
In preajma

încheierii anului

de imsțămint politic

U.T.M. la sate
e aflăm în preaj
ma încheierii anu
lui de învățămînt 
politic U.T.M. Ia 
sate. Sub conduce
rea organizațiilor 
de partid, organi

zațiile U.T.M. au Pus în cen
trul învățămîntului politic 
U.T.M. de la sate înarmarea 
tinerilor cu cunoașterea politi
cii partidului, sarcinile stabi
lite de partid în vederea dez
voltării agriculturii socialiste, 
întăririi economico-organizato- 
rice a gospodăriilor colective, 
creșterii conștiinței socialiste 
a tinerilor țărani, educării lor 
în spiritul colectivismului.

Invățămîntul politic U.T.M., 
întreaga muncă de propa
gandă a contribuit Ia popu
larizarea marilor realizări ob
ținute de poporul nostru sub 
conducerea partidului, la edu
carea utemiștilor și a celorlalți 
tineri in spiritul patriotismu
lui socialist și al solidarității 
cu popoarele țărilor socialiste, 
cu oamenii muncii din lumea 
întreagă care luptă pentru 
pace și progres.

Un rol hotăritor în îmbogă
țirea conținutului de idei al 
învățămîntului politic U.T.M., 
în legarea lui mai concretă de 
sarcinile desăvîrșirii construc
ției socialiste, în creșterea 
eficacității Iui, l-a avut stu
dierea documentelor de partid 
și de stat. Tinerii colectiviști, 
tinerii muncitori din G.A.S. și 
S.M.T. au studiat cu un viu in
teres documentele Congresului 
al III-lea și ale plenarelor 
C.C. al P.M.R., Raportul tova
rășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la sesiunea extraordinară 
a Marii Adunări Naționale din 
aprilie 1962 și Expunerea fă
cută cu prilejul celei de a 
XV-a aniversări a Republicii, 
cuvîntarea tovarășului Chivu 
Stoica, cu prilejul aniversării 
luptelor ceferiștilor și petro
liștilor, documentele de la cea 
de a 40-a aniversare a U.T.C. 
Aceasta a făcut ca învățămin- 
tul politic U.T.M. să aibă o și 
mai puternică înrîurire asu
pra îmbunătățirii continue a 
muncii și a întregii activități a 
tinerilor. Sînt nenumărați ti
nerii care, studiind în învăță- 
mîntul politic U.T.M. și-au în
sușit cu mai multă profunzime 
sarcinile trasate de partid pen
tru întărirea economico-orga- 
nizatorică a G.A.C., au tras 
concluzii concrete pentru acti
vitatea lor practică de îndepli
nire a acestora, crescînd spi
ritul de răspundere, inițiativa 
și priceperea lor, în rezolva
rea sarcinilor ce stau în fața 
gospodăriei.

Ca în fiecare an și în primă
vara aceasta se face încheierea 
învățămîntului politic U.T.M. 
la sate. Pînă la jumătatea lu
nii aprilie vor avea loc convor
biri recapitulative în toate 
cercurile politice U.T.M. de la 
sate. Organele și organizațiile 
U.T.M., propagandiștii, sînt 
chemați să asigure ca aceste 
convorbiri, ca și consultațiile 
și expunerile care se vor orga-
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niza, să contribuie la adîncirea 
cunoștințelor însușite de 
cursanți în timpul anului dc 
studiu, să-i ajute să cu
noască mai temeinic politica 
partidului, să înțeleagă ce au 
de făcut, fiecare, prin înfăp
tuirea sarcinilor trasate de 
partid. Convorbirile recapitu
lative trebuie să aibă ca re
zultat firesc mobilizarea mai 
activă a tinerilor Ia creșterea 
producției agricole vegetale și 
animale, la realizarea în cele 
mai bune condiții a muncilor 
agricole de primăvară.

O sarcină de mare răspun
dere în buna desfășurare a 
convorbirilor recapitulative re
vine propagandiștilor. Aceștia 
vor trebui să-i ajute pe 
cursanți să aprofundeze cuno
ștințele căpătate în decursul 
anului de învățămînt, să-i în
drume spre legarea cît mai 
strînsă a problemelor studiate 
de realitățile din raion, din 
gospodăria colectivă, G.A.S.-ul 
sau S.M.T.-ul în care lucrează.

In aceste zile o atenție deo
sebită trebuie acordată seini- 
nariilor organizate de comite
tele raionale U.T.M. cu toți 
propagandiștii. în toate raioa
nele din regiunea Dobrogea, 
în raioanele Slobozia — regiu
nea București, Rîmnicu-Sărat 
— regiunea Ploiești, asemenea 
seminarii au și avut loc. Cu 
acest prilej propagandiștilor 
Ii s-au explicat amănunțit sar
cinile concrete ce le au în a- 
ceastă perioadă, s-au dezbătut 
pe larg temele convorbirilor 
recapitulative.

Comitetele raionale U.T.M. 
amintite, ca și altele, au acor
dat o atenție deosebită stabi
lirii temelor pentru convorbi
rile recapitulative. Birourile 
comitetelor raionale U.T.M., 
cunoscînd bine din controlul 
făcut situația din cercurile 
politice U.T.M. au putut re
comanda temele a căror dez
batere este mai necesară și 
care se cer mai mult apro
fundate.

Au procedat bine acele co
mitete raionale U.T.M. care în 
seminariile cu propagandiștii 
au recomandat cele mai im
portante probleme din tema
tica cercurilor care să fie dis
cutate în convorbirile recapi
tulative, organizînd dezbateri 
care să-I ajute pe fiecare pro
pagandist în tratarea tuturor 
acestor probleme. De pildă, 
pentru cercurile politice de 
studiere a Statutului U.T.M., 
propagandiștii au fost îndru
mați să pună accent în dezba
teri pe lupta P.C.R. pentru do- 
borîrea regimului burghezo- 
moșieresc și instaurarea regi
mului democrat-popular în 
țara noastră, să discute despre 
U.T.M. — organizația revolu
ționară de masă a tineretului 
din R.P.R., și conducerea sa de 
către partid, despre drepturile 
și îndatoririle utemiștilor, des
pre trăsăturile politico-morale

„Scînteia tineretului"
(Continuare în pag. a Ul-a)
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RODNEY ARISMENDI 
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 

din Uruguay
Cu prilejul împlinirii a 

de ani, Comitetul Central 
P.M.R. vă transmite dv„ 
credincios al poporului Uru
guayan și conducător de sea
mă al Partidului Comunist din 
Uruguay calde și sincere feli
citări.

Vă urăm, dragă tovarășe 
Rodney Arismendi, viață lun
gă, mulți ani de activitate 
rodnică și noi succese în lupta 
ce o desfășoară Partidul Co
munist din Uruguay pentru 
înfăptuirea năzuințelor arză
toare ale oamenilor muncii 
uruguayeni de la orașe și sate, 
pentru pace, democrație și pro
gres social.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROMlN

Utilaje moderne 
în mine

Munca minerilor din bazinul 
carbonifer al Văii Jiului de
vine din ce în ce mai ușoară 
și mai productivă, ca urmare a 
înzestrării minelor cu noi uti
laje și instalații de mecani
zare. In perioada care a trecut 
de la începutul anului, exploa
tările miniere din această parte 
a țării au primit aproape 1 000 
de mașini și utilaje noi, prin
tre care 26 de transportoare 
cu raclete, 335 ciocane de aba
taj și perforatoare pneumatice, 
numeroase locomotive Diesel, 
peste 600 vagoneți de mină etc. 
Noi mașini de extracție, de 
fnare productivitate, sînt în 
curs de montare.

Folosirea utilajelor moderne 
asigură obținerea unei produc
tivități sporite și cu consumuri 
specifice mai mici. Acum în 
minele Văii Jiului se extrag 
zilnic, în medie, pe fiecare 
post, cu 250 kg cărbune mai 
mult decît la începutul șesena- 
lului, prețul de cost al cărbu
nelui scăzînd în acest timp cu 
aproximativ 13 la sută.

(Agerpres)
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O PREOCUPARE ACTUALA A TINERETULUI DE LA SATE

Sporirea fertilității pășunilor

Concursul 
viitorilor șoferi

Cineclubul centrului
vreme mai 
tineri de la 
profesioniști 
vor absolvi 

viitorii șoferi 
grijă pentru

Peste puțină 
mult de 600 de 
Școala de șoferi 
din Caransebeș 
cursurile. Acum, 
se pregătesc cu 
examene.

Pentru a se verifica cuno
ștințele acumulate de elevi, 
conducerea școlii, în colaborare 
cu organizația U.T.M., a inițiat 
cu cîtva timp în urmă un reu
șit concurs gen „Cine știe me
serie, cîștigă”. Tema ? Firește, 
mecanică și circulație. Con
cursul s-a dovedit a fi un pri
lej nimerit de verificare a cu
noștințelor nu numai pentru 
cei 21 de participanți dar și 
pentru sutele de colegi ai lor 
prezenți în sală.

Utemistul Cornel Fanu a do
vedit în fața juriului nu nu
mai calm (trăsătură necesară 
viitorilor șoferi) dar mai ales 
pricepere, cunoștințe bogate 
atît în domeniul mecanicii cît 
și al circulației. Locul I, ca și 
cel mai valoros premiu, l-a 
meritat de aceea pe deplin. Ti
tus Ostrovăț s-a clasat pe lo
cul II, iar Constantin Damian 
pe locul III.

La Casa de cultură a studen
ților din Timișoara a luat fi
ință cineclubul centrului uni
versitar Timișoara. Cu acest 
prilej, membrii cineclubului — 
peste 60 de studenți din toate 
institutele de învățămînt supe
rior din localitate — s-au în
tâlnit cu cineaștii amatori de 
la clubul muncitoresc C.F.R.

universitar Timișoara
Timișoara care le-au împărtă
șit din experiența activității 
lor în realizarea de filme do
cumentare și artistice de scurt 
metraj. In același timp, stu- 
denții-cineaștî amatori au vi
zionat un ciclu de filme pre
zentat de cineclubul ceferiști
lor.

il cîtva timp în 
urmă, cînd pe 
cîmp mai rămăse
seră din loc în 
loc petece de ză
padă, sute de ti
neri din comunele

și satele raionului Lehliu, 
mobilizați de organizațiile de 
bază U.T.M., au ieșit la mun
că patriotică pe pășuni. Au 
început astfel înfăptuirea tr 
nuia din angajamentele luate 
cu ocazia adunărilor gene
rale U.T.M. în care s-au sta
bilit acțiunile prin care tinere
tul va contribui la realizarea 
planurilor de producție ale 
G.A.C. pe anul 1963. Datorită 
precipitațiilor atmosferice a- 
bundente din timpul iernii, pe 
unele suprafețe unde terenul 
era mai jos se strînsese apa și 
băltea -, trebuia evacuată cît 
mai grabnic. Cîteva zile în șir, 
tinerii colectiviști au săpat 
gropi, șanțuri de scurgere. Tot 
atunci, sute de căruțe au por
nit din sate și au transportat 
pe pășunile naturale aproape 
4 000 de tone de mraniță cu 
care a fost fertilizată o supra
față de peste 400 de hectare. 
Acțiunea a continuat și se des
fășoară și acum.

