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Prolefarî Sin toate țările, Cnîfî-vaî
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și i-au dat putere și iată că j 
aici, la „cazangeria grea", doi J 
tineri transformă în vase uriașe •] 
tablele de oțel ieșite dintre ro-j 
lele laminoareior. Ajutoarele! 
lor? Matematica, mașinile, în-] 
demînarea și experiența prac-j 

tică. Forța lor I
Foto : I. CUCU j

Universitatepopulară de muzicăla Reșifa
La Reșița a luat ființă _ o 

universitate populară de mu
zică. Creată din inițiativa Ca
sei de cultură in colaborare 
cu Școala de muzică de 8 ani 
și școala populară de artă din 
localitate, noua universitate 
populară de muzică are me
nirea să înlesnească înțelege
rea muzicii de către oamenii 
muncii, să le facă cunoscute 
marile comori ale culturii mu
zicale romînești și universale. 
Prima lecție, din ciclul consa
crat muzicii preclasice, a fost 
intitulată „Viața și creația 
compozitorului Johan Sebas
tian Bach“. Exemplificările se 
fac cu ajutorul discotecii școlii 
de muzică din localitate, iar cu 
prilejul expunerilor despre o- 
peră își vor da concursul și . 
soliști ai Operei de stat din 
Timișoara. (Agerpres)

întregului colectiv

La Uzinele de tractoare din 
Brașov se desfășoară o largă 

acțiune de ridicare a califică
rii profesionale a muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor. în 

legătură cu măsurile luate în 
acest an ne-au vorbit tovară
șii :

EMIL ONIGA — director
general— Odată cu stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice necesare îndeplinirii planului pe acest an ne-am îngrijit și de ridicarea calificării profesionale. Avem 80 de cursuri frecventate de peste 3 000 de muncitori, ingineri și tehnicieni. Cuprinderea acestora în

Fruntași
în repararea tractoarelor 

și mașinilor agricole
Mecanizatorii de la S.M.T. Ciorani au terminat primii în regiunea Ploiești repararea tractoarelor și mașinilor a- gricole necesare e- fectuării însămînță- rilor de primăvară. La obținerea acestui succes a contribuit aprovizionarea din timp cu materiale și recondițio- narea în atelierele stațiunii a unor pie

se de schimb. Avînd asigurate piesele și materialele necesare mecanizatorii au lucrat pe ansamble și subansamble, în schimburi de zi și de noapte. Astfel, ei au pus în stare de funcționare cu 20 zile înaintea termenului stabilit cele 110 tractoare, 107 pluguri, 143 semănători și alte mașini pe care le vor folosi

în campania de primăvară-Ultimele reparații la tractoare se fac în aceste zile și la S.M.T. Buda, Barcă- nești, Ziduri și Ino- tești. Pînă acum în cele 13 S.M.T. din regiunea Ploiești au fost reparate peste 90 la sută din tractoarele și mașinile agricole.(Agerpres)
V

RIDICAREA CALIFICĂRII
PROFESIONALEcursuri s-a făcut în urma unui studiu amănunțit, în urma consultării cu factorii de conducere din sectoare, cu tovarăși din comitetele organizațiilor de bază U.T.M.în uzina noastră funcționează o comisie formată din ingineri și tehnicieni, tovarăși din serviciul personal și formarea cadrelor, din comitetul U.T.M. pe uzină și comitetul sindicatului, care organizează și urmărește acțiunea de ridicare a calificării profesionale. în mod deosebit ea s-a ocupat de elaborarea tematicilor, astfel ca ele să răspundă la problemele pe care le ridică producția. Faptul că de tematici au răspuns în mod direct șefii de secții, tehnologii, că ele au fost ^verificate și avizate de conducerea uzinei a asigurat acestora un conținut corespunzător cu nevoile producției. Se constată o îmbunătățire permanentă în ce privește frecvența și felul cum se prezintă cursanții și aceasta ne îndreptățește să tragem concluzia că am procedat bine atunci cînd am organizat cursurile pe meserii și grade de pregătire.Săptămînal, comisia controlează felul cum se desfășoară fiecare curs, sesizează neajunsurile, face propuneri. Astfel, avem posibilitatea să luăm o- perativ măsuri care să asigure

cursanților cunoștințe mereu mai folositoare.
Ing. EUGEN DUMITRES

CU șeful cabinetului
tehnic :— Cabinetul trebuie să-și aducă o contribuție importantă la creșterea pregătirii profesionale a celor ce lucrează în uzină.Un accent deosebit l-am pus pe propaganda tehnică. Uzina este abonată la 230 reviste de specialitate. N u toți tinerii au posibilitatea să le studieze. De aceea, noi întocmim fișe cu titlurile și articolele mai importante, scurte recenzii, note bibliografice pe care le difuzăm în uzină (numărul fișelor întocmite pînă acum se ridică la circa 700). Aceasta este una din formele folosite. Anul trecut, peste 3 000 de salariați au vizionat cinci filme tehnice și și-au îmbogățit astfel cunoștințele profesionale.La cabinetul tehnic există o expoziție permanentă cu materialele publicate în literatura de specialitate și cu realizările obținute în sectoare în urma folosirii lor, iar săptămî- nal la stația de radioamplificare se transmit articole privind noutățile tehnice. De cu- rînd li s-a vorbit muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor des-

pre „Segmenții de piston confecționați din oțel’’, „Sudarea în mediu cu gaz inert", „Forjarea prin rulare” etc.Propaganda tehnică o facem pe căi multiple. în ziarul de uzină „Tractorul”, cabinetului tehnic i s-a rezervat o rubrică intitulată „Noutăți tehnice” sau „Ce să citim”, în care prezintă pe scurt recenzii asupra lucrărilor de specialitate. Folosim, de asemenea, conferințele tehnice, consultațiile, ca forme eficace de ridicare a calificării profesionale.Aș vrea să ridic aici următoarea problemă. Editura tehnică a scos cu vreme în urmă cărți de nivel mediu, pe specialități. în mare parte acestea nu au mai fost completate cu realizări din tehnica mondială, din uzinele și întreprinderile patriei noastre. Astfel, se recomandă unele procedee rudimentare, în vreme ce tot mai multe operații se mecani- zează și se automatizează. Mă refer mai ales la lucrările pentru sudori, turnători, tinichigii. Propun Institutului de documentare tehnică să revizuiască „îndrumătoarele tehnice” și să le completeze cu elemente de tehnică nouă, problemă pe care noi o considerăm importantă pentru că, pregătirea cadrelor trebuie făcută la nivelul tehnicii noi.

ION DRAGHICI — secre-
tar al comitetului U.T.M. :

In excursie cu telefericul la Postăvarul.
Foto : O. PLECAN

Produse noi de uz gospodăresc

O noua
la televiziune

emisiune

întreprinderile producătoare de bunuri de larg consum din regiunea Brașov realizează anul acesta încă 46 de produse noi de uz gospodăresc.La Fabrica „Emailul roșu" din Mediaș au fost produse șase no# modele de vase emailate, cu accesorii din mase plastice, precum și rîșnițe e- lectrice pentru cafea, piper,

zahăr. Celor 1100 sortimente produse la „Vitrometan"-Me- diaș li s-au adăugat încă 15 modele noi de vaze de flori, avînd o linie modernă, nouă, concepute de maeștrii în arta ceramicii- Paralel cu realizarea de noi modele, colectivele acestor unități au acordat o a- tenție deosebită îmbunătățirii calității. (Agerpres)

— Din cei peste 3 000 muncitori, tehnicieni și ingineri cîți sînt cuprinși la cursuri, peste 80 la sută sînt tineri.în cadrul adunărilor generale U.T.M. li s-a vorbit tinerilor, pe bază de calcule concrete, despre legătura strînsă ce există între ridicarea calificării — calitatea produselor, îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan. S-au dat e- xemple de tineri care, îmbogă- țindu-și cunoștințele profesionale, obțin rezultate bune în producție.Sub îndrumarea comitetului de partid, în colaborare cu comitetul sindicatului, am organizat în toate secțiile discuții pentru ca să aflăm ce cunoștințe doresc tinerii să li se predea mai mult la cursuri. Propunerile lor au fost aduse la cunoștința comisiei pe uzină și cele mai multe au fost cuprinse în tematicile respective.în mod permanent urmărim felul cum sînt frecventate cursurile, cum își însușesc tinerii noțiunile predate, cum le folosesc.Săptămînal, împreună cu tovarășii din serviciul personal și formarea cadrelor mergem în sectoare, ne interesăm de toate problemele legate de învățământul profesional. întocmim o informare scurtă prin care înștiințăm comitetul de partid, conducerea tehnică, comitetul sindicatului și comitetul U.T.M. asupra constatărilor pe care le-am făcut. Iată un exemplu. în săptămîna de la 20—27 ianuarie 1963, inginerul Stan Costea, lector la cursul de la forjă, a prezentat lecția „Clasificarea oțelurilor". Fiecare cursant avea caiet în care-și nota formulele și schițele pe care acesta le făcea pe tablă. La sfîrșitul predării s-a
(Continuare în pag. a U-a)

A intrai tn obișnuința elevilor 
Școlii profesionale de ucenici 
a Uzinelor „Grivița roșie" ca 
după orele de curs să vină la 
biblioteca școlii unde-i așteap
tă peste 5 000 de volume, co

lecții de ziare și reviste.

1P. Roinînă participăla Expoziția internațională de la londra

Pentru a veni în 
sprijinul muncitori
lor, tehnicienilor și 
inginerilor, Studioul 
de televiziune a ini
țiat o nouă emisiu
ne intitulată „Uni
versitatea tehnică 
la televiziune”. Ex
punerile sînt susți
nute de specialiști 
cu calificare supe
rioară, cele mai 
multe dintre ele 
fiind transmise «di
rect din institutele 
noastre de cercetări 
și din uzine.

Emisiunea „Uni
versitatea tehnică 
la televiziune” își 
propune să contri
buie la introducerea 
și răspindirea meto
delor avansate de 
muncă, urmărind să 
aducă in fața tele
spectatorilor cele 
mai noi realizări 
din domeniul tehni
cii, atit din țară cit 
și de peste hotare.

Pentru început, 
în cadrul „Univer
sității tehnice la te-

leviziune” vor putea 
fi urmărite două 
cicluri : „Metalur
gie și construcții de 
mașini” și „Chimie 
industrială".

Prima emisiune a 
„Universității teh
nice la televiziune” 
a avut loc joi, 31 
ianuarie. In conti
nuare ea va putea 
fi urmărită în fie
care marți și joi, în
tre orele 18,30— 
19,00.

(Agerpres)

Foto : AGERPRES

întreprinderile producătoare de mobilă au expediat recent spre Londra ultimele lor creații care vor fi expuse la Expoziția „Ideal Home' ce se deschide la 5 martie la Olympia Empire Hall. R. P. Ro- mînă participă la această tradițională expoziție pentru a treia oară consecutiv.în afară de întreprinderea de stat românească pentru comerțul exterior „Exportlemn", vor mai fi prezente cu standuri proprii alte trei în---- •--
Turiști străini 

în țara noastrăStațiunile de munte Sinaia, Predeal și complexul turistic Poiana Brașov au găzduit în cursul lunii ianuarie numeroși oaspeți din Austria. R. P. Bulgaria, Franța, R. D. Germană, R. F. Germană, R. P. Polonă, R. P. Ungară, Uniunea Sovietică și din Țările Scandinave, care și-au petrecut concediul aici, practicând sporturi de iarnă.Zilele acestea, la Poiana Brașov au sosit 25o de tineri schiori din R. D. Germană. în programul lor turistic figurează și vizitarea Bucureștiului, a orașului Brașov și Muzeului Doftana. Numeroși tineri alpi- niști din aceeași țară și-au a- nunțat sosirea pentru a face ascensiuni în munții Bucegi și Făgăraș.Vasul „Olympia", avînd la bord 500 de turiști din S.U.A., va acosta în portul Constanța în cursul acestei luni. De asemenea, va face escală tot aici noul vas turistic „Fritz Heckert*  din R. D. Germană, care întreprinde o croazieră pe Marea Neagră. Turiștii străini vor vizita cu acest prilej Capitala și unele stațiuni balneo- climatice. (Agerpres)

treprinderi: „Prodexport*,„Fructexport" și „Cartimex". Primele două expun renumitele vinuri romînești medaliate la concursurile internaționale, legume de seră, conserve de carne și legume, miere de albine și alte produse ale industriei alimentare, care sînt apreciate și solicitate pe piața internațională. întreprinderea „Cartimex" va prezenta ceramică neagră și colorată și alte obiecte de artizanat de maeștri ai artei populare, precum și covoare.„Ideal Home" se printre cele 33 de expoziții și tîrguri internaționale la care participă în acest an R. P. Romînă.
realizate
numără

(Agerpres)
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Reorganizarea rețelei de prognoză și avertizare 
pentru aplicarea măsurilor de protecție 

a culturilor agricoleIn toate regiunile se reorganizează în aceste zile rețeaua de prognoză și avertizare pentru aplicarea măsurilor de protecție a culturilor agricole. Colectivizarea agriculturii, dezvoltarea bazei ei tehnico-mate- riale și încadrarea unităților socialiste cu specialiști au creat condițiile necesare desfășurării acțiunilor de prevenire și combatere a dăunătorilor și bolilor plantelor cultiva

te, pentru ca și pe această cale să se contribuie la obținerea de producții sporite și de calitate.Rețeaua de prognoză și a- vertizare va cuprinde 83 de stații organizate în G.A.S. și G.A.C., în stațiuni experimentale și școli agricole, precum și peste 100 puncte de sprijin în gospodăriile de stat și colective. (Agerpres) I

nstiiutul politehnic 
din lași va da curînd 
o nouă promoție de 
absolvenți —■ pro
moția de specialiști 
a anului 1963 : ingi
neri constructori, in- 

hidrotehnicieni, inginerigineri 
chimișfi, ingineri pentru industria 
ușoară.
vor primi diploma de specialiști 
— foaia de drum pentru viață — 
mai au încă de susținut un exa
men greu, hotărîtor — examenul 
de stat. Lucrarea de diplomă pe 
care absolvenții o prezintă comi
siei examenului de stat este de 
fapt sinteza celor 5—6 ani de stu
diu ; ea relevă pregătirea științifi
că a fînărului, spiritul său crea
tor, îndrăzneala de concepție, re
ceptivitatea la nou în domeniul 
profesiunii sale. Intr-un cuvînt, re
levă dacă ucenicia sa științifică a 
fost rodnică.

Este foarte important ca tinărul 
absolvent să fie bine îndrumat 
cînd începe să lucreze la proiec
tul de diplomă. Desprindem trei 
etape în activitatea de elaborare a 
lucrării. Este vorba mai întîi, de 
alegerea temei. apoi de docu
mentare și studiu, și activitatea de 
elaborare propriu-zisă a lucrării.

Pînă în momentul cînd

Am să mă refer mai ales la prima 
etapă.

In practica vieții noastre uni
versitare s-a născut în ultimul an 
o bună metodă privind alegerea 
tematicii lucrărilor de diplomă. în 
fond, este metoda cea mai firea
scă, cu valoare 'științifică, prac
tică și, am putea spune, educati
vă. Tinărul care absolvă astăzi fa
cultatea nu mai adună, ca pe

drăzneț în creație, să nu accepte 
rutina și să nu-i placă a merge pe 
drumuri bătătorite. Astfel, lucrarea 
sa de diplomă devine în mod ne
cesar o lucrare pentru examenul 
de stat, dar și pentru producție. 
Vorbeam și de factorul educativ. 
El este evident. Tinărul 
crează cu sentimentul că 
face este util și așteptat, 
cu mai multă încredere,

care lu- 
ceea ca 
lucrează 
are sen-

terminat proiectele de diplomă. 
Nu vreau să anticipez aprecierea 
despre valoarea acestor lucrări ; 
comisia examenului de sfat are 
datoria să facă aceasta la timpul 
cuvenit. Am însă convingerea că 
absolvenții au lucrat cu multă se
riozitate și migală la lucrările pe 
care le vor prezenta. Mă face să 
trag această concluzie mai ales 
faptul că, în majoritatea lor, pro-

Lucrarea de diploma 
a viitorului specialist• •

vremuri, înfre două scoarțe, 
pretenții
hîrtie pe care așterne o lucrare pur 
teoretică
arhivă ca document peste care să 
se aștearnă praful uitării. Studen
tul esfe crescut altfel astăzi : încă 
în anii studenției la el se dezvoltă 
dorința ca tof ceea ce face să fie 
util, valoros din punct de vedere 
științific, dar Și practic, să fie în-

cu
de tratat, niște foi de

cu menirea de a intra la

timentul satisfacției, dar și al res
ponsabilității că ceea ce face nu 
poate fi un lucru mediocru. Mă 
gîndesc, de pildă, la absolvenții 
anului VI de la Facultatea de con
strucții precum și de la Facul
tatea da industrie ușoară, secția 
tehnico-economiști, care se vor 
prezenta la examenul de stat 
peste puțin timp (în sesiunea din 
februarie a acestui an). Ei și-au

iedele studenților de la facultăți
le amintite sînt legate în mod di
rect de problemele de producție 
care se impun, în mod deosebit, în 
perioada actuală în ramura spe
cialității lor. De pildă, studentul 
Vasiliu Alexandru, de la Facultatea 
de industrie ușoară, la tema „Pro
iectarea unei filaturi de bumbac", 
în partea a doua a proiectului 
propune să se modernizeze une'e

procese 'de pro’ducție la nivelul 
tehnicii actuale. Propunerile făcu
te, soluțiile prezentate, vizează o- 
biective de ordin economic im
portant. Prin înlocuirea destrămă- 
torului vertical, automatizarea 
scoaterii sulului de la mașina bă
tătoare, deșeurile sînt reduse, efi
ciența la curățire este mai mare, 
iar productivitatea crește simțitor, 
lată deci un proiect de diplomă 
inspirat din realitățile producției. 
Avem exemple asemănătoare și la 
Facultatea de construcții. Alegerea 
temelor reflectă cele mai actuale 
probleme de construcții, iar în
drumarea atentă a studenților de 
către cadrele competente de la 
institutele de proiectări și de la 
facultate au fost deosebit de fruc
tuoase. O mare parte a proiecte
lor reflectă acest lucru. Studentul 
Popovici Valeriu, spre exemplu, a 
tratat tema „Construcția unei linii 
ferate normale cu stație „termi
nus". Spre deosebire de sistemul 
clasic de construcție, în proiect

Prof. univ.
Ing. TIBERIU GOLGOȚIU 

prorector al Institutului poli
tehnic din Iași

(Continuare în pag. a V-a)
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Lecție la cursul zoo-1 
tehnic.
Cum gospodărim iu- I 
rajele. .
LUCHIAN de D. Pa-1 
durea. (Arta de a| 
privi). I
CUI SERVEȘTE? (des- | 
pre piesa „Proștii ■

- de|sub clar de lună” 
T. Mazilu).
IN PAG. A 3-a î |

In sprijinul elevilor I 
seraliști. ■
O analiză imaginară I 
a unui fapt real (foi- * 
leton). S1

8IN PAG. A 4-a t

în ajutorul celor ce stu- | 
diază in cercurile „Tră-I
suturile moralei sociali- a 

■ ste în rîndul tinerei ge-1 
“ nerații".

TEMA A III-A
Patriotismul socialistM 

1 _ internaționalismul I 
devntnmpntnl "

L
■ proletar, devotamentul - 
I nemărginit față de cau- I 

za partidului — trăsă-1
Bturi de bază ale tină- B 

rului constructor al so- |

lc- ■“
I.

dezvoltarea produc- ■ 
■ ției de legume. (Ho-1 
8 ~

cialismului.
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Noi măsuri pentru

tărîri ale Consiliului 
de Miniștri).

I» PRIETENIE TRAINI
CĂ.
SPORT.



Lecție la cursul
a de obicei, lecția 
nouă începe prin' 
tr-o întrebare pusă 
de tovarășa ingine
ră Vitan Delia — 
lector la unul din 
cercurile învățămîn-

tului agrozootehnic de trei ani 
de la G.A.C. Scornicețti, regiunea 
Argeș :

— Să vedem acum despre ce 
nutrețuri ne-a rămas să mai vor' 
bim ? Și numește un „elev” din 
cei cu mîna ridicată, care ras- 
punde prompt î

— Finul, cocenii, paiele.
Și începe predarea lecției 

către lector, care folosește
expunere exemple concrete din 
gospodărie.

Treptat, sub 
notează ideile 
mănui nu i se 
Ies.

Despre fin, ca furaj de bază, 
despre menținerea calităților lui 
printro recoltare și conservare

de 
în

titlu, curaantii 
principale și ni- 
par greu de înțe-

corectă, despre grosiere și pre
pararea lor, despre folosirea ra
țională a fibroaselor în hrana a- 
nimalelor, toți știu să spună cîte 
ceva atunci cînd inginera, în 
timpul expunerii, le solicită și 
concursul lor. Ba, mai mult, Nea
ga Dumitru, Dumitrana Gheoi- 
ghe și Năvăliri Nicolae s-au în
trecut să arate cum au procedat 
ei, ce au învățat din proprie ex
periență despre timpul potrivit 
de cosire a finului, despre us
carea Iui și cum pot fi valorifi
cate mai biue grosierele.

