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Pentru ridicarea 
calității produselor
Calitatea produselor preocupă 

întreg colectivul de la IPROFIL- 
Balta Sărată, 20 din măsurile în. 
scrise în planul măsurilor tebni- 
co-organizatorice referindu-se în 
exclusivitate la acest principal 
obiectiv al întrecerii socialiste.

O metodă eficace care a dus 
la îmbunătățirea calității produ
selor este cea privitoare la con
trolul în lanț, fiecare tînăr fiind 
preocupat astfel nu numai de ca
litatea lucrărilor Iui dar și de a 
celorlalți

Despre 
tinerilor, 
inițiativă 
cruri. Cei de Ia secția furnir au 
făcut, spre exemplu, 
prețioase în această 
reducerea ondulațiilor 
introducerea foilor de 
uscătoare 
șteanului 
pat etc.

muncitori.
activitatea creatoare a 
despre spiritul lor de 
se pot spune multe >u-

propuneri 
privință : 

la furnire, 
furnir în 
ieșirii bu-în ordinea

de la mașina de decu-

VASILE MOTRICI
corespondent
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Paralel cu desfășura
rea construcției Combi
natului
Galați se pregătesc șt 
cadrele 
care vor lucra în uriașul 
combinat de pe malul 

Dunării.
Școala profesională de 

ucenici a combinatului 
numără 1 668 elevi, îm- 
părțiți pe specialități : 
mecanici-montori, lă
cătuși de construcții-me- 
talice, mecanici de mo
toare cu combustie in
ternă, instalatori, strun
gari și alte 11 meserii.

Încă din primul an de 
studii elevii fac practi-

In campania agricolă de primăvară

LUCRĂRIFoto: SAVIN STELIAN

La gospodăria agricolă colec
tivă „Cuza Vodă" din raionul 
Medgidia se însămînțează ulti
mele hectare cu in. Aci s-a ter
minat însămînțatul cu borceag 
și mazăre furajeră pe toate su

prafețele prevăzute

siderurgiști gălăfeni

se pregătesc
că mai multe ore pe zi 
în cele 7 ateliere ale 
școlii, apoi în anii II șt 
III lucrează cîteva zile 
pe săptămînă în uzine 
și întreprinderi din oraș, 
alături de cei mai pri- 
cepuți muncitori. Creș
terea pregătirii lor pro
fesionale și teoretice se 
urmărește pe grafic no
minal, notîndu-se fiecare 
lucrare executată de ei. 
Cu toții se străduiesc ca 
la capătul celor trei ani 
de școală să primească 
cele mai bune califica
tive.

Viitorii siderurgiști au 
la dispoziție o bibliotecă

cu peste 7 000 de volu
me, club și săli de lec
tură. In timpul liber cei 
mai mulți dintre elevi 
activează în diferite for
mații artistice, fac sport. 
Fiecare clasă are briga
dă artistică de agitație 
și fiecare an o echipă de 
teatru. In program sînt 
prevăzute concursuri 
„Pentru cel mai bun în 
meserie" și „Cine 
te, folosește”.

Cei peste 1 000 
levi interni au la
ziție dormitoare spațioa
se, asistență medicală, 
servesc masa 
școlii.

citeș-

de e- 
dispo-

la cantina

(Agerpres)

DE CĂLITĂ TE,
RITM INTENS!

La amenajarea 
teraselor

PROPAGANDA TEHNICĂ
MAI BINE ORGANIZATA!

ombinatul pen
tru industrializa
rea lemnului-Tg. 
Jiu este una din 
unitățile industria
le moderne, înze
strată cu mașini 

și utilaje de înaltă tehnicitate. 
Aceasta permite ca procesul de 
producție să se desfășoare în 
cea mai mare parte mecanizat, 
ceea ce asigură o înaltă pro
ductivitate a muncii.

Aici se produc însemnate 
cantități de placaj, cherestea, 
parchete, mobilă și plăci aglo
merate. Realizarea lor la un 
nivel calitativ superior cere 
din partea muncitorilor o 
înaltă calificare profesională, o 
cunoaștere temeinică a proce
sului de producție, a metode-

lor și procedeelor moderne da 
muncă.

Firește, acest lucru se reali
zează pe mai multe căi. Un rol 
important îi revine însă și pro
pagandei tehnice.

Ce se face în acest sens la 
C.I.L. Tg. Jiu ? Combinatul a 
intrat în producție abia acum 
doi ani. A trebuit mai întîi să 
asigure o bază materială ne
cesară desfășurării propagan
dei tehnice. Biblioteca cabine
tului tehnic este abonată în 
prezent la 15 reviste și publi
cații străine de specialitate, 40 
romînești, — fișe schimb de 
experiență și numeroase cărți 
tehnice.

Conducerea cabinetului în 
colaborare cu organizația 
U.T.M. și comitetul sindicatu-

lui a luat unele măsuri pen* 
tru folosirea acestui fond do
cumentar, pentru răspîndirea 
cunoștințelor tehnice în rîndul 
muncitorilor. Pe lîngă cabine
tul tehnic a fost instituit de 
curînd, un colectiv de traducă
tori. Acesta studiază revistele 
de specialitate în limbile stră-, 
ine, sintetizează într-o infor
mare conținutul lor, traduce 
integral acele articole care 
transmit experiențe folositoare. 
In prezent se lucrează de ase
menea la elaborarea unui bu
letin de informare tehnică. A- 
cesta va fi editat lunar. El va 
conține un sumar al cărților și 
revistelor nou intrate în bi
bliotecă, va populariza activi
tatea cabinetului tehnic și a 
inovatorilor.

Recent, la propunerea orga
nizației U.T.M., s-a inițiat (cu 
caracter permanent), un con
curs de verificare a cunoștin
țelor tehnice. Pentru populari
zarea acestui concurs a fost 
confecționată o gazetă panou. 
Aici sînt afișate lunar între
bările concursului, sînt scrise 
articole de specialitate de către 
inginerii combinatului. între
bările cer muncitorilor să cu
noască temeinic procesul teh
nologic, experiența fruntașilor, 
procedeele înaintate aplicate 
aici. Cele mai bune răspunsuri 
sînt publicate la gazeta Pa- 
nou iar autorii lor vor fi pre- 
miați. Aceasta este o acțiune

C. PRIESCU
(Continuare în pag. a III-a)

CONSTRUCTORII LUCREAZĂ DIN PLIN
Gherla se lucrează de asemenea 
din plin.

De la începutul anului și pînă în 
prezent, în regiune s-au început 
lucrările la o serie de blocuri care 
vor însuma 570 de apartamente. 
De asemenea, se construiesc școli 
medii noi : la Cluj, la Huedin, 
Turda, Cîmpia Turzii și Gherla. 
Orașele Cluj și Cîmpia Turzii ’și 
vor mări în prima jumătate a anu
lui spațiul comercial cu 1 100 mp 
și respectiv 573 mp, prin termi
narea unităților comerciale a căror 
construcție a început zilele acestea.

O dată cu sosirea primăverii, 
activitatea pe șantierele de con
strucții din regiunea Cluj s-a in
tensificat. La complexul de lo
cuințe din cartierul Grigorescu din 
Cluj a început finisarea blocurilor, 
iar acolo unde peste cîteva săp- 
tămîni vor fi înălțate cele 7 blocuri 
turn cu cîte 9 etaje fiecare, to- 
talizînd 280 apartamente, a început 
săparea fundațiilor. în aceeași 
parte a orașului a început să se 
sape fundația pentru două blocuri 
cu cîte 75 apartamente.

La Turda, Cîmpia Turzii și

VIATA .
CULTURALA

SCOLII
Decada cărții tehnice

Incepînd de 
miercuri, la Iași se 
desfășoară decada 
cărții tehnice. Cu a- 
cest prilej a fost or 
ganizată o expozi 
tie a cărții tehnice, 
iar la Fabrica de 
antibiotice, Atelie
rele de reparat ma
terial rulant „Nico

lina". Ia 
de ulei și 
și la 
deri 
s-au 
duri 
nice.

Expoziții și stan
duri asemănătoare 
s-au deschis și în 
orașele Bîrlad și 
Pașcani.

fabricile 
de mobilă 
întreprin- 
localitate

alte 
din 
amenajat stan- 
ale cărții teh-

Decada cărții teh
nice este organiza
tă de comisiile in
ginerilor și tehni
cienilor din cadrul 
consiliilor locale ale 
sindicatelor 
borare cu 
regional de 
și difuzarea

în cola- 
Centrul 
librării 

cărții.

Pentru Înfrumusețarea orașului
în orașele regiunii Crișana 

a început o largă acțiune pen
tru buna gospodărire și înfru
musețare. Pe străzile Magheru, 
Comșa și altele din Oradea 
s-a început plantarea primilor 
arbuști ornamentali, în preaj
ma noilor blocuri. în cele pa
tru parcuri se lucrează intens 
la curățatul aleilor și amena
jarea rondurilor de flori. Aici, 
în spațiile verzi, și de-a lungul 
străzilor se vor planta în pri-

măvara aceasta arbori orna
mentali de diferite specii. Sera 
sfatului popular al orașului 
Oradea și cea a stațiunii bal
neare „Victoria" vor asigura 
pentru orașele regiunii peste 
16 000 000 diferite flori. Pe a- 
leile din parcurile „23 Au
gust", „Petofi Sandor", „N. 
Bălcescu" și altele se plan
tează mai mult de 20 000 tran
dafiri de culori diferite.

O experiență interesantă 
la Școala medie „Bolyai Fdrkaș“ 

din Tirgu Mureș

' e aflăm, așadar, în 
I sala de spectacole a 
I școlii, cu cîteva zile 
I înaintea desfășură- 
I rii celei de a treia 
i faze a concursului 

cultural-artistic de-
I venit aici o tradiție de prestigiu.

Alături de noi, profesorul Ko- 
vacs Levente, membru în comite- 

| tul U.T.M., unul din animatorii 
* acestei frumoase întreceri artis- 
Btice, urmărește cu interes evolu

ția elevilor din clasa a X-a A 
n care interpretează o piesă în- 
& tr-un act.
| — Elevii au distribuit rolurile,

au realizat scenografia, au con- 
| ceput regia... Totul, absolut to- 

Itul le aparține — ne spune Ko
vacs Levente.

Am aflat apoi că cel care se 
agita atît de autoritar prin fața

| scenei este un elev însărcinat de 
clasă să realizeze regia spectaco-

I

lului. în programul desfășurării 
spectacolelor prezentate de cele 
18 clase care au intrat în faza a 
treia a concursului, adeseori se 
putea citi la rubrica regie urmă
toarea specificare : colectivul
clasei. Spectacolele de clasă cu 
regizor anonim și colectiv s-au 
distins de fiecare dată prin cali
tatea lor și au cucerit aplauzele 
entuziaste ale spectatorilor.

Profesorul Kovacs Levente ne 
spune în continuare că din cei 
1077 elevi ai claselor V—Xl-a, 
551 elevi și eleve aai luat parte 
la întrecerile din cadrul celor 
trei faze ale concursului cultural- 
artistic tradițional.

în ce constă oare acțiunea a- 
ceasta de masă care a reușit să 
cuprindă mai bine de jumătate 
din numărul elevilor ?
strădui în cele ce urmează să vă 
oferim oglinda fidelă a unei ex
periențe fructuoase.

Ne vom

GALAȚI (de la corespondentul nostru). —
Cantitatea mare de zăpadă căzută în această 

iarnă a făcut ca pe unele suprafețe de teren 
apa să băltească în dauna culturilor. De aceea, 
colectiviștii de Ia G.A.S. „Independența' din 
raionul Galați au luat măsuri de înlăturare a 
apelor ce stagnau pe diferite porțiuni de te
ren. La chemarea organizației de partid și a 
consiliului de conducere, tinerii din gospodărie 
s-au situat în fruntea acestei acțiuni. Ei au ho- 
tărît să înlăture apa ce băltea pe diferite su
prafețe, săpînd canale de scurgere numai prin 
muncă patriotică. Astfel, în frunte cu secreta
rul comitetului comunal U.T.M. lordache Con- 
drea, tineri ca: Petrică Buluc, Constantin Cos- 
tache, Costică Stoica, Gheorghe Tănăsache, 
Mihai Dumitru, Aneta Fronea, Emilia Trifan și 
alții au săpat prin muncă patriotică canale 
scurgere a apei pe o distanță de 2,53 km.

de

Muncă temeinic
organizată

CONSTANȚA (de la trimisul nostru). —
Folosind cu chibzuință timpul prielnic lucră

rilor agricole, majoritatea gospodăriilor colec
tive din raionul Medgidia au trecut la semăna
tul culturilor din epoca I. Astfel, organizîndu-și 
bine munca, cu sprijinul mecanizatorilor din 
brigăzile a Il-a și a III-a de la S.M.T. Castelu, 
colectiviștii din comuna Cuza Vodă, au reușit 
ca numai în cîteva zile să însămînțeze întreaga 
suprafață planificată pentru culturile din acea
stă epocă. La însămînțarea celor 100 ha cu bor- 
ceag, 100 ha cu mazăre furajeră, 50 ha cu in 
de ulei și altele o contribuție însemnată și-au 
adus-o utemiștii Ion Oancea, Neagu Enache, 
Cristea Mihai și alți tineri colectiviști care lu
crează pe semănători sau la transportul semin
ței la cîmp. La G.A.C. din comuna Ciocîrlia de 
Jos, însămînțarea culturilor din epoca I s-a 
terminat. Suprafețe mari au semănat și colecti
viștii din Medgidia, Satu nou, Tortomanu, Mir
cea Vodă și altele. In numai o săptămînă în 
cele 45 de gospodării colective din raionul 
Medgidia au fost însămînțate cu diferite cul
turi peste 4 200 ha, din care 378 cu ovăz, 1871 
cu mazăre furajeră, 1375 cu borceag. în toate 
G.A.C.-urile se desfășoară și alte lucrări agri
cole importante. Astfel, în întregul raion au 
fost grăpate peste 29 000 ha de semănături, au 
fost arate peste 1 500 ha teren și s-au trans
portat peste 46 000 tone îngrășăminte organice.

