. Colectiviștii din Brădeanu. fruntași în Cultura porumbului pe raion, au împărtășit cu acest prilej din experiența lor în extinderea culturii hibrizilor dubli de porumb, folosirea eficace a îngrășămintelor, lucrările solu-(Agerpres)
Tăbacăria minerală.a Combina
tului de cauciuc Jilava esfe 
cea mai modernă unitate de 
acest gen din jară — avînd 
totodată și cea mai . mare capa
citate de prelucrare a pieilor, 
în fotografie : Operatorii Gă
van Gheorghe și Marica Ghe
orghe monfînd cu ajutorul po.;. 
Oului rulant zbatul de pe haș- 

pelul de calcificare Sama,

Fotof AGERPRES
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Discuții însuflețite
la fiecare seminar

a discuțiile ce s-au purtat ultima dată ■ n cercul - politic ,Să ne cunoaștem jațria socialistă’’ îm avut o deosebită satisfacție în munca mea de propagandist al cercului. La acest seminar toți tinerii au cerut să vorbească. ■Seminarul , s-a. desfășurat, în- ■■ tr-un mod. viu, interesant, cursanții întreeîndu-se să ex-■ pună problemele puse în discuție, să le dezvoltecu. fapte și exemple din viața fabricii și a colectivului nostru. De data aceasta au vorbit și Maria. Zamfir, Petre Constanța și■ .altele, tinere mai timide, carede obicei luau = cuvîntul rar. Chiar dacă n-au dezvoltat o .problemă de da început’ pînă la sfîrșit, totuși au avut de completat ceva, s-au dovedit preocupate și interesate de dezbaterile ce se purtau în cerc. Se discuta despre Uniunea Tineretului Muncitor, despre conducerea U.T.M. de către partid. Emoționată, Constanța Petre a cerut să vorbească despre U.T.M., rezerva partidului nostru. Ea a subliniat că utemiștii iubesc partidul cu înflăcărare și-și dăruiesc munca, eforturile, priceperea pentru înfăptuirea politicii partidului, cea ‘ mai : înaltă dorință a -fiecărui Ute- mist este de a se dovedi demn să facă parte din rîndurile P.M.R. G .' La început, adică la discu- < țiile purtate la lecția I, Petre Constanța se sfiise să vorbea- ; seă, cu toate îndemnurile mele, i După seminar am îiitrebat-o '> de ce h-a luat cuvîntul. Mi-a răsptiffs că' avea impresia că nu știe încă destul, că nu stă- pînește suficient materia. Ca dînsa mai erau cîteva cursante. Atunci ne-am gîndiț să le ajutăm să studieze și să-și în-

vingă timiditatea, să ajungă la nivelul celorlalți, ridicînd în felul acesta și nivelul discuțiilor din cerc.M-am uitat în caietele lui Elena Văsile,. Adela Bîrsan, Măria Zamfir și ale altor cursanți și am observat că nu . , știu să scoată notițe, să-și extragă ideile principale din lecție. Cupi procedau ? Ori copiau lecția în întregime din carte, ori își. scoteau notițe fără legătură ■ între ele, nesistematice.■ Atunci am ștat de vorbă, cu ele, le-am explicat în, mod practic cum trebuie să învețe,

trebuie să-și noteze în ca-ceietele de conspecte. Cei mai buni cursanți ai cercului politic, ca Victoria Constantinescu, Ion Tanislav, Constantin Ilie-r seu, s-au oferit să-i ajute pe cei. mai slabi. Acum Maria Zamfir și Petre Constanța, de pildă, studiază împreună cu Victoria Constantinescu. în felul acesta ele au fost ajutate să-și formeze deprinderea de a învăța pe bază de notițe. După studiul individual, înainte de seminar, toate trei discută împreună pe marginea lecției.De asemenea, eu, ca propagandist, urmăresc îndeaproape modul în care cursanții își însușesc lecția. A intrat în obișnuința muncii mele ca între

două seminarii să stau de vorbă cu cursanții și să lămurim împreună toate problemele pe care le ridică.La ridicarea nivelului seminarului contribuie și celelalte activități pe care le întreprind cu cursanții. De pildă, împreună cu mai mulți tineri din cercul nostru politic, am fost într-o excursie în București. Aici am 'avut posibilitatea să vizităm locurile istorice legate de. lupta partidului, ne-am oprit la diferite expoziții " ce demonstrau grăitor prin cifre și fapte dezvoltarea multilaterală a patriei noastre. Astfel că pregătindu-se pentru lecția „P.M.R., forța conducătoare a poporului nostru în lupta pentru făurirea orînduirii socialiste" cursanții au folosit un bogat material documentar de care au luat cunoștință cu prilejul excursiei amintite.Vizionarea filmelor documentare de la clubul întreprinderii, citirea unor cărți de literatură semnificative ca „Ion" și „Răscoala" de Liviu Rebreanu, „Moromeții” de Marin Preda, „Desculț” de Zaha- ria Stancu și altele, vizitele la muzeul regional sînt tot atîtea și atîtea posibilități pe care le-am folosit în grup sau. individual în scopul îmbogățirii discuțiilor în cercul politic.Acum ne pregătim să vorbim despre bogățiile și frumusețile patriei noastre. Este o temă frumoasă și interesantă, care a suscitat un mare interes în rîndul cursanților. Biblioteca raională, în aceste zile, este solicitată de tineri, care vor să conșulte albume ce reprezintă imagini despre țara noastră. Fiecare vrea să cunoască uzinele ridicate în a- cești ani, orașele noi construite și apărute pe harta patriei, să ia cunoștință de cele mai bune gospodării colective. Astfel, sînt convins că și la acest seminar vor avea loc discuții pasionante, însuflețite, la care vor lua parte toți cursanții.

(Agerpres)
Echipa de dansuri populare a Casei de cultură din orașul Brașov.

NICOLAE IONIȚĂ 
propagandist — Fabrica de 

confecții Rimnicu-Sărat

Foto : AGERPRES

J U BI L E U l
(Urmare din pag. I)

știința, a vărsat lacrimi, a roșit 
cumva ? Aș) Nimic. Iată de ce 
zic că are un obraz excepțional, 
pe care un specialist dermatolog 
ar trebui să-l cerceteze atent. Eu 
ridic deei paharul în cinstea omu
lui cu cel mai gros obraz din 
cîți mi-a fost dat să cunosc".

Aflîndu-mă printre invitați, 
nram simțit dator să spun și eu 
un cuvînt în cinstea sărbătoritu
lui. Am început așa : „Bătrîne 
student ! Jubileul dumitale este 
pentru mine o senzație. în lunga 
mea carieră de foiletonist nu mi a 
fost dat să cunosc un asemenea 
specimen. Ca să Zic așa, ești ului
tor de senzațional, cred că ești 
unic. îți mulțumesc din suflet că 
rn-di chemat să te cunosc. Nu Uita , 
să mă chemi și la împlinirea a 15 
sau 20 de ani de studenție. Am 
să vin cu mare plăcere. Chiar și 
la a 50-a aniversare poți să mă 
chemi. Amîndoi vom fi bătrîni, 
cu părul alb, dumneata tot stu
dent, eu tot reporter... Va fi emo
ționant. Părerea mea e să nu te 
jenezi de nimeni: nici de părinți, 
de colegi, de societate. In fond, 
studenția e una din cele mai 
frumoase perioade ale vieții. Ar

fi păcat să te desparți așa repede 
de ea”.

în timp ce asculta toasturile, 
bătrînul student Grămadă Mihai 
vărsă la un moment dat o lacri' 
mă masivă pe obraz. Și ca lacri
ma să fie pe deplin înțeleasă, 
zise:

— Prieteni, voi îmi urați ca 
viața mea de student să fie cit 
mai lungă. Vă mulțumesc din ini- 

Dar voi nici nu știți că am 
iar exrhatriculat. Au zis că 
săturat de mine. Vă întreb 
de ce au făcut asta ?

mă. 
fost 
s~au 
însă 
vreau să fiu student... (hohote 
plîns). Și nu mă lasă... (toată 
mea plînge). E așa bine să 
student...

