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Proletari din toate țările, uniți-văl

cinteia
tineretului

cum mai mult de 700 
ha. De asemenea, au 
fost executate diferi
te lucrări de întreți
nere a arăturilor de 
toamnă pe o suprafa
ță de peste 1 000 ha.
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Au început însămînțările
• In regiunea BA

NAT a început însă- 
mînțarea culturilor, 
din epoca I. Unită
țile agricole sociali
ste din comunele Șag 
ți Sinmihaiu Romîn 
au semănat primele 
suprafețe cu mazăre, 
borceag, ovăz. in 
unele gospodării a- 
gricole colective din 
raioanele Arad, Lipo- 
va, Lugoj, Timișoara 
a început și semă
natul sfeclei de zahăr 
și florii-soarelui.

Gospodăriile agri
cole de stat și gospo
dăriile agricole co
lective din regiune 

însămînțat pînă a-

• Îndrumate de in
ginerii agronomi, 
gospodăriile colective 
din regiunea CRIȘA- 
NA au luat măsurile 
necesare în vederea 
executării lucrărilor 
de primăvară în tim
pul optim. Pe parce
lele unde terenul S'a 
zvîntat lucrează trac
toare, iar pe cele mai 
umede, se lucrează cu 
atelaje. In felul a-

cesta, colectiviștii din 
comunele Apateu, 
Beliu, Ineu, Bocsig și 
Olari au terminat în- 
sămînțarea trifoiului, 
lucernei, pe întreaga 
suprafață prevăzută 
și au însămînțat
50 la sută din su
prafețele rezervate 
pentru Bfeclă de za' 
hăr și floarea-soare- 
lui. Gospodăriile co
lective din raioanele 
Ineu, Criș, Salonta și 
Marghita au arat și 
pregătit pînă acum 
peste 1500 ha ce 
vor fi însămînțate 
diferite culturi.

cu

(Agerpres)
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îteva luni natura 
a stat închisă în 
ea, încotoșmănată 
bine, și timpul a- 
cestei șederi — 
sub frig și zăpadă 
— se prelungise

cam mult. Oamenii satelor ie
șeau pe la porți, așteptau pri
măvara așa cum aștepți ca din 
mugurele mic și cenușiu să ră
sară printr-o formidabilă explo
zie pașnică floarea alb tranda
firie a cireșului.

Și iată că așteptata schim
bare a timpului s-a produs. 
Cînd ? Cu o săptămînă în urmă? 
Nu. Alaltăieri, soarele a răsărit, 
venind parcă din alt anotimp și 
țara l-a întimpinat rîzînd. Au 
zîmbit ogoarele. Au zîmbit oa
menii. Specialiștii din Consiliul 
Superior al Agriculturi au trans
mis prin radio primele reco
mandări din campania care în
cepe. A venit primăvara. Reîn
cepe bătălia belșugului!

Era de așteptat ca harnicii 
noștri colectiviști, 
rii ogoarelor vor 
acest semnal din 
ment. De aceea ieri, în cea de 
a doua zi de adevărată primă
vară, am luat mașina și am 
pornit la drum spre inima Bă
răganului.

Semnul dinții al noului ano
timp l-am aflat la primii kilo
metri de la marginea Bucu- 
reșțiului: pe un izlaz, aproape 
de drum, un tînăr îngrijitor de 
oi ieșise cu o turmă de miei la 
păscut. Dar iată, ceva mai de
parte, un alt semn că primă
vara a venit: aproape 150 de 
colectiviști — majoritatea tineri 
— lucrau de zor cu tîrnăcoa-

toți lucrăto- 
răspunde la 
primul mo-

pe, hîrlețe la construirea unui 
drum, iar mai alături la con
struirea unui dig. Zeci de că
ruțe făceau du-te vino continuu 
transportînd pămînt. Borna ki
lometrică indică comuna Cătu- 
nești. Discutăm cu șeful lucră
rilor, brigadierul Nae Alexan
dru, de la care aflăm că pentru 
construcția digului se vor săpa 
și transporta 5 600 metri cubi 
de pămînt. Digul va ajuta la 
crearea unui lac de acumulare, 
care va fi folosit, pe de o parte, 
ca iaz pentru pește (14 hec
tare), dar și la irigarea celor 
100 de hectare de grădină.

— Colectiviștii au hotărît 
să-și sporească în acest an și 
mai mult veniturile, spunea 
brigadierul. Am hotărît să fo
losim primele zile frumoase 
pentru lucrări. Tinerii au fost, 
după cum se vede, printre pri
mii care au ieșit la muncă. Ia- 
tă-i, cu ei, pe secretarii orga
nizațiilor U.T.M. din brigăzi —* 
Ion Gavrilă și Ion Mincu.

Pornim mai departe. Dar n-am 
mers o sută de metri și a tre
buit să oprim. Alte cîteva sute 
de oameni lucrau împrejurul 
serelor gospodăriei colective. 
Lumina primăverii cădea căl
duță deasupra celor 1300 de 
metri pătrați de semănături 
proaspete :

— Notați, a adăugat vicepre
ședintele gospodăriei, tovarășul 
Gh. Stere, intîlnit aci: aproape 
toți colectiviștii participă astăzi 
la lucrări din campania de pri
măvară sau pregătitoare. Eva- * 
cuează apele de pe semănături, 
fertilizează solul...

O oprire fugară în comuna

din Lupeni
Ir TlflSlT? au trecut de multe

HW ori pe iîngă °bă-I JEl trînă uscățivă, cu
mU chipul brăzdat de

li iiiiiii cute adînci. Ori 
de cîte ori au în- 

tîlnît-o, ei i-au dat „bună ziua", 
s-au înclinat ușor în fața ei 
— în semn de respect — și au 
privit-o îndelung. Ar fi vrut 
să-i cunoască viața, să știe mai 
multe despre ea, dar n-au în
drăznit niciodată să-i răsco
lească amintirile.

Iată însă că, zilele trecute, 
filmul „Lupeni 29" i-a ajutat 
să se întîlnească din nou cu 
această femeie — Ana Golcea, 
cu întreaga ei viață. Filmul 
le-a prezentat tinerilor imagini 
impresionante, necunoscute de 
ei, despre viața grea din trecut 
a minerilor, despre lupta lor 
eroică, sub conducerea Parti
dului Comunist, pentru o viață 
mai bună, mai omenească. Fil
mul a constituit pentru tineri 
o adevărată lecție de istorie 
în imagini.

Cînd au aflat însă că în mij
locul lor trăiesc cîțiva dintre 
eroii filmului, ei au sim
țit nevoia să-i cunoască per
sonal, să stea de vorbă cu 
acești oameni, să afle și alte 
lucruri pe care pelicula filmu
lui nu 
prinde, 
plinită. 
U.T.M.
nerea lor, o întîlnire între ti
neri și Ana Golcea și Vasile 
Feher. martori ai sîngerosului 
eveniment din 1929.

le-a putut, firește, cu- 
Și dorința le-a fost îm- 
Comitetul orășenesc 

a organizat, la propu-

Sîntem în sala în care 
loc această întîlnire. Pe o 
napea plușată iau loc cei 
bătrîni mineri. In jurul lor — 
ca într-o familie cu mulți co
pii — se așează, pe scaune, zeci 
de tineri : mineri, muncitori, 
elevi. E un cadru intim, tovă
rășesc, prielnic pentru depăna- 
rea amintirilor...

— Povestiți-ne despre viața 
dumneavoastră, despre fiul 
dumneavoastră, cum l-ați cres
cut ? — o roagă tinerii pe Ana 
Golcea.

Zeci de priviri scînteietoare 
se îndreaptă către chipul blind 
al bătrînei. Cît de zbuciumată 
trebuie să-i fi fost viața, cît 
de mari trebuie să fi fost du
rerile și suferințele prin care 
a trecut din moment ce pe 
chipul acesta blînd s-au adu
nat atîtea cute și atît de adînc 
întipărite! Și iată că tinerii 
află acum, încă o dată, chiar 
de la Ana Golcea, întreaga po
veste a vieții ei:

Eram tînără ca și voi, 
dornică de viață. M-am căsă
torit la două zeci și ceva de 
ani. Nici bărbatul meu nu era 
cu mult mai mare. Dar, cum 
ați putut vedea din film, în 
plină tinerețe, a murit sub dă- 
rîmăturile minei. Am rămas 
văduvă, cu un copil de doi 
ani. N-aveam ce mînca. M-am 
angajat atunci la mină. Copilul 
n-aveam cu cine să-1 las acasă 
și-l luam cu mine la lucru. De 
multe ori îl găseam mîncînd 
cărbuni de foame.

Zguduitoare imagine 1 Ea 
îndeamnă pe loc, la reflecții

are 
ca- 
doi

Băiatul meu a Vrut să Se 
facă și el miner. Nu l-au pri
mit ucenic pentru motivul că 
era fiu de comuniști. O- 
dată, pentru ca să-și bată joc 
de el, i-au spus că-1 primesc 
ca ucenic și, cînd și-a făcut 
formele, l-au angajat ca mă
turător la ateliere.

Cîte umilințe trebuia să în
dure atunci un tînăr pentru a 
învăța o meserie 1

Sînt aici, în această sală, 
zeci de elevi ai școlii profe
sionale de mineri, care vor in
tra peste cîteva luni în aba
taje ca muncitori calificați. Ce 
pot spune ei despre anii lor de 

«««-» ucenicie ?. Unul din elevi, IonEl ™ ^^Megmet simte el însuși ne
voia sa faca o paralela, o com
parație, între cele ce se petre
ceau în trecut și viața pe care 
o trăiesc tinerii de azi:

„Vasăzică, vorbește el, pe 
vremea aceea tinerii erau cu 
greu primiți ca ucenici. Azi, 
școala noastră are 723 de elevi. 
Atunci ucenicii trebuiau să se 
întrețină singuri, noi primim 
în mod gratuit totul — de la 
gumă, pînă la hainele pe care 
le purtăm. Ei abia de puteau 
să învețe printre corvezi o me
serie — noi avem maiștri, in
gineri, profesori care ne pre
gătesc zi de zi, în mod temei
nic. Școala ne pune la dispo
ziție laboratoare, haine de pro
tecție, dormitoare moderne".

adînci, la comparații. „Azi, în 
timp ce noi ori părinții noștri 
ne aflăm în producție, copiii 
sînt îngrijiți la creșe, grădinițe 
și cămine. Azi, în timp ce noi 
scoatem cărbuni în abataj, ei 
se joacă — supravegheați de 
educatoare — sub bolta ceru
lui, în parcuri și solare — 
anume construite...” Gîndurile 
acestea sînt întrerupte de firul 
povestirii:

— Scurtă mi-a fost viața și 
cu Petre, cel de-al doilea soț. 
Doar trei ani am stat îm
preună. Apoi, știți ce s-a întîm- 
plat. Petre, ca și ceilalți mi
neri, s-a ridicat la luptă îm
potriva patronilor. în locul

pîntec. Am rămas din nou vă
duvă — acum cu trei copii. De 
aici încolo au început pentru 
mine ani și mai grei de viață. 
„Iți arătăm noi ție dreptate" 
— m-au luat în primire jan
darmii chiar a doua zi după 
grevă. Mi-au pus cătușe la 
mîini și m-au purtat din jan
darmerie în jandarmerie, pînă 
am ajuns la Deva. Așa 
dus-o cîțiva ani.

— Cum ați reușit să 
creșteți copiii, tovarășă 
cea ?
murindă o fată.

— E și asta o poveste 
tristă. Pe mine nu m-au pri
mit în serviciu pînă în 1940. 
„Du-te la comuniști să-ți dea 
ei serviciu” — îmi spuneau di
rectorii. Numai eu știu cît a 
trebuit să mă chinuiesc — zi și 
noapte munceam pe unde pu
team — ca să-i cresc.

am

vă 
Gol- 

întreabă cu voce tre-
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Tractoriștii sînt deja pe cîmp. Li se trimit carburanți.Imaginea zilei: oameni și mașini pornesc ofensiva belșugului Semințele selecționate sînt transportate pe ogoare.

următoare — Movilița: și aici 
se lucrează ; pe kilometri în
tregi de cîmpuri se răspîndesc 
îngrășăminte naturale ; dar iată 
și primele lucrări cu atelajele 
pe terenurile unde nu pot intra 
încă tractoarele: boronitul te
renurilor care vor fi semănate 
cu porumb. Dăm binețe colec
tiviștilor și în cîteva minute fo
tografia e gata.

— Nu uitați să scrieți: po
rumb 5 000 pe cît mai multe 
hectare! Acesta e angajamen

tul brigăzii A întîi a lui Gh. 
Bănică din Movilița pentru 
1963.

Bărăganul se desfășoară îna
intea noastră în toată splen
doarea lui, mai departe. Pă- 
mîntu'i reavăn și linia orizon
tului dispare topită-n lumină, 
ca linia mării.

Cu cîțiva kilometri înainte 
de Urziceni, sătenii din Coșe- 
reni ne anunță că în diminea
ța acestei zile au pus în pă
mînt primele semințe — mază

rea. Dar un tovarăș de la Sfa
tul popular raional Urziceni 
ne-a completat lista : semăna
tul a început la 9 martie și în 
Alexeni, Sărățeni, Creața-Le- 
șile, Lipia și în alte gospodării 
colective. Acțiuni ample de 
terasări au început în Jilavele, 
Drăgoești, Cătunești...

Drumul se desfășoară larg, 
înainte. La G.A.S. Malu cobo- 
rîm însă din nou : de la centrul 
de sortat și selectat semințe 
rutierele ies doldora de saci,

Pomul n-are încă Irunze, dar ei se glndesc la fructe.Pe ogoare nu pot intra încă tractoarele. Dar boronitul nu poate întîrzia!

Destinația : gospodăriile colec. 
ve din raion. Cifra zilei — 
8 600 de kilograme semințe 
sortate.

S.M.T. — Bălăci. Rutierele și 
cisternele intră și ies. Se trans
portă carburanți la brigăzile de 
tractoare. Intr-adevăr, obser
văm că imensul parc de UTOS- 
uri al S.M.T.-ului Bălăci parcă 
a dispărut. Peste o sută de 
tractoare sînt deja la dispoziția 
colectiviștilor din 11 comune. 
Unul dintre tractoriști are 28 
de ani și poartă pe piept stelu
ța de Erou al Muncii Socialiste 
— e tînărul Ene Gheorghe.

