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Tinereții li este caracteristică pasiunea pentru știință, pentru învăță
tură, pentru însușirea cît mai profundă a tainelor meseriei, lată-i 
de pildă, pe acești elevi ai Grupului școlar minier din Baia Mare. 
Ca și ceilalți colegi ai lor, ei se pregătesc cu perseverență pentru 
a deveni buni tehnicieni mineri, oameni care să aplice în produc

ție tehnica cea mai avansată.
Foto: I. DEAC
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PREGĂTIM

SCHIMBUL
nul acesta la școa
la profesională din 
cadrul Grupului 
școlar U.C.M. Re
șița învață 1750 
elevi. In proce
sul instructiv-edu- 
cativ, activitatea

practică ocupă un loc central. 
O condiție a însușirii temei
nice a cunoștințelor este asi
gurarea bazei materiale în 
școală, justa repartizare a ele
vilor pentru practica în uzine.

In incinta școlii au fost a- 
menajate 13 ateliere de lăcă- 
tușerie înzestrate cu mașini 
de găurit, bancuri, menghine, 
truse individuale (în mare 
parte completate de elevi sub 
îndrumarea maiștrilor-in- 
structori). Atelierul de mașini 
unelte a fost și el completat. 
Elevii din anul I au la dispo
ziție 22 de strunguri, mașini 
de șlefuit etc., pot executa în 
bune condiții operații sim
ple de lăcătușerie generală.

Majoritatea maiștrilor-in- 
structori din școala profe
sională sînt oameni cu ex
periență în producție și cu 
studii complete. Unii dintre 
aceștia (Valeriu Cătină, Ion 
Tulbure, Nicolae Perian, Sza
bo Alexandru) lucrează de 
peste 20 de ani în meseria lor. 
Ei se străduiesc să-și îmbogă
țească experiența, să găsească 
cele mai bune metode pentru 
a dezvolta la copii dragostea 
și respectul față de muncă, 
față de meseria pe care și-au 
ales-o.

Alegerea lucrărilor are o 
mare importanță pentru pre
gătirea profesională a elevilor 
noștri. In anul școlar trecut 
elevii au executat, sub supra-

vegherea maiștrilor-instruc. 
tori, bănci metalice tip „Gru
pul școlar Reșița”, iar în a- 
cest an au confecționat dula
puri metalice pentru întregul 
internat. Au fost ajutați să 
lucreze după desen, să folo
sească instrumente de măsură. 
Operațiile prevăzute în pro
grama analitică s-au realizat 
numai pe piese utile. Acest 
lucru a sporit interesul și răs. 
punderea elevilor față de obi
ectele produse și folosite de ei 
și a adus școlii numai în acest 
an economii de circa 300 000 
lei.

In trimestrele II și III ele
vii anului I intră în a doua 
etapă a practicii, în uzină. 
Conducerile uzinelor s-au ocu
pat cu grijă de crearea celor 
mai bune condiții: în secțiile 
forje, tîmplăria de modele, 
hala nouă din cadrul Uzinei 
constructoare de mașini au 
fost organizate ateliere-școală 
conduse de maiștri cu multă 
experiență. De altfel trebuie 
spus că în ambele uzine, Com
binatul siderurgic și Uzina 
constructoare de mașini mai
ștri competenți răspund de 
practica ucenicilor. Și pentru 
buna organizare a practicii 
ucenicilor din anul II și III 
uzinele au asigurat condiții 
bune. La C.S.R. de exemplu 
s-a luat o măsură foarte efica
ce. Un tovarăș din cadrul bi
roului cadre și înVățămînt 
răspunde efectiv de instruirea 
practică a elevilor. Sub îndru
marea acestuia, de două ori 
pe lună ingineri și maiștri 
din secții prezintă elevilor 
lecții în legătură cu metodele 
și procedeele noi de muncă, 
cu utilajele și agregatele 
date în exploatare.

In preajma încheierii

primului an de învățământ
agrozootehnic de masă

au 
în 
în 

Ba-

Cursurile primului an de învă- 
fămînt agrozootehnic de masă se 
apropie de sfîrșit. Potrivit date
lor primite recent de Consiliul 
Superior al Agriculturii, în ma-ea 
majoritate a cercurilor au fost fi- 
nute numeroase lecții la care au 
participat peste 800 000 de colec
tiviști, lucrători din gospodăriile 
agricole de sfat, stațiunile expe
rimentale și mecanizatori.

In cele mai multe unități 
fost obținute rezultate bune 
desfășurarea învățămîntului. 
regiunile București, Ploiești,
nat și Galafi, majoritatea cercu
rilor au ținu) toate lecțiile pro
gramate pînă la 15 februarie. In 
ceea ce privește frecvența s-au 
evidențiat regiunile Maramureș, 
Mureș-Autonomă Maghiară și Ar
geș. Lecțiile au fost adaptate con
dițiilor concrete ale unităților, 
s-au făcut demonstrații practice, 
s-au folosit diferite materiale di
dactice ca planșe, mulaje, expo
nate, filme și diaiilme.

Pentru a cunoaște noile rezul
tate ale cercetărilor științifice și 
experiența valoroasă a unor uni
tăți de producție, numeroase 
cercuri au inițiat vizite în sta
țiuni experimentale sau gospodă
rii de sfat fruntașe, 
au arătat cu acest 
viștilor rezultatele 
i-au îndrumat cum 
mai bune metode 
fiecărei gospodării

Specialiștii 
prilej colecti- 
unităților și 

să aplice cele 
în condițiile 

în parte. In

La cursurile de ridicare a calificării
Perfecționarea pregătirii pro. 

fesionale a tinerilor este o pro
blemă căreia trebuie să i se 
dea în permanență atenție. In 
1963 acest lucru este cerut cu 
atît mai mult cu cît planul 
producției globale a Combina
tului chimic din Făgăraș e 
mai mare cu 12 la sută față de 
1962, iar productivitatea mun
cii va trebui să crească cu 
9,4 la sută. Se înțelege că prin
tre alte măsuri ce se vor lua, 
privind în special mecaniza
rea și automatizarea procese
lor de producție, tinerii trebuie 
să stăpînească la perfecție 
procesele tehnologice, să cu
noască utilajele moderne cu 
care sîntem înzestrați.

Conducerea tehnico-admini- 
strativă, în colaborare cu co-

mitetul sindicatului și comite
tul U.T.M., au stabilit de aceea 
organizarea a 54 de cursuri de 
ridicare a calificării unde cei 
peste 1100 tineri sînt cuprinși 
în trei grupe după nivelul de 
pregătire.

Organizațiile U.T.M. acordă 
o deosebită atenție mobilizării 
tinerilor la cursuri.

Ing. VICTOR IOVU 
secretar al comitetului U.T.M.

Combinatul chimic Făgăraș

Duminică 24 februarie 1963
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După turneul întreprins în o- 
rașele și centrele muncitorești Lu
peni, Petroșeni, Hunedoara și 
Timișoara, delegația de cineaști, 
interpreți și realizatori ai noului 
film romînesc „Lupeni 29" a po
posit sîmbătă în orașul Reșița, 
încă cu mult înainte de prezen
tarea noului film, sala cinemato
grafului sindical „Casa muncito-

Pentru cei mai tineri 
alegători

Egșsw EBSB CQSB MED ®E

Aceasta este rezolvarea cea J 
[ mai bună" — sună concluzia j 

la care au ajuns tinerii Marcu j 
Niculaie și Niță Iordan de la j 
Uzina de utilaj petrolier Tîr-j 
goviște, în urma studierii ma
terialului
pus

Dmtr-un 
însemnări
Orașe raionale pe | 
harta țării a
Invățămîntul în raio
nul Buzău

rească" din Reșița era arhiplină. 
Cei peste 900 de spectatori pre- 
zenți în sală au primit cu aplauze 
puternice pe realizatorii noului 
film romînesc „Lupeni 29".

La Reșița, Ca și în celelalte o- 
rașe și centre muncitorești, noul 
film romînesc s-a bucurat de un 
deosebit succes.

(Agerpres)

J

tehnic documentari 
la dispoziție de către ca- j 

binetul tehnic.
Foto : N. STELORIAN j
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De pe șantierele de construcții
de locuințe

de 
din 
sca, 
Bd. 

ulti- 
pen- 

fo-

La peste 400 
apartamente 
cartierul Flore 
Balta Albă și 
Muncii se fac 
mele pregătiri 
tru a fi date î
losința oamenilor 
muncii în cursul lu
nii viitoare. Pe alte 
șantiere de con
strucție din Capita
lă, între care cele

din Bd. 1 Mai, ser
gent Nuțu Vasile, 
Șoseaua Giurgiului, 
lucrările avansează 
în ritm susținut.

Direcția generală 
a construcțiilor din 
Sfatul Popular al 
Capitalei a deschis 
în acest an 10 noi 
șantiere cuprinzînd 
peste 6 100 de apar
tamente. în cursul

lunilor viitoare se 
vor deschide alte 
șantiere de locuințe 
în care vor fi con
struite și restul de 
4 600 apartamente 
prevăzute a fi reali
zate de unitățile a- 
cestei direcții în a- 
nul acesta.

ALEGERE
(Agerpres)
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CU GRIJĂ

DE MÎINE
Elevii care fac practică în 

uzine, lucrează în brigăzi și 
echipe de producție fruntașe. 
Pentru ca să-și însușească cît 
mai bine meseria ei sînt tre- 
cuți la diferite locuri de muncă. 
Un exemplu : elevii furnaliști 
Gheorghe Moraru și Raica 
Pavel din anul III, Ion Romî- 
nu și Nicolae Costescu din 
anul II au trecut prin postu
rile de manevrant cauper, to- 
pitor I, topitor II. Acum sînt 
pregătiți pentru postul de to
pitor III.

Muncitori cu bogată expe
riență de muncă și viață îi 
ajută în mod permanent pe

elevi să-și însușească meseria. 
Sub îndrumarea acestora, ele. 
vii din anul III care fac prac
tică la oțelăria C.S.R. au ela
borat anul acesta 14 șarje de 
calitate superioară. Conduce
rea secției a luat măsura ca 
sub conducerea celor mai buni 
topitori șefi, Gheorghe Sten- 
ghel, Nicolae Voicu și alți 
elevii să elaboreze săptămînal 
cîte două șarje de oțel. Și

Ing. TIBERIU JIANU 
directorul Grupului școlar 

U.C.M. Reșița

(Continuare in •pag. a IlI-a)

!
I
I

CONSlB^llsn''rîS,/«4S0'!S[’OND!NTI1

și buna 
agricole

de învă- 
masă se 

15 martie, în

planului de

Studiu individual...

Foto: GR. PREPELIȚĂ

Concursul este deschis atît corespondenților 
voluntari cu experiență, cît și tinerilor care nu 
s-au adresat pînă acum ziarului, aceștia avînd 
în iață un nelimitat cîmp de inspirație.

Pe măsură ce înaintăm pe drumul desă- 
vîrșirii socialismului în patria noastră, tot 
mai numeroase sînt laptele minunate să- 
vîișite cu simplitate și modestie de către 
oamenii muncii, lapte care oglindesc fru
musețea lor morală, chipul luminos al oa
menilor zilelor noastre. Le găsim în viața 
de toate zilele, pretutindeni, în fiecare colț 
de țară, în fiecare colectiv de muncă. 
Aceste fapte vrednice de laudă apar și se 
multiplică necontenit în societatea noa
stră, în care conștiința socialistă a mase
lor, educate de partid, se dovedește din

ce în ce mai mult o forță activă, capabilă 
de adevărate minuni.

Faptele acestea înălțătoare, care dove
desc înalta ținută morală a oamenilor ce le 
săvîrșesc, exercită asupra noastră, a 
celor tineri, o influență puternică, binefă
cătoare.

Din dorința de a reflecta mai pe larg și mal 
bine aceste trăsături morale ale oamenilor înain
tați, modele de viață pentru tînăra generație, 
ziarul nostru organizează în întîmpinarea zilei 
de 1 Mai și a „Zilei tineretului din Republica 
Populară Romînă" un concurs pentru corespon
denții voluntari cu tema :

*

multe cercuri se discută măsurile 
ce trebuie aplicate încă din acea
stă perioadă pentru îngrijirea se
mănăturilor de toamnă 
desfășurare a lucrărilor 
de primăvară.

încheierea primului an 
fămînt agrozootehnic de 
va face între 1 și 
funefie de începerea lucrărilor a- 
gricole de primăvară. Consiliul 
Superior al Agriculturii recoman
dă ca pînă atunci să se predea 
toate lecțiile din program, să se 
asigure frecvența cît mai bună a 
participanfilor, și totodată, în ul
timele lecții să se discute măsu
rile ce trebuie luate pentru rea
lizarea și depășirea 
producție în toa
te sectoarele de 
activitate ale 
unităților.

De asemenea, 
în seminarul re
capitulativ se vor 
dezbate princi
palele probleme 
care s-au predat 
în cursul anului 
de învăfămînt, 
ținîndu-se sea
ma de specificul 
de producție 
unităților.

(Agerpres)

PREGĂTIRI PENTRU CAMPANIA 
DE PRIMĂVARĂ

Unitățile agricole so
cialiste din regiunea 
București fac pregătiri 
intense pentru campa
nia agricolă de primă
vară. 28 de S.M.T.-uri 
au terminat reparațiile 
tractoarelor și mașini
lor agricole iar în ce
lelalte se execută ulti
mele lucrări. La rîn- 
dui lor, gospodăriile a-

gricole colective 
luat din timp măsuri 
pentru obținerea unor 
producții sporite, în 
special la porumb. A- 
proape întreaga supra
față a fost arată din 
toamnă, iar în timpul 
iernii au fost transpor
tate la cîmp peste 
600 000 tone de îngră
șăminte naturale.

In uzine și fabrici. muncesc nenumărați 
fruntași în producție, minunați eroi ai zile
lor noastre, oameni entuziaști și cu dragoste 
pentru prestigiul uzinei lor, preocupați de 
îmbunătățirea necontenită a calității produ
selor, de descoperirea unor noi metode de 
muncă, inovatori ai tehnicii, pasionați pen
tru învățătură. Trimiteți-ne reportaje și însem
nări despre asemenea oameni, despre laptele lor 
cele mai frumoase în muncă, săvîrșite în între-

cerea socialistă, despre dragostea cu care a- 
ceștia îi ajută pe tineri să-și sporească măiestria 
profesională, să dobîndească un profil moral- 
politic demn de înaltul titlu de muncitor al orîn- 
duirii noastre socialiste, despre dragostea pen
tru învățătură, pentru însușirea tainelor științei 
și culturii de către tineretul muncitoresc.

Pe ogoarele patriei se duce o pasionantă 
luptă pentru a spori rodnicia pămîntului cu 
ajutorul științei agricole, al puternicei baze 
tehnico-materiale cu care e înzestrată agri
cultura socialistă. In toate gospodăriile co
lective. de stat. în S.M.T.-uri muncesc nenu- 
mărați maeștri ai recoltelor bogate, care se 
străduiesc să aplice cît mai bine și cu folos

știința agricolă, învață din cărți și din expe
riența înaintată, înving greutățile, concep
țiile înapoiate care se mai ivesc, dovedin- 
du-și prin fapte dragostea lor pentru avutul 
obștesc, grija pentru sporirea acestuia. In 
rîndul tineretului de la sate se formează o 
mentalitate nouă, o nouă atitudine față de 
muncă 
nifestată printr-o muncă harnică, neobosită 
pentru înflorirea gospodăriei colective.