Asistența începu ■ să plîngă 
hohote demențiale. Părinții plin- 
geau și ei („puișorul nostru... 
studentul nostru...’’), astfel că 
dintr-un jubileu vesel și optimist 
ș-a ajuns la o jalnică manifesta
ție pesimistă. Am plecat și eu 
de-acolo copleșit de tristețe. 
Eram trist pentru că dispărea 
cel mai interesant exemplar de 
student pe care l-am cunoscut 
pînă acum, studentul cu cea mai 
lungă și mai glorioasă carieră 
universitară. O pierdere irecupe
rabilă.

Ce ne facem ?
____________ <6

De la teorie — direct 
la practică!

(Urmare din pag. I).

. plantelor de cîmp. Anul trecut, de 
pe 283 - ha,, gospodăria a recoltat 
în medie peste 3700 kg porumb 
boabe, iar de pe alte 100 ha cul

tivate'. cu porumb, dublu . hibrid 
ș-ău obținut în medie peste 5 100 
.kg.,porumb, la ha.'Recolte bogate 
s-au obținut și de pe suprafețele 
cultivate cu grîu din soiurile Be- 
zostaia,. Școrospelca, Harach. Des
pre această experiență bună a a- 

, .ti'tilui trecut trebuie neapărat să
' . se vorbească și în. cadrul cercurilor 
. agrotehnice. Gospodăria dispune 

și de diafilme despre folosirea în
grășămintelor organice, agrotehni
ca porumbului, combaterea ero
ziunii solului.etc. Deci, lecțiile re-

yttrMKFi. wWRM ivF:a <

meu, azi in aceste zileLa club,ras*Orașul Alexandria și-a păstrat aspectul de așezare rurală pînă mai a- cum 17 ani. întreaga localitate era un focar de boli sociale, din cauza lipsei apei potabile, a canalizării și a personalului medico- sanitar.Nu lipseau însă cîrciumile. Ele îm- pînzeau orașul, în vreme ce numărul
Festivalul

Propuneri de candidați

pentru alegerile

de la 3 martie
In adunări cetățenești oamenii continuă să propună pe 

cei mai buni din rîndurile lor drept candidați ai F.D.P. pen
tru sfaturile populare comunale și orașele de subordonare 
raională la alegerile de deputați de la 3 martie.

cultural din comuna Delfini, regiunea lași cunoaște o vie animafie. 
Foto : AGERPRES

CRAIOVA. — Numărul .ca'nG didaților propuși pînă în prezent în regiunea Oltenia pentru sfaturile populare comunale și ale orașelor raionale este de 11 557. Lă ‘ adunările cetățenești la care au luat parte aproape 500 000 de muncitori, colectiviști, lucrători din G.A.S. și! S.M.T., ” intelectuali, s-a discutat despre calitățile celor cărora urmează să le dea votul lor, despre realizările obținute în comune în ultimii ani și s-au făcut numeroase propuneri referitoare la unele obiective Social-cul- turale și edilitar-gospodărești ce urmează să le înfăptuiască împreună în viitor.

propuși și totodată au făcut numeroase propuneri privind problemele gospodărești.
SUCEAVA. — în regiunea Suceava au fost propuși pînă acum 6 108 candidați pentru sfaturile populare comunale și 354 pentru sfaturile populare ale orașelor de subordonare raională. La adunările cetățenești în care au fost propuși candidați ai F.D.P. în alegerile de la 3 martie au participat peste 287 000 de alegători.

La casa agronomului din Craiova a început duminică un curs de scurtă durată pentru pregătirea a 75 de brigadieri care lucrează în zootehnie în gospodăriile agricole colective. . Specialiști de la stațiunile experimentale șj Consiliul agricol regional expun participanților metodele înaintate ce trebuie Moșite în îngrijirea și furajarea animalelor, în organizarea . și retribuirea muncii colectiviștilor. Lecțiile i teoretice sînt urmate de lucrări practice pe care cursanții le fac la stațiunea experimentală din Șimnic.

școlilor era insuficient.Astăzi însă, orașul Alexandria, dispune printre altele de instalație de apă potabilă și de canalizare, de străzi pavate sau bituminate. El a fost, de a- semenea, racordat la Sistemul energetic național. S-au ridicat blocuri noi. Cele zine se,

manență aprovizionate cu un bogat sortiment de mărfuri. Autobuze moderne străbat orașul de la un cap la altul. Mai există 7 școli de 8 ani, Centrul școlar agricol, Școală medie la care funcționează cursuri de zi, seral și fără frecvență.trei maga- noi, spațioa- sînt în per- ETI CĂTRUNĂ 
elevă, clasa a Xl-a 

seral

Sub îndrumarea instructoru
lui artistic Arvay Alexandru, 
brigada artistică de agitație a 
întreprinderii „Solidaritatea” 
din Oradea repetă un nou pro
gram în care sînt pdpularizați 
tineri fruntași în producție, 
precum și rezultatele obținute 
de ei in muncă in această peri
oadă.

Cu noile programe pe care 
acum le repetă echipele arti
stice vor prezenta spectacole în 
alte instituții și întreprinderi, 
vor face turnee în localitățile 
învecinate.

ALEXANDRU CRAINIC 
activist cultural

BRAȘOV. — Numărul mun. citorilor-, colectiviștilor, activiștilor de partid și 'de stat, intelectualilor, gospodinelor, pensionarilor — candidați aiF. D.P. — propuși pînă acum în circumscripțiile electorale comunale și ale orașelor de subordonare raională din regiunea Brașov este de 5 748. Printre candidații desemnați de cei 237 000 de alegători care au participat la adunările cetățenești se numără colectivistul Nicolae Dinca de laG. A.C, Vulcan, maistrul. Vi. che’nte Bîrsan . de la combinatul. chimie Făgăraș, Iosif Ju- lay, medic în circumscripția sanitară din Șinca Veche, Gheorghe Mînzat, inginer a- gronom la G.A.C. din Șona, Gheorghe Grecu, președintele sfatului popular din Viștea de Jos, Banner Iosif, mecanic la Uzinele „Nicolae Teclu" din Copșa Mică și alții-

IAȘI. — In regiunea Iași au fost propuși pînă acum 6 300 de oameni ai muncii drept candidați ai F.D.P. pentru sfaturile populare comunale și 175 de candidați pentru sfaturile populare ale orașelor raionale, în cadrul pregătirilor pentru alegeri sfaturile populare lucrează intens la în- șcrierea cetățenilor în listele electorale. Până acum s-a terminat înscrierea în raioanele Bîrlad și Huși. în total în regiune au fost înscriși în liste 433 000 de alegători.

filmului pentru sate
Ce pregătește 

brigada

n satele regiunii Banat, ală
turi de alte forme ale activi
tății culturale, un loc de

cU tilseamă 11 ocupă și munca 
mul.

Peste 400 000 spectatori 
sate au vizionat și apreciat filmele 
prezentate in prima etapă a 
Festivalului filmului pentru safe, 
care s-a desfășurat în 200 locali
tăți din 7 raioane : 
Caransebeș, Făget, Lipova, Oravița 
și Timișoara.

Cu acest prilej, filmele au fost 
precedate de peste 100 programe 
culiutal-artistițș, date de forma
țiile căminelor culturale, peste 200 
conferințe pe diverse teme..

Cea de-a doua etapă a Festiva
lului Ulmului pentru sale a început 
Ia 1 ianuarie, urmînd a se. desfă
șura' pînă la sllrșitul lunii în 217 
localitd|i din raioanele : Arad, Bo- 
zovici, Lugoj, Moldova Nouă, Or
șova, Timișoara, Sinnicolau Mare, 
Reșița.

Pentru cea de-a doua etapă « 
festivalului, Întreprinderea Cine- 

--

INFORMAȚIILuni dimineață a plecat spre Roma, la invitația Consiliului național pentru mișcării noastră, te prof, membru al Comitetului național pentru apărarea păcii, și Sanda Rangheț. secretar al aceluiași comitet.
★Duminică a plecat la Praga președintele Consiliului Central al Sindicatelor din R.P. Romînă, Isac Martin, care va participa la lucrările celei de-a XXVI-a sesiuni a Comitetului Executiv al Federației Sindicale Mondiale.

al mișcării italiene pace, o delegație a pentru pace din țara Din delegație fac par- univ. Stanciu Stoian,

La plecare, pe aeroportul Băneasa, au fost de față mem-

de la

Deta, Arad,

matograiică Regională de 
Banat a alcătuit peste 1 700 
gramări .de filme artistice de 
metraj, avind pe Ungă acestea în 
program și iilme documentare, de 
știință popularizată.