-------•--------

La noi, în comuna Singer, ra
ionul Luduș, exista o mare su
prafață de teren situat în pantă, 
care nu aducea colectiviștilor 
nici un venit. In planul de pro
ducție al gospodăriei colective 
sa prevăzut ca în cursul aces
tui an să fie plantată viță de 
vie pe șase hectare care vor ii 
terasate pe aceste pante. Con
vinși de avantajele culturii vi
ței de vie, colectiviștii din gos
podăria noastră însă sînt hotă- 
rîți să pregătească o suprafață 
cu mult mai mare pentru a fi 
redată agriculturii. De aceea, 
imediat după ce pămîntul a 
permis începerea lucrărilor a- 
gricole de primăvară, ei au tre
cut la amenajarea 
Profitînd de timpul prielnic, 
sute de colectiviști 
vîrstnici au muncit cu însufle
țire și astfel, pînă zilele tre
cute, s-a terasat o suprafață de 
mai bine de patru hectare. Și 
munca aceasta continuă cu în
suflețire. Tinerii din gospodă
ria noastră sînt bucuroși că la 
o asemenea acțiune își aduc și 
ei o contribuție importantă.

teraselor.

tineri și

SIMION BERCEA
corespondent voluntar

Primii fruntași

Scenă din spectacolul
realizată de cercul foto al școlii)

„In căutarea fericirii' de Rozov prezentată de elevii școlii. 
(Fotografia

O dată cu primele zile bune 
de lucru, mecanizatorii din bri
găzile a 8-a și a 9-a de la S.M.T. 
Făcăeni au început munca pe 
ogoarele gospodăriei colective 
„Progresul" din raionul Fe
tești. O primă lucrare a fost 
aceea a întreținerii terenului 
destinat culturilor din epoca în
tîi. în numai trei zile, tinerii 
mecanizatori au lucrat cu grapa 
reglabilă peste 360 de hectare, 
în același timp, ei au mai dis
cuit și 120 de hectare care se 
însămînțează cu mazăre, bor
ceag, ovăz, sfeclă de zahăr și 
furajeră. Din prima zi de lucru, 
între tinerii mecanizatori a por
nit întrecerea pentru titlul de 
tractorist fruntaș, pe decadă și 
pe lună. Pînă acum se 
cîțiva dintre cei care 
nut zilnic rezultate 
care au făcut lucrări 
calitate. Iată numele I
Gheorghe, Vasile Nedelcu, Va- 
sile Simion, Ion Badea și alții.

i cunosc 
au obți- 
bune și 
de bună 
lor : Ion

CONSTANTIN FRÎNCU 
corespondent voluntar.

I
I

aibă față n 
învățătură. g| 

această pie- _ 
că li se |

discuta problemele moralei co
muniste, ale atitudinii noi față de 
muncă, ale răspunderii pe care 
fiecare 
de 
Și s-au 
să tocmai 
părea că 
mele acestea 
mantism, romantismul care

Activitatea 
culturală - 

un bun 
a! tuturor

al 
care 

s-a desfășurat în cursul lunii fe
bruarie este cel de al șaptelea 
concurs de acest gen. EI a deve
nit, așa cum spuneam, o tradi
ție. An de an concursul artiștilor 
amatori a cuprins mase tot mai 
largi de elevi, trezindu-le intere
sul pentru artă, cultură, culti- 
vîndu-le gustul pentru frumos. 
Unul din principalele obiective 
ale concursului îl constituie dez- 
voltarea la elevi a patriotismului 
socialist, a trăsăturilor noi, pro
prii omului nou.

în pregătirea și desfășurarea

Concursul cultural-artistio 
elevilor din școala Bolyai

concursului, organizația U.T.M., 
sub conducerea și îndrumarea 
organizației de partid și cu spri
jinul cadrelor didactice, a antre
nat toate organizațiile U.T.M. 
de an, grupele U.T.M. din clase, 
detașamentele de pionieri, stimu- 
lînd ințiativa elevilor în alege
rea și pregătirea unui repertoriu 
cît mai bogat și educativ. Prin 
conținutul lor, programele pre
zentate au dezbătut importante 
probleme de educație, legate de 
activitatea elevilor în școală, de 
comportarea în viață, răspunde
rea față de munca de învățătură, 
contribuind în același timp la 
adîncirea unor cunoștințe căpă
tate în școală. în cadrul con
cursului au fost prezentate și 
versuri, fragmente de proză și 
lucrări dramatice care figurează 
în programa analitică a cursuri
lor de literatură.

La clasele a VIII-a s-a experi
mentat în acest an o metodă ori. 
ginală. Întrucît în 
elevii încep 
Ia cursuri cu 
dramatică, li

această clasă 
să fie familiarizați 
elemente de teorie 
s-a recomandat să

interpreteze pe scenă piese de 
teatru sau fragmente din piesele 
studiate la curs. Așa, de pildă, 
cei dintr-a opta s-au distins prin 
interpretarea piesei lui I. L. Ca- 
ragiale „Conul Leonida față cu 
reacțiunea". Toți elevii clasei 
asistă în asemenea cazuri la pu
nerea în scenă, realizarea deco
rurilor etc. organizîndu-se apoi 
cu ei discuții. în felul acesta se 
asigură o hună fixare a cunoștin
țelor predate în școală. Pregăti
rile pentru concursul cultural- 
artistic, care a avut trei faze, 
au început odată cu primele zile 
ale anului școlar, în toamnă. 
Atunci clasele fremătau, cuprinse 
de febra creatoare a inițiativelor 
și dezbaterilor care s-au soldat 
cu alegerea de către elevi a re
pertoriului prezentat în concurs, 
în această perioadă se manifestă 
de obicei cel mai pregnant per
sonalitatea elevilor. Alegerea 
unei piese de teatru devine o 
problemă discutată cu pasiune și 
seriozitate. Cînd cei dintr-a X-a 
A au ales sceneta „Sertarul" a 
fost un bun prilej pentru a se

trebuie s-o 
viață, față de 

oprit la 
pentru 

ea dezbate proble-" 
cu patos și ro-1 

iul care este" 
atît de caracteristic adolescenței. Ej 
La fel s-au petrecut lucrurile și 9 
la clasa a Xl-a B, ai cărei elevi ra 
au pus în scenă fragmente din || 
piesa 
Rozov. 
pentru 
curînd 
tăților 
cît să 
gerea unei piese _ ______
probleme arzătoare pentru ei, a- 
celea ale fericirii ș 
pe care ți le aduc dăruirea față 
de cauza socialistă ! Adeseori, re
pertoriul cu care se prezintă un 
colectiv de clasă în concurs re
flectă pe plan artistic importante 
obiective pe care < 
U.T.M. pe an și le propune în 
munca de educație comunistă a 
elevilor. Versurile, cîntecele, ci
tirea artistică a prozei, piesele

„în căutarea fericirii’ 
Ce 
cei 
pe 

sau
se

i” deH 
poate fi mai firesc gg 

care vor păși în 
băncile universi- g 

în producție de- ■ 
oprească la ale-g 

iese care tratează " 
pentru ei, a- ® 
și împlinirii B

I 
I

organizația i 
ironune în ®

I
mud ai* usucă a prozei, piesele — 
de teatru prezentate de elevi își B 
datorează eficacitatea tocmai 
faptului că tematica lor izvorăște B 
din necesitățile vieții de școală," 
din setea de cultură a tinerilor, 9 
din dorința lor de a deveni ce- B 
tățeni demni ai patriei socialiste, n

Cele trei faze ale concursului JJ 
despre care vorbeam se desfă- - 
șoară de obicei la jumătatea ce-1

ATANASIE TOMA
ȘTEFAN NECANIȚKI 1

(Continuare în pag. a II-a) I
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^PE DEALlfRfLE ERODAEE-
Ell Șl LIVEZI IMIORII OARE

■
 rumul 

printre

Străbătîndu-l cu ci- 
țiva ani in urmă, 
întîlneai pe coaste
le — în unele părți 
mai repezi, în altele 

mai domoale — fîșii răzlețe de 
porumb și orz, înconjurate din 
toate părțile de ierburi sărace și 
tufe de mărăcinișuri. Astăzi, pei
sajul s-a schimbat și este în con
tinuă transformare. Participanții 
la consfătuirea pe țară — orga
nizată kt Galați de către Consi
liul Superior al Agriculturii în 
colaborare cu Consiliul agricol 
regional — s-au oprit adesea în 
drumul lor spre gospodăria co
lectivă din comună Tudor Vla- 
dimirescu și au cercetat, cu pri
cepere de specialiști în lucrări de 
îmbunătățiri funciare, terasele 
care suiau din poale pînă in 
creasta dealurilor, ca niște trepte 
spre belșug.

Nu întâmplător a fost aleasă 
regiunea Galați ca gazdă a con
sfătuirii care a avut ca temă lu
crările de punere în valoare a 
terenurilor în pantă supuse ero
ziunii. Aici această acțiune a de
venit o tradiție și s-au obținut o 
serie de rezultate valoroase. Să 
ne oprim puțin la Băleni, sau la 
Cuca, sau la Smulți ; un hectar 
de deal aducea înainte țm venit 
de 400—500 de lei anuai, Ace
lași hectar, teraSat și-plantat cu 
viță de vie, le-a adus colectiviști
lor din Smulțț, în primul an de 
producție, un venit de peste 
15000 de lei. E rentabil! Și ac
țiunea a continnat cu mai multă 
însuflețire. De la început și pînă 
acum la Băleni s-au amenajat te
rase pe 202 hectare, la Pechea, 
în raionul Galați, pe 85 de hec
tare, la Brăhășești pe 88 de hec
tare. Aceste trepte ale belșugului 
ocupă astăzi în regiunea Galați o 
suprafață de peste 7 000-de hec
tare. Inventivi și buni- gospodari, 
cblectiviștii' au valorificat pămin- 
turile de pe dealuri încă înainte 
de plantarea viței, ati cultivat pe 
tdictse cartofi, fasole etc. La

șerpuiește 
dealuri,

G.A.C. din comuna Tudor Vladi- 
mirescu, unde participanții la 
consfătuire au avut un intere
sant schimb de păreri cu colec
tiviștii, taluzele teraselor au 
fost cultivate, pentru înțelenire, 
cu lucerna care a produs impor
tante cantități de sămînță — un 
surplus de produse, un surplus 
de venituri pentru dezvoltarea a- 
verii obștești.

In consfătuire a fost subliniat 
interesul crescînd cu cate colec
tiviștii, tineri și vîrstnici, parti
cipă la această acțiune de mare 
valoare economică. Ca o întărire 
a acestei aprecieri, de-a lungul 
drumului de peste 80 de kilome
tri străbătut de specialiștii pre- 
zenți la acest schimb de expe
riență, sute de oameni erau răs
pândiți pe dealuri, de-a lungul 
curbelor de nivel, și săpau la 
terase, folosind astfel timpul 
bun de lucru dinaintea declan
șării campaniei de însămînțări. 
Marea majoritate erau tineri,

plantate cu pomi și viță de vie. 
Acțiunea este în curs de desfă- 
șhrare ; nui de tiperi participă în 
aceste zile la întregul complex 
de lucrări din viitoarele podgorii 
și livezi de pe dealuri.

Există aici, așa cum am văzut, 
o experiență valoroasa,: : de un 
real folos pentru participanții la 
consfătuire. Mulți vorbitori au 
împărtășit, la rîndul lor, din ex
periența regiunilor pe care le re
prezentau. In regiunea Argeș, de 
exemplu, într-O: perioadă de cîți- 
va ani a fost amenajată și plan
tată cu vie o suprafață de peste 
38 000 de hectare, improprie cul
turii cerealelor. Un model de 
punere in valoare a terenurilor 
neproductive îl constituie tera- 
sarea versanților Văii Cara-Su 
(valea secetei excesive din Do
brogea) și plantarea lor cu jviță 
nobilă. în regiunile Galați, Ar
geș, Dobrogea, Ploiești, lași live
zile și viile în masiv .îmbracă 
tot mai mult cu bogăția lpr:haina 

pentru că și pentru tineretul sa- -săracă a dealurilor, lutr-o pe
telor din regiunea Galați partici
parea la acțiunea de punere în 
valoare a terenurilor neproduc
tive, de prevenire a eroziunilor 
a devenit o tradiție. Anul trecut, 
de pildă, tinerii din satele regiu
nii Galați au contribuit la valo
rificarea superioară a terenului 
pe o suprafață de aproape 3 000 
de hectare, cea mai mare parte 
din lucrări constituind-o amena
jarea de terase. In planurile de 
muncă ale majorității organiza
țiilor U.T.M. din G.A.C., un 
obiectiv important a fost mobi
lizarea tineretului la întregul 
complex de lucrări necesitat de 
terasarea dealurilor ; au fost or
ganizate, special pentru această 
acțiune, brigăzi de muncă pa
triotică. Și în anul acesta aportul 
tineretului va fi pe măsura sar
cinilor sporite care stau în fața 
agriculturii regiunii. O mare 
parte din cele 8 300 de hectare 
de teren care vor fi redate cir
cuitului agricol prin munca pa
triotică a tinerilor sînt terenuri 
dă deal, care vor fi terasate și

zi de zi, noapte de noapte.

Se-apropie viitorul, se-aude, se vede 
Gindurile pe care le trimit spre el, 
se-ntorc mâi repede ca altădată 
și-mi trec scîntei, șuierind în viteză, 
prin suflet. vestindu-1 într-una !

Se-apropie viitorul, se-aude, se vede 
Și eu fac clădiri tot mai înalte și turle, 
ca sâ-1 întîmpin din vîrful lor.

I

I

î N T I L HI R E

I
I

V •
Și cu același gest cu care-mi duc palma 
streașină, la sprîncene, așteptîndu-1, 
gindurile ml le ridic în lume.

Se-apro^ie viitorul, se-aude, se vede. 
Primele lui valuri s-au și amestecat

• cu varul, cu nisipul, 
că într-o plajă verticală.

Le simt împietrindu-mr sub tălpi, 
la șirul de cărămizi încă roșii, 
pe care stau, înălțat.

Se-apropie viitorul, se-aude, se vede
___ . _  ,_,, _ ,» . 
soare de soare, stele de stele !

Cozi de cometă pălmuiau tăcerea calmă 
a tobelor de gheață și polei 
și se Stîmeau ninsori în mine, de imagini, 
cind pașii tăi Veneau spre pașii mei.

Din, strîngerea de mină scurtă, bărbătească, 
linia dragostelor atîngînd.
sărea un strigăt lung și argintos, de harfă, 
pe sferele secundei modulînd.

țin pod se cobora, solemn, de-asupra iernii, 
că peste-o dunăre de ghețuri vechi.
Și deveneau piloni de piatră și cimenturi 
umerii noștri, gravi și grei, perechi.

NICHITA STANESCU

rioadă relativ scurtă, în întreaga 
țară a fost amenajată: în, terase 
o suprafață de peste 1201)00 de 
hectare.

Pentru popularizarea experien
ței înaintate, organele regionale 
și raionale de partid și de stat 
au desfășurat și continuă să des
fășoare o largă activitate ; sînt 
organizate schimburi de -expe
riență, consfătuiri.

Încheierea procesului de colec
tivizare a agriculturii, înzestrarea 
cu utilaje moderne, creșterea nu
mărului specialiștilor care lucrea
ză direct în producție, cointere
sarea masei colectiviștilor au 
deschis cîmp larg pentru fo
losirea superioară a pămîntului. 
pentru organizarea teritoriului și 
valorificarea terenurilor - nepro
ductive și slab productive. Ținin- 
du-se seama de aceste posibili
tăți, s-a prevăzut ca în anul 
1963 : să se execute lucrări de a- 
menajare a terenurilor in pantă 
pentru plantații de pomi pe o su
prafață de 29 620 de hectare, iar 
pentru vii pe 10 712 hectare.