Pentru a prezenta 
complet al acestor 
este necesar să mai 
folosind „ferestrele"
lucru, cînd se zvînta pămîntul, 
tinerii conductori de atelaje 
au grăpat o suprafață de 520 de 
hectare de pășune, iar ceilalți 
tineri colectiviști, cu sape, caz
male și greble, au distrus mă
răcinii, cioatele, mușuroaiele. 
Și aceste lucrări se desfășoară 
în continuare. îndată ce timpul 
va permite, se va începe reîn- 
sămînțarea unei suprafețe de 
1 200 de hectare de pășune mai 
slab productivă cu ierburi pe
rene valoroase — acțiune la

care tineretul își va aduce de 
asemenea o prețioasă con
tribuție.

Comitetul raional U.T.M. Le
hliu ajută Organizațiile de bază 
U.T.M. din gospodăriile colec
tive să organizeze și să desfă
șoare cît mai bine aceste ac
țiuni de mare importanță eco- 

’ nomică. Cu sprijinul specialiști
lor de la consiliul agricol raio
nal întocmim un grafic
nunțit al tuturor lucrărilor 
cesare pe fiecare trup de 
șune în parte, începînd 
acum și pînă la sfîrșitul
rioadei de pășunat. Aceasta 
pentru a se cunoaște din timp 
cum trebuie eșalonate lucrările 
de întreținere, care sînt epocile 
optime pentru efectuarea lor, 
ce volum de muncă e necesar 
etc. în același timp, prin grija

necesară. Dar, oricîtă 
s-ar da întreținerii pă- 
naturale, dacă acestea 
fi exploatate rațional,

(Agerpres)

Noi tipuri de aragaz

N. PlRVU
corespondent
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consiliului agricol raional, a 
conducerilor G.A.C., va fi asi
gurată, de către specialiștii din 
gospodăriile colective, asistența 
tehnică 
atenție 
șunilor 
nu vor
nu se va putea obține o cre
ștere corespunzătoare a canti
tății de iarbă la hectar. De a- 
ceea, ținînd seama de faptul că 
foarte mulți dintre îngrijitorii 
de animale sînt tineri am con
siderat necesar să ajutăm or
ganizațiile de bază U.T.M. să 
se ocupe, în aceste zile, de in
struirea acestora cu privire la 
pășunatul rațional, pe tarlale. 
Inginerii și tehnicienii agro
nomi din G.A.C. vor ține cîteva 
expuneri și vor face demon
strații practice pe teren.

în continuare, în tot timpul 
anului, tinerii colectiviști din 
raionul nostru vor efectua, la 
timpul prevăzut în graficul a- 
mintit, întregul ciclu de lucrări 
de întreținere pe cele peste 
3 700 de hectare de pășuni na
turale care au fost date în fo
losință pentru mai mulți ani 
gospodăriilor colective. Astfel 
ei vor contribui la creșterea 
producției de iarbă la hectar, 
la valorificarea superioară a 
acestei importante surse de nu
trețuri necesare animalelor pro
prietate obștească, al căror nu
măr va spori în anul acesta cu 
30 la sută față de cel existent 
la sfîrșitul anului trecut.

GHEORGHE CARP 
prim-secretar al Comitetului 

raional Lehliu al U.T.M.

A intrat în pro
ducția industrială 
un nou tip de ara
gaz cu 4 ochiuri, 
denumit „Carpați 
III”. Acesta se deo
sebește de mașinile 
de gătit anterioare 
prin greutatea re
dusă și linia sa ele
gantă. In plus, 
„Carpați III” are un 
grătar special pen-

tru fript carne, pre
cum și cuptorul ilu
minat electric, ast
fel încît se poate 
urmări cu mare 
ușurință starea pre
paratului. ~ 
menea, a 
fabricație aragazul 
de tip „Someș”, pro
dusul cel mai mo
dern în momentul 
de față al industriei

De ase- 
intrat în

noastre de mașini de 
gătit. Noul aragaz 
are un ceas reglabil, 
care avertizează a- 
supra timpului op
tim necesar prepa
rării alimentelor, un 
dulap pentru pă
strarea mîncărurilor 
la cald și un sertar 
pentru veselă.

(Agerpres)

m stat de vorbă 
acum cîteva zile 
cu un grup de u- 
temiști, muncitori 
la Uzinele de me
canică fină din 
raionul 23 Au

gust. Retrăiesc și încerc să no
tez cele văzute și auzite, din 
perspectiva generalizatoare a 
întîmplărilor devenite azi o- 
bișnuite, tipice, repetate în 
proporții de masă. „Acțiunea” 
se desfășoară într-o încăpere 
destul de vastă, luminoasă, în
conjurată de rafturi cu cărți, 
mobilată cu cîteva mese de 
lectură, cu fișiere pentru evi
dența volumelor și a cititori
lor, cu cîteva alte mese de șah, 
care pentru această împreju
rare au fost așezate una lingă 
cealaltă, formînd un soi de 
largă tribună... Tema discu
ției : în ce chip să folosească 
tinerii timpul liber.

Așa cum stau înșiruiți la 
măsuțele lor de șah, numai de 
o parte a eșichierelor, am im
presia că joc „o simultană” cu 
interlocutorii mei... Fiecare

stări a început 
vacanța de pri
măvară a elevi
lor din școlile de 
cultură generală, 
pedagogică și de 
artă, profesionale 
și tehnice, un mi

nunat prilej de odihnă, de re- 
creere, de distracție. In orașul 
București, ca pe întreg cuprin
sul țării, s-au făcut din vreme 
intense pregătiri pentru ca e- 
levii să-și petreacă frumos și 
folositor aceste zile. Comisiile 
de organizare a vacanței de 
primăvară, constituite în flecare 
raion, au întocmit planuri bo
gate care, de 
prindă viață, 
acțiuni din 
Pentru elevii --------- _ -----
șTa Xl-a se vor organiza o se
rie de întilniri cu muncitori 
fruntași, ingineri, oameni 
știință și studenți fruntași, 
cursii în întreprinderi și 
șantiere etc. cu scopul de 
ajuta pe elevi în alegerea 
itoarei lor profesiuni. In același 
scop, se vor organiza Ia Pala
tul pionierilor un jurnal vorbit 
cu tema : „Munca — izvorul tu
turor bucuriilor”, iar la Casa 
de cultură a tineretului din ra
ionul Tudor Vladlmirescu, un 
simpozion pe tema „Ce să
fiu

In primele zile ale vacanței, 
cele mai bune echipe artistice 
de cor, dans, teatru, cel mai 
buni recitatori și soliști din rîn- 
durile elevilor și pionierilor se 
vor întrece în cadrul fazei ra
ionale a concursului cultural- 
artistic. Nu vor lipsi nici dru
mețiile prin țară și prin împre
jurimi, întrecerile sportive, 
marșurile pionierești. Școlarii 
Capitalei vor poposi pe înălți
mile alpine, vor vizita gospo
dării agricole colective șl de 
stat, expoziții, muzee, locuri is
torice, instituții de artă și cul
tură, se vor întîlni cu activiști 
de partid șl de stat, cu scrii
tori și oameni de știință și cul
tură.

Vizionările de spectacole 
cinematografe și teatre vor 
de asemenea, numeroase.

Teatrul pentru tineret și 
pil precum și Teatrul Țăndărică 
vor prezenta pentru elevi șl 
școlari o serie de spectacole. 
Astfel, copiii vor putea vedea 
„Navigăm în Cosmos”, „Cartea 
cu Apolodor”, „Căluțul coco
șat”, „Umor pe sfori” etc.

Numeroase alte acțiuni vin 
să întregească tabloul vacanței 
de primăvară. 8 unități de pio
nieri vor participa în această 
vacanță la concursul cu tema 
„Să ne cunoaștem orașul Bucu
rești”. ta Palatul pionierilor va 
avea loc „Carnavalul primă
verii”. Asemenea carnavaluri 
precum și reuniuni se vor or
ganiza în fiecare raion.

Dacă mai adăugăm la aceasta 
șl acțiunile Inițiate de fiecare 
școală 
seama 
mente 
pentru

astăzi, încep să 
Spicuim cîteva 
aceste planuri, 
claselor a VII-a

de 
ex-
pe 
a-i 
vi-

• ...și celor din

un tablou 
activități 

adaug că, 
bune de

în parte ne putem da 
cît de bogată în evenî- 
va fl această vacanță 
fiecare elev.
MARIAN BARBU

co-

Ia 
H,

La locul de muncă al lui 
Constantin Mavrodin, strun
gar la Fabrica de scule din 
Rîșnov vin cu dragoste ele
vii școlii profesionale. Ei 
știu că au întotdeauna de 
învățat de la strungarul 
fruntaș, că întrebările lor 
privind tainele meseriei ca

pătă răspunsuri precise.

Crimpei dintr-o mare frescă
manifestă alte înclinări pentru 
o cît mai plăcută și mai utilă 
investire a timpului liber, are, 
pentru a păstra imaginea, 
deschiderile și mutările, meto
da și tactica sa proprie, care 
îl diferențiază. Dar dacă 
„problema” folosirii timpului 
liber e altfel soluționată de 
către unul sau celălalt, ceva 
revine stăruitor, statornicind 
un factor comun, o constantă 
în spusele oricăruia dintre dîn- 
șii: pasiunea tinerească, fre
mătătoare cu care se dăruiesc 
„preferințelor” lor. Aproape 
că nu a fost vreunul dintre 
vorbitori care 
cu : „pasiunea 
sau „pasiunea 
sau, pe rînd, 
siuni” pentru muzica 
sau cea ușoară, pentru sport, 
pentru excursii, pentru spec-,

să nu fi început 
mea e cititul” 

mea e teatrul”, 
celelalte „pa- 

„grea”

de Marcel Breslașu
tacole, de comedie sau dramă, 
de operă sau balet, de cinema 
sau de estradă.

Cită viață clocotește îndără
tul acestor cifre : 263 de ute- 
miști, 5 000 de volume, 450 ci
titori (cei mai mulți tineri) cu 
o medie lunară de 5—6 cărți 
pe lună, toți înscriși la con
cursul „Iubiți cartea”, 125 de 
purtători ai insignei „Prieten 
al cărții”, 460 de participanți 
la Spartachiada de iarnă, ju
mătate din întregul efectiv al 
fabricii...