In școli și facultăți învață un detașa
ment important al tineretului nostru. Elevii 
și studenții sînt specialiștii de mîine ai eco
nomiei și culturii socialiste. însușirea como
rilor științei și culturii le cere să se dăru
iască cu pasiune învățăturii — principala lor 
îndatorire —, trăind intens și cu conștiința 
înaltelor răspunderi viitoare anii frumoși ai 
adolescenței și tinereții.

Deosebit de interesante și semnificative 
sînt faptele care vorbesc despre comportarea 
morală a oamenilor înaintați ai zilelor noa
stre, a celor mai buni dintre tineri. Atitudi
nea nouă, înaintată față de muncă, comportarea 
demnă în societate, în familie, în relațiile de 
prietenie și dragoste, — iată un alt domeniu deo
sebit de important din care pot să-și aleagă fap
tele despre care vor scrie participanții la con
cursul nostru.

conștiința de colectivist —, ma-

Concursul este deschis pînă la data de 
7 Mai 1963 și va fi dotat cu numeroase 
premii constînd în obiecte, excursii în țară 
și în străinătate.

AMATORI

I»
î

î
1
Ie
I

»4 a

După o perioadă de pregă
tire de două ' luni, a început 
faza intercomunală, interîntre- 
prinderi și intercooperative a 
celui de-al VII-lea Concurs 
artistic pe țară al formațiilor 
de amatori de la orașe și sate, 
organizat de Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
Consiliul Central al Sindicate
lor, Uniunea Tineretului Mun-

Pioniera Crețu Magdalena de 

la Școala de 8 ani nr. 178 din 

Capitală, 'deși e abia în clasa a 

lll-a, stăpînește bine arcușul.

citor și Uniunea Centrală a 
Cooperativelor Meșteșugărești.

Concursul, la care participă 
coruri, formații de dansuri, 
brigăzi artistice de agitație, 
formații de instrumente popu
lare, orchestre simfonice, se- 
misimfonice și de cameră, 
fanfare, colective de operetă, 
soliști vocali, instrumentiști și 
dansatori se va desfășura în 
două etape : prima pînă la 23 
August 1963, iar cea de-a doua 
pînă la 23 August 1964.

Dezvoltarea continuă a miș
cării artistice de amatori a 
dus la creșterea simțitoare a 
numărului formațiilor care 
s-au înscris la actualul con
curs. Regiunea Cluj, de exem
plu, se prezintă cu peste 1 900 
coruri, formații instrumentale, 
de dansuri și brigăzi artistice 
de agitația și mai mult de

2 400 soliști vocali, instrumen
tiști și dansatori. Din regiu
nea Iași, iau parte la această 
manifestare peste 1 500 coruri, 
formații instrumentale, de 
dansuri și brigăzi artistice de 
agitație și aproape 1 300 soliști 
vocali, instrumentiști și dan
satori. Un număr mare de tor- 
mații artistice au intrat in 
concurs și în regiunea Argeș, 
București, Banat, Oltenia și 
altele.

In sate și orașe, echipele de 
amatori se întrec în a realiza 
spectacole dt mai multe, va
riate și la un înalt nivel ar
tistic, pentru ca astfel să poa 
tă cuceri cupa „Pentru cea 
mai bună activitate artistică" 
ce va fi decernată formațiilor 
fruntașe pe regiune la sfîrșitul 
primei etape.

(Agerpres)
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 upă cum era de

așteptat, rubrica

„Dialog cu cores- 
' pondentul volun

tar'^, deschisă în 
coloanele „Scînteii 
tineretului” dumi

nica trecută, a găsit un 
larg ecou în rîndurile ti
nerilor care scriu sau care 
vor să scrie ziarului no
stru. Nu putem să nu mențio
năm, de pildă, cuvintele pline 
de căldură pe care ni le-a tri
mis tovarășul Ilîe D. Alexan
dru, colectivist din comuna 
Iazu, regiunea București, care 
aduce cu această ocazie o a- 
devărată laudă muncii de co
respondent voluntar. Tovarășul 
Iile Alexandru n-a mai scris 
pînă acum ziarului, dar a în
țeles cît de necesar este și pen
tru redacție, dar mai ales pen
tru sutele de mii de cititori — 
ca un tînăr cum e el și cum 
sint atîția alții din întreaga 
țară să informeze ziarul asupra 
celor mai semnificative fapte 
și întîmplări petrecute în via
ța colectivului unde lucrează. 
El vrea să-și manifeste astfel 
dragostea pentru gospodăria 
colectivă în care muncește. 
Intr-adevăr, nu-i o dovadă a 
dragostei pe care o porți locu
rilor și oamenilor între care 
trăiești și muncești dacă prin 
activitatea ta de corespondent 
voluntar faci ca tot ce e mai 
bun să fie cunoscut în întreaga 
țară, sau dacă — sesizînd unele 
lipsuri — te adresezi ziarului 
pentru ca neajunsurile să fie 
îndreptate "! La renumele de 
care se bucură azi Combinatul 
de îngrășăminte Roznov a con
tribuit fără îndoială și tînărul 
mecanic Teodor Stavăr nu nu
mai prin aceea că el este un 
muncitor bun, harnic, discipli
nat, dar și prin faptul că el 
serie despre ceea ce e mai bun 
în munca tinerilor din Roznov; 
după cum comuna Deleni, din 
raionul Vaslui, e bine cuno
scută și datorită activității de 
corespondent voluntar desfă
șurată de mai bine de 10 ani 
de tovarășul Victor Vasiliu, 
colectivist. Despre satisfacția 
și importanța muncii de co
respondent voluntar poate 
vorbi și Roșu Sava, tînăr din 
regiunea Galați. Vechi cores
pondent al ziarului nostru, cu 
Un an în urmă el scria ca elev 
al Școlii medii din Focșani, 
Anul acesta. Roșu Sava a de
venit student al Institutului 
pedagogic din Galați. Cu ace
eași pasiune scrie el și în pre
zent, despre noul colectiv în 
care învață, îndeplinindu-și a- 
ceastă sarcină, pe care și-a 
luat-o voluntar, cu o răspun
dere demnă de un utemist.

In scrisorile pe care le-am 
primit la redacție în săptă- 
mîna aceasta, odată cu infor
mațiile. reportajele, notele cri
tice pe care ni le-au trimis, 
mulți corespondenți propun 
ca în „dialogul" nostru cu cei 
care ne scriu să ne oprim mal 
amănunțit asupra unor laturi 
ale activității corespondenților 
voluntari, să-i îndrumăm mai 
îndeaproape pe coresponden
ții muncitori, sau pe cei din 
gospodăriile colective, din 
școli etc. Propunerea e foarte 
bună. Specificul muncii fiind 
diferit de la o ramură la alta 
— și preocupările corespon
denților și sfera lor tematică

In parcul „Poporului” din Craiova
Foto: AGERPRES

Peste 2000000 cărți citite
SUCEAVA - (de la corespon

dentul nostru). — De curînd a 
avut loc o consfătuire a biblio
tecarilor din regiunea Suceava 
în cadrul căreia s-au analizat 
rezultatele obținute în cel 
de-al doilea concurs bienal 
„Biblioteca în slujba construc
ției socialiste”. Din referatul 
prezentat de biblioteca regio
nală a reieșit că în 1962 numă
rul cititorilor din regiunea Su
ceava a sporit cu încă 34 000, 
înregistrîndu-se un total de 
222 789 cititori. Ei au citit 
2 034 129 "•*' cărți, adică cu 
302184 mai mult decît în 1961 
-și cu 445 955 față de 1960. Bi
bliotecile comunale și sătești 
au desfășurat o bogată activi
tate de popularizare a cărții 
agrotehnice și de popularizare 
a științei. Astfel, la bibliotecile 
din raionul Dorohoi au fost 
organizate aproape 100 con- 

este diferită. De aceea, artico
lul de față îl dedicăm activi
tății corespondenților volun
tari din întreprinderi, uzine, de 
pe șantiere. In numerele vii
toare vom scrie despre activi
tatea corespondenților de la 
sate, din școli, instituții etc.

★
Mulți corespondenți munci

tori obțin rezultate remarca
bile în munca scrisului. Majo
ritatea cititorilor noștri îi cu
nosc, fără îndoială, pe tineri 
ca lăcătușul Călin Năstase, din 
Reșița, Ion Onea, tehnician din 
Săvinești, Lia Marinescu, in
giner miner la Petrila, Mihai 
Chiriac, strungar din Buhuși, 
Morman Corneliu. tehnician la 
Uzinele „Semănătoarea" Bucu
rești, Alex. Coadă, lăcătuș din 
Brăila, Ion Fieraru, fierar be- 
tonist la întreprinderea de 
prefabricate „Progresul” Bucu
rești și pe mulți alții, care in
formează cu promptitudine 
ziarul asupra celor mai inte
resante fapte din întreprinde
rile lor.

Strungarul Mihai Chiriac 
din Buhuși, de pildă, a trimis 
redacției noastre în ultimele 
10 luni aproape 50 de scrisori, 
dintre care majoritatea au a- 
părut în ziar. Ne vom opri a- 

DIALOG CU
HnKSPDNOLm VOLUNTAD

supra activității sale de cores
pondent, ea fiind deosebit de 
instructivă penf.ru toți cores
pondenții care lucrează în in
dustrie.

Iată cîteva dintre titlurile 
corespondențelor sale: „A spo
rit productivitatea muncii", 
„Cum să trăim și să muncim 
în chip socialist”, „Angajamen
tele se îndeplinesc", „Ajutorul 
dat de postul utemist de con
trol la îmbunătățirea calității 
produselor”, „însemnări des
pre muncitorii seraliști”, „Teh
nica nouă in întreprindere", 
„Despre ritmicitatea produc
ției", „Pornind de la o con
sfătuire de producție”, „Ti
nerii și cartea tehnică", 
„Judecata colectivului", „Cum 
se desfășoară învățămîntul 
politic U.T.M", „Despre prac
tica în producție a elevilor șco
lii profesionale", „Am împlinit 
18 ani”...

Din simpla citire a acestor 
titluri de scrisori îți dai seama 
cit de multilateral informat 
este corespondentul în toate 
domeniile activității din fa
brica sa, din organizația 
U.T.M. El a trimis corespon
dențe și despre activitatea bri
găzilor artistice, grija pentru 
mașini și unelte, colectarea de 
fier vechi și despre multe al
tele. Larga orientare tematică, 
în primul rînd face ca Mihai 
Chiriac să nu repete lucruri 
deja știute, îi dă posibilitatea 
ca atunci cînd scrie despre o 
temă să scrie numai lucruri 
noi, interesante. Alt merit al 
său este că știe să aprecieze 
singur dacă un fapt este inte
resant sau nu. Iată, de pildă, 
un exemplu. In fiecare lună se 

sfătuiri pe temele „Legumicul
tura o ramură importantă”, 
„Creșterea vacilor cu lapte 
sursă de mari venituri”. La 
Dumbrăveni și în alte comune 
din raionul Botoșani s-au or
ganizat jurnale vorbite pe te
ma „Cultura sfeclei de zahăr 
și importanța ei în economia 
națională” etc.

Popularizarea cărții agro
tehnice și de popularizare a 
științei a făcut să fie citite un 
număr mare de cărți din a- 
cește domenii. Cele mai bune 
rezultate au obținut în cadrul 
concursului bibliotecile comu
nale Arborea, Dolhasca, Mi- 
hăileni, Dumbrăveni, Salcea. 
tn consfătuire s-au stabilit 
măsuri pentru o și mai bună 
muncă cu cartea, pentru lăr
girea numărului de partici
pant la concursul „Iubiți car
tea”, A. CĂRUNTU 

țtn consfătuiri de producție tn 
secții. El nu s-a grăbit să scrie 
despre oricare fapte care s-au 
discutat la aceste consfătuiri. 
Atunci însă cînd la una din
tre aceste consfătuiri s-a dis
cutat o problemă foarte im
portantă pentru bunul mers 
al muncii în secție, o consfă
tuire în către tinerii și-au luat 
angajamente și au stabilit mă
suri bune ca să-și îndepli
nească ceea, ce și-au propus, 
corespondentul și-a notat to
tul, dar nu s-a grăbit să 
scrie. După o lună, la urmă
toarea consfătuire, cînd s-a a- 
nalizat cum s-au îndeplinit 
angajamentele, cum au pro
cedat tinerii, el a descoperit 
fapte foarte interesante care 
dovedesc hărnicia Și pricepe
rea muncitorilor noștri. Atunci 
Mihai Chiriac a scris un re
portaj foarte bine documentat. 
Trebuie spus că, de fapt, zi de 
zi el urmărise în tot cursul lu
nii desfășurarea întrecerii și 
asta i-a și asigurat succesul.

La fel a procedat Mihai Chi
riac și cînd ne-a relatat des
pre punerea în discuția colec
tivului a unui tînăr care se a- 
bătea de la regulile disciplinei 
în muncă. Foarte atent, el a 
notat ce a spus fiecare tova
răș care s-a înscris la cuvînt, 
ce idei a susținut și ce impre
sie a făcut discuția colectivă 
asupra tînărului în cauză, ce 
urmări educative a avut a- 
dunarea. După cum se 
vede, succesele tovarășului 
Mihai Chiriac se bazează pe 
o bogată informare, pe o par
ticipare efectivă la viața colec
tivului despre care scrie, și, 

în același timp, pe o selecție 
foarte exigentă a faptelor.

Bogata informare despre 
toate problemele din uzină 
trebuie, firește, completată cu 
deprinderea de a susține bine 
o idee, de a nu te irosi în 
vorbe generate. In aceasta pri
vință noi credem că s-au cam 
grăbit atunci cînd au trecut la 
redactarea scrisorilor pe care 
ni le-au trimis săptămîna a- 
ceasta tovarășii Ion Velțan din 
Copșa Mică, Ion Ghineț, din 
Anina, G rigor e Bălănoiu, sau 
Gh. Popescu din Ploiești. Să 
vedem de ce.

Tovarășul Ion Velțan și-a 
propus să ne scrie despre acti
vitatea muncitorilor-elevi, des
pre modul în care îi ajută or
ganizația U.T.M. Tema este 
interesantă, mai ales că în a- 
telierul despre care dinsul 
vorbește, organizația U.T.M. a 
organizat și o adunare în care 
s-a analizat activitatea școlară 
a muncitorilor-elevi. Tovarășul 
Velțan nu ne spune însă nimic 
despre problemele care s-au 
ridicat în adunare, despre mă
surile care s-au luat. Dinsul 
notează că „discuțiile au fost 
interesante", că „seraliștii au 
fost ajutați". Dar cum au fost 
ajutați ? Ce s-a discutată Pn 
ce au constat discuțiile „inte
resante” ? — adică ceea ce era 
mai important nu ne spune. 
Noi îl rugăm să reia această 
temă și să ne scrie din nou, 
ținind seama de observațiile 
făcute aici.