In vederea realizării acestor 
importante obiective, în consfă
tuire au fost prezentate o serie 
de recomandări tehnice și orga
nizatorice. La traducerea lor în 
fapte, tineretul din agricultură, 
mobilizat de organizațiile U T Mi, 
poate aduce o importantă con
tribuție, Sub conducerea-organi- 
țftțiilor de partid, cu sprijinul 
specialiștilor, tinerii au datoria 
patriotică de a participa la toate 
lucrările pentru valorificarea su
perioară a pămîntului, pentru 
transformarea dealurilor în vii 
și livezi înfloritoare.

! Pînă nu de mult pe dealurile j 
( acestea de la gospodăria a- j 
( grlcolă colectivă Băneasa, J 
l regiunea Galați, a crescut j 
f doar iarba rară firavă. Pă-) 
I iti'întul părea aproape mort, J 
[ lipsit de putere. Dar iată că ] 
I mutica îhsuilețită a colecti- i

T 
J 
) ■ 
) 
i 
J 
J 
)
J ■'

[ munca însuflețită a colecti- 
( viștilor îl va readuce la 
Iviață. Viile și livezile cul- 
f tivate în terasele amenajate 
( pe aceste dealuri vor da oa- 
l menilor în fiecare an roade 
/ bogate

întrecerea formațiilor 
artistice de amatori

N. SIMIONESCU

în aceste zile, cele peste 
1 700 formații artistice, cu mai 
mult de 45 000 artiști amatori, 
din regiunea Ploiești se întrec 
în cadrul fazei intercomunaie 
a celui de-al Vll-lea concurs 
pe țară. Față de concursul an
terior, numărul formațiilor a 
crescut cu aproape 300, - iar 
programele sînt mult îmbună
tățite, ca urmare a sprijinului 
primit din partea comitetelor 
de cultură și artă.. Brigăzi 
culturale formate din soliști 
vocali și instrumentiști de la 
casele de cultură din Ploiești 
și Buzău, de la uzinele meta
lurgice „1 Mai” Ploiești, rafi
năriile Teleajen și Cîmpina, 
de la schelele Moreni și Bol
dești etc, s-au deplasat în nu
meroase comune ajutînd pe 
artiștii amatori în ridicarea 
măiestriei lor. Membrii brigă
zilor le-au împărtășit artiști
lor amațori de la sate din ex
periența lor în punerea în. va
loare a creațiilor artistice 
populare, reflectarea vieții noi 
în spectacolele prezentate .etc.

(Agerpres)

Meserie frumoasă
zootehnia!

mi revin în 
biciuindu-1 ca 
tunci, de 
niște vorbe 
rătoare de 
jocură. Văd 
palide, 

subțiri, firave, ochii 
ai copiilor săraci de altă, dată, 
îi văd tremurînd în fața ta
blei, rușinați, speriați de ame
nințările învățătorului și aud 
din nou acele vorbe grele — 
sentința rușinoasă. „Dacă ești 
slab la carte — du-te la mese
rie !“ sau, încă și mai grav : 
„ai să rămîi repetent și-ai s-a
jungi să paști vacile și porcii !“

Vai ce coșmar cuprindeau a- 
ceste vorbe, ce condamnare 
fără drept de apel ! Lumea 

: strîmbă a trecutului ura 
munca și insulta pe cei care 
munceau.

„Mîndrul ciobănel, tras ca 
prin inel", era frumos doar în 
baladă ; altminteri își petre
cea viața ca vai de lume, slu
gărea la alții, pierdut pe co
clauri. trudind din primăvară 
pînă în..pragul.iernii pe te miri 
ce și mai pe nimica.

...Urcam, cu ani în urmă, un 
deal abrupt și noroios, primă
vara, cînd începuse dezghețul, 
urcam spre o stînă a colecti
viștilor din comuna Paltin, ra
ionul Vrancea. Ciobanii ne-au

auz, 
a- 

mult, 
ustu- 
bat- 

fețele 
trupurile 

speriați

chemat în adăpostul lor — un 
fel de dormitor comun — să 
ne odihnim după urcuș. De-a 
lungul pereților erau rînduite 
paturi curate. Am văzut acolo, 
la stînă, un lucru cu totul sur
prinzător — o carte de Fr. En
gels. Nu mi-am ascuns uimi
rea, și atunci, unul dintre cio
bani, un bărbat roșu la obraz, 
ca ars de ger, cu vorbă iute 
mi-a spus că el citește cartea ; 
mi-a mai spus că citise-și al
tele, mi-a dat titluri și autori 
și, pentru acel timp, eu am 
rămas o clipă descumpănită, 
neștiind bine dacă să-l cred cu 
totul sau nu. La vremea cînd 
s-a petrecut acest fapt — n-am 
scris despre el. Mi se părea

mare de tineri care cer să lu
creze în

Am în 
din Cluj 
Bacău și 
Argeș și

Scrisorile răsfoite vorbesc 
despre tinerii de la sate care 
au răspuns chemării organiza
țiilor U.T.M. de a munci în 
sectorul zootehnic. Corespon
denții voluntari din Bacău, 
Ploiești, Argeș — notează cifre 
exacte : „Acum în sectorul 
zootehnic lucrează 38 de tineri 
și. în curînd și alții 
urma exemplul, scrie 
lectiv de tineri din 
„Drumul lui Lenin", regiunea 
Argeș. „Organizația U.T.M. a

zootehnie.
față scrisorile sosite 
și din Ploiești, din 
din Caransebeș, din 
de la Galați.

le vor 
un co- 
G.A.C.

Pe marginea scrisorilor sosite 
în concursul:

„Din îndemnul conștiinței socialiste"

extraordinar, dar în același 
timp întîmplător.

îmi fac o datorie reamintin- 
du-1 acum. Nu știu dacă la acea 
stînă din Paltin se mai află 
sau nu ciobanul pe care l-am 
cunoscut și. nu pentru asta 
scriu. Mi-a venit pur și simplu 
în minte citind cîteva scrisori 

• sosite la redacția ziarului 
„Scînteia tineretului" cu pri
lejul concursului pe care zia
rul l-a organizat pentru cores
pondenții voluntari, M-a sur
prins plăcut, ca orice bucurie, 
faptul că, solicitați fiind să 
povestească fapte care să re
flecte conștiința socialistă a ti
nerilor, foarte mulți cores
pondenți scriu despre numărul

recomandat consiliului de con
ducere al G.A.C. un număr de 
12 tineri pentru a munci în 
sectorul zootehnic ; tot în acest 
an vor mai munci în sectorul 
zootehnic încă 20 de tineri" 
(Scrisoare sosită de la Mirică 
Constantin, din comuna Bă- 
trîni — regiunea Ploiești). „In 
comuna Slobozia s-a ținut un 
concurs „Cine știe cîștigă“ pe 
teme zootehnice". Corespon
denții voluntari Ion Sisilică, 
Ion Taloșmanu, Fănică Dumi
tru. Cornel Rebega, D. Lau- 

.rențiu și alții consemnează 
date și fapte de toată lauda. 
Portretele, încercările de a de
tașa o personalitate sau alta 
din lumea satelor, chiar dacă

mai au stîngăcii de compozi
ție sau de stil, transcriu o rea
litate care ne umple de bucu
rie : meseria de îngrijitor de 
animale a devenit astăzi o me
serie îndrăgită, prețuită, res
pectată. Un tînăr inginer zoo
tehnist din regiunea Bucu
rești și-a cîștigat o autoritate 
de necontestat în rîndul colec
tiviștilor, aplicînd riguros re
gulile științei în dezvoltarea 
sectorului zootehnic, trei' fete 
din regiunea Galați, tinere în
grijitoare de porci, muncitoare 
conștiincioase sînt răsplătite 
de stima colectivului pentru 
felul în care se îngrijesc de 
animale, în raionul Caran
sebeș sînt vestiți trei frați, 
trei îngrijitori de vaci, toți ti
neri pe care colectiviștii îi pri
vesc cu încrederea acordată 
oamenilor de bază într-un loc 
de muncă. Un fapt obișnuit, 
dar pe care în mod firesc co
respondentul voluntar Nicolae 
Pîrvu îl socotește fiind izvorît 
din conștiința socialistă a celor 
trei tineri.

Și ca o ultimă, definitivă, 
palmă pentru acele vorbe 
grele, din trecut : ei învață 
pentru a deveni din zi în zi 
mai buni în îndeletnicirea lor 
nouă.

...Numai în basme ciobanul 
sau văcarul purtau straie cu
rate și erau prețuițj și aveau 
parte de fericire și trai îmbel
șugat. Firește, numai dacă 
se-nsurau cu fata-mpăratului.

Dar. la noi, aevea, Constan
tin Adochiței — vestitul cres
cător de animale din Moldova, 
Erou a] Muncii Socialiste — 
poartă pe piept Steaua de aur 
pe care o aduce Munca.

TITA CHIPER

In discufia adunării generale U. T. M.

Ridicarea calificării
SPECTACOLE

Teatre

Ai putea sâ juri că florile acestea sînt aduse de primele zile ale primăverii. Nu, sînt flori 
executate din mase plastice, de tinăra Maria Vîlcea în sec (ia termoplaste a Fabricii 

„Steaua roșie" Sibiu

în urmă cu cîtva 
timp utemiștii de la 
Fabrica de ciment 
din Cernavodă au 
dezbătut felul în 
care se preocupă ti
nerii pentru ridi
carea calificării lor. 
Adunarea generală 
a scos în evidență 
că s-au inițiat pînă 
acum acțiuni bune 
în această privință : 
75 de tineri au fost 
cuprinși în anul 
trecut în cursurile 
inițiate de condu
cerea întreprinderii, 
s-a intensificat ci
tirea literaturii de 
specialitate etc. 
Multe dintre cursuri

(de la atelierul me
canic, precum și de 
la secțiile de fabri
cație) au funcționat 
bine. Peste 50 de ti
neri au participat, 
de asemenea, la 
concursurile „Cine 
știe meserie, cîști- 
gă” dovedind o 
bună pregătire pro
fesională.

Mulți tineri au 
arătat că ridica
rea calificării nu 
este o problemă de 
campanie. Organi
zația U.T.M. trebuie 
să se preocupe în 
permanență, să mo
bilizeze pe tineri 
pentru a învăța

mun- 
mul- 
de la 

din

continuu de la 
citorii cu mai 
tă experiență, 
cei vîrstnici, 
cărțile de speciali
tate. S-a propus ast
fel conducerii teh
nice să se înființeze 
și în acest an 
cursuri de ridicare 
a calificării la care 
vor participa 90 de 
tineri. Tematica 
cursurilor va cu
prinde noțiuni la un 
nivel mai superior 
decît în anul trecut.

IOSIF ȘERB 
activist 

al Comitetului 
regional U.T.M. 

Dobrogea

. (Urmare din paj. I) 

lui de-al doilea trimestru școlar, 
tn accs! an. la faza I s-au 
întrecut 118 dintre cei mai buni 

. recitatori, soliști vocali și instru- 
: mentali, dansatori, gimnaști, in- 
Berprpti .de pantomimă etc, în 
.faza a -doua au evoluat colecti- 

; vele de clasă care au prezentat 
" ^bfigăzi artistice de agitație, co

ruri, recitări în cor, echipe de 
dansuri, gimnastică artistică pe

„echipe, ețc. La faza a doua at»
participat 26 de clase. în fine, 
!a cea dc-a treia fază ș-rau pre
zentat colectivele de clasă care 
au realizat spectacole teatrale 

; sau fragmente din piese de tea- 
,tru. Au fost prezentate în această 
a VLÎ-a ediție.a concursului cul- 
tural-arțisțic de la Școala „Bo- 
lyai" 18 piese de teatru, dintre 

■ care cinci au fost premiate.
Organizațiile U.T.M. de an, 

grupele U.T.M , cu sprijinul diri- 
ginților ți al profesorilor de spe
cialitate, au organizat întreaga 
muncă de pregătire, începînd cu 
alegerea repertoriului, repartiza
rea rolurilor, organizarea și în- 
drumarea repetițiilor. Pregătirea 
concursului pe școală a fost co
ordonată de un activ cultural 

.. format din membri âi comitetu
lui U.T.M.. responsabilii cu mun
ca emltnrală din comițetele orga
nizațiilor de bază U.T.M. de ani 
și din cei mai buni activiști cul
turali din clase. Organizațiile 
U.T.M. au pus un mare accent 
pe antrenarea la aceste activități 
a tuturor elevilor din clasă. Re
zultatele cele mai bune în con
curs le-au obținut clasele a 
VlII-a B, a X-a A, a IX-a E, a 
VÎII-a C, a X-a D. și nu întîm- 
plător, căci tocmai în aceste 
clase întregul efectiv de elevi a 
luat parte activă la desfășurarea 
concursului. 35 elevi din cei 
44 ai clasei a VII(-a B au 
participîât la diferite faze ale 
concursului evidențiindu-so în

mod deosebit echipa de tea
tru, brigada artistică de agitație 
care a obținut primul Ioc pe 
școală, corul care a prezentat 
cîntece populare, echipa de dan
suri, recitatorii etc. Din clasa a 
X-a A au participat la concurs 
toți cei 40 de elevi. Au fost to
tuși și unele clase în care au 
participat Ia concurs un mic nu
măr de elevi, așa cum este cazul 
clasei a VIII-a D, unde din 37 
elevi au participat numai 3, sau 
a X-a B, unde din 37 au parti
cipat doar doi elevi.

Pregătirile pentru concurs, mai 
ales în clasele, unde acțiunea 
aceasta a căpătat un caracter de 
masă, au contribuit într-o mare 
măsură la sudarea colectivelor 
de clasă, la*dezvoltarea inițiati
vei creatoare a elevilor.

Odată încheiată faza de con
curs, ar fi greșit să se creadă că 
activitatea cultural-artistică a 
elevilor a luat sfîrșit. în această 
perioadă numeroase echipe de 
artiști amatori din școală sînt 
invitate să-și dea concursul cu 
prilejul reuniunilor școlare, pe 
scenele cluburilor întreprinderi
lor din oraș și ale căminelor cul
turale sătești. Echipa de dansuri 
a clasei a X-a G a prezentat 
spectacole în satele Curteni, 
Sîntana, Sîncrai, Nazna, Ungu
reni etc., cu prilejul adunărilor 
cetățenești din preajma alegeri
lor de Ia 3 martie.

Cei 
dintr-a zecea

Stăm de vorbă ou „regizorul" 
însărcinat de clasa a X-g A să 
realizeze piesa într un act „Ser
tarul”. E un băiat vioi și inteli
gent care ne dă explicații cu 
privire la concepția sa asupra

spectacolului pe care I-am văzut, 
în fraza lui Friciu Viorel apar 
des termeni de specialitate tea
trală mînuiți cu competență, și 
aflăm că acesta urmează cursu
rile anului III de regie la școala 
populară de artă. Și totuși, ima- 
ginați-vă, băiatul acesta isteț, 
cu multe însușiri artistice, tre
buie să-și plece privirile la pă- 
ruînt atunci cînd îl întrebi de 
notele primite la fizică și chimie. 
De ce ? Consideră el oare că ap
titudinile sale artistice îi dau 
dreptul cuiva să privească cu 
ușurință, superficial, datoria de a
învăța bine, Ia toate materiile ?

legii lor la fel de talentați, a- 
păruți pe scenă, au medii care 
adeseori depășesc nota 9.