In primele 15 zile ale celei de-a 
doua etape, vizionarea filmelor 
prezentate în cadrul Festivalului 
filmului pentru sate a iost făcută 
de peste 150 000 spectatori.

Stat 
pro- 
lung

Locul de întîlnire al tinerilor 
din comuna Mogoșești, raionul 
Șomcuța Mare-Maramureș este 
căminul cultural. Aici se desfă
șoară în aceste zile de iarnă o 
intensă activitate cultural-educa- 
tivă. Brigada artistică de agitație 
a comunei repetă un program in
titulat „Bună dimineața,‘ viață" 
în care textele și cîntecele vor
besc despre realizările oamenilor 
muncii, obținute iu anii aceștia.

BUIA ALEXANDRU 
corespondent

PITEȘTI — La adunările cetățenești care au avut loc în comunele și orașele raio- ' nale ale regiunii Argeș, alegă, torii au propus candidați ai F.D.P. pe cei mai. buni cetățeni care s-au dovedit fruntași în activitatea de producție și în cea obștească. în comuna Cepari, raionul Curtea de Argeș, de pildă, în circumscripția electorală nr. 24. alegătorii ău propus pentru ă patra oară candidat al F.D.P. pe Constantin. în adunări, torii au arătat meritele

CONSTANȚA. — In comunele și orașele de subordonară raională din regiunea Dobro- gea au avut loc duminică ultimele adunări cetățenești de propunere a candidaților F.D.P. pentru alegerile de la 3 martie. S-au terminat astfel propunerile candidaților F.D.P. pentru cele 4.072 circumscripții electorale.La adunările pentru propunerea candidaților au participat peste 200 000 cetățeni.

lucrări srferifoare la asemenea 
putea fi viu ilustrate.

Folosirea mostrelor de semințe 
de înaltă- productivitate, a diafil- 
melof, a unor mostre din solurile 
existențe în gospodărie, a unor 
demonstrații practice (de pildă, a- 
menajarea unei platforme de gu
noi) ar îmbogăți și ar ridica efi
ciența cursurilor. Conducerea gos- 

• podăriei, cadrele de specialitate, 
organizația de bază U.T.M., folo
sind experiența bună a Cercului 
pentru creșterea animalelor, tre
buie să ia măsuri pentru îmbună
tățirea activității și în cadrul cer
curilor agrotehnice. De aceleași 
cunoștințe agricole temeinice este 
nevoie și în sectorul vegetal.

aportat la alți colegi 
de generație, Ion 
Horea a publicat re
lativ pu(in. Dar s-a 
afirmat încă de la 
volumul de debut 
(„Poezii", 1956) ca

un poet talentat, original, atras 
cu precădere de cînfarea sobră a 
muncilor agricole, a uneltelor, a 
belșugului de produse, a na
turii opulente și a armoniei. 
Orizontul său tematic se circum
scrie preocupărilor într-o zonă 
specific rurală. Orientarea nu era 
incidentală, de vreme ce poetul 
însuși se consideră un rod al grî- 
nelor, al finului și al cucuruzului 
(„Pomenire “), simțindu-se dator 
să-și aducă repetat prinosul cîm- 
pului, dealurilor și miresmei „pă- 
mînturilor sfinte", elogiindu-le ne
contenit în ipostaza lor de forje 
germinatorii: lutul, apele, pomii, 
holdele, bucatele, plugul au de
venit firesc elemente definitorii 
ale universului său poetic predi
lect. Interpretarea nu traducea însă 
atît unghiul de vedere al unui 
pastelist, cit al unui gospodar 
pentru care forma de relief, arbo
rele și anotimpul au valori bine 
determinate economic, iar frumu
sețea naturii sau schimbările cli
matice capătă importantă particu-

Gaida alegă, celor

G AL AȚI. — în aceste zile, în regiunea Galați oamenii muncii fac ultimele propuneri de candidați ai F.D.P. pentru alegerile de la 3 martie. La a- dunări'le cetățenești la care au participat peste 425.000 de oameni ai muncii, au fost propuși pînă acum 6 203 candidați pentru circumscripțiile e- lectorale comunale și .197 pentru circumscripțiile orășenești. Aproape 92 la sută dintre alegători s-au înscris în listele electorale.

bri ai conducerii C.C.S., activiști ai sindicatelor, precum și Iaroslav Sycora, ambasadorul R.S. Cehoslovace în R.P. Romînă.
★La cinematograful „Republica" din Capitală a fost prezentat luni seara în premieră noul film romînesc „Partea ta de vină" realizare a studioului cinematografic București, după scenariul scriitorilor Petre Sălcudeanu și Francise Mun- teanu.Au luat parte reprezentanți ai Comitetului de stat pentru cultură și artă, cineaști și alți oameni de artă, un numeros public. (Agerpres)

Iară aproape exclusiv prin utilita
tea ei, respectiv prin latura speci
fică a muncii agricole reclamate.

Eroul liric e preocupat într-un 
asemenea context de probleme 
practice, via(a și chiar împlinirile 
sentimentale fiind tratate din a- 
ceeași perspectivă gospodărească. 
Nevasta este înfățișată în grădi
nă, strîngînd „în poală cele mai 
bune poame coapte", la ceasul 
înserării bărbatul exclamă: „Mă 
duc să dau la vite I" („Moment de 
toamnă"), iar mirii, resfructurînd 
„Cînfarea cînfărilor", își laudă vir
tuțile de muncitori ai cîmpului sau 
ai livezii („Ospăț"). Horea se do
vedea a fi aici un bucolic, ferme
cat de via(a de la țară și de sa-

i

TATIAN BOARIU 
corespondent voluntar ------------e-

Tînărul mecanic Mihai Albu de la G.A.S, Bîrlad mai verifică încă odată motorul unui tractor. E mul
țumit. Totul • perfect. Dealtfel el se numără printre mecanicii care execută numai reparații de o cali

tate superioară.
Foto : FLORIN (AGA 

ajustor

»
(Agerpres)

Propaganda tehnică 
în ajutorii 

tînărului cmmist
(Urmare din pag. I)

pescari. Tentativa certifica dorința 
de a celebra și alte munci decît 
cele agricole, de a descoperi fru
museți inedite și în alte medii decît 
acelea strict țărănești. Dar noile 
obiective păreau să-l intimideze, 
căci fructul strădaniilor sale poe
tice nu-l egala, sub raportul rea
lizării artistice, pe acela izvorît 
din Contemplarea Satului. „Coloa
na în amiază", cea de a doua pla
chetă de versuri a lui Ion Horea, 
tipărită în 1961, avea să marche
ze însă saltul calitativ jinduit. Poe
tul fintește acum să cuprindă în 
poemele sale întreaga țară, în di
mensiunile ei socialiste, în evolu
ția ei dialectică, în frumusețile ei 
strălucitoare. Lauda muncii și a

vede-n strugur un strop din veș
nicie /.,./ Sînt cel ce sfrînge lu
mea la piept ca pe-o iubită /.../ Din 
tot ce se înalfă, din tot ce se dă- 
rîmă / Nu mă mal cred o șoap
tă, o umbră, o fărîmă, / Și-n țara 
mea ce știe de-o vreme să și cin- 
te / Eu nu rrtai sînt zidarul cu a- 
ripile frînte. / întreg acestor locuri, 
întreg acestor timpuri, / înalț din 
temelie noi frumuseți și nimburi" 
(„Definire").

Simpla descripție este înlocuită 
acum cu efortul de a descifra în 
fenomen
(„Roata Olarului".
Poetul este un artist militant, care, 
evidențiind ideea de mișcare, de 
transformare în dialectica istoriei,

adevăruri filozofice
„Cimentul").