La fel se întîmplă și cu scri
sorile pe care ni le-au trimis 
tovarășii Vină Vasile, din Bra
șov, Radu Ion, din Ploiești, 
Virgil Talpan, din Reșița și

IN INTIMPINAREA EXAMENULUI DE MATURITATE
încă de la Începu

tul anului școlar, elevii 
claselor* a Xl-a de la 
Școala medie nr. 1 
„Filimon Sîrbu1' din 
Sighet au înțeles că 
pentru a putea trece 
cu succes examenul 
de maturitate este ne
voie să studieze ma
teria cîț mai temei
nic. Această temă a 
fost discutată și In ca
drul adunării generale 
U.T.M. pe an.

încă din primele

zile ale acestui ăn, 
s-a pus problema or
ganizării pregătirilor 
pentru maturitate. Ast
fel, au fost organi
zate consultații. In ca
drul acestor consultații 
elevii, sub îndrumarea 
tovarășilor profesori 
recapitulează și își sis
tematizează materia 
parcursă în anii pre- 
cedenți.

înainte de orele de 
consultații se fixează 
teme pe care elevii le

„LUPENI 27'

■
 ntuziasta echipă de 

tineri cineaști (sce
nariul : Nicolae Țic, 
Eugen Mândrie și 
Mircea Drăgan ; re
gia : Mircea Dră
gan ; imaginea: Au

rel Samsom ; muzica : Theodor 
Grigoriu) și-a propus — și a reu
șit — să realizeze un film în
chinat reconstituirii grevei mine
rilor de la Lupeni din august 

1929. Marea bătălie de clasă, con
dusă de Partidul Comunist, gre
va a demonstrat capacitatea 
muncitorilor de a se organiza, de 
a impune revendicările lor patro
nilor, demonstrînd totodată că în 
ciuda sălbăticiei cu care regimul 
burghez reprima acțiunile unite 
ale muncitorilor, ziua izbînzii de
pline a proletariatului era tot 
mai aproape.

Filă luminoasă din frămîntata 
istorie a poporului, greva de la 
Lupeni a oferit cineaștilor no
ștri posibilitatea de a cerceta cu 
profunzime istoria, reușind să 
desprindă din numeroasele mo
mente eroice, pe acelea a căror 
putere de generalizare prile
juiesc rememorarea unor zile de 
intens clocot revoluționar. între- 
prinzînd un asemenea act de a' 
devărată arheologie spirituală, ei 
au avut de înfruntat mari difi
cultăți. Trebuia asigurată o con
strucție unitară a filmului, tre
buia înlesnită gruparea episoa
delor în jurul unor personaje 
sugerate de existența unor tipuri 
reale. Mircea Drăgan a ales o 
cale care l'a dus la reușită. El a 
acordat o importantă covîrșitoare 
cadrului istoric, a fost preocupat 
nu atît de urmărirea minuțioasă 
a traectoriilor unor eroi, cît de 

alțl corespondenți, care au în
cercat să ne prezinte diferite 
aspecte ale muncii din între
prinderile unde lucrează. To
varășul Vină Vasile a fost im
presionat de activitatea șefu
lui său de brigadă, tînărul 
Aurel Șeitan, și și-a propus să 
ni-l prezinte într-un portret. 
Intenția e foarte frumoasă, iar 
autorul merită laude. Cu toate 
acestea nici din scrisoarea Iui 
nu se desprind clar faptele 
brigadierului. El scrie : „Tova
rășul Șeitan este neîntrecut la 
lucru", „Calitatea e deviza sa", 
„Pune mai presus interesele 
colectivului" etc. Calități foar
te frumoase, intr-adevăr, și poi 
credem că tovarășul Șeitan 
este un astfel de om, dar idei
le nu sint dovedite cu fapte. 
Spunind că un tovarăș, este 
neîntrecut la lucru, corespon
dentul trebuia să arate ce re
zultate a obținut el în între
cerea socialistă, cum a mun
cit, ce metode a aplicat. In a- 
ceste cazuri nu e rău să se 
exemplifice chiar cu cifre.

Unii corespondenți din in
dustrie fac insă greșeala de a 
crede că dacă notează în scri
soare cîteva cifre, atunci co
respondența e completă. Nu 
întotdeauna insă lucrurile stau 
așa. Și în articolul trecut, șl în 
cel de față reamintim că pri
ma condiție pe care trebuie 
s-o îndeplinească o corespon
dență este să vorbească despre 
o singură temă, să aibă o sin
gură idee. De pildă : „O ino
vație valoroasă". Fără îndoia
lă, atunci cind vorbești despre 
o asemenea inovație este bine 
să arăți și în cifre în ce con
stă valoarea ei, ce rezultate

economice se obțin. In acest 
scop, folosirea cifrelor este 
bună. Dar dacă iți propui 
(așa cum face tovarășul Gh. 
Sadagurski de la Uzina „Ma- 
gheru“-Topleț) să scrii într-o 
singură scrisoare despre acti
vitățile din uzină citind cifre 
disparate, luate dintr-un do
meniu sau altul, fără a te opri 
la o idee, atunci coresponden
ța o să iasă mai puțin inte
resantă. Deci, dragi corespon
denți, cind ne scrieți alegeți 
o singură temă pentru o scri
soare, și încercați să demon
strați cît mai complet — cu 
fapte cit mai multe — ideea 
despre care vorbiți.

în încheiere am vrea să su
gerăm corespondenților noștri 
care lucrează în ramura in
dustrială cîteva dintre temele 
despre care ar fi bine să ne 
scrie,

• Foarte multe lucruri inte
resante se pot scrie despre 
participarea tinerilor la între
cerea socialistă pentru îndepli
nirea sarcinilor de producție. 
Aceasta este o temă vastă 
pentru un corespondent volun
tar, în viața întreprinderilor 
găsindu-se nenumărate exem- 

“ple deosebit de semnificative 
pentru avîntul în muncă al ti
nerilor, pentru spiritul de în
trajutorare tovărășească în ca
drul întrecerii socialiste. Mul
te corespondențe interesante 
s>e pot scrie despre modul în 
care se înfăptuiesc măsurile 
stabilite de organizația U.T.M. 
pentru antrenarea tuturor ti
nerilor la întrecere, despre 
modul în care organizațiile 
U.T.M. îi sprijină pe tineri să

studiază individual, iar 
la consultații se cla
rifică doar unele pro
bleme neînțelese și se 
dau îndrumări meto
dice.

Pînă în prezent, au 
fost organizate consul
tații la toate mate
riile care se cer Ia 
examenul de maturi
tate.

POP GHEORGHE 
elev

redarea cu precizie a etapelor în 
care s-au desfășurat evenimente
le evocate. Deși este realizat îu 
două părți, filmul nu are un nu
măr mare de personaje, așa cum 
am putea fi tentați să credem. A 
fost preferată soluția potrivit 
căreia masa de oameni e princi
palul erou. Uriașă, multiplă, a" 
ceastă masă nu e un fundal deco
rativ pe care se proiectează chi
puri și întîmplări ; scenele de 
ansamblu sint mobilizatoare, 
străbătute de un autentic fior 
patetic. Stăruind asupra scenelor 
de masă, regia a micșorat cu 
bună știință aria de desfășurare 
• narațiunii propriu-zise.

0 remarcabilă realizare cinematografică

Filmul debutează cu o imagine 
a orașului nou, imensele cvarta' 
luri de locuințe fiind bine puse 
în lumină prin utilizarea cu sub
tilitate a ecranului lat. Curînd, 
în prim plan apare — moment 
de film documentar ! — chipul 
unei femei bătrîne, în zbîrcitu- 
rile căreia întrevezi zile și nopți 
de suferință, umbrite de teamă, 
torturate de foame. E Ana Gol- 
cea, o femeie îmbrăcată îu negru, 
cu umerii doborîți de poveri, cu 
ochii împietriți desenați sub 
pleoape ca în marmură, cu o de
cizie a mișcărilor prefigurîud 
statuia. Numele ei e cel real. 
Autorii filmului rau ascultat po
vestea amară a vieții, și scena
riul a fost scris acolo la Lupeni,

devină fruntași tn întrecerea 
socialistă.

• O altă temă care oferă 
corespondenților voluntari po
sibilitatea de a trimite multe 
scrisori interesante este disci
plina tinerilor în muncă, in 
timpul producției. Firește, scri
ind. despre disciplină nu tre
buie spus doar > „tovarășul 
Ionescu e disciplinat, iar tova
rășul Popescu are abateri". 
Corespondenții sînt rugați să 
se oprească asupra unor ca
zuri, să vorbească mai amă
nunțit despre comportarea u- 
nor tineri, despre măsurile 
întreprinse de organizațiile 
U.T.M. pentru întărirea disci
plinei in muncă a tinerilor. 
Multe idei interesante pe tema 
disciplinei în muncă se pot 
afla de la adunările colective
lor de muncitori unde se pun 
în dezbatere anumite atitudini 
ale unor tineri, se mai pot 
afla discutind cu maiștrii, cu 
inginerii, cu birourile organi
zațiilor de bază U.T.M., cu 
tovarășii de la comitetele sin
dicatului și, bineînțeles, — în 
primul rînd — cu tovarășii din 
comitetele de partid ale secții
lor și întreprinderilor.

® Cu mult interes așteptăm, 
de asemenea, corespondențe in 
care să se vorbească despre 
experiența bună în organi
zarea cursurilor de ridicare a 
calificării profesionale, despre 
participarea tinerilor la aceste 
cursuri, despre unele lecții in
teresante, legate de sarcinile 
de producție. Și aici domeniul 
de activitate a coresponden
tului este foarte larg, de la 
modul în care lectorul predă 
temele, pînă la modul în care 
organizațiile U.T.M. sprijină 
cursurile.

® Mulți cititori ne scriu: 
„așteptăm cu interes articolele 
în care se tratează probleme 
ale educației comuniste a tine
retului". E bine, deci, ca înșiși 
corespondenții să ne scrie mai 
mult despre activitatea pe 
care organizațiile U.T.M, o 
desfășoară in vederea formării 
în rîndul tinerilor a unor înal
te trăsături morale, a unui 
înalt orizont politic și ideolo
gic. Participînd la adunările 
generale U.T.M., la cursurile 
de înpățămînt politic, cores
pondenții vor putea să desco
pere fapte noi, semnificative.

li sfătuim, deci, pe cores
pondenții din întreprinderi, 
din mine, șantiere să studieze 
cu atenție viața colectivului în 
care muncesc, să stabilească 
cu ajutorul tovarășilor din bi
rourile U.T.M. în care dome
niu s-au obținut cele mai bune 
rezultate in întreprinderea lor 
și să se informeze cit mai 
complet, să-și aleagă o temă și 
să ne scrie despre ea.

P. S. Informațiile trimise de 
tovarășii Lucia Gheorghicea- 
nu, din Cîmpina, Gh. Negri- 
cioiu, din Sinnicolaul Mare, 
loan Lupei, din Gurahonț, Fi
lip Stelian, din Hunedoara 
ne-au sosit tîrziu. li rugăm să 
ne scrie din nou despre fapte 
din viața și munca de zi de 
zi a întreprinderilor lor. Iar 
atunci cînd își propun să scrie 
despre anumite evenimente (a- 
niversări etc.) atunci să aibă 
grijă ca scrisorile să fie tri
mise mai din timp pentru a 
putea fi folosite.

EUGEN FLORESCU

O scenă din film

pe meleagurile în care a trăit 
femeia în negru. Ana, devenită 
pe ecran Ioana, a fost o marto
ră a dezastrelor. Soțul i-a murit 
întrun accident de muncă (exce
lentă secvența „visului” realiza
tă prin montarea în film a unei 
părți de peliculă neprelucrată, 
negativă, sugerînd parcă o cata
strofă selenară) ; își crește co
pilul în mizerie, iar cel de-al 
doilea bărbat, comunistul Petre 
Letean este ucis în urma grevei...

Cu o forță impresionantă sînt 
zugrăvite în film scenele de 
luptă revoluționară, chipurile co
muniștilor care au stat în frun
tea grevei, plini de bărbăție și 

curaj. Cu mijloace pline de fine
țe, convingătoare sînt descrise și 
scenele pregătirii luptei, ca de 
pildă întîluirea la iarbă verde a 
minerilor. Filmul îngăduie in- 
terpreților săi întruchiparea u- 
nei întregi galerii de perso
naje pozitive, purtătoare ale 
unor idei înaintate. Astfel, în 
rolul Ioanei, Lica Gheorghiu 
realizează o remarcabilă creație 
actoricească. Cu sobrietate și far
mec actrița a retrăit convingător 
viața femeii simple, martoră a 
întîmplărilor din august 1929, 
descriindu-i drumul de la du
rerea mută, copleșitoare, pînă Ia 
faza de înțelegere mai profundă, 
conștientă, a vieții, alături de 
comunistul Letean.

J De la Baia Mare, din inima 
j Maramureșului, am primit la 
J redacție un plic în care am 

f găsit mai multe fotografii. Am 
f întîlnit mai întîi un băiat, un 
( pui de „oșan" vesel, un șco- 

J- Iar din Bicsad care se bucură 
ț pentru școala lor nouă... (foto 

f 1) Apoi o fotografie ne-a dus 
în librăria satului Halmeu, Car- 

I" tea are acum în Oaș foarte 

muifi prieteni (fotografia 2).
: Plicul venise de Ia corespon- • 
i dentul voluntar I. DEAC. 1 
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A apărut:

Tînărul leninist"
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februarie 1963
Din sumar

Beniuc — închinare; 
Iosif — Demni de eroi- 
tradiții; * * * — Din 

„Trăsă-

ia. 
Mira 
cele 
activitatea cercurilor 
turile moralei socialiste în rîn- 
durile tinerei generații” ; I. Be- 
jan — Activiștilor — pregă
tire multilaterală ; M. Anghe- 
luță — în fiecare brigadă, o 
organizație a U.T.M. puter
nică ; * * * — întrecerea
socialistă în atenția orga
nizațiilor U.T.M.; A. Ca
raba — Meseria de construc
tor, un titlu de cinste !; C. An- 
dreescu — Tinerii — cei mai 
apropiați prieteni ai cărții; 
L. Farkaș — în sprijinul in
structorilor de pionieri; I. Ma
nea — în organizația 
nieri, cei mai buni 
* * * — Răspundem 
trebările cititorilor.

de pio- 
școlari ;
la in

La primul său rol cinemato
grafic de mai mare întindere 
— după ce a apărut în multe 
filme în care a interpretat cu 
strălucire personaje episodice — 
Ștefan Ciubotărașu a întruchipat 
pe ecran chipul unuia dintre or
ganizatorii grevei, comunistul 
Varga. Calm, prietenos, înzestrat 
cu capacitatea de a convinge și 
a dinamiza masele, Varga e — 
în același timp — necruțător cu 
trădătorii idealurilor clasei mun
citoare. Pe Ciubotărașu îl crezi 
totdeauna, mimica sa expresivă, 
caldele inflexiuni ale vocii, 
reala sa tinerețe artistică îl situ

ează printre cei mai buni dintre 
actorii noștri de film.