Printre interpreți o recunoaș
tem pe eleva Brîndușa Lăcustă. 
Prima cunoștință am făcut-o la 
sediul comitetului U.T.M. unde 
i-am văzut fotografia prinsă pe 
panoul elevilor fruntași la învă
țătură. E în aceeași clasă cu 
Friciu și frecventează împreună 
c.u acesta cursurile școlii popu
lare de artă. Doar atît că Brîn
dușa n-are de ce să privească 
spre pămînt atunci cînd se dis
cută despre învățătură. La faza 
individuala a concursului tradi

nă de realizat în cadrul con
cursului artistic, chiar dacă n-au 
apărut cu toții pe scenă.

Clasa - 
un colectiv 

unit
Pot fi toți cei 28 elevi ai cla

sei artiști amatori ? Problema

VIA TA CUL TURALA
A ȘCOLII

Organizația U.T.M. pe an va 
trebui să fie mai exigentă cu ele
vii ale căror note reflectă o 
slabă preocupare pentru învăță
tură. Că activitatea artistică de 
masă nu-i împiedică pe elevi să 
învețe, ci dimpotrivă îi stimu
lează, o dovedesc rezultatele ob
ținute de clasele a X-a, care s-au 
clasificat pe primul loc al între
cerii. Cataloagele claselor a X-a 
dovedesc că aici s-au obținut în 
cele două trimestre notele cele 
mai bune din școală, că aici ele
vii și elevele consideră învăță
tura o datorie sfîntă. De aceea 
apar cu atît mai nefirești notele 
slabe ale unor elevi frițntași în 
munca artistică (așa cum «înt 
Friciu sau Vaida) în timp ce co

țional cultural-artistic din școa
la „Bolyai”, Brîndușa a obținut 
cel mai mare număr de puncte, 
într-un număr de mimă și core
grafie, creație originală.

Enyedi Ferenc, secretarul or
ganizației U.T.M. pe an, e mîn- 
dru de rezultatele obținute de 
cei dintr-a zecea. Activitatea 
culturală — spune Enyedi — ne-a 
ajutat mult nu numai în organi
zarea educativă a timpului liber 
ci și în sudarea colectivelor de 
clasă care au devenit mai unite, 
mai mature ca opinie și combati
vitate colectivă. Așa s-au petre
cut lucrurile la a X-,a E. în cla
sele a X-a A, a X-a D, a X-a E, 
fiecare elev a avut cîte o sarci

aceasta o preocupa într-o tot 
mai mare măsură pe Molnar Ma
ria, organizatoarea grupei U.T.M. 
dintr-a X-a D. Ar fi vrut foarte 
mult să facă din pregătirile pen
tru concursul cultural-artistic o 
cauză a tuturor, de a uni și suda 
mai puternic colectivul, de a-i a- 
trage la o activitate atît de fru
moasă și educativă și pe acei 
care pînă atunci nu s-au remar
cat, n-au avut „înclinații artis
tice" (mai ales pentru că nici nu 
și-au încercat talentul).

în clasă sînt mulți pasionați 
ai. teatrului, dansului. Insistența 
lor, entuziasmul cu care au în
ceput pregătirile au influențat 
și pe ceilalți elevi. Grupa U.T.M. 
din clasa a X-a D a reușiț astfel 
să atragă pe toți elevii la munca

cultural-artistică. Repertoriul, 
distribuția, problemele de regie 
au fost discutate în colectiv în 
cadrul clasei. Chiar și elevii care 
la început s-au interesat mai pu
țin de problemele artistice, au 
„prins gust", venind cu propu
neri și sugestii. S-a ajuns ca la 
repetițiile diferitelor formații să 
asiste toți elevii clasei, urmărind 
jocul pe scenă al colegilor lor. 
Primii „critici" au fost chiar 
elevii clasei.

Pregătirile la brigada artistică 
de agitație au dat naștere unor 
discuții interesante. Colectivul a 
fost de părere să reconstituie 
momente autentice din viața cla
sei, cu personaje reale, care să 
contribuie la ridicarea nivelului 
la învățătură, la întărirea disci
plinei. Eroii scenetelor „să-și 
joace" propriul lor rol. Astfel 
Konovaloff Ivan, care la unele 
ore a fost indisciplinat, a jucat 
în brigadă un astfel de rol re- 
dînd pe scenă comportarea lui la 
unele ore. Această „distribuție" 
a avut o influență bună asupra 
comportării lui. Acum Konova- 
loff învață mai bine, este mai 
disciplinat. Rezultatul eforturi
lor a fost acela că a X-a D s-a 
prezentat la concursul pe școală 
cu piesa „Jubileul", cu un pro
gram de dansuri populare romî- 
nești și maghiare, cu brigada ar
tistică, cu un program de cîntece. 
pregătit de corul clasei, cu nu
mere de pantomimă și gimnasti
că artistică. La reușita progra 
mului a contribuit întregul co
lectiv.

Scurtă 
convorbire

Această convorbire am avut-o 
cu profesorii Kozma Bela, direc-

torul școlii, și Udvarhelyi Mihai, 
secretarul comitetului U.T.M. din 
școală.

Ne gîndim — spunea tovară
șul Kozma — să analizăm «u 
seriozitate și să reorganizăm 
cercul literar din școală a cărui 
activitate a fost în ultima vreme 
aproape inexistentă. Pe lingă or
ganizarea unor discuții literare, 
simpozioane gau discutarea crea
ției orginale a elevilor, dorim ca 
cercul literar să-și aducă contri
buția Ia realizarea unor texte de 
calitate pentru brigăzile artistice 
de agitație din clase.

Tovarășul Udvarhelyi recapi
tulează în cifre cea de a șaptea 
ediție a concursului desfășurată 
în anul acesta.

în cele trei faze ale concursu
lui au fost prezentate pe scenă 
201 numere artistice, dintre care 
83 colective (formații de teatru, 
brigăzi, coruri, dansatori etc) și 
118 numere individuale. Toate 
cele 29 clase din anii V—XI an 
luat parte la una sau mai multe 
faze ale concursului. S-au pre
zentat, printre altele : 41 recita
tori, 18 soliști vocali. 18 soliști 
instrumentali, 18 piese de tea
tru, 8 spectacole de brigadă, 16 
ansambluri corale, 14 echipe de 
dansuri populare, 20 numere con- 
stînd din duete vocale sau in
strumentale, 7 echipe de gimnas
tică artistică, 4 ansambluri de 
cor, vorbit etc.

într-adevăr, bilanțul este fru
mos. Pentru activitatea lor neo
bosită, pentru dăruirea cu care 
participă la munca cultural-ar
tistică, întregul colectiv de elevi 
și profesori al școlii merită o 
caldă felicitare.

Teatrul de Operă și Balet al 
R. P. Romine : Carmen -, Teatrul 
de stat de operetă : Lysistrata ; 
Teatrul National „1. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : Vizita bătrinei 
doamne, (Sala Studio) : Ancheta ; 
Teatrul „C. 1. Notlara" (Sala Ma- 
gheru) : Cînd înfloresc migdalii ; 
(Sala Studio) : Casa cu două 
intrări ; Teatrul ..Lucia Slurdza 
Bulandra“ (bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : Cezar și Cleopatra, (Sala 
Studio) : Cred în tineTeatrul 
pentru tineret și copii (Sala C. 
Miile) : O felie de lună, (Sala 
Libertatea) : Misterul cizmei; (Sala 
Palatului R. P. Romine) : Oceanul, 
Teatrul muncitoresc C.F.R.-Giu- 
iești: Vecini de apartament;
Teatrul Evreiesc de Stat: Jurnalul 
Annei Frank. Institutul de Artă 
Teatrală și Cinematografică „I. L, 
Caragiale" : Fragmente Shakes* 
peare ; Teatrul satiric muzical ,,C. 
Tănase" (Sala Savoy) î Ca la re
vistă, (Sala Victoriei) : Ocolul pă
mîntului în 30 de melodiiAn
samblul de cînlece și dansuri al 
C.C.S. : Balada patriei; Teatrul 
Țăndărică (Sala Orfeu) : Micul 
Muc.

Cinematografe

O călătorie spre centrul pă- 
mintului — cinemascop (ambele 
serii): Patria, G. Coșbuc, Ștefan cel 
Mare (seria I), 1 Mai (seria a II-a); 
Așa se fac cancelarii: Republica > 
Vacantă la mare — cinemascop : 
București, Gh. Doja, Alex. Sahia i 
Rlul și moartea ■ rulează la cine
matografele Magheru, Elena Pa
vel ; Povestea unei nopți stranii : 
rulează la cinematograful Grivița ; 
Bunica Sabella : rulează la cine
matografele I. C. Frimu, 8 Martie, 
Grivița, Miorița, 30 Decembrie ; 
Dosarul furat : Floreasca •, Festival 
Chaplin : Tineretului, înfrățirea 
între popoare, 23 August, Luceafă
rul ; Balada Husarilor : Victoria ; 
Camelia : Central, Alex. Popov ; 
Kașmir — cinemascop : Lumina t 
Program special pentru copii: 13 
Septembrie • Clinele sălbatic Din
go: 13 Septembrie, Arta, Au
rel Vlaicu ; Program de fil
me documentare : Timpuri Noi î 
Marile speranțe : rulează la cine
matograful Maxim Gorki ; Numai 
o glumă : Cultural ; Fecioara . ru
lează la cinematografele C-tin 
David, Munca Tinerii — cine
mascop : rulează la cinematogra
ful V. Roaită ; Marile familii : 
Unirea.



Cum pregătim încheierea anului
deinvălămintpolitic U.T.M. la sate

a-
la

în

nul acesta în raio
nul Zalău a cres
cut numărul ute- 
miștilor și tineri
lor care studiază 
în învățămîntul 
politic U.T.M. Bă

ieții și fetele cuprinși în cele 
200 de cercuri politice U.T.M. 
au studiat cu interes și pasi
une, dornici de a cunoaște cît 
mai temeinic politica partidu
lui nostru pentru a-și putea 
duce o contribuție mărită 
traducerea ej în viață.

Rezultatele bune obținute
îmbogățirea conținutului învă- 
țămîntului politic și legarea 
lui mai strînsă de sarcinile 
economice din gospodăriile co
lective se datoresc în primul 
rînd îndrumării permanente și 
ajutorul primit din partea co
mitetului raional de partid, 
în seminariile propagandiș
tilor, organizate cu sprijinul 
cabinetului raional de partid, 
s-au dezbătut pe larg probleme 
privind întărirea economico- 
organizatorică a G.A.C., creș
terea avutului obștesc, căile 
sporirii producției agricole ve
getale și animale. Cu aceeași 
atenție și grijă ne preocupăm 
acum de pregătirea încheierii 
învățămîntului politic U.T.M. 
la sate.

Comitetul raional U.T.M. Za. 
lău, pe baza indicațiilor comi
tetului regional U.T.M., a în
tocmit în această 
plan concret de 
urma măsurilor 
membrii biroului
raional, instructorii, au ajutat 
din vreme cercurile politice 
rămase în urmă să ajungă cu 
lecțiile la zi. Așa s-au petre
cut lucrurile în organizațiile 
de bază U.T.M. din G.A.C. 
Greaca. Prodănești, Cizer, Dio- 
șod și Brusturi etc. în acest 
scop, pe centre de comune, s-a 
stat de vorbă cu propagandiș
tii acestor cercuri stabilindu-se 
măsurile concrete pentru adu
cerea la zi a lecțiilor. In comu
nele amintite, consultîndu„se 
propagandiștii, cursanții, s-a 
stabilit să se țină și cîte două 
lecții pe săptămînă, bineînțeles

că nu în aceeași zi. Astfel, s-ă 
asigurat ca în preajma începe
rii convorbirilor recapitulative, 
cea mai mare parte a cercuri
lor politice U.T.M. să fie cu 
lecțiile la zi.

Ca întotdeauna și de data a- 
ceasta am acordat o atenție 
deosebită pregătirii propagan
diștilor. Ei sînt aceia cărora le 
revine sarcina să conducă con. 
vorbirile recapitulative, să asi
gure ca acestea să-și atingă pe 
deplin scopul propus. Biroul 
comitetului raional U.T.M., cu 
sprijinul cabinetului de partid 
raional, în zilele de 9 și 10 
martie a organizat pregătirea 
propagandiștilor cu privire la 
măsurile ce trebuie luate 
pentru încheierea în bune con. 
dițiuni a învățămîntuluj politic

să discute despre U.T.M. — or
ganizație revoluționară de 
masă a tineretului din R.P.R. 
și conducerea sa de către 
partid, despre trăsăturile poli
tico-morale ale tînărului îna
intat al zilelor noastre etc. La 
cercurile politice „Să ne cu
noaștem patria socialistă” am 
recomandat să se discute mai 
pe larg tema: P.M.R., forța con
ducătoare a poporului nostru 
în lupta pentru făurirea orîn- 
duirii socialiste, să sublinieze 
rolul conducător al partidului 
în toate domeniile de activi
tate, principalele sarcini tra
sate de partid în domeniul dez
voltării agriculturii, căile de 
întărire economico-organizato- 
rică a G.A.C. și sarcinile ute- 
miștilor în legătură cu aceasta.

VIAfA DE ORGANIZAȚIE

privință un 
măsuri. In 

stabilite, 
comitetului

U.T.M. La această instruire 
propagandiștii au studiat încă 
o dată documentele celui de-ai 
III-lea Congres al P.M.R., do
cumentele sesiunii extraordi
nare a Marii Adunări Națio
nale, Expunerea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
cea de a XV-a aniversare a 
R.P.R., Expunerea tovarășului 
Chivu Stoica la a 30-a ani
versare a luptelor ceferiștilor 
și petroliștilor, documentele de 
la cea de a 40-a aniversare a 
U.T.C.

In general, noi n-am stabilit 
întrebările pe care le vor pune 
propagandiștii la convorbirile 
recapitulative. In acest semi- 
nar însă am discutat cu ei și 
le-am recomandat cele mai 
importante probleme din te
matica cercurilor care să fie 
discutate la seminariile recapi
tulative. De pildă, la cercurile 
politice de studiere a Statutu
lui U.T.M. i-am îndrumat să 
pună accent în dezbateri pe 
lupta P.C.R. pentru doborîrea 
regimului burghezo-moșieresc 
și instaurarea regimului demo
crat-popular în țara noastră,

Folosind experiența anilor 
trecuți, noi am stabilit și de 
data aceasta ca membrii biro
ului comitetului raional U.T.M. 
să ajute concret la pregătire 
și să participe efectiv la des
fășurarea convorbirilor recapi
tulative din 2—3 cercuri poli
tice. De asemenea, instructorii 
comitetului raional U.T.M., 
membrii comisiei raionale de 
învățămînt politic, îndrumă și 
ajută pregătirea convorbirilor 
recapitulative avînd fiecare 
răspunderi concrete în această 
privință.