Momentul „fixarea cunoștințe
lor” are un loc însemnat în pla
nul lecției.

— Dacă în | 
țoda discuției 
cu prelegerea, 
trează atenția 
stîrncsc interesul, revenirea asu
pra problemelor cheie ale lecției 
îmi dă prilejul să mă verific pe 
mine însămi. Răspunsurile pe 
care le dau colectiviștii din cer"

predare;, prin hie- 
pe care o îmbin 
reușesc să țin 

i tuturor și să le

cui condus de mine — ne spune 
tovarășa ingineră — îmi arată 
unde trebuie să mai insist, unde 
să mai vin cu explicații supli*  
mentare.

In încheiere, pe lingă recoman
darea manualului, curaanții mai 
primesc și următoarele broșuri : 
„Păstrarea nutrețurilor”, „Nutre
țurile ■—- obținerea și prepararea 
lor”, „Mărirea productivității pă
șunilor”.

Demonstrația practică a ocu
pat mai mult de jumătate 
timpul destinat lecției. De 
aceasta s-a început de la 
toate. Aici, utemiștii, împărțiți în 
echipe, au pregătit totul din vre
me : au cărat cocenii, au adus 
două care pentru transportul co
cenilor 
pentru 
țele.

Sub 
inginere, cursanții 
hrana vitelor pentru seara aceea 
„ca la carte”, după ce, mai întîi,

zootehnic
..................... . A.................

din 
data 
toci

tocati, au pregătit butoiul 
murat, saramura și tari’

supravegherea tovarășei
au pregătit

au fost puși să stabilească mate- în întregime ; trifoiul a fost lă- 
matie ce cantitate de furaj tre
buie pentru 100 de vaci cu lap
te, proporția amestecurilor (gro
siere, tărîțe și fîn), prepararea 
lor și apoi dozarea pentru fieca
re vacă în funcție de greutatea 
corporală a fiecăreia și de pro
ducția de lapte pe care o dă.

La baza de fînuri s-au stîrnit
discuții aprinse :

— Am făcut noi stogurile bine, 
dar ne-a fost mai la îndemînă să 
le acoperim vîrfurile tot cu fîn, 
deși aveam paie destule. Așa, la 
fiecare stog, s-au stricat cîteva 
brațe de fîn —-■ au constatat 
mulți dintre curșanți.

— Să luăm din cîteva stoguri 
și să vedem cum a fost cosit și 
uscat finul, a propus cineva.

De la un stog Ia altul obser
vațiile s-au înmulțit : aici, lu
cerna e mătăsoasă, și-a menținut 
aproape toate frunzele și florile!; 
dincolo, finul e cam aspru, din 
care cauză vitele nu îl consumă

Cu sania in lunca Sirafului.Foto; M. CARANFIL

A devenit un fapt 
obișnuit ca oameni de 
cultură — profesori, 
medici, ingineri, juriști 
— să se deplaseze în 
comunele raionului Te
cuci și să expună în 
fafa colectiviștilor 
conferințe pe diferite 
teme științifice.

Duminica trecută, de 
pildă, In comuna Um- 
brărești, o brigadă 
șfiinfifică formată din 
cadre cu o bună pre

Cum gospodărim furajele

din ale alcă-bază

ectorul zootehnic d gospodăriei noa- tre colective este n plină dezvoltare. In prezent, dispunem de un efectiv de 406 taurine,din care 148 de vaci cu lapte, 666 de porci din care 100 de scroafe, aproape 400 de oi, păsări și altele. Șeptelul proprietate obștească se va dezvolta și mai mult în acest an. De aceea, încă din toamna anului trecut noi ne-am asigurat hrana pentru întregul ‘ efectiv de animale. A fost una preocupările importante consiliului de conducere gospodăriei, la rezolvarea reia organizația deU.T.M. a dat un prețios sprijin, mobilizîndu-i pe tinerii colectiviști la recoltat, transportat și însilozat, precum și la alte lucrări.Din ce am produs noi pentru baza furajeră, am ajutat și alte gospodării colective cu mai puține posibilități.Principala preocupare a îngrijitorilor de animale — dintre care aproape jumătate sînt tineri — o constituie cît mai buna gospodărire a furajelor.Ce facem noi în această direcție ?Să ne referim, de pildă, la ferma de vaci. O primă măsură o constituie întocmirea rațiilor, pentru fiecare lot de animale, în funcție de greutate și producție, pe un. interval de 15 zile, rații care se dau în primire îngrijitorilor. Este vorba de concentrate și de siloz, ba chiar și de paie. Deci, de aici înainte îngrijitorii sînt aceia care, nemijlocit, gospodăresc furajele, hrana animalelor. Și pentru că, așa cum

am amintit, mulți dintre îngrijitori sînt tineri, organizația U.T.M. a intervenit, discutînd problema gospodăririi furajelor în cadrul unei adunări generale U.T.M. Altădată l-au invitat pe tovarășul președinte, Gheorghe Luca, să le vorbească tinerilor de ce este necesar, și mai ales cum se pot gospodări mai bine, cum se pot folosi mai economic furajele. Tinerii s-au angajat să lupte împotriva oricărei risipe sau consum de prisos al nutrețurilor.De aceea, rațiile întocmite, le-am calculat în așa fel, incit fiecare kilogram de furaj să producă lupte și carne.Pentru ca paiele și cocenii să fie consumate în întregime de animale, noi le tocăm cu ajutorul tocătoarelor și uneori paiele le tratăm cu lapte de var sau le saramurăm. In același scop grosierele (paiele și cocenii) le administrăm în rații în amestec cu melasă. Am reușit să ne asigurăm o bună parte din melasă din timp. A- nul trecut, am cultivat sfeclă de zahăr pe o suprafață mai mare și am obținut o producție sporită, putînd astfel să suplimentăm contractul încheiat cu fabrica de zahăr. Ca urmare a acestui fapt, am primit și primim cantități importante

de melasă pentru hrana animalelor proprietate obștească.Aș vrea să arăt, pe scurt, cum alcătuim noi rațiile de furaje.La vacile cu lapte, și la junincile gestante le asigurăm 1 kilogram de concentrate, 15— 20 kg de siloz de porumb și restul grosiere — toate împărțite pe mese zilnice.La porcine, noi am dat încă din toamnă rații echilibrate. La porcii grași am dat de la 0,5 la 2 kilograme concentrate, după greutate, iar restul necesarului de albumine l-am completat cu lapte smîntînit (în special pentru tineret).La scroafe și în prezent dăm cîte 3 kilograme de concentrate, la cele în lactație și 1,5 kg în perioada cînd nu sînt în lactație. Hrana tăm cu morcovi de lucerna.Ca urmare, lapte s-a menținut la un nivel ridicat, iar producția de carne (la porci pentru îngrășat) de asemenea.Procedînd în felul acesta, a- vem convingerea că vom asigura și o producție bună, și o bună întreținere a animalelor pînă le vom scoate la păscut.
MARIA PERNEVAN 

inginer zootehnician la G.A.C. 
Șagu, raionul Arad

|at prea mult în soare...
La grajd, după ce fiecare vacă 

și-a primit porția, cei mai buni 
îngrijitori mulgători sînt solici
tați să arate cum îngrijesc și cum 
hrănesc vitele, ce rezultate au 
obținut.

Tînărul Marin Oprea explică 
cum repartizează el hrana la cele 
10 vaci cu lapte, țiuind seama de 
greutatea corporală a fiecăreia 
și de cantitatea de lapte pe care 
o dă. Astfel, a ajuns pînă acum 
să obțină și cîte 20 de litri de 
lapte dc la o vacă pe zi. Alexan
dra Oprea arată și ca ce a făcut 
ca să obțină cîte 24 de litri de 
lapte pe zi.

Mărind progresiv cantitatea de 
nutreț, Ion Grosu a ajuns să ob
țină de la unele vaci din lotul 
îngrijit de el cite 20 de litri de 
lapte zilnic, față de 6 litri cît 
obținea înainte.

Discuțiile ar fi continuat mul
tă vreme dacă pe „elevii” tova
rășei Vitan nu-i chemau treburi' 

mt le lor. însă, după fiecare lecție 
ei își îndeplinesc îndatoririle de 
îngrijitori de animale cu mai 
multă străduință, cu mai multă 
pricepere, pentru că încă din 
timpul expunerii lecțiilor și a 
desfășurării lucrărilor practice 
ei își însușesc bine noțiunile ex
plicate de lector.

AURELIA POPESCU 
corespondentul 

„Sctnteii tineretului” 
pentru regiunea Argef

f
(
I

(

ta Casa pionierilor din G'alafi, { 

miinile îndemînatice ale ace-J 

stor pioniere fac să înflorească J 

pe pînză buchete multicolore, j

Foto : N. STELORIAN j

Luchian

le-o comple- furajeri și finproducția de

de D. PaciureaRidicarea calificării profesionale(Urmare din pag. I)făcut o recapitulare care i-a ajutat pe tineri să-și cristalizeze mai bine noțiunile predate. Fiind o metodă bună, am propus ca ea să fie generalizată și la celelalte cursuri. Sau alt exemplu. La serviciul „me- talurg șef" cursanților li s-a vorbit despre suprafețele de prelucrare și însemnarea lor în desenele de execuție — probleme foarte importante. Cursanții au cerut ca lecția să fie completată cu noi cunoștințe (în uzină se vor introduce în desene semne noi de prelucrare) și repetată. Și a- ceastă observație, justă, a fost comunicată imediat.Acțiunea de ridicare a calificării nu se rezumă numai la cursuri. în colaborare cu comitetul sindicatului și cu con

ducerea uzinei, comitetul U.T.M. organizează periodic concursuri „Cine știe meserie, cîștigă", schimburi de experiență, demonstrații practice etc. Ne străduim să găsim noi forme prin care să îmbogățim cunoștințele profesionale și ale tinerilor care sînt cuprinși la învățămîntul mediu seral. Antrenarea lor la conferințele tehnice ce se țin în uzină, nu este în măsură să satisfacă a- ceastă cerință. De aceea ne propunem să organizăm în viitor cercuri de studiere a literaturii tehnice. Prin măsurile enumerate mai sus precum și altele.ee vor fi luate, vom a- sigura ridicarea permanentă a calificării profesionale a tinerilor din uzina noastră, sporind prin aceasta contribuția lor la îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de plan.

® un
emn al prieteniei lui Dimitrie Paciurea pentru Ștefan Luchian, bust de bronz esteexpus în sala care prezintă opera pictorului la Galeria Națională a Muzeului de Artă al R.P.R. Modelat în lut la început, apoi turnat în bronz și dăruit pictorului, portretul a stat cînd- va, alături de trei scaune, un dulap cu ustensile de pictură și cîteva ulcele în camera unde Luchian, bolnav, a petrecut ultimii nouă ani din viața sa. Astăzi, așezat lîngă lucrările pictorului, portretul are semnificația unui comentariu inedit, ca o pre- . «zență a omului J g n J J y jlingă opera sa. jr

a modelat dulcegării și bibelouri adeseori cumpărate de a- matorii de artă din rîndul burgheziei. De aici și sensibilitatea dureroasă cu care Paciurea modelează chipul prietenului său.Capul lui Luchian este în- tr-un fel o replică la autoportretele pictorului. Chiar dacă este mai puțin interiorizat de- cît în „Un zugrav”, în portretul lui, Paciurea surprinde căldura sufletească și generosul umanism, hrănite de o experință cum nu se poate mai amară, fost făcutrta
lîngă opera sa.Genial creator de pictură, neînțeles de o burghezie amatoare de o „zugrăveală" care să pună în mijlocul pînzei cit mai multe „doamne de Pompadour" (chiar pictorul spunea așa) chinuit de boală și urmărit de hula mondenității artistice nule, Luchian a rămas credincios atașamentului său pentru viața poporului nostru, pe care l-a iubit din tot sufletul.Viața lui Luchian este exemplul unui veritabil act de eroism artistic ; în ciuda bolii, în ciuda greutăților și lipsei d'e înțelegere, Luchian a făcut întreaga sa viață o pictură veridică, legată de traiul, de luptele, aspirațiile și dorul de frumos al celor ce muncesc.Pentru Paciurea, portretul lui Luchian este un semn de frumoasă prietenie pentru pictor, ca și o mărturie despre sine însuși, fiindcă există o a- semănare elocventă între drumurile artistice străbătute de cei doi. Ca și Luchian, nevoit să spună pictînd flori ceea ce ar fi vrut să strige în compoziții patetice și demascatoare, sculptorul — urmărit de viziuni monumentale, știind să transpună în piatră și metal dimensiunile gigantești și credința în valoarea omului — a trăit necunoscut pentru că nu

(în 1908, cînd a portretul, Luchian era condamnat să rămînă pînă la moarte în camera sa), îngîndurarea scrisă pe chipul lui Luchian este o meditație dureroasă și Paciurea, adăugind mina lîngă fața modelată în planuri abrupte, a știut să dea în gestul capului sprijinit de degete „voința zadarnică a mînilor de a munci și toată mînia sufletului viu între brațele moarte", despre care scrie Tudor Arghezi, mare iubitor al operei pictorului.Lîngă fruntea strînsă de în- gîndurare, însemnată de căutări și întrebări, mîna atît de frumoasă a lui Luchian se desprinde ca un simbol al stă- pînirîi meșteșugului și științei de a transmite, prin desen și pată de culoare, sentimentul de revoltă în fața nedreptății, dorința de prefacere a unei realități crunte, îneîntarea lirică în fața naturii sau autentica dragoste de oameni.Capul și mîna pictorului ies dintr-un volum agitat, modelat cu vigoare. Lirismul portretului este elegiac și Paciurea a reușit să aducă pînă la noi frumusețea și căldura acestui suflet despre care tot Tudor Arghezi scria că este „primitor ca o casă albă".Intuind dramatismul existenței și operei pictorului, sculptorul Paciurea și-a dezvăluit sufletul în acela al prietenului său.
pe colectiviști.

au
loc acestor

terminarea 
a rulat 

„La hotarul 
două oceane".

MARIANA CELACI. MIRCEA 
student

Dacă lecfia e interesantă, dacă 
din ea cursanfii desprind învă
țăminte prețioase pentru mun
ca lor ei fin cu orice pre( să-și 
noteze ce spune lectorul. Ima
ginea de fa|ă luată de la cer
cul agrotehnic al G.A.C. din 
comuna Gliganu, raionul Co- 
steștj demonstrează cît se poa
te de concludent acest lucru.

Foto : N. STELORIAN

gătire (un profesor, un 
inginer agronom ți un 
procuror) a finut la 
căminul cultural scurte 
expuneri cu teme ca : 
„Ce este cutremurul", 
„Despre Cosmos și sa
teliți artificiali" și 
„Lucrările de iarnă în 
livadă".

Sala căminului cul
tural, care are peste 
400 de locuri, a fost 
plină.

După fiecare expu-

nere brigada a primit 
din sală biletele cu- 
prinzînd diferite În
trebări- care-i intere
sau 
Membrii brigăzii 
răspuns pe 
întrebări.

După 
expunerilor 
filmul 
dintre

Cui servește ?
—despre piesa „Proștii sub clar de lunâ“ de T. Mazilu™■ n ultimii ani, dramaturgia noastră realist-socialistă a înregistrat succese deosebite, publicului spectator fiin- du-i înfățișate în interpretări de prestigiu, lucrări care au fost întîmpinate cu o îndreptățită satisfacție, în cele mai bune din aceste lucrări, publicul a întîlnit o imagine veridică a „muncii entuziaste desfășurată de întregul nostru popor, sub conducerea partidului, pentru înălțarea edificiului socialist. Eroii acestor, piese sînt ai zilelor pe care le trăim, reprezentativi pentru chipul lumii noastre socialiste. Asemenea lucrări și-au aflat succesul tocmai în reflectarea realistă a vieții noastre, a esenței adevărului acestei vieți. în afara acestui adevăr al vieții nu poate exista arta adevărată, realistă, nu poate exista arta realismului socialist. Desprinderea conținutului operei artistice de realitatea obiectivă, fetișizarea u- nor procedee formale, abstractizarea1 imaginii artistice duc în mod sigur opera de artă la impas.

O regretabilă mărturie în a- cest sens ne oferă piesa de debut a tinărului scriitor Teodor Mazilu, „Proștii sub clar de lună", publicată în revista „Teatrul" (nr. 11/1962) și pusă în scenă la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra".Pornind de la ideea — în sine prețioasă și perfect justă — că satirei noastre îi revine sarcina de a milita cu vehemență pentru demascarea a- celor trăsături morale care reflectă rămășițele unei mentalități burgheze, retrograde în conștiința oamenilor, autorul a imaginat o construcție dramatică și o acțiune avînd drept protagoniști o serie de personaje scheme, simbolizînd pînă la absolutizare diferite vicii, cu intenția de a ne demonstra cum asemenea vicii, ținînd de esența lumii burgheze, a- jung să desfigureze, să dezumanizeze total chipul omenescDesigur, modalitățile de expresie ale metodei realist-so- cialiste sînt nelimitate, căutările inovatoare îmbogățind și dînd străluciri noi conținutului de idei al operei de artă. Cu condiția însă ca mesajul operei să se străvadă cu limpezime, ca modalitățile de ex

presie să nu încețoșeze conținutul, Ca opera să exprime veridic un adevăr al vieții, izvo- rît din realitatea înconjurătoare.Ceea ce nu se întîmplă, din păcate. în piesa lui Teodor Mazilu, ai cărei eroi, cei mai mulți tineri, au o asemenea înfățișare morală, îneît nu pot să nu jignească sentimentele tinărului spectator al zilelor noastre, care în nici un caz nu poate să se recunoască în ei.Piesa se deschide cu un prolog în care un numeros grup de femei tinere, „cu ochii plînși și părul răvășit”, îmbrăcate în culori sumbre — avînd darul să simbolizeze, chipurile, caracterul lor negativ — se lamentează disperate, în ritmul unui dans vulgar, de cabaret, deplîng marea lor iubire decepționată pentru un delicvent de drept comun, care „în afaceri necurate se băgase, dar gingășia sufletească intactă încă și-o păstrase". Apoi în acțiune intră două femei de moravuri îndoielnice una „satanică", Ortansa — care mărturisește cu durere publicului că „deși am sinii mici, 

du-d o viață monotonă’’, fiind lipsită de posibilitatea de a „înnebuni Europa" cu farmecele ei; alta „plîngăreață”, Clementina ; un delicvent de drept comun, escroc sentimental, Gogu ; un funcționar mărunt, chipurile purtător al noului și apărător al moralei comuniste, în exercițiul funcțiunii controlor financiar, și o desenatoare tehnică, o apariție stranie, cu apucături lozincarde. Toți aceștia-sînt puși într-o serie de situații complicate, neverosimile și stupide, din care ar trebui să rezulte o satiră împotriva moravurilor burgheze. Ce se întîmplă, de fapt ? De fapt, și personajele descrise, și situațiile în care apar sînt într-o asemenea măsură schematizate și abstractizate, îneît devine limpede pentru oricine că astfel de specimene declasate și o astfel de întîmplare nu pot aparține societății noastre, nu reprezintă chipul tinărului patriei noastre, harnic și entuziast, dornic să-și însușească nobile trăsături de caracter, un profil moral demn de minunata epocă pe care o trăiește.Amintitul escroc de drept 

comun și sentimental (fiul u- nui „fost’’, care „a trăit din munca a o mie de muncitori, și a murit cu surîsul pe buze... împăcat și fericit...") a pierdut sensul exact al unor noțiuni ca iubirea, cinstea, munca etc. Din această cauză, între el și iubita lui Clementina-se iscă grave neînțelegeri care duc la ruptura „legăturii” (ca să folosim un termen specific atmosferei piesei). In ciuda faptului că la cererea lui a înțeles să părăsească cîmpul muncii, Clementina mai poartă încă ceva trăsături umane și refuză să poarte pantofii oferiți de Gogu, deoarece aceștia erau furați. Jignit, Gogu o părăsește, călcînd peste marea ei iubire „și psihică, nu numai fizică”. O părăsește și se înhăitează cu Ortansa, mai tînără și mai frumoasă, care seamănă cu Gogu ca două picături de apă, femeie lipsită de orice scrupule morale, care-și anunță profesia de prostituată cu franchețe și... duioșie. Ortansa e bună prietenă a Clementinei. amîndouă îl iubesc pe delapidatorul Gogu, fără să se dușmănească între ele, ba chiar își unesc eforturile pentru a-1 salva de la pedeapsa binemeritată. Umilul funcționar Emi- lian, soțul Ortansei, personajul „pozitiv" al piesei, este și el o altă schemă convențională. Existența lui are o mare importanță — pentru că pe de o parte Gogu crede că poate specula dragostea acestuia pentru Ortansa, mușamalizînd o afacere murda-ă, iar Teodor Mazilu că prin '-t Emilian, 

fragil și inconsistent, poate face rechizitoriul moralei burgheze.Fapt este că se înșeală și Gogu. dar și autorul.Emilian — personaj haotic lipsit de orice logică — constată la un moment, de-a dreptul uimit, că nu-și mai iubește soția (pînă atunci o iubise, mărturisește el, din prostie, o considerase „pozitivă” deoarece îl impresionase faptul că aceasta îi vorbise despre... revoluția culturală), se simte brusc eliberat de ea, demaseînd-o public ca pe o burgheză înrăită, dintr-o familie de burghezi înrăiți (de-abia atunci are el revelația teribilă că socrii trăiau ca niște para- ziți din leafa sa) și-și vede mai departe de serviciul lui de controloi- financiar și, bine înțeles, de dosarul lui Gogu. Se lasă chiar să se înțeleagă că E- milian își va găsi fericirea alături deVasilica, tînăracu care întreprinde demascarea personajelor purtătoare ale moralei burgheze și despre care autorul precizează, în paranteza de Ia începutul actului II, că „emite idei foarte lucide și mature", de genul acesta: „Cu toate lipsurile tale ești un băiat admirabil" sau „Uci- de-ți rivalul cu o lovitură de topor! Dacă vrei, îți fac eu rost de un topor".Spuneam mai înainte că învestitura acordată lui Emilian, personajul care trebuia să poarte împreună cu lozincarda desenatoare tehnică mesajul pozitiv al piesei, a eșuat. 