Pe linia cunoscutelor interpre
tări din filmele într-a căror dis
tribuție a apărut pînă acum, Co
lea Răutu zugrăvește cu măie
strie prin chipul lui Letean un 
comunist dîrz și ferm, gata să 
lupte cu orice preț pentru vic
toria clasei sale.

Se cuvine să lăudăm, de ase
menea, apariția într-un rol de 
mică întindere a Dragăi Mihai. 
In rolul soției lui Varga, tînăra 
actriță a întruchipat un personaj 
luminos și — dăruită cu un co
mic firesc — a adus pe ecran o 
notă de umor duios, reținut.

Dovedind o profundă înțele
gere a ideilor majore cărora tre-

Avancronica 
muzicală

DOUA PRIME AUDIȚII:
• FR. BRIXI — Concertul pentru orgă
• LI VIU GLODEANU — Mișcare simfonică

----- --------------------- 7
Pentru orieare dintre călă

torii pe meleagurile Cehoslo
vaciei, o vizită la Muzeul mu
zical din Praga, reprezintă o 
reală incursiune în istoria ar
tei cehe, artă care și-a adus 
din plin contribuția la dezvol
tarea culturii europene din ul
timele veacuri.

Alături de celebre instru
mente muzicale, lucrări inedi
te de Haydn și Mozart, manu
scrise ale întemeietorilor mu
zicii cehe contemporane Be- 
drich Smetana și Antonin 
Dvorak, colecțiile muzeului 
cuprind o serie întreagă de 
documente despre creația ce
lebrilor muzicieni cehi din 
secolele 16—18, — Cernogorski, 
Mislivecek, Benda, Dusik ș.a. 
Printre toate aceste documen
te se găsește și manuscrisul 
copiei întocmit în 1 751 de că
tre organistul Kuchar după o 
lucrare concertantă celebră în 
istoria literaturii pentru orgă: 
Concertul în fa major de 
Frantisek Xaver Brixi pe 
care-1 vom auzi în- viitorul 
concert al orchestrei simfonice 
a Radioteleviziunii în inter
pretarea organistului Horst 
Gehan.

Născut în 1 732 la Praga, 
Brixi și-a înscris numele ală
turi de cei mai însemnați re

buian să le dea viață, actorii 
George Calboreanu, Sandu Sti- 
claru, Dumitru Furdui (o revela
ție), Constantin Rauțki, Uarion 
Ciobanu și Gh. Motoi au realizat 
chipuri memorabile de eroi. Din
tre interpreții personajelor nega
tive s-au remarcat Boris Ciornei, 
și Costel Constantinescu, acesta 
din urmă în chip deosebit.

Operatorul Aurel Samson a a- 
sigurat un deplin echilibru al 
imaginii, multă mobilitate apara
tului de filmat, fiind într-un real 
progres față de realizările sale 
anterioare. De neuitat rămîne 
secvența coborîrii în mină, rea
lizată la Lupeni „pe viu”. Un 

lift de abataj, uriaș, alcătuit din 
grătare de fier, hidoase, coboară, 
prăbușindu-se parcă spre miezul 
pămîntului, ca în infern, eu gri
lajele iluminate cu intermitențe 
în momentele trecerii prin drep
tul orizonturilor minei. Coborîre 
abruptă, scrîșnetul disperat al 
metalului ruginit, se asociază 
ideii sugerate : oamenii coboară 
în tărîmuri monstruoase în care 
clipele se carbonizează, în care 
lacrimile se pietrifică. Pe aceeași 
linie, scenele represiunii sînt 
foarte sugestiv descrise, iar sec
vența înmormîntării celor uciși 
(în care am întrezărit ceva din 

prezentanți ai culturii cehe din 
secolul al 18-lea.

Comentatorii operei lui 
Brixi sînt unanimi în a accep
ta drept cea mai desăvîrșită 
dintre lucrările concertante ale 
compozitorului, Concertul pen
tru orgă și orchestră în fa ma
jor. Brixi a compus acest con
cert într-un stil mozartian, 
paginile lucrării caracteri- 
zîndu-se printr-o bogată in
venție melodică turnată în
tr-o formă echilibrată, cu 
adevărat clasică. De la primul 
și pînă la ultimul portativ, 
concertul se impune prin cla
ritatea tematicii, prin imagini
le sale muzicale convingă
toare.

Temele celor trei părți sînt 
expuse întîi de către orchestră 
după care sînt dezvoltate de 
către instrumentul solist.

Pasionat propagator al crea
ției romînești, dirijorul Iosif 
Conta a mai programat în a- 
cest concert o nouă primă au
diție : Mișcare simfonică a tî- 
nărului compozitor Liviu Glo- 
deanu.

La cei 25 de ani ai săi, Glo- 
deanu este autorul unui larg 
Șir de lucrări în cele mai di
ferite genuri și forme, unele 
dintre ele interpretate de di
verse orchestre din țara noa
stră. De la Sonata pentru pian, 
scrisă în primăvara anului 
1958, pînă Ia „Invențiunile 
pentru septet” terminată zilele 
trecute, Glodeanu a străbătut 
un rodnic drum creator în 
care este vizibilă dorința sa 
de a scrie o muzică pe o tema
tică actuală, sobră, adăpată 
la izvoarele cîntecului nostru 
popular.

Scrisă în 1961, Mișcare 
simfonică este o lucrare de 
proporții mai mici. Iată acum 
cîteva amănunte asupra aces
tei piese:

După o scurtă introducere, 
alămurile anunță prima temă 
a lucrării cu un caracter vigu
ros, robust. După o punte apa
re la fagot cea de a doua te
mă — o melodie ce ne aminte
ște cunoscutele semnale de 
bucium din Țara Oașului. Pe 
baza acestor două teme, pro
fund contrastante, autorul 
construiește în formă de sona
tă întreaga mișcare simfonică. 
După dezvoltarea și repriza 
lor, (în cadrul reprizei cea de 
a doua temă capătă un carac
ter mai zbuciumat, mai fră- 
mîntat) o succintă codă în
cheie lucrarea în accente tri
umfătoare ce răsună ca un 
imn închinat dragostei de 
muncă și de viață.

IOSIF SAVA

geometria cadrelor eisensteinie- 
ne) este impresionantă.

Mircea Drăgan a demonstrat cu 
„Lupeni 29” maturitatea talentu
lui său. El a realizat un film- 
manifest, un film patetic a cărui 
putere mobilizatoare dovedește 
un înalt romantism revoluționar. 
El ne întoarce privirile spre un 
trecut stăruitor evocat, peiftru a 
vedea acolo începuturile unei 
lupte eroice, al căror fruct e 
viața noastră de azi. Ceea ce ca
racterizează filmele lui Drăgan 
este sobrietatea, pasiunea pentru 
idei și un evident echilibru al 
mijloacelor de creație. Nepreocu
pat de efecte cinematografice în 
sine, subordonînd unui text ro
tund, cu autentice implicații fi
lozofice, virtuțile tehnicii, tînă- 
rul regizor a dovedit curaj abor- 
dînd o temă atît de dificilă, pa
siune și spontaneitate. Este evi
dentă măiestria sa în descrierea 
cinematografică autentică a sce
nelor de masă, seriozitatea cu 
care cercetează realitatea inves
tigată.

încercare temerară, încunu
nată cu un succes real, „Lupeni 
29” se înscrie printre cele mai 
valoroase creații ale cinemato
grafiei noastre. Tînăru] specta
tor găsește în acest film o ima
gine emoționantă a luptei clasei 
muncitoare, a partidului pentru 
fericirea celor mulți, chipuri 
convingătoare de oameni înain
tați, adevărate modele de viață 
pentru el.

GHEORGHE TOMOZEI

penf.ru
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Pentru cei
mai tîraeii 
alegatori

In orașul Dr. Petru Groza a 
avut loc o intilnire a tinerilor 
care la 3 martie vor vota pen
tru prima dată. Cu acest pri
lej tov. Fericeanu loan, pre
ședintele comitetului executiv 
al sfatului popular al orașului 
a vorbit tinerilor despre ale
gerile din trecut și alegerile 
iin prezent, infățișînd toto
dată realizările obținute in li
nii puterii populare. El s-a 
referit la realizările obținute 
in orașul Dr. Petru Groza, con
struit aproape în întregime în 
anii puterii populare. Anul 
trecut, de pildă, în vederea în
frumusețării orașului s-a a- 
menajat o suprafață de 85 700 
m.p. cu zone verzi. De aseme
nea, în anul 1962 s-a construit 
un stadion la care și-a adus 
un aport deosebit tineretul de 
la școala de conductori auto 
I.M.B.,' U.C.R.U.M., întreprin
derea forestieră etc.

In încheierea acestei întilniri 
a urmat un program artistic la 
care și-au dat concursul for
mațiile artistice de amatori de 
la școala de conductori auto 
profesioniști și brigada arti
stică de agitație de la școala 
medie. Programul a cuprins 
aspecte din alegerile din trecut 
și din prezent.

ION COSMA 
corespondent

Dintr-un carnet

de însemnări

9f

cu brigada"
Cu ajutorul casei raionale de 

cultură, cei 16 membri ai bri
găzii artistice de agitație de la 
O.C.L. „Comerț mixt” din Ca
ransebeș, au pus în scenă pro
gramul cu tema „La vot cu 
brigada”, care este prezentat 
în diferite localități din raio
nul Caransebeș. Primele po
pasuri au fost făcute în satele 
Jupa și Zăgujeni unde pro
gramul, care oglindește aspec
te din alegerile trecute și cele 
de azi, a fost urmărit de a- 
proape 600 de colectiviști. A- 
celași program va fi prezentat 
și în fața colectiviștilor din 
satele Sacul, Zorlențul Mare 
și altele. Din rîndul Celor mai 
activi artiști amatori îi amin
tim pe utemiștii: Dorin Bor- 
lovan, Mariana Curtu, Viorica 
Speriosu, Maria Cristofan, ca 
și loan Neacă, Nicolae Hădă- 
rău și alții.

NICOLAE P1RVU 
corespondent

cu însem- 
activitatea

n carnet 
nări din 
deputatului Vass A- 
dalbert. însemnări
le concise vorbesc 
despre fapte, des
pre oameni. Iată,

stă scris că cetățenii din circum
scripția orășenească nr. 67 Sighi
șoara au hotărît să amenajeze în 
cartierul lor un parc; a fost pre
lungită rețeaua electrică pină la 
capătul străzii Tudor Vladimi- 
rescu; s-a început amenajarea 
părții carosabile a drumului. Și, 
mai departe : tovarășul Peterfi, 
utemistul Șimu, pensionarul Mun
tean» și Ilaydu Bcla, locuitori 
ai acestui cartier, au propus a- 
menajarea trotuarului străzii Tu
dor Vladimirescu. Rezultatul : 
520 m liniari de trotuar, prin 
contribuția și munca cetățenilor 
de aici.

Din același carnet: au fost pre
date 500 kg de fier vechi, a fost 
prelungită conducta cu apă po
tabilă ; în „luna curățeniei”, 
deputatul și comisia de femei 
din cartier au luat inițiativa cu
rățirii și înfrumusețării străzilor, 
zugrăvirii caselor. Tovarășele 
Suciu, Elena Bistoalan și Maria 
Maria au pus mult suflet în 
treaba aceasta...

Și-ntr-o altă parte, o altă în
semnare : o vizită la familia Iui 
Mihai Sas, muncitor textilist. E 
unul din bunii gospodari ai car
tierului... Și-o altă însemnare, 
după o întîlnire trimestrială, in
trată în tradiția deputatului și 
cetățenilor de aici : „totul e să 
realizezi un colectiv care să-i 
cuprindă pe toți cetățenii cartie
rului...”

Cartier tinăr, muncitoresc, de
putat tînăr. în 1961 Vass Adal
bert — muncitor la Complexul 
industrial faianță-sticlă—Sighi
șoara, a fost ales deputat in a- 
ceastă circumscripție nouă a o- 
rașului.

Dincolo de cetate, de centrul 
vechi, s-au ridicat fabricile. în 
jurul lor — cartierele, 
rînd microraioanele noi. 
blocuri. Parcurile.

Și trebuie gospodărite
cestea, înfrumusețate. Un 
«u însemnări al deputatului A-

prefigu- 
Primelo

toate a-
caiet

dalbcrt Vass. Acestuia i se va a- 
dăaga, cu siguranță, al doilea 
carnet cu însemnări despre cre
șterea unui alt cartier nou al Si- 
ghișoarei industriale. Căci iată, 
tovarășii săi de muncă, de la a- 
telierul mecanic pentru întreți
nerea secției faianță l-au pro
pus, pentru a doua oară, deputat. 
Scrie acolo, în caracterizarea fă
cută de către tovarășii săi, în 
ședința de propunere, că e un 
orn cu mult spirit de inițiativă, 
că dă lucrări de bună calitate și 
își ajută tovarășii, la locul de 
muncă ; că ține la 
narea sa tehnică și 
permanență, noi metode de lu
cru, mai eficiente, mai economi
ce... Aceasta e o caracterizare-

Cealaltă, a fost făcută de ce
tățenii circumscripției fruntașe, 
în care a fost deputat pînă acum; 
deși nu locuia în acest cartier, 
în timpul tuturor lucrărilor a 
fost printre ei, s-a sfătuit cu ei 
asupra treburilor care trebuiau 
făcute...

„E un tînăr deputat, cu multă 
tragere de inimă...”

„Un muncitor fruntaș...” ■
Pe tovarășul Adalbert Vass îl 

așteaptă o nouă circumscripție, 
cu alte probleme importante s 
oameni de vîrsta tînărului comu
nist Vass, sînt chemați să pună 
umărul în munca de construcție 
și înfrumusețare a satelor, a o- 
rașelor, a țării noi.

Vass Adalbert are și multe alte 
pasiuni ; radiofonia, literatura, 
motoarele electrice... A urmat, 
mai de mult, cercurile Facultății 
muncitorești și ar vrea să-și con
tinue studiile de specialitate. 
Totuși, consacră timp din timpul 
său. gospodăririi orașului său 
natal cu seriozitatea și pasiunea 
pe care le pune în toată munca 
sa...

Sînt seri în care, înconjurat de 
familia sa, de problemele pe care 
le ridică un mecanism nou la lo
cul său de muncă, înconjurat de 
problemele și pasiunile firești la 
vîrsta de 30 de ani — se apleacă 
spre caietul cu însemnări din 
munca sa de deputat și scrie; sînt, 
acolo, cuprinse succint oameni și 
probleme ale Sighișoarei de azi.

perfecțio- 
caută, în

F. ALBU

Așa arată astăzi una din străzile orașului Moreni.

Foto : I. S. DECORATIVA

Zilnic, în comuna Coptura, 
la punctele de agitație și în ca
sele de citit au loc convorbiri 
despre alegeri, despre situa
ția internă și internațională.