Și iată Slobozia. Am parcurs 
deci peste 120 de kilometri 
spre inima Bărăganului în pri
ma zi de campanie a primăve
rii 1963. Peste tot i-am intîlnit

colectiviști,
muncitori

tractoriști, 
din
ac
ta

pe 
mecanizatori, 
G.A.S.-uri și S.M.T.'uri în 
țiune. Oameni la semănat, 
îngrijit semănăturile vechi, la 
desfundări, oameni în livezile 
de pomi, mașini încărcate cu 
anvelope, piese de rezervă pen. 
tru tractoare și cu... paturi pli
ante pentru tractoriști, A în
ceput campania !

Un avion trece razant peste 
Slobozia venind din direcția 
G.A.S.'ului din localitate. Se 
vede că a răspîndit îngrășămin
te pe ogoare și fotoreporterul 
arde de nerăbdarea de a-i face 
o fotografie pilotului. Ajungem 
însă prea tîrziu : directorul 
G.A.S.-ului, tovarășul Crișan 
Peneș, ne spune că pe toate 
cele 1 500 de hectare cu grîu

de toamnă ale gospodăriei a 
fost administrat azotat de amo
niu și avionul a plecat chiar în 
aceeași zi spre altă gospodărie. 
Ne mulțumim cu imaginea unui 
cîmp de tractoare ieșite la gră- 
patul semănăturilor de toamnă.

Și ultimul popas : consiliul 
agricol raional Slobozia. Sîntem 
primiți cu... ușile închise.

— Tovarășul președinte ?
— Pe teren...
— Tovarășul vicepreședinte ?
— Pe teren...
— Inginerii ?
— Pe teren...
A venit primăvara !

Fotoreportaj de : 
EUGEN FLORESCU 

și ION CUCU
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Primul cineclub CEI
din lași

La Iași a luat ființă recent pri
mul cineclub din regiune. Cei peste 
300 de membri ai cineclubului — 
muncitori, funcționari, cadre didac
tice, studenți — urmăresc cu in
teres cicluri de conferințe avînd ca 
teme „Istoria cinematografiei", 
„Contemporaneitatea oglindită în 
film", „Rolul educativ al desenu
lui animat adresat copiilor" și al
tele. Se organizează, de asemenea, 
convorbiri Intre membrii cineclu
bului și oameni de artă și cultură 
despre creația cinematografică, 
fotoexpoziții cu Imagini din cele 
mai valoroase producții cinemato
grafice, se fac schimburi de cores
pondentă cu membrii altor cine- 
cluburi.

In curînd, clneclubul din Iași va 
trece Ia realizarea primului său 
film.

(Agerpres)

In ultimul timp, magazinul 
filatelic din orașul nostru a 
fost asaltat de pionieri. Cum
părau sau schimbau timbre, în 
vederea expoziției ce avea să 
se deschidă Ut Casa pionieri
lor din Oradea. Cei mai mici 
filateliști, pionierii, și-au expus 
munca migăloasă de culegere 
a timbrelor la prima expoziție 
filatelică pionierească pe țară.

Peste 60 de pionieri și elevi, 
de toate vîrstele, au expus 300 
de foi de albume, frumos în
rămate, cu 3 500 de timbre, 
estetic aranjate avînd o tema, 
tică deosebit de interesantă și 
variată. Cîteva din aceste te
me : aniversarea a 40 de ani 
de la crearea Partidului Comu. 
nist din România, proclamarea 
Republicii, arta populară ro
mânească, agricultura socia-

MAI TINERI FILATELIȘTI
listă, sportul în R.P.R., bogă
țiile patriei, portul național ro
mânesc și altele, precum și 
timbre din U.R.S.S., Olanda, 
R. P. Ungară, Elveția, Austria, 
R. P. Bulgaria ș. a.

Iată tablourile expuse de cel 
mai mic participant, Nedelcu 
Gheorghe. Abia a învățat pri
mele litere. E în clasa I, 
dar, după tablourile lui cu tim
bre se întrezărește un bun fi
latelist. Pe tabloul cu temati
ca zborului în Cosmos, a scris 
stângaci, copilărește: „Dacă 
învățăm bine, vom deveni și 
noi cosmonauți...'’. Pozele ce
lor 4 cosmonauți, așezate în 
centrul tabloului, parcă con
firmă aceasta. A expus 13 coli, 
avînd temele : colectivizarea a- 
griculturii, sport, viața pionie
rească etc. Printre cei cu cele

mai interesante timbre și iele 
mai multe, de altfel, se găseș
te și pionierul Roxin Gheor- 
ghe din clasa a V-a a Școlii 
de 8 ani nr. 9. El a expus 32 
de tablouri, cu o tematică 
foarte variată. Am remarcat, 
printre acestea, mărcile conți- 
nînd aspecte din programul 
cu scene din spectacolele Pa
risul in flăcări, Romeo și Ju
liets, Lacul lebedelor, Macul 
roșu, apoi cele privind viața 
și opera pictorului Nicolae 
Grigorescu, a unor sa.vanți și 
scriitori români etc.

în pionierul Toca Mircea din 
clasa a VI-a a Școlii de 8 ani 
nr, 14, de asemenea, se între
zărește un viitor filatelist. El 
a expus 10 foi de album, fru
mos îngrijite, cu temele: bo-

gățiile patriei, flora și fauna 
patriei etc. Frumoase sînt și 
cele 7 coli ale pionierului Iva
nov Adrian din clasa a IV-a 
de la Școala de 8 ani nr. 2, ca 
și ale pionierului Szilaghi A- 
lexandru, care a expus 10 coli 
cu o tematică variată : sport, 
cosmonautică, flora și fauna 
R.P.R. etc.

Expoziția dovedește că pio
nierii au preocupări interesan
te, frumoase, filatelia cultivîn- 
du-le ordinea, disciplina în 
muncă, răbdarea, pasiunea. 
Organizatorii expoziției — Aso
ciația Filateliștilor Români, Di
recția Regională P.T.T.R. și 
Casa pionierilor din Oradea — 
au avut o lăudabilă inițiativă.

ARDELEANU AURORA 
profesoară

COLECTIVIȘTI IN EXCURSIE
In r. p. bulgaria

Constituirea Consiliului invățămintului
Un grup de 34 de colectivișli 

de la G.A.C. „Steagul roșu" din 
comuna Folciu, raionul Bîrlad au 
plecat într-o excursie de cîteva 
zile în R. P. Bulgaria. In pro
gramul lor figurează vizitarea 
orașelor Ruse, Tîrnovo, Sofia 
precum și a locurilor istorice 
de la Plevna.

Printre turiști se numără și 
tinerii colectiviști Ștefan C. 
Proca — brigadier zootehnist, 
Grigore Mihăilă — mulgător, 
Marin Ghiță — îngrijitor de 
animale, Maria Budeanu — in
gineră zootehnistă și alții.

FLORIN ȚAGA
ajustor,Instalație semiautomată

La Uzina metalurgică din 
Sinaia a fost dată în exploa
tare o instalație semiautoma
tă pentru efectuarea probelor 
tehnice și de calitate la pom
pele de ulei ale tractoarelor. 
Această instalație, proiectată 
și construită în uzină asigură 
creșterea de două ori a pro
ductivității muncii la opera
ția de stabilire a calității 
pompelor.

Alte două instalații de acest 
fel urmează să fie puse în 
funcțiune pînă la sfîrșitul 
lunii.

(Agerpres)

de cultură generală
Sîmbătă a avut loc ședința 

de constituire a Consiliului în
vățământului de cultură gene
rală, organ consultativ al Mi
nisterului Invățămintului.

Consiliului îi revine sarcina 
de a examina și de a propune 
măsuri pentru continua îmbu
nătățire a învățământului de 
cultură generală, pentru ridi
carea nivelului său științific, 
educativ și metodic, pentru în
tărirea legăturii lui cu viața, 
cu practica construcției socia
liste. Cele șapte secții ale Con
siliului se ocupă de proble
mele privind îmbunătățirea 
organizării învățămîntului de

cultură generală, a planurilor, 
programelor și manualelor de 
învățămînt, metodica instruirii 
practice și educația elevilor, 
perfecționarea cadrelor didac
tice.

Consiliul învățămîntului de 
cultură generală este compus 
din 287 de membri — cadre di
dactice din învățămîntul de 
cultură generală și superior, 
cercetători în domeniul științei 
pedagogice, reprezentanți ai 
unor organizații și instituții 
centrale, întreprinderi indu
striale și unități socialiste din 
agricultură.

(Agerpres)

Filmul în învățămîntul agrozootehnic
Ilustrarea lecțiilor predate 

în cadrul învățămîntului agro
zootehnic de masă cu ajutorul 
filmelor este larg folosită. în 
iarna aceasta au fost prezenta
te la sate peste 70 de filme do
cumentare pe teme agrozoo
tehnice, care au fost vizionate 
de peste 700 000 de săteni.

Un mare interes în rîndurile 
colectiviștilor au stîrnit filmele 
„Culturi succesive și interca
late", „Experiența înaintată în 
creșterea oilor cu lînă fină și 
semifină”, „Creșterea animale
lor în G.A.S." și altele care au

completat lecțiile ținute de in
ginerii și tehnicienii agronomi.

O parte din aceste filme do
cumentare agrozootehnice vor 
fi repartizate unităților socia
liste din agricultură, după spe
cificul economic al regiunilor. 
Ele au mai primit în ultimul 
timp și diafilme noi cu subiec
te agricole, printre care : „Ob
ținerea de 5 000 kg porumb 
boabe la hectar în condiții de 
neirigare", „Folosirea amenda
mentelor și îngrășămintelor 
verzi" etc.

(Agerpres)
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i e aflăm din nou la capătul unei săptămîni, în 
care au sosit la redacție sute de scrisori, dintre 
care, cele mai multe, poartă mențiunea „Pentru 
concurs” — lucru ce dovedește dorința tinerilor 
cititori ai ziarului de a sublinia bogăția de fapte 

I ce se petrec în jurul lor, săvîrșite de oamenii 
muncii din patria noastră. Ințelegînd bine tema

tica concursului nostru ,,Din îndemnul conștiinței socialiste”, 
cititorii ne-au trimis în această perioadă la redacție articole- 
reportaje, portrete și însemnări ce zugrăvesc chipuri de oa
meni înaintați, întimplări ce dovedesc abnegația în muncă, 
preocupările majore ale tinerilor din cele mai diverse do
menii de muncă, pentru a sluji cît mai deplin intereselor co
lectivului în care muncesc și trăiesc. Iată cîteva din aceste 
corespondențe care dovedesc o bună orientare a participan- 
ților la concursul nostru în a selecta și a descrie faptele cele 
mai semnificative care răspund întrebării „Ce înseamnă -* 
ai o conștiință înaintată, socialistă, și cum se reflectă ea 
viață, în munca de fiecare zi ?”.
Tovarășul Abel Dărăban 

este tehnician agronom în co- 
muna. Văleni, raionul Lăpuș, 
regiunea Maramureș. Dînsul 
ne-a scris articolul „A reve
nit inginerul nostru”, în care 
se alătură bucuriei pe care 
le-a provocat-o colectiviștilor 
din sat faptul că tînărul Ion 
Bîrlea, după ce a fost plecat 
să-și satisfacă stagiul militar, 
s-a întors ca inginer agronom 
in sătul în care lucrase și de 
pare îl legau multe lucruri și, 
în primul rînd, dorința de a-i 
ăjuta pe colectiviștii de aici 
să obțină producții mari. El ar 
fi putut să se stabilească în
tr-un alt sat, mai aproape de 
oraș, de casă, dar n-a făcut 
acest lucru.

Vasile Cîmpeanu, din Săvi- 
nești ne scrie despre faptele 
unui inovator. Scrisoarea e 
frumoasă. După ce vorbește 
despre inovațiile — multe și 
foarte folositoare 
lian Voiculescu, 
tul nostru scrie 
„Dacă cineva îl 
reușește să facă

vidență ideea rolului tot mai 
însemnat pe care-l ocupă in 
munca și în viața constructo
rilor socialismului conștiința 
datoriei de a contribui la îm
bunătățirea muncii, de a-și 
perfecționa măiestria profesio
nală, de a fi buni tovarăși de 
muncă și de viață în colecti
vul în care trăiesc.

Este, însă, necesar să discu
tăm și de data aceasta despre 
o a doua cerință a unei cores
pondențe pentru concurs. Este

fac aprecieri privitoare la con
știinciozitatea cu care tînărul 
inginer se ocupă de instruirea 
cadrelor tinere de muncitori. 
Dar, toate acestea sînt afir
mații generale, care singure 
nu-l pot convinge pe cititor, 
lată un exemplu :

„Cu ajutorul său — se spune 
în scrisoare — și al altor co
muniști din fabrică, s-au ridi
cat nenumărați fruntași în 
producție, buni cunoscători ai 
meseriei”. Firește, este un ade-

sa 
în

răs-

— ale lui Iu- 
coresponden- 
următoarele : 
întreabă cum 
atîtea inova-

ții, maistrul Voiculescu 
punde:

— Era mai grteu la început. 
Acum, însă, asta a devenit o 
pasiune a mea.

Pasiunea lui e să aducă cît 
mai multe foloase producției, 
colectivului.

Este concluzia cea mai fi
rească a unor fapte pe care 
corespondentul nostru a știut 
să le sesizeze și să le găsească 
adînca semnificație.

Scrisori asemănătoare am 
primit de la mulți alți cores
pondenți. Z. Podăriță („Ajutor 
concret omului de lîngă tine"), 
Ancuța Milică („Hotărîrea cla
sei: note cît mai bune”), Smea
da Emanoil („Pasiunea mea : 
cititul"), Ștefan Buiculescu 
(„Lună de lună, fruntaș”), Io
sif Doman („Pasiune”), Petrică 
Dănilă („Exemplu 
urmat”), Marian 
(„Două pasiuni”) 
cîțiva din cititorii 
scris, în această 
corespondențe în cadrul con
cursului.