Pregătiri intense au loc și în 
organizațiile de bază U.T.M. 
la G'.A.C. Romînași, G.A.C. 
Borla, G.A.C. Surduc etc. Din 
inițiativa comitetelor organiza
țiilor- de bază U.T M., a propa. 
gandiștilor, s-au ținut în fsța 
tinerilor expuneri despre creș
terea rolului conducător al 
partidului în perioada desăvîr- 
șirii construcției socialiste în 
patria noastră, despre organi
zația U.T.M., conducerea 
U.T.M. de către partid etc-

In același timp organizațiile 
de bază U.T.M. sînt ajutate să

stabilească măsuri concrete 
pentru desfășurarea unei bo
gate și eficiente munci politice 
pe toată perioada de vară. 
Iată în această privință doar 
cîteva
U.T.M. din G.A.C. Romînași, 
Agriji, Someș-Odorheiu și al
tele au întocmit planuri bogate 
în care se prevăd prezentarea 
în fața tinerilor a unor expu
neri despre trăsăturile înain
tate ale tînărului zilelor noa
stre, despre comportarea în fa
milie și societate, organizarea 
de duminici și joi ale tinere
tului etc. Tot în această peri
oadă în raionul nostru vor 
fi examinați pentru a primi 
insigna de ..Prieten al căr
ții” peste 1 500 de tineri parti
cipanți la concursul „Iubiți 
cartea”. Nici propagandiștii 
cercurilor politice nu-și vor 
înceta activitatea. Ei vor fi an
trenați în ținerea unor 
neri, în pregătirea și 
nerea în fața tinerilor a 
mărilor politice etc.

Noi sîntem convinși că dînd 
toată atenția muncii de pregă
tire și desfășurare în bune 
condițiuni a convorbirilor re
capitulative vom contribui la 
continua ridicare a nivelului 
politico-ideologic al tinerilor 
din satele raionului nostru, la 
mărirea contribuției tinerilor 
pentru buna desfășurare a ac
tualei campanii de primăvară, 
pentru întărirea economico- 
organizatorică a G.A.C.

exemple : organizațiile

Spartachiada de iarnă
a tineretului

Acțiune de gol la poarta for
mației maghiare. Scor final al 
întâlnirii: Rapid București — 
Selecționata olimpică a R. P.

Ungare : 4—0
Foto : V. RANGA

expu- 
expu- 
inl'or-

PAVEL CÎMPEANU 
prim-secretar al Comitetului 

raional U.T.M. Zalău

PE SCURT
Etapa a doua a returului cam

pionatului cat. A de iotbal pro
gramează duminică în Capitală 
două meciuri care se vor desfă
șură în cuplaj pe stadionul „23 
August", după cum urmează : Pro- 
gresul-Minerul Lupehi (orele 14,30) 
și Rapid — Petrolul Ploiești (orele 
16,15). In țară au loc îniîlhirile : 
Farul Constanța — Dinamo Bucu
rești, Steagul Roșu Brașov — Știin
ța Timișoara • Dinamo Bacău — 
Steaua; Știința Cluj — U. T. 
Arad Crișăna Oradea —- C.S.M.S. 
Iași.

★
Duminică amatorii de nigbi din 

Capitală vor putea urmări trei 
întîlniri contînd pentru campiona
tul republican. De la orele 9 
pe stadionul Dinamo, echipa Dina
mo va juca în compania echipei 
Farul Constanța. La orele 11,30 pe 
terenul Gloria, echipa gazdă va 
primi vizita formației C.S.M.S. 
Iași. După amiază de la orele 16, 
terenul Progresul va găzdui jocul : 
Progresul—Unirea.

(Agerpres)

In întîmpinarea vacanței

Etapa raională la Deva
Rapid București — 

Selecționata olimpică 
a R. P. Ungare 4-0
Miercuri, pe stadionul „23 

August” din Capitală, echipa 
de fotbal Rapid București a 
obținut un frumos succes in
ternațional, învirigînd cu sco
rul de 4-0 (1-0) Selecționata 
olimpică a R. P. Ungare. Fot
baliștii romîni, dornici de a 
obține un rezultat favorabil, 
au jucat cu mult elan de-a 
lungul întregului meci, reușind 
pină la sfîrșit să-și înscrie în 
palmares o remarcabilă victo
rie.

Scorul a fost deschis chiar în 
minutul 2. La o centrare a lui 
Năsturescu, Ion lonescu a re
luat balonul imparabil. Cel 
de-al doilea punct a fost în
scris în minutul 60 de Balint, 
care a șutat puternic de la a- 
proximativ 20 m. După numai
I minut. Ion lonescu a profi
tat de o ezitare a oaspeților, 
trimițînd balonul în plasă. UI. 
timul punct a fost înscris în 
minutul 89 de Ozon, care a 
transformat o lovitură de la
II m.

In decursul jocului s-au re
marcat de la bucureșteni lo
nescu, Ștefănescu și Greavu. 
De la oaspeți o bună impresie 
au lăsat Palotai, Dunai II și 
Farkaș.

Sălile de sport ale orașului
Deva au găzduit duminică 
pasionante întreceri spor

tive din cadrul etapei raionale 
a Spartachiadei de iarnă a tine
retului. în diferite discipline 
sportive: gimnastică, tenis de
masă, șali etc. s-au întrecut nu 
număr de peste 200 de tineri din 
asociațiile sportive ale orașelor 
Deva, Simeria și ale celor din sa
tele situate în îftiprejurimi. Nu
meroși tineri muncitori, elevi, co
lectiviști au obținut rezultate 
meritorii în probele la care au 
participat, demonslrînd atenția 
de care s-a bucurat actuala Spar
tachiada de iarnă a tineretului. 
Mobilizînd la întrecerile etapei 
I toți tinerii, dispunînd de 
condiții materiale corespunză
toare, organizațiile U.T.M. și 
conducerile asociațiilor sportive 
de la Atelierele C.F.R. Simeria, 
G.A.C. din Apold, școlile medii 
din Deva ele. au reușit să asigu
re o frumoasă pregătire concu- 
renților calificați în faza raio
nală și orășenească. Aceasta ne-a 
fost dovedită în timpul întrece
rilor, de comportarea și voința 
de a învinge a fiecărui tînăr 
participant și mai ales rezulta
tele înscrise în listele de concurs. 
Așa, de pildă, elevele Școlii 
medii „J. A. Komenschi” din

Deva printre care Luca Mariana 
și Ignă Râfila, care au alcătuit 
echipa de gimnastică a școlii lor, 
s-au bucurat de bune aprecieri 
din partea comisiei și a publi
cului în fața căruia an evoluat. 
Echipa lor S-a clasat pe locul I. 
Echipele de gimnastică băieți 
ale școlilor medii din Deva și 
diu Simeria, la egalitate de 
puncte, au fost, de asemenea, 
clasate pe locul I. Iată acum și 
alți campioni orășenești. La hal
tere : Sekely Andrei, asociația 
sportivă „Progresul”, Palade 
Mihai, asociația „Constructorul”, 
Dănilă Nicolae, „Corvinul” Deva. 
La trîntă : Segedi Ion și Pescarii 
Alexandru, asociația sportivă 
„Constructorul”,, Szabo Alexan
dru și Berciu Nicolae, asociația 
„Progresul” și Albu Gheorghe, 
„Rapid” Simeria. La tenis fete : 
Puican Doina, asociația sportivă 
„Flacăra” Deva, iar la băieți Lo- 
ghim Ioan de la „Știința” Sime
ria. La șah : pe locul I s-a clasat 
Baciu Emilian de la C.F.R. Si
meria la băieți, iar la fele Moise 
Eleonora de la Școala medie 
„J. A. Komenschi”. Pe echipe, 
cîștigătoare a ieșit echipa „Mu
reșul” din Deva.

carea din Onești la Ciceu, tre
cerea prin Beclean spre Sucea
va, Pașcani, Iași cu întoar
cerea prin Tecuci, Mărășești, 
Adjud, Onești. A doua pe ruta 
Ciceu, Dej, Teiuș, Vințu, Si
biu, Brașov și înapoi, prin Ci
ceu, la Onești.
—-Pentru perioada vacanței s-au 
luat, de asemenea, măsuri în 
sensul de a îndruma și con
trola lectura particulară a ele
vilor. Astfel, în școli, în cadrul 
programului de activitate, se 
vor face recenzii de cărți ac
cesibile copiilor. Unele din ele 
sînt prevăzute și în normele 
pentru acordarea distincțiilor 
pionierești. Se vor organiza, 
de asemenea, întreceri spor
tive.

Diminețile de basm, con
cursurile de recitări, ghicitori 
pentru pionieri și școlari mai 
mici, șezători literare, con
cursuri gen „Cine știe câștigă", 
vizionarea colectivă a specta
colelor de film adecvate pen
tru cei mai mari — iată tot 
at ițea acțiuni care îșipropun 
să ofere elevilor o vacanța 
plăcută, de neuitat.

Peste cîteva zile, mai mult - 
de 3 000 de elevi din școlile 
noului oraș Onești vor intra in 
vacanță. Firește, prilej de 
multe bucurii pentru ei, dar și 
de strădanii din partea cadre
lor didactice, a organizațiilor 
U.T.M. și de pionieri pentru a 
asigura elevilor activități de 
vacanță multilaterale. Comi
tetul orășenesc U.T.M., secția 
de învățămînt a sfatului popu
lar și casa de pionieri și-au 
alcătuit la vreme un program 
comun de activitate pentru va
canța de primăvară. Pe baza 
lui, conducerile școlilor, orga
nizațiile U.T.M. și 
nieri și-au stabilit 
țiuni concrete.

Drumețiile în oraș 
rul Oneștiului, excursiile in 
diferitele localități din țară, 
jocurile distractive, jocurile de 
tabără, concursurile de orien
tare turistică, trecerea probe
lor în scopul acordării distinc
țiilor pionierești precum și 
discuțiile cu muncitorii frun
tași în producție, maiștri, in-. 
gineri Și tehnicieni chimiști 
sînt teme frecvente întâlnite în 
programele alcătuite în 
pentru această vacanță.

M-aș referi, de pildă, la 
excursii interesante la 
vor participa elevii orașului 
nostru. Una este cea cu ple-

LAL ROMULUS

școli

a
două 
care

de pio- 
deja ac-

și în ju-

ale R. P. Romine a plecat spre Budapesta

M. VASILACHE
secretară

Comitetului orășenesc U.T.M. 
Onești cu problemele de 

școli și pionieri

Oameni ai muncii la odihnă și 
tratament în stațiunea balneo

climaterică Govora.
Foto: AGERPRES

Pentru oamenii muncii 
aflați la odihnă

Propaganda tehnică mai bine organizată I
(Urmare din pag. I)

Consfătuire pe țară 
consacrată activității 

întreprinderilor 
cinematografice 

regionale

Anul acesta, Casa 
de cultură din Si
naia, cluburile și 
bazele sportive din 
pi tor e știi e sta
țiuni balneo-clima- 
terice de pe Valea 
Prahovei, stațiuni 
care aii funcționat 
neîntrerupt și 
timp de iarnă 
găzduit peste 
de manifestări
tural-artistice orga
nizate pentru oa
menii muncii și tu
riștii veniți la o- 
dihnă.

de oaspeți 
Prahovei

ai 
au

?» 
de

pe 
au

300 
cul-

Marți și miercuri, au avut 
loc la Cluj lucrările unei con
sfătuiri pe țară în cadrul că
reia au fost analizate rezulta
tele activității desfășurate anul 
trecut de întreprinderile cine
matografice regionale.

Darea de seamă, prezentată 
de V. Răchiță, directorul Di
recției rețelei cinematografice 
și difuzării filmelor, din Comi
tetul de Stat pentru Cultură și 
Artă, a arătat, printre altele, 
că numărul cinematografelor 
din țară a crescut în 1962 față 
de anul precedent, cu aproape 
700 de unități, cel al locurilor 
în săli cu 11 050, iar al spec
tatorilor cu peste 16 700 000.

In concluziile consfătuirii, 
Virgil Florea, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, a făcut reco
mandări lucrătorilor din re
țeaua cinematografică pentru 
continua îmbunătățire a acti
vității în acest domeniu.

Marin Stanciu, secretar al 
Consiliului cinematografiei din 
cadrul Comitetului de 
pentru Cultură și Artă, 
nunțat apoi rezultatele 
cursului ce a avut loc 
întreprinderile regionale 
matografice in anul 1962. 
pelul de întreprindere fruntașă 
pe țară a fost cîștigat de în
treprinderea regională din 
Cluj ; premiul II a fost acor
dat întreprinderii regionale 
cinematografice Argeș, iar pre
miul III, întreprinderii regio
nale cinematografice Hune
doara. In concursul dintre 
cinematografe, premiul I a 
fost atribuit cinematografului 
„Tineretului” din Sibiu.

(Agerpres)

Mii 
Văii 
vizionat filmele 
cele peste 20 
spectacole prezen
tate pină acum de 
diferite colective ale 
teatrelor de stat din 
țară, precum și de 
numeroase formații 
artistice de amatori 
din întreprinderile 
ploieștene. Confe
rințele, concursurile 
„Cine știe, ciștigă", 
serile literare, re
cenziile, concertele- 
ghicitoare, serile de

întrebări și răspun
suri și alte astfel 
manifestări au 
tras pină acum 
proape 20 000 
participanți. 
dintre cei 
aici, la odihnă, 
luat parte la 
cursurile de șah, te
nis de masă, săniu
țe și schii, la excur
siile organizate 
munți și 
zitatea
„Peieș" 
tana".

de 
a- 
a- 
de

Mulți 
aflați 

au 
con-

in 
pentru vi- 

muzeelor 
și „Dof-

Stat 
a a- 
con- 
intre 
cine- 
Dra-

n piesa dramatur
gului sovietic I. 
Kuprianov „Fiul 
secolului" există 
cîteva scene deci
sive, dintre care 
cel puțin una are

darul de a sintetiza cu mare 
forță dramatică sensul pro
blematicii dezbătute. Este vor
ba de scena în care organiza
torul de partid, Bolșakov, om 
care dovedește o înțelegere 
profundă a eroismului modest 
al constructorilor hidrocentra
lei siberiene îl descumpănește 
pe Prokofiev, tumultosul di
rector al șantierului, obligîn- 
du-l să reflecteze cu maturi
tate asupra sensului uman al 
muncii. Bine intenționat, dînd 
curs aptitudinilor sale certe de 
organizator talentat, Prokofiev 
este totuși un om care „nu 
vede copacii din pricina pădu
rii'. Sentimentul datoriei — 
datoria de a construi hidro
centrala — nu se întemeiază pe 
încredere și grijă afectuoasă 
față de oameni, ci pe un prin
cipiu abstract, rece, în virtu
tea căruia se pare că „scopul 
ar scuza mijloacele^. Dar, 
printr-o viziune deformantă, 
el ignorează nevoile oameni-

lor, însăși viața lor în ultima 
instanță. Iată ce are de corec
tat Bolșakov, valorificând cali
tățile colectivului de muncitori 
într-o acțiune educativă cu 
caracter practic, imediat. Lu
crul nu este imposibil pentru 

acesta are suficiente resur- 
sufletești pentru a-și in-

că 
se

Miercuri dimineața a pără
sit Capitala indreptîndu-se 
spre Budapesta o delegație a 
Ministerului Forțelor Armate 
ale R. P. Romine în frunte Cu 
general de armată Leontin 
Sălăjan, ministrul forțelor ar
mate, care la invitația minis
trului Apărării Naționale al 
R. P. Ungare, general colonel 
Lajos Czinege, va face o vizită 
în țara prietenă.