In vederea alegerilor din 3 
martie brigada artistică de a- 
gitație a pregătit un program 
care a fost prezentat atît in 
zilele de sărbătoare cit și in 
alte zile ale săptămânii cu oca
zia unor întilniri ale candida- 
ților cu alegătorii. Tot la casa 
alegătorului numeroși cetățeni 
verifică dacă sînt înscriși în 
listele de alegători, citesc mo
nografia satului, diferite ziare 
și reviste.

MARGA DECA 
corespondent
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ÎNVĂȚĂMÎNTUL ÎN
Recent, corespondentul nostru pentru regiunea Ploiești s-a 

adresat tovarășului Necula Alexandru, președinte al Comite
tului executiv al Sfatului popular al raionului Buzău in legă
tură cu dezvoltarea învățămîntului din acest raion.

întrebare: Ce realizări au 
fost obținute, în anii regimu
lui nostru de democrație 
populară în domeniul dezvol
tării învățămîntului din co
munele raionului Buzău?

Răspuns: în anii 1938-1939 
pe teritoriul care îl ocupă azi 
raionul Buzău funcționau doar 
șapte școli de 7 ani cu un nu
măr infim de învățători. Cît 
despre elevi se pare că puțini 
ajungeau la capătul celor 7 
clase. în anii noștri au fost ri
dicate și înființate 58 de școli 
cu învățămînt obligatoriu de 8 
ani, două școli medii (una în 
comuna Beceni, iar alta în co
muna Pogoanele), o secție se
rală pentru învățămîntul de 
cultură generală al tinerilor 
petroliști de Ia Schela Berea,

două școli profesionale pentru 
pregătirea de tractoriști și me
canici agricoli pe lîngă stațiu
nile de mașini și tractoare 
Stîlpu și Pogoanele. în școlile 
amintite activează peste 1 000 
de cadre didactice, educatori 
și cadre de specialitate. Numă
rul elevilor de la școlile de 8 
ani și de cultură generală cu
prinși în anul de învățămînt 
1962-1963 întrece cifra de 
23 250. Numărul elevilor aflați 
la cele două școli profesionale 
de tractoriști și mecanici agri
coli depășește cifra de 650. 
Iată de ce a trebuit ca numai 
în anul 1962 să construim încă 
trei localuri de școală pentru 
învățămîntul de 8 ani în co
munele Beșli, Cănești, Chilii, 
încă patru pentru învățămîn-

tul de 4 ani, să extindem spa
țiul de învățămînt prin con
struirea a încă 24 de noi săli 
de clasă și să amenajăm încă 
cinci internate. De altfel tre
buie să vă amintesc că acțiu
nea construcțiilor nu a conte
nit nici acum, 
multe localuri 
construcție ; școli 
date în folosință 
cest an.

întrebare: Cum 
măsurile privind 
învățămîntului cu perspecti
vele dezvoltării continue a 
economiei și culturii în raio
nul Buzău ?

Răspuns : Noi avem mulți ti
neri care după absolvirea a 
șapte clase au urmat școala 
medie, iar mai apoi cîte un in
stitut. Unii s-au pregătit pen
tru ramuri pe care noi nu le 
avem în cadrul raionului. Nu 
insist asupra activității lor, 
pentru că aceștia în mod firesc

Avem încă 
de școală în 

care vor fi 
chiar în a-

se îmbină 
dezvoltarea

ORAȘE RAIONALE PE HARTA TĂRII

Noul cartier a! orașului Brad în luminile neonului
Foto : VIRGIL ONO1U

Brad oraș al minerilor
nii socialismului au adus pe me
leagurile moțești, ca în întreaga 
țară, suflul nou al marilor pre
faceri. Bradul, comuna de altă 
dată, a devenit azi un oraș în 
plină înflorire, mîndria întregu
lui Zarand.

Orașul se transformă cu fiecare zi. Cartie
rul nou ol orașului care se înalță acum, prin 
arhitectonica sa modernă, prin confortul și 
coloritul viu, atractiv al clădirilor, rivali
zează cu ultimele construcții din marile orașe 
ale țării. Pină acum mai bine de 730 de fa
milii de mineri și alți oameni ai muncii au 
primit locuințe în noile blocuri. Iar 559 de 
familii și-au construit case individuale. In 
noul cartier se va construi 
local de școală cu 16 săli de 
învăța o parte din cei 245 
care frecventează cursurile 
lui, și în care vor primi consultații cei peste 
500 de tineri de la cursurile fără frecvență 
ale școlii medii. Tot aici se ridică un palat al

Tecucî. Statistica 
anului 1944 con
semnează : 128 cîr- 
ciumi, 12 medici și 
farmaciști, un cine
matograf, nici o bi
bliotecă publică, 
nici un cămin cul
tural.

Cum arată Tecu
ciul anului 1963 ? 
Au fost construite 
sau reutilate și date 
aici în folosință: 
una dintre cele mai 
mari și mai moder
ne fabrici de con
serve din țară, o u- 
zină de reparații 
pentru mașini agri
cole, o întreprinde
re de morărit, o în
treprindere raiona
lă de industrie loca
lă cu 8 secții de fa
bricație, o bază de 
transporturi auto, o

de asemenea un 
clasă în care vor 
de tineri mineri 

serale ale liceu-

Tecuci
întreprindere de 
gospodărie orășe
nească și multe alte 
întreprinderi co
merciale și de inte
res obștesc. In ora
șul Tecuci au fost 
construite și date 
în folosință (și a- 
ceasta numai în ul
timii 2 ani) 246 de 
apartamente. Re
țeaua electrică a 
fost extinsă cu 85 
km, s-au asfaltat, 
pavat și pietruit 71 
km drumuri, a fost 
extinsă cu 74 km 
rețeaua de apă și 
canalizare. Spațiile 
verzi, care ocupă 
52 de hectare, dau 
orașului un aspect 
de adevărată gră
dină.

în orașul Tecuci 
funcționează acum

RAIONUl
părăsit raionul. Alții însă 
terminat o serie de facul-

au 
au 
tăți legate de activitățile des
fășurate în cadrul raionului 
nostru. După obținerea titluri
lor de învățători, profesori, in
gineri, agronomi, ori ingineri 
petroliști, ei s-au întors în co
munele raionului nostru și des
fășoară o activitate însuflețită 
pe linie profesională. Utemiști 
ca Maria Radulescu din comu
na Balta Tocila, Ștefan Mihal- 
cea din comuna Scutelnici, 
Mihai Constantin din comuna 
Costești, Dumitru Cristea din 
Beșli, Demian Dragomir din 
Chilii și alții, întorși acasă 
după terminarea studiilor, au 
dus o activitate entuziastă 
pentru ridicarea nivelului de 
învățătură al elevilor și au ob
ținut rezultate bune. în scurt 
timp ei au fost numiți direc
tori ai școlilor de 8 ani în care 
funcționează. Un număr în
semnat de tineri din rîndul ce-

Cu prilejul celei de-a 45-a 
aniversări a Armatei și Flotei 
Maritime Militare Sovietice, 
I. K. Jegalin, ambasadori 
Uniunii Sovietice în R. P. Ri 
mînă și membrii ambasadei au 
depus sîmbătă dimineața o co

ar

’k

în centrele regionale Timi
șoara, Cluj, Craiova și Iași au 
avut loc sîmbătă adunări fe
stive consacrate celei de-a 
45-a aniversări a Armatei ți 
Flotei Maritime Militare So
vietice.

La aceste adunări au luat 
parte militari, muncitori, inta- 
lectuali, activiști, gospodine.

roană de flori la Monumen
tul Eroilor Sovietici

Au fost de față reprezen
tanți ah ‘ . .................
furmp^ 
ailor Ex

Au fost prezenți atașați mi
litari ai unor misiuni diplo
matice.

alr

(misterului Forțelor 
fetaisterolui Aface-

Despre importanța acestui 
eveniment au vorbit ofițeri su
periori și generali ai Forțelor 
noastre Armate.

în încheiere au fost pre
zentate filme și programe ar
tistice.

(Agerpres)

Ședința Biroului Comitetului 
Național pentru 

din R. P.
Apărarea Păcii 
Romînă

Vineri la amiază a avut loc 
o ședință a Biroului Comitetu
lui Național pentru Apărarea 
Păcii din R. P. Romînă.

Deschizând ședința, acad. 
Mihail Ralea, președintele Co
mitetului, a amintit principa
lele acțiuni organizate de la 
ultima adunare a reprezentan
ților mișcării pentru pace din 
țara noastră, și a subliniat 
lărgirea relațiilor externe ale 
Comitetului.

în continuare, ziaristul Geor
ge Ivașcu a prezentat o infor
mare despre lucrările Confe-

rinței Mesei rotunde Est-Vest 
de la Paris, la care a partici
pat ca membru al delegației 
țării noastre.

Prof. univ. Stanciu Stoian a 
vorbit despre activitatea dele
gației romîne care a vizitat 
recent Italia, la invitația Con
siliului Național al mișcării 
italiene pentru pace.

Participanții la ședință au 
adoptat apoi planul de activi
tate pe anul 1963 al Comitetu
lui Național pentru Apărarea 
Păcii din R. P. Romînă.

(Agerpres)

telefoanelor și alte construcții social-cultu- 
rale.

In ultimii 3—4 ani, s-au asfaltat 5 880 de 
m.p. 
3 190 
din beton armat pe strada Crișului, in valoare 
de 500 000 lei. A fost amenajată o piață pa
vată pe o ' suprafață de 10.400 metri pătrați, 
prevăzută cu mese din beton, iluminată fluo
rescent.

Cei mai mulți dintre locuitorii orașului 
lucrează la exploatarea minieră „Barza’’. Prin 
mecanizare munca minerilor devine din ce în 
ce mai ușoară. Numai pentru asigurarea pro
tecției muncii, în această exploatare s-a chel
tuit în 1962 suma de 14 482 000 de lei, aproape 
dublu față de cît s-a cheltuit în 1961. Peste 
800 de mineri au fost trimiși cu bilete de 
odihnă și tratament în cele mai renumite sta
țiuni balneo-climaterice din țară.

de străzi pe porțiuni carosabile și 
de m.p. trotuare. S-a construit un pod

LAL ROMULUS
corespondentul „Scinteii tineretului’ 

pentru regiunea Hunedoara

Reghin
14 școli cu 435 ca
dre didactice, 57 de 
biblioteci publice de 
întreprinderi și car
tiere, 3 cămine cul
turale, 3 cinemato
grafe și un muzeu.

La sănătatea oa
menilor muncii din 
Tecuci veghează azi 
47 de medici și far
maciști și 265 cadre 
medii sanitare.

Viitorul ne înfăți
șează orașul și mai 
frumos. Numai în 
acest an, la realiză
rile enumerate se 
vor mai adăuga 90 
de apartamente noi 
destinate oamenilor 
muncii, o nouă 
școală cu 16 săli de 
clasă și multe al
tele.

T. OANCEA

in anii regimului democrat- 
popular orașul Reghin, s-a 
dezvoltat mult din punct de 
vedere economic. Complexul 
de industrializare a lemnului 
care produce instrumente mu
zicale și ambarcațiuni de renu-

in 
avut 
Consiliului muzicii din Comi
tetul de Stat pentru Cultură 
și Artă, în cadrul căreia au 
fost dezbătute probleme ale 
creației, interpretării și difu
zării muzicii ușoare.

La ședință a luat parte to
varășa Constanța Crăciun, 
președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă.

Compozitorul Gherase Den- 
drino, vicepreședinte al Con
siliului muzicii, a prezentat un 
referat în care s-a făcut o 
amplă analiză a situației exi
stente în domeniul muzicii 
ușoare.

Au avut loc apoi discuții la 
care au participat numeroși 
compozitori, interpreți, repre
zentanți ai unor uniuni de cre
ație, organizații obștești și in
stituții, între care compozitorii 
Ion Dumitrescu — prim-secre- 
tar al Uniunii Compozitorilor, 
Niculae Kirculescu, Henri Mă- 
lineanu, Elli Roman, libretis- 
tul Nicușor Constantinescu, in- 
terpreții Dorina Drăghici, Gică 
Petrescu, Horia Șerbănescu,

ziua de 22 februarie a 
loc o ședință lărgită a

™ XTJ., Jiu precum și Constantin Prisnea^șT^MrT^IR^M vteepfeședinte al Comitetu- 
iSetEe’S 1U1 de Radiodifuziune și Tele- 

ST1 vmune, Octavian Nistor - se-forestieră — sînt două din uni
tățile industriei noi ale orașu
lui, construite și dezvoltate în 
anii construcției socialiste.

S-a schimbat și aspectul ar
hitectonic al orașului. Numai 
în 1962 s-au construit 3 blocuri 
cu 63 de apartamente, 6 noi 
unități comerciale printre care 
complexul comercial din car
tierul Ierbuș. S-au pavat în 
oraș străzi pe o suprafață de 
6 200 m.p., s-a introdus ilumi
natul fluorescent și continuă 
lucrările pentru îmbunătățirea 
alimentării cu apă a orașului.

Locuitorii Reghin-ului sînt 
minări de orașul lor, îl înfru
musețează și îl îmbogățesc 
continuu.

cretar al C.C. al U.T.M., Ion 
Brad — secretar al Uniunii 
Scriitorilor, N. Oniga — prim 
adjunct al Comisiei pentru ac
tivitatea cultural-educativă a 
C.C.S., Sandu Eliad — directo
rul Teatrului satiric-muzical 
„C. Tănase”, I. Chirilă — di
rectorul Teatrului muzical din 
Brașov, Victor Giuleanu — 
rectorul Conservatorului „Ci- 
prin Porumbescu” și alții.

In încheierea dezbaterilor a

luat cuvîntul tov. Dumitru Po
pescu, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Cultură 
și Artă.

In referat, ca și în luările 
de cuvtat, au fost relevate 
succesele obținute în ultimii 
ani de compozitorii și inter- 
preții noștri de muzică ușoară. 
Totodată s-a arătat că în crea
ția, interpretarea' și difuzarea 
muzicii de acest gen se mani
festă deficiențe serioase. Vor
bitorii au criticat lipsa de exi
gență a unor compozitori și 
autori de texte, platitudinea, 
concesiile făcute prostului 
gust, tendințele imitative. O 
deosebită atenție a fost acor- 

, dată, în,cadrul dezbaterii, pro- 
blernelor difuzării muzicii 
ușoare, subliniindu-se că, deși 
în ultima vreme au fost luate 
unele măsuri de îmbunătățire, 
activitatea pe acest tărîm a in
stituțiilor respective prezintă 
încă o serie de neajunsuri. Mai 
mulți vorbitori au insistat a- 
supra faptului că Radiotelevi- 
ziunea, Electrecordul, teatrele 
de estradă, împreună cu uniu
nile de creație trebuie să con
tribuie la stimularea creației 
originale, la promovarea lu
crărilor valoroase ale compo
zitorilor noștri, la răspîndirea 
muzicii ușoare de calitate, ba- 
rînd drumul lucrărilor slabe, 
neinspirate.