Gogu, așa cum apare și cum este caracterizat de autor, prin gura celor două femei de moravuri îndoielnice, este un cinic. Interesant este însă de observat că din acest punct de vedere Gogu este foarte serios concurat de Emilian. Gogu e cinic cînd se desparte de Clementina. E calm și... cinic. Emilian e și el cinic la despărțirea de Ortansa și de socri, e cinic și cu Gogu, pe care îl „joacă pe degete", ca să se distreze „în bătaie de joc", cum îl îndeamnă mentorul său, cocheta Vasilica. Pusă însă pe acest postament „filozofic", ridicol și neverosimil, demascarea seamănă cu jocul cinic al pisicii cu șoarecele, și nu cu o luptă în numele unui înalt ideal de viață, al unei înalte și cu adevărat superioare etici. Iată ce fel de erou viciat de cinism, contradictoriu, exercitînd un penibil joc dublu, plin de confuzii, are în piesa lui Mazilu sarcina de a se opune specimenelor de escroci și femei ușoare care populează cele trei acte, între- cîndu-se în a-și proclama sus și tare imoralitatea.Dar, așa cum s-a văzut, el nu le este aproape cu nimic superior și greu poate fi deosebit de ele. Atunci este firesc să ne punem întrebarea : în ce constă superioritatea lui morală, cetățenească, prin ce anume se manifestă forța lui, care anume argumente îl pot convinge pe spectator că Emilian reprezintă în piesă mesajul de idei combativ al lu

mii noastre noi ? Spectatorul are mai degrabă impresia că acest așa-zis personaj ,pozitiv persiflează și batjocorește ideile moralei i noastre comu- niște, între principiile pe care le proclamă și acțiunile sale fiind o discordanță continuăm Nici un tînăr nu va recunoaște în acest Emilian chipul o*  mului nou al patriei noastre, căruia îi repungă organic putreziciunea moralei burgheze, fiindcă imaginea lui în piesa lui Mazilu este denaturată. Cu totul altfel dorește tînărul înaintat să apară pe scenă, adică așa cum este in viața de toate zilele — frumos sufletește, cu trăsături luminoase de caracter, cu o atitudine combativă deschisă față de rămășițele moralei burgheze.Spuneam că majoritatea personajelor piesei sînt tineri și au pretenția că dezbat probleme specifice acestei vîrste: ideal, dragoste familie, comportare în societate. Spectatorul tînăr se întreabă însă pe bună dreptate : prin cine dezbate autorul aceste probleme importante de viață ale tinerei generații și ce filozofie propovăduiesc aceste personaje ? Cum arătam mai sus, protagoniștii piesei sînt: două femei de moravuri ușoare, un escroc și delicvent de drept comun, doi părinți paraziți și escroci, un funcționar și • funcționară acționînd fără logică, debitînd lozinci care sînt străine comportării lor. Oare asemenea indivizi reprezintă lumea noastră de astăzi, tine-

altele.ee


In sprijinul elevilor seraliști
1 este 700 de tineri j muncitori, repar- | tizați în 21 de cla- I se, sînt elevii noștri la secția sera- I lă a Scolii medii

!■ 

■Ii nr. 38 din Capitală. Cei mai mulți dintre ei lucrează la Uzinele „23 August" și „Republica". Ceilalți sînt muncitori la I.O.R., „Electronica", I.C.M.A.încă de la începutul a- nului școlar am acordat toată atenția problemelor de bază ale muncii noastre: planificarea rațională a materiei, conform programei de învățămînt și potrivit fiecărei clase, pregătirea, cu toată seriozitatea, a fiecărei lecții de către tovarășii profesori, asigurarea unei frecvențe bune a' elevilor la cursuri, organizarea pregătirii elevilor din clasele a Xl-a în vederea examenului de maturitate, ajutorarea celor care întîmpină unele greutăți în însușirea materiei, o legătură strînsă între școală și întreprinderi.Aș vrea să pornesc de la rezultate : pînă în momentul de față elevii-muncitori de la școala noastră au obținut, în marea lor majoritate, rezultate bune. Iată, de exemplu, în clasele a VIII-a pînă acum nici un elev nu se află în situația de corijent. Dimpotrivă, marea majoritate are note de la 7 în sus. Elevi ca Andro- ne Oprea, Druker Alexandru, Nisipeanu Ion, Dicu Victor —• tineri muncitori de la Uzinele ,.23 August”, Dogaru Leon, Lăcătuș Dumitru de la Uzinele „Republica", Iofciu Florin, mecanic la I.O.R., Măzărache Teodor și alții au înscrise în cataloage, în dreptul numelor lor, numai note bune și foarte bune. Numai note de 8, 9 și 10 au luat și elevii Manta Dumitru, Floca Gheorghe și Itu Ion din clasa a Xl-a și multi alții.Rezultatele dobîndite de ei în activitatea școlară sînt în strînsă legătură și cu foarte buna frecvență pe care o au la cursuri. Toți acești elevi, ca și atîția alții, au fost cu regularitate prezenți la ore, ascultînd cu atenție explicațiile tovarășilor profesori, însemnîndu-și în caietele de notițe lucrurile esențiale din lecțiile explicate.Răspunzînd dorinței elevilor și urmărind să le asigurăm posibilități reale de a urma regulat lecțiile, școala, în limita posibilităților de spațiu Pe care le are. a organizat pentru unii dintre ei cursuri ținînd seama de programarea în schimburi de producție.Fără îndoială că în obținerea rezultatelor bune la învățătură, o contribuție esențială o are felul atent, conștiincios, în care tovarășii profesori își pregătesc lecțiile și le expun în fața elevilor-munci- tori. Lecții pe înțelesul elevilor fiecărei clase, bine organizate și dozate. însoțite de materiale didactice, cu un conținut legat permanent de viață, cu exemple numeroase luate din activitatea practică a tinerilor muncitori, de la rocurile lor de muncă, s-a străduit și se străduiește să realizeze fiecare cadru didactic. Pentru

De obicei vă scriam de la 
Săvinești-Roznov, însă a- 
ceastă scrisoare v-o tri- 

nit tocmai de la Băile Ocna 
abiului, unde am fost trimis 

oentru odihnă și tratament.
Sosind în această stațiune, 

mi rămas pur și simplu uimii 
le felul în care am fost primiți 
le către personalul stațiunii- 
Condițiile de odihnă și trata- 
nent sint minunate.

Stațiunea dispune de cluburi 
înde oamenii muncii aflați la 
ratament pot să-și petreacă 
etul nostru și asemenea indi- izi trebuie aduși pe scenă ? lele două femei de moravuri ușoare, Ortansa și Clementi- îa, jignesc pur și simplu prin iot ceea ce fac și spun pe cenă sentimentul onoarei 'are caracterizează tinerele și inerii noștri, educați în spiritul unei morale sănătoase. O altă imagine are tineretul nostril despre relațiile de dragoste și prietenie. Spațiul nu ne îngăduie să. cităm măcar citeva din scrisorile pe care ziarul le publică adesea la rubrica sa permanentă de morală, în care tinerii își afirmă idealurile lor, concepțiile lor înaintate despre dragoste și familie, puritatea emoționantă a chipului lor moral, hotărîrea cu care veștejesc ei tot ceea ce urîțește aceste înalte sentimente. Ori cît ai vrea să încerci să înțelegi intenția autorului de a satiriza prin aceste personaje anumite moravuri, nu poți să nu te gîndești și să te întrebi, unde totuși a întîlnit Teodor Mazilu, care este și el tînăr, a- semenea virulente manifestări și răbufniri ale racilelor moralei burgheze încît a considerat necesar să aducă pe scenă astfel de tipuri și să le facă să-și expună timp de aproape trei ore „principiile" lor de viață, această suprasaturare de deșănțare și putreziciune ?Nu, în nici un caz nu putem fi de acord cu imaginea pe care autorul vrea să o acrediteze pentru tineretul nostru pe scena. 

a realiza astfel de lecții, deseori profesorii noștri pot fi văzuți în întreprinderi, cău- tîndu-și cu atenție materialul Pe care să-l valorifice apoi în clasă.In vederea pregătirii elevilor pentru lucrările scrise, s-au planificat și au fost efectuate ore de recapitulare a materiei, în cadrul cărora s-au făcut sinteze ale cunoștințelor predate, evidențiindu-se problemele principale.Dorind să venim în sprijinul elevilor care întîmpină unele greutăți în însușirea materialului, am organizat ore de meditații și consultații. Acestea au loc fie înaintea sau după terminarea orelor de curs, fie sîmbăta după amiaza și duminica dimineața. O problemă de bază a muncii noastre o constituie preocuparea pentru pregătirea celor peste 200 de elevi-muncitori aflați în clasa a Xl-a. Ta vederea prezentării în bune condiții la examenul de maturitate, paralel cu pregătirea materiei din ultima clasă, s-a început, la puțin timp de la deschiderea cursurilor, recapitularea a tot ceea ce s-a predat în clasele anterioare. Fiecare tovarăș profesor și-a întocmit o planificare a recapitulării, urmărind să cuprindă în orele a- fectate special acestei activități materialul care se cere la examenul de maturitate. Recapitularea se face potrivit specificului fiecărei discipline. La unele, ca : matematica, fizica, chimia se accentuează în special pe rezolvarea exercițiilor practice, paralel recapitulîn- du-se și problemele teoretice ; la altele, ca : limba romînă și istorie se urmărește, în primul rînd, înțelegerea justă și stă- pînirea principalelor probleme ale fenomenelor literare și istorice.Legătura strînsă dintre școală și întreprinderi este perma

Cuvinte de mulțumire

nent în atenția noastră. Interesul în realizarea acesteia pornește din ambele părți. Astfel, fiecare tovarăș profesor este repartizat pe lîngă o secție sau un sector de muncă dintr-o uzină. Profesorii vizitează pe elevi la locurile lor de muncă, le cunosc preocupările și comportarea, succesele acestora, stau de vorbă cu maiștrii și inginerii, cu reprezentanți ai organizației de partid, ai conducerii întreprinderii, ai organizației U.T.M. De asemenea, nu de puține ori în școală sînt prezenți reprezentanți ai uzinelor pentru a cunoaște, la fața locului, cer- cetînd cataloagele sau asistînd la ore, rezultatele elevilor. De altfel școala informează lunar întreprinderile în legătură cu situația la învățătură și frecvență a fiecărui elev. în uzine s-au organizat dezbateri inițiate de comitetele de partid, U.T.M. sau sindicat privind felul în care își desfășoară munca de învățătură o serie de e- levi. Curînd va avea loc o astfel de analiză amplă la Uzinele „23 August”, organizată de comitetul de partid, analiză la care vom participa și noi. O asemenea dezbatere va urma la Uzinele „Republica”.Animați de dorința și hotărîrea de a face totul pentru a da tinerilor muncitori o pregătire corespunzătoare și avînd sprijinul prețios al întreprinderilor și, în primul rînd, al elevilor înșiși, printre care se află foarte mulți hotărîți să învețe în așa fel încît după terminarea școlii medii să-și poată continua studiile în învățământul superior, sîntem siguri că vom încheia acest semestru. ca și întreg anul școlar, cu bune rezultate în muncă.
Prof. ION POPESCU 

directorul secției serale 
a Școlii medii nr. 38-București

care îi interesează pe cei sosiți 
la tratament.

In încheiere vreau să vă îm
părtășesc mulțumirea mea 
pentru grija pe care partidul 
și statul nostru o acordă celor 
ce muncesc. Curind, mă reîn
torc la Uzina de fire și fibre 
sintetice din Săvinești, cu noi 
forțe de muncă, datorită îngri
jirii pe care am primit-o la 
stațiunea Ocna Sibiului.

AUREL CATARGIU
corespondent voluntar 

ța tinerilor, ca membru al comisiei culturale a C.C. al U.T.M. Am cunoscut numeroși tineri (cu mulți am discutat și despre literatură) și m-am convins pe deplin cît de mult doresc ei să se vadă zugrăviți veridic în operele de artă- Cred că Mazilu n-ar fi avut decît de cîștigat dacă ar fi făcut măcar o singură confruntare a textului cu tinerii cititori din- tr-o uzină sau facultate. El s-ar fi convins cu acest prilej cît de departe de realitate și cît de puțin reprezintă chipul tineretului nostru personajele pe care le-a adus pe scenă.Nu este mai puțin adevărat însă că autorul, aflat la prima sa piesă, nu s-a bucurat de sprijinul pe care critica și factorii chemați să îndrume mișcarea noastră teatrală au datoria să-1 acorde creatorilor. Astfel, nu putem să nu ne exprimăm nedumerirea față de u- șurința și lipsa de exigență care au concurat la publicarea și reprezentarea piesei, manifestate de către redacția revistei „Teatrul" și secția repertoriului din Consiliul teatrelor și consiliul artistic al Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra".In ceea ce privește secția de dramaturgie a Uniunii Scriitorilor aceasta a consacrat o lungă ședință discutării piesei, ședință suprasaturată de elogii la adresa autorului, căruia i s-a... mulțumit călduros pentru „originalitatea" lucrării și

Imagine din sala de lectură a 
bibliotecii Uzinelor .de trac

toare din Brașov.

Foto : O. PLECAN0 excursie instructivă
Intr-una din zilele trecute un 

grup de salariați ai Direcției 
P.T.T.R. a Capitalei și regiunii 
București au participat la o ex
cursie în Capitală, cu următorul 
scop : vizitarea locurilor legate 
de mărețele lupte din februarie 
1933.

După ce a parcurs cu autocarele 
O.N.T. mai multe locuri din Capi
tală, grupul a ajuns la Uzinele 
„Grivifa Roșie" Aici, s-a făcut un 
popas în curtea atelierelor. In faja 
celor veniți să viziteze uzinele, 
gazdele au făcut o emoționantă 
evocare a evenimentelor din fe
bruarie 1933.

Grupul de excursioniști au vizi
tat apoi Calea Griviței cu minu
natele ei construcții.

Înainte de Începerea orei de 

curs, cîfiva elevi de la Școala 

profesională de mecanici e- 

gricoli de pe lingă S.M.T. Că- 

lugăreni Iși verifică reciproc 

„pe viu" cunoșfin|ele despre 

piesele care compun un motor.

Foto : AGERPRES

caracterul ei „inovator”. S-au amintit chiar numele lui Emi- nescu și Caragiale, în marea linie realistă a operelor cărora s-ar înscrie, chipurile, lucrarea. Lipsa elementară de bun simț artistic a elogiilor supralicitate în această ședință a mers, de altfel, mînă în mînă cu o surprinzătoare lipsă de spirit critic și exigență, vorbitorii — critici și dramaturgi — neformulînd vreo rezervă în ce privește conținutul de idei al lucrării, caracterul ei educativ etc. Autorul doar n-a fost sufocat de fumul tă- mîierii apologetice. In felul acesta nu cred că i s-a făcut autorului nici un serviciu, iar răbufnirea în asemenea proporții a spiritului apologetic nu poate, în nici un caz, să ne lase indiferenți. După cum nu poate să ne fie indiferentă nici atitudinea teatrului și a consiliului său artistic. Din cuvîntul regizorului Lucian Pintilie la amintita ședință a reieșit că, inițial, consiliul artistic al teatrului a manifestat serioase rezerve cu privire la această piesă. Ce a dus atunci la răsturnarea totală a punctului de vedere inițial, cum s-a putut ca aceiași membri ai consiliului artistic — actori și oameni de teatru de prestigiu — să treacă de la severe rezerve la îmbrățișarea fără limite a textului? Teatrul poartă numele marelui om de artă Lucia Sturdza Bulandra, care și-a dăruit toate forțele

■ e spune că o în-
tîmplare cu totul 
și cu totul- nepre
văzută s-a petre
cut nu demult în 
comuna Crețeni, 
raionul Drăgășani. 

Cine-o fi fost cu ideea, nu se 
știe, fapt este însă că mai mul
tor tovarăși le-a venit într-o 
zi aceeași unică și mare idee : 
să controleze cum stau trebu
rile culturale în susnumita co
mună.

— Interesant ar fi să vedem 
cum stau treburile la căminul 
cultural... a vorbit cineva din 
partea Casei de cultură raio
nale. Eu personal aș merge 
să analizez munca directoru
lui de cămin!

Trebuie să fim de acord, 
strașnică, hotărîre ! Și fiindcă, 
(știm cu toții) exemplul este 
întotdeauna mobilizator, un alt 
glas s-a auzit imediat:

— Dacă e la o adică, de ce 
n-am analiza și activitatea co
lectivului sportiv comunal ? 
(Vorbise, vă dați seama, un 
membru al consiliului raional 
al U.C.F.S.). Merg și eu!

— Merg și eu 1 a intervenit 
imediat un tovarăș care se 
ocupă de rețeaua cinematogra
fică din raion. Avem acolo un 
operator. Face el treabă sau 
nu ?

— Perfect 1 Mi-ați dat o idee 
minunată. Eu sînt instruc
torul raional U.T.M. pentru a- 
ceastă comună. Voi merge să 
analizez și eu munca comite
tului U.T.M., munca propagan
diștilor...

Precis nu se știe ora și ziua 
cînd au plecat spre comuna 
Crețeni. în orice caz lucrurile 
s-au petrecut în această iarnă, 
pe vreme de viscol și meritul 
lor e cu atît mai mare. Abia 
ajunși în Crețeni au și cerut 
să li se repartizeze sala cămi
nului, fiecăruia dintre ei dîn- 
du-i-se cite o masă, cu eti
chetă mare, cum se face la

CUM ÎNVĂȚ
Comitetul U.T.M. de la Școala profesională de pe lingă Fabrica de postav din Buhuși acordă o deosebită atenție felului în care elevii se pregătesc să devină filatori, țesători etc. In acest scop, nu de mult, în grupa U.T.M. de la clasa II H filatori a fost organizată o discuție pe tema „Cum învăț". Cu a- cest prilej fruntași au prezentat scurte 

în care au arătat a- mănunțit cum își iau notițe, cum învață, cum folosesc orele de consultații etc. Asemenea referat a prezentat și e- levul Ion Preda care pe primul trimestru a obținut media 9 la „Tehnologia filaturii". După el a urmat un alt referat al elevului Constantin Tofan care la a- ceeași materie are media 6. Din cele două referate ute- miștii au putut trageeleviireferate
acestei scene, asigurîndu-i un înalt prestigiu în fața publicului prin spectacole de o înaltă ținută, prin promovarea unor valoroase opere ale dramaturgiei originale, cărora le-a fost asigurată o remarcabilă transpunere scenică. Crede oare conducerea teatrului că punînd în scenă această piesă a servit prestigiul pe care teatrul și l-a cîștigat în fața spectatorilor ? (Slaba exigență a conducerii teatrului s-a mai manifestat de altfel și atunci cînd aceasta a acceptat cu grabă punerea în scenă a piesei ,,Costache și viața interioară” de Paul Eve- rac, piesă în care răbufnesc, de asemenea, tendințe formaliste, ca de pildă, acel grotesc colocviu al unor personaje cu... un măgar). —Nedumerește, de asemenea, faptul că acest spectacol, ca și regia și unii dintre interpreții principali, au fost distinși cu premiul I la concursul tinerilor actori. Nimeni nu neagă, de pildă, realizările artistice ale actorilor Octavian Cottescu, Rodica Tapalagă sau Petre Furdui. Dar oare poate fi desprinsă aprecierea pe care juriul concursului a dat-o spectacolului de textul dramatic? (Lăsînd la o parte faptul că spectacolul prezentat în fața juriului nu era încă definitivat, că premiera Iui nu avusese loc și n-a avut loc nici după aceea multă vreme, regizorul și autorul avînd încă

naliză imaginară 
unui fapt real
consfătuirile internaționale. 
Zis și făcut. Opt-nouă mese au 
fost puse în semicerc și unui 
tovarăș i s-a încredințat sar
cina de a-i chema pe rînd pe 
responsabilii colectivelor ana
lizate.