Și nu trebuie scăpat o clipă 
din vedere faptul că aici, ca 
și pretutindeni, o bună parte 
din timpul care nu e consa
crat procesului de muncă pro- 
priu-zis e rezervat învățăturii: 
junii își termină școala medie,

alții sînt studenți la politeh
nică sau la alte școli de grad 
universitar...

Iată numai cîteva impresii, 
spicuite în cele cîteva ore pe
trecute printre tinerii munci
tori de la Uzinele de meca
nică fină. Crîmpeie de auto
biografie, mărturisiri făcute 
cu juvenilă spontaneitate, nă
zuințe și înfăptuiri, țeluri pro
puse și atinse, care se însu
mează, se împletesc, întregind 
profilul moral al tineretului 
nostru, așa cum se desenează, 
cu trăsăturile lui unitare și 
pregnante, oriunde și oricînd 
îl întîlnesc.

Folea Ion e muncitor în 
secția gravură; are 24 de ani, 
este elev la seral într-a 9-a și 
are pasiunea teatrului. Nu nu-

mai ca spectator, ci și ca ac
tor amator. Ia lucrurile foarte 
serios, „nu e vorba de o sim
plă distracție", se documentea
ză, citește, vede spectacole de 
teatru și de cinema. Dar mai 
ales observă ce se întîmplă în 
jurul lui, învață din realita
te și își ia modele pentru ro
lurile pe care le joacă, pentru 
că oamenii pe care trebuie să 
îi întruchipeze sînt pretutin
deni : la locul de muncă, pe 
stradă, în tramvai sau la meci! 
Vede două-trei spectacole pe 
săptămînă, la teatru sau la 
televizor.

Intervine la acest „autopor
tret" colegul d§ la secția gra
vură, Ionescu Mihai, care con
testă că pasiunea prietenului 
său Folea ar fi teatrul! Nu, 
veritabila lui pasiune e mun
ca : a făcut o inovație la ma

șinile de gradat care sporește 
mult randamentul acestora și 
a primit un premiu. în ceea ce 
îl privește pe el însuși, tova
rășul Mihaj Ionescu ne spune 
că are preocupări variate și 
că își împarte timpul liber în
tre diversele lui pasiuni: e 
corespondent activ al presei, 
citește mult și recenzează cărți 
la bibliotecă, organizează a- 
cum — întocmind programele 
— o emisiune educativă „per
manentă” la stația de radio
amplificare din uzină. Sfîrși
tul de săptămînă și-l petrece 
cu familia în excursii „către 
priveliștile noi din țară”.

Tehnician la micrometre și 
responsabil cultural în comite
tul U.T.M., tovarășul Blaier 
Ștefan subliniază și el carac
terul colectiv al excursiilor 
atît de îndrăgite de către ti
neret, învățămintele trase din 
vizitarea locurilor istorice în 
București, discuțiile fructuoase

IAȘI (de Ia corespondentul 
nostru). — Comisia regională 
de organizare a vacantei de 
primăvară a elevilor, comisiile 
raionale și orășenești din re
giunea Iașt și-au alcătuit pla
nuri care prevăd inițierea unor 
activități cu un bogat conținut 
educativ.

In orașele Iași, Blrlad, Vas
lui, Pașcani și Huși vor func
ționa cluburi ale elevilor șco
lilor de cultură generală, pro
fesionale și tehnice. La cluburi 
se vor organiza activități cui- 
tural-artistice, simpozioane, 
seri literare, concursuri de șah, 
tenis de masă. Se vor organiza, 
de asemenea, vizite In colec
tiv la muzee, la monumente de 
cultură, in unități industriale și 
agricole, precum și excursii și 
drumeții.

Zilele vacantei vor oferi ele
vilor și pionierilor din regiunea 
Iași și posibilitatea de a parti
cipa la o serie de acțiuni de 
muncă patriotică: îngrijirea și 
înfrumusețarea școlilor, satelor 
și orașelor, sădirea de pomi, 
etc.

Vizionările în grup a unor 
spectacole de teatru, concerte, 
filme vor întregii conținutul e- 
ducativ al vacantei de primă
vară pe care o vor petrece 
elevii din regiunea Iași.

(Continuare în pag. a IlI-a)



Pe marginea unei discuții cu responsabili 

și membri ai cercurilor literare 
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■
 a Comitetul orășenesc București al U.T.M. a avut 

loc zilele trecute o discuție pe tema activității 
cercurilor literare din școli, la care au participat 
reprezentanți ai unor cercuri literare din școlile 
medii din București, profesori, elevi, secretari 
ai organizațiilor U.T.M. Discuția, organizată sub 
forma unui schimb de experiență, a pus în evi

dență unele probleme de bază ale activității cercurilor lite
rare și, fără îndoială, fondul acestor probleme depășește ca
drul oarecum restrîns al discuției, interesind pe toți elevii 
iubitori de literatură din țară. Dacă tineretul formează, în 

modul cel mai firesc, o mare parte a publicului cititor, înse
tat de literatură, în cadrul acestui contingent se numără, de 
asemenea, în modul cel mai firesc, tinerii din școlile noastre. 
Studiul literaturii le dezvăluie marile frumuseți ale artei 
cuvintului și nu puțini sint aceia care, încă de pe băncile 
școlii, se simt tentați să încerce alcătuirea de „cuvinte potri
vite". In contact cu studiul literaturii, talentele se manifestă 
mult mai lesne, căutîndu-și drumul spre realizare.

Iubitori ai literaturii, ei înșiși încercîndu-și puterile în 
elaborarea unor lucrări originale, elevii, membri ai cercurilor 
literare trebuie să găsească aici atmosfera propice și unor 
dezbateri cuprinzătoare pe marginea problemelor teoretice 
ale literaturii noastre realist-socialiste. ori despre opere de 
seamă ale acesteia. Aici se pot adinei, cu incontestabil folos, 
noțiuni de teorie literară, probleme de limbă și stil literar. 
Intr-un cuvînt, aria discuțiilor de la cercul literar, cuprinzînd 
creații proprii, îndeplinește și funcția de a înlesni o mai 
adecvată înțelegere a literaturii în genere și, implicit, for
marea gustului pentru ceea ce este cu adevărat valoros intr-o 
operă literară. Este deosebit de important faptul că. discu- 
tîndu-se poezia sau proza unui membru al oercului. dezbate
rile angajate ating probleme mai generale, de orientare în 
peisajul literaturii noastre. Sprijinirea încercărilor de creație 
literară nu exclude, ci presupune tocmai acest efort de a 
dezbate cu membrii cercului diverse teme și probleme, cu 
caracter practic ori teoretic. Din înțelegerea greșită a carac-

MIHU DRAGOM’R

terului de „atelier de creație" pe care ii au cercurile, la 
Școala medie nr. 11 Dimitrie Cantemir s-a ajuns la divizarea 
birocratică a cercului in sectoare și secții („academică", „de 
creație propriu-zisă", „grafică”, „tematică" etc.). Ruperea uni
tății de acțiune a colectivului de creație în asemenea „secții" 
duce inevitabil la imposibilitatea dezvoltării efective a gustu
lui pentru literatură, atit pentru elaborarea cit și pentru în
țelegerea valorilor ei.

Aproape toți participanții la consfătuirea amintită au in
sistat în cuvîntul lor asupra importanței practice pe care o 
are claritatea programului de lucru al cercului literar. Modul 
de activitate al acestui colectiv de creație presupune o ri
guroasă organizare din timp a fiecărei ședințe, așa incit fie
care să știe cînd are loc viitoarea intîlnire a membrilor 
cercului, ce poezii sau proze se vor citi, ce probleme vor sta 
în atenția lor, ce materiale să consulte pentru a aprofunda 
o problemă ori alta.

O confuzie des întîlnită în practica activității cercurilor 
literare din școli — au subliniat cițiva vorbitori — vine din 
faptul că nu se acordă atenția necesară încercărilor literare 
ale elevilor. în multe școli, sarcinile cercului literar sint con
fundate cu acelea ale cercului de limbă și literatură romînă, 
care are, intr-adevăr, rolul de a organiza seri de recenzii, 
discuții pe teme literare, simpozioane etc. La activitatea lui 
participă toți elevii iubitori de literatură, făcind trecerea de 
la studiul literaturii la înțelegerea ei ca fenomen viu, ca artă. 
Dar de aici pînă Ia încurajarea începuturilor de creație lite
rară este o distanță apreciabilă. Privind în perspectivă, cer
cul literar se preocupă de îndrumarea unor tineri care în
cearcă să creeze literatură. Aceasta nu înseamnă că fiecare 
elev care a prezentat o poezie la cercul literar și-a asigurat 
viitorul scriitoricesc, dar dintre toți cei care încearcă astăzi, 
se vor ridica miine, poate, și cițiva scriitori autentici. Și ei

nu vor uita niciodată că începuturile lor literare au fost în
drumate de cercul literar al școlii pe care au frecventat-o.

Făcind, deci, această delimitare absolut necesară, cercurile 
literare din școli trebuie să-și precizeze activitatea față de 
aceea a cercurilor de limbă și literatură romînă in care, evi
dent, nu se discută creații proprii.

în unele cercuri literare s-a observat tendința de a se 
transforma din cercuri literare în cercuri... închise. Elevii se 
adună mereu cam in același număr, mereu aceiași, discută 
mereu aceleași probleme etc. Participanții la consfătuire au 
scos în evidență că, dacă literatura nu poate exista fără le
gături multilaterale cu viața, este firesc și absolut necesar 
ca nici cercurile literare să nu se abată de la această lege 
elementară. Pentru ca fenomenul acesta să rămînă străin de 
cercurile literare din școli se impune lărgirea activității lor. 
în acest sens, o inițiativă bună a avut cercul literar al Școlii 
medii nr. 15 din Capitală, care a stabilit legături cu cercul 
literar al întreprinderii „Electroaparataj", sau cercul literar 
al Școlii medii nr. 26 „Al. 1. Cuza“, cu întreprinderea „Tim
puri Noi". Inițiativa trebuie extinsă, ținind seama de faptul 
că experiența cercurilor literare din întreprinderi poate con
stitui un îndreptar prețios în activitatea elevilor cenacliști.