Poetul Ion Horea
fisfacțiile pe care i le dă omului 
munca agricolă. Bucolismul se în
gemăna însă nu o dată cu un soi 
de idilism, poetul ocolind în pre
zentările și îndemnurile sale as
peritățile realității propriu-zise. 
O adiere de atemporalitate 
cea adesea printre stihuri, 
du-le încărcătura 
presupus eterne, 
lumea și comune 
istorice. Impresia 
de universul de 
nalist la care se 
rinfă.

Tematica rurală
grar nu acoperea însă în întregime 
aria de inspirație a tînărului poet. 
In volumul de debut, el digita și 
pe alte clape, încercînd să sur
prindă momente din viața de azi 
a muncitorilor oțelari, forestieri sau

! tre- 
dîn- 

unor adevăruri 
vechi de cînd 
tuturor epocilor 
era întărită și 
imagini tradițio- 
apela cu prefe-

cu specific «-

toamnelor bogate se menține și 
aici. Dar perspectiva și amplitudi
nea sînt noi. Horea — echilibratul, 
clasicizantul din „Poezii" s-a con
verti) în.Horea — romanticul, ne
liniștitul, visătorul ; omul-gospodar 
satisfăcut și nefrămîniat . de pro
bleme din volumul de debut s-a 
prefăcu) în meșter-făurar cu pu
teri demiurgice, însuflețit de idea
lul de a construi. Verbul lui predi
lect este „a vrea", gestul lui firesc 
sugerează acțiunea, ochii lui ilumi
nați privesc încrezători spre viitor. 
Forța umană a noului erou primeș
te în vers materializări multiple, 
ca în această poemă cu caracter 
programatic și explicativ, din care 
extragem cîtevă stihuri: „Sînt cel 
ce ia lumina și rotunfind-p-n boa
be / In fiecare toamnă dă lumii 
noi podoabe. / ... '/ Sînt cel ce

tinde să contribuie la desțelenirea 
viitorului. Metafora de bază a vo
lumului devine lumina și setea de 
înălțime a omului ce vrea să-și 
desfacă existenta de lut. „Arhi- 
tecți, un poem al lumilnii!” — 
exclamă Horea în „Manifest" echi- 
valînd chemarea cu „un poem 
comunismului” și „un poem — 
propilee".

Limbajul poeziei cunoaște și 
el în „Coloană în amiază" o sen
sibilă împrospătare.

Procesul 
lui Horea 
sub umbra 
cunoscufi 
scris. îndeobște autorul „Coloanei 
în amiază" n-a devenit sclavul mo
delelor alese și, prin urmare, nu 
și-a mutilat originalitatea. Cîteoda- 
tă, mai cu seamă în ultima sa car-

de evolufie al poeziei 
s-a petrecut, evident, 
proteguitoare a unor 
maeștri ai cuvîntului

te de poeme, dedicată pionierilor 
și intitulată „Flori de păpădie", 
strădania de a rămîne el însuși nu 
s-a înfăptuit însă la scara cerută 
unui poet de talentul și seriozita
tea lui Horea. Cartea vădește din 
nou realele calități ale autorului 
ei, meșteșugul cu care acesta mî- 
nuiește verbul și dă viață, prin 
transfigurare, peisajului, obiectului 
sau fenomenului contemplat, dar 
și neindicatul procedeu de a glosa 
epigonic pe marginea unor for
mule poetice de notorietate publi
că. Din prirpa poezie ne întîlnim 
cu un țravesfiu arghezian : „Cin’ 
fi-a dat Z Și ți-a făcut / chipul tău / 
De la-ncepuf, / Cu peniță / Și 
penel j Zugrăvită-n fel și fel? / 
Cin' te mină / Și te știe, / Ca 
pe-un strop / De apă vie l '/ O 
întreb și cartea-tace, / Numai- foi- 
le-și desface / Și-mi arată lung ,a- 
lară / frumusețile din țară" („Car
tea"). Alteori ne întîmpiriă o mi
mare a poeziei eminesciene („Tre
ce-o fată"), așa cum în „Poezii" 
sau în „Coloană în amiază" des
cifrăm o oarecare înrîurire a al
tor creatori. Trecerea prin școala 
argheziană, e, fără îndoială, nece
sară oricărui poet romîn contempo
ran. Dar oricare dintre ei, inclusiv 
Ion Horea, e dator să devină el 
însuși și să se afirme ca atare. ..

Ion Horea Rare a fi la ora ac
tuală, ca. orice poet talentat dor
nic să se autodepășească, în. etapa 
unor legitime căutări. Cert este 
că în fiecare din cele trei vplu- 
me amintite, el e mereu altul, în 
continuă efervescentă și distilare. 
„Coloana în. amiază" stă mărturie, 
ca și poemele publicate în perio
dice în ultimul an. Nu ne îndoim 
că aceste căutări vor fi pe cit de 
utile, pe atît de rodnice.

AUREL MARTIN

sează în mod deosebit pe la- boranți, cu planșe, schițe și formule etc. în acest fel devin mai accesibile tuturor ' tinerilor.Pe lîngă toate aceste forme de propagandă tehnică, care au căpătat un caracter permanent, s-ar putea aminti și punctele de documentare tehnică organizate în fiecare secție, afișarea periodică a listelor cu cărți noi intrate in bibliotecă, lectoratele tehnice care se organizează lunar pe grupuri de secții etc.O intensă activitate se desfășoară în rîndul inginerilor. și tehnicienilor care conduc procesul tehnologic al combinatului. Pentru ei, serviciul tehnic, cu ajutorul documentariștilor și traducătorilor, editează aproape lunar cîte un buletin informativ în care sînt cuprinse detailat cele mai interesante noutăți tehnice.La ce a condus folosirea celor mai variate forme de pro-, pagandă tehnică ? Bineînțeles, în primul rînd, la creșterea considerabilă a numărului cititorilor cărților tehnice și, implicit, la ridicarea calificării lor profesionale. Acest fapt s-a reflectat în obținerea unor importante succese în cursul anului trecut: planul anual a fost îndeplinit la toți indicii cu 20 de zile înainte de termen ; au fost declarați 560 de fruntași în întrecerea socialistă. dintre care majoritatea tineri ; s-au înregistrat 210 propuneri de inovații. Peste 200 de tineri și_au format biblioteci personale.
■ “
CENTROCOOP

TINERI DIN Rf diUNEA.OLTf.NIA

COOPERAȚIEI DE CONSUM 
DIN REGIUNEA OLTENIA

BIBLIOTECA



BE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE
Răspunsurile lui N. S. Hrușciov

la întrebările ziarului
„Espana PopularMOSCOVA 27 (Agerpres). — TASS transmite : N. S. Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. a răspuns la trei întrebări puse de redacția ziarului democrat spaniol „Espana Popular”.Răspunsurile sînt publicate în numărul din 27 ianuarie al ziarului „Pravda”.Șeful guvernului sovietic a urat oamenilor muncii din Spania succese „în lupta împotriva dictaturii fasciste, pentru lichidarea bazelor militare străine de pe teritoriul patriei lor, pentru triumful politicii de pace și democrație".El a declarat că „restabilirea democrației în Spania ar constitui, în mod evident, un a- port însemnat la lupta comună a popoarelor Europei pentru destinderea încordării, dezarmare generală, pentru pace și democrație".N. S. Hrușciov a subliniat că poporul sovietic va continua și pe viitor să-și manifeste solidaritatea cu lupta curajoasă 

a poporului spaniol, împotriva fascismului.„Lupta poporului spaniol pentru libertăți democratice este strîns legată de lupta maselor largi împotriva reacțiu- nii, împotriva războiului ter-

Press — 
că planul 
de a ani* 
lor inter-

și studenți
monuclear, pentru pace în lumea întreagă”.Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. a declarat că bazele americane au fost create și se creează nu pentru a apăra occidentul de pretinsa „agresiune comunistă", ci pentru a pregăti un a- tac împotriva lagărului socialist. „Nici Uniunea Sovietică, șl nici alte țări socialiste nu au avut și nici nu au vreo pretenție teritorială sau alte pretenții față de Spania".Relevînd că în planurile lor de atac asupra Uniunii Sovietice forțele agresive ale occidentului acordă un rol însemnat și bazelor militare din Spania, N. S. Hrușciov a subliniat : „Cercurile guvernante din Spania, care au pus la dispoziție teritoriul țării pentru baze americane, creează prin aceasta o primejdie uriașă pentru Spania în cazul izbucnirii unui război termonuclear. In stadiul actual de dezvoltare a tehnicii militare e- xistența bazelor aflate sub control străin pe teritoriul Spaniei poate să pună în primejdie însăși existența porului spaniol”.