Trei bocănituri în ușă au 
marcat începutul analizei.

— Să vină directorul cămi
nului cultural — a cerut tova
rășul venit de la Casa raională 
de cultură.

— ...Directorul căminului 
cultural! a repetat cu o voce 
amplificată, omul de la ușă. 
Și după numai citeva secunde 
și-a făcut apariția un tînăr de 
vreo 26 de ani.

— Fîrtat Octavian... s-a re
comandat el.

— Dumneata ești directorul 
căminului ? Bine că ne întâl
nim amice, de mult voiam 
eu să stăm de vorbă. Păi, 
cum, frate, un singur confe
rențiar la cămin ? Unul sin
gur ? Cine e ăla ?— Eu...

— Vasăzică, așa... Nici cu 
echipele de dansuri nu se stă 
prea strălucit, nici cu corul, 
nici cu brigada... păi bine, to
varășe, Fîrtat, se poate ? Ne- 
just, tovarășe Fîrtat. Să știi... 
(și reprezentantul casei raio
nale i-a făcut lui Fîrtat un 
semn cu degetul, dojenitor).

— „Operatorul cinematogra
fului !“ a strigat omul de la 
ușă. Dar n-a intrat -nimeni. 
Singur tovarășul Fîrtat a făcut 
un pas spre masa pe care scria 
„Aici se analizează munca o- 
peratorului".

— Eu sînt operatorul, a 
spus el.

— Dumneata ? Ești și opera- 

concluzii deosebit de prețioase asupra felului cum trebuie să învețe la această materie, care are o importanță deosebită în activitatea lor viitoare. Asemenea discuții, se organizează cu regularitate în grupele U.T.M. pe clase, ele pre- zentînd un interes deosebit pentru e- levi.
SORIN DANEA

profesor

de lucrat la el). Interesant de observat este însă că nici din partea regizorului sau a tinerilor actori nu s-au făcut remarcate nici un fel de minime rezerve cu privire la piesa pe care o interpretau. Și-au pus ei oare cu seriozitate problema dacă un astfel de spectacol servește educației pe care teatrul are datoria s-o facă publicului spectator, tineretului, dacă mesajul de idei al piesei servește cu adevărat promovării eticii comuniste și care anume elemente ale spectacolului și implicit ale piesei au această menire? Dacă ase-, menea situații, ca acelea din piesă, reprezentînd o imagine schematizată și falsă a realității noastre, servesc intereselor educației comuniste a publicului, creării unei opinii sănătoase, active. în rîndurile spectatorilor?Dacă și-ar fi pus asemenea probleme, cu toată seriozitatea și cu simț de răspundere, a- tunci cu siguranță că și ei, ca de altfel și alte foruri răspunzătoare de bunul mers al teatrului, ca și acelea care au datoria să orienteze și să promoveze dramaturgia originală, ar fi ajuns în ceea ce privește piesa lui Teodor Mazilu la a- cea primă și foarte firească întrebare : cui servește ? Răspunsul este limpede : în nici un caz educării în spiritul moralei noi, comuniste, a spectatorilor, a tineretului. O piesă cu un a- semenea conținut nu-și are locul pe scenele teatrelor noastre.
DINU SARARU 

tor ? Asta e bună 1 Treci repe
de pe autocritică frate Fîrtate, 
că nu-i de glumit. Ai avut lip
suri. Lipsuri mari- E clar ?

Alături de masa cu inscrip
ția „Sport'1, tovarășul de la 
U.C.F.S.-Drăgășani învîrtea 
nerăbdător în mînă un creion 
gata fiind să noteze

— Vino, vino și la mine, to
varășe Fîrtat. Știu că ești 
membru în comitetul sportiv. 
Ei ? Iasă ne spui: de ce nu ac
tivezi dumneata pe plan spor
tiv ? De pildă, prezintă-ne 
acum o situație a întrecerilor 
din cadrul spartachiadei.

Fîrtat a făcut ochii mari- 
mari. Se vedea că nit prea se 

descurcă. fapt care, pur și sim
plu, l-a intrigat pe tovarășul 
de la U.C.F.S.— Ce neglijență, ce negli
jență 1 — dădea el din cap
dezaprobator.

A fost chemat apoi propa
gandistul de la cercul politic 
U.T.M., „Trăsăturile moralei 
socialiste în rîndul tinerei ge
nerații”. Fîrtat a făcut încă un 
pas spre masa la care ședea 
Florin Banu, instructorul ra
ional U.T.M.

— Iți voi pune, i-a spus 
Banu, 10 întrebări de politică 
internă, 15 întrebări din Ma
karenko și 30 de întrebări de 
politică internațională. Ori ești 
propagandist, ori...

A ieșit Fîrtat nădușit și, 
drept concluzie, cu un califi
cativ tare: nu citește suficient, 
nu studiază, nu se cultivă.

Forestierii din parcheiul Florești — Exploatarea forestieră Valea Gur- 
ghiului — își continuă munca. Ză pada și gerul nu constituie opre

liști.
Foto : AGERPRES

CĂRȚI NOI

„Romantismul în muzi<că£6
De mult timp așteptată de ma

sele largi ale iubitorilor muzicii, 
cartea Adei Brumaru reprezintă 
fără îndoială un eveniment edito
rial nu numai pentru cititorii atît 
de îndrăgitei colecții „Muzica pen
tru toți", ci și ai întregii noastre 
literaturi de popularizare a artei.

De-a lungul a aproape 500 de 
pagini, autoarea reușește să dăru
iască cititorilor o temeinică privire 
de ansamblu asupra romantismului, 
asupra acelei concepții estetice 
care a dăruit istoriei artelor va
lori ce au intrat în patrimoniul 
culturii universale.

După o profundă analiză a miș
cării romantice, a cauzelor care 
au determinat apariția romantismu
lui în creația muzicală din diferite 
țări ale Europei, A. Brumaru poartă 
pe cititor într-o pasionantă călă
torie de-a lungul istoriei roman
tismului muzical, de la Beethoven 
— „cel dinții muzician romantic 
prin prezența lui pasionantă în 
tumultul actualității care l-a atras 
și l-a făcut să participe direct ca 
om și artist creator, la viața colec
tivității", — pînă la unii dintre 
marii reprezentanți ai creației mu
zicale a veacului nostru.

Lecturind „Romantismul în mu

„Ziua cărții 
agrozootehnice* *'

plăcut timpul liber. Sînt foarte 
mulțumit de biblioteca stațiu
nii care numără peste 10 000 
volume.

Stațiunea mai are o mare 
sală de spectacole unde putem 
viziona mai multe filme pe 
săptămînă. Aici se țin și dife
rite conferințe deosebit de in
teresante. Nu de mult, directo
rul stațiunii a vorbit despre 
istoricul așezării, despre efec
tul băilor cu apă sărată asupra 
organismului și alte probleme

Cît despre formulele artistice îmbrățișate de Mazilu aici, ele pot fi foarte ușor depistate. în ciuda faptului că la o ședință a secției de dramaturgie a Uniunii Scriitorilor cei care au luat cuvîntul au ținut să sublinieze originalitatea lucrării. Este vorba de influențele vizibile ale teatrului brechtian înțeles greșit, pentru că niciodată la Brecht convenția n-a vizat absurdul, ci, dimpotrivă, a fost folosită tocmai pentru a face și mai clară ținta satirei sale puternic demascatoare (vezi, de pildă, „Ascensiunea lui Arturo Ui poate fi oprită"). Tot de la Brecht sînt împrumutate și songurile de început sau de final de act sau corurile în versuri, numai că la Mazilu acestea sună fals și lozincard, nerealizîndu-se nici pe departe intenția autorului de a se mai lumina cit de cît mesajul piesei.
★Evident, slăbiciunile fundamentale ale piesei se datoresc viziunii false a autorului asupra realității, preluării fără discemămînt a unor modalități de expresie care deservesc intențiile sale inițiale, ca și ruperii sale de viață, de viața tineretului pe care a încercat să o zugrăvească. Nu e vorba aici de obișnuita imputare pe care criticul o face autorului, ci de propriile mele constatări pe care le-am făcut pe teren, in- teresîndu-mă de munca și via

In scopul unei mai bune popularizări și răspândiri a cărții agrozootehnice, în raionul Reghin se organizează în fiecare săptămînă, marțea, „Ziua cărții agrozootehnice" la sate. In cadrul acestei acțiuni, la căminele culturale din satele raionului se țin recenzii, se prezintă cărțile agrozootehnice noi sau se organizează seri de întrebări și răspunsuri. De o mare eficiență sînt întâlnirile cu cititorii unde cei mai buni cititori din rîndul colectiviștilor vorbesc despre felul cum îi ajută în munca lor cărțile agrozootehnice citite. La întîlnirea cu cititorii care a a- vut loc în comuna Petelea, de pildă, colectivistul Ion Oltea- nu a arătat celor aproape 400 de participanți că rezultatele obținute de el în sectorul legumicol al gospodăriei colective au fost bune și datorită faptului că în munca lui se bizuie pe sfatul cărții agrotehnice din care desprinde întotdeauna prețioase învățăminte.
N. CONSTANTIN

— Păi e posibil ? tot întreba 
tovarășul Banu. Și nici sarcina 
de director nu ți-o îndeplinești 
cum trebuie ! Să vină respon
sabilul cultural din comitetul 
U.T.M., să vedem el ce păzește, 
cum te ajută.

— Nu-l chemați degeaba.
— ??
— ...tot eu sînt și responsa

bilul cultural în comitetul 
U.T-M. Sînt și vicepreședintele 
sindicatului... iar de profesie 
sînt învățător...

...Opt-nouă perechi de ochi 
l-au privit în același timp pe 
tovarășul Fîrtat. Tușind sem
nificativ de citeva ori, tovară
șul Banu, a luat cuvîntul:

— Tovarăși. Problema sesi
zată aici e o problemă justă. 
Un om îndeplinește în comuna 
asta 8-9 sarcini de mare răs
pundere. Nici Hercule nu le-ar 
putea duce pe toate. Asta în 
timp ce tot în comună se mai 
găsesc peste 300 de tineri 
dintre care numai cadre di
dactice vreo 10—12. Dar cine e 
vinovat de această situație, to
varăși? Cine altcineva decit... 
tovarășul FîrtatI Cum adică, 
tovarăși, să îndeplinești atîtea 
sarcini ? Propun ca să fie se
rios pus să-și facă aici auto
critica. Propun... Păi, e posi
bil ?

★
-..Nu se știe ce a mai propus 

tovarășul Banu, ce a mai fă
cut respectiva comisie, fapt 
este însă că și azi tovarășul 
Fîrtat,,îndeplinește”, ca și îna
inte, cele 8-9 sarcini. De ales 
însă tot s-a ales și el cu ceva 
de la amintita analiză. I-a ră
mas în minte fraza aceea : 
„Păi, e posibil ?"

EUGEN FLORESCU

zică" cititorul capătă astfel nu nu
mai o privire de sinteză asupra ro
mantismului, a tendințelor sale, ale 
etapelor parcurse, ci și caracteris
ticile esențiale ale fiecăruia din
tre compozitorii romantici.

Nu putem încheia această suc
cintă semnalare a noii lucrări a- 
părute la începutul acestui an în 
Editura Muzicală, fără a sublinia 
ținuta literară, publicistică a lu
crării. Muzicolog de profundă cul
tură, Ada Brumaru este în același 
timp o publicistă de talent, care se 
străduiește în fiecare pagină să 
găsească cuvîntul, imaginea cea 
mai potrivită pentru a explica far
mecul unora dintre cele mai fru
moase pagini ale istoriei muzicii, 
pentru a deschide cititorilor dru
murile ce duc spre înțelegerea 
mesajului de idei al operelor artis
tice. In citeva fraze inspirate, A. 
Brumaru reușește astfel să dea 
coordonatele creației unei școli, 
unui compozitor, să îndemne pe 
oricare cititor să continue, după 
lectura acestei cărți, opera de in
vestigație muzicală, căutînd să as
culte, să citească, să înțeleagă cit 
mai multe dintre lucrările repre
zentative ale artei sunetelor.

I. SA VA



in ajutorul celor ce 
„Trăsăturiie moralei 

tinerei

studiază in 
socialiste in 
generații"

cercurile 
rindul

TEMA A III-A
Patriotismul socialist 
și internaționalismul 

proletar, devotamentul 
nemărginit față de cama 

partidului - trăsături 
de bază ale tinărului 

constructor 
al socialismului

De la comuniști, tinerii constructori ai socialismului din țara noastră învață să fie buni patrioți, să-și iubească cu înflăcărare patria în care trăiesc și muncesc, să iubească poporul din care fac parte, tradițiile lui înaintate de luptă pentru eliberarea socială și națională, limba și cultura poporului.
Dragostea fierbinte față de patria socialistă — iată o tră

sătură caracteristică pentru profilul tinărului din tara 
noastră.Ce se înțelege prin patrie și ce este patriotismul ? Definind patria, V. I. Lenin a subliniat că ea reprezintă mediul politic, cultural și social dat în care trăiește și muncește un popor. Prin mediul social se înțelege orinduirea economică a societății, adică un mediu alcătuit din relații de producție determinate în cadrul unui mod de producție determinat, baza pe care se ridică suprastructura politică, juridică și culturală, ceea ce implică o anumită organizare de stat și anumite concepții și instituții politice, juridice, morale, artistice, științifice și filozofice.Patria constituie acel mediu social, politic și cultural determinat de stadiul dezvoltării producției materiale, sfera ho- tărîtoare a activității umane. Marxism-leninismul pune în centrul noțiunii de patrie poporul însuși, masele populare, care produc toate valorile materiale ale societății.Iubirea de patrie a existat dini vechi timpuri. Ea s-a născut — așa cum arăta V. I. Lenin — ca un „sentiment dintre cele mai adînci, statornicit de existența de secole și milenii a unor patrii diferite”.Sentimentul patriotic nu este o însușire biologică a oamenilor, nu este un sentiment înnăscut, cum susțin ideologii burgheziei. El s-a format în conștiința popoarelor în mod treptat, de-a lungul întregii lor existențe, de-a lungul vieții, muncii și luptei lor.Educați în spiritul patriotismului, oamenii îndrăgesc locurile unde își desfășoară întreaga lor activitate. unde își însușesc tradițiile înaintate ale poporului, unde pentru ei trăiește vie, prin valorile materiale și spirituale amintirea faptelor mărețe înscrise de masele populare în cartea istoriei. Patriotismul este expresia însușirii de către fiecare om a intereselor poporului și a apărării acestor interese. El este un
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sentiment profund moral, caracteristic maselor populare luptătoare pentru progresul continuu al societății. Această luptă constituie conținutul moral al patriotismului.Istoria poporului nostru ca și a celorlalte popoare este o mărturie a faptului că întotdeauna masele populare au fost acelea care au luptat pentru propășirea patriei, pentru independența și fericirea eiPrimejdia înrobirii țării sau cotropirii ei a ridicat întotdeauna masele populare de pe teritoriul țării noastre la lupta patriotică de eliberare. La Rovine și la Podul înalt, la Călu- găreni și în Dealul Spirii, masele populare și-au vărsat sîn- gele pentru libertatea și independența țării, istoria poporului nostru a cunoscut comandanți pricepuți de oști și luptători plini de abnegație pentru cauza patriei. în inima poporului s-au păstrat ca figuri luminoase ale istoriei țării, ca exemple de fierbinte patriotism, Mirceâ cel Bătrîn, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, Ion Vodă cel Cumplit, Ion de Hunedoara și mulți alții..Dar sentimentele patriotice ale maselor populare s-au născut și s-au întărit nu numai în războaiele împotriva cotropitorilor străini, ci și în focul luptelor de clasă interne, în lupta împotriva forțelor sociale conservatoare, reacționare, care se opuneau progresului social. îmbunătățirii vieții materiale și culturale a poporului. De-a lungul istoriei, în lupta pentru libertate națională și progres social, masele populare din țara noastră. însuflețite de dragoste de patrie, s-au ridicat în repetate rînduri împotriva exploatatorilor și asupritorilor nesățioși, care le furau rodul muncii, jefuiau nemilos bogățiile țării, vindeau independența și suveranitatea patriei. Răscoala de la Bobîlna, răscoalele iobagilor sub conducerea lui Doja, răscoa’ele conduse de Horia, Cloșca și Crișan, de Tudor Vladimirescu, lupta lui Nicolae Bălcescu, a lui Avram lancu, au avut un adine caracter patriotic, pentru că au urmărit îmbunătățirea situației maselor populare și au avut un rol însemnat în lupta pentru progresul societății.Despre patrie vorbeau și exploatatorii. Dar experiența istorică arată că clasele exploatatoare au trădat întotdeauna — și trădează acolo unde mai sînt la putere — interesele patriei, în numele intereselor lor egoiste de clasă. Poporul
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nostru s-a convins din proprie experiență că „patriotismul" moșierilor și capitaliștilor care au guvernat Romînia bur- ghezo-moșîerească nu a fost decît un paravan pentru camuflarea jafului lor.Politica antipatriotică a claselor exploatatoare s-a concretizat în mod pregnant în menținerea Romîniei într-o stare de accentuată înapoiere economică, în oprimarea maselor muncitoare. Timp de decehii, capitaliștii și moșierii au promovat cu perseverență teoria că Romînia „este o țară eminamente agricolă", opunîndu-se dezvoltării industriei, frînînd în mod sistematic progresul economic al țării.Ei au vîndut tara noastră „cu ridicata și cu amănuntul*  capitaliștilor străini, au tîrît-o într-un război cumplit și nedrept împotriva intereselor poporului, dueînd-o în pragul unei catastrofe naționale care a fost preîntîmpinată numai datorită răsturnării puterii lor de către poporul muncitor, în frunte cu clasa muncitoare și partidul ei.în istoria poporului nostru, adevărații purtători ai patriotismului au fost întodeauna masele populare, reprezentanții lor înaintați, care au exprimat năzuințele de libertate și progres ale maselor, au înțeles că dragostea de patrie este legată indisolubil de popor, de lupta sa împotriva exploatatorilor și asupritorilor de tot soiul.
Lupta pentru eliberarea poporului muncitor de sub jugul 