Metodele de lucru din cercurile literare muncitorești, pro
blemele discutate, cunoașterea unor aspecte numeroase din 
procesul de muncă sint domenii în care cercurile literare din 
școli, printr-un schimb de experiență mai larg cu cercuri din 
fabrici și uzine, au multe de cîștigat. Legăturile care se pot 
stabili în acest fel vor prilejui și o mai temeinică înțelegere 
a proceselor care se petrec în activitatea productivă a oame
nilor muncii, înțelegere care va contribui, fără îndoială, la 
sporirea maturității dezbaterilor din cercurile literare din 
școli.

La discuția amintită s-a propus printre altele și organizarea 
unui cerc literar al elevilor pe Capitală. Alcătuit din cei mai 
talentați dintre elevi, îndrumat de comitetul orășenesc 
U.T.M. și Uniunea Scriitorilor din R.P.R., un asemenea cerc

literar ar putea da, desigur, roade bune. Dar, deocamdată, 
credem că este încă nevoie de consolidarea cercurilor din 
școli, unde posibilitățile sint departe de a se fi epuizat. E 
necesar să se înființeze noi cercuri literare acolo unde elevii 
creatori și iubitori de literatură doresc aceasta, și acestora 
trebuie în primul rind să li se acorde un sprijin substanțial.

O problemă importantă este, de asemenea, cea a condu
cerii cercurilor literare. De foarte multe ori, primele sfaturi 
literare rămîn întipărite pentru toată viața în inima începă
torului. Creația literară este un proces complex, plin de sur
prize și în îndrumarea ei se cere principialitate, competență 
desăvîrșită și tact tovărășesc. Un om în virstă, pensionar, 
ne-a trimis nu de mult o scrisoare care însoțea cîteva poezii 
ale fiului său, mort înainte ele Eliberare. Poeziile fuseseră 
descoperite abia acum. „Oare a avut talent ? Nimeni n-a 
știut că el încerca să scrie versuri. Nimeni nu l-a îndru
mat...” Faptul este trist, dar scoate și mai mult în relief ex
cepționalele posibilități de afirmare în toate domeniile ofe
rite azi tineretului. Azi nici un tînăr de talent nu trebuie să 
treacă neobservat, asemenea necunoscutului poet mort înainte 
de Eliberare. Șl tocmai pentru că posibilitățile sint nemărgi
nite, și răspunderea îndrumătorilor este covîrșitoare. Desigur, 
în primul rind această răspundere revine profesorilor de 
limbă și literatură romînă. Cine altul decît acei care îi de
prind pe elevi cu frumusețile artei cuvintului ar putea să-i în
drume pe aceia bare vor să pornească pe această cale ? Dra
gostea pentru literatura romînă se manifestă șt sub forma 
ajutorului concret acordat începătorilor. Mai mulți vorbitori 
au subliniat că este bine ca lucrările socotite valoroase să fie 
trimise ziarelor și revistelor literare, în primul rind „Scinteii 
tineretului” și „Luceafărului”. Mai ales că „Luceafărul” avea 
cîndva și o „pagină a elevului”, a cărei reapariție este tot 
mai des cerută de elevi și profesori.

Pe lingă profesorii de limbă și literatură romînă, cei care 
sint chemați să-și spună un cuvînt greu in îndrumarea cercu
rilor literare din școli sint scriitorii. Ajutorul lor nu se poate 
face simțit, direct, în toate orașele țării. Dar în Capitală și 
în unele orașe mari, ca Iași, Cluj, Timișoara, unde există 
Filiale ale Uniunii Scriitorilor din R.P.R. și reviste literare, 
acest ajutor este nu numai posibil, ci imperios necesar. In 
afară de faptul că inseși întîlnirile cu scriitorii oferă începă
torilor prilejuri de discuții interesante, încercările lor de 
creație vor fi mai rodnic confruntate cu experiența și preo
cupările scriitoricești.

Conducerile cercurilor — s-a spus în consfătuire — ar putea 
să apeleze mai mult la ajutorul pe care-l pot da tinerilor în
cepători scriitorii noștri, redactorii ziarelor, ai revistelor și 
editurilor. îndrumarea activității lor ar avea de cîștigat con
siderabil dacă pe lingă comitetul orășenesc U.T.M. ar lua 
ființă un activ constituit din tineri scriitori care să se ocupe 
mai îndeaproape, cu dragostea și înțelegerea cuvenită, de 
creația și activitatea cercurilor literare.

Vorbind despre elevii care încearcă să scrie literatură 
ne-am referit permanent la poezie. Nu pentru că n-am întîl- 
nit și elevi care vor să scrie proză, sau critică literară, sau 
chiar teatru. Dar poezia domină totuși toate aceste începu
turi. Vîrsta ultimilor ani de școală se împletește cu cunoa
șterea lui Eminescu și Arghezi, cu descoperirea primelor vi
brații proprii în fața dragostei, naturii, prieteniei. Este vîrsta 
în care, fără să vrei, cuvintele încep să rimeze și să sune a 
cîntec, și afli că lumea este plină de melodii dintre care poate 
că una este numai a ta. Cei mai mulți dintre marii poeți au 
început cu versuri stingace. Așa încep azi și cei care vor fi 
miine poeți. Să încercăm să citim în ochii aceștia de adoles
cenți, să le întindem mina noastră prietenească, pentru ca, 
ajutindu-le să-și descifreze propria lor melodie, să poată 
adăuga miine pagini noi în literatura noastră. Pagini care să 
cînte, în versuri tulburătoare, frumusețea epocii de azi și de 
miine.

Un cîntec partidului
Un cîntec de slavă îmi cîntă-n priviri, 
Un cîntec cum n-am mai cîntat. 
Un cîntec gingaș, un cînt aripat 
Un cîntec pe strune de aur, subțiri —

Și cîntecu-acesta. cu dor nesfîrșit
De mult eu în gînd l-am purtat!
Din visuri, din doTuri. din crini înflorit
Aș vrea să ți-1 cînt neîncetat.

Un cîntec de slavă îmi cîntă-n priviri,
Un cîntec cum n-am mai cîntat!
E cîntecul tău. Partidul meu drag !
E cintecul tău minunat !

CIUCÎ EUGENIA

Partidului
Dragostea mea 

cea mai fierbinte
I-o dărui Partidului 
iubit părinte.
Partidul, el a-ndepărtat 

iernaticii nori
Partidul, el ne-a adus seninele 

zări și albele flori
Partidul, el, pentru prima carii 
în viață ne-a dăruit 
Micuțul și luminosul abecedar. 
Partidului, luptător neînfrînt 
Ii mulțumim cu cel mai frumos gînd.

COSMA FLORICA

Cițiva membri ai cercului literar de la Școala medie nr». 3 din Capitală Intr-o ședință de lucru.
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Lumină
Afară e primăvară
Plouă torențial cu raze, 
cu flori albe de lumină.

Părul mi-e împărțit în șuvițe zburătăcite 
de un vînt guraliv ce se joacă 
de-a v-ați ascunselea, 
și nu știe să tacă.
E primăvară.
îmi deschid mîinîle spre oameni,
spre soare,
spre bobul ce-1 seamănă
spre veșnic înnoita noastră sărbătoare.

Cîntec
Cîntecul se cațără sprinten pe schele
Și pătrunde prin ferestre ca o bucurie.
înmugurind pe orice lujer din grădina noastră
Mai e vre-un loc unde el să nu fie ?

Mereu mă-ndrăgostesc de orașul meu. Și-oricine 
Duce-acum in drumul său, înainte,
Ceva din mine. Privirea mea împresoară orașul.
Cu fiecare zi îl iubesc mai fierbinte.

LUCIAN IONESCU

Mama
Măicuță, te-nțeleg atît de bine...
Te-ntrebi în gînd cînd a crescut fetița
Pînă mai ieri îi împleteai codița,
Iar astăzi e mai-naltă decît tine.

Iar astăzi, stînd în fața ta,
Eu mă gîndesc la tot ce ai făcut
La dragostea cu care m-ai crescut
Și-ți mulțumesc în poezia mea.

Lîngă strung
Vîrtejuri gînduri mi se sbat
Vai 1 inima cum bate, ca-n oțel
Parcă mă-ntreabă : Strungul cum îl fac 
Să bată ca o inimă, la fel ?!

Mă reculeg și, fericită, 
încep acuma să lucrez 
Și chiar cînd piesa e sfîrșită 
Tot îmi mai pare că visez.

E prima piesă ce-am lucrat
Și-i mîndră inima, mi-i plină. 
E-o școală uriașă și aici 
lângă aceste strunguri, în uzină

Privesc acum, întia dată,
La piesa cum lucește-n soare 
De mîna mea fiind lucrată.
De mina mea, o mică muncitoare.

SIMONA TEODORESCU

Curs seral
Aleargă tocul
Pe lacteele fol de caiet.
Mîini care dansează
Pe clapele filelor de mătase, 
Mîini strînse pe creion 
Aleargă însetate 
pe cîmpia caietelor;
Și brăzdează imaculatul lor 
Precum un tractor, cîmpia» 
Și parcă tot azurul cerului 
S-a vărsat în călimări.
Ochii alunecă în zările cărților 
Și parcă tot soarele 
Și-a revărsat respirația 
în cristalele cuvintelor din carte. 
Fiecare cuvînt e o chemare albastră; 
Fiecare frază
E o fereastră deschisă
Spre zorii viselor
Iar fiecare carte
E un volum al vieții de azi.

KAPLAN VICTORIA ILEANA ROMAN

Cosmonautul
In spații cu țărmuri neștiute
O inimă-n zboru-i trecea, și-n avînt
Milenii de plumb le turna în minute
De aur ...Și cînta întregul Pămînt.

ANDREI AUGUSTIN

Pastel
Vîslind încet se-ntorc din larg pescarii 
De-al mării rod li-e barca plină 
De rodul cel cu solzii de lumină 
Crescut într-ale mării largi fruntarii

O cherhana — minusculă uzină
Cu nerăbdare-așteaptă năvodarii 
Vîntu-și strunește-n trestii telegarii, 
Foșnește stuhărișul in surdină.

Cîntările-nserării pretutindeni
Cuprind în ele Dunăre și maluri
Și apa-nvăpăiată curge lină

Apusu-n zare negurile-aprinde.
Iar soarele șăgalnic, printre valuri 
Amestecă bănuți mici de lumină.

CONSTANTIN NAlERU

La mormîntul 
Doncăi Simo 
Privesc ca-ntr-un vis mormintul pe care,
Se leagănă*n vînt flori albe de mai,
Visind, ochii-mi plini sint de lacrimi amare 
Căci florile, Donca, și tu le iubeai.

O piatră de marmoră-aici străjuiește...
Cuvinte sculptate, de tine vorbesc ;
Din cadrul metalic o poză zimbește
Și ochii tăi, Donca, mereu mă-nsoțese.