Sub gheață, intr-o cursă

fără precedent
MOSCOVA 27 (Agerpres). — 

„Submarinele sovietice nu au fost 
niciodată mai prejos decît cele 
străine, întotdeauna au depășit 
modelele străine”, a declarat 
unui corespondent al ziarului 
„Krasnaia Zvezda” comandantul 
submarinului atomic „Comsomo- 
lul leninist”, Lev Jilțov. Acest 
submarin a efectuat recent o 
cursă fără precedent sub gheață 
spre Polul Nord. Lev Jilțov a 
«pus că submarinul a trecut pe 
•ub pol și dincolo de pol, iar la 
înapoiere a trecut din nou exact 
pe la pol.

Comandantul submarinului so
vietic s-a referit la declarațiile 
propagandistice ale presei ameri
cane în legătură cu ultimele curse 
ale submarinelor S.U.A. Presa 
prezintă lucrurile ca și cum la
titudinile nordice cucerite de a- 
mericani sînt deocamdată inacce-

po-

sibile submarinelor sovietice. 
„Acum dispunem de puternice 
submarine atomice, a declarat 
Lev Jilțov. Pentru ele nu există 
latitudine inaccesibilă nici în O- 
ceanul înghețat de Nord, nici în 
alte oceane”.

Căpitanul Jilțov a spus că a ci
tit cartea lui James Col vert „Sub 
gheață spre pol” și că ea are nu
meroase pagini interesante. To
tuși, după părerea lui Jilțov, a- 
ceste descrieri urmăresc să facă 
reclamă flotei de submarine ame
ricane și de aceea despre lipsurile 
submarinelor S.U.A. scriitorul 
vorbește doar în treacăt pentru 
a crea impresia că acestea sînt 
neglijabile.

Căpitanul 
la relatările 
sideră că în
americane lucrurile nu stau chiar 
așa de bine.

Jilțov, referindirse 
presei străine, con- 
flota de submarine

* • i

La Mexico City a avut loc o conferință a țărănimii din Mexic. Cu acesf prilej revendicările țăranilor 
mexicani au răsunat cu vigoare. Ei s-au pronunțat cu fermitate pentru coexistență pașnică, împotriva 

uneltirilor dușmanilor păcii.
Foto : PRENSA LATINA

Marte4“ a parcurs 230.000.000 km99
MOSCOVA. — Zborul stafiei 

automate interplanetare „Marte-1” 
în direcția planetei Marte conti
nuă de aproximativ trei luni. In 
acest răstimp, în mișcarea sa cir- 
cumsolară stafia a parcurs o dis
tanță de aproximativ 230 milioane 
de km și s-a îndepărtat de Pămînt 
Cu 43 milioane km.

Viteza de îndepărtare a stafiei 
„Marte-1 “ de Pămînt înregistrea
ză o continuă creștere. In timp 
ce la ieșirea stafiei din sfera de 
acțiune a Pămîntului viteza ei de 
îndepărtare era de circa 4 km pe 
secundă, în prezent ea a crescut 
la 10,2 km pe secundă.

Aceasta se explică prin faptul 
că, deplasîndu-se pe orbitele lor, 
Pămîntul și stafia „Marte-1 “ s-au 
distanfat considerabil și se mani
festă în mod accentuat diferența 
în direcțiile vitezelor lor de miș
care în raport cu Soarele. Dis
tanța dintre Pămînt și stafie a 
crescut într-o asemenea măsură, 
îneît durata transmiterii semnalelor 
radio la bord și înapoi atinge 4 
minute 47 secunde, pe cînd, de 
pildă, pentru recepfionarea unui 
semnal radio reflectat de Lună 
nu se cer decît ceva mai mult de 
două secunde.

Se mențin radiocomunicafii regu
late ți stabile cu stafia „Mar
te-1 “.

După cum rezultă din datele fe- 
lemetrice recepționate pe Pămînt, 
la bordul stafiei temperatura și 
presiunea se mențin în limitele fi
xate: temperatura variază între 
plus 15 și plus 20 de grade Cel
sius, iar presiunea este de 850 mm 
col. Hg. Din cauza distanței spo-

rite între stafia „Marte-1” și Soa
re, s-a redus simțitor iluminarea și 
în consecință, a slăbit curentul 
bateriilor solare. De aceea, con
form programului de zbor, la 5 ia
nuarie s-a procedat la comutarea 
grupurilor de elemente ale ba
teriilor solare la legarea în pa
ralel.

De la începutul zborului, legă
turile cu „Marte-1 “ au fost stabi
lite de peste 50 de ori. La bord 
au fost transmise peste 1 000 de 
comenzi. Cu ajutorul sistemului 
radiotelemefric s-a recepționat un 
mare volum de informații tehnice- 
științifice.

Datele preliminare rezultate din 
aceste cercetări pot fi de acum 
comunicate. S-a constatat, printre 
altele, că intensitatea razelor cos
mice în spațiul interplanetar, mă
surată în timpul zborului stației 
„Marfe-1“, a crescut cu cîteva zeci 
de procente în comparație cu mă-

surătorile executate de rachetele 
cosmice sovietice în anul 1959. A- 
ceasta se explică prin faptul că 
actualmente activitatea solară este 
mai slabă.

S-a confirmat existența centurii 
celei mai exterioare de particule 
încărcate, descoperită de oamenii 
de știință sovietici. S-a observat 
că în această centură numărul total 
al particulelor captate de cîmpul 
geomagnetic și concentrațiile lor 
sînt mult mai mari decît în cen
turile de radiații situate mai a- 
proape de Pămînt.

Au fost culese pentru 
oară date ample privind fluxurile 
de plasmă solară în regiunea Cos
mosului mai îndepărtată de Soare 
decît Pămîntul.

In momentul de față se proce
dează la prelucrarea 
minuțioasă a tuturor 
științifice recepționate 
dul stației „Marte-1'',

In insulele Canare
In orașul Santa-Cruz-de- Tenerifa din insulele Canare (care aparțin Spaniei) au avut loc ciocniri între poliție și studenți, anunță agenția „l'Union Francaise d'Information”.Studenții s-au revoltat împotriva majorării tarifelor în transportul orășenesc. In semn de protest împotriva acestei măsuri a patronilor, studenții orașului au organizat o demonstrație.Studenților li s-au alăturat locuitorii orașului, care timp de trei zile au împiedicat circulația, blocînd străzile împotriva locuitorilor autoritățile spaniole au trimis detașamente de poliție înarmate, în urma ciocnirilor violenta dintre poliție și populație, din partea ambelor părți au fost răniți.Speriați de amploarea mișcărilor, patronii au fost nevoiți să dea înapoi și să anuleze majorarea tarifelor în transportul orășenescă.

Peste 1 000 de stu- 
denți de la Universi
tatea din Lisabona au 
organizat la 27 ia
nuarie o manifestație 
împotriva politicii gu
vernului în proble
mele universitare. 
După cum transmite 
agenția Associated 
Press atunci cînd rec
torul universității, 
fostul ministru de ex
terne portughez, Pau
lo Cunha, a încercat 
să ia cuvîntul în fața 
studenților adunați în 
aula universității, el

■ fost întrerupt cu 
strigăte : „Acord a- 
ți-ne libertatea cuvîn- 
tului”; „Vrem să a- 
vem propriile noastre 
organizații studen
țești”.