asupririi și exploatării, pentru independența și suveranitatea 
țării a fost ridicată pe cea mai înaltă treaptă de către clasa 
muncitoare, condusă de partidul comunist.Istoria poporului, a clasei noastre muncitoare, a partidului său revoluționar demonstrează că masele de oameni ai muncii. în frunte cu comuniștii, sînt cei mai înflăcărați patrioți, adevărați moștenitori și continuatori, pe o treaptă superioară, a tradițiilor glorioase de luptă pentru libertatea și fericirea patriei.In decursul existenței sale, activitatea și lupta Partidului Comunist din Romînia sînt străbătute de dragoste fierbinte față de poporul muncitor, de grija plină de răspundere pentru viitorul său. Clasa muncitoare și partidul comunist au dat nenumărați eroi care și-au jertfit viața în lupta pentru libertatea poporului, pentru socialism.In anii de cumplită teroare ai dictaturii militaro-fasciste,
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la chemarea comuniștilor masele largi populare s-au ridicat la lupta pentru izgonirea hoardelor hitleriste, mii de muncitori s-au înrolat în formațiuni patriotice de luptă. Elanul patriotic al maselor muncitoare și-a găsit expresia în nenumăratele fapte de vitejie și eroism ale ostașilor și ofițerilor clin diviziile romînești care au luptat alături de Armata Sovietică în războiul antifascist.Faptele lor de arme în războiul antihitlerist au înscris o pagină glorioasă în cartea marilor tradiții de luptă ale poporului nostru pentru independentă și libertate.Prefacerile revoluționare din țara noastră care s-au să- vîrșit de la victoria insurecției armate din August 1944 și pînă azi, au transformat din temelii întreaga înfățișare economică și politică a Romîniei.Puternică, liberă, stăpînă pe soarta sa, țara noastră s-a transformat într-o țară înaintată, cu o industrie și o agricultură socialistă, în continuă dezvoltare, o țară în care pulsează viguros întreaga viață social-culturală. Uzinele și fabricile moderne, noile sonde, mine și centrale electrice, gospodăriile agricole colective tot mai puternice, noile cartiere de locuințe care întineresc și înfrumusețează orașele, așezămintele de cultură și învățămînt, artă și sănătate — toate arată ce forțe creatoare grandioase dobîndește un popor care a scuturat jugul capitalist și este stăpîn pe bogățiile țării.Eroica noastră clasă muncitoare, avangarda de decenii a luptei poporului nostru pentru doborîrea puterii claselor exploatatoare, iși îndeplinește cu cinste și pricepere rolul de forță conducătoare a societății.Socialismul a transformat țărănimea într-o clasă nouă — țărănimea colectivistă — care și-a organizat munca și viața pe baza proprietății obștești asupra mijloacelor de producție și lucrează cu hărnicie și avînt în gospodăriile colective, pentru a obține an de an roade tot mai bogate.înconjurată de dragoste și stimă, avînd cele mai prielnice condiții de creație, de neconceput pe vremuri, intelectualitatea aduce o contribuție de preț la construcția economiei și culturii socialiste.
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Generația tînără trăiește în epoca în care, sub conducerea partidului, se făurește în patria noastră un nou fel de viață, cînd oamenii înțeleg tot mai profund că fericirea lor personală se dobîndește prin activitatea constructivă pentru fericirea întregului popor.în procesul revoluției populare s-a făurit un mediu politic, social, și cultural nou, s-a făurit patria noastră socialistă. Acest fapt istoric, făurirea relațiilor de producție socialiste, a determinat și determină transformări adînci în conștiința poporului. Sentimentul patriotic, dragostea pentru patrie a oamenilor muncii, s-a dezvoltat, s-a adîncit și a căpătat un conținut nou.Patriotismul socialist exprimă dragostea și devotamentul oamenilor muncii, eliberați de exploatare, față de patria noastră în care a fost făurită, sub conducerea partidului, noua orînduire socială, orînduirea socialistă, viața nouă a poporului muncitor.Patriotismul socialist are drept trăsătură esențială caracterul conștient, înțelegerea profundă de către masele muncitoare a faptului că, în patria socialistă, întreaga activitate, munca tuturor și a fiecăruia reprezintă o contribuție Ia progresul societății și totodată la satisfacerea tot mai deplină a nevoilor materiale și culturale ale poporului.Exprimînd atașamentul omului fată de patrie, de idealurile poporului său, sentimentul de patriotism este o trăsătură morală a omului societății socialiste; iar fizionomia morală a omului devotat trup și suflet patriei socialiste poate fi apreciată în primul rînd după contribuția sa la progresul social, la înflorirea patriei, după felul cum apără onoarea și libertatea patriei socialiste, după devotamentul său față de cauza socialismului și comunismului.Patriotismul socialist al oamenilor muncii se concretizează în succesele obținute în dezvoltarea continuă a economiei și culturii socialiste. în oricare loc de muncă de pe cuprinsul țării, tinerii, alături de vîrstnici și după exemplul lor își aduc o însuflețită contribuție la îndeplinirea marilor sarcini puse de partid în fața poporului. Ei sînt prezenți
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pe marile șantiere ale socialismului, în rîndurile constructorilor care înfrumusețează orașele țării, pretutindeni unde oamenii muncii fac patria mai bogată și mai frumoasă. Și sînt nenumărate exemplele de abnegație în muncă pentru binele patriei socialiste. La Hunedoara, împreună cu muncitorii vîrstnici cu o bogată experiență în muncă, lucrează mii de tineri, care-și închină toate forțele luptei pentru sporirea producției de oțel și îmbunătățirea calității lui. Tinerii siderurgiști știu că mai mult oțel înseamnă mai multe strunguri, mai multe mașini, știu că oțel înseamnă înflorirea patriei.La Lonea, un tînăr miner cu o bună pregătire profesională și experiență în muncă era șeful unei brigăzi care se situa întotdeauna pe locul fruntașilor. în sector se aflau însă și brigăzi, rămase în urmă și tînărul a cerut să i se încredințeze sarcina de a lua pe rînd conducerea lor, aju- tîndu-le să se ridice la nivelul celor mai bune.Tinerii muncitori socotesc o datorie de cinste de a lupta pentru titlul de fruntaș în muncă, pentru îndeplinirea în termen și la un nivel calitativ superior a sarcinilor de plan. Sentimentele lor patriotice îi îndeamnă să participe cu însuflețire la întrecerea socialistă, să-și aducă o contribuție permanentă la îmbunătățirea calității produselor, creșterea productivității muncii și reducerea prețului de cost.Dorința vie de a munci cît mai bine, de a răspunde cu cinste sarcinilor încredințate se exprimă în perseverența cu care cei mai mulți tineri muncitori se preocupă de creșterea continuă a pregătirii profesionale, a nivelului de cultură generală, în pasiunea cu care studiază noutățile tehnice si luptă pentru aplicarea lor în producție.Pentru fiecare tînăr colectivist, sentimentul patriotic, atașamentul față de socialism se manifestă în primul rînd în participarea cu toate forțele sale, cu toată priceperea sa la dezvoltarea agriculturii noastre socialiste, la consolidarea gospodăriilor colective și creșterea producției agricole vegetale și animale.Aplicarea pe scară largă a științei agricole este un factor hotărîtor în sporirea considerabilă a producției în toate ramurile. Pentru toți tinerii colectiviști este o datorie de
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mare răspundere să-și însușească în permanență agrotehnica înaintată, să participe în mod activ la cursurile agrozootehnice de masă, să contribuie la introducerea pe scară largă în toate sectoarele de producție agricolă a metodelor științifice. Cei mai harnici și mai pricepuți tineri colectiviști se îndreaptă spre sectorul zootehnic unde activează, alături de colectiviștii vîrstnici, pentru a obține, pe baza aplicării metodelor științifice de îngrijire și furajare a animalelor, sporuri mereu mai mari de carne, lapte, unt și alte produse. Luptînd pentru folosirea cît mai deplină și mai economică a tehnicii în agricultură în scopul creșterii producției agricole, tinerii mecanizatori își dovedesc patriotismul lor fierbinte.Pentru tineretul din școli și facultăți, a-și exprima prin fapte patriotismul, înseamnă, înainte de toate, a învăța temeinic, a se forma ca oameni bine pregătiți pentru a duce mai departe opera de dezvoltare a țării noastre pe calea socialismului și comunismului, mergînd după absolvirea școlii acolo unde este nevoie de activitatea și priceperea lor.In țara noastră are loc un progres tehnic rapid și multilateral. Mașinile noi, moderne bazate pe folosirea în măsură tot mai mare a celor mai noi cuceriri ale științei în diferite domenii — electrotehnica, automatica, chimia etc. — cer din partea celor care le comandă atît cunoștințe tehnice înaintate, cît și un nivel de cultură generală din Ce în ce mai înalt. A-ți însuși temeinic știința și cultura, a-ți adînci cunoștințele, avînd mereu în față scopul pentru care înveți, a lega cele învățate de munca în producție Și a învăța în așa fel îneît să fii cît mai folositor prin cunoștințele tale colectivului, patriei — iată o cerință pusă în fața generației noastre tinere.Atitudinea plină de abnegație, spiritul de sacrificiu pentru cauza poporului, a socialismului sînt trăsături ale patriotismului^ socialist care se manifestă în numeroasele fapte de eroism în muncă, în apărarea avutului poporului, sînt numeroase exemplele de acest fel. Pline de eroism au fost, de pildă, faptele muncitorilor petroliști de la Cîmpina și din regiunea Craiova cînd, cu toată primejdia, au salvat de la incendiul provocat de descărcările electrice pe timp de furtună mai multe sonde și rezervoare de țiței. Sau fapta patriotică
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a muncitorilor din secția electrică a Uzinelor ..Republica*  din București care, la inițiativa comuniștilor, au lucrat neîntrerupt 56 de ore pentru a repara un generator a cărui defectare amenința oprirea laminorului pe un timp îndelungat ceea ce ar fi însemnat pierderea a zeci de tone de produse.O altă trăsătură caracteristică a patriotismului socialist o constituie interesul activ și profund pe care îl manifestă oamenii muncii pentru treburile obștești și de_ stat, activitatea cetățenească a maselor populare pentru înfrumusețarea comunelor, cartierelor, orașelor, munca patriotică pe șantierele de construcții — acțiuni la care participă mase largi de oameni ai muncii, vîrstnici și tineri, gospodine, stu- denți, elevi. La lucrările de amenajare de drumuri, de construcție a noi cămine culturale, participă cu avînt colectiviștii, tineri și vîrstnici, conștienți că prin munca lor contri- . buie la binele obștesc. însuflețirea cu care oamenii muncii întîmpină alegerile de la 3 martie, succesele pe care le obțin în munca și activitatea lor sint o expresie a sentimentului patriotic al maselor populare din țara noastră.A fi patriot înseamnă a-ți pune toate forțele și capacitatea creatoare în slujba poporului muncitor, a fi exemplu în muncă, a păzi ca pe lumina ochilor proprietatea obștească— temelie sfîntă și intangibilă a orînduirii noastre socialiste— a spori prin munca ta bogățiile și realizările patriei, a lupta cu hotărîre împotriva a tot ce ar împiedica dezvoltarea economică, politică și culturală a țării. Partidul învață pe fiecare om al muncii să lupte fără cruțare pentru preîntâmpinarea stricăciunilor, a risipei, pentru demascarea și pedepsirea celor ce încearcă să se atingă de avutul poporului muncitor, al patriei socialiste. Vigilența permanentă pentru a demasca și a zdrobi în germene orice încercare de a lovi, sub orice formă, în cuceririle revoluționare ale poporului — este o datorie patriotică a fiecărui tînăr.Patriotismul socialist, prin trăsăturile sale esențiale și prin manifestările sale concrete, constituie un izvor de înfăptuiri mărețe, o puternică forță motrice care însuflețește neîncetat pe oamenii muncii în lupta lor pentru progresul
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continuu al patriei, pentru înflorirea ei economică și culturală, pentru bunăstarea și fericirea poporului muncitor.Patriotismul socialist continuă și dezvoltă cele mai luminoase tradiții de luptă ale poporului pentru fericirea patriei. Burghezia și moșierimea s-au străduit decenii de-a rîndul să denatureze conștiința patriotică a poporului prin răspîndirea naționalismului și a disprețului cosmopolit față de capacitatea creatoare a maselor populare. Așa cum focul nu se poate împăca cu apa, tot așa patriotismul socialist, mîndria sănătoasă a oamenilor muncii pentru patrie și poporul nostru, nu are nimic comun cu naționalismul burghez și șovinismul. Naționalismul este o armă otrăvită a burgheziei menită să dezbine pe cei ce muncesc și să înlesnească în acest fel claselor exploatatoare atingerea scopurilor lor egoiste, contrare intereselor poporului.în țara noastră, datorită profundelor transformări revoluționare petrecute în viața economică și socială a țării, ca urmare a înfăptuirii politicii partidului, problema națională a fost rezolvată pe baza marxism-leninismului : o dată cu lichidarea exploatării omului de către om și construirea bazei economice a socialismului, partidul a creat condițiile pentru înlăturarea oricăror rămășițe ale ideologiei otrăvite a naționalismului și șovinismului. Relațiile de producție socialiste alcătuiesc o bază puternică pentru prietenia și colaborarea frățească a tuturor celor ce muncesc.„Pe temelia trainică a acestei structuri noi a societății — a subliniat tovarășul Gheorghe Gbeorghiu-Dej — a apărut și se consolidează unitatea politică, morală și Ideologică a întregului popor în jurul partidului, se întărește prietenia frățească a oamenilor muncii fără deosebire de naționalitate".Pretutindeni în țara noastră oamenii muncii romîni, împreună cu oamenii muncii aparținînd minorităților naționale, întregul tineret al patriei, muncesc astăzi și luptă laolaltă pentru un singur țel înalt și nobil: acela ca patria
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oomună, Republica Populară Romînă să fie tot mai înfloritoare și puternică.
★Patriotismul socialist se îmbină în mod firesc cu internaționalismul proletar, cu solidaritatea frățească dintre oamenii muncii din toate țările, în lupta lor pentru înlăturarea exploatării omului de către om, pentru construirea socialismului și comunismului. Internaționalismul proletar este unul din principiile care stau la baza mișcării muncitorești din toate țările. Urmînd măreața chemare înscrisă încă cu mai bine de 100 de ani în urmă de către Marx și Engels pe drapelul de luptă al comuniștilor : „Proletari din toate țările, uniți-vă !*,  astăzi, peste un miliard de oameni ai muncii s-au unit în cadrul sistemului mondial socialist, mergînd împreună spre același țel măreț : comunismul. între popoarele țărilor socialiste s-au format și se dezvoltă legături de tip nou, frățești, bazate pe comunitatea orînduirii socialiste, a ideologiei, a intereselor și țelurilor lor.Aceste relații, în cadrul cărora fiecare țară își păstrează deplina independență și suveranitate, se întemeiază pe colaborare și pe întrajutorare frățească, pe principiile internaționalismului socialist, pe baza respectării principiului egalității în drepturi și intereselor reciproce și au drept scop avintul economic și cultural-general al popoarelor din aceste țări. Internaționalismul socialist, exprimînd aceste legături, înseamnă solidaritatea și frăția oamenilor muncii din țările socialiste pentru întărirea necontenită a lagărului socialist, înseamnă solidaritatea și frăția cu oamenii muncii din toate țările în lupta lor pentru scuturarea robiei capitaliste.Popoarele din țările socialiste obțin un ritm tot mal înalt de dezvoltare a producției și de ridicare a bunăstării oamenilor muncii. Ele înaintează în front unit, ajutîndu-se reciproc și sprijinindu-se frățește.Succesele poporului nostru sînt strîns legate de colaborarea și ajutorul reciproc, tovărășesc dintre țările Comunității socialiste mondiale. O importanță deosebită are pentru țara noastră, ca și pentru celelalte țări socialiste, sprijinul
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frățesc internaționalist pe care l-a primit și-1 primește din partea Uniunii Sovietice.Partidul nostru îi educă pe tineri în spiritul solidarității cu lupta de eliberare socială a clasei muncitoare din țările unde stăpînește capitalul, în spiritul respectului și solidarității cu mișcarea de eliberare a popoarelor din colonii, cu lupta tineretului din întreaga lume pentru pace și prietenie între popoare.îndeplinind planurile mărețe ale partidului de desăvârșire a construcției socialismului în patria noastră, poporul nostru, tinerii patriei, sînt mîndri că prin munca lor rodnică, valorificînd cît mai deplin resursele țării, răspund îndatoririi internaționaliste de a aduce o contribuție cît mai mare la întărirea lagărului socialist, la rezolvarea prin eforturi comune a sarcinii istorice de a obține într-un termen istoric scurt victoria socialismului în întrecerea economică cu capitalismul.în acest spirit crește șî educă partidul tînăra generație.
★O importantă trăsătură care-i caracterizează pe constructorii socialismului din patria noastră, o constituie dragostea 

și devotamentul nețărmurit față de Partidul Muncitoresc 
Romîn, conducătorul încercat al poporului în lupta pentru 
făurirea vieții noi, socialiste, conducătorul luptei pentru feri
cirea poporului muncitor.„Tu, călăuz ne ești și carte, învață-ne, iubit părinte Și cum să facem mai departe Și cum să mergem înainte".Cuvintele poetului exprimă gîndurile și sentimentele întregului popor muncitor. Ele exprimă dragostea, încrederea și atașamentul profund al fiecărui om al muncii, vîrstnic, sau tînăr, față de partid, părintele și conducătorul nostru iubit, hotărîrea de a înfăptui politica înțeleaptă a partidului.
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în decursul istoriei, poporul nostru a cunoscut multe partide mari și mici, care se întreceau în făgăduieli, trîm- bițîndu-și care mai de care „dragostea de popor și de țară". Dar toate aceste partide slujeau interesele burgheziei și moșierimii. cu fiecare guvernare a lor oamenii muncii se vedeau tot mai sărăciți, mai afundați în nevoi, în timp ce tagma jefuitorilor își sporea huzurul.Propria sa experiență de viață a sădit în inimă poporului convingerea profundă, de nezdruncinat, că partidul comuniștilor este cu adevărat propriul său partid, trup din trupul său. un partid care nu a avut și nu are alte interese decît interesele poporului. Slujirea intereselor poporului — aceasta a fost și este legea supremă, țelul întregii activități a partidului nostru.Pe vremea regimului burghezo-moșieresc, partidul comuniștilor a fost acela care a purtat nestinsă flacăra luptei pentru îndeplinirea năzuințelor fierbinți ale oamenilor muncii de a scutura jugul exploatării și asupririi, de a vedea patria noastră cu adevărat liberă. înfruntînd cea mai cumplită teroare, cui mai buni fii ai poporului duceau îh mase cuvîntul partidului, organizau lupta oamenilor muncii împotriva silniciei burghezo-moșierești, primejduindu-și la fiecare pas libertatea și viața. Mulți au căzut eroic în această luptă Dar nici sălbaticele represiuni, nici procesele monstruoase și regimul de exterminare din închisori, nici plutoanele de execuție n-au putut, să frîngă voința de luptă a comuniștilor, Însuflețiți de dragoste fierbinte pentru popor de înaltele idealuri ale comunismuluiMilitînd neclintit pentru interesele poporului, partidul a ridicat masele la asemenea mari bătălii de clasă cum au fost eroicele lupte mur-it.«rești d- Frbr ■ !9:t? ie-a chemat la luptă hotărîtă împotriva fascizării țării, împotriva
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ocupației hitleriste, a criminalului război antisovietic. Partidul a fost inițiatorul, organizatorul și conducătorul luptei forțelor patriotice, populare, care a dus la victoria insurecției armate din August 1944, la răsturnarea dictaturii mili- taro-fasciste. Sub conducerea partidului, poporul muncitor a răsturnat de la putere capitaliștii și moșierii și a instaurat puterea celor ce muncesc. Sub conducerea sa oamenii muncii au pășit la construirea vieții noi, socialiste, au devenit stă- pîni ai tuturor bunurilor pe care le produc, obținînd cea mai măreață cucerire : lichidarea exploatării omului de către om. victoria socialismului în patria noastră.Socialismul a triumfat definitiv la orașe și sate, iar partidul ne sonduce spre noi și noi victorii, pe drumul desăvîi-șirii construcției socialismului și al trecerii treptate spre comunism.Forța și înțelepciunea politicii partidului izvorăsc din fidelitatea sa neabătută față de marxism-leninism, din aplicarea creatoare a ideilor marxism-leninismului la condițiile țării noastre.Poporul nostru vede în Partidul Muncitoresc Romîn călăuza sa sigură, conducătorul său ferm și încercat. Partidul întruchipează tot ce e mai bun în poporul nostru ; el este inima fierbinte și conștiința poporului, înțelepciunea și voința sa colectivă.împreună cu întregul popor, tineretul poartă o fierbinte recunoștința partidului, îi este devotat fără margini.„Singurul apărător consecvent al intereselor tineretului a fost partidul clasei muncitoare — partidul comunist—arată tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Sub conducerea încercată a Partidului Comunist din Romînia, Uniunea Tineretului Comunist a mobilizat tineretul la luptă împotriva exploatării și mizeriei, împotriva fascismului și a folosirii
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tineretului drept carne de tun. Partidul și U.T.C. au luptat spre a feri tineretul de otrava fascistă, a-i arăta calea luptei pentru adevăratele sale interese, calea luptei pentru democrație, pentru pace și socialism".Istoria și literatura cunosc eroi, personalități a căror viață a exercitat o însemnată forță de atracție asupra tineretului, a influențat tinerele generații și le-a modelat caracterul. Partidul clasei muncitoare oferă tineretului pilda unor eroi ce și-au închinat viața țelului celui mai măreț al omenirii — comunismul. Comuniștii, prin întreaga lor activitate pusă în slujba luptei pentru fericirea poporului, oferă tinerei generații un model demn de urmat.Sub conducerea P.M.R. s-au creat tineretului condiții de muncă și de viață la care generațiile deceniilor trecute nici nu puteau visa. In anii puterii populare, pentru tineretul țării noastre au devenit realități vii, cuceriri de seamă și de neclintit dreptul de a participa la viața politică a țării, dreptul la muncă, la salariu egal la muncă egală, dreptul la învățătură, la odihnă și sport, pentru care au luptat atîtea generații de tineri în timpul domniei exploatatorilor și pentru cucerirea cărora mai luptă azi din greu tineretul din țările supuse dominației capitalului.Pentru viața înflăcărată pe care ne învață să o trăim, pentru țelurile nobile spre care ne călăuzește, pentru viitorul luminos ce ni-1 clădim, tineretul nostru poartă o nemărginită recunoștință partidului, se dăruiește fără rezerve cauzei partidului — cauzei comunismului. Nu există năzuință mai fierbinte pentru un utemist. pentru un tînăr constructor al socialismului decît aceea de a munci și trăi în asemenea chip îneît să merite cinstea de a fi primit în rîndurile membrilor partidului. Din anul 1956 și pînă acum organizațiile U.T.M. au recomandat, pentru a fl primiți candidați
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de partid, un număr de peste 212 000 tineri, dintre cei mai buni utemiști.împreună cu întregul popor, tineretul nostru este însuflețit de minunatele perspective, de obiectivele mărețe ce-i stau în față. Programul măreț elaborat de cel de-al IlI-lea Congres al partidului înaripează mintea și inima tinerilor. Lupta pentru înflorirea patriei noastre socialiste, pentru progresul continuu al industriei și agriculturii, pentru avîn- tul culturii artei, științei, pentru a face viața poporului nostru mai frumoasă dau existenței noastre un conținut deosebit de bogat și de înflăcărat.Partidul clasei muncitoare ne cheamă la creație. Ia făurirea unei vieți care dă măsura adevăratelor dimensiuni ale. existenței, ale demnității umane Ce poate fi mai demn, mai uman, mai strălucitor decît să trăiești și să lupți pentru o cauză măreață, pentru socialism 1 Ce poate fi mai minunat decît să-ți dedici toate forțele înfăptuirii celor mai îndrăznețe năzuințe închinate fericirii poporului și înfloririi patriei!
★De-a lungul deceniilor și secolelor de exploatare masele muncitoare asuprite și chinuite nu s-au putut bucura de frumusețile și bogățiile patriei. Poporul nostru, care a luptat și a vărsat atita singe pentru libertate, și-a cucerit o viață nouă abia după ce în fruntea sa a pășit clasa muncitoare, condusă de partid. Ier astăzi toate bogățiile și frumusețile patriei sînt avutul celor ce muncesc, pe temelia lor se înalță, prin munca avîntată a poporului, edificiul luminos al socialismului și comunismului. Aceasta este patria noastră socialistă . Și nu poate exista ceva mai înălțător, pentru noi tinerii decit. să ne dâruim toată puterea de muncă, toate cunoștințele activității constructive pentru transpunerea în viață a politicii partidului pentru continua înflorire a patriei.
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Noi măsuri
pentru dezvoltarea