Au fost adoptate apoi reco
mandările făcute de Consiliul 
muzici; compozitorilor, autori
lor de texte, uniunilor de crea
ție, interpreților și instituțiilor 
de difuzare a muzicii ușoare, 
publicațiilor de specialitate în 
vederea îmbunătățirii activită
ții lor și ridicării acestui gen 
la înălțimea exigențelor spori
te ale publicului.

Solemnitatea înmînării 
unor distincții

ȘT. NECANIȚCHI

BUZĂU
lor peste 80 de ingineri, tehni
cieni agronomi, zootehnicieni, 
medici veterinari și tehnicieni 
zooveterinari, sînt din comu
nele raionului nostru și au fă
cut mulți ani de școală aici. Ei 
participă la dezvoltarea econo- 
mico-organizatorică a gospodă
riilor colective, la sporirea ve
niturilor acestora, dăruind ti
nerilor colectiviști din ceea ce 
au învățat ei, fie la cercurile 
agrozootehnice de trei ani, fie 
în munca practică de fie
care zi.

La învățămîntul agrozoo
tehnic de masă participă a- 
proape 6 500 „elevi”, majorita
tea absolvenți a 7 clase. Gos
podăriile colective din raionul 
nostru prevăd în perspectivă 
organizarea de laboratoare în
zestrate cu aparataje moderne 
pentru experiențe, cum ar fi, 
de pildă, studierea structurii 
solului din tarlale, studierea

introducerii unor lucrări meca
nizate în sectorul zootehnic, a 
razelor infraroșii pentru pro
ducerea legumelor timpurii în 
sere special amenajate, crește
rea suprafețelor agricole iri
gate și multe altele. Toate a- 
cestea cer specializarea colecti
viștilor. Iată de ce considerăm 
că prin construirea de noi 
școli, prin mobilizarea de către 
organizațiile U.T.M. a cît mai 
mulți tineri colectiviști la în
vățămîntul de cultură gene
rală și superior și prin alte căi 
vom ajuta ca agricultura să 
înfăptuiască importantele sale 
sarcini.

In aula Universității „Al. I. 
Cuza“ din Iași a avut loc sîm
bătă solemnitatea înmînărîi u- 
unor distincții conferite 
prin Decret al Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne unor 
oameni de știință din centrul 
universitar Iași, pentru activi
tate îndelungată, contribuție în 
dezvoltarea științei și merite 
deosebite în dezvoltarea învă- 
țămîntului superior.

Au participat reprezentanți 
ai organelor locale de partid și 
de stat, ai Academiei R. P. Ro
mîne, cadre didactice de la in
stitutele de învățămînt supe
rior din Iași.

Anatol Lupșa, vicepreședin
te al Sfatului popular regional, 
a dat citire Decretului.

Inmînînd academicienilor 
Octav Mayer, Al. Myller și 
Ștefan Procopiu titlul de „Om 
de știință emerit al Republicii 
Populare Romîne", iar acade
micienilor Ion Enescu și Vasile 
Rășcanu, profesorilor Gheor- 
ghe Alexa, Leon Baliff, Aurel 
Cernătescu, Gheorghe Năs-
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tase și Teofil Simenschi titlul 
de „Profesor emerit al Repu
blicii Populare Romîne", prdf. 
Ion Creangă, membru în Con
siliul de Stat, rectorul Univer
sității ieșene, a felicitat pe cei 
distinși.

Au răspuns acad. Vasile Răș
canu și prof. Aurel Cernătescu.

★
Consiliul științific al Univer

sității „Al. I. Cuza* a organi
zat în cursul după-amiezii în 
aula „Mihail Eminescu" o șe
dință festivă de sărbătorire a 
profesorilor distinși cu înaltele 
titluri. Cu acest prilej au vor
bit prof. Ion Creangă, rectorul 
Universității ieșene, acad. Gri- 
gore Moisil, din partea Prezi
diului Academiei R. P. Romîne, 
prof. Gheorghe Gheorghiev, 
prof. Adolf Haimovici, prof. 
Gavril Istrate, prof. Alexan
dru Climescu și prof. Constan
tin Mihul. Sărbătoriții au fost 
felicitați de tov. Vasile Potop, 
secretar al Comitetului regio
nal Iași al P.M.R.

Acad. Al. Myller și prof. 
Teofil Simenschi au mulțumit 
partidului și guvernului pentru 
înalta prețuire acordată oa
menilor de știință, pentru mi
nunatele condiții de dezvoltare 
și înflorire a științei în patria 
noastră.

Pregătim cu grijă schimbul de mîine . ’ș

(Urmare din pag. I) 

elevii șamotori din anul III 
zidesc săptămînal cîte 1—2 
căldări de 120 de tone. O a- 
semenea metodă de instruire 
practică este deosebit de 
eficace. Fiind folosiți direct 
ca muncitori, conducted sin
guri procesul de elaborare a 
oțelului, e; aprofundează mai 
bine cunoștințele. își perfec
ționează pregătirea dobîndită 
te anii de școală.

Elevilor din anuj III din 
secțiile prelucrătoare care fac 
practică în U.C.M.R. li se asi
gură mașini la care să lucreze 
singuri, iar cei din anul II sînt 
repartizați pe lîngă muncitori 
fruntași.

în ce privește practica elec
tricienilor constructori de ma

șini electrice, măsurile luate 
nu dau posibilitatea ca ei 
să-și însușească temeinic me
seria. Și iată de ce. Elevii sînt 
repartizați în sectorul de bo
binai al fabricii de mașini 
electrice (U.C.M.R.) în diferite 
echipe specializate pe feluri 
de mașini. Rar se întîmplă ca 
în profilul de fabricație al 
secției să vină și mașini elec
trice de curent continuu. Din 
această cauză elevii termină 
perioada de instruire practică, 
ta multe cazuri, fără să fi 
avut posibilitatea să execute 
bobinaj de curent continuu. 
Acest neajuns s-ar putea 
elimina dacă în cadrul sec
ției mașini electrice s-ar 
amenaja un atelier pentru 
elevii care se pregătesc în a- 
ceastă specialitate, așa cum

s-a procedat la forje, în care 
conform programei analitice 
elevii să execute lucrări co
respunzătoare.

Buna organizare a practicii 
necesită și un control riguros. 
Conducerea școlii a luat o sea
mă de măsuri care au dat 
bune rezultate.

în primul rînd, diriginții au 
obligativitatea ca cel puțin o 
dată pe lună să controleze cla
sa la practică, să-și facă obser
vațiile necesare. In altă ordine 
de idei, profesorilor de tehno
logia meseriei, tehnologia ma
terialelor, de desen tehnic, li 
s-au repartizat grupe formate 
din cîte 7—10 elevj care lu
crează în sectoare apropiate, 
pe care le controlează din 
două în două săptămîni, dînd 
îndrumările necesare pentru o

mai bună instruire practică. 
Tot ei, împreună cu maistrul- 
instructor al școlii și cu mai
strul' sectorului apreciază lu
nar lucrările elevilor prin no
tare.

Pentru a întări controlul, 
maiștrii-instructori ai școlii, 
care se află în trimestrul II și 
III în uzine au sarcina 
să urmărească, de aseme
nea, felul cum se desfășoară 
instruirea practică. La rîndul 
său, directorul adjunct cu 
practica controlează trei zile 
pe săptămînă elevii în uzine. 
Ar mai trebui să adaug că 
acest control se efectuează te 
permanență și de către birou
rile cadre și învățămînt din 
uzine, că, periodic, se organi
zează în secții și sectoare con
sfătuiri în care se discută pro

blema practicii, se generali
zează cea mai bună expe
riență.

De un real folos pentru noi 
este ajutorul pe care-1 pri
mim din partea organizației 
U.T.M. atît în educarea viito
rilor muncitori cit și în orga
nizarea și desfășurarea proce
sului de instruire practică. 
Majoritatea adunărilor gene
rale U.T.M. au analizat aceste 
probleme principale.

Colaborînd îndeaproape cu 
conducerile uzinelor, secțiilor 
și sectoarelor, cu birourile ca
dre și învățămînt vom căuta 
să găsim cele mai bune forme 
și mijloace pentru a pregăti 
viitoarele cadre la nivelul ce
rințelor, la nivelul dezvoltării 
economiei noastre naționale.
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In drum spre, patinoarul parcului din Cluj.

Foto: S, SPIREA

Informații
Sîmbătă a plecat la Geneva 

tov. Grigore Geamănu, repre
zentantul R. P. Romîne în Con
siliul de administrație al Or
ganizației internaționale a 
muncii, pentru a participa la 
lucrările celei de-a 15-a sesiuni 
a Consiliului.

(Agerpres)
★

Timișoara (de la corespon- 
tențul pMtfșth,.; tț •: > stu. i

Ien. Teatrul de stat din Ti
mișoara a prezentat in pre
mieră piesa în 3 acte „Căruța 
cu paiațe" de Mircea Ștefă- 
nescu. Rolul principal, Bădița, 
este interpretat de artistul 
emerit Gheorghe Leahu. Regia 
aparține lui Dan Nasta, sceno
grafia lui Virgil Miloia, iar 
muzica este compusă de Nico
lae Boboc.

1
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SCHIMBURILOR EST VEST
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Un film închinat
marelui Lenin

15 ani de la victoria din februarie 1948

LONDRA 23 (Agerpres). — 
Reprezentanți ai cercurilor de 
afaceri din Anglia continuă să 
ceară cu insistență extinderea 
considerabilă a schimburilor 
comerciale cu Uniunea Sovie
tică și cu alte țări socialiste.

Intr-o scrisoare publicată la 
22 februarie de ziarul „Times” 
un grup de cunoscuți indu
striași englezi, conducători ai 
mai multor companii construc
toare de mașini, cheamă gu
vernul să înceapă tratative cu 
Uniunea Sovietică, Republica 
Populară Chineză și cu alte 
țări privind elaborarea unui 
program de schimburi comer
ciale pe cinci ani care să pre
vadă o creștere anuală cu cel 
puțin 20 la sută a volumului 
acestui comerț.

Aceasta ar asigura Angliei 
comenzi în valoare de milioa
ne de lire sterline și ar avea 
urmări favorabile asupra re
ducerii șomajului. Nu există 
nici un motiv, se arată în scri
soarea industriașilor, care să 
ne împiedice să sporim volu
mul comerțului nostru cu ță
rile lagărului socialist în vii
torii trei-cinci ani, de la 120 
de milioane la 500 de milioa
ne lire sterline. Pentru acea
sta este necesară doar „hotă- 
rîrea fermă” a guvernului.

Amintind că în ultima pe
rioadă guvernul englez a îm
piedicat încheierea unor tran
zacții comerciale cu organiza
țiile de export-import din U- 
niunea Sovietică, avantajoase 
pentru industriașii englezi, au
torii scrisorii scot la iveală 
absurditatea unei asemenea 
poziții. Ei condamnă politica

guvernului conservator în pro
blema importului petrolului 
sovietic, care ar constitui o 
amortizare parțială a comen
zilor sovietice pentru con
struirea de nave la șantierele 
navale engleze. „Oît de ridicat 
trebuie să fie șomajul în in
dustria navală, se întreabă 
autorii scrisorii, pentru ca noi 
să ducem o politică raționa
lă ?”.

— -----•-----

Ședința
Comitetului Executiv 

al 0.1. Z.
DJAKARTA 23 (Agerpres). — 

După cum s-a anunțat, la 22 fe
bruarie la „Casa presei" din 
Djakarta a avut loc deschiderea 
oficială a ședințelor Comitetului 
executiv al Organizatei Interna
tionale a Ziariștilor.

In cuvîntarea sa, președintele 
O.I.Z., Jean Maurice Hermann, a 
arătat că în ultimul fimp numă
rul membrilor acestei organizații 
a crescut considerabil, ca urmare 
a înscrierii ziariștilor din țările 
Asiei, Africii și Americii Latine, 
care au obfinut recent indepen
denta.

în ședințele sale, Comitetul 
executiv al O.I.Z. va examina pro
blemele organizării unor centre 
de studiu pentru ridicarea califi
cării ziariștilor din țările insufi
cient dezvoltate și problemele 
luptei pentru îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și viată ale 
ziariștilor.

Creșterea delicvențeî
juvenile la

Washingtonul nu este nu
mai capitala Statelor 
Unite, ci și „o capitală a 

crimei și delicvenței tineretu
lui**, se plinge ziarul „New 
York Herald Tribune**. La fie
care sfîrșit de săptămină zia
rele publică lungi relatări des
pre jafurile, asasinatele, violu
rile din zilele anterioare. Re
cent s-au putut citi următoa
rele știri: un membru al Con
gresului este bătut și jefuit în 
plină stradă ; soția unui asis
tent al Casei Albe este rănită 
în timp ce locuința ei este căl
cată de hoți; un meci de rugby 
interșcolar se transformă în
tr-o bătălie sîngeroasă.

„Capitol Hill", unde se află 
situată clădirea Congresului 
S.U.A., a devenit un Ioc pri
mejdios pe care cetățenii îl 
evită noaptea — precizează 
ziarul citat, care adaugă că

Washington
Washingtonul s-a transformat 
într-o „junglă de asfalt**.

Luna trecută numărul asa
sinatelor, violurilor, jafurilor, 
atacurilor armate a fost cu 
17,4 la sută mai mare decît în 
Ianuarie 1962. A fost a șaptea 
lună consecutivă în care s-a 
înregistrat o creștere a numă
rului crimelor și delictelor. 
Washingtonul ocupă primul 
loc printre orașele americane 
în ce privește atacurile arma
te. In ce privește numărul ja
furilor, capitala Statelor Unite 
trebuie să se mulțumească cu 
locul doi. Din anul 1957 nu
mărul delictelor grave a cres
cut cu 43 la sută.

„Nu există nici o îndoială, 
scrie „New York Herald Tri
bune**, că la Washington nu 
mărul crimelor crește mai re
pede decît în restul țării**.

BALTIMORE • Demonstrații 
studențești împotriva

Prima adunare a membrilor
P. IJ. R. S. din Cuba

Sosirea Ia Viena
a unei delegații a C.C» al P.M.R.

VIENA 23 Corespondentul 
Agerpres transmite : La invi
tația Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Aus
tria, la 23 februarie a sosit la 
Viena o delegație a Comitetu
lui Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, condusă de to
varășul Petre Lupu, membru 
al C.C. al P.M.R., șef de secție 
la C.C. al P.M.R.

La sosirea în gara Viena, 
delegația a fost intîmpinată de 
Franz West, membru al Bi
roului Politic al Comitetului 
Central, prim-secretar al Co

mitetului organizației din Vie
na a Partidului Comunist din 
Austria, Rudolf Richter, secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Aus
tria, precum și de alți activiști 
ai C.C. al P.C. din Austria.

în cursul zilei de sîmbătă, 
membrii delegației au avut în
trevederi cu Johann Kbplenig, 
președintele Partidului Comu
nist din Austria, Friedl Fiirn- 
berg, secretar general al parti
dului și alți membri ai Birou
lui Politic al C.C. al P.C. din 
Austria.