Faptele povestite de ei, în
tâmplările relatate, scot în e-

demn de 
Iancovici 

sînt numai 
care ne-au 
săptămînă,

vorba despre modalitatea în 
care corespondentul își susține 
ideile sale, felul în care el reu
șește să desprindă semnificații 
majore din faptele descrise.

Tovarășul Zamfir Podăriță 
ne-a trimis, de pildă, o scri
soare în care încearcă un re
portaj despre un tînăr ingi
ner de la Combinatul de indu
strializare a lemnului din Tg. 
Jiu. El ne scrie despre 
tînărul inginer cinci pagini 
de manuscris pe care, după 
ce le citești, observi că, 
totuși, n-ai aflat prea multe 
lucruri despre eroul re
portajului. în reportaj se fac 
multe aprecieri cu privire la 
comportarea în producție, la 
străduința inginerului de a a- 
juta la desfășurarea bunului 
mers al treburilor secției, se

văr. Dar este el suficient 
documențat ? Ar fi fost 
mult mai_ convingător pentru 
cititor dacă tovarășul Podăriță 
vorbea despre ajutorul pe 
care-l acordă tînărul inginer 
muncitorilor tineri, exemplifi- 
cînd cu oameni, cu fapte, în- 
tîmplări, date concrete. Nu a- 
precieri generale, ci fapte con
crete, pline de semnificații — 
iată ce îi cerem coresponden
tului nostru.

Am dat doar un exemplu. 
Atunci cînd se documentează 
sau atunci cînd scrie articolul 
său, corespondentul nu trebuie 
să neglijeze faptul concret, 
întîmplarea concretă, relata
rea acelui cadru, a acelor ta
blouri din viață care să vor
bească ele însele despre tră-

săturile unui om, despre sem
nificația unui fapt de viață.

Unii dintre corespondenții 
care au scris pentru concursul 
nostru „Din îndemnul conști
inței socialiste”, se simt în
demnați ca, atunci cînd vor
besc despre un om, să-i des
crie în amănunt biografia.

Este de pildă cazul materia
lului pe care ni l-a trimis to
varășul Ion Luca din Arad, 
despre mecanicul dieselist Si- 
mion Oancea, despre care a- 
flăm tot ce i s-a petrecut 
în viață, pînă la ora ac
tuală. Și, cu toate astea, nu-l 
poți cunoaște cu adevărat din 
acest portret, pe Simion Oan
cea. Felul lui de a gîndi șl de 
a acționa in viață, fapte care 
să ne facă să spunem despre 
acest tînăr mecanic că are o 
conștiință înaintată, lipsesc din 
scrisoarea tovarășului Ion 
Luca. Lipsesc tocmai acele e- 
pisoade din viața tînărillui 
mecanic dieselist, care i-au 
atras din partea, colectivului 
aprecierea unanimă, recunoaș
terea calităților sale de tînăr 
■muncitor înaintat.

Modalitățile de a reliefa prin 
scris cum se manifestă în 
muncă și în viață conștiința 
socialistă a tinerilor sint, fi
rește, multiple. Indiferent însă 
de procedeul ales, nu tre
buie scăpate din vedere amă
nuntele importante, acele amă
nunte fără de care nu-ți poți 
face o imagine vie, concretă 
despre un fapt petrecut sau 
despre un om. Dar, grijă la a- 
legerea acestor amănunte I Un 
mic exces de zel și poți ajunge 
la o îngrămădire de amănunte 
neesențiale, care nu fac decit 
să îngreuneze cititorului ur
mărirea ideii principale. Tre
buie să iasă de "sub condei nu
mai acele întimplări, acele e-

lemente concrete care să slu
jească ideea articolului, să 
pună în evidență faptul că 
omul despre care vorbești are 
o conștiință înaintată.

Unii dintre corespondenții 
noștri n-au reușit să scrie des
pre lucruri care să se încadre
ze în tematica anunțată a con
cursului. Firește, articolele, in
formațiile, notele, reportajele 
acestea ne folosesc și cele 
bune vor fi publicate, dăt nu 
la concurs. Asemenea cores
pondențe sînt cele trimise de 
Berchișan Livia (Cluj), Sasu D. 
Gheorghe (Bogdănești Ar
geș), Ion V. Marin (Brăila), 
Nicolae Niculescu (Sinaia), Da
mian Ivașcu (Gura Humoru
lui), Titu Raclau (Craiova), A- 
lexandru Ciobanu (Baia Sprie), 
Gh. C. Arsenie (Galați), Ion 
Sisilică (Comuna Frăsinet, re
giunea București), Ionel Tri- 
fu (corn. Smîrdioasa — Zimni- 
cea).

îi rugăm să urmărească ru
brica concursului nostru, ca- 
re-i va ajuta să se orienteze 
în alegerea și redactarea scri
sorilor pe care sîntem siguri 
că ni le vor mai trimite la 
concurs. Privită cu atenție, 
viața din jurul lor, colectivul, 
satul, orașul în care trăiesc 
le va pune la dispoziție un bo
gat și interesant material des
pre faptele oamenilor care 
și-au format o conștiință socia
listă, fapte săvîrșite zilnic, pre
tutindeni acolo unde trăiesc și 
muncesc oamenii patriei noas
tre socialiste.

Vă urăm succes !

MIHAI CARANFIL

SĂPTĂMiNA VIITOARE,

PI ECRANELE CAPITALEI

FURAT
în

tulul 
man 
veți 
film

regia cunoscu- 
cineast

Kurt
vedea 
care

ger- 
Maetzig 
un nou 

demască 
de remi.

naziști, printre care 
comandantul Bun- 
deswehr-ului Hen
del, dirijează în 
Franța acțiunea de 
construire a unor 
rampe subterane 
pentru lansarea ra
chetelor. Micul oră
șel Valadon, care a 
avut de suferit înîncercările

litarizare, de reîn
viere a fascismului 
duse de cercurile 
imperialiste din 
Germania occiden. 
tală și Franța. La 
adăpostul N.A.T.O.- 
ului, foști generali

trecut represiuni 
crunte ale octtpan- 
ților hitleriști, este 
astăzi din nou stră
bătut de cizmele 
germane. Interesat 
de a șterge urmele 
prea evidente ale

Vechilor sale acți
uni criminale (spre 
a putea mai ușor 
pune la cale altele 
noi) Hendel orga
nizează răpirea u- 
nui document com
promițător ce ur ma 
să fie dat publici
tății de către presa 
progresistă. Furt, 
crimă, șantaj, di
versiune naționa
listă, iată măsurile 
„forte" de intimi
dare a opiniei pu
blice, folosite în po
litica lor agresivă, 
de către cercurile 
reacționare de la 
Bonn și Paris. în 
ciuda teroarei, ele
mentele cinstite, ca 
șoferul Klaus,. Vic
time — la un mo
ment dat ale mași- 
națiunilor diaboli
ce, reușesc să se 
trezească la timp 
pentru a da ațîță- 
torilor la un nou 
război o ripostă 
demnă, cetățeneas
că.

BUNICA
SABELLA

„PEDAGOGUL CIBERNETIC" 30000 operații

pe secundă
La Institutul de cercetări știin

țifice pentru mașini matematice din 
Praga a fost dată în exploatare de 
probă o parte din utilajul noii ma
șini electronice de calculat, cu cifre 
— „Epos". Aceasta este o mașină 
de calculat cu comandă automata, 
destinată în primul rînd pentru evi
dență și efectuarea de calcule teh- 
nico-științifice. Ea poate efectua 
pînă la 17 000 operații pe secundă, 
iar modelul cu tranzistor! efec
tuează pînă la 30 000 de operații 
pe secundă.

Fe lingă citeva catedre de la 
școala superioară de inginerJ- 
radiotehnicieni din Kiev s-a 
introdus predarea unor discipline 

tehnice cu ajutorul unui „pedagog 
cibernetic".

Lecfia, Înregistrată pe o bandă 
de magnetofon, este reprodusă de 
magnetofon iie prin dinamică, fie 
cu ajutorul unui telefon. Mașina 
dă explicații, iar pe ecranul proiec
torului apar automat, in conformi
tate cu textul, fotografii, desene, 
scheme.

In cursul leaf iei, studentului i se 
pun pe neașteptate întrebări de 
control. EI trebuie să răspundă la 
ele prin microion. Mașina este 
prevăzută cu un dispozitiv care 
face distincție intre un răspuns 
exact și unui greșit.

De îndată ce studentului i s-a 
pus Întrebarea, întregul sistem de 
automate se oprește și așteaptă 
răspunsul. Dacă răspunsul va li 
exgcL mașina va arăta : „Ați lăj- 
piffiS bine". Apoi, fie că vă pună 
o nouă Întrebare, fie că va con
tinua expunerea lecției.

tn cazul unei greșeli mașina va 
Indica : ,,Ați răspuns greșit". A- 
lunci „profesorul cibernetic'1 înce

tează expunerea lecției și așteaptă 
răspunsul exact.

Căutînd să găsească soluția 
justă, studentul poate recurge la 
ajutorul mașinii. Dar automatul nu 
se grăbește cu răspunsul, el pune 
mai intti întrebări care sugerează 
acest răspuns.

Studentul nu se va putea bizui 
pe suflat ; mașina /ine evidenta 
tuturor întrebărilor cu răspunsul 
sugerat, ca și a răspunsurilor gre
șite și, dacă acestea sînt în nu
măr mare, Va pune nota „nesatis
făcător".

La Kiev au iost realizate dispo
zitive cibernetice pentru tinerea 
examenelor și colocviilor, pentru 
verilicarea lucrărilor efectuate a- 
casă și a lucrărilor de control. Unul 
din aceste dispozitive, care veri
fică in ce măsură este pregătit 
studentul în vederea lucrărilor de 
laborator, a fost proiectat rfe in
ginerii Rostislav Serebteanski și 
Anatoli Komandirov. Aparatul a- 
mîntește prin exteriorul său ăe o 
mașină de scris, dar la care în 
locul claviaturii cu litere se află 
întrerupătoare numerotate cu grijă.

„Examenul cibernetic" începe 
prin a i se înmînă studentului o 
fișa, confinind palru întrebări.

Zi de primăvară în Cișmigiu.
Foto : N. STELORIAN

Vînâtorî ni«» șîrcți
decât..» vulpile

Monografii despre oameni de artă

Editura Meridiane a scos de sub 
tipar alte două volume dedicate 
maeștrilor artei rominești, unul îri- 
chinat pictorului Gheorghe Pe
trașcu, celălalt sculptorului Ion Ja
lea. Două volume mici, avi nd a- 
celași iormat și formulă de prezen
tare exterioară — o reproducere 
după o operă caracteristică pe 
toată suprafața copertii.

Monografia scrisă de academi
cianul G. Oprescu despre opera 
pictorului Gh. Petrașcu — acest 
mare artist realist romln din pri
ma jumătate a secolului nostru — 
este un omagiu și o prețuire.

Fiecare apreciere Împletește ri
goarea științifică a analizei cu un 
gust artistic desăvîrsil si cititorul 
are bucuria să verifice, în imaginile 
bine reproduse, exactitatea și fine
țea aprecierilor autorului. „Nu e 
loc intr-o lucrare a sa — să nu 
simțim că fiecare urmă de pensulă, 
gindită și necesară, contribuie In 
chip absolut la redarea conținutu
lui. Prin aceasta, Petrașcu dă celor 
ce au venit după el, și chiar și 
contemporanilor, o lecție salutară 
de cum se cuvine executată o pic
tură care să-și merite menirea de

ceea ce este datoria unui artist" — 
încheie autorul monografiei apre
cierea sa asupra operei lui Gheor
ghe Petrașcu.

Cea de a doua carte este prima 
lucrare din colecția care prezintă 
Opera unui sculptor. Activitatea lui 
lqn Jalea despre care un critic so
vietic scria că este un exponent 
ideal al „specificului nafiortal în 
sculptură" se desfășoară pe o pe
rioadă de 50 de ani. Sculptorul a- 
junge să dea în zilele ndastre ade
vărata măsură a talentului său ex- 
primind prin arta sa procesul 
transformării realității în construc
ția socialismului.

Prezentarea scrisă de criticul 
Petru Comarnescu urmărește în 
timp, odată cu biografia artistului, 
statornicirea stilului său propriu, 
varietatea inspira/iei tematice, Îm
bogățirea preocupărilor și limba
jului de expresie în sculptura de 
după eliberare. Insolită de fotogra
fii bune, in care lucrurile se deta
șează bine pe fond, cartea e un în
drumar viu, explicind mereu cum 
trebuie judecată fiecare dintre lu
crările artistului.

M. CELAC

întrucît vulpile afla
te in pădurile din ju
rul orașului Kalix din 
nordul Suediei se în
mulțiseră peste măsu
ră, autoritățile locale 
au anunțat că penttu 
fiecare piele de vulpe 
ce le va fi adusă vor 
plăti 15 coroane.

Măsura anunțată a 
dat imediat roade. Zil
nic numeroși vinători 
ocazionali se prezen

tau cu un mare număr 
de piei de vulpe. To
tuși, inspecțiile la fața 
locului dovedeau că 
în pădurile amintite 
■vulpile continuau să 
fie în număr la fel de 
mare ca și înainte.

Care era misterul ? 
Pină la urmă s-a des
coperit că „vinătorii" 
din Kalix ajunseseră 
la concluzia- că . este 
mai profitabil; să se

transporte la tirgurile 
de piei de animale din 
regiunile lapone înve
cinate, unde o piele 
de vulpe se vinde pen
tru suma de 5—10 co
roane. Diferența intra 
în buzunarele „origina
lilor" vinători. După 
cum se vede, șiretenia 
acestora a egalat Șire
tenia proverbială * 
vulpii.

Profesorul stabilește dacă stu
dentul a rezolvat bine problemele 
de control cu ajutorul unui indica
tor de răspunsuri. Este suficient ca 
el să conecteze acest indicator la 
examinatorul automat, pentruca să 
poată aprecia răspunsul studentu
lui : dacă pe indicator s-au aprins 
toate cele palm becuri înseamnă 
că Ia toiite întrebările puse s-a dat 
un răspuns exact. Studentul poate 
să treacă deci la efectuarea lucră
rilor de laborator.

Intr-o sală de cursuri utilată cu 
astfel de aparate-examinatori, un 
profesor poate examina 20 de stu
dent! in numai 20 de minute.