producției de legumeHOTARIRI ALE CONSILIULUI DE MINIȘTRI
Prietenie trainică

men scurt pentru acoperirea cheltuielilor de producție și li se vor asigura la prețuri reduse materialul lemnos și cimentul ca și materialele plastice, geamurile și sîrma necesare construcțiilor și culturilor legumicole. Contractele încheiate anterior pe mai mulți ani rămîn în vigoare, unitățile producătoare beneficiind și de noile avantaje a- cordate.In Hotărîrea Consiliului da Miniștri sînt stabilite de asemenea sarcini pentru diferite ministere și instituții centrale în ce privește fabricarea de noi tipuri de ambalaje pliante ușoare pentru transportul și desfacerea în condiții igienice a legumelor și fructelor, asigurarea depozitării și comercializării acestora corespunzător cerințelor crescînde ale populației, repartizarea mijloacelor auto pentru transportul legumelor, îndeosebi în lunile iu- nie-noiembrie.O contribuție însemnată la îmbunătățirea aprovizionării cu legume și fructe o va aduce și aplicarea prevederilor unei alte hotărîri recente a Consiliului de Miniștri privind reglementarea contractărilor și achizițiilor, precum și stabilirea unor noi măsuri pentru organizarea comerțului cu a- ceste produse.Hotărîrea prevede printre altele că încheierea contractelor cu gospodăriile colective va fi asigurată prin organizațiile comerțului de stat și cooperației de consum, prin întreprinderile subordonate Ministerului Comerțului Interior și fabricile de conserve ale Ministerului Industriei Alimentare, achizițiile de legume și căpșuni putîndu-se face și de la alți producători.Pentru a se evita în viitor paralelismul, activitatea de contractări și achiziții se va delimita astfel ca într-o gospodărie să contracteze și să a- chiziționeze o singură organizație beneficieră. Delimitarea se va face ținîndu-se seama ca aprovizionarea orașelor și centrelor muncitorești precum și a fabricilor de conserve să se realizeze cu precădere din bazinele cele mai apropiate.Pe baza experienței pozitive dobîndite de regiunile Hunedoara. Oltenia și Suceava, în- cepînd din acest an comerțul de legume și fructe va fi exercitat de organizațiile cooperației de consum în locul celor ale comerțului de stat și în regiunile Bacău Brasov. Banat Iași șl Mureș-Autonoma Maghiară.

Statul alocă în acest525 milioane lei pen-

Aprovizionarea populației în tot mai bune condiții cu legume și căpșuni in stare proaspătă și în special cu legume timpurii și forțate, a industriei de conserve cu materii prime și a întreprinderilor de export cu sortimente cit mai bogate constituie o preocupare de seamă a partidului și guvernului. Printr-o recentă hotărîre, Consiliul de Miniștri a aprobat noi măsuri privind dezvoltarea producției de legume și căpșuni pe perioada 1963-1965.Hotărîrea prevede că în vederea asigurării producțiilor planificate se vor amenaja pînă la sfîrșitul anului 1965, pe noi suprafețe, sere, răsadnițe cu încălzire tehnică, răsadnițe cu încălzire biologică și se vor extinde culturile timpurii protejate cu folie de polietilenă, scop tru unitățile agricole de stat și credite pentru gospodăriile a- gricole colective, în valoare de 155 milioane lei- Totodată gospodăriile agricole colective vor fi îndrumate să-și completeze necesarul de investiții din fondurile proprii.Hotărîrea stabilește ca sarcină să se urmărească dezvoltarea de bazine și unități agricole specializate în cultura legumelor, cartofilor timpurii și pepenilor în jurul orașelor, centrelor muncitorești și fabricilor de conserve și în special în gospodăriile colective care au asigurată forța de muncă necesară, condiții de irigație și sînt situate lîngă căi de acces. Culturile timpurii de legume și cartofi se vor extinde în zonele cu condițiile cele mai favorabile. Cultura căpșunilor urmează să se dezvolte în toate regiunile și cu precădere în zonele în care cultivatorii au acumulat experiență. Totodată se prevede dezvoltarea producției de ciuperci.In scopul introducerii și a- plicării în producție a rezultatelor experimentale și a metodelor avansate, se va asigura asistență tehnică unităților a- gricole socialiste, se vor organiza cursuri de perfecționare a colectiviștilor în stațiunile experimentale și în gospodăriile agricole de stat specfalizate în cultura legumelor și ie va urmări folosirea judicioasă a specialiștilor legumicutori.Sînt stabilite sarciniprivind organizarea experimenîrii de noi tipuri de sere și răadnițe, de utilaje pentru mecaizarea proceselor de producție a legumelor, precum și asigrarea unităților cu semințe dinsoiu- rile raionate.Hotărîrea prevede răsuri pentru producerea șl preura- rea mașinilor și materilelor necesare, precum și penti a- limentarea cu căldură a erelor și răsadnițelor.In vederea realizării îte- grale a fondului de stat, svor încheia cu gospodăriile jri- cole colective producătoar de legume contracte pe tenen lung. Unitățile care închei a- semenea contracte pentru întreaga producție și livrază cantitatea contractată vor beneficia de credite pe terpen lung pentru construirea dt răsadnițe, întocmirea proiecelor de amenajare a terenurilor pentru irigare, procurarea de utilaje de irigat și a altor mașini, spalier pentru tomate, înființarea de plantații de căpșuni, de sparanghel și amenajarea de ciupercării. Ele vor primi împrumuturi- pe ter-

(Agerpres)

CONSTANȚA. —- Tînăra co
lectivistă Elena Girleanu din 
comuna Negru Vodă urmare- 
ȘtC CU tn&cTt5&
pe lista de alegători afișată la

i Coiecti- stabilirea

puterii populare. în 
comune și orașe raio- 
avut loc convorbiri cu 
care la 3 martie vor

'i

Oobr ogea

I

O activitate sportivă

I

R. P. Romîne a

învingători 
(0—0) prin 
minutul 67

competiții 
de partici- 
Pină acum

de spof'

Bulgaria, jucînd la 
cu echipa locală

continuă
53" 17, urmat de
Leo Lacroix cu

La centrul școlar agricol din 
comuna Sendricani, regiunea 
Suceava, elevii desfășoară o 
bogată activitate artistică. In 
fotografie : solistele școlii in- 
terpretînd melodii populare ro- 

mînești.
Foto : AGERPRES

In regiunea Dobrogea s-au înregistrat pînă acum peste 50 000 de partici- sanți la Spartachiada de iarnă a tineretului. Pentru continua creștere a numărului par- ticipanților au fost organizate numeroase manifestări sportive cu caracter de popularizare a disciplinelor înscrise în programul Spartachiadei de iarnă. Astfel, echipe de șah, gimnastică și tenis de masă

Fiecare lecție din cadrul învăță mînfului politic U.TM. oferă cursanjilor un nou prilej de îmbogățire 
a cunoștințelor lor politico-ideolo gice. lată—i pe tinerii din secția Jesătorie a întreprinderii „Răscoala 
din 1907" din Capitală, membri ai cercului „Să ne cunoaștem pafria socialistă", ascultînd cu atenție 

expunerea propagandistei. Foto i N. STELORIAN

în întreaga țară continuă să 
aibă loc manifestări cultural- 
artistice și alte acțiuni, consa
crate alegerilor de deputați de 
la 3 martie.

SUCEAVA. — La punctul de 
agitație din orașul Vatra Bor
nei, deputatul Eremia Pardău s-a intilnit cu 200 de tineri 
care la 3 martie vor vota pen
tru prima dată. El le-a vorbit 
despre alegerile din trecut și 
de azi, după care au fost pre
zentate fragmente din piesa 
„O scrisoare pierdută".

Peste 1 000 formații de ar
tiști amatori din regiunea Su
ceava prezintă în aceste zile, 
la căminele culturale și punc
tele de agitație, programe spe
ciale închinate alegerilor.

? ...sw

Spartâchiâdâ de iarna a tineretului
de participanți 

in regiunea
In plină desfășuraredin orașele Constanța, Tulcea și Medgidia au mers la sate unde au susținut întreceri cu formații locale. Paralel cu a- ceste întîlniri au fost organizate și 30 de duminici sportive- Cele mai reușite au fost duminicile sportive organizate în comunele Basarabi, Ceamurlia de jos, %ebil, Niculițel și Peștera.

COSTICĂ GHINEA 
corespondent voluntar

C»mișia de orga
nizare a Spartachia- 
dei de iarnă a ti
neretului din raio
nul Rîmnicu Sărat 
și-a propus să mo
bilizeze la startul 
acestei 
20.000 
panți. 
numărul lor a tre. 
cut de 13.000. In co
munele Ravocița, 
Bisoca, Bălești și 
multe altele, sute 
de tineri colectiviști 
au participat la în
treceri trîntă.

șah, tenis de masă, 
săniuțe etc.

încă de pe acum, 
comitetul raional 
U.T.M. și Consiliul 
raional U.C.F-S. au 
stabilit un plan de 
măsuri privind con
tinuarea activității 
sportive după ter
minarea primei e- 
tape a spartachia
dei.
Astfel, în cadrul a- 

sociațiilor se vor or
ganiza campionate 
locale de șah, tenis 
de masă, schi, care 
vor da tinerilor po-

sibilitatea să prac
tice în continuare 
sporturile îndră
gite. Pentru mun
citorii și mecaniza
torii din S.M.T. și 
G.A.S. vor fi de a- 
semenea organizate 
concursuri locale și 
interasociații, care 
în alți ani, au dat 
rezultate foarte 
bune. fănica 

DĂSCĂLOIU 
corespondent 

voluntar

, Ai <

consacrate
martie

popular. își găsește și 
numele cu emoția și

el în 
îndată

sfatul 
citește 
bucuria pe care i le dau gîndul 
că la 3 martie va vota pentru 
prima dată. Ea, ca și alți nu
meroși locuitori din comună, 
a controlat înscrierea
.listele de alegători de 
ce ele au fost afișate.

Pînă simbătă, peste
de alegători din regiunea 
Dobrogea și-au verificat nu
mele în aceste liste.

50 000

DEVA. — La cele peste 400 
de puncte de agitație și case 
ale alegătorului din regiunea 
Hunedoara s-au ținut în ulti
mul timp circa 1 000 de con
ferințe, jurnale vorbite și dis
cuții despre alegerile din tre-, 
cut ?i de azi, despre realiză
rile obținute în satele regiunii 
in anii 
multe 
nale au 
tineriivota pentru prima dată. Pen
tru a veni in sprijinul brigăzi-

Pînă în prezent, aproape 6 000 de tineri, dintre 
care peste 500 de fete, 

din toate asociațiile sportive 
ale raionului Caransebeș parti
cipă la actuala ediție a Sparta
chiadei de iarnă a tineretului. 
Cel mai mare număr de parti- 
cipanți s-a înregistrat la aso
ciația „Tinărul siderurgist" din 
Oțelul Roșu, unde 852 de tineri 
au luat startul la cros, șah, 
schi, haltere etc. De aseme
nea, 179 de tineri din satul Pe- 
troșița participă la discipli
nele prevăzute în regulamen. 
tul spartachiadei și peste 580 
de elevi de la Școala medie nr. 
2 din Caransebeș sînt înscriși 
pe fișele de concurs.

Mai bine de 1 500 de tineri 
și.au anunțat participarea la 
cros, 1105 participă la săniuțe, 
iar în fața meselor de șah au 
luat loc aproape 200 de tineri.

In raion, au avut loc pînă 
acum concursuri de schi, săni
uțe, tir, gimnastică etc. 

NICOLAE PIRVU 
funcționar

lor artistice de agitație, casa 
regională de creație a editat o 
culegere de piese și texte, pre
cum și un libret cu tema „Ti
neri care votează pentru pri
ma dată".

IAȘI. — Soliști ai Operei de 
Stat din Iași întreprind în a- 
ceste zile un turneu în diferite 
sate din regiune. în fața co
lectiviștilor din comunele Bi
volari, Lețcani, Tomești, Podu 
lloaie, Trifești și din alte localități, ei au dat concerte al
cătuite din melodii de 
popularitate, dntece despre 
viața nouă a satelor, despre 
alegerile de la 3 martie.

mare

Calitate șl economii — două 
probleme care-l preocupă 1n 
mod permanent pe mecanicul 
de precizie Aurel Nedelcu de 
la Uzina nr. 2 din Ploiești. In 
ultima perioadă prin recondi- 
ționarea diferitelor piese a eco

nomisit 9 000 lei.
Foto s O. PLECAN

în regiunea MaramureșPlanuri de produejie mobilizatoare in G. Â. 0 • atenție a- colectiviștii mai efici- pămîntului.în gospodăriile a- gricole colective din Maramureș s-au terminat adunările generale în care colectiviștii au făcut bilanțul activității pe anul 1962 și au stabilit și aprobat planurile de producție pe noul an. Ca urmare a muncii lor și a îndrumărilor primite de la inginerii din gospodării, colectiviștii au realizat anul trecut succese importante în sporirea producției agricole și dezvoltarea avutului obștesc.Pe baza rezultatelor și a experienței

dobîndite, colectiviștii au făcut valoroase propuneri pentru a dezvolta în continuare, alături de producția cerealieră, ramurile care au condiții favorabile în regiune. Pentru a consolida tot mai mult proprietatea obștească, gospodăriile colective vor mări fermele de animale cu 28 000 bovine, 13 000 porci, 68 000 oi și vor dubla numărul de păsări. Unitățile din principalele bazine pomicole ale regiunii extind suprafețele de livezi cu 2 000 de hectare.

• Reprezentativa de fotbal 
(juniori) a ~ ~ ~ 
susținut un nou meci amical 
în R. P. 
Kîrdjali 
„Ardă". Tinerii fotbaliști romîni au terminat 
cu scorul de 1—0 
punctul marcat în 
de Pavlovici.

• In stațiunea 
turi de iarnă Madona di Cam- 
piglio a început un concurs in
ternațional de schi cu partici
parea unor sportivi din 7 țări. 
Proba de coborîre disputată pe 
o pîrtie de 2 950 m a fost cîști- 
gată de Wolfgang Bartels 
(R.F.G. r 
francezul 
1’ 54" 36/100 și Carlo Senoner 
(Italia) — 1’ 55" 96.

® Echipa de fotbal Petrolul 
Ploiești, aflată în turneu în 
Orientul Mijlociu a jucat la 
Bagdad cu selecționata armatei 
irakiene. Fotbaliștii romîni au 
cîștigat cu scorul de 2-1.

• Atleții sovietici Valeri 
Brumei, Igor Ter Ovanesian și 
Valeri Bulîșev și-au început 
cu succese remarcabile tur
neul pe care-l întreprind în 
S.U.A. în concursul desfășurat 
la Madison Square Garden, în 
fața a 16 000 de spectatori, cei

în U.R.S.S.

Pentru călătorul caro a avut 
în ultimii ani prilejuri repetate 
de a lua contact nemijlocit cu 
realitatea sovietică, ceea ce i s-a 
impus atenției în primul rîud a 
fost — bineînțeles — ritmul 
grandios în care planul de cons
trucție desfășurată a comunismu
lui adoptat de Congresul al 
XXII-lea al P.C.U.S. este tradus 
în viață.

M-a impresionat profund și 
altceva : măsura tot mai mare în 
care sînt cunoscute 
realizările poporului nostru, ma
rile succese dobîndite de oame
nii muncii din țara noastră sub 
conducerea Partidului Muncito
resc Romîn în lupta pentru de- 
săvîr;irea construcției socialiste.

Relațiile strînse ce s-au stator
nicit între diferite instituții știin
țifice din cele două țări ți întro 
oamenii de țtiință romîni și so
vietici, schimbul activ de docu
mentație tehnico-științifică, nu
meroasele traduceri din literatu
ra romînă apărute în editurile 
sovietice, turneele ansamblurilor 
și artiștilor romîni în U.R.S.S., 
filmele și piesele romînești pre
zentate spectatorilor sovietici 
sînt numai cîteva din căile prin 
care oamenii sovietici au posibi
litatea să cunoască viața și mun
ca poporului nostru.

La aceasta, o contribuție de 
seamă aduce activitatea Asocia
ției de prietenie sovieto-romînă 
cu filialele ei din aproape toate 
republicile Uniunii Sovietice.

Anul trecut, cu prilejul vizitei 
pe care am făcut-o în U.R.S.S., ca 
invitat al Asociației de prietenie 
sovieto-romînă, am avut — îm
preună cu întreaga delegație — 
deosebita bucurie să constatăm 
interesul cu care sînt primite ma. 
nifestările organizate de Asocia
ția de prietenie sovieto-romînă 
referitoare la cele mai diferite 
domenii de activitate ale poporu
lui nostru.

Sînt lesne de înțeles, de

Marin Florea
Vicepreședinte al

General A.R.L.U.S.

lonescu
Consiliului

exemplu, sentimentele pe care 
le-am încercat cînd am aflat că 
în Uniunea Sovietică, geniul lui 
Caragiale a întrunit aceeași apre
ciere ca și în patria noastră. Co
memorarea marelui nostru clasic 
a prilejuit adunări festive la care 
a luat parte un numeros public 
la Moscova ca și la Tbilisi, la 
Așhabad ca și la Minsk.

Cu zecile și chiar cu sutele de 
mii se numără vizitatorii nume
roaselor expoziții despre R.P.R. 
organizate în diverse orașe ale 
Uniunii Sovietice. Pe această 
cale, locuitorii din Erevan au a- 
flat cele mai recente succese în 
dezvoltarea metalurgiei și cons
trucției de mașini în R.P.R., iar 
cei din Alma-Ata — despre dez
voltarea bazei energetice a țării 
noastre. La sfîrșitul anului tre
cut, moscoviții ca și cei din Kiev, 
Riga și Aima-Ata, au vizionat o 
amplă expoziție intitulată „R.P.R. 
la a 15-a Aniversare’.

Dacă aș enumera conferințele, 
simpozioanele și serile literare 
consacrate țării noastre, concer
tele de muzică romînească, emi
siunile radiofonice și serile de

Cu prilejul aniversării Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistentă mutuală 

dintre R. P. Romînă și U. R. S. S.

P. Romîne, a oferit unTratatului
Simbătă, ministrul Afacerilor Externe al R. Corneliu Mănescu, dejun cu prilejul celei de-a 15-a aniversări a de prietenie, colaborare și a- sistență mutuală dintre R. P. Romînă și U.R.S.S.La dejun au participat Gheorghe Apostol, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Ghi-

Simpozion „Sub semnul
marii prietenii14

O mare Cordă folosirii ente a în acest scop ei vor mări suprafața arabilă cu 5 000 hectare și vor fertiliza cu îngrășăminte naturale și amendamente calcaroase9 000 hectare terenuri podzolice.Specialiștii consiliilor agricole au ajutat pe viști la 1 măsurilor necesare realizării prevederilor planurilor de producție pe acest

trei sportivi sovietici au ieșit | 
învingători. Igor Ter Ovane- 
sian, deținătorul recordului I 
mondial la săritura în lungi-8 9 * * * * 
me (8,31 m), a obținut prima | sa victorie din 6 întîlniri cu“ 
Ralph Boston, campionul o- ■ 
limpic al probei. Ovanesian cui o săritură de 8,18 m a stabi- ■ 
lit și cea mai bună performan- | 
ță mondială de sală, în timp 
ce Boston, care deținea acești 
record (8,08 m), s-a clasat al" 
doilea cu 8,07 m.