Privirea-mi senină se umple de ură 
Cu pară de foc se aprinde-n văpăi 
Gîndind la aceia ce vieți au furat 
La cei care, Donca, țî-au fost ieri călăi.

Dar om între oameni, și stea între stele, 
Nu-i moartă, luci-va de-a pururi pe cer I 
Ești una din fiicele patriei mele 
Și-n inima noastră eroii nu pier.

Sînt utemist
Azi mă despart de roșia-mi cravată 
Ce an de an la gît mi-a fluturat.
Spre roșul ei atît de-nfîăcărat
Copilăria mea a năzuit, curată.

Dar azi sînt mare. Treburi mult mai multe 
Se vor ivi de-acuma înainte.
Intreaga-mi pasiune, energie
Le-oi dărui partidu'Iuî-părinte.

De azi sînt utemist șî-n fața mea
Zări noi și minunate se ivesc.
Pentru prezent și viitor 
Partidului și țăriî-i mulțumesc.

Unui coleg...
Ora-ntîia e în clasă
Și îl vezi, 1-auzi, e-aici;
Părul lui „coafura dragă"
Iți indică un arici.

Ora-doua nu e-n clasă
A sărit pe geam voios
Și pe străzi, apoi acasă
El apare radios.

îmbrăcat, nu-n uniformă,
Vine, pleacă, uite-1, nu-i!
Nu vă temeți, nu-i fantomă :
E colegul meu Turbui.

RADULESCU DOINA



Premiile Academiei
R. P Romîne pe 1960

SECȚIA DE ȘTIINȚE 
MATEMATICE ȘI FIZICE

Premiul „Gheorghe Lazăr” 
— Lucrarea : „Procese cu le
gături complete”. Autori: 
conf. univ. Gheorghe Ciucu și 
Radu Teodorescu.

SECȚIA DE ȘTIINȚE 
TEHNICE

Premiul „Aurel Vlaicu” — 
Lucrarea : „Cercetări în do
meniul arderii ligniților din 
R. P. Romînă”. Autori : ingi
nerii Nicolae Pănoiu, Ion Ca- 
rabogdan și George Singer; 
„Premiul „Traian Vuia' 
Lucrarea: „Cazanul
I. E.”. Autori: ing. 
Antonescu, Constantin 
și ing. Liviu Costea.

i” —
Vuia 

Nicolae 
Haiduc

SECȚIA DE BIOLOGIE ȘI
ȘTIINȚE AGRICOLE

Premiul „Emil Racoviță” — 
Lucrarea : „Rotatoria în Fau
na R. P. Romîne”. Autor: Lu
dovic Rudescu ; Premiul 
„Gheorghe Doja” — Lucra
rea : „Zonarea ecologică a 
plantelor agricole în R. P. Ro
mînă”. Autori : Octav Berbe- 
cel, Gheorghe Valuță, Alex. 
Ionescu, Paul Varga.

SECȚIA DE GEOLOGIE ȘI 
GEOGRAFIE

Premiul „Grigore Cobîlces-

Premiile Academiei
Romîne pe 1961

SECȚIA DE ȘTIINȚE 
MATEMATICE ȘI FIZICE

Premiul „Gheorghe Lazăr” 
— Lucrarea: „Acceleratorul 
ciclic de electroni de tip be
tatron”. Autori: ing. Constan
tin Iliescu, ing. Ștefan Hal- 
trich, ing. Iulian Leibovici, 
ing. George Baciu și ing. Mi
hai Grecescu.

SECȚIA
DE ȘTIINȚE CHIMICE

Premiul „Nicolae Teclu” — 
Lucrarea : „Cercetări în
clasa sărurilor de piriliu ob
ținute prin di-și tri-aci.larea 
ofelineior” — Autor : Alexan
dru T. Balaban.

SECȚIA
DE ȘTIINȚE TEHNICE

Premiul „Aurel Vlaicu” A) 
Lucrarea : „Studiul și realiza
rea unui tub de șoc superso
nic și aparaturii de măsură 
aferente”. Autori : Lucian Du
mitrescu, Iosif Iakab, Anibal 
Zaharescu. B) Lucrarea : „Cer
cetări asupra analizei și sin
tezei mecanismelor articulate 
plane”. Autori : Radu Bogdan, 
Cfistian Pelecudi. Leonid Cal- 
maciuc. Premiul „Traian 
Vuia” — Lucrarea : „Utiliza
rea modelelor și calculatoare
lor electronice în studiul re
gimurilor dinamice și al auto
matizării sistemelor electro- 
energetice”. Autori: Ecaterina 
Arie, Sebastian Ionescu, Petre 
Nicolae, Marius Pomîrleanu.

•SECȚIA DE BIOLOGIE 
ȘI ȘTIINȚE AGRICOLE
Premiul „Emil Racoviță” —

A) Lucrarea : „Peșteri din Ro-

Muzeu! memorial „Emil Isac" din Cluj
Muzeul memorial „Emil Isac” 

din Cluj, înființat în 1955, 
desfășoară o intensă activi

tate de valorificare și popularizare 
a activității literare a poetului ce-i 
poartă numele. Muzeul se găsește 
chiar în fosta locuință a poetului, 
din strada 1 Mai nr. 23.

In prima încăpere vizitatorii pot 
urmări exponate cu caracter docu
mentar începînd cu actul de naș
tere (din 17 mai 1886), fotografii 
familiare, manuscrise, diferite vo
lume ale poetului începînd cu cel 
din 1908, fotografii cu dedicații de 
la N. Tonitza, O. Densușîânu, M. 
Sadoveanu, poetul maghiar Ady 
Endre, prieten bun ~ 
De asemenea, sînt 
copiile scrisorilor 
giale către Emil 
Kosztolânyi Dezso
Endre. Mai este expusă adeziunea 
lui Emil Isac la apelul antirăzboi
nic al lui Henri Barbusse, lansat 
în 1919 prin grupul Clarte. în altă 
vitrină sînt expuse Ordinul Mun-

cu E. Isac, etc. 
expuse și foto- 
lui I. L. Cara- 

Isac, ale lui 
și ale lui Ady

dintr-o mare
(Urmare din pag. I)

care au urmat în urma vizi
tării Doftanei. Și el urmărește, 
cu familia și prietenii, specta
colele de la televizor. I-a plă
cut îndeosebi cel cu opera 
„Trandafirii Doftanei". (în gînd 
asociez această evocare artisti
că a spectacolului, cu fondul 
de emoții și impresii prilejui
te de pelerinajul La muzeul 
Doftana). Ne vorbește apoi de 
numărul mare de tineri care 
și-au format și își îmbogățesc 
mereu biblioteca lor personală. 
Tovarășul Blaier are chiar un 
fel de bibliotecă „specializată": 
cărți de artă, studii și mono
grafii, reproduceri după lucră
rile de pictură și sculptură 
Face aprecieri judicioase asu
pra artei „abstracte", asupr; 
accesibilității unora din ilus
trațiile apărute în „Contempo 
ranul” sau in „Secolul 20" 
Vrea să înțeleagă, se strădu
iește să înțeleagă: „Recunosc 
că Picasso e genial — dar cei 
care îl copiază, dau lucrări de 
neînțeles La Siquieros am în
țeles că își exprimă durerea și 
revolta față de condițiile în 

cu” — Lucrarea: „N'eogenul 
din bazinul Transilvaniei”. 
Autor: Augustin Vancea.

SECȚIA DE ȘTIINȚE 
MEDICALE

Premiul „Victor Babeș” —. 
A). Lucrarea: „Fiziologie bac- 
teriană”. Autori : Lydia Mes- 
robeanu și Eugeniu Păunes- 
cu ; B) Lucrarea : „Corelațiile 
la nivelul cortical între acțiu
nea activatoare a sistemului 
difuz talamic și acțiunea in
hibitoare a nucleului caudat”. 
Autori: Mihai Demetrescu și 
Maria Demetrescu.

SECȚIA DE ȘTIINȚE 
ECONOMICE, FILOZOFICE 

ȘI JURIDICE

Premiul „Ion Ionescu de la 
Brad” — Lucrarea : „Proble
me ale dezvoltării și consoli
dării agriculturii socialiste”. 
Autori: prof. Bucur Schiopu, 
conf. univ. Costin Murgescu, 
ing. Mircea Gogioiu, ing. Du
mitru Frăsie, Dumitru Dumi- 
triu, Rodica Georgescu, Gri
gore Vîlceanu, Traian Lazăr, 
ing. Sabin Nica, lector Marin 
Popescu, ing. Sergiu Hartia și 
ing. Eugen Jianu ; Premiul 
„Nicolae Bălcescu” — Lucra
rea : „Din istoria filozofiei in 
Romînia”. Autori : Crizante
ma Joja, Liubomira Miroș, Si- 
mion Ghiță, Nicolae Gogonea- 

mînia”. Autori : Mihai Șer- 
ban, Iosif Viehmann, Dan Co- 
man. B) Lucrarea : „Harta 
geobotanică a R. P. Romîne”. 
Autori : Nicolae Doniță, Lean
dru Vadim, Evdochia Pușca- 
riu-Soroceanu. Premiul „Ghe
orghe Doja” —- Lucrarea : 
„Pomicultura specială”. Au
tori : Ștefan Nicolae, Ion Mo
doran, Vasile Sonea, Vasile 
Cociu, Aurel Negrilă, Grigore 
Mihăescu.

SECȚIA DE GEOLOGIE 
ȘI GEOGRAFIE

„Contribuțiunea

Premiul „Grigore Cobîlces- 
cu” — Lucrarea : „Calcareni- 
tele stratelor de Comarnic” — 
curenți, sedimentație, diage- 
neză” Autor : Dan Jipa. Pre
miul „Gheorghe Murgoci” — 
Lucrarea: 
prospecțiunii gravimetrice la 
determinarea 
sare și săruri de potasiu din 
depozitele neogene ale Carpa- 
ților Orientali”. Autor: Ma
rius Visgrion.

structurilor cu

SECȚIA DE ȘTIINȚE 
MEDICALE

Premiul „Victor Babeș” — 
Lucrarea :. „Cercetările privi
toare la infecțiile produse de 
virusurile ornitczo-psittacozice 
din grupa pararickettsiilor”. 
Autori : dr. Dan Sărățeanu, 
dr. Constantin Surdan.