Columb sau
Exploratorul norvegian Hel

ge Ingstad a declarat la Lon
dra c^ în anul 1000 al erei 
noastre, cu 500 de'ani înainte 
de descoperirea America de 
către Columb, în insula Terra 
Nova (Canada) trăiau vikingi.

Ingstad a arătat că în cursul 
unei expediții în partea de 
nord a insulei, încheiată în 
toamna anului trecut, el și o 
echipă internațională de oa
meni de știință au dezgropat 
un număr de așezări vechi în- 
tr-o terasă de nisip din locali
tatea Lance aux Meadows. 
Printre descoperirile făcute se 
află rămășițele unei case cu 
cinci camere și o fierărie pri
mitivă cu urme de prelucrare 
a fierului, metal necunoscut | 
băștinașilor indieni și eschi
moșilor din acele timpuri.

„Din dovezile de care dispu
nem este probabil că acest loc 
era o așezare norvegiană din- 
tr-o perioadă anterioară lui 
Columb" — a spus Ingstad.

Obiectele descoperite 
Lance aux Meadows, printre 
care se află cuie mari și frag
mente de bronz, au fost ‘date 
la expertiză, după încheierea 
căreia se va publica o decla
rație finală asupra rezultatelor 
expediției.

IDEI" NOI
Avind din ce în ce mai pu

țini admiratori chiar și în ță
rile occidentale, artiștii ab- 
stracționiști sînt în căutare de 
noi idei trăznite, menite să e- 
pateze publicul. Așa de pildă, 
pictorul Yaacov Agam a creat 
picturile care nu trebuie atîr- 
nate pe pereți. Asemenea 
picturi stau într-un echilibru 
precar, pe piedestale special 
turnate. Artistul motivează 
noul mod de expunere a ta
blourilor prin aceea că ar fi 
mai... democratic, întrucît 
permite vizitatorilor să atingă

fizic tablourile cît poftesc. 
„Doresc chiar ca vizitatorii să 
intre în tablourile mele", a 
declarat Agam, deși nu a spe
cificat în ce fel vor putea ei 
realiza aceasta.

Picturile expuse de Agam 
sînt împărțite în trei catego
rii : tactile (publicul este invi
tat să atingă niște pioneze în
fipte în suporturi de cauciuc), 
sonore (alte pioneze produc 
un scîrțîit atunci cînd sînt a- 
tinse) și pictura abstractă în 
relief care își schimbă foima

și culoarea după poziția din 
care este privită.

Agam este totodată „creato
rul" unui „teatru revoluționar" 
în care publicul se află în 
centrul sălii, iar acțiunea pie
sei respective se desfășoară si
multan pe o scenă patrulateră. 
în felul acesta, explică picto
rul, dacă ai în față o specta
toare a cărei pălărie te jenea
ză, întorci capul și privești 
ceea ce se petrece pe o altă 
latură a scenei. în plus, la ne
voie, teatrul poate fi schimbat 
în... arenă de box.

După „Divorț ita
lian” iată o nouă 
comedie italiană re
petat premiată (de
ține trei medalii de 
aur la diverse fes
tivaluri), care ne 
promite o acțiune 
spirituală, cu preci
se adrese satirice : 
aranjamentele ma
trimoniale in lumea 
banilor și a eclipsei 
de sentimente. O e-

POVESTEA
UNEI

NOPȚI
STRANII

este titlul produc
ției studiourilor ma
ghiare care urmă-

chipă de interpret) 
talcntați, printre 
care Sylva Koscina, 
Renato Salvatori, 
Peppino de Filippo,

Paolo Stopa, Rena
to Rascel, susțin cu 
nerv această come
die de „moravuri și 
caractere".

a anului 1948 —
destrămarea fami
liei unui mare in
dustriaș.

în ajunul sărbă- 
, toririi celei de-a 
75-a aniversări a 
magnatului capita
lului internațional 
Richard Danusz, ies 
la iveală conflictele 
puternice, ura, do
rințele de răzbuna-

rește — în cadrul 
unei acțiuni restrin- 
se, o singură noupte

re ale fiilor . lui, 
care doresc moar
tea bâtrinului pen-

tru a-i moșteni fa
buloasa avere. Nu
mai că planuri le 
lor sini dejucate de 
lovitura istorică 
dată marelui capi
tal : naționalizarea 
întreprinderilor in
dustriale.

Descompunerea 
morală, totala dezu
manizare, a exploa
tatorilor . sînt sur
prinse în imagini 
dramatice de un 
puternic realism în 
filmul interpretat 
de cunoscuți actori 
maghiari ca Eva 
Ruttkay, Miklos 
Gabor, Antal Pager- 
Regia e semnată de 
Zoltan Varkony, au
torul altui film in
teresant, mai țzechi, 
„Idolul de sare”i

Scenă din spectacolul cu piesa „O felie de lună" de A. StOrin 
prezentat de colectivul artistic al clubului muncitoresc „Con

structorul" din Hunedoara.
Foto : AGERPRfeS

I
ntr-un decor unic, 
văzut din sală prin 
plasa îngrozitoare 
a sirmelor ghim
pate, piesa „Anti
gona și ceilalți” 
este, prin tensiu
nea și. mesajul ei, geamănă cu 

„Reportaj cu ștreangul de gît” 
al nemuritorului Fucik. Ca în 
vestitul „Reportaj”, finalul pie
sei e un apel adresat omului 
și .omenirii la luptă pentru feri
cire.

Ingenios construită, piesa nu 
are propriu-zis un subiect. Ac
țiunea ei se desfășoară mal 
mult în funcție de evenimen
tele precipitate de pe front și, 
mai cu seamă, în funcție de 
caracterele celor închiși în la
găr. Individualitățile se clari
fică pe parcursul actelor, în 
dialoguri sau solilocviî. Loco
tenentul e sobru, reținut, vo
luntar, rațional pînă la apa
rența de a fi rece. Profesorul 
e uin visător, blajin și cald, cu 
o bonomie molipsitoare. Zaris 
e. aparent, morocănos și ne
disciplinat, dar capabil oricînd 
de mari acte de eroism. Zeman 
este omul groazei perpetue, al 
pendulării mic burgheze între 
idei opuse și adesea meschine. 
Iosef, abia. ieșit din adolescen
ță, evoluează spre tipul teme
rar, zguduit de crimele care i

„Antigona și ceilalți" * PETER karvas

LA TEATI&UL MUNCITORESC

se perindă sub ochi. In fine, 
Anti, pradă unei convenții sen
timentale, se trezește la viață 
și acceptă jertfa voluntar, sa
crificiul nesilit, prin care se 
încearcă salvarea unor tova
răși de Ițipță, un grup de par
tizani căzuți pe mina Gesta
poului, comuniști și simpati- 
zanți. Toate acțiunile lor se 
vor desfășura sub semnul unei 
răspunderi majore față de 
partid și popor. Frazele sînt 
rostite fără retorică, firesc, 
fierbinte și convingător. Eroi 
ai clasei lor, ei își duc lupta 
CU fervoare și demnitate. Toți 
eroii se îhtîlhesc în acel focar 
de lumină al datoriei care le 
dă putere, și-i face să supra
viețuiască în condițiile lagă
rului fascist. Tînărul specta
tor stă față în față cu istoria 
vie, cu capitolele ei cele ftiai 
dramatice, și trage concluziile 
firești, prin optica vieții con
temporane.

Ingenioasă, dar fără ostenta
ția unei inovații cu tot dina
dinsul, piesa „Antigona și cei
lalți” a lui Peter Karvăș a gă

sit în Mihai Dimiu un regizor 
cu simțul răspunderii și cu cel 
al măsurii. Ocolirea cu desă- 
vîrșire a melodramei și subli
nierea voită a unei asperități 
dă atmosferei de lagăr auten
ticitate tragică. Dar tragismul 
nu este coborît pînă la dezo
lare. Este vorba aici de o ve
ritabilă tragedie optimistă, 
creată de spiritul revoluționar 
al comuniștilor în plină teroa

tarea unei game, a unui tim
bru de joc. Ea se regăsește 
însă odată cu intrarea în sce
nele mai tensive și joacă fru
mos în confruntarea decisivă 
pe care o are cu Starch. Nici 
solilocviile sale tragice nu sînt 
spuse totdeauna cu toată con
vingerea.

Partenera sa, Dana Comnea. 
în rolul — de altfel sărac — al 
Iothehei nu se integrează sufi

re fascistă. în asperitatea spec
tacolului lui Dimiu există ar
monie, proporție, echilibru. 
Replicile cheie sînt subliniate 
cu grijă, pauzele durerilor su
fletești sînt bine măsurate, ca 
pe portativ.

Athena Zahariade-Deme- 
triad, în rolul eroinei princi
pale,- este la început prea ti
midă și se simte, din sală, cău

cient rolului, jucînd la o tem
peratură sufletească scăzută.

O bună impresie face Paul 
Ioachim în rolul locotenentului 
prin felul în care știe să im
prime personajului calm și 
căldură sufletească, hotărîre și 
sinceritate. Rolul are game di
verse si dificile pe care Paul 
Ioachim le trece cu succes.

Aceleași euvinte bune pen

tru Sabin Făgărășanu în rolul 
nu mai puțin dificil al lui 
Zaris. Tipul omului neacomo- 
dabil unei discipline severe 
este întruchipat cu artă, iar 
discuțiile lui cu intelectualii au 
savoare și stîrnesc aplauze. 
Plecarea lui Zaris spre locul 
de execuție este unul dintre 
cele mâi frumoase momente 
din spectacol.

Profesorul este, în interpre
tarea lui Mihăilescu-Brăîla, 
un personaj plăcut, mărinimos, 
care insuflă optimism tinerilor 
combatanți. Monologul cu lo
garitmii este spus cu multă 
emoție — deși ni se pare că 
se întîlnesc aici accente din 
rolul pe care actorul îl avea 
în „Hoții și vardiștli”.

Sebastian Radovici trăiește 
autentic neliniștea alarmantă 
a lui Zeman și părăsește scena 
într-un acces al descumpănirii 
bine interpretat.

Ion Vîlcu își dovedește 0

față în plus a talentului său. 
Mai cu seamă în rol de mili- ■ 
tar, actorul dă dovadă de pon
dere, neîngroșînd parodic li
niile. Sobrietatea ipocrită, fal
să, pe care o joacă în costum 
civil este și ea bine surprinsă. 
Ștefan Bănică își secondează 
cu succes partenerul, prin miș
cările mecanice, de mașină 
automată cu care îl întruchi
pează pe sălbatecul Starch și 
prin mimica parcă înghețată, 
de cadavru ambulant cu care 
așteaptă sfîrșitul reichului.

Decorul datorat Eugeniei 
Bossa-Crîșmaru, simplu și la 
obiect.

în concluzie, am recomanda 
tinerilor regizori (și nu numai 
lor) curajul cu care Mihai Di
miu distribuie în două roluri 
importante pe doi actori proas
păt sosiți la Teatrul Muncito
resc (Sabin Făgăfășatiu și Se
bastian Radovici) și în roluri 
de tragedie pe alți doi actori 
folosiți pînă acum mai cu sea
mă în comedii (Ion Vîlcu și 
Ștefan Bănică). Aceasta ajută, 
firește, ia maturizarea unui 
actor tîhăr.

AL. ANDRIȚOIE

CINEMATOGRAFE
Lupeni 29 : Alexandru Sa- 

hia (9,30; .12,15; 17,15; 20) Dra
mul Serii (16; 18,45); Călătorie 
spre centrul pămîntuluî: Pa
tria (8,45; 12; 15; 18,10; 21,15), 
București (8,45; 11,45; 14,45; 18; 
21);Festival Chaplin: Republica 
(9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21,15), 
Elena Pavel (9,15; 11.30; 13.45; 
16; 18.30; 21) 1 Mai (10,15;
12,45; 15,15; 17,45; 20,15), Gh. 
Doja (9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21,30), G. Coșbuc (9,45; 12;
14,15; 16,30; 18,45; 21), Clinele 
sălbatic Dingo : rulează la cine, 
matograful Magheru (9; 11,15; 
12,30; 16; 18,30; 21) Tineretului 
(9; 11,30; 13,40; 16; 18,25; 20,50), 
Ștefan cel Mare (10; 12; 15,30; 
18- 20,30), Libertății (10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30). Șapte dădace: 
rulează la cinematograful Va- 
sile Alecsandri (14,30; 1630; 
18,30; 20,30). I. C. Frimu (10; 
11,45; 13,30; 15,15; 17; 19; 21), 
Grivița (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
Floreasca (16; 18,15; 20,30),
Moartea în insula de zahăr : 
Victoria (9,45; 12; 14,15; 16,30 
18,45; 21) ; Fecioara ; Central 
(10; 12; 14; 16,10; 18.20; 20,30), 
Unirea (16; 18: 20), Flacăra (16; 
18,15; 20,30). Pedro pleacă în 
Sierra: Lumina (10—14; 16;
18,15; 20,30). Program pentru 
copii : 13 Septembrie (10) Ba
ronul de Mîinchausen: 13 Sep

tembrie (11,30; 14,30; 16,30;
18,30; 20,30), G’. Bacovia (15,30; 
18; 20,15). Program de filme 
documentare : Timpuri noi 
(10—-21); Camelia: înfrățirea 

între popoare (10,30; 15,45; 18; 
20,15), 23 August (9,45; 11,45; 
14; 16,30 18,45; 21). Balada hu
sarilor : Cultural (10—12) Aurel 
Vlaicu (15; 17; 19; 21). Stolul 
captiv: Cultural (15; 17; 19; 
21). Alo !... Ați greșit numărul 
— Lizi Mc Kay : Alexandru 
Popov (10—21), Partea ta de 
vină : rulează la cinematogra
ful C-tin David (16; 18,15;
20.30) . Cartouche : rulează la 
cinematografele Vasile Roaită 
(10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45); 
16 Februarie (15; 17; 19; 21). 
Dă-i înainte fără grijă : rulea
ză la cinematograful T. Vlâdi- 
mirescu (15; 17; 19; 20,45). Mi
racolul lupilor : rulează lâ ci
nematograful Miorița (15,30; 
18; 20,30). Marile speranțe: 
Munca (15,30; 18; 20,30). A 
chemată și clasa V-a : M. Ethi- 
r.eseu (16: 18,15; 20,30). Silb cu
pola albastră : rulează la ci
nematograful I. Pintilie (16 ;

T8; 20). Cinci oameni la drum : 
Volga (10; 12; 16,15; 18,15;
20.30) , Luceafărul (15; 17; 19; 
21). Inelele gloriei: Popular 
(16; 18,15; 20,30), Olga Baticic 
(15,30; 18; 20,35),



al studenției

u

axîă vizitezi o uzină, un institut de cercetări, o 
'gospodărie colectivă, orice întreprindere socia
listă, din orice colț al țării, vei descoperi ușor 
— oamenii îți vor vorbi despre ei — fruntașii 
în producție, fruntașii în munca de cercetare, 
fruntașii colectivului. Și, oriunde, printre fruntași 
se află specialiștii, absolvenții institutelor noa

stre superioare — ingineri petroliști, ingineri mecanici, pro
fesori, agronomi, actori, medici. Iar dacă ar fi să recompu- 
nem itinerariul străbătut către un asemenea titlu — de 
fruntaș — pe care trebuie să-l explicăm prin perseverență, 
pasiune, conștiință înaintată, am vedea că el începe încă de 
Ia primii ani de studenție, am vedea că acest drum a presu
pus munca permanentă, preocuparea continuă pentru o mul
tilaterală cultură profesională, pentru a traduce în realizări 
durabile, acolo în producție, visele din studenție; am vedea 
că fruntașii de la panoul de onoare al producției au fost, nu 
cu mulți ani în urmă, fruntași Ia panoul de onoare al stu
denției. Firește, numărul lor este mare, fiecare facultate, an 
și grupă de studiu se mîndrește cu ei. Ne propunem să în
fățișăm doar pe cîțiva, așa îneît itinerariul nostru este doar 
un început, o încercare de a fixa profilul studentului frun
taș, de a-1 surprinde în cîteva ipostaze ale muncii și vieții 
sale zilnice, care anunță împlinirile, izbînzile de miine, ca 
specialist.

distilator, care le-a împărtășit 
studenților practicanți din ex
periența sa.