Albert Teixeira Ri
beiro, unul din con
ducătorii studenților
■ cerut rectorului, și 
prin el guvernului 
portughez, să nu se 
împotrivească sărbă
toririi de către stu
denții portughezi la 
24 martie a Zilei in*

ternaționale a studen
ților. După cum se 
știe, anul trecut în 
Portugalia au avut 
loc ciocniri între po
liție și studenți după 
ce guvernul a inter
zis sărbătorirea aces
tei zile. „Cercurile 
politice — relatează 
Associated “ 
consideră 
studenților 
versa ziua 
națională la 24 mar
tie va fi dus la înde
plinire, oricare ar fi 
hotărîrea guvernului”.

40 de ani de la crearea
U.T.C. din JaponiaTOKIO. — La 26 ianuarie, tineretul japonez a sărbătorit 40 de ani de la crearea Uniunii Tineretului Comunist din Japonia.Cu prilejul acestei aniversări, în una din marile săli

Autoritățile din Carolina de sud
sînt nemulțumite...

de sporturi ale capitalei Japoniei a avut loc un miting festiv, la care au participat peste 10 000 de reprezentanți ai tineretului muncitor, țărănesc și studios.Sanzo Nosaka, președintele C.C. al P.C. din Japonia, a a- dresat participanților un cuvînt de salut.Mitingul a constituit o demonstrație a hotărîrii tineretului japonez de a apăra pacea și a-și făuri un viitor luminos.
prima

și studierea 
informațiilor 
de la bor-

O revistă greacă
despre necesitatea

coexistenței pașnice

Tratativele de la Bruxelles
au fost reluate

BRUXELLES 28 (Agerpres). — 
în după-amiaza zilei de 28 ianua
rie, după două amînări succesi
ve de ultim moment, au fost 
reluate Ia Bruxelles tratativele 
dintre Marea Britanie și țările 
membre ale Pieței comune în 
privința aderării acesteia la Co
munitatea Economică vest'euro- 
peană.

După cum remarcă observato
rii politici din capitala Belgiei 
pînă în prezent nu există nici un 
indiciu că Franța ar fi dispusă 
să-și reconsidere poziția cu 
vire la primirea Marii 
în Piața comună.

în legătură cu aceasta 
le occidentale de presă

pri-
Britanii

agenții' 
mențio-

Interviul

Iui Dean Rusk
NEW YORK 28 (Agerpres). 

— TASS transmite : La 27 ia
nuarie secretarul de stat al 
S.U.A., Dean Rusk, a acordat 
un interviu mai multor co
mentatori dintre cei mai prin
cipali în domeniul politicii in
ternaționale. Interviul a fost 
transmis de compania de tele
viziune „National Broad
casting System".

Răspunzlnd la întrebarea re
feritoare la perspectivele in
terzicerii experiențelor nu
cleare, Rusk a spus că S.U.A. 
speră că se va ajunge la o în
țelegere cu Uniunea Sovietică 
în privința acordului referitor 
la interzicerea experiențelor 
nucleare.

Rusk a declarat că acest 
acord trebuie să prevadă mă
suri efective de control. El a 
susținut că cele două-trei 
inspecții la fața locului, pro
puse de Uniunea Sovietică, nu 
ar fi suficiente.

O parte considerabilă a tn- 
terviului lui Rusk a fost con
sacrată răspunsurilor la între
bările privind ascuțirea con
tradicțiilor în N.A.T.O. Rusk 
și-a exprimat speranța că „re
lațiile strînse’’ dintre țările 
vest-europene, între Europa 
occidentală și S.U.A. predomi
nă. El a cerut să fie sporite 
din nou forțele N.A.T.O.

â utoritățile din Carolina de 
sud sînt în alertă, rela
tează agenția France 

Presse, La 28 ianuarie studentul 
negru Harvey Gantt urmează ca, 
potrivit ordinului Curții federale, 
să fie înscris la colegiul „Clem
son”, pînă în prezent rezervat 
exclusiv albilor.

Referindu-se la declarații date 
publicității atît de guvernatorul 
statului Carolina de sud, Do
nald S. Russell, cît și de directo
rul colegiului „Clemson”, agenția 
menționează că acestea „reflectă

nemulțumirea autorităților sudi
ste față de hotărîrea Curții fede- 
rale care îi obligă să-l înscrie pe 
studentul negru într-un colegiu 
rezervat albilor".

Senatorul Gressette, președin
tele „Comitetului de stat din Ca
rolina de sud pentru menținerea 
segregației în școli”, a subliniat, 
între altele, că el va face apel 
în fața Curții Supreme a S.U.A. 
împotriva hotărîrii Curții federa
le care ordonă înscrierea lui 
Gantt în colegiu.

In Borneo de nord situația
se menține încordată

Descoperirea a două grupuri 
contrarevoluționare in Cuba

nează că în tot cursul silei de 
duminică și luni pînă Ia începe
rea tratativelor oficiale, s-a des
fășurat Ia Bruxelles o febrilă ac
tivitate diplomatică, concretizată 
prin numeroasele contacte dintre 
delegațiile țărilor Pieței comune. 
Observatorii remarcă, de aseme
nea manevrele de culise ale lui 
Christian Herter, reprezentantul 
președintelui Kennedy, sosit Ia 
Bruxelles pentru a duce tratati
ve comerciale care, după cum 
subliniază agenția A.P., „a evitat 
cu grijă orice luare de poziție 
publică pentru a nu dăuna Marii 
Britanii și a nu confirma afir
mațiile Iui de Gaulle că, odată 
intrat în Piața comună, guvernul 
britanic va servi drept cal troian 
pentru guvernul american”.

Caracterizînd aceste numeroase 
luări de contact, agenția France 
Presse subliniază că a fost „un 
adevărat caroussel diplomatic 
terminat printro lungă întreve
dere a vicecancelarului federal, 
Ludwig Erhard, cu lordul Sigi
liului privat Edward Heath”. 
Rolul de mediator între obstruc
ția franceză și insistența Angliei 
de a fi primită în Piața comună 
reyine delegației vest-germane al
cătuită, după cum subliniază a' 
ceeași agenție, „în mod excepțio
nal din trei miniștri : Ludwig 
Erhard, ministrul economiei, Ger
hard Schroder, ministrul afaceri
lor externe, și Werner Schwarz, 
ministrul agriculturii”.

Se spune că delegația R.F.G. 
a adus cu sine la Bruxelles un 
plan de compromis menit a salva 
viitorul negocierilor. în legătură 
cu aceasta, agenția Reuter sub
liniază că, „deși amănuntele for
mulei vest-germane sînt încă se
crete, observatorii diplomatici 
consideră că șansele acceptării 
ei sînt mici*.

Esența eforturilor vest-germa
ne se limitează, după cum subli
niază aceeași agenție, „la a cîști- 
ga timp*. După cum relevă agen
ția France Presse, în prezent 
„guvernul vest-german refuză să 
facă o alegere între Londra și 
Paris, sau între Paris și Washing, 
ton”.

Potrivit agenției U.P.I., oficia
litățile americane sînt nemulțu
mite de faptul că cancelarul vest- 
german Adenauer nu a depus un 
efort atît de susținut după cum 
ar fi putut, pentru a convinge pe 
președintele Franței, de Gaulle, 
să renunțe la opoziția sa față de 
intrarea Angliei în Piața comu
nă. După cum s-a afirmat Ia Wa
shington, însuși președintele 
Kennedy a declarat că Adenauer 
„l-a dezamăgit* prin aceea că nu 
a manifestat fermitate în proble
ma intrării Angliei în Piața co
mună. Reprezentanți ai unor țări 
mai mici, membre ale Pieței co
mune, relatează A.P., și-au ex
primat pe cale particulară deza
măgirea față de faptul că vest- 
germanii nu luptă mai dîrz pen
tru britanici. Impresia cercurilor 
diplomatice de la Washington 
este că în prezent delegația vest- 
germană la tratativele de la 
Bruxelles va încerca să tergiver
seze discuțiile.

Agenția oficioasă vest-germană 
D.P.A., relatează că, potrivit tu
turor indiciilor, se accentuează 
impresia că R.F.G. se va alătura 
în cel mai rău caz ideii preconi
zate de Olanda și Belgia și anu
me continuarea negocierilor cu 
privire la aderarea Angliei doar 
în cinci (fără Franța).