Trecind peste ștacheta ridi
cată la 2,18 m, Brumei l-a în
vins din nou pe vechiul său I 
rival John Thomas care a să- ■ 
rit 2,15 m. b

Surpriza concursului a foști 
furnizată de Valeri Bulîșev - 
învingător detașat la 880 yarzi I 
cu timpul de 1’ 50" 9/10. In 
urma lui au sosit cei mai bunii 
fondiști americani Ernie Cun-* 
liffe și Jim Dupree.® Pe patinoarul artificial din | Capitală s-a disputat simbătă I seara meciul internațional de . hochei pe gheață dintre selec-| ționatele de tineret ale R. S. Cehoslovace și R. P. Romîne. I Net superiori, sportivii ceho-“ slovaci au obținut victoria cu| scorul de 10—0 (1—0 ; 3—0 ; ■6-0). |Astăzi, începînd de la ora 18, | formația cehoslovacă întîlnește- prima reprezentativă a țării | noastre. în deschidere, are loc partida Știința București —| Steaua Roșie Belgrad. -(Agerpres) L

Consiliul pentru răspindirea 
cunoștințelor cultural-științifi- 
ce, în colaborare cu Consiliul 
general A.R.L.U.S., a organi
zat simbătă după-amiază la 
Casa prieteniei romino-sovieti- 
ce A.R.L.U.S. din Capitală 
simpozionul „Sub semnul ma
rii prietenii" cu prilejul împli
nirii a 15 ani de la semnarea 
Tratatului de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală din
tre R. P. Romînă și U.R.S.S. A 
prezidat acad. Mihail Ralea,

Lucrarea de diplomă
a viitorului specialist

(Urmare din pag. I)
»W indicate metode noi de mon
tare (montarea nu se mai face in 
hale, ci se folosesc ca baze de 
montare panourile de linii, meto
dă care permite mecanizarea lu
crărilor. Apoi, viteza de montare 
crește considerabil).

Elaborarea tematicii presupune 
un studiu permanent al probleme
lor de actualitate din ramura spe
cialității respective. Cum se nasc 
tn mod practic temele pentru lu
crările de diplomă? în majorita
tea cazurilor acestea iau naștere 
din colaborarea dintre facultăți și 
întreprinderi, dintre facultăți și in
stitutele de proiectări, din studiul 
documentelor de partid care tra
sează linia de dezvoltare a ramu
rilor economiei nafionale.

Cei mai mulji studenji, mai ales 
în anii mari, cînd încep să studie
ze problemele de specialitate, 
își găsesc în perioada de practică 
— cu ajutorul specialiștilor din 
întreprinderi și al cadrelor didac
tice, tema pentru proiectul de 
diplomă. Acesta este un lucru po
zitiv, pentru că îi mijlocește stu
dentului posibilitatea să studieze 
și să se documenteze pentru lu
crarea de diplomă pe par
cursul a cîtorva ani de stu- 
denjie. Totodată, el poate primi 
ajutor substantial din partea între
prinderii în găsirea soluțiilor opti
me de rezolvare a problemelor 
propuse pentru studiu. La Faculta
tea de chimie industrială, de pil
dă, studenții își cunpsc tema pro
iectului încă din anul IV de fa
cultate ; de atunci se documen
tează pentru proiect. Pentru stabi
lirea temelor au fosf studiate pla
nurile de cercetare științifică ale 
întreprinderilor unde studenții 
și-au efectuat practica. Ținînd sea
ma de cerințele concrete ale în
treprinderilor, au fost stabilite nu
meroase teme. Bunăoară, studentul 
Pop Gheorghe pornind direct de 
la realitățile din uzinele de pro
duse sodice din Ocna Mureș, 
(unde a lucrat înainte de a veni 
în facultate), și-a ales ca temă 
pentru proiect, „Recuperarea a- 
moniacului din soluțiile diluate și 
posibilitatea folosirii aparaturii 
moderne".

Rezolvarea acestor probleme 
este utilă pentru întreprinderile 
respective, vizează în mod direct 
creșterea productivității muncii, 
realizarea unor însemnate econo
mii.

Mergînd pe linia acelorași pre
ocupări, la Facultatea de hidroteh
nică agricolă, femele proiectelor 
de diplomă au fost stabilite în 
funcție de planul de amenajări hi
drotehnice pe anul 1963. Actua
lele probleme de irigații și dese
cări, de combaterea eroziunii so
lului, reglarea cursurilor de apă 
(îndiguiri, ameliorarea săraturilor, 
combaterea fenomenului desfruc- 
tiv al apelor) — care se pun cu 
acuitate în fața agriculturii noastre 

cinematografie românească, tot 
nu aș reuși să întregeso imagi
nea activității largi ce se desfă
șoară în Uniunea Sovietică pen
tru cunoașterea țării noastre. La 
acestea se adaugă nenumăratele 
dovezi ale sentimentelor frățești 
pe care Ie nutresc oamenii sovie
tici pentru țara noastră, fie că 
este vorba de existența la Uzinele 
„Secera și Ciocanul" din Mosco
va a unui „colț romînesc*  per
manent, de scrisorile pe care 
muncitori, studenți, ingineri so
vietici le trimit corespondenților 
lor romîni, sau de prezența ’n 
rîndurile Asociației de prietenie 
sovieto-romînă a unor străluciți 
reprezentanți ai vieții publice, 
științei și artei sovietice.

Toate acestea sînt numai o 
parte din faptele de viață ce do
vedesc că în cei 15 ani care a-au 
scurs de la semnarea lui. Trata
tul de prietenie, colaborare și 
asistentă mutuală dintre Repu
blica Populară Romînă și Uniu
nea Sovietică și-a demonstrat cu 
tărie vitalitatea. Relațiile de tip 
nou statornicite de acest docu
ment al marii prietenii dintre 
țările noastre se dezvoltă necon
tenit pe toate tărîmurile, spre 
binele și fericirea popoarelor 
noastre angajate — umăr la 
umăr — pe drumul ce duce la 
comunism.

zela Vass, membru al C.C. al P.M.R., șef de secție la C.C. al P.M.R., Gheorghe Pele, adjunct al ministrului Afacerilor Externe. funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe.Au luat parte ambasadorul I. K. Jegalin și membri ai Ambasadei U.R.S.S. la București.Dejunul s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie.(Agerpres)

președintele Institutului romin 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea.

Au luat cuvîntul acad. I. S. 
Gheorghiu, vicepreședinte al 
Academiei R.P.R., acad. dr. Șt. 
Milcu, secretar-prim al Acade
miei, și acad. Andrei Oțetea, 
directorul Institutului de isto
rie al Academiei.

A fost prezentat apoi un 
program artistic.

(Agerpres)

socialiste — sînt subiectul multor 
lucrări de diplomă ale studenților 
de la această facultate.

Sînt și studenți care și-au ales 
ca temă pentru lucrarea de diplo
mă, lucrarea din cercul științific, 
ceea ce le permite să-și continue 
o activitate științifică fructuoasă 
desfășurată în perioada mai multor 
ani.

Și în ceea ce privește documen
tarea pentru lucrarea de diplomă 
în practica vieții universitare s-au 
încetățenit alte reguli decît cele 
din trecut. Studentul de astăzi, nu 
se înfundă în bibliotecă pentru a 
citi, luni de zile, diferite mate
riale, tratate și reviste, din care 
să încropească apoi o lucrare pen
tru examenul de stat, Tema absol
ventului nostru, așa cum a reieșit 
din cele arătate, este inspirată din 
producție și, deci, documentarea 
lui trebuie să înceapă aici, în pro
ducție. Cei care și-au ales tema 
cu ani în urmă, au avut posibili
tatea să facă această documentare 
în perioada de practică anuală, iar 
acum au nevoie numai să-și în- 
tregească această documentare, 
Dar și studenții care și-au ales 
tema în ultimii ani de studiu au 
posibilitatea documentării în con
dițiile realității producției. Ei merg 
și studiază în întreprinderi, pe șan
tiere, își culeg material. Spre 
exemplu, studenții de la Faculta
tea de hidrotehnică agricolă și-au 
cules datele de bază pentru pro
iectul de diplomă în practica 
desfășurată pe șantierele Comite
tului de Stat al Apelor, și pe șan
tierele Consiliului Superior al A- 
griculturii.

Documentarea pe teren continuă 
cu documentarea științifică în bi
bliotecă, pentru a-și pune în con
cordanță constatările lor cu ulti
mele cuceriri ale științei și tehni
cii. Aici, în bibliotecă, studenții 
au la îndemînă un număr mare 
de reviste de specialitate și folo
sesc o bibliografie de specialitate 
extrem de variată. Abia după a- 
ceastă activitate pregătitoare în
cepe elaborarea lucrării. Studen
ții sînt ajutați de cadre didactice 
îndrumătoare să-și stabilească pla
nul lucrării, să-și completeze do
cumentarea, prin studiul unei bi
bliografii ajutătoare. Ei au posibi. 
litatea să meargă în practică, 
să efectueze experiențe pentru 
verificarea unor concluzii la care 
au ajuns. Atît cadrele didactice, 
cit și cadrele de specialitate din 
producție, dau prețioase indicații 
studenților, îi ajută să abordeze 
soluțiile optime, să studieze Ies 
meinic aspectele tehnice, econo*  
mice și sociale ale proiectelor, 
fără a știrbi însă cu nimic din ori
ginalitatea lucrării absolventului, 
întreaga muncă desfășurată pînă 
acum de viitoarea promoție de 
absolvenți ai institutului, consti
tuie un start promițător, o chezășii 
a muncii lor viitoare, ca specia
liști în întreprinderile patriei noa
stre,



Intilnirea reprezentanților 

U. R. S. S., S. U. A., 

și Marii Britanii in problema 

încetării experiențelor 

nucleareNEW YORK 2 (Agerpres).— TASS transmite : La 31 ianuarie a avut loc o nouă întîlnire a reprezentanților U.R.S.S., S.U.A. și Marii Britanii în problema încetării experiențelor cu arma nucleară. La tratative au luat parte N. T. Fedorenko, reprezentantul permanent al U.R.S.S. la O.N.U., S. K. Țarapkin, reprezentantul U.R.S.S. în Comitetul celor 18 țări pentru dezarmare, Ormsby-Gore, ambasadorul Marii Britanii în S.U.A., W. Foster, directorul Agenției S.U.A. pentru dezarmare și controlul asupra armamentelor, și Ch. Stelle, reprezentantul S.U.A. în Comitetul celor 18. La New York nu vor mai avea loc alte întîlniri. Tratativele vor fi continuate la Geneva în Comitetul celor 18 țări pentru dezarmare, care își va relua activitatea la 12 februarie.

Dejun oferit de A. A. Gromîko

In sprijinul 
păcii și dezarmării

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
Cu prilejul celei de-a 15-a a- 
niversări a semnării Tratatu
lui de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală între U.R.S.S. 
și R. P. Romînă, A. A. Gro- 
miko, ministrul afacerilor ex
terne al “U.R.S.S., a oferit sîm- 
bătă la amiază un dejun la 
care a luat parte ambasadorul 
R. P. Romîne la Moscova, Ni
colae Guină și membri ai Am
basadei.

Au participat M. Suslov, 
membru în Prezidiul C.C. al 
P.C.U.S., secretar al C.C. al 
P.C.U.S., S. Borisov, prim-loc- 
țiitor al ministrului comerțu
lui exterior al U.R.S.S., N. Fi- 
riubin, locțiitor al ministrului 
afacerilor externe al U.R.S.S., 
activiști ai C.C. al P.C.U.S., 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.

Prînzul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie fră
țească.

MOSCOVA 2 (Agerpres).
Sub titlul „O fărțească strm- 
gere de nună”, ziarul „Izve
stia” din seara zilei de 2 fe
bruarie publică un articol 
semnat de tovarășul Gheorghe 
Apostol, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romine, 
cansacrat împlinirii a 15 ani 
de la semnarea Tratatului de 
prietenie, colaborare și asi- 

' stență mutuală dintre R. P.
Romînă și Uniunea Sovietică.

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
Simbătă seara, Nicolae Guină, 
ambasadorul R. P. Romîne la 
Moscova a rostit la posturile 
sovietice de radio o cuvîntare 
consacrată celei de-a 15-a ani
versări a Tratatului de priete
nie, colaborare și asistență 
mutuală între R. P. Romînă și 
U.R.S.S.

U.R.S.S. Uzina de cazane din Bakinsk (R.S.S. Azerbaidjeană). In foto: o conductă circulară pentru 
termocentrale.

In preajma deschiderii Conferinței consacrate fo
losirii științei și tehnicii în slujba țărilor și regiu

nilor în curs de dezvoltare

(Trimisul special A-

20 de ani de la istorica bătălie <fe pe VolgaAdunarea festivă din Volgograd
VOLGOGRAD 2 (Agerpres). — 

La 1 februarie la Teatrul Muni
cipal do Dramă din Volgograd a 
avut loc o adunare festivă con
sacrată celei de-a 20-a aniversări 
a zdrobirii trupelor germano-fas- 
ciste po Volga.

La festivități au sosit delegații 
din partea a numeroase orașe so
vietice.

Apoi a luat cuvîntul Mareșalul 
Uniunii Sovietice Ciuikov, locții" 
tor al ministrului apărării. „De 
aici, — a spus el printre altele 
— din orașul-erou, avem dreptul 
moral deplin de a spune tuturor 
oamenilor din Vest și Est : ,,0a- 
meni ai lumii, priviți de ce este 
capabil poporul nostru și atunci 
vă veți da seama pentru ce am 
luptat noi în măreața bătălie de 
pe Volga. în numele cărei idei, 
neprecupețindu-ne forțele, ne_am 
îndeplinit misiunea istorică”.

Mareșalul Uniunii Sovietice, E- 
remenko, a spus în cuvîntarea sa

că în cursul bătăliei de pe Volga 
au fost uciși, răniți sau luați pri
zonieri aproximativ 1 500 000 do 
soldați și ofițeri inamici. Au mai 
luat cuvîntul general-colonel Ro*  
dimțev, general-colonel Șumilov, 
K. Cerednicenko, prim-secretar al 
Comitetului regional industrial 
Volgograd al P.C.U.S.

Pe adresa adunării festive au 
sosit numeroase telegrame.

Participanții la adunare au a*  
doptat textul unei scrisori adre
sate C.C. al P.C.U.S., Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., lui Nikita 
Hrușciov personal. Ei au adop
tat, de asemenea, textul unei 
scrisori către orașele străine, care 
au avut cel mai mult de suferit 
din cauza cotropitorilor germano- 
fasciști în anii celui de-al doilea 
război mondial — Dijon, Lyon, 
Ostrava, Liege, Varșovia, Rotter
dam și Coventry. Scrisoarea cu
prinde chemarea de a_și ridica 
glasul în lupta pentru pace. r

ANGLIA: Cerere a tineretului

VARȘOVIA 2 (Agerpres). — încetarea imediată a experiențelor cu arma nucleară și înfăptuirea dezarmării generale și totale — aceasta este cauza comună a tuturor oamenilor și organizațiilor indiferent de convingerile și credințele lor, se spune în declarația comună a grupului participanților la marșul păcii „Hiroșima — Os- wiecim" și a secretariatului Comitetului polonez de luptă pentru pace.Ambele delegații și-au exprimat profunda convingere că opinia publică poate contribui în mod eficient la încetarea absurdei curse a înarmărilor și la înfăptuirea dezarmării totale și a unei păci trainice în condițiile libertății, independenței și suveranității tuturor popoarelor.

Prezențe rominești peste hotare
LONDRA. — La 31 ianuarie, 

la Legația R. P. Romîne din 
Londra, a avut Ioc o întîlnire 
între membrii Asociației me
tropolitane a primarilor labu. 
riști și membri ai legației ro
mîne. Au participat peste 200 
de persoane printre care 18 
primari laburiști din raioanele 
Londrei, consilieri municipali 
și alte personalități.

Alexandru Lăzăreanu, mini
strul R. P. Romîne la Londra 
a făcut celor prezenți o expu
nere despre dezvoltarea multi
laterală a țării noastre, des
pre politica consecventă de 
pace a R. P. Romîne.

După expunere, participan- 
ții la reuniune au pus nu
meroase întrebări privind or
ganizarea, atribuțiile și activi
tatea sfaturilor populare din 
țara noastră.

Consilierul municipal, S. 
Fisher, președintele Asocia
ției metropolitane a primari
lor laburiști, a mulțimut în 
numele celor prezenți pentru 
prilejul ce le-a fost oferit de a 
cunoaște mai îndeaproape rea
litățile din Rominia, apreciind 
totodată că intensificarea con
tactelor dintre organele locale 
de stat din R. P. Romînă și 
cele din Anglia va contribui la 
apropierea reciprocă, Ia 
voltarea relațiilor dintre 
două țări.

In continuare, a fost
zentată o gală de filme romî- 
nești după care a urmat un 
cocteil.

Reuniunea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

dez- 
ceîeUN PUNCT DE VEDERE REALIST

WASHINGTON 2 (Agerpres). — 
Vineri a fost dat publicității la 
Washington raportul întocmit de 
Comitetul republican special pen
tru interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară al Camerei Repre
zentanților în care sînt analizate 
avantajele și dezavantajele înche
ierii unui tratat referitor la inter
zicerea exploziilor nucleare expe
rimentale. în acest document este 
cuprinsă printre altele o declara
ție a lui William Foster, conducă
torul delegației S.U.A. la tratati
vele în problema interzicerii expe
riențelor. El a afirmat că „un tra
tat de interzicere a experiențelor 
cu arma nucleară ar fi în interesul 
Statelor Unite". Printre avantajele 
pe care le-ar aduce S.U.A. semna
rea tratatului, el a menționat fap
tul că acesta ar putea contribui 
într-o oarecare măsură la îmbună
tățirea relațiilor dintre S.U.A. și 
U.R.S.S., ar opri răspîndirea ar
melor nucleare și ar face să dis
pară primejdia căderilor radioac
tive.

Acest punct de vedere realist 
exprimat de o persoană de răspun
dere este în concordanță cu opinia 
multor savanți și oameni politici

americani care văd în interzicerea 
experiențelor atomice un prim pas 
important spre înfăptuirea dezar
mării generale și totale. Atitudi
nea oamenilor de știință care cer 
guvernului Statelor Unite să de
pună eforturi pentru a preîntîm- 
pina primejdia unui război termo
nuclear a fost exprimată în med 
sintetic de bine-cunoscutul savant 
american Leo Szilard într-o confe
rință rostită în fața profesorilor de 
la nouă colegii și universități ame
ricane și publicată cu cîtva timp 
în urmă de Buletinul Atomiștilor. 
Szilard a încercat cu acest prilej 
să propună căi de reglementare 
pentru cîteva probleme internațio
nale importante. Referindu-se la 
pregătirile în vederea unui război 
nuclear, el sugera ca Statele Unite 
să renunțe la cursa înarmărilor nu
cleare și la strategia bazată pe fo
losirea 
masă.

Din
glasuri
trare rațiunii. Chiar în cadrul co
mitetului care a dat publicității 
raportul menționat s-au auzit voci 
care îndeamnă la sabotarea orică
rui acord referitor la interzicerea 
experiențelor nucleare.

armelor de exterminare în

păcate, în S.U.A. se aud 
care reflectă poziții con-

Conferința de presă a lui D. RuskWASHINGTON 2 (Agerpres). Corespondentul agenției TASS, Mihail Sagatelian, transmite: într-o conferință de presă ținută la 1 februarie, secretarul de stat al S.U.A., D. Rusk, a anunțat că președintele Kennedy a dat ordin să se reîn- ceapă pregătirile Statelor Unite în vederea efectuării experiențelor nucleare subterane. Rusk a refuzat să mai adauge altceva la această declarație, sau să precizeze data reluării experiențelor. Contrazicînd faptele îndeobște cunoscute, secretarul de stat al S.U.A. a repetat din nou în declarația sa afirmațiile adversarilor încetării experiențelor nucleare și anume că mijloacele tehnice de care dispun puterile occidentale nu ar permite descoperirea efectivă și identificarea exploziilor nucleare subterane de mică putere. Secretarul de stat, Rusk, a susținut, de asemenea, că două—trei inspecții pe care Uniunea Sovietică le propune să fie efec-

tuate anual la fața locului ar fi insuficiente.Partea a doua a conferinței de presă a fost consacrată a- proape în întregime relațiilor S.U.A. cu țările Europei occidentale, în primul rînd, în legătură cu eșuarea tratativelor de Ia Bruxelles cu privire la aderarea Angliei la Piața comună, precum și a conflictului americano-canadian provocat de cererea Washingtonului ca forțele armate canadiene să fie înzestrate cu arma nucleară americană.Secretarul de stat al S.U.A. a făcut din nou un apel insistent la crearea în cadrul N.A.T.O. a unor forțe nucleare „multilaterale" și la „unitatea economică" a Occidentului fața „primejdiei sovietice".Răspunzînd la una din trebări, secretarul de stat S.U.A. a confirmat declarația anterioară a guvernului american că Statele Unite nu posedă date care să ateste creșterea puterii militare sovietice în Cuba.