La plecare, pe 
Băneasa, delegația

aeroportul 
a fost con-

dusă de tovarășul Ștefan Voi- 
tec, de membri ai conducerii 
Ministerului Afacerilor Exter
ne, de adjuncții ministrului 
Forțelor Armate, de șeful Di
recției Superioare Politice a 
Armatei, de generali și ofițeri 
superiori.

Au fost de față Jenii Kuti, 
ambasadorul R. P. Ungare în 
R. P. Romînă. membrii amba
sadei și atașați militari de pe 
lingă unele 
matice.

Informații
In sala Ateneului R. P. Ro. 

mine â avut loc, miercuri sea
ra, concertul orchestrei simfo
nice a Cinematografiei, dirijat 
de Danuta Kolodziejska (R. P. 
Polonă).

Programul 
dia a Il-a de 
nr. 3 pentru 
de Beethoven, 
Antal din R. P. Ungară și Sim
fonia I de Brahms.

a cuprins rapso- 
Enescu, concertul 
pian și orchestră 

solist Istvan

liste de muncă cuprind tot ce 
este valorificabil, recuperabil 
(semnificativă este evoluția 
Nastei Bulatova) consolidind 
structura moral-politică a unui 
colectiv de muncitori.

Iată cărei sarcini a trebuit 
să-i răspundă colectivul dra
matic al Uzinei „Electronica" 

z............... .............. ..........

misiuni diplo- 
(Agerpres)

Casa universita- 
mezzosoprana 

artistă a 
și

Miercuri, la 
rilor din Cluj, 
Zara Doluhanova, 
poporului a R.S.F.S. Ruse 
R.S.S. Armene, acompaniată la 
pian de Nina Svetlanova, a 
dat un recital extraordinar. 
Programul a cuprins lucrări 
de Șaporin, Sviridov, Proko
fiev, Schumann, Britten, Ravel 
și De Falla.

trăit rolurile cu pasiune, în- 
fruntîndu-se cu o autenticita
te a reacțiilor care nu de 
puține ori a anulat distanța 
dintre spectatori și scenă. 
Tehnicianul Alexandru Hrișcă 
a realizat un Bolșakov din 
care răzbat la tot pasul căldu
ra și generozitatea în raportu-

„FIUL SECOLULUI" de Kuprianov 
in interpretarea colectivului dramatic 

al Uzinelor „Electronica"
vinge pornirile. Pe lingă o 
neobișnuită putere de muncă, 
în care elementul hotărîtor 
este pasiunea dăruirii, el dis
pune de o ascunsă gingășie și 
înțelegere profund umană, 
virtuți pe care Bolșakov luptă 
și izbutește să le transforme 
in trăsături dominante. Așa
dar, prin însăși structura ei 
dramatică, această „comedie 
eroică" cere o interpretare in
tens afectivă. Ciocnirile carac
terelor au loc într-un proces 
complex în care relațiile socia-

prezentind unor spectatori e- 
xigenți piesa „Fiul secolului". 
Fără îndoială cîteva personaje 
ale piesei au găsit în interpre
tarea amatorilor întruchiparea 
corespunzătoare. Ne referim 
în primul rind 
cele mature

la mijloa- 
cu care inter- 

preții personajelor Bolșakov și 
Prokofiev au purtat, în cele 
două tablouri ale piesei, firul 
conducător al conflictului dra
matic. Constituiți simbolic 
prin antiteze exterioare, cei 
doi viguroși interlocutori și-au

rile cu muncitorii, intransi
gența și spiritul combativ față 
de răbufnirile egoiste ale di
rectorului. Actorul mai are 
însă de lucrat asupra persona
jului interpretat căruia tre
buie să-i accentueze ponderea 
și calmul matur, chiar în sce
ne intens dramatice (disputa 
aprinsă dintre cei doi prota
goniști poate impresiona fără 
nota strident violentă a schim
bului de replici).

Comei Zotter, maistru, im
presionează prin firescul trtiș-

interesantă care stimulează in
teresul muncitorilor, în special 
al tinerilor pentru însușirea 
tehnicii noi.

Dar pentru ca propaganda 
tehnică să fie cît mai efici
entă, ea trebuie să aibă o largă 
sferă de cuprindere. Deocam
dată la Combinatul din Tg. Jiu 
se face puțin pe această linie.

Literatura de specialitate 
este prezentă atît în biblioteca 
cabinetului tehnic, cît și în bi
bliotecile volante din fabrici. 
Cum este studiată însă această 
literatură? Iată ce a rezultat 
dintr-o discuție purtată cu. ti
nerii pe această temă. O parte 
din tineri (s-as putea cita mul
te exemple: Victor Gurgu, Con
stantin Aldea, Paveț Popa, 
Dumitru Răcean) citesc siste
matic cărți tehnice de specia
litate. Ceț mai mulți însă, nu 
citesc deloc sau citesc foarte 
puțină literatură tehnică. Unii 
(Gheorghe Tudora, Ion Cercel) 
au răspuns că ei ar dor; să ci
tească dar nu cunosc ce cărți, 
pentru specialitatea lor, există 
în biblioteca tehnică.

Comitetele U.T.M. pe fabrici 
trebuie să discute cu tinerii, 
să-i îndrume să citească litera
tura de specialitate explicin- 
du-le că numai însușindu-și 
cele mai noi cunoștințe teh
nice ei vor putea folosi cu pri
cepere mașinile moderne cu 
care lucrează.

Ca să ajungă mai repede în 
mîinile cititorilor literatura 
tehnică trebuie popularizată 
temeinic. Or, nici acest lucru 
nu se face încă suficient la 
C.I.L. Tg. Jiu. Intr-un an în- 
tteg (1962) au fost prezentate 
numai șase recenzii. Va trebui 
folosită în acest scop mai mult 
și stația de radioamplificare 
unde se pot transmite emisi
uni speciale, recenzii de cărți. 
Se pot organiza, de asemenea, 
concursuri „Cine știe meserie 
răspunde”, consfătuiri cu citi
torii, standuri și expoziții de 
cărți. Iată numai cîteva forme 
care, odată folosite, vor contri
bui la dezvoltarea pasiunii 
pentru citirea literaturii teh
nice de către tineri.

Prin Institutul de documen
tare tehnică și Centrul de do
cumentare forestieră cabinetul 
tehnic primește lunar sute de 
reviste de nivel mediu. Acea
stă literatură transmite o bo
gată experiență. Din păcate ea 
nu este folosită cum trebuie. 
In loc să fie distribuită în fa
brici, iar de aici direct munci-, 
tarilor pentru a fi studiată 
este „păstrată” sub cheie la 
cabinetul tehnic. Conducerea 
combinatului ar trebui să ia 
măsuri ca această literatură să 
ajungă în mîinile celor pentru 
care este scrisă — muncitorii. 
Ea să fie distribuită lunar, pe 
fabrici, responsabililor de bri
găzi sau. maiștrilor. In acest 
fel s-ar putea urmări sistema
tic studierea ei și, mai ales, 
aplicarea experienței pe care 
o transmite.

O seamă de alte acțiuni, deși 
bune, nefiind urmărite, s-au 
„pierdut” pe drum. La începu
tul anului a fost stabilit un ci
clu trimestrial de conferințe 
tehnice pentru muncitori. In 
acest 
zute 
unor
producției.
„Căile

ciclu au fost prevă- 
teme, care răspundeau 

probleme arzătoare ale 
Amintim cîteva:

îmbunătățirii calității

cherestelei de fag”, „Procedee 
avansate, de întreținere și re
parare a uneltelor tăietoare 
pentru prelucrarea lemnului”, 
„Metode înaintate de sortarea 
materiei prime” etc. Multe din 
aceste conferințe urmau să fie 
întocmite de ingineri tineri 
(T. Abduraim, M. Simion, Flo- 
rea Stoicea și alții). Dar și a- 
ceste conferințe au rămas doar 
pe hîrtie. La fel s-au petrecut 
lucrurile și cu unele schimburi 
de experiență prevăzute a fi 
organizate (de pildă cel cu as
cuțitorii de pînze de feră- 
straie), și cu referatele tehnico, 
științifice stabilite pentru mai
ștri și ingineri.

Propaganda tehnică are un 
rol dintre cele mai importante 
pentru bunul mers al produc
ției. Tocmai de aceea ea tre
buie larg dezvoltată, iar la 
C.I.L.-Tg. Jiu există toate con
dițiile pentru a se face acest 
lucru. O colaborare mai strîn- 
să între toți factorii de răspun
dere — conducerea combinatu
lui, organizația U.T.M., comi
sia inginerilor și tehnicienilor 
— va duce fără îndoială la ob
ținerea pe viitor a unor rezul
tate bune.

O.N.T. „CARPAȚI” Agenția București, organizează pentru 
vacanța de primăvară a elevilor tabere în stațiunile Sinaia, 
Bușteni, Predeal, Tușnad, Păltiniș și Sovata pentru 3 sau 
mai multe zile.

în afară de tabere, mai organizează excursii de una, două 
sau trei zile pe Valea Prahovei, Valea Oltului și în alte 
locuri istorice și pitorești din țara noastră, cu trenul și 
autocare.

Pentru informații și înscrieri vă puteți adresa în București, 
Bd. Republicii nr. 4, telefon 14.72.08, calea Victoriei nr. 
100, telefon 15.74.11 și Filialele O.N.T. „Carpați“ din raioa
nele Călărași, Alexandria și Giurgiu.

carii scenice, depășind stângă
cia, aproape generală, a gestu
rilor „mici", cu care toți cei
lalți interpreți mai au de 
luptat. Dar dacă firescul com
portării în scenă este un bun 
clștigat, uneori actorul roste
ște replicile pe un ton care 
nu comunică întreaga trăire 
sufletească a personajului. Vi
ziunea sa asupra rolului tre
buie corectată în acest sens.

Intr-un rol dificil, munci
toarea Ivonne Bertoia a făcut 
bine față capricioasei Nastea, 
lăsînd să se întrevadă unda de 
umanitate a eroinei. Ne-ar fi 
plăcut mai mult dacă, utilizînd 
resurse vizibil existente, inter, 
preta ar fi compus adevărata 
afectivitate și sensibilitate a 
eroinei cu un spor de adîncire. 
In unele scene, mai ales spre 
final, ea alunecă în melodra
mă.

In ansamblu, spectacolul s-a 
bucurat de adeziunea caldă a 
publicului, ceea ce constituie 
un indiciu sigur al ținutei sale 
meritorii.

8. COSTAN

Combinatul Chimic Craiova
Calea Lenin nr. 120

Angajează în condițiile prevederilor în vigoare, urmă
torul personal de specialitate :

— ingineri
— ingineri
— ingineri
— ingineri
— tehnicieni I constructori (pentru a îndeplini funcția 

de diriginte).
diriginți de instalații (ramura construcții industriale) 

Solicitatorii se vor prezenta personal pentru prealabile con
vorbiri ale condițiunilor la angajare, la sediul Combinatului 

Craiova, Calea Lenin nr. 120. aducînd și actele corespunză- f 
toare. Pentru eventuale relații suplimentare : telefon 4380 (

chimiști 
energetici 
mecanici 
electronic ti



• • Lucrările Comitetului special Sosirea la Budapesta a delegației
NEW YORK 20 (Agerpres). 

Comitetul special O.N-U. pen
tru aplicarea declarației cu 
privire la acordarea indepen
denței popoarelor Și țărilor co
loniale a continuat la 19 mar
tie discuțiile asupra situației 
din colonia engleză Rhodesia 
de sud.

Luînd cuvîntul, reprezentan
tul Republicii Mali, Mamadou 
Traore, a declarat că Anglia 
poartă întreaga răspundere 
pentru toate acțiunile nesăbu-

ite ale guvernului rasist din 
Rhodesia de sud condus de 
Winston Field. El a cerut An
gliei să convoace o nouă con
ferință la care să participe re
prezentanți ai tuturor parti
delor africane, să organizeze a- 
legeri pe baza votului univer
sal și să ia măsuri pentru a 
transfera puterea în acest 
teritoriu, majorității populației. 
El a propus ca secretarul ge
neral al O.N.U., din însărcina
rea Comitetului special O.N.U.,

In Comitetul celor 18 state

pentru dezarmare
GENEVA 20. ~ Corespon

dentul Agerpres, C. Benga, 
transmite: In ședința plenară 
din 20 martie, a Comitetului 
celor 18 state pentru dezar
mare, prezidată de Ball, șe
ful delegației Indiei, s-a re
luat examinarea problemei 
dezarmării.

Toți cei care au luat cuvîn
tul, cu excepția reprezentan
tului S.U.A., au protestat e- 
nergic împotriva noii expe
riențe nucleare efectuate de 
Franța în Sahara. Vorbi
torii au subliniat că aceas
tă acțiune a autorităților 
franceze reprezintă o sfidare 
la adresa opiniei publice mon
diale iubitoare de pace și ri
dică noi obstacole in calea des
fășurării tratativelor de la Ge
neva. Reprezentantul R.A.U., 
Hassan, a fost primul care a 
condamnat această explozie e- 
fectuată intr-un moment cînd 
au apărut posibilități pentru 
încheierea acordului privitor 
la încetarea experiențelor cu 
arma nucleară. Aceasta consti
tuie o sfidare față de toate na
țiunile, de toate popoarele și 
nu poate fi trecută cu vederea, 
a spus el.

Reprezentantul Cehoslova
ciei a propus ca să fie incluse 
imediat pe ordinea de zi a șe
dinței Comitetului propunerile 
Uniunii Sovietice: proiectul 
declarației privind renunța
rea de a se folosi teritoriile 
străine pentru amplasarea mij
loacelor de transportare a ar
mei nucleare Șt proiectul pac
tului de neagresiune între 
N.A.T.O. și țările membre ale 
Tratatului de la Varșovia.

Reprezentantul Bulgariei, 
Tarabanov, a vorbit despre ne
cesitatea încheierii unui pact 
de neagresiune între țările 
participante la Tratatul de la 
Varșovia și țările membre ale 
N.A.T.O., subliniind că un a- 
semenea pact ar contribui în 
mare măsură la destinderea 
încordării relațiilor internațio-

nale și la îndepărtarea perico
lului unui război nuclear.

Stelle, șeful delegației State
lor Unite, a făcut unele obser
vații referitoare la reducerea 
armamentelor în prima etapă 
a realizării planului de dez
armare. Ei s-a opus lichidării 
bazelor americane de pe teri
toriile străine prevăzută în 
propunerile sovietice.