HAVANA 23 (Agerpres). — 
în seara zilei de 22 februarie 
a avut loc la Havana prima 
mare adunare a membrilor 
Partidului Unic al Revoluției 
Socialiste. în sala Teatrului 
,.Chaplin” s-au adunat peste 
6 000 de oameni, membri ai 
Partidului marxist-leninist din 
Cuba, care fac parte din or
ganizațiile de partid din trei 
provincii situate în vestul ță
rii — Pinar Del Rio, Havana, 
Matanzas.

In cadrul Adunării, Fidel 
Castro a rostit o amplă cuvîn- 
tare, care a fost transmisă în 
întreaga tară de posturile de 
radio și televiziune.

Fidel Castro s-a oprit în cu
vîntarea sa asupra etapelor 
principale ale dezvoltării re
voluției cubane, subliniind că 
revoluția este un proces com
plex și că revoluția cea mai 
grea și complicată este revo
luția socialistă deoarece este 
revoluția cea mai profundă și 
cea mai radicală din istoria 
omenirii.

în continuare, Fidel Castro 
s-a referit la munca de orga
nizare a partidului

Trebuie să organizăm statul 
nostru socialist, a spus Fidel

Castro, să elaborăm prima iui 
constituție. Pe primul plan se 
află crearea partidului și abia 
după aceea vor fi rezolvate și 
alte probleme ale construcției 
de stat.

Fidel Castro ■ a demascat 
campania anticubană care se 
duce în S.U.A., acțiunile agre
sive împotriva Cubei.

Cuvintele citate de el din 
raportul lui R. I. Malinovski, 
că Uniunea Sovietică va fi în 
primele rînduri ale apărători
lor Cubei, au fost viu aplau
date.

Credem, a spus Fidel Ca
stro, că nu există cuvinte mai 
potrivite pentru a da un răs
puns d-lui McNamara decît 
aceste declarații făcute în nu
mele guvernului sovietic.

Fidel Castro și-a încheiat 
cuVîntrea rostind cuvinte de 
salut în cinstea Partidului 
Unic al Revoluției Socialiste. 
Toți participanții la adunare 
au intonat în mod solemn In
ternaționala.

segregației rasiale
upă șase zile de demonstra
ții ale unui mare număr 
de sfudenfi negri și albi

din orașul Baltimore, proprietarii 
sălilor de spectacole au anunțat 
că au acceptat să pună capăt se
gregației rasiale în toate sălile 
rezervate pînă acum „numai pen
tru albi". După cum transmite a- 
genția Associated Press, ca urmare 
a acestor demonstrații care au în
ceput la 15 februarie, peste 450 
de persoane, în majoritate sfu
denfi de la Colegiul de stat Mor- 
gin, unde sînt admiși numai ne
gri, au fost arestate și întemnițate. 
„Cinci pînă la șase sfudenfi 
au fost înghesuiți înfr-o celulă 
pentru o singură persoană și mulți 
au trebuit să doarmă în coridoa
rele închisorii din Baltimore’’ — 
transmite agenția Reuter.

Reprezentanți ai populației de 
culoare au declarat că vor cere 
efectuarea unei anchete asupra 
condițiilor în care au fost ținuți 
arestații. In același timp, studen
ții arestați au anunțat că ei sînt 
gata să reînceapă demonstrațiile 
imediat ce vor fi puși în libertate, 
dacă patronii sălilor de spectacole 
nu își vor respecta angajamentul 
de a pune capăt segregației ra
siale.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
TASS transmite : Studioul „Mos- 
film” realizează un nou film ar
tistic despre Lenin, cu prilejul 
împlinirii a 93 ani de la nașterea 
sa, la 22 aprilie.

La baza filmului, care redă 
fapte reale, stau amintirile lui 
Maxim Gorki și cartea lui Her
bert .Wells „Rusia în întuneric”. 
Acțiunea filmului se petrece în 
octombrie 1920, Ia locuința lui 
Gorki, unde a sosit Lenin, pentru 
a se odihni și a sta de vorbă cu 
scriitorul. Tot aici el a ascultat 
piese de Beethoven și Chopin, 
interpretate de cunoscutul pianist 
Isai Dobrovein.

Problemele despre care au dis
cutat timp de cîteva ore Lenin 
și Gorki au fost arta, literatura 
și rolul lor în viața societății, 
cultura socialistă. Astfel, conți
nutul filmului îl va constitui de 
fapt o seară din viața Iui Lenin, 
discuțiile sale cu Gorki.

Rolul Iui Lenin va fi 
tat de cunoscutul Boris 
artist al Teatrului de
Moscova, laureat al premiului 
Lenin. Smirnov a reușit să redea 
caracterul complex al Iui Lcnin 
ca om și conducător în spectaco
lele „Orologiul Kremlinului” ți 
„A treia patetica”, precum și în
tr-o serie de filme.

în filmul „Apassionata” Smir
nov dezvăluie încă o latură a 
personalității lui Lenin — atitu
dinea sa față de artă, înțelege
rea

interpre- 
Smirnov, 
Artă din

rolului ei social.

99 LE M0NDE“ despre condițiile de viață
aie negrilor din Franța

Ziarul „Le Monde" publică un 
amplu reportaj semnat de 
Michel Legris despre con

dițiile de viată ale celor 40 000 
de oameni ai muncii negri din 
Franța, in special ale negrilor care 
trăiesc la Paris.

„Parizienii, se spune în reportaj, 
observă de multă vreme că există 
negri care mătură străzile sau 
sfrîng gunoaiele. Ei se mai întîl- 
nesc în autobuz cu alți negri care 
traversează orașul pentru a ajunge 
la o uzină sau la un șantier sub
urban. Ceea ce ei nu știu însă este 
că acești oamesni despre care ar 
putea să creadă că sînt niște 
muncitori ca toți ceilalți trăiesc în 
condiții mizerabile. Scandalul „bi- 
donvilleuri-lor" a fost recunoscut 
și denunțat. Dar mai există alte a- 
glomerări umane în care cele mai 
elementare reguli de igienă sînt 
călcate în picioare. Existența lor 
este mai greu de bănuit. Nu este 
vorba de barăci împrăștiate pe 
un teren întins, ci de pivnițe, de 
hangare, de camere de hotel „a- 
menajate” în chip de dormitoare 
și ascunse privirilor de fațada unui 
imobil. Asemenea dormitoare în 
care oamenii se înghesuie cite 10, 
20, 30 și chiar 40 există la Paris în 
arondismentele 18, 20, 19 în
preajma străzii Petit, în arondis- 
meniul 12 și în împrejurimile Pa
risului. Cel mai mare „cămin” este 
fără îndoială cel de pe strada 
Orgemont din Montreuil ; el are 
302 locatori.

Cum se prezintă acest dormitori 
Inscripția „Depozit de mobile" pe 
jumătate ștearsă de pe fațada clă
dirii indică destul de clar că ea 
n-a fost niciodată destinată să fie 
locuită. Un pasaj îngust și întune
cos ca un fel de culoar, dar nea
coperit, duce la antrepozitele în 
care au fost amenajate 13 „ca
mere". Ne vine greu să dăm acest 
nume încăperilor de cîțiva metri 
păfrați fără ferestre, cu paturi me
talice îngrămădite unele deasu
pra altora. Intre pămîntul de pe

jos și țiglele acoperișului spațiul 
este atit de zgîrcit măsurat incit 
nu mai rămîne loc nici pentru cel 
mai mic obiect. Deasupra culcușu
rilor în care un om abia se poate 
strecura, atît sînt de 
unul de altul, peretele 
perif de îmbrăcămintea 
cuie. Singurul spațiu 
este ocupat de o sobă cu cărbuni. 
De fapt acesta este un lux în alte 
cazuri trebuie să se renunțe la în
călzire. Atunci oamenii trebuie să 
se mulțumească cu un mic reșeu 
cu gaz și este atît de frig incit 
multe nopfi sînt nopți fără somn. 
Există totuși și o „cameră" fără 
fereastră și fără sobă în care căl
dura este aproape înăbușitoare : 
este vorba de o pivniță în care 
nu poți intra decît încovoindu-fe.

Dar etajul I al „căminului" de 
la Montreuil oferă un spectacol și 
mai lamentabil 
muncitorii negri 
lucru. Aici nu 
distincte. Sînt o 
care comunică între ele prin scări 
sau platforme atît de putrede in
cit sub ele se vede zidul, 
crede în cala unei vechi

Cei mai mulți dintre 
sînt culcafi pentru că nu 
se așeze pe paturile 
Alții mănîncă orez 
vas comun. Peste tot 
este înspăimîntătoare. 
niște animale’’ -— cor 
stefe unul dintre negri.

Și fără să vrei îți vine în minte 
că nu lipsesc decît lanțurile la pi
cioarele acestor oameni pentru ca 
să te crezi pe bricul „Speranța", 
la bordul căruia căpitanul Ledoux 
ducea spre robie pe Tamango și 
pe tovarășii săi despre care Pros
per Merimee scria : „La nevoie 
ar fi putut încăpea mai mulți; dar 
trebuie să fii uman și să lași unui 
negru cel puțin cinci picioare în 
lungime și două picioare în lă
țime pentru a se putea mișca”.

Intr-un asemenea Univers s-ar

apropiafe 
este aco- 
agățată în 
disponibil

la ora la care 
se întorc de la 
mai sînt încăperi 
serie de poduri

Te poți 
corăbii, 
oameni 
pot să 

suprapuse, 
dintr-un 

impresia 
. „Trăim ca 

— constată cu țri-

a clasei muncitoare din Cehoslovacia

■Tnnml

Tratativele de
NAIROBI 23 (Agerpres). — 

De mai multe zile se desfă
șoară la Nairobi tratative în
tre ministrul coloniilor al Ma- 
rii Britanii, Duncan Sandys, 
și reprezentanții celor două 
partide africane din Kenya.

Aceste tratative se referă la 
problemele ridicate de alcă
tuirea unei noi constituții pen
tru Kenya. Potrivit agenției 
Reuter, în cursul tratativelor 
au apărut divergențe între re
prezentanții celor două partide 
cu privire la unele prevederi 
ce ar urma să fie incluse în 
noua constituție.

Problema divergențelor din
tre cele două partide nu este 
îh condițiile actuale imposibil

la Nairobi
rezolvat. Aceasta o dove-de

dește faptul că ele au ajuns în 
trecut la un acord care a per
mis constituirea unui guvern 
de coaliție care și în prezent 
este la putere. Ceea ce consti
tuie elementul esențial este 
faptul că colonialiștii brita
nici caută să profite de exis
tența divergențelor pentru a 
amîna cît mai mult posibil a- 
cordarea independenței Ke- 
nyei. în cursul actualelor tra
tative, Sandys folosește aceeași 
metodă pentru a impune 
punctul de vedere englez.

Tratativele de la Nairobi vor 
mai continua cîtva timp. La 
23 februarie a avut loc din nou 
o întîlnire a participanților la 
tratative.

e împlinesc 15 ani 
de la evenimentele 
din februarie 1948 
din Cehoslovacia. 
Momentele acelea 
au fost de o im
portanță deosebită

pentru viitorul Cehoslovaciei, 
pentru dezvoltarea ei ulterioa
ră pe drumul către socialism. 
Cercurile reacționare din inte
riorul țării, sprijinite din Occi
dent, încercau să readucă Ce
hoslovacia în situația dinainte 
de război, să provoace o criză 
politică internă, să elimine pe 
comuniști din guvern, să in
staleze la putere o formație 
guvernamentală dispusă să 
facă jocul burgheziei și să îm
piedice transformările revolu
ționare. Manevrele reacțiunii 
au fost însă dejucate. Cu o 
forță impresionantă, cu o hotă. 
rîre fermă, născută din expe
riența anilor de suferință și 
luptă, oamenii muncii din Ce
hoslovacia, în frunte cu comu
niștii, s-au ridicat spre a zădăr
nici uneltirile dușmanilor — 
interni și externi — ai aspira
țiilor de progres social ale ma
selor muncitoare. Puternicele 
manifestații populare, crearea 
comitetelor de acțiune ale 
Frontului Național, greva ge
nerală demonstrativă au ară
tat că poporul cehoslovac și-a 
ales cu fermitate drumul — 
drumul spre o viață nouă, so
cialistă. La capătul zilelor a- 
celea de aprigă încleștare po
porul a obținut victoria : mi
niștrii reacționari au fost a- 
lungați din guvern, iar în lo
cul lor au fost numiți oameni 
legați de năzuințele populare, 
credincioși intereselor poporu
lui.

'Au trecut de atunci 15 ani. 
In acești ani, sub conducerea 
încercată a Partidului Comu
nist, oamenii muncii din Ce
hoslovacia frățească au obți
nut mari realizări pe calea de- 
săvîrșirii construcției socialis
te. Cehoslovacia a făcut noi și 
însemnați pași înainte în dez
voltarea continuă a economiei 
și culturii, în ridicarea nivelu
lui de trai material și cultural 
al celor ce muncesc. In întrea
ga economie națională au tri
umfat relațiile de producție 
socialiste.

In prezent, poporul Ceho
slovaciei îndeplinește sarcinile 
trasate de către cel de al XII- 
lea Congres al Partidului Co
munist din Cehoslovacia. Rea
lizarea acestor sarcini va 
duce, fără îndoială, la crește
rea forței economice și politi
ce a Republicii Socialiste Ce
hoslovace.

In marea familie a lagăru
lui socialist, împreună cu cele
lalte țări socialiste, Cehoslova
cia militează pentru triumful 
ideilor coexistenței pașnice, 
pentru menținerea și consoli
darea păcii, pentru înfăptuirea 
dezarmării generale și totale, 
împotriva colonialismului, îm
potriva uneltirilor agresive ale 
dușmanilor păcii.

Intre Republica Populară 
Romînă și Republica Socialis
tă Cehoslovacă s-au statorni
cit relații de sinceră și frățeas
că prietenie. Relațiile dintre 
țările și popoarele noastre se 
întăresc continuu. Poporul ro
mîn, tineretul nostru se bucu
ră sincer de realizările Ceho
slovaciei socialiste și îi urează 
noi succese pe drumul socia
lismului.

putea crede că nu este loc decît 
pentru abrutizare. Totuși acești oa
meni se străduiesc să reziste. Este 
evidentă grija negrilor de a-și 
menține demnitatea umană. Ei se 
străduiesc să-și ascundă mizeria 
și este greu să-ți închipui că ne
grul pe care îl întîlnești duminică 
îmbrăcat cu o impecabilă cămașă 
albă și cu un costum bine călcat 
nu este poate un student, ci unul 
din cei 302 locatari de pe strada 
Orgemont care nu au pentru a se 
spăla decît o singură cișmea în
ghețată în fundul curții". Otawa : Demonstrați* studențească împotriva înarmării nuclear*,

Arestarea unor
contrarevoluționari cubani

HAVANA 23 (Agerpres). — 
Navele flotei maritime militare 
ale Cubei au redat tării două 
pescadoare acaparate de con
trarevoluționari. Aceste nave au 
fost descoperite pe una din insu
lele aflate în vecinătatea Cubei.