— Pentru mine o asemenea 
întîlnire va rămîne ca o amin
tire deosebită. Am cunoscut un 
om pentru care meseria acea
sta de petrolist a însemnat o 
„dragoste pe viață”. Aș vrea 
să-i urmez pilda.

Concretizarea acestei hotă- 
rîri o găsim în carnetul de. 
student al lui Gheorghe Ale- 
xandrescu, în care la cele trei 
examene („Materialism dialec
tic”, „Organe de mașini”, „Hi
draulică”) înscrisă
nota 10.

Perspectiva

unei

machete

țtească ca membru al biroului 
U.T.M. pe an.

Și-a început ucenicia în prac
tica de vară la Fabrica de mar
mură, Fabrica de construcții me
talice, la Uzinele de prefabricate 
„Progresul” din București. De la 
machetele și proiectele de astăzi, 
de lă studiul profund de astăzi 
se deschid larg perspectivele ar
hitectului Radu Țiganco, da 
miine.

ALEXANDRESCU GHEORGHE

ȚIGANCO RADU

in facultate

Alături de colegii săi N’ico- 
lae Prunache, Gheorghe Iones- 
cu, Gheorghe Ghiula, cu care 
a venit din producție, acum 
fruntași la învățătură, se pre
gătește pentru a se întoarce, 
peste cîțiva ani, ca specialist 
în prelucrarea țițeiului și pro
duselor derivate.

fi agitație. Din cîte văd căutați 
un erou de reportaj.

Vă pot recomanda cîțiva co
legi ai mei. De exemplu, Mihai 
Isbășescu, unul dintre cei mai ac
tivi studenți la cercul științific. 
Are acum o lucrare pentru semi
narul național. Sau pe Mihai 
Sîrbu, pe Mihai Ceauș sau pc Sa
bin Brăiloiti. Sînt mulți, foarte 
mulți studenți buni in institutul 
nostru. Scrieți despre ei. Sint 
băieți minunați 1

★
Am căutat să îndeplinim do- 

rințu tovarășului Gorun Benone. 
Pe unul dintre studenții reco
mandați, Sabin Brăiloiti, student 
în anul IV la Vacuitatea de 
canică agricola, 
turi de colegul 
nafi, revizuind 
vedere literar", 
tribuții la calculul aparatelor de 
distribuție și a transmisiei de la 
mașinile de semănat moderne". 
firește, Sabin Brăiloiu. a obținut 
la cele 5 examene din sesiunea 
trecută, numai note de 9 și 10. 
firește, este un pasionat cititor 
de literatură științifică și beletris
tică. firește, e pasionat de mun
ca de cercetare, este unul dintre 
cei mai activi membri ai cercului 
de „Mecanică agricolă", firește... 
. —- Ce va conține lucrarea dum. 
neavoastră ?

— încercăm să aducem un 
lucru nou. Nu există în literatura 
de specialitate o teorie unitară, 
generală asupra calculului și pro
iectării sistemelor de distribuție 
la mașinile moderne de semănat. 
Existau unele elemente de calcul 
care nu erau uplicabile decît în 
cazul unui anumit tip de mașini, 
similare ca destinație. Transmisia 
proptiu-zisă a sistemului de dis-

l-am găsit 
său Nicolae
„din punct 
lucrarea „I

ine- 
rtlă- 
Ma- 

de 
.Con-

derațiile din Australia și Liban și-au exptl. ■ 
mat dorința de o înscrie alergători indivi
duali. In toate țările participante cicliștii 
selecționați în loturile reprezentative fac iu

Leclii despre cultura legumelor la Centrul școlar agricol Brăila.
Elevi din anul I, viitori tehnicieiji agricoli, urmăresc cu atenție explica

țiile profesoarei Picaș Florica.
Foto : AGERPRES

Emiterea unor noi 
monede metalice
In scopul satisfacerii în condiții tot mai bune 

a nevoilor populației, privind plățile curente 
pentru mărfuri șl servicii, se vor emite noi 
monede metalice de 5 bani, 1 leu și 3 lei, care 
vor circula concomitent cu moneda metalică 
de 5 bani și biletele de hîrtie de 1 leu și 3 lei 
aflate Jn prezent în circulație.

Moneda metalică de 5 bani are pe față in
scripția „5 bani” și anul emisiunii; pe cea
laltă parte are stema țării.

Moneda metalică de 1 leu are pe față in
scripția „1 leu”, iar la mijloc un tractor cu 
un plug, la dreapta munți și soarele, la stingă 
sonde ; pe cealaltă parte are stema țării în
conjurată de inscripția „REPUBLICA POPU
LARĂ ROMÂNĂ” și anul «misiunii.

in «ala de proiecte, Radu Ți
ganco, student în anul II la In
stitutul de arhitectură, stă con
centrat în fața planșei. E doar o 
simplă schiță, pentru un viitor 
proiect de an. De acum, deși nu
mai în anul al 11-lea, proiectele 
„Școală 
într-un 
înscrie 
arhitect. II pasiona diu 
medie desenul. Visa si visează să 
construiască blocuri, teatre. îi 
plao liniile sobre, ,,clădirile să 
fie ea un zbor vertical, să imite 
cumva năzuințele spre înălțime 
ale fiecăruia”, își exprimă prin- 
tr-o metaforă concepția arhitec
turală.

Iar pentru zborul acesta spre 
înalt. Radu Țiganco a ales calea 
cea mai sigură: temeinica pre
gătire profesională. Cele șapte 
note de 10 și un 9 sînt o expre
sie prin 
tărît să 
list.

La fel 
denților 
(oară și

cu 8 clase”, „Bibliotecă 
parc” etc., se pot deja 
în „debutul” viitorului 

(Coala

care anunță că este ho- 
ajungă un bun specia"

ca în cazul tuturor Stu- 
fruntași întîlniți desfă- 
o rodnică activitate ob-

Gheorghe Alexandrescu, stu
dent în anul IV, secretarul 
comitetului U.T.M. de la Fa
cultatea de tehnologia și chi
mizarea țițeiului de la I.P.G.G. 
ar putea vorbi colegilor săi de 
studenție despre anii de pro
ducție ca operator chimist in 
actualul institut de cercetări 
,,Petrochim”-Ploiești. Tatăl 
său și lucrat de la vîrsta de 14 
ani la Rafinăriile Ploiești. De- 
se.ori, i-a povestit despre viața 
grea pe care o duceau munci-,, 
tocii. în timpul regimului bur- 
ghezo-moșieresc, despre starea, 
proastă, primitivitatea și a- 
proape totala lipsă de mecani
zare a instalațiilor. Sub ochii 
săi s-au înălțat în Ploiești ra
finăriile moderne, instalațiile 
impresionante.

Poate că de aici, din pre
zența sondelor^ și rafinăriilor 
care i-au devenit „familiare”. 

.<Jip, copilărie s-a născut gin-, 
dul <Se a urma Institutul 
petrol și gaze.

în 1980, uzina de detergenți 
Ploiești l-a trimis la facultate. 
Tot acolo, în producție, a fost 
primit în rîndurile candidați- 
lor de partid. în facultate, 
pentru rezultatele bune 
munca profesională și obșteas
că a fost primit în rîndurile 
membrilor de partid.

în vara trecută, Gheorghe 
Alexandrescu a făcut practică 
la Rafinăria Ploiești, la Blocul 
de Ulei Teleajeti. Acolo a cu
noscut pe Eroul Muncii Socia
liste Gheorghe Belu, maistru

Nenumărați

fruntași
vidului' ?

circuite elec»
GORAN BENONE

fiiică', „Mașini

• In sala sporturilor 
de la Floreasca au con
tinuat sîmbătă întrece
rile campionatelor inter- 
najio.-iale de tenis da 
nia-;ă ale țării noastre, 
ta masculin, echipa 
R.P.D. Coreene a reușit

să învingă cu scorul de 5—1 echipa Iugo
slaviei. Reprezentativa țării noastre (Giur- 
giucă, Cobirzan, Covaci) a dispus cu 5—0 
de cea a R. P. Polone. In turneul feminin, 
echipa R. P. Romîne a terminat neînvinsă 
jocurile preliminarii cîstigind cu 3—1 me
ciul cu echipa R. D. Germane și cu 3—0 - 
intîlnirea cu R. P. Ungară.,

Alte rezultate mai importante : masculin : 
R. P. Ungară — R. P. Romînă (B) 5—0 ;
R. P. Romînă (B) — R. P. Bulgaria 5—1; 
feminin .- R. P. Polon-ă — R. P. Bulgaria 
3—0; R. P. Romînă (B) — Iugoslavia 3—0 ; 
R. P. Ungară — R. P. Romînă (tineret) 3—2; 
R.. P, Roinină (B) — R.P.D. Coreeană 3—1.

Astăzi de la orele 9 și după amiază cu 
începere de la orele 17 ău loc primele 
-probe individuale urmînd ca seară să se 
desfășoare și finalele competițiilor pe 
echipe la masculin R. S. Cehoslovacă— 
R.P.D. Coreeană, iar la feminin R. P. Ro
mînă cu R. P. Romînă (Bj.

tense pregătiri.

• Meciurile ultimei
etape a competiției de
rugbi „Cupa 6 Martie"
se desfășoară astăzi, cu <L-
începere de la ora 9,30, —f ' -
pe stadionul Unirea din
Capitală, In cel mai interesant joc, pentru 
desemnarea cîștițjătoarei întrecerii, se vor 
intilni echipele. GriVița Roșie și Steaua.

suna un interviu 
student în a-

•— „Tehnica 
Nota ni.' 
Chimie 

tlectrice’ .Ah- '-

mc-’„Tuburi 
Ironice" ? ■

— 10!
— Astfel ar

cu Benone Goran, 
nul IV la Institutul politehnic 
București, facultatea de electro
nică. Și răs/oindu-i carnetul 
student ăi descoperi că in 
anii studenției la examene 
colocvii, profesorii alt avut pen- 

de tru pregătirea ltd un singur caii- 
ficativ : 'vet rhădim.

’ — Că thetăde de"studiu folo
siți ?

— Ună singără : itudiul zilnic, 
continuu.

— in general, în afara studiu
lui profesional ce vă mai pasio
nează ?

■— Literatura, (acum citesc, 
Dostoievsky) teatrul, fotbalul...

Trebuie să adaug insă că stu
diul, pregătirea profesională în 
adevăratul ei înțeles nu pot 
concepute fără o pasionantă 
tivitate obștească.

— Ce sarcini aveți ?
— In biroul comitetului L .T.M. 

răspund de resortul propagandă

de 
toți 

și

în

fi 
ac-

tribuție nu putea fi realizată 
buza soluției optime, ci prin 
tonări, prin încercări ~ 
relațiilor de 
noi, a unei formule de sinteză, se 
poute ujunge direct la soluția op
timă.

— Importanța practică a aces
tei lucrări?

—-Relațiild sînt valabile pentru 
toate tipurile de ‘ cotistfucți» a 
mașinilor. Se reduce timpul de. 
proiectare, se micșorează greuta
tea specifică a mașinii, se asi
gură simplitatea și manevrabili-, 
tăt’ea ușoară a mașinii. (Tovarășul 
inginer Pavel Babiciu, conducă
torul lucrării, ne-a vorbit despre 
pasiunea pe care au depus-o 
studenții în munca de cercetare 
și elaborare a lucrării, a insistat, 
asupra deosebitei ei importanțe 
practicei)

Intr-adevăr, avea dreptate to
varășul Goran Benone, vorbind 
despre colegii săi. Există nenu- 
măruți fruntași, care merită să 
se afle la panotll de onoare al 
studenției.

pe 
ta-

Potrivit
culcul indiciile de

• Cea de-a 16-a ediție a tradiționalei 
competiții cicliste „Cursa Păcii» se va des
fășura anul acesta între 9 și 25 mai pe rula 
Praga-Vatșovia-Berlih. Cicliștii vor străbate 
în 15 etape aproape 2 600 km, Irqseul din 
acest an fiind cel mai lung din istoria 
Cursei. Ca și anul trecut, se vor disputa 
două etape conita cronometruhu ■ una pe 
echipe, pe distanta de 138 km, și alta indi
vidual, în ludgime de 57 km.