Semion Țarapkin, reprezen
tantul Uniunii Sovietice, care 
s-a alăturat protestului repre
zentanților R.A-U. și Ceho
slovaciei, și-a exprimat sur
prinderea în legătură cu fap
tul că delegații S.U.A. și An
gliei nu au luat poziție împo
triva experienței nucleare fran
ceze din Sahara, ceea ce în
seamnă — a spus el — că a- 
ceasta experiență aduce o con
tribuție la planul comun al 
puterilor occidentale nucleare 
de a-și perfecționa armamen
tul atomic. Reprezentantul 
U.R.S.S. a arătat apoi că Uniu
nea Sovietică a făcut totul 
pentru a scoate din impas ne
gocierile în problema dezar
mării generale și totale, pre- 
zentînd în acest sens un pro
iect de tratat a cărui adoptare 
și aplicare ar elimina definitiv 
pericolul unui război nuclear. 
Propunerile S.U.A. în proble
ma dezarmării generale și 
complete — a spus Semion Ța- 
rapkin — nu elimină perico
lul războiului nuclear.

„Este de la sine înțeles, a 
spus Țarapkin, că în același 
timp trebuie desființate bazele 
militare situate pe teritoriile 
străine, care nu sînt alt ceva 
decît avanposturi pentru agre
siuni”. Semion Țarapkin a ex
pus apoi poziția Uniunii Sovie
tice în problema controla 
lui, subliniind că toate mă
surile prevăzute în proiec
tul sovietic de tratat vor fi în
făptuite sub un control rigu
ros.

să ia contact cu autoritățile 
din Rhodesia de sud pentru a 
le determina să aplice rezolu
țiile adoptate de Adunarea Ge
nerală a O.N.U. cu privire la 
Rhodesia de sud.

A luat, de asemenea, cuvîn
tul reprezentantul Uniunii So-, 
vietice, N. Fedorenko, care a 
propus ca problema Rhodesiei 
de sud să fie înscrisă pe ordi
nea de zi a sesiunii speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. El 
a propus de asemenea, să fie 
sesizat Consiliul de Secu
ritate asupra situației din Rho
desia de sud, și să fie trimisă 
o misiune a O.N.U. care să stu
dieze situația la fața locului și 
care să facă recomandări con. 
crete în funcție de situația exi
stentă.

Au mai luat cuvîntul repre
zentanții Etiopiei, Cambodgiei 
și Poloniei care au condamnat 
politica rasistă promovată de 
guvernul Rhodesiei de sud și 
pe ocrotitorii lui, imperialiștii 
englezi.

NEW YORK 20 (Agerpres). 
Intr-o declarație făcut în fața 
Comitetului special O.N.U. pen
tru aplicarea Declarației cu 
privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor co
loniale, Carlos Goncalves, re
prezentant al Frontului de eli
berare a Angolei, a arătat că 
colonialiștii portughezi anga
jează pe foștii mercenari din 
Katanga pentru a lupta împo
triva mișcării de eliberare din 
Angola. El a declarat că situa
ția din Angola este tragică, și 
că pînă în prezent aci au fost 
uciși 50 000 de africani. Gon
calves a subliniat că O.N.U. 
trebuie să contribuie la înce
tarea războiului pe care colo
nialiștii portughezi îl duc îm
potriva poporului Angolei.

Goncalves a demonstrat că
N. A.T.O. sprijină Portugalia în 
războiul ei de exterminare îm
potriva poporului angolez. 
Totodată, majoritatea avioane
lor folosite de colonialiștii por
tughezi, a spus el, provin din 
S.U.A. și Germania occiden
tală. El a adăugat că aceste 
țări, împreună cu Franța, a- 
cordă credite militare și finan
ciare Portugaliei.

Reprezentantul mișcării de 
eliberare -din Angola a cerut
O. N.U. să obțină prin toate 
mijloacele îndeplinirea rezolu. 
țiilor adoptate de Adunarea 
Generală în problema Angolei 
și să dea instrucțiuni organelor 
sale specializate să acorde 
sprijin refugiaților din Angola 
și să obțină evacuarea din An
gola a mercenarilor katanghezi.

Ministerului Forțelor Armate ale R. P. Romine
BUDAPESTA 20 — Co

respondentul Agerpres 
transmite : La 20 martie a 
sosit la Budapesta delega
ția Ministerului Forțelor 
Armate ale R. P. Romîne, 
în frunte cu general de ar
mată Leontin Sălăjan, mi
nistrul forțelor armate.

Pe aeroportul Ferihegy 
delegația a fost întîmpina- 
tă de Lajos Feher, membru 
al 
al 
al 
al

Biroului Politic al C.C. 
P.M.S.U., vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri 
R. P. Ungare, general

colonel Lajos Czinege, mi
nistrul apărării naționale 
al R. P. Ungare, membru 
supleant al Biroului Poli-

tic al C.C. al P.M.S.U., Ja
nos Papp, ministru afaceri
lor interne al R. P. Ungare, 
Frigyes Puja, locțiitor al 
ministrului afacerilor ex- 
terne și Arpad Pap, coman
dantul gărzilor muncito
rești, precum și de generali 
și ofițeri superiori ai For
țelor Armate ale R. P. Un
gare.

Au fost prezenți, de ase
menea, Vasile Moldovan, 
însărcinat cu afaceri a.i. al 
R. P. Romine Ia Budapesta, 
Alexandru Macavei, atașat 
militar, precum și atașați 
militari acreditați Ia Buda
pesta.

Scrisoarea adresată
de N.T. Fedorenko lui U Thant

NEW YORK 20 (Agerpres).
— TASS anunță că ia 19 mar
tie N. T. Fedorenko, reprezen
tantul permanent al U.R.S.S. 
la O.N.U., a adresat lui 
U Thant, secretar general al 
O.N.U., o scrisoare în legătură 
cu politica de apartheid pro
movată de guvernul Republicii 
Sud-Africane.

Guvernul sovietic, a con
damnat întotdeauna cu hotă- 
rîre și condamnă politica de a- 
partheid promovată de rasiștii 
sud-africani. Această politică 
nu poate fi apreciată altfel de- 
cît ca o formă de colonialism 
dintre cele mai primejdioase 
pentru popoare.

Guvernul U.R.S.S. consideră 
că aplicarea de sancțiuni îm-

potriva Republicii Sud-Afri
cane poate 
eficient de 
guvernului 
fricane în
dacă, bineînțeles, această ho- 
tărîre importantă a Adunării 
Generale va fi adusă la înde
plinire de statele membre ale 
O.N.U., în 
occidentale care întrețin în 
prezent cu Republica Sud-A- 
fricană relații deosebit de 
strînse politice, economice și 
de altă natură.

Guvernul sovietic este gata 
să sprijine orice măsuri menite 
să pună capăt politicii de dis
criminare rasială și de apar
theid dusă de guvernul Repu
blicii Sud-Africane.

constitui un mijloc 
influență asupra 
Republicii Sud-A- 
această problemă,

special de statele

Greva minerilor francezi
PARIS 20 (Agerpres). — 

„Greva minerilor francezi, care 
se află în cea de-a 20-a zi, 
continuă și 
prevăzută o 
tui conflict”- 
dentul din 
Reuter.

Reprezentanții celor peste 
200 000 de mineri din bazinele 
carbonifere au anunțat că 
lupta grevistă va continua 
pînă la satisfacerea revendi
cărilor lor și au respins tacti- 
cile de tergiversare ale comi
siei guvernamentale special 
creată în acest scap. Tratati
vele între această comisie șl

cu greu poate fi 
rezolvare a aces- 
— scrie coresipon- 
Paris al agenției

sindicate au fost întrerupte și, 
după cum subliniază ziarele 
franceze, în Franța nu se mai 
acordă importanță raportului 
pe care „Comisia” se strădu
iește să-l pună la punct în a- 
ceastă problemă, de aproape o 
săptămînă.

în întreaga țară, relatează 
agențiile de presă, se desfă
șoară o largă mișcare de soli
daritate cu greviștii mineri. 
La chemarea celor trei mari 
centrale sindicale — Confede
rația Generală a Muncii, Force 
Ouvriăre, Confederația fran
ceză a oamenilor muncii creș
tini — în după-amiaza zilei de

Puternice proteste împotriva

de Franța în Sahara
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„Financial limes" despre

tinerilor
a Londra a fost 
dat publicității un 
raport al „Socie
tății Regale” în 
care se trage un 
puternic semnal 
de alarmă față de

exodul oamenilor de știință 
englezi în alte țări ale lumii, 
„în fiecare an — subliniază 
raportul — Anglia pierde tot 
mai mulți savanți și acest fapt 
are consecințe serioase din 
punct de vedere economic”. Un 
mare număr dintre acești sa
vanți sînt specialiști tineri 
care au absolvit de puțin timp 
universitățile sau abia și-au 
luat doctoratul. Despre emi
grarea tinerilor oameni de 
știință britanici ziarul londo
nez „FINANCIAL 
scrie următoarele :

„Anglia pierde în 
140 dintre cei mai 
tineri oameni de știință, 
ce reprezintă 
sută din totalul celor 
tiți în toate domeniile de ac
tivitate. Ei emigrează pentru 
condiții mai bune de lucru și 
pentru salarii mai mari și, 
de obicei, nu se mai înapoiază 
în țară. în decada 1951—1962 
numărul lor a crescut de trei 
ori.

Printre cei care pleacă — 
continuă ziarul — se află ti
neri savanți care au absolvit 
recent doctoratul în filozofie.

continuă

TIMES”

fiecare an 
străluciți 

ceea 
aproape 12 la 

pregă-

exodul

oameni de știința
promoțiilorEi aparțin elitei 

universităților. Aproape jumă
tate dintre ei au plecat chiar 
în anul cînd au primit titlul 
de doctor. De asemenea, în 
fiecare an emigrează 60 de 
profesori universitari. în plus 
Anglia a pierdut în ultimii 
cinci ani un număr de savanți 
de seamă, printre care nouă 
membri ai „Societății Rega
le”. Golurile lăsate prin ple
carea lor au creat dificultăți 
în anumite sectoare importan-

britanici
te de cercetări științifice ale 
țării.

Citind cuvintele din rapor
tul „Societății Regale”, ziarul 
scrie în încheiere: „Conside
răm drept extrem de serioase 
pentru țara noastră consecin
țele economice ale acestei pier
deri datorită contribuției pe 
care, dat fiind capacitatea lor, 
acești tineri savanți o pot adu
ce dezvoltării științei și 
nicii”.

negru..*

teh-

în in-

in ju- 
s-a

ALGER 20 (Agerpres). — La 
20 martie Adunarea Națională a 
Algeriei a fost convocată într-o 
.ședință extraordinară pentru a 
dezbate situația creată în urma 
efectuării de către Franța a u- 
nei explozii nucleare subterane 
în Sahara. în cadrul ședinței a 
luat cuvîntul primul ministru 
Ahmed Ben Bella, care a făcut o 
declarație în numele guvernului. 
El a spus : „Sîntem în mod ho
tărît împotriva continuării expe
riențelor nucleare". Condamnînd 
experiența nucleară franceză din 
Sahara, el a subliniat pericoliul 
pe care îl reprezintă și prejudi
ciul pe care această experiență 
îl aduce relațiilor dintre Algeria 
și Franța. Ben Bella a declarat 
că „guvernul algerian cere, cu 
sprijinul Adunării Naționale și al 
poporului, începerea unor trata
tive cu guvernul francez în ve
derea revizuirii clauzelor mili
tare ale acordurilor de la Evian 
și încetarea experiențelor nu
cleare pe teritoriul Algeriei". 
El a subliniat că „este în inte
resul celor două țări să înceapă 
de urgență tratative cu privire 
la revizuirea clauzelor militare 
incompatibile cu independența 
noastră".

După declarația primului mi-

nistru, ședința Adunării Națio
nale a fost întreruptă, urmînd ca 
dezbaterile să continue ulterior.

•A-
TUNIS 20 (Agerpres). — 

Potrivit unui comunicat al Mi
nisterului Afacerilor Externe, 
dat publicității în seara zilei 
de 19 martie, ministrul de ex
terne al Tunisiei, Mongi Slim, 
l-a chemat pe ambasadorul 
Franței la Tunis, căruia i-a 
exprimat dezacordul guvernu
lui său față de efectuarea ex
perienței atomice șt i-a cerut 
să transmită guvernului fran
cez protestul guvernului tuni
sian.

★
DAMASC 20 (Agerpres). 

Agenția U.P.I. anunță că mi
nistrul de externe sirian l-a 
convocat la 19 martie pe am
basadorul francez la Damasc, 
căruia i-a luminat protestul 
guvernului sirian împotriva 
reluării experiențelor nuclea
re în Sahara.

Ministrul de externe sirian a 
declarat, de asemenea, că gu
vernul său „este gata să spri
jine Algeria în orice măsură 
pe care aceasta o va întreprin
de împotriva experiențelor nu
cleare franceze".

Paris. Gara Saint-Lazare în timpul grevei feroviarilor

20 martie a intrat în grevă 
generală de patru ore între
gul personal de la Societățile 
de gaz și electricitate. Greviș
tii cer majorarea salariilor. în 
timpul grevei, 
Franță a 
de gaz și 
activitatea 
La Paris,
Miercuri dimineața, anunță a- 
genția France Presse, gazul 
furnizat orașului Paris de că
tre cele două mari cocserii din 
bazinul Lorena a fost între
rupt. De asemenea, producția 
cocseriilor de la Carlin și Ma- 
rienau a fost simțitor redusă. 
In Franța se resimte tot mai 
mult lipsa de gaz, ca urmare 
a "grevei muncitorilor de la 
centrul de gaze naturale din 
Lacq, care continuă lupta lor 
în sprijinul satisfacerii reven
dicărilor privind majorarea 
salariilor.

Paralel cu continuarea aces
tor mișcări revendicative, în 
întreaga Franță se desfășoară 
cu succes colectarea de aju
toare pentru mineri. Aproxi
mativ 1 995 000 franci vechi au 
fost strînși la 19 martie în 
bazinele carbonifere de către 
comitetele unitare de solida
ritate. La Toulon consiliul mu
nicipal a votat un ajutor de 
un milion franci vechi.

Solidari cu minerii greviști 
s-au declarat și docherii din 
Bayonne, care au refuzat să 
descarce cărbunele provenit 
din Anglia.

Miercuri după-amiază a a- 
vut loc o ședință a guvernului, 
la care președintele de Gaulle 
a ascultat 
subliniază 
privire la 
a muncii 
cinci ani de cînd se află la 
putere”. Potrivit agenției, au 
prezentat rapoarte primul mi
nistru, Georges Pompidou, mi
nistrul industriei, M. Boka- 
nowski și ministrul lucrărilor 
publice și transporturilor, 
Marc Jacquet.