La Paris, potrivit observatori
lor, nu există nici un indiciu că 
Franța ar fi dispusă să renunțe 
la poziția sa față de primirea 
Angliei în Piața comună.

ATENA 28 — Coresponden
tul Agerpres transmite: Re
vista lunară „Naftilia", care 
oglindește interesele marinei 
comerciale grecești, scrie în ul
timul său număr că există 
multe semne pe orizontul 
internațional care arată o slă
bire a încordării. Coexistența 
pașnică, scrie revista, pare să 
devină o instituție, o lege ne
scrisă respectată de ambele 
părți, pentru asigurarea supra, 
viețuirii rasei umane. Reamin. 
tind de cuvîntarea lui N. S. 
Hrușciov la Sovietul Suprem, 
revista relevă că pare probabil 
că pacea în lume va fi menți
nută, chiar în forma unui com-

promis, și în acest mod să ușu- , 
teze dezvoltarea comerțului f 
internațional. In realitate, scrieț 
revista, există multe posibili-^ 
țăți de colaborare economică' 
chiar între națiuni cu ideologii 
diferite. Revista crede că 
transporturile maritime pot 
juca un rol colosal în creșterea 
prosperității omenirii, cu con
diția ca navigația vaselor ce 
transportă mărfuri pașnice să 
fie liberă și nestingherită în 
orice regiune a lumii. Revista 
își exprimă speranța că spiri
tul sobru al logicii va predo
mina și va fi menținut pentru 
totdeauna în interesul întregii 
rase umane.

HAVANA 28 (Agerpres). — Organele securității de stat ,v au descoperit în provincia Oriente două grupuri de contrarevoluționari, care erau centre pentru coordonarea activității de spionaj și subversive în Cuba.Unul din grupuri acționa sub conducerea directă a A- genției Centrale de Investigații a S.U.A., celălalt avea legături cu Comandamentul bazei maritime militare americane Guantanamo.Asupra contrarevoluționarilor arestați s-au descoperit o mare cantitate de arme, substanțe explozive, precum și a- parate de radio-recepție radio-emisie.

Deși aceste centre diversioniste de spionaj acționau independent unul de celălalt, după cum au declarat la interogatoriu conducătorii lor, scopurile ambelor centre erau aceleași, și anume: culegerea de informații asupra obiectivelor militare, asupra amplasării trupelor și tehnicii militare, coordonarea activității și sprijinirea bandelor contrarevoluționare, lichidarea persoanelor devotate revoluției și desfășurarea propagandei contrarevoluționare, desfășurarea de pregătiri pentru cazul unei noi agresiuni militare împotriva Cubei.

Situația din KatangaLEOPOLDVILLE 28 (Agerpres). — După cum relatează agenția nistrul central Ileo, a municat în care' arată că situația din Elisabethville s-a înrăutățit în ultimele zile datorită acțiunilor provocatoare ale secesioniștilor.în comunicat se arată, de a- semenea, că vor fi luate măsuri severe împotriva unor aseme-

Associated Press, mi- rezident al guvernului congolez în Katanga, dat publicității un co-
finea elemente „oricare ar rangul și funcția lor”. Comunicatul conține, de asemenea, un avertisment adresat albilor care locuiesc în Katanga, ce- rîndu-le să se abțină de la activitate politică.Duminică, clica lui Chombe a organizat la Elisabethville o manifestație a secesioniștilor. In cuvîntarea rostită la această manifestație, Chombe a cerut adepților săi să „nu-și piardă speranța’’.

HS
• MOSCOVA. — în R.S.F.S. 

Rusă au început propunerile 
de candidați Ia alegerile pen
tru Sovietul Suprem al 
R.S.F.S.R., care vor avea loc la 
3 martie.

La 28 ianuarie, la cea mal 
veche uzină metalurgică din 
Moscova, „Secera și Ciocanul", 
N. S. Hrușciov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S., președinte
le Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a fost propus candi
dat în alegerile pentru Sovie
tul Suprem al R.S.F.S.R. din 
partea circumscripției electo
rale „Kalinin" din Moscova.

• VARȘOVIA. — în zilele de 
25 și 26 ianuarie, în aula Filar
monicii Naționale din Varșovia, 
violonistul Ion Voicu, artist eme
rit al R. P. Romîne, care se află 
în turneu în R. P. Polonă, a in
terpretat concertul de vioară de 
Ceaicovski, acompaniat de orches
tra Filarmonicii de Stat sub con
ducerea lui Stanislaw Wiclowski.

Artistul romîn a repurtat un 
frumos succes, fiind răsplătit cu 
aplauze călduroase de publicul 
varșovian.

• SOFIA. —■ In legătură cu ma
nifestările culturale dedicate, crea
ției muzicale romînești pe care U- 
niunea compozitorilor bulgari le 
va organiza la 31 ianuarie șl 1 
februarie a.c. a avut loc la Uniu
nea compozitorilor bulgari la 26 
ianuarie, o conferință de presă Ia 
care au participat compozitori, cri
tici de artă, ziariști, reprezentanți 
ai radioului, conducători ai Uniu
nii compozitorilor din Sofia, repre
zentanți ai Agenției telegrafice 
bulgare.

Cu această ocazie directorul Fi
larmonicii, redactorul șef al revis
tei „Muzica", Stoianov Ivanov, a 
vorbit despre dezvoltarea și succe
sele artei muzicale romînești, des
pre relațiile de colaborare existen
te între Uniunea compozitorilor din 
cele două țări, despre marele in
teres pe care publicul bulgar îl 
manifestă față de muzica roml- 
nească.

Cel mai mare aeroport 
din U.R.S.S.

MOSCOVA — Pe șantie- 
celui mai mare aeroport 
U.R.S.S., Domodedovo, de

•
nil 
din 
lîngă Moscova, — a fost înche
iată „etapa betonului armat". 
Scheletul uriaș al aeroportului 
a fost alcătuit din elemente de

PE SCURT

BRUNEI 28 (Agerpres).
Agenția. Reuter relatează că 
unități de parașutiști atașate 
trupelor britanice din Brunei, 
au fost lansate de urgență în 
regiunile de junglă din Bor
neo de nord pentru a face față 
unei serioase recrudescențe a 
răscoalei, care a izbucnit în 
decembrie în coloniile brita
nice din Borneo de nord. Po
trivit agenției, aceste unități 
sînt instruite în ducerea războ
iului împotriva partizanilor și 
au dobîndit o vastă experien
ță în războiul dus de colonia
liștii britanici în Malaya. Toa
te trupele britanice din teri
toriile din Borneo de nord au 
fost puse în stare de alarmă.

In același timp, un purtător 
de cuvînt al Ministerului de 
Război al Angliei a anunțat că 
2 000 de soldați aparținînd re
zervelor strategice ale arma
tei britanice se află în stare de 
alarmă începînd de sîmbătă, 
fiind gata să plece spre Extre
mul Orient. Purtătorul de 
cuvînt a refuzat să facă pre
cizări, dar se crede că aceste 
trupe vor fi trimise în colo
niile britanice din Borneo de 
nord.

construcții avînd un volum de 
10 000 m cubi.

Domodedovo va rivaliza cu 
aeroportul Idlewild, din New 
York, considerat cel mai mare 
aeroport din lume. Noile „porți 
aeriene” ale Moscovei vor bu
tea face față tranzitului a 3 000 
de persoane pe oră.

Aerogara cu patru etaje, cu 
lungime de jumătate de kilo
metru, pare o miniatură în 
cîmpia nesfîrșită. Clădirea va 
deveni deosebit de elegantă a- 
tunci cînd betonul armat va fi 
îmbrăcat în aluminiu și sticlă.

actual al producției de ciment, în timp ce industria constructoare din U.R.S.S. a realizat acest lucru în nouă ani.
resînd cele două țări, precum fi 
problema păcii în Balcani.