SECȚIA DE ȘTIINȚE 
ECONOMICE, FILOZOFICE 

ȘI JURIDICE
ȘI SECȚIA DE ȘTIINȚE 

ISTORICE

Premiul „Nicolae Bălcescu”
A) Lucrarea din domeniul psi-

cii clasa 1 și scrisoarea Academiei 
Republicii Populare Romine, prin 
care i se aduce la cunoștință ale
gerea sa ca membru corespondent. 
Necrologul (din 25 martie 1954) și 
scrisoarea de condoleanțe trimisă 
familiei de dr. Petru Groza încheie 
șirul exponatelor din prima încă
pere. Alături se găsește fosta ca
meră de lucru a poetului. Totul a 
rămas neschimbat : biblioteca, 
masa de scris cu lucrurile perso
nale (ochelarii, creoianele, basto
nul, geanta etc.). Pereții sînt îm
podobiți cu tablouri printre care 
un portret în cerneală de Steriadi, 
altul de Iser care a colaborat și el, 
ca și Emil Isac la „Facla", „Romî- 
nia Muncitoare" și la alte reviste 
de orientare socialistă în anii 
1911—1912.

Muzeul memorial este vizitat de 
numeroși oameni ai muncii din 
Cluj și din alte localități.

EUGENIA ISAC 
responsabila Muzeului 

memorial „Emil Isac" — Cluj

Crîmpei
care trăiesc oamenii sub capi
talism prin trăsături viguroase 
de penel. Dar de ce să-1 co
pieze unii pictori de la noi ? 
Alte aspecte le oferă viața 
noastră"....

Marcu Ștefan a absolvii 
școala profesională, acum lu 
crează ca ajustor la atelierul- 
ceasuri. „Ceasurile" din timpul 
liber le consacră muzicii. Din
1957 a urmat școaia popuiară 
de arta „ca să devină clarine
tist în orchestra uzinei”. In
1958 Marcu Ștefan a intrat în 
orchestră. După stagiul mili
tar a reintrat în munca de la 
fabrică — și în anul III 1; 
școala de muzică. Acum acti 
vează și în formația casei dc 
cultură a raionului, își d: 
„concursul" la spectacole. D< 
curînd s-au deplasat cu or
chestra în raionul 
j ustorul-clarinetist 
alți tineri (ca să 
formația) la școala

Inginerul-șel al 
de prototipuri. Matache Vale- 
riu, a intrat în uzină acum doi 
ani. Astăzi are 25 de ani ...Și 
el, ca orice tînăr, ar vrea să 
știe de toate, să le facă pe toa- 

Fetești. A 
atrage și 

completeze 
de muzică, 
atelierului

ță, Iosif Spielman, Radu 
Pantazi, Carol Gollner și Ion 
Firu.

SECȚIA DE ȘTIINȚE 
ISTORICE

Premiul „Ștefan Gheorghiu
— Lucrarea: „1918. Din istoria 
luptelor revoluționare din Ro
mînia”. Autor: 
veanu.

Vasile

SECȚIA DE
LITERATURĂ

Premiul „Ion Creangă” (pen
tru proză) — Volumul „Poar
ta” — Autor: Nicolae Velea ; 
Premiul „Ion Andreescu” (pen
tru artă plastică) — Lucrări de 
grafică — Autor : Florica 
Cordescu; Premiul „Alexandru 
Sahia” (pentru publicistică) — 
Ciclul de reportaje „Nădor- 
szag Ostroma” (Asaltul țării 
stufului) — Autor : Miko Er
vin ; Premiul „Ion Luca Ca- 
ragiale” (pentru dramaturgie)
— Piesa de teatru „Celebrul
702” — Autor : Alexandru Mi- 
rodan; Premiul „George E- 
nescu” (pentru compoziție) — 
„Simfonia pentru orchestră” 
Autor: Ștefan Niculescu;
Premiul „B. P. Hașdeu” (pen
tru filologie) — Lucrarea : 
„Evoluția subordonării cir
cumstanțiale cu elemente con- 
juncționale în limba romînă”
— Autor : Mioara Avram.

hologiei : „Dialogul la copii”. 
Autor : Tatiana Cazacu. B) Lu
crarea din domeniul istoriei : 
„Contribuții la problemele 
neoliticului în Romînia în 
lumina noilor cercetări”. Au
tor ; Dumitru Berciu.

SECȚIA DE LIMBĂ, 
LITERATURĂ ȘI ARTĂ
Premiul „Ion Creangă” 

(pentru proză) — Romanul 
„Dunărea revărsată". Autor : 
Radu Tudoran. Premiul 
„George Coșbuc” (pentru poe
zie) — Volumul „Versuri”. Au
tor: Tiberiu Utan. Premiul 
„Ion Andreescu” (pentru artă 
plastică) — Lucrarea : Un 
ciclu de tablouri. Autor: 
Brăduț Covaliu. Premiul „A- 
lexandru Sahia” (pentru 
publicistică) — Volumul „Ma
rele arc petrolier”. Autor : 
Vasile Nicorovici. Premiul 
„George Enescu” (pentru com
poziție) : „Concertul pentru 
pian și orchestră”. Autor: Va
lentin Gheorghiu. Premiul 
„Ciprian Porumbescu” (pentru 
muzicologie) 
„Darclee”. 
Zbircea. Ion 
Premiul „1 
tru filologie) — Lucrarea : 
„Cercetări asupra sonorității 
în limba romînă”. Autor : An
drei Avram.

— Monografia 
Autori. George 
Hartulari Darclee. 

,B. P. Hașdeu” (pen- 
filologie) —

colectivă, S. M. T„

oa în toate cercurile 
U.T.M. convorbirile

Cinematografe

Ceea ce vedefi în fotografia noastră este numai o parte din suprafața de 40 000 m. p. de
răsadnițe pe care muncitorii de la G.A.S. Bragadiru, regiunea București, le-au pregătit în
primăvara aceasta. Aici se produc răsaduri timpurii care vor fi plantate pe cele 425 ha de

grădină din care gospodăria și-a propus să obțină importante venituri.
Foto: AGERPRES

te și îi invidiază pe cei care 
„se pot limita la un singur lu
cru”. Pasiunea sa este totuși 
cartea. Cartea tehnică, în spe
cialitatea lui... Cînd a ajuns la 
sfîrșitul unui volum, bibliogra
fia îi dezvăluie alte zece nume 
de autori și de lucrări, care 
trebuie și ele cunoscute. Nu se 
duce acasă „cu mai puține 
preocupări decît atunci cînd 
vine în fabrică” și nici nu cre
de că e „vreo demarcație între 
timpul său liber și cel din pro
ducție” ! Tînărul inginer ne 
vorbește apoi despre spectaco
lele care i-au plăcut și fără 
intenția de a face jocuri de 
cuvinte spune: spre pildă, 
„Cum vă place" — nu mi-a 
plăcut. „.E pasionat și de ci
nematograf. în „tinerețe” vi
sase chiar să devină — nu ac
tor sau regizor — ci un simplu 
operator. S-ar fi părut din 
ce ne spusese la început că 
tovarășul Matache își petrece 
viața în birou. în atelier și în 
bibliotecă. Dar pe măsură ce 
îl ascultăm ni se dezvăluie 
realmente un om cu înclinări 
și preocupări multiple. A fă
cut școala populară de artă, 
cîntă la violoncel. ...Nu m-a

R. P. Polone

(Agerpres)

LIMBĂ, 
ȘI ARTĂ

Plecarea ambasadorului

a părăsit Capitala

( Sute de elevi vin la
bazin acoperit din
pentru a invă(a să 

sau să se perfecționeze I

\ 
r r1 ( f i i r

noul j 
Galați { 
înoate j 

l J l 
Foto : AGERPRES J'

Cronică
Prin decret al Consiliului de 

Stat al R. P. Romîne tovară
șul acad. Ilie Murgulescu a 
fost eliberat din funcția de 
ministru al Invățămîntului că 
urmare a alegerii sale 
tate de președinte al 
miei R. P. Romîne.

Prin același decret, 
șui acad. Ștefan Bălan a fost 
numit în funcția de ministru 
al Invățămîntului.

în cali- 
Acade-

tovară-

Vineri după-amiază, consi
lierul Ambasadei Republicii 
Populare Federative Iugosla
via la București, Luka Soldic, 
a oferit un cocteil cu prilejul 
vizitei în țara noastră a ci
neaștilor iugoslavi Vladan Sli- 

■jecevic și Stasa Pesic.
Au participat reprezentanți 

ai Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, funcționari 
superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, regizori și ar
tiști de film.

★
Vineri după-amisză, la ieși

rea din schimbul I, sute de 
muncitori, ingineri și tehni
cieni din Fabrica de confecții 
și tricotaje „București*' ’ - *" 

pasionat ingineria decît mai 
tîrziu. ...Citește multă bele
tristică — găsește vreme să în
vețe o limbă străină, engleza. 
...Și a intrat în optimile cam
pionatului republican de șah ! 
Pe vremea studenției ajunsese 
și „în divizie" la tenis de 
masă. A doua zi l-am întîlnit 
pe stradă pe tovarășul inginer 
Matache. Zorea către Bibliote
ca Centrală de Stat, unde are 
un permis permanent...

Am ascultat-o și pe tovarășa 
Elena Cristina Preda vorbind 
despre pasiunea ei : sportul. 
Profesiunea este de „muncitor- 
zețar", acum lucrează în cali
tate de controloare tehnică la 
matrițerie-linotip și se pregă
tește să dea examen la facul
tate. Sporturi, a practicat dife
rite, și tir, și atletism, „fără 
ambiție de a concura pe Io- 
landa Balaș !“ Acum face alpi
nism, nu numai ca „sport”, dar 
drumeția i-a prilejuit cunoaș
terea țării și îi creează „o stare 
tonică", o robustețe fizică și 
morală: „orice dificultate poa
te fi învinsă". Nu mai e o 
simplă diletantă. La alpiniada 
din anul trecut s-a clasat pe 
locul II — dar vrea (și vorba 
ei, dacă vrea, va și izbuti) să 
ajungă maestră a sportului. 
Dar nici pentru dînsa „pasiu
nea dominantă” nu este exclu
sivă, absorbantă pînă la anula
rea altor preocupări. Tovarășa 
Cristina „vede toate expozițiile 
de pictură" și știe să spună ce 
îi place și ce nu, să-șl înte
meieze gustul pe criterii „si
gure”.

0 La 1 aprilie în întreaga 
țară zeci de mii de tineri și 
tinere se vor alinia la startul 
popularei competiții de primă
vară crosul „Să intîmpinăm 1 
Mai”. Anul acesta tradiționala 
competiție cuprinde trei etape: 
pe asociații sportive (1—15 a- 
prilie); pe grupe de asociații 
sportive și localități (15—28 a- 
prilie) și pe oraș (numai in 
București) la 28 aprilie. Ca și 
la edițiile trecute, crosul „Să 
întimpinăm 1 Mai” include 
probe pentru juniori, junioare, 
seniori și senioare.