La Comitetul de organizare s-au primit 
pînă acum înscrierile echipelor din U.R.S.S., 
Anglia, Belgia, Franța, R. P. Romînă, 
Austria, R. P. Ungară, Finlanda, Danemarca, 
R. P. Bulgaria, Maroc, Iugoslavia, Norvegia, 
R. D. Germană, R. P. Polonă și R. S, Ceho
slovacă. Se așteaptă confirmarea participă
rii echipelor Ităllei, Olandei și Suediei. Fe-

* In ziua a treia a 
campionatului ptondial 
de hochei pi gheață de 
la Stockholm, echipa 
R. P. Polone a repurtai 
o surprinzătoare victorie 
cu scorul de 6—2 (2—0, 
3—1, 1—1) in fala echi
pei Norvegiei, princi
pala favorită a grupei 
B. Reprezentativa Iugo
slavie, a învins cu 7—3 
(4—0, 0—2, 3—1) echipa 
Franjei. .

In clasamentul acestei 
grupe conduc neînvinse 
echipele Elveției și R. P. 

fiecare cu cîte două victorii. Cele .Romîne,
iouă reprezentative se întîlnesc astăzi dimi
neață într-un joc decisiv, așteptat cu deo- 

' tebit interes.

In grupa A, echipa Canadei d învirts tu 
li—5 (3—4, 4—1, 4—0) " reprezeblatlva
R. D. Germane. Hoclieiștii 
impus superioritatea a- 
bia de la jumătatea me
ciului. Echipa Austriei a 
învins cu 3—1 (1—1, 
2—0, 0—0) echipa R. P. 
Ungare, într-un joc corn- 
tînd pentru grupa C.

(Agerpres)

canadieni și-au

Sosirea

NICOLAE DRAGOȘ

întoarcerea din Austria a delegației 
ai P. M. R.de activiști

Delegația de activiști ai 
Partidului Muncitoresc Ro- 
mîh condusă de tovarășul Pe
tre Lupu, membru al C.C. al 
P.M.R.. șef de secție la C.C. 
al P.M.R., care la invitația Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist din. Austria a vi
zitat Austria, s-a întors în 
patrie.

în timpul celor două sfiptă- 
mini petrecute în Ausțria, de
legația a luat cunoștință de 
activitatea unor organe șl or
ganizații ale partidului comu
nist, a. vizitat 
instituții de 
construcții 
de pledare,

primita la C.C. al P.C.
Austria de către tovarășul Jo- 
hanh Koplenig.
partidului și de alți membri 
ai Biroului Politic și Secreta- 
..C.C. al P.C. din Aus-

întreprinderi, 
cultură și artă, 

edilitare. înainte 
delegația a fost

Moneda metalică de 3 lei are pe față In
scripția „3 lei”, iar deasupra sonde de petrol 
și o rafinărie ; pe cealaltă parte are stema ță
rii înconjurată de inscripția „REPUBLICA 
POPULARA ROMANĂ” și anul emisiunii.

>
I 
i<

Noile monede vor fi puse în circulație în- ' 
cepînd din ziua de 11 martie 1963. 5

(Agerpres) J

unei delegații a Tineretului 
Liber German (F. D. J.)

La invitația C.C. al U.T.M., 
sîmbătă după-amiază a sosit în 
Capitală o delegație, a Tinere
tului Liber German (F.D.J.), 
condusă de Konrad Naumann,

secretar al C.C. al Tineretului 
Liber German. Delegația va 
studia experiența U.T.M. în di
ferite domenii de activitate.

președintele

riatului

din

de 
afacerilor

CU

Primirea 
către ministrul 

externe 
al Republicii

Populare Romîne 
a însărcinatului 
afaceri al Finlandei

MUZEUL DE ARTA

:î .d’vyj
■*l*:**^<::

Foto : AGERPRESNoul palat al P.T.T.R. din orașul Deva.

Consfătuirea pe țață a lucrători
lor din agricultură privind comba
terea eroziunii solului și valorifi
carea terenurilor neproductive, or
ganizată de Consiliul Superior al 
Agriculțtirțl în colaborare cu Con
siliul agricol regional Galați, s-a 
încheiat sîmbătă. Dlh materialele 
prezentate și discuțiile cate au a- 
vuț loc, a reieșit că urla din sur
sele importante de spotire a pro
ducției agricole o constituie folosi
rea rațională a pămîntului și apli
carea întregului complex de mă
suri și lucrări ameliorative. înche
ierea colectivizării și reorganizarea 
conducerii agriculturii au creat 
condiții optime de folosire rațio- ' 
nală a pămintulul. In acest scop 
în anul 1963 se prevede să se exe
cute lucrări complexe de stăvilire 
a eroziunii solului pe 244 000 ha,, 
organizarea și amenajarea terenu
rilor situate în pantă, erodate,

pentru plantații de vii și pomi pe 
40 332 ha, artreliorateă pășunilor 
erodate pe 36 284 ha etc.

Oficiile regionale de proiectare, 
organizarea teritoriului șl unitățile 
de combatere a eroziunii solului 
trebuie să ia măsuri in vederea 
îmbunătățiri; muncii de proiectare 
in acest domeniu, să asigure spri- 
Hnitl inginerilor din unitățile agri
cole socialiste Ia ihtotmirea schi
țelor dfe folosire rațională a pă
rtinitului și stabilirea măsurilor și 
lucrărilor antierozionale, să folo
sească în mod judicios cadțele de 
la serviciile de proiectări și exe
cuție pehtru asigurarea întocmirii 
la timp a proiectelor și îndrumarea 
execuției lucrărilor, să introducă 
folosirea mai largă a tipizărilor în 
proiectări și să generalizeze rezul
tatele obținute in cercetările știin
țifice.

(Agerpres)

(Urmare din pag. b)

Dialogul acesta viu, despre 
trecut și prezent, se trans
formă cu fiecare mărturie, în- 
tr-o dezbatere amplă între 
două generații.

— Eu am intrat în mină — 
povestește Vasile Feher — la 
vîrsta de 17 ani. Lucrurile s-au 
petrecut așa. Tata, fiind conce
diat, a devenit șomer. 10 guri 
rămăseseră flămînde. Minerii 
au insistat atunci la direcțiune 
să mă primească măcar pe 
mine în mină. Zece ani am fost 
plătit pe post de vagonetar 
deși, în realitate, am lucrat în- 
tr-o brigadă de înaintare. As a 
eră atunci. Patronii nu se dă
deau înlături de la nimic pen
tru a-și mări profiturile și ă 
lovi în cîștigul nostru.

Așa a devenit miner Vasile 
Feher. Dar voi, tineri mineri, 
voi, cel din această sală, eu voi 
cum s-au petrecut lucrurile, 
atunci cînd V-ațî hotărît să vă 
faceți mineri ?

Să-l. ascultăm pe Dumitru 
Marin :

— In 1958 — povestea el —■ 
. ăm citit în ziar despre un con
sătean de-al meu care ajunsese

miner vestit. Mi-am pus în 
gînd atunci să îmbrățișez și eu 
această meserie. Am plecat de 
la mine din sat și am venit 
aici, la Lupeni. Am fost anga
jat chiar din prima zi. La în
ceput am lucrat ca vagonetar. 
Din prima clipă cînd am intrat 
în mină, m-am simțit ca într-o 
familie. La tot pasul simțeam 
grija și ajutorul tovarăși
lor mei. Ei m-au sfătuit, 
m-au învățat cum să muncesc

rin, la vîrsta de numai 24 de 
ani, conduce o brigadă de mi
neri.

— Cît cîștiga în trecut un 
miner în primul an de mun
că ? — întreabă cineva din
sală.

Feher-baci scoate niște hîrtii 
din buzunare. „Am aci — spu
ne el — fișele de salarii ale 
mai multor mineri pe 10 ani. 
Să studiem împreună una din 
fișe. Pe aceasta, de pildă,

lor de sacrificiu” pe care bur
ghezia le-a aruncat pe spina
rea clasei muncitoare. O sim
plă fișă de salariu... Dar cîte 
concluzii nu s-au desprins în 
urma cercetării ei 1 De ce s-au 
ridicat minerii la luptă, la che
marea partidului, în anul 
1929 ; de ce au înfruntat, în 
rînduri strînse, țevile puștilor 
în acea duminică Sîngeroasă ; 
de ce au. continuat această lup
tă, cu aceeași îndîrjire, în anii

mare metalică, despre meca
nizarea și aerisirea minelor, 
ca despre niște lucruri firești. 
Cine a auzit, pe vremuri, ca 
un singur miner să fi locuit 
în vreo casă-vilă sau 
bloc modern? Tinerii 
tesc că numai pentru 
construit 3 cămine cu 
locuri, că multe familii tinere 
locuiesc în cele 1900 de apar
tamente date în folosință pen
tru mineri. Cine a auzit pe

într-un 
poves- 

ei s-au 
800 de

intîlnire între două generații

Sîmbătă 9*martie, ministrul 
afacerilor externe al Republi
cii Populare Romîne, Cornelîu 
MănescuZ" ~
pe nou.lrt 
șl finii
Populară Romînă, Martti Jo
hannes Salomies, care și-a 
prezentat scrisorile de acredi
tare.

mai bine. M-au îndemnat să 
mă înscriu la cursurile de ca
lificare. Le-am urmat sfatul și, 
în mai puțin de un an, am 
devenit ajutor miner. M-au 
îndemnat să îpvăț mai depar
te. M-am înscris la cursurile 
școlii de mineri. Am reușit și 
aici. Acum conduc o brigadă 
la sectorul ÎV.

Așa petrecut lucrurile ! 
Vasile Feher n-a fost promo
vat de la munca de vagonetar 
nici după 10 ani. Dumitru Ma-

cu nr. 2897 din 1 noiembrie 
1932, a minerului Laurian Ca
rol. Iată. Total cîștig lunar — 
406 lei. Rețineri — 406 iei pen
tru alimentație și 233 lei pen
tru diverse : biserică, asociația 
de înmormîntări, impozit pen
tru drumuri etc. Rămas dator 
- 233 lei”.

O simplă fișă de salariu, dar 
care aduce poate în modul cel 
mai pregnant în fața tinerilor 
imaginea anilor 1929—1933, a 
salariilor de mizerie, a „curbe-

următori; pentru că lupta a- 
ceasta de-a lungul ahilor, a 
minerilor, a întregii clase 
muncitoare, în frunte cu părți- . 
dul ei, 
de noi 
astăzi.

Cine
ca, pe 
să se îngrijească de îmbună
tățirea condițiilor de muncă 
în mină ? Tinerii prăzetlțl ăîci 
vorbesc despre transportul 
electric, despre abataje cu ar-

a apropiat mai repede 
zilele luminoase de

a auzit măcăr o dată 
vteniuri, vrertri patron

vremea aceea că fiii minerilor 
ar fi învățat la școli medij sau 
superioare? Constantin Barna, 
prim secretar al comitetului 
orășenesc U.T.M. •— el însuși 
miner — aduce în discuție 
doar cîteva cifre. Peste 450 de 
tineri mineri învață azi la 
școala medie serală, 90 urmea
ză cursurile Institutului de 
mine din Petroșani (secția se
rală), 200 mineri își comple-

----- •------

și ministru 
al Republicii 

în Franța,

la primit în audiență 
însărcinat cu afaceri 
mdel în Republica

Deschis zilnic între orele 17—19. Luni și marți înehta.

P LI RT «TATII 50 CLUJ TELEFON 26 52

Numirea noului trimis 
extraordinar și ministru 

plenipotențiar 
al Republicii Populare 

Romîne în Franța

Printr-un decret al Consi
liului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, tov. dr. Vic
tor Dimitriu a fost numit tri
mis extraordinar 
plenipotențiar 
Populare Romîne 
în locul tov. Constantin Nicu- 
ță, care a primit o altă însăr
cinare.

tează studiile la fără frecven
ță.

...Două generații de mineri 
stau de vorbă : Ana Golcea și 
Vasile Feher, oameni în vîrsta, 
care și-au trăit cea mai mare 
parte a vieții într-o perma
nentă încleștare Cu condițiile 
inumane de muncă, cu robia 
și mizeria. Și tinerii, noua ge
nerație de mineri; cei care 
lucrează în mine moderne, cei 
care învață în școli și facul
tăți, avînd cele mai bune con
diții de studiu, cei care își pe- 
tfec timpul liber în sălile tea
trului, ale clubului muncito
resc, ale cinematografului. Dis
cuția, pornită pe marginea ac
țiunii autentice a filmului „Lu- 
peni 29', a fost plină de învă
țăminte pentru tineri. Ea i-a 
ajutat să prețuiască și mai 
mult munca, condițiile de 
viață pe care le au minerii azi. 
Au înțeles încă o dată că în în
treaga lor activitate — în mi-

■ nă, în școală, în viață — sînt 
datori să-și dăruiască toată 
energia lor creatoare pentru 
ridicarea pe culmi și mai înal
te a patriei socialiste.

•PLACAJE
* PANELE
• P. A.L.
♦ FURNIRE ESTETICE 
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Ședințele Consiliului
de administrație al O.I.M.

Conferința 
muncitorilor 
pe întreaga 

Germanie
Cuvîntul reprezentantului R. P. Romine

GENEVA 9 - de Ia trimisul 
special Agerpres C. Benga:

Săptămîna aceasta au avut 
loc la Geneva cîteva ședințe 
ale Consiliului de administra
ție al Organizației Internațio
nale a Muncii, care a dezbătut 
o serie de probleme, printre 
care și aceea a creării la To
rino a unui centru internațio
nal de perfecționare profesio
nală pentru cadrele de munci
tori provenind din țările insu
ficient dezvoltate.

Luînd cuvîntul la dezbateri, 
Grigore Geamănu, reprezen
tant guvernamental al R. P. 
Romîne, membru al Consiliu
lui, a arătat, între altele, că 
problema perfecționării profe
sionale și tehnice se pune cu 
acuitate crescîndă în toate ță
rile insuficient dezvoltate, 
unde, în ciuda eforturilor 
multilaterale depuse pe căi di
ferite, nevoile în domeniul pre
gătirii cadrelor din aceste țări 
sînț departe de a fi satisfăcute.