In „orășelul stelar"

• MOSCOVA. — La Moscova a fost întocmită prima hartă tectonică din lume, a Europei și Asiei, la scara de 1/5 000 000 Harta reprezintă mișcările și deformațiile scoarței terestre pe uriașe întinderi ale uscatului și ale fundului mărilor și oceanelor care le înconjoară.Harta va permite descoperirea legilor generale de repartiție a principalelor structuri ale scoarței terestre. Geologii presupun că ea va ajuta la stabilirea caracterului structurii continentelor și oceanelor, la descoperirea legilor ruperii planetei și a vîrstei platformelor oceanice.La întocmirea hărții oamenii de știință sovietici au lucrat timp de cinci ani.

• MOSCOVA. La Clubul „Oră
șelului sfelar", așa se numește lo
cul unde trăiesc și învață piloții 
cosmonaufi sovietici, a avut loc o 
reuniune consacrată aniversării 
creării acestui colectiv de cercetă
tori ai spațiilor cosmice.

Seara, pilofii cosmonaufi au a- 
vut oaspeți. In fața lor a luat cu- 
vînful primul cosmonaut din lume 
luri Gagarin. Apoi Pavel Popovici 
și-a împărtășit impresiile asupra 
recentei vizite în Cuba.

Pe adresa piloților cosmonaufi 
au sosit numeroase telegrame de 
salut în care li se urează noi suc
cese în cucerirea Cosmosului.

• TEHERAN. — La 28 ianuarie, 
guvernul iranian a dat publicității 
rezultatele definitive ale referen
dumului. Pentru reforma agrară, 
naționalizarea pădurilor proprieta
te particulară, pentru modificarea 
legii electorale și alte măsuri s-au 
pronunțat 5 598 711 persoane, 4115 
persoane s-au pronunțat împotrivă.

„Avertisment serios l"

• ZURICH. — Pentru ca oame
nii să nu se plimbe în pădurile 
sale, baronul scoțian Mac Scilby 
Schilder a atîrnat o tăbliță cu in
scripția „Avertisment serios I In 
aceste păduri există „Corylus A- 
vellana I" Nimeni nu a mai îndrăz
nit să intre în aceste păduri neștiind 
ce înseamnă cele două cuvinte. De 
fapt, însă, „Corylus Avellana" este 
denumirea dată în botanică tufișu
lui pe care cresc alunele turcești.

Tratativele comerciale 
sovieto-japoneze

Succesele 
producției de ciment 

în U.R.S.S.MOSCOVA. Producția ciment în U.R.S.S. a fost anul 1962 de 57 300 000 de în de tone, cu 1 000 000 de tone mai mult decît în S.U.A. — anunță TASS. Producția de ciment pe cap de locuitor a crescut într-un an în Ia sută, iar în sută.în anul 1953 în U.R.S.S. 16 000 000 de ciment, iar în S.U.A. — 45 000 000 de tone. în nouă ani, adică pînă în 1962, producția de ciment în U.R.S.S. a crescut de 3,5 ori, iar în S.U.A. cu 25 la sută. Statele Unite ale Americii au avut nevoie de 49 de ani pentru a atinge nivelul

U.R.S.S. cu 11 S.U.A. cu 2 las-au produs de tone

• MOSCOVA. — La Moscova 
s-au încheiat tratativele corner 
ciale sovieto-japoneze care au 
durat aproximativ o lună ți ju
mătate. Potrivit noului acord cu 
privire la schimburi comerciale 
ți plăți pe perioada 1963—1965, 
Uniunea Sovietică va livra Japo" 
niei material lemnos, petrol, fon
tă, cărbune și mașini. Japonia 
va livra Uniunii Sovietice nave 
cisterne, cargouri, mașini și uti
laje, microscoape electronice, 
precum și alte mărfuri. Acordul 
va fi semnat la începutul lunii 
februarie la Tokio, unde va ple
ca în acest scop N. Patolicev, mi
nistrul comerțului exterior al 
U.R.S.S. în cercurile sovietice se 
consideră că încheierea tratative
lor și vizita pe care o va face 
Patolicev în Japonia vor contri
bui la dezvoltarea continuă a 
unui comerț reciproc avantajos, 
precum ți la consolidarea înțe
legerii reciproce și relațiilor de 
bună vecinătate între cele două 
țări.

• ATENA. — Ministrul de 
externe al Poloniei, Rapacki, a 
trecut duminică prin Atena, ve
nind din India. Cu acest prilej 
el a avut o întrevedere cu Ave- 
roff, ministrul de externe al Gre
ciei. S~au discutat probleme inte-
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• ATENA. — Pe un ogor de 
lîngă satul Martino din Beoția, a 
fost dezgropată o mare colecție 
de 65 de statuete de tip „Tana
gra", din pămînt ars, printre care 
unele specimene rare. Statuetele 
descoperite, care datează de pe 
la jumătatea secolului patru îna
intea erei noastre, se află în con
diții perfecte. Ele reprezintă în 
majoritate figuri de femei și ti
neri. Satul Tanagra, renumit 
pentru asemenea statui, se află 
tot în Beoția.

• BONN. — Cetățeanul Herte- 
rich din orașul vest-german Wurz
burg a remis procuraturii din ora
șul Bamberg (R.F.G.) documente și 
fotocopii după documente care de
mască activitatea criminală desiă- 
șurată în timpul nazismului de ac
tualul director al tribunalului 
Wurzburg, Eisert. Aceste documen
te, după cum relatează ziarul 
„Welt am Sontag" dovedesc că 
Eisert a iost în anii 1942 și 1943, 
reprezentantul procuraturii gene
rale pe Ungă tribunalul din Lausa 
și a condus executarea sentințelor. 
Eisert a participat la executarea a 
numeroși cetățeni din Franța, Lu
xemburg, Belgia și Olanda.

• MANILA, Corespondentul din 
Manila al agenjiei U.P.I., anunță că 
117 persoane au încetat din viafă 
din cauza epidemiei de holeră 
care a izbucnit în insula Palavan 
(partea de sud-vest a Filipinelor). 
începînd din luna noiembrie anul 
trecut, în insula Palavan s-au în
registrat 148 de cazuri de holeră. 
In momentul de față epidemia este 
în descreștere.

Dovadă concludentă

In cursul săpături- 
efectuate în anii 
Italia au fost des- 

mărturii ale

• ROMA. -4 
lor arheologice 
1961 și 1962 în 
coperite numeroase 
civilizației etrusce. Astfel, în apro
pierea satului Casalecchio di Reno, 
la 7 km de orașul Bologna, au fost 
găsite resturile unei colibe din 
prima perioadă a fierului, datînd 
din secolul IX—VIII î.e.n.

• DJAKARTA. — La 28 ianua
rie ministrul afacerilor externe al 
Indoneziei, dr. Subandrio, a plecat 
la Delhi la invitația primului mi
nistru Nehru.

• SOFIA. — După date prelimi
nare, la 31 decembrie 1962 popu
lația Republicii Populare Bulgaria 
s-a cifrat la 8046 000 persoane. La 
31 decembrie 
torilor Sofiei 
împreună cu 
rimi care au 
capitalei, numărul populației 
de 773 093.

1961, numărul locui- 
era de 
satele 
intrat

698 494, iar 
din împreju- 
in teritoriul 

era

• NEW YORK. — Dorind să 
dovedească eă deseori funcțio
narii americani nu citesc docu
mentele pe care le semnează, un 
ziar din Grand Island (S.U.A.) a 
trimis primarului urbei o petiție 
prin care se cerea spînzurarea... 
primarului. Toți cei 35 de consi
lieri municipali și'au pus un aviz 
favorabil pe acest document, 
fără măcar să-și arunce privirea 
pe el ca să vadă despre ce este 
vorba. In momentul de față nu 
se știe care sînt relațiile între 
primar și consilierii săi munici
pali...

• OSLO. La Oslo s-a în
cheiat conferința națională a 
adversarilor aderării Norve
giei la Piața comună. Timp 
de două zile peste 400 de de
legați — reprezentanți ai vieții 
publice norvegiene — au dis
cutat problemele organizării 
unei lupte practice împotriva 
aderării Norvegiei la Piața 
comună.

Vorbitorii au criticat cu as
prime orientarea politică a 
guvernului norvegian care 
împinge Norvegia în Piața 
comună ceea ce. după cum 
s-a exprimat un delegat la 
conferință, „reprezintă 
formă de colonialism”.

o nouă