In prima etapă se vor des
fășura următoarele 
400 m “ ‘ “
niori), 
1 000 m 
două etape distanțele vor fi 
mai lungi; 500 m (junioare),

probe : 
(junioare), 800 m (ju- 
500 m (senioare) r< 
(seniori). In celelalte

îndreptat către sala de festivi
tăți. Aci a avut loc un specta
col cu filmul artistic rOmînesc 
„Lupeni 29", organizat la ce
rerea oamenilor muncii din a- 
ceastă fabrică.

Spectacolul s-a bucurat de 
un deosebit succes

★
Vineri s-au încheiat lucră

rile celei de-a 51-a sesiuni ști
ințifice a Institutului clinic 
de ftiziologie din Capitală.

★
A APĂRUT

„PRESA NOASTRĂ” 
REVISTA 

UNIUNII ZIARIȘTILOR 
din R.P.R.

Anul VIII. nr. 2 (82) 1983

S-ar mai putea povesti mul
te lucruri despre ce mi-ău 
spus tinerii aceștia. Să mai no
tăm cîteva. „.Tovarășa Iulia- 
na Cioranu, muncitoare la ma- 
trițe-linotip, declară că Citește 
mult — de la 9 ani și acum are 
21 — „tot ce-i cade în mînă“. 
...dar că nu-i place poezia. Se 
iscă pe această temă o scurtă 
polemică (în care eu nu mă a- 
mestec 1). Și se cade de acord 
că trebuie organizate mai mul
te seri de poezie, ascultate și 
comentate în colectiv.

Am lăsat înadins la urmă 
„pasiunea” tovarășului Costa- 
che Mareș, strungar de 22 ani. 
Timpul său liber... îl consacră 
timpului liber al copiilor. E 
instructor de pionieri și își pe
trece multe ore în mijlocul a- 
cestora — căutînd „forme a- 
tractive" pentru educarea co
munistă a celor mai mici.

în încheiere, tovarășul Du
mitru Iordache, secretarul Or
ganizației U.T.M., ne vorbește 
despre „joile tineretului", des
pre participarea zilnică a mul
tor tineri muncitori la pro
gramul casei de cultură din 
raion.

Rostim 
noțiunea 

, lectual” 
noastră 
tru ea. 
priza 
înclinare și tensiunea „pasiO'

uneori cu ușurătate 
de „noul tip de inte- 
apărut în vremea 

și caracteristic pen-
Pentru mine stir-

acestei varietăți de

1 000 m (juniori), 800 m (seni
oare), și 1 500 m (seniori).

0 După două etape în cursa ci- 
clistă internațională de la Oradea 
la care participă cei mai buni aler
gători din R. P. Ungară, R. S. Ce
hoslovacă și R. P. Romînă, con
duce Constantin Dumitrescu.

Vineri urma să aibă loc etapa 
a treia care nu s-a putut disputa 
din cauza timpului nefavorabil. A- 
ceastă etapă se va desfășura du
minică dimineața pe ruta Oradea- 
Piatra Craiului-Oradea (130 km).

• Astăzi pe pîrtiile stațiunii de 
la Sinaia slnt programate primele 
probe ale celei de a doua etape din 
cadrul „Cupei R.P.R." la schi. Cei 
mai valoroși schiori din tară își

în preajma încheierii anului
de invățămînt politic U. T. M. la sate
(Urmare din pag. I)

tânărului înaintat al zilelorale 
noastre etc. La cercul poli
tic „Să ne cunoaștem patria 
socialistă” s-a recomandat să 
Se discute mai pe larg aseme
nea teme ca : P.M.R. — forța 
conducătoare a poporului nos
tru în lupta pentru făurirea 
orinduirii socialiste : principa
lele sarcini trasate de partid în 
domeniul dezvoltării agricul
turii, căile de întărire econo- 
mico-organizatorică a G.A.C. și 
sarcinile concrete ale tineretu
lui în legătură cu aceasta etc.

Seminariile cu 
diștii au menirea

propagan- 
_T.T. ,______ să-i orien
teze și să-i ajute pe aceștia 
pentru a asigura convorbirilor 
recapitulative o strînsă legă
tură cu viața și munca con
cretă, cu sarcinile care stau în 
fața tinerilor din fiecare gos
podărie 
G.A.S.

Pentru 
politice 
recapitulative să se desfășoare 
în bune condiții, multe co
mitete raionale U.T.M. au luat 
măsura ca membrii biroului 
comitetului raional, ceilalți ac
tiviști, să răspundă concret de 
încheierea invățămîntului poli
tie U.T.M. într-un număr de 
cercuri politice U.T.M. în așa 
fel îneît toate cercurile din ra
ion să fie ajutate de activiști ai 
U.T.M. Ei vor discuta cu tine
rii încadrați în cercurile poli
tice, îi vor ajuta să se pregă
tească ținînd expuneri asupra

O călătorie spre centrul pă- 
mîntului : Patria (ambele se
rii), 1 Mai (seria II-a), Ștefan 
cel Mare, G. Coșbuc (seria 
I) ; Vacanță la mare : Bucu
rești, Gh. Doja, Alex. Sahia ; 
Așa se fac cancelarii, rulează 
la cinematograful: Republica ; 
Rîul și moartea, rulează la ci
nematografele : Magheru, E. 
Pavel ; Povestea unei nopți 
stranii, rulează la cinemato- 

nală” cu care se consacră și se 
învestesc tinerii folosirii aces
tui timp liber rămîne inepui
zabilă. Pentru că, apare neîn
doios că nici una din aceste 
modalități de folosire a tim
pului liber nu este pusa sub 
semnul unei pure și gratuite 
desfătări, ci că toate se sol
dează cu lărgirea orizontului, 
cu o sporită capacitate de în
țelegere a lumii, și în ultima 
instanță cu realizarea unui 
muncitor mai util, mai efi
cient în însăși producția în 
care se găsește angajat, prin 
cuprinderea mai conștientă a 
întregului proces al muncii 
socialiste. Poate că e intere
sant de notat și faptul că deși 
media vîrstei celor cu care am 
stat de vorbă este cam 22 de 
ani, cei mai mulți sînt căsăto
riți, împărtășesc preocupările 
lor cu tovarășul sau tovarășa 
de viață, sau, în orice caz, 
manifestă dorința ca ceea ce 
îi pasionează pe ei înșiși să 
devină și una din coordonatele 
dragostei, a familiei pe care 
au înjghebat-o și care pentru 
ei, ca și pentru noi toți, con
stituie o celulă a vieții comu
niste.

Am stat de vorbă, cîteva 
ceasuri, cu tinerii muncitori — 
despre Chopin și Beethoven, 
despre Picasso și Siquieros, 
despre Arghezi și Hemingway, 
despre tîte și mai cîte pe care 
le știu sau sînt dornici să le 
afle, perfecționîndu-și propria 
personalitate ca pe cea mai 
delicată și mai complexă pie
să de „mecanică fină”.

Vineri a părăsit definitiv 
țara noastră Janușz Zambro- 
wicz, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al R. P. 
Polone în R. P- Romînă.

La plecare, în Gara de Nord; 
Janusz Zambrowicz a fost sa
lutat de Gh. Luca, directorul

Delegația Tineretului Liber German

Delegația Tineretului Liber 
German, condusă de tov. Kon
rad Naumann, secretar al CC. 
al Tineretului Liber German, 
a vizitat în ultimele zile G.A.S. 
Borănești și G.A.C. Sărățeni 
din regiunea București, Combi
natul Poligrafic „Casa Scân
teii” din .București, Universi
tatea București și Complexul 
social studențesc „Grozăvești”. 
Joi 21 martie, delegația a fost

vor disputa victoria în proba de 
slalom special. Duminică se 
disputa slalomul uriaș. La start vor 
ii prezent! printre alfii Ilona Mi- 
kloș, Gh. Bălan, I. Zangbr, N. Pan- 
drea și Magdalena Biră.

0 Consiliul cehtral al asociații
lor și organizațiilor sportive din 
U.R.S.S. 4 acbtdat titlul ‘fle „mae- 
tru emerit al sportului" 
echipei de hochei pe 
U.R.S.S. care a cucerit 
Stockholm , titlul de 
mondială și, eujopeană.

De asemenea, au primit titlul de 
maestru emerit al spdrțului jucă
tori ai echipei de hochei cu min
gea a U.R.S.S., cîțtigătoarea cam
pionatului ntondial din acest-an.

va

membrilor 
gheață a 
recent la 
campioană

0 Cu prilejul unei mari reu-
' ■

unor teme recapitulative mai 
importante, dînd consultații și 
participînd efectiv la convor
birile recapitulative.

Organizațiile de bază U.T.M., 
comitetele U.T.M. pe comună, 
propagandiștii au datoria să ia 
toate măsurile pentru ca în
cheierea invățămîntului poli
tic U.T.M. să se facă în toate 
cercurile cu lecțiile la zi. Pro
cedează bine acele comitete 
U.T.M. pe comună care, con- 
sultindu-se cu propagandiștii, 
eu cursanții, au asigurat s.ă se 
țină și cîte două lecții pe săp- 
tămînă — în special în acele 
regiuni unde muncile agricole 
de primăvară nu au început 
încă. O experiență bună în 
pregătire» încheierii anului de 
invățămînt poMtic există și în 
organizația de’ bază U.T.M. de 
Ia G.A.C. „Drumul Păcii" ra
ionul Urziceni. Membrii comi
tetului organizației de bază, 
împreună cu propagandiștii, 
au discutat cu fiecare cursant 
în parte, l-au ajutat să-și com
pleteze notițele la zi, să și le 
revadă pentru a-și reîmpros
păta cunoștințele, au organizat 
consultații asupra principale
lor teme studiate. Propagan
diștii au fost de asemenea in
formați pe larg cu sarcinile 
concrete ce stau în fața gos
podăriei colective, a organiza
ției de bază U.T.M., aceasta 
ajutîndu-i ca în convorbirile 
recapitulative să facă o strinsă 
legătură între cele studiate în 
cerc și problemele concrete de 
la locul de muncă al tinerilor.

grafele : V. Alecsandri, Grivi- 
ța ; Bunica Sabella, rulează lă 
cinematografele: I. C. Frimu, 
8 Martie, Miorița, 30 Decem
brie ; Dosarul furat: Floreas- 
ca ; Festival Chaplin : Tine
retului, înfrățirea între po
poare, 23 August, Luceafărul; 
Balada husarilor, rulează la 
cinematograful.: Victoria; Ca
melia : Central, Alex. Popov ; 
Kașmir : Lumina ; Program 
pentru copii (dimineața), Cli
nele sălbatic Dingo, (după-a- 
miâza) : 13 Septembrie; Pro
gram de filme documentare : 
Timpuri Noi; Marile speran
țe, rulează la cinematograful: 
Maxim Gorki; Numai o glu
mă, rulează la cinematogra
ful : Cultural; Fecioara : ru
lează la cinematografele : C. 
David, Munca ; Tinerii, rulea
ză la cinematograful: V. Roai- 
tă ; Marile familii, rulează la 
cinematograful: Unirea ; Șap
te dădace: Flacăra, Moșilor, 
Drumul Serii ; Moara diavolu
lui, rulează la cinematograful: 
Tudor Vladimirescu ; Divorț 
italian, rulează la cinemato
graful : Popular ; Clinele săl
batic Dingo, rulează la cine
matografele : Arta, Aurel 
Vlaicu;, Din Argentina în 
Mexic, rulează la cinematogra
ful î M. Emineș cu; Inelele 
gloriei, rulează la cinemato
graful : I. Pintilie ; Povestea 
unei nopți stranii, rulează la 
cinematograful: Volga. I

Tineri șl tinere!
Vizitați în vacanță Muzeu] de istorie naturală „Gr. An- 

tipa” din Piața Victoriei-București.
Programul de vizitare : în fiecare zi de la 9—17 ; dumi

nica : 10—19, lunj închis.