Contrarevoluționarii arestați în 
timp ce încercau să debarce în 
Cuba, au recunoscut că aparțin 
unui grup instruit de Agenția 
centrală de investigații a S.U.A., 
avînd misiunea specială de a in
troduce armament în Cuba și de 
a organiza în nordul provinciei 
Las Villas bande de contrarevo
luționari.

Asupra contrarevoluționarilor 
arestați 8-au găsit arme, docu
mente, bani și uniforme aparți- 
nînd forțelor armate ale S.U.A.

în legătură cu acest caz, agen
țiile americane de informații au 
difuzat la 21 februarie știrea că 
două avioane cubane ar fi deschis 
focul în largul mării asupra unei 
nave pescărești americane. De
partamentul de Stat, fără să sta
bilească care este realitatea, a 
trimis de îndată guvernului Cu-

bei „un protest vehement” și a 
cerut lămuriri. Unii congresmeni 
au cerut să fie luate împotriva 
Cubei cele mai hotărîte măsuri.

Dezmințind afirmațiile născo
cite în S.U.A., declarația Minis
terului Forțelor Armate Revolu
ționare al Cubei arată că cele 
două avioane au efectuat un zbor 
spre nord de litoralul cuban în 
căutarea celor două nave pescă
rești care, acum cîteva zile, în 
timpul unor acțiuni piraterești au 
fost capturate de contrarevolu
ționarii ce operau de pe terito
riul Statelor Unite.

Este semnificativ faptul că doi 
americani, Benjamin Washington 
și căpitanul P. Jackson, care se 
aflau pe bordul navei, au decla
rat Ia 21 februarie în cadrul 
unei conferințe de presă la Key- 
West, că știrea privind atacul a- 
supra navei lor este eronată.

Apoi, la 22 februarie însuși mi
nistrul de război al S.U.A., Mc
Namara a declarat că nava pescă
rească despre care este vorba 
„nu purta pavilionul american”.

BE SCUHT
FRAGA 23 (Agerpres). — 

După cum anunță Ceteka, la 
Praga a luat sfîrșit la 23 fe
bruarie ședința Consiliului 
„Interviziunii**, la care au 
participat reprezentanți din 
R.P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R.D. Germană, R.P. 
Polonă, R.P. Romînă, R.P. Un
gară și U.R.S.S. Consiliul a 
aprobat un plan care preve
de ca in cel de-al doilea tri
mestru al anului 1963 să se 
facă schimburi cu peste 100 
de programe televizate.

mate Sovietice. La recepție au 
participat mareșali ai Uniunii 
Sovietice, atașați militari, ai 
aerului și navali de pe lingă 
misiunile diplomatice din Mos
cova. Recepția s-a desfășurat 
intr-o atmosferă prietenească.

LEOPOLDVILLE 23 (Ager
pres). — Potrivit unui mesaj 
transmis de postul de radio 
Katanga, în localitatea Kapan- 
ga, situată la frontieră cu An
gola, a izbucnit o răscoală a 
detașamentelor de jandarmi. 
Răsculații l-au arestat și apoi 
l-au închis pe ofițerul lor su
perior. Ei au atacat apoi mai 
multe locuințe și persoane ci
vile. Răscoala, relatează agen
ția U.P.I., a izbucnit deoarece 
de mai multă vreme jandar
milor nu li s-au plătit soldele.

De la baza aeriană Kamina 
a fost trimis în mare grabă un 
detașament de soldați suedezi, 
aparținînd forțelor O.N.U. în 
Congo, care a intervenit, de

zarmînd 500 de jandarmi ka- 
tanghezi.

Pînă la noi ordine, autori
tățile O.N.U. au hotărît rămâ
nerea unei companii militare 
suedeze în localitatea Kapan- 
ga.

LEOPOLDVILLE 23 (Ager
pres). — Agenția Reuter anun
ță că primul ministru congo- 
lez, Adoula, a făcut o vizită la 
Elisabethville, iar la 22 februa
rie s-a înapoiat la Leopoldvil
le. Vizita lui Adoula în Katan
ga face parte din planul „re
concilierii naționale", aplicat 
în momentul de față în Congo 
sub egida O.N.U.

Conferința de presa
a lui Kennedy

WASHINGTON 23 (Ager
pres). — In conferința sa de 
presă din 21 februarie, pre
ședintele Kennedy s-a referit 
la stadiul tratativelor în legă
tură cu acordul privitor la în
cetarea experiențelor nucleare. 
Una din întrebările puse de 
ziariști a fost în legătură cu 
afirmația senatorului Hump
hrey, că în cazul cînd nu se va 
ajunge pînă în luna aprilie la 
stadiul final de pregătire a 
unui acord cu privire la inter
zicerea experiențelor cu arma 
nucleară, omenirea ar putea să 
piardă pentru totdeauna acest 
prilej de realizare a acordului. 
Subliniind că -„există unele 
aspecte critice care trebuie lă-

murite cu atenție”, președin
tele S.U.A. a declarat: „Cred 
că persoanele care se opun 
eforturilor în vederea încheie
rii acordului (Kennedy nu a 
precizat dacă este vorba de 
oamenii politici și de știință 
din S.U.A. care au cerut în 
ultima vreme 
tativelor și 
periențelor 
trebuie să 
în vedere
nativa este răspîndirea a* 
cestor arme, care ar putea să 
ajungă în mîinile unor guverne 
lipsite de răspundere sau care 
ar putea să dezlănțuie, prin 
accident, o conflagrație nucle
ară mondială.

ruperea tra- 
continuarea ex- 

nucleare — n. r.) 
aibă tot timpul 
faptul că alter-
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upă cite se 
pare, abstrac- 
ționiștii occi

dentali manifestă o 
înclinare mereu mai 
mare pentru auto
matizare. Multi din
tre ei au ajuns, se 
vede, la concluzia 
că „arta" abstrac
tionists presupune 
nu numai o totală 
economie de... gîn- 
dire ci și un minim, 
foarte minim, con
sum de orice efort 
fizic. La ce bun să 
se mai ostenească 
înmuind, de pildă,

D pensula și întinzînd 
culoarea pe pînză t 

Primul pas pe dru
mul spre „automa
tele — creatoare de 
picturi' a fost făcut 
de americanul Pol-

F vorba de un bor
can găurit, conți- 
nînd vopsea și a- 
tîrnat de o sfoară. 
„Pictorul"
decît să dea 
care rapidă,

nu face 
o miș- 
circu-

O perfecționare în 
această direcție a 
adus-o pictorul el
vețian Tinguely. El 
a prezentat o „ma
șină" care, printr-o 
serie de explozii îm-

mente larg utilizată 
de pictorii abstrac- 
ționiști francezi și 
vest-germani: ei
creează cu pulveri- 
zatorul.
francez remarca, nu

Un ziarREVOLVERUL
lack care se auto- 
apreciază drept pic
tor abstractionist. 
Inovația lui Pollack, 
aplicată deja de cî- 
țiva ani, poartă nu
mele de „dripping".

CARE...
Iară, cutiei.
de vopsea cad pe 
diferitele bucăți de 
pînză atîrnate jur- 
Imprejur și „pictu
rile" sînt gata.

Stropii

r

proașcă pur și sim
plu vopsele pe pînză, 
creînd tablouri 
straefioniste.
riantă a
„inovații' e actual-

ab-
O va- 

acestei

fără ironie, că prin 
asemenea: metodă se 
pot obține chiar și 
1 000 de tablouri 
pe zi.

Ultimul șl cel mai 
senzațional pas îna-

irite în domeniul au
tomatizării în pic
tură a fost făcut în 
S.U.A. Aflăm că unii 
pictori abstracțio- 
niști americani au 
început să utilizeze 
în pictură... revolve
rul. Tablourile se 
execută... împușcînd 
vopsea cu un revol
ver pe pînză.

Revolverul... care 
desenează ni se pare 
a fi un 
bol al
picturii 
niște.

fel de sim- 
scrintelilor 
abstracțio-

E. R.

RIO DE JANEIRO — Săpfămîna- 
lu| „Liga", (organul țăranilor din 
Brazilia) publică un articol despre 
recentele acțiuni eroice ale pa
trioților din Venezuela, care au 
capturat nava „Anzoategui". In 
articol se menționează că ac
țiunea patrioților de pe 
zoategui” 
gii lumi 
tancourt 
față rezistenței organizate a po
porului venezuelean, care 
gata de orice sacrificiu pentru a-și 
elibera patria de sub dominația 
S.U.A.’’.

In articol se subliniază că lupta 
poporului din 
altor popoare 
se bucură de 
brazilian.

a 
că 
este

„An-
demonstrat între- 
regimul lui 

nevoit să
Be- 
facă

este

Venezuela, ca și a 
din America Latină, 
sprijinul poporului

MOSCOVA. — La 23 februa
rie, N. S. Hrușciov, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C.U.S., a 
primit o delegație a Partidului 
Comunist din Brazilia în frun
te cu Luis Carlos Prestes, se
cretar general al C.C. al parti
dului.

MOSCOVA. — Mareșalul 
M. V. Zaharov, șeful statului 
major general al Armatei So
vietice șl Flotei Maritime Mi
litare, a oferit la 23 februarie 
o recepție în cinstea celei de-a 
45-a aniversări a Forțelor Ar-

GORKI 23 (Agerpres). —• 
TASS transmite : Oamenii <le 
știință sovietici au calculat tem
peratura din interiorul Lunii 
pînă la o adîncime de 50—60 km 
și au ajuns la concluzia că ea 
este de aproximativ 1000 de 
grade. Cercetările au fost efec
tuate la Institutul radiofizic din 
Gorki 'și se bazează pe măsura
rea exactă a radiațiilor. Stabi
lind intensitatea radiațiilor pe o 
lungime de undă de la 1,5 la 50 
centimetri, oamenii de știință au 
stabilit pe de altă parte că tem
peratura din Lună la o adîncime 
de 15—20 metri este cu 25 
grade mai înaltă decît la supra
față. Oamenii de știință consi
deră că singura explicație a creș. 
terii temperaturii o dată cu creș
terea lungimii de undă este fap
tul că în interior Luna este în 
stare de incandescență.

BAMAKO. — Intre 10 și 20 fe
bruarie a avut loc la Bamako pri
ma sesiune a secretariatului per
manent al Conferinței femeilor a- 
fricane. Intr-un comunicat dat pu
blicității după sesiune se subli
niază că femeile africane trebuie 
să se consacre luptei pentru rea
lizarea unității Africii. Secretaria
tul a hotărît ca în fiecare an la 
31 iulie să fie sărbătorita „Ziua 
femeii africane". Secretariatul a 
luat, de asemenea, o serie de ho- 
tărîri cu privire la activitatea care 
urmează a fi desfășurată în vede
rea educării și ridicării nivelului 
cultural și profesional al femeilor 
africane. In acest sens vor fi or
ganizate seminarii și zile de stu
diu.

lui, au declarat că nu vor pă
răsi această piață atîta timp 
cît guvernul nu le va asigura 
de lucru.

RANGOON. — La 23 februa
rie, guvernul Birmaniei a ho- 
tărît naționalizarea băncilor 
din țară. Naționalizarea intră 
în vigoare în aceeași zi Ia ora 
13 ora locală. Naționalizarea 
afectează toate băncile din 
țară, inclusiv băncile străine. 
In același timp, guvernul a 
constituit un comitet menit să 
supravegheze operațiunile de 
trecere a băncilor particulare 
în proprietatea statului. Co
mitetul este condus de minis
trul de interne, colonelul 
Kyaw Soe. Toți directorii de 
bănci au fost invitați să in
formeze personalul lor despre 
hotărîrea guvernului birman. 
Toate băncile au fost puse sub 
supravegherea organelor de 
stat.

DELHI (Agerpres). — Secre
tariatul Consiliului Național 
al Partidului Comunist din In
dia a adresat o telegramă de 
protest împotriva asasinării, a- 
restării și persecutării demo
craților irakieni. In telegramă 
se cere să se pună imediat 
capăt acestor persecuții și să 
se asigure comuniștilor și tu
turor patrioților din Irak drep
turi și libertăți cetățenești.

SANTIAGO. — Exprimîndu-și 
indignarea față de ajutorul dat 
de unitățile navale și aeriene ale 
S.U.A. în urmărirea navei „An- 
zoategui", capturată de către pa- 
trioții venczueleni, Confederația 
oamenilor muncii din Chile a a- 
dresat ambasadorului S.U.A. în 
Chile, Charles Cole, o scrisoare 
în care protestează împotriva a- 
mestecului guvernului S.U.A. în 
afacerile interne ale Venezuelei 
și cere să fie respectat dreptul 
la autodeterminare al popoarelor 
care luptă pentru independența 
lor. Scrisoarea menționează că 
intervenția S.U.A. a indignat 
profund pe oamenii muncii din 
Chile.

CARACAS. — La Caracas, 
capitala Venezuelei, au decla
rat greva foamei peste 400 de 
șomeri. Șomerii adunați in una 
din piețele centrale ale orașu-

'ATENA. — Lingă insula Rhodos 
a apărut brusc din mare, o insulă 
de nisip de circa 120 de metri ca 
urmare a transportării unei mari 
cantităfi de nisip de către curenții 
marini. Acest fenomen a stîrnit 
curiozitatea multor locuitori din 
Rhodos, care au început să vizi
teze noua insulă.

LONDRA. — 17 tineri „sportivi" 
din orașul Lakestone din Anglia 
au reușii să intre cu toții într-o 
ladă de gunoi de proporții destul 
de mici. Prin aceasta, ei au bătut 
„recordul" stabilit de colegii lor 
americani care au devenit cunos- 
cuți prin priceperea de a intra 15 
oameni într-o cabină telefonică, 
linul din noii „recordmani", acel 
care s-a aflat la fundul lăzii, și-a 
pierdut pentru moment cunoștința.

ROMA. — Ettore Fenderl, in
ventatorul confetti-Ior, care tră
iește în localitatea Treviso (Ita
lia), a sărbătorit recent cea de-a 
101-a aniversare de la nașterea sa. 
Ziarul elvețian „La Tribune de 
Geneve" scrie că Ettore Fenderl, 
pe cînd era copil, urmărea de la 
etajul casei părintești o defilare 
de carnaval, și a fost atît de en
tuziasmat, îneît, neștiind cum să-și 
manifeste bucuria, a rupt în bu
cățele mici mai multe coli de hîr- 
tie colorată pe care le-a împrăș
tiat deasupra cortegiului partici
panților la carnaval. Astfel, con
chide ziarul, au luat naștere con- 
fetti-le. Ettore Fenderl a primit 
mii de scrisori și telegrame de fe
licitare cu prilejul aniversării 
sale.

SINGAPORE. — în ciuda pre
zenței trupelor engleze, patrioții 
din Borneo de nord n-au depus ar
mele. Populația continuă lupta 
pentru eliberarea de sul> jugul co
lonialiștilor. Pierzînd speranța în 
înăbușirea rapidă a răscoalei, co
lonialiștii au recurs la metoda lor 
preferată : au promis mari sume 
de bani celor care vor da autori
tăților informații despre partizani. 
Pînă în prezent însă colonialiștii 
n-au avut cui să plătească nici un 
astfel de „premiu".
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