In aceste condiții, a spus re
prezentantul romîn, crearea 
centrului de la Torino va avea 
fără îndoială urmări favorabile 
pentru economia noilor state 
angajate pe calea dezvoltării, 
dacă el va fi conceput și reali
zat în lumina principiilor co
operării internaționale. Refe- 
rindu-se la activitatea, progra
mul și finanțarea centrului de 
la Torino, Grigore Geamănu a 
accentuat că acest centru tre
buie să devină un adevărat 
focar internațional de instru
ire tehnică și pregătire profe
sională.

După analiza unor aspecte 
neclare în legătură cu crearea 
centrului, reprezentantul ro
mîn a propus ca atît examina
rea problemelor organizato
rice, cît și amendarea proiec
tului de statut prezentat de di
rectorul general să fie încre
dințate unui organ de lucru 
creat ad-hoc.

In urma dezbaterilor care au 
urmat, Consiliul a constituit 
un grup restrîns, în care a fost 
ales și Grigore Geamănu.

In continuarea lucrărilor, 
Consiliul de administrație a 
discutat măsurile internațio
nale legate de reforma agrară 
și consecințele ei sociale, în ve
derea înscrierii acestei pro
bleme pe ordinea de zi a Con
ferinței generale a muncii. Lu
înd cuvîntul, Grigore Geamănu 
a criticat lipsa de interes a Bi
roului Internațional al Muncii 
(B-I.T.) în rezolvarea proble-

melor suscitate de reforma a- 
grară, și aceasta în timp ce mi
lioane de muncitori agricoli 
din diferite regiuni ale lumii 
suferă de sărăcie și foame. Re
prezentantul R. P. Romîne a 
combătut tendința de a se mi
nimaliza importanța și urmă
rile reformei agrare, cît și fap
tul că organizarea unei largi 
dezbateri a acestei probleme în 
Conferința internațională a 
muncii este prevăzută abia 
pentru anul 1965.

NEW YORK 9 (Agerpres). 
— Un grup de 55 de persona
lități din America ou adresat 
președintelui Kennedy o scri
soare deschisă în care cer să 
se pună capăt amestecului mi
litar al S.U.A. în treburile 
Vietnamului de sud.

Subliniind „obstrucția tot 
mai persistentă a opiniei pu
blice americane" față de poli
tica intervenționistă a Was
hingtonului, autorii scrisorii 
cer președintelui Kennedy „să 
aducă politicii americane în a- 
ceastă regiune in care situa
ția este atît de îngrijorătoare, 
unele schimbări radicale, atit 
timp cit situația nu s-a înrău
tățit și mai mult".

Ei amintesc că, încă din anul 
1954, Statele Unite „caută să 
obțină pentru Vietnam o lio- 
tărîre în „stil american”, adică 
vor să mențină scindarea țării 
pentru ca o parte a ei să ră- 
mînă sub controlul occidental 
devenind un reazem al forței 
anticomuniste”. In acest scop, 
se spune în scrisoare, Was
hingtonul „sprijină regimul ti
ranic al lui Ngo Dinh Diem 
împotriva Frontului național 
de eliberare, care reprezintă o 
coaliție a diferitelor partide 
politice, grupuri etnice și aso
ciații religioase" ...

Citînd exemplul reglementă
rii pașnice din Laos, autorii 
scrisorii cer președintelui să 
înceteze „încercarea nereușită, 
unilaterala’ de a găsi pentru 
Vietnamul de sud o rezolvare 
militară recurgînd în schimb 
la tratative diplomatice, inter
naționale.

LEIPZIG 8 (Agerpres). — La 
9 martie, la Leipzig s-a des
chis Conferința muncitorilor 
pe întreaga Germanie.

La conferință participă pes
te 1100 de muncitori și acti
viști sindicali din Germania 
occidentală, delegații ale Uni
unii sindicatelor libere ger
mane și Uniunii Tineretului 
Liber German, o delegație a 
Federației Sindicale Mondiale, 
condusă de Louis Saillant, se
cretar general al F.S.M., dele
gații sindicale dintr-o serie de 
țări din Europa.

La conferință participă con
ducători ai P.S.U.G., în frunte 
cu W. Ulbricht, prim-secretar 
al C.C. al PJS.U.G., precum și 
reprezentanți ai P.C. din Ger
mania.

Raportul prezentat la Con
ferință de un reprezentant 
vest-german subliniază că 
muncitorii și funcționarii vest- 
germani social-democrați, creș
tini și comuniști din toate 
colțurile R. F. Germane s-au 
întrunit la Leipzig pentru a 
discuta cu oamenii muncii din 
R. D. Germană problemele 
luptei pentru menținerea pă
cii, pentru realizarea înțelege
rii reciproce.

RĂSFOIND

PARIS 9 (Agerpres). — Gre
va generală a minerilor fran
cezi a intrat în cea de a doua 
săptămînă și, după cum relevă 
agențiile occidentale de presă, 
în ciuda tuturor presiunilor și 
amenințărilor la adresa mine
rilor, greviștii continuă să ma
nifeste un înalt spirit de luptă.

După cum reiese din relată
rile agenției France Presse, 
discursul rostit de primul mi
nistru, Pompidou, în seara zi
lei de 8 martie nu și-a atins 
scopul. Numeroși mineri, care 
au discutat cu trimisul special 
al agenției, au declarat că dis
cursul radiotelevizat ,,nu i-a 
convins” și că „ sînt hotărîți 
să lupte pînă la capăt”.

La 9 martie. în a opta zi de 
grevă, relatează agenția France 
Presse, situația continuă să ră- 
mînă neschimbată, greva mi
nerilor francezi fiind gene
rală. Rezervele de cărbuni din 
Aveyron și Tarn, cît și în 
Haute Garonne, unde îndus-

trig chimică începe să cunoas
că serioase dificultăți în urma 
reducerii producției de gaz, 
continuă să scadă. Activita
tea în numeroase întreprinderi 
care depind de bazinele car
bonifere este încetinită.

în ciuda tuturor presiunilor, 
greviștii francezi continuă 
lupta lor revendicativă.

un aspect al luptei revendicative a muncitorilor irancezi: 
mare demonstrație la Lens

„U. S. NEWS AND WORLD REPORT-
„în S.U.A. viata politică a devenit

un joc al milionarilor66
Realitățile modului de viață 

american, unde politica a 
devenit din ce în ce mai 

mult apanajul celor bogați, a 
inspirat pe scriitorul englez Mal
com Muggeridge să publice în 
cotidianul londonez „Daily He
rald” un articol în care arată că 
acapararea 
din S.U.A. 
sedă averi 
„monarhie 
rabilă cu 
diu țările

„Vechea legendă a omului bun 
și drept născut în cabane de 
lemn, scrie Muggeridge, «e pare 
că a început să se stingă. Era 
omului simplu a fost înlocuită in 
prezent prin era milionarului... 
Fără să-și dea seama, americanii 
sint în plin proces de achizițio
nare a unei monarhii de tipul ce* 
lei britanice”.

Pornind de la acest articol, re
vista cercurilor de afaceri ame
ricane „U. S. News and World 
Report” publică în ultimul său 
număr un adevărat studiu al vie
ții politice din S.U.A. în care re. 
levă că în America contempora
nă „viața politică a devenit un 
joc al milionarilor”.

De la început revista consem
nează faptul că in prezent majo,- 
ritatea oamenilor politici ameri
cani au făcut carieră in primul 
rind datorită avuțiilor pe care Ie 
posedă (și in acest sens citează

funcțiunilor publice 
de către cei care po- 
uriașe a instaurat o 

a dolaruiui”, compa- 
monarhiile ereditare 
vest-europene.

Greva tipografilor newyorkezi
NEW YORK 9 (Agerpres). 

Agenția Reuter anunță că deși 
s-a ajuns la o formulă de 
compromis intre reprezentan
ții sindicatului tipografilor din 
New York și patronii celor 
nouă mari ziare newyorkeze 
care din cauza grevei nu mai 
apar de trei luni, va mai trece 
cel puțin o săptămînă pînă

Trupele lui NGO DINH DIEM lolosesc în Viet
namul de Sud arma bacteriologică, împotriva 
patriotilor, a populației pașnice.

(ziarele)

LEPRA

cînd vor apare ziarele pe pia
ță întrucât au mai rămas ne
reglementate o serie de pro
bleme legate de încheierea 
noului contract colectiv. Cînd 
și aceste probleme vor fi re
zolvate acordul dintre tipo
grafi și patroni va trebui su
pus aprobării membrilor sin
dicatului.

Agenția Reuter subliniază 
că pichete ale greviștilor tipo
grafi continuă să staționeze 
în fața sediilor a opt ziare.

Agenția U.P.I. relevi că 
Bertram Powers, președintele 
sindicatului tipografilor, a de
clarat că „reglementarea con
flictului dintre patroni și tipo
grafi constituie o victorie 
muncitorilor greviști".

cazul viitoruluiprintre altele
candidat la președinția S.U.A., 
actualmente guvernator al statu
lui New York, multimilionarul 
Nelson Rockefeller). „Imaginea 
colibei de lemn (este vorba de 
modestia vechilor politicieni) era 
un lucru important pentru un 
candidat la președinție. Acum 
yachtul și lingurița de argint au 
înlocuit coliba de lemn ca simbol 
politic”, scrie „U. S. News and 
World Report”.

Revista constată că tendința de 
acaparare a posturilor politice 
de către cei avuți reiese cu deo- 
•ebită claritate dacă se analizea
ză componența actualei Admini. 
■trații americane. „Cel puțin trei 
din membrii Cabinetului preșe
dintelui S.U.A. — scrie „U. S. 
News and World Report” — sînt 
oameni avuți. Cîțiva milionari 
sînt împrăștiați în posturile cheie 
din departamentele executive și 
mai mult de 40 din membrii Con
gresului au averi care ajung sau 
depășesc milionul de dolari”.

Încercînd să explice de ce mi
lionarii dețin în prezent majo
ritatea funcțiilor înalte în S.U.A., 
revista arată că uriașele cheltu
ieli ce caracterizează în prezent 
campaniile electorale nu pot fi 
suportate decît de marii bogătași, 
contracandidații a căror situa
ție economică este mai modestă, 
fiind de reg>ilă învinși. Citînd 
părerile unei „Oficialități cu ex
periență în astfel de campanii”, 
revista subliniază că „costul unei 
campanii pentru un loc în Senat 
este de 2 milioane de dolari. Or, 
omul sărac nu-și poate procura o 
astfel de sumă”.

în continuare, revista scrie t 
„Un reptublican cu o poziție im
portantă a explicat: O mare a- 
vere este absolut necesară pen
tru o grea campanie în zilele 
noastre. De exemplu, să presupu
nem o echipă pentru campania 
electorală ca aceea pe care și-a 
eonstituit-o Rockefeller. EI plă
tește pe unii dintre scriitorii săi 
cu 30 000 de dolari pe an. Acești 
bani însă, provin din propriile 
sale buzunare. Să luăm un alt 
exemplu : Dacă sînteți bogat pu
teți închiria firme care să alcă
tuiască articole de ziare pentru 
a influența alegerile în favoarea 
dv. Aceasta costă însă mulți 
bani”.

Revista „U. S. News and World 
Report” arată că astfel se expli
că de ce toți presupușii candi-

dați republicani în alegerile pre
zidențiale din 1964 sînt milio
nari. Rockefeller, senatorul Bar. 
ry Goldwater (Arizona), guver
natorul William Scranton (Penn
sylvania) și guvernatorul Geor" 
ge Romney (Michigan) sînt oa
meni foarte bogați, Cu ajutorul 
banilor aceștia au refușit să se 
impună în arena politică. „în 
New York, scrie revista, Nelson 
Rockefeller l-a învins pe candi
datul democrat Robert Morgent- 
hau, un om sărac și lipsit do 
mijloace, în ciuda faptului că 
ambii făceau uz de aceleași tema 
electorale...” Același exemplu 
poata fi dat și la alegerile din 
Pennsylvania ca și la cele din 
Carolina de Sud,

„Omul bogat, subliniază revi
sta în încheiere, * devenit pro
motorul politicii americane”, 
„controlînd majoritatea impor
tantelor comitete ale Senatului

Dezbaterile din Comitetul
special al 0. /V. II.

NEW YORK 9 (Agerpres). - 
După cum anunță agenția 
France Presse, vineri au con
tinuat dezbaterile în Comitetul 
special pentru examinarea 
problemei aplicării Declarației 
cu privire la acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor 
coloniale asupra coloniilor 
portugheze.

Luînd cuvîntul, reprezentan
tul Republicii Mali, Mamadou 
Traore, a declarat că Portuga
lia, nesocotind hotărîrile Or
ganizației Națiunilor Unite, a 
intensificat politica sa de re
presiune. El a arătat că teroa
rea s-a extins nu numai în 
Angola, ci și în Guineea por
tugheză și în insulele Capului 
Verde, regiuni în care Portu
galia a trimis puternice întă
riri de trupe coloniale, iar mii 
de luptători pentru indepen
dență au fost uciși sau trimiși 
în lagăre de concentrare.

în continuare, Traore a a- 
rătat că această situație cons
tituie „o amenințare la adresa 
păcii și securității internațio
nale” și a cerut luarea de mă
suri urgente care să pună ca
păt acestor stări de lucruri. El

0 măsură dăunătoare cercetării spațiului

cosmic
NEW YORK 9 (Agerpres). — 

Presa americană publică infor
mații 
putea 
toare 
cosmic. Despre ce este vorba ?

După cum se știe oamenii de 
știință și guvernele din U.R.S.S. 
și din alte țări ale lumii au căzut 
de acord ca banda de frecvență 
între 604 și 614 megacicli să fie 
rezervată exclusiv scopurilor 
științifice, în speță radioastrono- 
miei. S.U.A. au refuzat însă să 
se alăture acestui acord. în 1961, 
Congresul S.U.A. a votat o lege 
prin care se permite stabilirea de 
canale de televiziune în benzile 
de frecvențe foarte înalte. Unul 
din aceste canale, canalul 37, cu
prinde tocmai banda între 604 
și 614 megacicli. în momentul de 
față, autoritățile de resort sînt 
bombardate de un mare număr 
de cereri de autorizație din par
tea stațiilor de televiziune comer
ciale (adică cele care se ocupă 
cu transmiterea reclamelor) care 
vor să funcționeze pe aceste ca
nale, inclusiv pe canalul 37.