în întreaga 
încetat distribuirea 
electricitate. Toată 
a fost paralizată, 
metroul s-a oprit.

rapoarte, după cum 
agenția U.P.I., „cu 
cea mai acută criză 

din Franța în cei

PE SCURT

Deschiderea sesiunii

Consiliului N. A. T. 0.
PARIS 20 (Agerpres). — La 

20 martie a început la Paris, 
sesiunea Consiliului N.A.T.O. La 
sesiune iau parte reprezentanții 
permanenți în Consiliul N.A.T.O., 
precum și unii miniștri de exter
ne ai țărilor membre ale pactu
lui. în ședința de miercuri mi
nistrul de externe al Angliei, 
Home, a evocat divergențele care 
s-an ivit între partenerii N.A.T.O. 
și a adresat un apel la „restabi
lirea unității europene", pentru 
ca „actuala ruptură să nu sub
mineze alianța occidentală". în 
declarația sa, Home a lansat 
ceea ce surse engleze, citate de 
agenția U.P.I., califică drept „un 
avertisment adresat președinte
lui de Gaulle" și a prezentat o 
serie de propuneri menite, potri. 
vit agenției France Presse, „să 
scoată Europa occidentală din 
marasmul în care se găsește în 
urma falimentului tratativelor de 
Ia Bruxelles".

Home a cerut apoi tuturor ță
rilor membre ale N.A.T.O. să

sprijine planul cu privire la 
crearea unei „forțe nucleare 
multilaterale", plan elaborat de 
președintele Kennedy și primul 
ministru Macmillan, în cursul 
întîlnirii lor de la Nassau. El a 
prezentat conținutul acestui plan 
într-o formă care să facă pe cei
lalți parteneri din cadrul pac
tului să uite ceea ce agenția 
France Presse denumește „com
plexul lor de inferioritate față 
de hegemonia americană". Desi
gur însă că, așa cum subliniază 
agenția Reuter, acest plan 
știrbește 
S.U.A.".

Este semnificativ că ministrul 
de externe francez, Couve de 
Murville, nu ia parte la sesiunea 
Consiliului N.A.T.O. și a refuzat 
chiar să participe la dejunul 
oferit de lordul Home la amba
sada britanică în cinstea partici- 
panților la sesiune.

în seara de 20 martie lordul 
Home s-a reîntors la Londra.

MOSCOVA — La 17 martie 
în U.R.S.S. au avut loc alege
rile pentru Sovietele Supreme 
ale Republicilor unionale — 
Azerbaidjană, Armeană, Gru
zină, Kirghiză, Lituaniană și 
Estonă. După cum anunță a- 
genția TASS, pentru candida- 
ții desemnați în funcția de de- 
putați ai Sovietelor Supreme 
ale Republicilor unionale au 
votat între 99,53 și 99,96 la 
sută din alegători. 49 la sută 
din deputății aleși sînt munci
tori și colhoznici încadrați în 
producție.

Asociației oamenilor muncii din 
Vietnamul de sud care luptă pen
tru eliberarea țării un mesaj în 
care exprimă solidaritatea cu lupta 
poporului vietnamez pentru liber
tate și independență pentru unifi
carea țării. Opinia publică mon
dială a luat cunoștință de folosirea 
de către aramata americană a sub
stanțelor chimice toxice în Viet
namul de sud, se spune în mesaj. 
Aceasta stîrnește mînie și Indig
nare în întreaga lume, îndeosebi 
în rîndul oamenilor muncii reuniți 
în Federația Sindicală Mondială, 
care au acordat și vor acorda spri
jin multilateral oamenilor muncii 
din Vietnamul de sud în lupta lor 
împotriva clicii americano-die- 
miste.

de mare amploare, consacrată ce
lui de-al doilea război mondial, au 
fost necesare date în leaătură cu 
militarii distinși cu titlul de ,,Erou 
al Uniunii Sovietice" în timpul 
marii bătălii de pe Volga. Pentru 
a obține materialul cerut erau ne
cesare cîteva zile, în vederea stu
dierii celor 12 000 de fișe. Noua 
instalație electronică a executat a- 
ceastă muncă în cinci minute

rolul dominant
„nu 

al

BERLIN. — La Berlin a avut loc 
o ședință a Biroului Federației 
Democrate Internaționale a Femei
lor, consacrată pregătirilor pentru 
al V-lea Congres mondial al fe
meilor, care va avea loc între 24 
și 29 iunie la Moscova.

La ședința Biroului a fost discu
tat, de asemenea, proiectul pro
gramului de activitate al F.D.I.F., 
care va fi adoptat la congres. In 
afară de aceasta, s-a hotărît să se 
trimită o comisie internațională a 
F.D.I.F., pentru a cerceta situația 
din Irak.

MOSCOVA — Piloții cosmo
naut Andrian Nikolaev și Pa
vel Popovici au părăsit la 19 
martie Moscova plecînd spre 
Brazilia. Ei fac parte din de
legația sovietică ce va parti
cipa la deschiderea la Sao Pa
olo a expoziției internaționale 
pentru aeronautică și cosmo
nautică.

RANGOON — Guvernul bir. 
man a hotărît să naționalizeze 
Banca de dezvoltare industri
ală. Aceasta este a 25-a bancă 
naționalizată în ultimul timp.

HAGA — Potrivit relatări
lor ziarului „De Waarheid” la 
16 martie a avut loc la Am
sterdam plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Olanda. Au fost discutate 
probleme ale luptei comuniș
tilor olandezi împotriva trata
tului franco-vest-german și 
împotriva încartiruirii de tru
pe vest-germane în Olanda. 
Raportul a fost prezentat de 
H. Hukstra, secretar al C.C. al 
P. C. din Olanda.

HAGA. — Autoritățile olandeze 
au arestat trei comuniști membri 
ai Comitetului regional din Fins- 
servold (Provincia Groningen ai 
P.C. din Olanda. Printre cei ares
tați se află Jan Haken, deputat în 
prima Cameră a parlamentului 
olandez. S-a anunțat oficial că 
arestările au fost efectuate în le
gătură cu „nereguli în aprecierea 
daunelor" pricinuite de incendiul 
care a avut loc în 1960 la o clă
dire aparținînd P.C. din Olanda. 
Ziarul „De Waarheid" caracteri
zează această arestare ca ilind o 
provocare împotriva comuniștilor 
în preajma alegerilor parlamentare.

PRAGA. — Louis Saillant, se
cretar general al F.S.M., a adresat

VARȘOVIA — La 19 mar. 
tie, J. Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone, care a 
vizitat Mexicul, New Yorkui 
și Roma, s-a înapoiat în patrie.

MOSCOVA. — După cum comu
nică ziarul „Krasnaia Zvezda“ la 
arhiva Ministerului Apărării al 
Uniunii Sovietice a intrat în func
țiune un ..biblioqraf electronic". 
Această nouă instalație Doate da 
răspunsuri complete în legătură cu 
toți soldatii si ofițerii sovietici 
care au fost distinși cu înaltul titlu 
de „Erou al Uniunii Sovietice"

în „memoria" mașinii au fost 
introduse datele necesare pentru a 
răspunde la 23 de întrebări. Ast
fel, pentru alcătuirea unei lucrări

BONN. — Ministerul de război 
al R. F. Germane a anunțat că în 
luna mai a.c. va fi formată prima 
subunitate a Bundeswehrului, înar
mată cu rachetele americane de 
tipul „Sergeant". Militari din 
Bundeswehr au urmat în Statele 
Unite un curs de instrucție pen
tru mînuirea acestei arme. Rache
tele „Sergeant" sînt prevăzute cu 
focoase atomice.

DJAKARTA. — Ca urmare a 
erupției vulcanului Agung din 
insula Bali, 150 de persoane 
și-au găsit moartea, iar o sută 
au fost răniți, a declarat la 20 
martie președintele Asociației de 
Cruce Roșie a Indoneziei, gene
ralul Sumarno. Lava fierbinte a 
ars totul în drumul său pe o 
rază de 30 de km de la crater, 
numeroase sate au fost distruse 
și arse, mii de oameni au rămas 
fără adăpost. Generalul Sumarno 
a declarat, de asemenea, că se 
iau măsuri urgente pentru acor
darea de ajutor sinistraților.

WASHINGTON. După cum rela
tează ziarul american „Christian 
Science Monitor", Portugalia În
treprinde în prezent serioase 
suri în vederea desfășurării 
maj departe a operațiilor militare 
de înăbușire a mișcării de elibe
rare națională din coloniile sala 
de pe continentul african. In An
gola, scrie ziarul mai sus amin
tit, sînt transportate noi întăriri 
militare. în Mozambic 
struiește în mod rapid o 
ritimă militară. Au loc, 
menea, lucrări pentru 
frontierei dintre Mozambic, Nyas- 
saland și Tanganica, pentru a îm
piedeca „infiltrarea" luptătorilor 
colonialiștilor.

mă-
ce

se con- 
bază ma
de ase- 
întărirea

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scînteii”, Tel, 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii”,

înărul ghanez Sam 
Jerry Ony și-a ma
nifestat dorința de 
a face studii supe
rioare de teologie 
in S.U.A. Povestea 
își are istoria ei.

Acum cîtva timp, Sam Jerry Ony 
se convertise la creștinism. El a 
fost îndemnat să facă aceasta de 
preotul baptist Ilarrys Mobley, 
unul din misionarii americani 
care au invadat Africa. După ce 
a ascultat pînă la saturare pre
dicile misionarului, Ony a hotă
rît să plece în Statele Unite pen
tru ca tocmai acolo, în țara fă
găduinței, pe care a zugrăvit-o 
cu lux de amănunte domnul 
Mobley, să facă studii superioa
re și să devină el însuși misio
nar. în acest scop el a ales Fa
cultatea de teologie a Universi
tății baptiste din Macon (statul 
Georgia). în octombrie anul tre
cut, Sam Jerry Ony a depus o 
cerere de admitere în această 
universitate. De atunci au trecut 
cinci luni. Ony nu a primit un 
răspuns nici pînă astăzi. După 
cum a relatat zilele trecute Clau
de Sitton, corespondentul ziaru
lui „New York Times”, cererea 
tînărului ghanez a stîrnit derută 
tn rîndurile conducerii universi
tății. Intr-adevăr, această univer. 
sitate este „numai pentru albi”! 
De la întemeierea ei, în anul 
1833, nici un student de culoare

nu a reușit să pătrundă 
ciuta ei.

Corespondentul scrie că 
rul cererii tînărului african 
iscat o controversă aprigă. Pe de
o parte, nu pot fi încălcate tra
dițiile seculare ale discriminării 
rasiale, pe de altă parte, nu este 
de dorit o reacție nefavorabilă 
pentru preoții misionari ai S.U.A. 
în țările Africii. Unii „liberali” 
din rîndurile specialiștilor în 
materie de cazuistică propun ca 
Sam Jerry Ony să fie considerat 
nu ca negru, ci ca străin. în fe
lul acesta, spun ei, vom putea 
ieși din această situație delicată 
și în același timp să menținem 
segregația. Majoritatea însă se 
situează pe poziții „ferme” 
„principiale”: un student

fi 
cu 

culoarea închisă a pielii nu are 
ce căuta într-o universitate „nu
mai pentru albi”, chiar cu titlu 
de excepție.

★
Comitetul studențesc american 

de coordonare a acțiunilor nevio
lente a cerut guvernului din S.U.A. 
să trimită trupe în statul Missi
ssippi pentru' apărarea drepturilor 
și a vieții negrilor, care vor să 
se înscrie în listele de alegători.

Comitetul citează atacurile să- 
vîrșite recent de rasiști asupra 
unui grup de negri în districtul 
Leflore (statul Mississippi), unde 
în urma acțiunilor rasiștilor un 
număr de negrii au fost grav; 
răniți.

A luat slîrșit conicrința Ut la San Jose
SAN JOSE 20 (Agerpres). — 

La 19 martie a luat sfîrșit 
conferința președinților țărilor 
Americii Centrale cu președin
tele S.U.A., Kennedy. în ca
drul unei conferințe de presă, 
Daniel Oduver, ministrul cos- 
tarican al afacerilor externe, 
a dat citire declarației 
tate de participanții la 
rință.

Din textul declarației 
altor documente date publici
tății reiese că această confe
rință nu va contribui în nici 
un fel la rezolvarea numeroa
selor probleme reale care se 
pun în cele mai înapoiate și 
mai slab dezvoltate țări ale 
continentului.

Principala atenție a pârtiei-, 
panților la conferință a fost 
concentrată asupra „preîntîm- 
pinării extinderii influenței” 
ideilor revoluției cubane asu
pra popoarelor țărilor Ameri
cii Centrale. Măsurile prevă
zute sînt menite, printre alte
le, să izoleze țările Americii

adoip- . 
confe-

și al

Centrale și mai mult de lumea 
exterioară, să nu peripită pă
trunderea în aceste țări a ade
vărului despre Cuba.

Declarația cu privire la as
pectele economice și politice 
ale conferinței are un carac
ter extrem de vag. Ea dove
dește intenția fermă a mono
polurilor nord-americane de a 
nu slăbi controlul asupra eco
nomiei țărilor Americii Cen
trale pe care ei le consideră 
drept anexe ale lor care le 
furnizează materii prime.

în felul
de la San Jose nu 
nici un fel 
rezolvarea 
economice 
celor șase
Centrală. Totodată, prin mă
surile sale anticubane, confe
rința contribuie la intensifica
rea încordării în Marea 
Caraibilor, ceea ce poate pre
zenta consecințe grave pentru 
cauza păcii.

acesta conferința 
a creat 

de premise pentru 
grelelor probleme 
care stau în fața 
țări din America

Tratativele de la Cairo
CAIRO 20 (Agerpres). — La 

19 martie au început la Cairo, 
convorbiri între președintele 
R.A.U., Nasser, și primul mi
nistru sirian, Salah Bitar. Aceste 
tratative sînt o continuare a 
tratativelor dintre R.A.U., Siria 
și Irak, care s-au întrerupt în 
urmă cu cîteva zile. Ele s-au 
desfășurat pentru început în- 
tr-un cadru bilateral, deoa
rece tratativele precedente 
au evidenfiat o serie de di
vergente între Siria și R.A.U., 
în problema unității arabe. 
După întrevederile de mărfi și 
miercuri nu a fost dat publici
tății nici un comunicat oficial. 
Agenția France Presse relevă

însă că convorbirile au fost 
consacrate unor „explicații des
chise". Presa egipteană subli
niază în această privință că 
„înaintea oricăror noi trata
tive este indispensabilă o clari
ficare a atmosferei între Cairo 
șl Partidul Baas“ (partid natio
nalist arab care a inspirat lovi
turile de.stat din Siria și Irak 
și care define poziții dominante 
în actualele guverne ale celor 
două țări.)

La Cairo se așteaptă și sosi
rea unei delegații a guvernului 
irakian condusă de președintele 
Consiliului de Miniștri al Ira
kului Hassan El-Bakr, care se 
va alătura convorbirilor.

Ca urmare a represiunilor antidemocratice din Irak, mii de 
patriot! au fost arestați și condamnați după un simulacru de 
judecată. In fotografie: patrioțj irakieni în fața tribunalului 

militar din Bagdad