înîn- al

pre-

BERLIN. — După cum a- 
nunță ADN la 1 februarie, \ 
Alexander Abusch, vicepreșe
dinte ai Consiliului de Miniștri 
al R. D. Germane, a primit de
legația Ministerului Invăță- 
mîntului al Republicii Popu
lare Romîne, condusă de prof, 
dr. Ștefan Bălan, adjunct al 
ministrului învățămîntului, cu 
care a discutat despre dezvol
tarea învățămîntului din cele 
două țări. Discuțiile s-au des
fășurat într-o atmosferă cor
dială.

Delegația romînă a vizitat 
pînă acum Universitățile din 
Berlin și din Leipzig, Univer
sitatea tehnică din Dresda, 
precum și școala superioară 
de arhitectură și construcții 
din Weimar. La o recepție ofe
rită de rectorul universității 
Karl Marx din Leipzig, prof. 
Ștefan Bălan a declarat: „Do
rim să avem contacte strinse 
cu institutele de învățămînt 
din R. D. Germană al căror 
nivel ridicat îl apreciem mult".

• SOFLA. — După cum a- 
nunță BTA la Sofia a avut loc 
al doilea concert închinat mu
zicii rominești contemporane.

înrăutățirea situației 
oamenilor muncii din Condo

LEOPOLDVILLE 2 (Agerpres). 
Ziarele din Leopoldville au pu
blicat scrisoarea comună a Uniu
nii najionale a oamenilor muncii 
congolezi și a Confederației con
goleze a sindicatelor libere adre
sată primului ministru al repu
blicii, Adoula, în legătură cu în- 
răutăfirea situației oamenilor 
muncii din Congo.

Populația țării, se arată în 
scrisoare, duce o existență mize
ră, îndură mari lipsuri și este 
înfometată. Proporții amenință
toare a căpătat mortalitatea in
fantilă, s-au înmulțit epidemiile.

In loc să ducă o severă politi
că de economii relevă autorii 
scrisorii, autoritățile sprijină o 
serie de elemente care profitînd 
de anarhia prin care trece în pre
zent țara, fac averi uriașe, frus- 
tînd tezaurul sfatului.

Știm precis, se relevă în scri-

soare, că o persoană politică în
semnată are la banca vest-ger- 
mană un cont de 130 milioane 
mărci. Un grup de alfi oameni 
politici mai pujin cunoscuți au 
cumpărat un hotel luxos din cen
trul orașului Bruxelles, a cărui 
valoare este apreciată la cîteva 
sute de milioane de franci.

Numeroși conducători politici 
au devenit proprietari de imobile 
în Belgia, Franța, Elveția. „Noi, 
reprezentanții oamenilor muncii, 
se spune în scrisoare, sîntem 
ferm hotărîfi să continuăm chiar 
cu riscul vieții, să informăm opi
nia publică despre situația ma
selor muncitoare din țară și să le 
conducem în lupta pentru înlătu
rarea din organele noastre politi
ce și administrative a tuturor a- 
celora care refuză să țină seama 
de interesele poporului, de inte
resele oamenilor muncii".

GENEVA 2 
gerpres, C. Benga transmite): In 
decorul hibernal al Genevei, Pa
latul Națiunilor se profilează mă
reț. Martor al conferințelor dina
inte de război și al atîtor întîlniri 
de cea mai mare importanță, el se 
pregătește acum să găzduiască 
conferința consacrată folosirii știin
ței și tehnicii în slujba țărilor și 
regiunilor în curs de dezvoltare. In 
orașul de pe malul lacului Leman, 
obișnuit să ofere ospitalitate di
verselor conferințe, au și început 
să sosească o parte din cei peste 
1 500 de delegați reprezentind 100 
de țări. Printre acestea se numără 
state dezvoltate din punct de ve
dere economic și, în același timp, 
numeroase state noi, de curînd 
eliberate, a căror economie se află 
în curs de dezvoltare.

Numărul mare al delegațiilor, 
sosite din toate continentele lu
mii, diplomații mereu grăbiți și 
preocupați — mulți dintre ei îm- 
brăca)i în pitorești costume spe
cifice portului național — pregă
tirile intense care se fac la Pa
latul Națiunilor Unite și în întreg 
orașul, sînt o mărturie vie că ne 
aflăm în preajma unei largi întîl
niri internaționale organizate pînă 
acum sub egida O.N.U.

Obiectivul principal al conferin
ței care își începe lucrările la 4 
februarie constă în studierea unei 
serii de probleme legate de apli
carea cuceririlor științe! și tehnicii 
In interesul țărilor și regiunilor în 
curs de dezvoltare, de examinare 
a avantajelor acestei aplicări In

ATENA 2 (Agerpres). La 1 fe
bruarie, la Pireu au declarai gre
vă muncitorii portuari, protestând 
împotriva intenției administrației 
de a le reduce salariile. Cînd 
greviștii, împreună cu familiile, 
au organizat o demonstrație paș
nică în centrul orașului în spriji
nul revendicărilor lor, ei au fost 
atacați de poliție. Peste 100 de 
greviști, soții și copii au fost 
maltratați. In semn de protest 
împotriva represiunii polițienești, 
muncitorii portuari au declarat 
greva foamei. Partidul Uniunea 
Democrată de Stînga a prezentat 
în parlament o interpelare, ce- 
rînd pedepsirea celor vinovați

la Geneva
procesul dezvoltării lor economice 
și sociale, de modul în oare pot li 
coordonate mai bine cercetările 
pentru realizarea unor programe 
științifice și tehnice care vor fi 
utile cu precădere țărilor mai pu
țin dezvoltate din punct de ve
dere economic, precum și de sti
mularea dezvoltării științei și teh
nicii în aceste țări.

Pentru a aprecia amploarea și 
însemnătatea problemelor ce vor 
li luate în discuție, este suficient 
de menționat faptul că delegații 
vor studia aproape 2 000 de ra
poarte și informări științifice ce 
vor fi prezentate' de reprezentanții 
a 80 de țări și 20 de organisme 
specializate.

Delegația R. P. Romîne, condu
să de prof. dr. ROMAN MOLDO
VAN, prim vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării, a 
sosit la Geneva și și-a început 
activitatea. La 1 februarie, delega
ția romînă a avut o întîlnire cu 
M. S. Thacker, președintele con
ferinței, și cu alte personalități o- 
ficiale din conducerea conferinței. 
De asemenea, au avut loc întîl
niri cu unele delegații sosite la 
conferință.

La Geneva, delegații au venit 
plini de optimism, cu convingerea 
că această importantă conferință 
internațională va confribui din plin 
la apropierea între popoare, va 
găsi căile cele mai potrivite pen
tru statornicirea unor relații rod
nice, multilaterale, în spiritul păcii, 
progresului și prieteniei între 
poare.

de represiuni și satisfacerea 
vendicărilor muncitorilor.

Zece mii de lucrători 
transportul urban din Atena

din 
fi 

Pireu au participat la 31 ianua
rie la greva de protest împo
triva noului proiect de lege an- 
fi-muncitoresc al guvernului.

De două săptămîni continuă 
greva mii de profesori greci. Tri
bunalul din Florina a condamnat 
la închisoare pe diferite terme
ne pe 37 de profesori partici
pant la grevă.

5 000 de țărani au participat 
la mitingul de protest de la Arta 
împotriva politicii economic» a 
guvernului.

Recunoașterile 
ziarului 

New York Times"
NEW YORK. — Realizările 

economice sovietice din anul 
1962 „nu constituie nici un 
motiv de bucurie pentru Sta
tele Unite’’, se arată într-un 
articol redacțional al ziarului 
„New York. Times” în care se 
comentează comunicatul Di
recției centrale de statistică de 
pe lingă Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S. cu privire la rezul
tatele dezvoltării economiei so
vietice în anul trecut.

în articol se acordă o aten
ție deosebită producției de oțel 
în cele două țări. încă nu de 
mult, se spune în articol, Sta
tele Unite produceau aproxi
mativ de 
oțel 
dar 
oțel 
loc.

două ori mai mult 
Uniunea Sovietică, 

de 
pe

decît
de atunci producția 

în S.U.A. bate pasul 
în timp ce producția de

oțel în Uniunea Sovietică creș
te mereu.

comunist adresată guvernului
Ț ames Reid, secretar național 
! al Ligii tineretului comu- 

Z nist din Anglia, și A. Mac 
Donald, redactor la ziarul acestei 
organizații, „Challenge", au făcut 
la 1 februarie o vizită la reșe
dința temporară a primului mi
nistru englez și i-au lăsat o scri
soare în care atrag atenția asu
pra situației grele în care se află 
tineretul englez și îi cer să pri
mească o delegație a tinerilor 
comuniști din Anglia.

Tineretul comunist din Anglia 
cero guvernului să rechiziționeze 
fabricile părăsite de patroni și să 
le transforme în centre de ca
lificare profesională a tineretu
lui. Se cere, de asemenea, Ca gu
vernul să oblige pe patroni sa 
angajeze un anumit număr de 
muncitori tineri și să plătească 
ajutoare de șomaj acelor tineri și 
tinere care, după absolvirea șco
lilor, nu pot găsi de lucru.

Reuniune a tineretului nigerian in memoria
lui Patrice LumumbaZ- n capitala Nigeriei a avut 

loc o reuniune în memo
ria lui Patrice Lumumba, 

organizată de Congresul tine
retului din Nigeria. Tineri șl 
tinere din Lagos, prezenți la 
reuniune, au cinstit memoria 
eroului mișcării de eliberare

nafională din Congo păstrînd 
doua minute de tăcere.

La reuniune a fost prezentat 
un spectacol consacrat vieții și 
luptei eroice a lui Patrice Lu
mumba la care și-a dat con
cursul colectivul de artiști a- 
matori ai clubului de tineret 
„Pilot"

rs-

Poporul ceylonez sărbătorește astăzi cea de-a 15-a aniversare a in dendenței țării sale, în fotogra
fie: un aspect din orașul Colombo, capitala Ceyului,

SCURTE ȘTIRI • SCURTE ȘTIRI • SCURTE ȘTIRI
Dejunul oferit de 

N. S. Hrușciov în cinstea 
lui Antonin Novotny

• MOSCOVA. — La 1 fe
bruarie, N. S. Hrușciov, prim- 
secretar al Comitetului ~ 
trai al P.C.U.S. 
Consiliului de 
U.R.S.S., a oferit în 
Mare al Kremlinului un dejun 
în cinstea lui Antonin Novot
ny, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia, președintele Republi
cii Socialiste Cehoslovace.

Cen- 
președintele 

Miniștri al 
Palatul

Semnarea 
unui acord comercial 

sovieto-francez

MOSCOVA. — La 1 februarie 
fost semnat 
comercial sovieto-francez 
1963—1965. Potrivit 
schimbul de mărfuri dintre cele 
două țări va crește în comparație 
cu ultimii trei ani.

Franța va livra Uniunii Sovietice 
utilaj complex pentru întreprinde
rile industriilor chimice, de hîrtie 
și celuloză, electronică și alimen
tară, mașini unelte, țevi de oțel, 
nichel, fibre artificiale și alte 
mărfuri. U.R.S.S. va livra Franței 
antracit, petrol și produse petro
liere, minereu de mangan și crom, 
utilaj pentru mașini, ceasornice și 
alte mărfuri.

Persoane oficiale sovietice și 
franceze au apreciat noul acord 
„ca un nou pas important în dez
voltarea comerțului sovieto-fran
cez" și și-au exprimat satisfacția 
în legătură cu tratativele 
avut loc.

a 
la Moscova acordul 

; pe anii 
acordului, 

dintre

caro au

februa- 
minir- 

al

• MOSCOVA. La 2 
rie, Nikolai Patolicev, 
trul comerțului exterior 
U.R.S.S., a plecat cu avionul 
la Tokio pentru a semna acor
dul cu privire la schimburi 
comerciale și plăți între Uniu
nea Sovietică și Japonia pe 
perioada 1963—1965.

în conformitate cu acest a- 
cord, parafat la Moscova la 28 
ianuarie, Uniunea Sovietică 
va livra Japoniei material 
lemnos, petrol, fontă, cărbune, 
mașini. Japonia va livra Uniu
nii Sovietice nave, mașini și 
utilaje, microscoape electro
nice, precum și alte mărfuri.

• MOSCOVA. Ziarul „Prav-’ 
da" a publicat la 1 februarie 
fotografia lui Vladimir Ilici 
Lenin realizată la 1 mai 1919 
în Piața Roșie de Serghei 
Merkurov, sculptor.

Fotografia l-a imortalizat pe 
Lenin în momentul în care 
vorbea la tribună. Ziarul a pu
blicat, de asemenea, amintirile 
lui Merkurov în care relatează 
cum a făcut această fotogra
fie.

„Stăteam alături și aveam 
posibilitatea să-1 observ pe 
Lenin în timpul cuvîntării, o 
jumătate de oră, fără a pierde 
nici un gest, nici un cuvînt. 
Figura lui Vladimir Ilici era 
monumentală pe fondul albas
tru al cerului. El era totul 
în mișcare, energic, înflăcă
rat".

Figura lui Lenin, imortaliza
tă în fotografie, a constituit 
baza unei serii de portrete 
sculpturale Și de monumente 
ale lui Lenin, create de Mer
kurov și care se află în sala 
de ședințe a Sovietului Su
prem al U.R.S.S. din Marele 
Palat al Kremlinului.

meietorul Partidului Popular 
Revoluționar Mongol și fon
datorul statului mongol.

In Piața Centrală din Ulan 
Bator, lingă mausoleurile lui 
Suhe-Bator și H, Cioibalsan 
a avut loc ceremonia festivă 
de depunere a coroanelor.

La Muzeul Central al R.P. 
.Mongole a fost deschisă o ex
poziție, închinată vieții și ac
tivității lui Suhe Bator. In 
expoziție sînt expuse docu
mente, care reflectă activitatea 
revoluționară și de stat a con
ducătorului poporului mongol, 
obiectele și armele sale per
sonale.

La 2 februarie în capitala 
R. P. Mongole a avut loc o 
ședință festivă consacrată ani
versării lui Suhe Bator. La șe
dință a luat cuvîntul J. Țe- 
denbal, prim-seoretar al C.C. 
al P.P.R.M., președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Mongole. I. Țend, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.P.R.M., a prezentat raportul 
despre viața și activitatea lui 
Suhe Bator.

ATENA. — La 1 februarie, gu- 
guvernul grec a supus spre votare 
Camerei, bugetul pe anul 1963. Co- 
mentînd acest buget, agenția Fran
ce Presse, subliniază creșterea 
cheltuielilor militare cu 25 la sută 
în raport cu cheltuielile militare 
din anul 1962.

Ședința festivă 
consacrată aniversării lui 

Suhe-Bator

ULAN BATOR. — Oamenii 
muncii mongoli au sărbătorit 
la 2 februarie 70 de ani de Ia 
nașterea lui Suhe-Bator înte-

SOFIA. — Intre Bulgaria și Ita
lia s-a semnat la 1 februarie un 
program cu privire Ia schimbul în 
domeniul culturii, științei, tehnicii 

v și învățămîntului public pe anul 
1963—1964. Programul prevede un 
larg schimb de valori culturale în
tre cele două țări.

• SOFIA'. — La Sofia a fost 
dat publicității comunicatul cu 
privire la tratativele care au 
avut loc la Sofia între delega-

țiile Consiliului Național al 
Frontului Patriei din Bulgaria 
și Uniunii Socialiste a poporu
lui muncitor din 
tratative care au 
spiritul prieteniei 
rii reciproce.

Iugoslavia, 
decurs în 
și înțelege-

• VARȘOVIA. - După cum 
transmtie agenția P.A.P., la 1 fe
bruarie la Washington a fost, sem
nat între Polonia și S.U.A. un 
acord care prevede că Statele 
Unite vor livra Poloniei o serie de 
produse agricole.

9 DELHI. — Ministrul afacerilor 
externa al Indoneziei, Subandrio, 
care se află în vizită- în India, a 
declarat în cadrul unei conferințe 
de presă că în timpul întrevederi
lor cu Nehru, ei au discutat pro
blema privind propunerile confe
rinței de la Colombo pentru re
glementarea conflictului de fron
tieră indiano-chinez, problema re
lațiilor dintre India și Indonezia, 
precum și evenimentele internațio
nale în curs. Referindu-se Ia eve
nimentele din Brunei, Subandrio a 
declarat că Indonezia a sprijinit 
întotdeauna lupta popoarelor pen
tru independență. Ministrul aface
rilor externe al Indoneziei a sub
liniat că trimiterea trupelor engle
ze în această regiune înrăutățește 
considerabil situația de acolo.

DELHI. — La 1 februarie a sosit 
la Delhi o misiune americană for
mată din specialiști în domeniul 
industriei pentru apărare. Specia
liștii americani, arată agenția Reu
ter, vor da consultații guvernului 
indian în domeniul lărgirii produc
ției industriei pentru apărare.

Rachete americane ,,Ser
gent" pentru Bundeswehr

• BONN. — Ziarul „Frank
furter Rundschau” scrie că în 
1963 va fi înzestrat cu rachete 
americane „Sergent” primul 
batalion al Bundeswehrului. 
în această ordine de idei, zia-REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București. Piața „Scînteii". Tel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii*.

rul amintește că Bundesweh- 
rtil va primi rachete înainte de 
termenul prevăzut inițial.

9 LONDRA — Fracțiunea 
parlamentară a partidului la
burist a prezentat în Camera 
Comunelor o moțiune de neîn
credere în guvernul Macmillan 
în legătură cu politica lui eco
nomică, care a dus la creșterea 
rapidă a șomajului. Potrivit 
unor date neoficiale, numărul 
șomerilor din Anglia este în 
prezent de aproximativ un mi
lion de oameni.

LONDRA’. — După vizita făcută 
la Bruxelles, Geneva și Paris, fos
tul secretar de stat Herter, care 
întreprinde în Europa occidentală 
un turneu ca trimis special al pre
ședintelui Kennedy pentru dezvol
tarea comerțului S.U.A., a sosit la 
Londra. în lumina întreruperii tra
tativelor de la Bruxelles legate de 
aderarea Angliei Ia Piața comună, 
misiunea lui Flerter apare ca o în
cercare de lărgire a comerțului 
dintre S.U.A. și Anglia prin ridi
carea anumitor bariere vamale, 
așa cum cer monopolurile ameri
cane, pentru a putea pătrunde pe 
piețele, străine.

• SANAA. — Cercurile ofi
ciale din Yemen au anunțat o 
nouă ciocnire armată care a 
avut Ioc la frontieră dintre 
Republica Arabă Yemen și 
Beihan (eiiirat care se afla 
sub protectoratul englez), a- 
nunță agenția Associated 
Press.

într-un comunicat transmis 
de postul de radio Sanaa se 
arată că trupele republicane 
au respins încercarea inamicu
lui de a se infiltra pe terito
riul Yemenului din direcția 
Beihan. în comunicat se arată 
că soldații republicani au des
chis un foc intens și au captu
rat două camioane militare cu

mament de proveniență brL 
lică.

Puternic uragan în 
rgiunile răsăritene ale 

S.U.A.

NEW YORK. — De Ia 1 fe- 
irie asupra regiunilor răsărite
le S.U.A. s-a abătut un uragan 
* forță uriașă. în unele locuri 
i fost însoțit de puternice nir.- 
1 în altele — de ploi torențială, 
'au provocat inundații. în oră- 
; Rino din Nevada au fost 
Hate mai multe cartiere. Orice 
Hră Terestră sau aeriană cu 
a orășel a fost întreruptă.

shtul California a încetat 
claț\ pe 23 de șosele. Popu
la cț regiunile inundate este 
euatațn statul Colorado vîn- 
tmare atins viteza de j12 
pera, Răsturnat automobile, a sns acoiișul.ile de ca3e a
ru firele ,ctrice_

Autoritățile de frdiera au reUșjt zj.
dec'ontrabantf area unui 9™P 
H M terilor.Ș trece din ^t6cum ^“e° 

nffSi au .fosft.-heta, ba- 
truaoUiecXensă >heran. Pen- 
NN?! Hasan Așor contraban- 
trpJcă bancnotele țeceptat să 
riul Irakului. AcPe terito- 
scrie „Al-Djumhuria‘ acțiune, 
înrăutățească situațiatărea să 
Republicii Irak. omică a

Situație încorda 
Venezueldtt

CARACAS. — Știrile pi 
Venezuela arată că în acedin 
situația este încordată. Cră 
Romulo Betancourt se pral 
de urgență să reprime lup 
porului împotriva creșterii cc 
vieții, în apărarea libertățilo 
mocratice.

Garnizoanele militare din 
Guaira, Maracaiba, Puerto-Cabe 
Barquisimeto au fost puse în sta 
de alarmă.