Această situație a provocat o 
serioasă îgrijorare în rîndurile 
oamenilor de știință care au ară
tat că alocarea acestui canal pen
tru televiziunea comercială ar a- 
vea repercusiuni profund nega
tive asupra radioastronomiei. In- 
terferența care se Va produce va 
restrînge funcționarea radiote- 
lescoapelor din S.U.A. și din 
multe alte părți ale lumii

După cum se știe, cu ajutorul

despre o măsură care ar 
avea repercusiuni daună- 

asupra cercetării spațiului

radiotelescoapelor sînt captate 
radiațiile stelare. în trecut oame
nii antichității și ai Evului Me
diu vorbeau despre muzica sfe
relor cerești. Această muzică este 
în pericol de a fi înlocuită de o 
alta : aceea a reclamelor zgomo
toase pentru pastele de dinți sau 
cremele de ras. Noua acțiune îm
potriva științei stîrnește protestul 
legitim al cercurilor științifice și 
al opiniei publice largi. Chiar în 
Statele Unite — și acest lucru 
este semnificativ — au început 
să se ridice numeroase voci care 
cer păstrarea canalului 37 numai 
pentru funcționarea radioteles
coapelor. „Dacă țările europene, 
dacă Uniunea Sovietică pot res
pecta și prețui cunoștințele că
pătate prin strădania radioastro- 
nomilor, Statele Unite nu-și 
permite să facă altfel. Ar fi 
gio dacă ele s-ar situa pe o 
poziție...", scrie în această 
vință „Chicago Suu Times",
monia muzicii sferelor cerești 
trebuie păstrată : aceasta este 
cererea tuturor celor interesați 
în promovarea științei și a co
laborării științifice internațio
nale.

pot 
tra- 
altă 
pri- 
Ar-

Â'

a subliniat necesitatea primor
dială a acordării independen
ței tuturor teritoriilor portu
gheze din Africa.

In cadrul dezbaterilor a luat, 
de asemenea, cuvîntul repre
zentantul Cambodgiei, Voeu- 
sai Sonn, care, la rîndul său, 
a condamnat fărădelegile auto
rităților salazariste în colo
niile sale din Africa.

Guvernul potrughez, deși a 
fost invitat să participe la lu
crările comitetului, continuă 
să ignoreze lucrările acestui 
comitet. „Este inutil pentru 
Portugalia să participe la dez
baterile acestui organism al 
O.N.U.” — se spune într-o notă */ 
adresată O.N.U. de guvernul 
de la Lisabona.

Bitar. Vicepreședin- 
Consiliului de Mi-

DAMASC 9 (Agerpres). — 
După cum relatează agenția 
France Presse, citînd postul de 
radio Damasc, la 9 martie a 
fost constituit noul guvern al 
Siriei. în funcția de prim-mi- 
nistru și ministru al afacerilor 
externe a fost numit Salah 
Ed-Din 
te al
niștri și ministru al justiției a 
fost numit Nihad El-Kassem.

Salah Ed-Din Bitar a deți
nut funcția de ministru de ex
terne inainte de includerea Si
riei în Republica Arabă Unită, 
iar apoi a fost ministru de stat 
în guvernul R. A.U, al președin
telui Nasser, din care a demi
sionat. După proclamarea Re
publicii Arabe Siria, el s-a 
pronunțat în sprijinul indepen
denței țării. Salah Bitar este 
unul din conducătorii partidu
lui național arab B.A.A.S.

Noul regim din Siria a fost 
recunoscut la 9 martie de către 
guvernele R.A.U., Irakului și 
Algeriei.

DAMASC. — Situația din Siria 
ss normalizează treptat. într-un 
comunicat al Consiliului revoluțio
nar național, dat publicității la 9 
martie la Damasc, se arată că con
trolul de la frontieră nu mai este 
atit de sever. Au fost deschise 
aeroporturile și porturile maritime, 
a fost reluată circulația auto prin 
țară. începînd de Ia 9 martie fron
tierele au fost deschise pentru di
plomații acreditați în Siria, precum 
și pentru străini. Demonstrațiile și 
adunările însă continuă să fie in
terzise.

de locuitori revin 
în vîrstă de peste

jnstynnari

I

CHOMBE IȘflJPfL.

E greu de circulat prin Smga pore, unde mii de cerșetori 
împînzesc străzile

PE SC PE SCURT PE,SCURT
MOSCOVA. — Nikita Hruș- 

ciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a pri
mit la 9 martie pe Horst Gro- 
epper, ambasadorul R.F.G. în 
Uniunea Sovietică, la cererea 
acestuia. Intre N’ikita Hrușciov 
și Horst Groepper a avut loc 
o convorbire, in cursul căreia 
au fost abordate problemele 
relațiilor dintre U.R.S.S. și 
R.F.G.

BERLIN. — La 8 martie a sosit 
la Leipzig delegația Federației Sin
dicale Mondiale pentru a participa 
la conferința pe întreaga Germanie 
a muncitorilor. Delegația este con
dusă de Louis Saillant, secretar 
general al F.S.M.

desen de V. VASIL1U

BAKU. — Cel mai bătrîni locui
tori dintr-un sat de munte din Azer- 
baid/an Mehtiken Arsen și Teze 
Pogosian au primit din nou urările 
care sini adresate deobicel tineri
lor căsătoriți. Ei și-au sărbătorit 
In mod festiv nunta „de diamant" 
— 75 de ani de căsnicie. Peste un 
an Arsen se pregătește să sărbăto
rească un nou jubileu — centena
rul său. Pe soția sa el o consideră 
„foarte tlnără' — ea are 91 de

■
 va res

finită

frumi

aimosul Chombe s-a îmbolnăvit din nou. De astă 
dată — subit, precizează agenția „REUTER”. Boala 
trebuie tratată, astfel incit secesionistul katanghez 

respira in continuare — perioadă de timp nede- 
‘ăI — aerul de pe malurile Senei. Parisul este 

frumos, dar Chombe ware buna dispoziție a turistu
lui. Treburi urgente îl așteaptă la Elisabethville. 

chiar el : prezența lui în Katanga „este indispensa-

au peste 
50 de copii, nepoți și strănepoți. 
Longevitatea este un ienomen 
frecvent în Azerbaidjan. Acolo, la 
fiecare 100 000 
84 de persoane 
100 de ani.

— La 8 martie 
un contract în-

MOSCOVA. 
a fost semnat 
tre organizația comercială so
vietică „Sudoimport” și firme
le finlandeze „Holming” și 
„Uudenkaupungen”, potrivit 
căruia acestea vor livra Uniu
nii Sovietice opt nave pentru 
transportarea lemnului, cu o 
capacitate de 3 500 tone fie
care.

ratori ai spațiului cosmic, au
toritățile italiene au hotărît ca 
în primăvara acestui an în 
Piața „Paradiso de Marina din 
Carrara” din localitatea Car
rara să fie ridicat un monu
ment al cosmonautului. Lu
crarea a fost încredințată 
sculptorului Nardo Duchi. Sta
tuia care va fi construită din 
șase blocuri monolite de 10 m 
înălțime și va fi așezată pe un 
soclu înalt de 2 m va putea fi 
văzută de la o distanță de mai 
multe mile in largul Mării 
Tireniene. Cu prilejui dezveli
rii acestui monument vor fi 
invitați să participe cosmonau- 
ții sovietici și americani.

MOSCOVA. — Telespecta
torii din U.R.S.S. au avut pri
lejul, sîmbătă seara, să vizio
neze programul de muzică și 
dansuri romînești susținut de 
ansamblul de cintece și dan
suri „Ciocîrlia”, retransmis de 
Studioul central de televiziu
ne din Moscova, direct de Ia 
București, prin rețeaua inter
națională a interviziunii.

ROMA. — în semn de recu
noștință pentru primii explo-

FRAGA. — După cum trans
mite agenția Ceteka, Secreta
riatul general al Organizației 
Internaționale a Ziariștilor a 
adresat primului ministru și 
ministrului justiției al Greciei 
o telegramă prin care prote
stează cu vehemență împotri
va arestării lui P. Paraske- 
vopulos, directorul ziarului 
„Avghi”, și cere Imediata lui 
punere în libertate.

BONN. —• In urma unei puternice 
explozii care s-a produs vineri di
mineața la o uzină din localitatea 
Arnsberg (Germania occidentală), 
15 muncitori și-au găsit moartea, 
iar al)i 40 au lost grav răni fi. 
După cum relatează agenția Fran
ce Presse, acest bilanț al victime
lor este provizoriu întrucît se 
crede că mai există victime sub 
dărlmăturile halei in care s-a pro
dus explozia.

BAGDAD. — După cum 
transmite agenția M.E.N., la 9 
martie, postul de radio Bag
dad a anunțat că au fost exe
cutați trei membri ai Comite
tului Central al P.C. din Irak.

In comunicatul guvernato
rului militar al Irakului, se 
arată că Husein Radaui, secre
tar general al P.C. din Irak 
(cunoscut sub numele de Sa
lam Adil), Muhammed Husein 
Abu AI-Is și Hasan Uveina, 
membri ai C.C. al P.C. din 
Irak, au fost condamnați de 
tribunalul militar la moarte 
prin spînzurare. Sentința a 
fost executată în ziua de T 
martie.

REDACȚIA <1 ADMINISTRAȚIA : București. Piața „Scînteii", ȚeL 17.60.10, Tiparul : Combinatul Poli grafic „Casa Scînteii‘\

Mărturisise
bilă”. Iși pregătise și bagajele pentru drumul de întoarcere. In î 
ultimul moment a scos lucrurile din geamantane și le-a pus din a 
nou în dulapuri. A aflat că-i bolnav... •

Nu cunosc exact diagnosticul utilizat pentru uz public. Poate J 
că strănută și tușește, poate s-a intoxicat încercînd să se acomo- ( 
deze cu bucătăria unui bar american din Paris. „Boala” lui I 
Chombe are însă și ceva diplomatic. Prezența lui nu este deo- j 
camdată de dorit la Elisabethville deși după cum scria ziarul | 
„LIBRE BELGIQUE" el tinde să obțină o funcție importantă în » 
guvernul central congolez. împușcăturile s-au stins pe străzile ! 
capitalei katangheze, o liniște aparentă a cuprins împărăția lui | 
„Union Miniere”, dar partida congoleză se mai joacă încă, iar • 
scorul final nu a fost definitiv stabilit. E adevărat, diplomația 8 

americană a înscris suficiente puncte spre a-și adjudeca victoria ® 
în acerba luptă cu „aliații” de la Bruxelles și Londra. In numele ’ 
unei precauții izvorîtă din lecțiile trecutului se preferă o tempo- ‘ 
rară absență a lui Chombe. Și, ca atare, omul de paie al lui 
„Union Miniere” s'a ...îmbolnăvit. Pentru cită vreme ? Greu de 
spus...

Intre timp, în Congo se perindă misiunile americane. Fiecare 
sector al vieții congoleze este supus unor veritabile radiologii po
litice și economice. Misiunea lui Harlan Cleveland a întocmit un 
raport care a însumat nu mai puțin de 100 de pagini. Se caută 
formula cea mai convenabilă : dominația americană directă fără 
paravan, sau camuflajul O.N.U. ?. In plus, să nu se uite că Bru- 
xelles-ul și Londra vor să mai aibă și ele un cuvînt de spus, 
firește mai puțin greu, mai mic, dar care să însemne totuși ceva 
milioane de dolari profituri anuale...

Corespondentul ziarului vest-german „FRANKFURTER RUND- 
SCHAU” relata că ambasadorul american la Leopoldville este 
„figura cheie” a politicii congoleze. „In ultimul an ajutorul și 
influența americană în Congo au cres’cut în asemenea măsură — 
scria ziarul vest-german — îneît gurile rele susțin că guvernul 
Kennedy este cel mai bun guvern american pe care l-a avut 
vreodată... Congo”.

Bătălia pentru Congo nu a ajuns la capătul ei. Tîrguiala pentru 
redistribuirea avuțiilor congoleze va mai avea destule reprize. Un 
lucru este totuși cert : monopolurile americane au dobîndit po
ziția nr. 1. De pe această poziție pot discuta mai autoritar cu stă~ 
pînii de ieri ai acestui pămînt african.

Care va fi soarta lui Chombe ? El dorește să se reîntoarcă în 
Congo. $i nu numai el, ci și o seamă de cercuri care prin inter
mediul lui ar putea influența aspecte ale politicii congoleze. Re
venirea lui Chombe ar fi marcată, desigur, prin noi intrigi, prin 
încă o suită de evenimente sîngeroase. Se pare că tocmai de aceea 
momentan nu i s-a mai încredințat un rol de protagonist pe scena 
congoleză. Mai marii politicii vestice l-au trecut în distribuția de 
rezervă. Nu ne îndoim : în cazul unei necesități (care se poate ivi 
peste 24 de ore sau peste un an...), reapariția lui la rampă va fi 

i fulgerătoare. Chombe este convins că steaua nu i~a apus definitiv. 
1 l-a declarat deschis unui redactor de la „DER STERN” : „Infrîn- 
, gerea nu înseamnă încă sfîrșitul...” 
i li plăcea să joace rolul de „președinte", să amenințe, să co- 
1 mande trupele de mercenari, să~și vadă numele pe paginile întîi 
i ale ziarelor. Postura de „bolnav" este mai plicticoasă, chiar obo- 
i sitoare. Ziarele burgheze afirmă că înfățișarea lui și-a pierdut 
1 aroganța și strălucirea de odinioară, și sînt gata să-l prezinte 
drept un mielușel pocăit, ros de remușcări. Intr-un an parcă a 

i îmbătrînit cu 10 ! — a exclamat redactorul lui „DER STERN” ‘ 
1 „Spinarea cîndva puternică, acum s_a încovoiat. Costumul nu-i mai i 
i scoate în relief corpul puternic, ci atîrnă deasupra pieptului care ] 
i s-a retras” — descrie ziaristul vest-german. Dar „mielușelul" de . 
' azi nu și-a lepădat năravurile de fiară. i
i Chombe are răbdare. Așteaptă stagiunea politică în care nă- ' 
i dăjduiește, ca în distribuția de rezervă să joace rolul prim. (
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