O noutate!
In aceste zile muzeul a organizat o expoziție de fluturi din 

America Centrală și de Nord din renumita colecție de Caradza.

Protocolului din Ministerul A- 
facerilor Externe.
Au fost de față membrii Am

basadei R. P. Polone, șefii unor 
misiuni diplomatice acreditați 
în R. P. Romînă și alți membri 
ai corpului diplomatic.

primită de Secretariatul C.C- al 
U.T.M., cu care a avut un 
schimb de păreri privind con
tinua întărire a legăturilor de 
prietenie dintre Uniunea Ti
neretului Muncitor și Tinere
tul Liber German.

In dimineața zilei de 22 
martie delegația a părăsit 
Capitala îndreptîndu-se spre 
patrie.

box desfă- 
doi pugi- 

Griffith și

niuni internaționale de 
șurată la Los Angeles 
liști americani . Emile
Davey Moore au fost deposedați 
de titlurile de campioni mon
diali. Noul campion al lumii la 
tegoria semimijlocie este Luis 
driguez care l-a învins după 
reprize la puncte pe Griffith, 
Sugar Ramos a dispus prin 
tehnic în rundul 10 de Davey Mo
re, devenind campion al lumii la 
categoria pană.

ca- 
Ro-

15 
iar 
KO

• Continulndu-și turneul în tara 
noastră selecționata de lupte a 
orașului Berlin (R.D.G.) a întîlnit 
echipa orașului Baia Mare. Oaspe
ții au terminat învingători cu sco
rul de 5—3.

(Agerprăs)

După încheierea anului de 
invățămînt politic U.T.M., în 
organizațiile de bază U.T.M. 
de la sate în primele adunări 
generale U.T.M. care vor avea 
loc se va analiza învățămin- 
tul politic. Ele au menirea să 
evidențieze experiența bună 
acumulată, să vadă lipsurile 
care au existat, cauzele lor, 
pentru ca ele să nu se mai re
pete ; să stabilească în per
spectivă ce se va face în anul 
viitor, și, ceea ce este foarte 
important, să elaboreze măsuri 
concrete pentru ca și în pe
rioada de vară să se poată des
fășura o bogată activitate poli
tică. Printre altele, este bine să 
se prevadă organizarea mai 
multor adunări generale U.T.M. 
deschise în care activiști de 
partid și de stat, activiști ai 
U.T.M. să fie invitați să vor
bească în fața tinerilor: or
ganizarea unor expuneri pe 
teme actuale ale politicii parti
dului nostru ; să se asigure ți
nerea cu regularitate a infor
mărilor politice asupra celor 
mai importante evenimente in
terne și internaționale etc. 
Este recomandabil ca în munca 
politică ce se va desfășura în 
timpul verii să fie mai bine fo
losiți decît pînă acum propa
gandiștii U.T.M. Toate acțiu
nile ce se vor organiza atît în 
perioada pregătirii și desfășu
rării convorbirilor recapitula
tive, cît și după aceea, trebuie 
să ducă Ia mobilizarea tuturor 
tinerilor colectiviști, a tine
rilor muncitori din G.A.S. și 
S.M.T., la efectuarea la timp 
și în cele mal bune condiții, 
a lucrărilor din campania agri
colă de primăvară.

Convorbirile recapitulative, 
desfășurate Ia un nivel cores
punzător, vor contribui nemij
locit Ia întărirea activității or
ganizațiilor de bază U.T.M., 
vor mobiliza 
muncă și mai 
obținerea în acest an a unor 
mari producții agricole vege
tale și animale.

tineretul la o 
activă pentru

.........“'"'"'iii..
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Lucrările Comitetului celor 18 state însemnări
* » ■*

pentru dezarmare
După intîlnirea

de la San Jose
GENEVA 22. - De la trimi

sul special Agerpres, C. Ben
ga : Conferința Comitetului 
celor 18 state pentru dezarma
re a ținut vineri, sub președin
ția reprezentantului Mexicu
lui, F. Nervo, cea de-a 112-a 
ședință plenară, în care au 
continuat discuțiile privind 
dezarmarea generală și totală . 
și, în special, asupra primei 
etape a dezarmării. Au luat 
cuvîntul reprezentanții Angli
ei, R. P. Romîne, Canadei. R. 
P. Polone, S.U.A. și Indiei.

în discursul său, Paul Ma
son, reprezentantul Marii Bri
tanii, a sprijinit propunerea 
S.U.A. de a se reduce cu 30 la 
sută, în prima etapă a dezar
mării, armamentele și vehicu
lele de ducere la țintă a ar-, 
melor nucleare.

★
GEORGE MACOVESCU, ad

junct al ministrului afacerilor 
externe al R. P. Romîne, s-a re
ferit în cuvîntarea Sa la însem
nătatea reluării discuției asupra 
proiectului de Tratat de dezar
mare generală și totală. Poziția 
de principiu a delegației romîne, 
a spus vorbitorul, este cunoscu
tă : în prima etapă trebuie să se 
pună capăt, pentru totdeauna, 
pericolului nuclear.

Ținînd seama de faptul că pu
terile apusene nu acceptă lichi
darea totală a mijloacelor de 
ducere la țintă a armelor nu
cleare în prima etapă, și pentru 
a veni în întîmpinarea poziției 
acestor puteri, Uniunea Sovieti
că a propus o modificare în sen
sul că, în mod excepțional, Uni
unea Sovietică și Statele Unite 
ale Americii să fie în drept să 
păstreze pe teritoriu propriu un 
număr strict limitat și stabilit de 
comun acord de rachete inter
continentale, rachete antirachetă 
și rachete antiaeriene de tip 
Sol—Aer. Aceasta este o propu
nere de natură să rezolve diver
gența. La peste șase luni de cînd 
Uniunea Sovietică a făcut pro
punerea menționată, al cărei ca
racter de compromis este evident, 
puterile apusene încă nu au dat 
un răspuns clar, din care să 
reiasă dacă acceptă sau nu pro
punerea făcută de A. Gromîko 
la cea de-a XVII-a sesiune a 
Adunării Generale O.N.U.

După ce a arătat că puterile 
apusene trebuie să dea un răs
puns ferm, șeful delegației R. P. 
Romîne a spus :

Cea mai izbitoare caracteristi
că a planului american, numit 
de către autorii săi de reducere 
atotcuprinzătoare, este că... nu 
prevede o reducere atotcuprinză.' 
toare. într-adevăr, nu ni se pro
pune ca în prima etapă să se 
reducă numărul sau potențialul 
de distrugere al armelor nucle
are, Măsura propusă de Statele 
Unite nu corespunde nevoilor 
reale de securitate ale omenirii.

în fața unei primejdii, calitativ 
deosebită de toate primejdiile 
care au amenințat pînă acum 
omenirea, trebuie să se recurgă 
nu la jumătăți de măsură, ci Ia 
măsuri radicale, singurele de 
natură să curme imensa primej
die nucleară.

Delegația romină, la fel ca și 
toate celelalte delegații socialis
te este, firește, în favoarea mă
surilor și instituțiilor de natură 
să asigure pacea. Prezența Repu
blicii Populare Romîne în Orga
nizația Națiunilor Unite se 
explică tocmai prin convingerea 
guvernului romîn că este util 
necesar să participe la instituții 
internaționale, create pentru a 
garanta securitatea în relațiile 
internaționale. Situîndu-mă pe 
această poziție, care este a gu
vernului romîn, mă simt dator 
să arăt că propunerile americane 
cuprinse în „Schița prevederilor 
fundamentale ale unui tratat de 
dezarmare generală și totală în
tr-o lume pașnică” se referă la 
crearea și dezvoltarea de insti-

Cuvîntarea 
reprezentantului 
R. P. Romine

tuții care, departe de a putea 
garanta securitatea și pacea în 
lume, generează în realitate o 
primejdie pentru pace, pentru 
securitatea internațională.

Am avut ocazia să arăt că 
„Schița” de plan a guvernului a- 
merican prevede crearea unei 
serii de organisme internaționale, 
cum ar fi forțele păcii și grupul 
de observatori, care în realitate 
s-ar substitui Organizației Nați
unilor Unite. Aceasta ar constitui 
o gravă știrbire adusă suverani
tății statelor, ar fi o violare a 
principiilor Gartei O.N.U., ar fi 
o încălcare a respectului datorat 
statelor suverane.

Delegația romînă — a spus 
vorbitorul în continuare — este 
de părere că, în nici o împreju
rare, cauza dezarmării — care 
este cauza asigurării păcii în re
lațiile internaționale —- nu poa
te fi servită prin știrbirea suve
ranității statelor, prin crearea de 
organisme și instituții suprasta
tale prin a căror funcționare să 
fie atinse atribute esențiale ale 
unui stat: suveranitatea și in
dependența.

Vorbitorul a arătat că întreaga 
evoluție a relațiilor internațio
nale contemporane stă martoră a 
forței cu care numeroase popoa
re luptă pentru cucerirea suvera
nității și independenței lor de 
stat, după cum este martoră a 
liotărîrii cu care apără și întăresc 
independența și suveranitatea lor 
atunci cînd le-au dobîndit.

în timp ce Comitetul nostru 
face eforturi pentru a se ajunge 
cît mai grabnic la încheierea 
acordului pentru încetarea expe
riențelor cu arme nucleare, a 
declarat George Macovescu, 
Franța, membră a acestui comi
tet, a efectuat o explozie nucle
ară subterană în Sahara algeria
nă. Această experiență nucleară 
care continuă lanțul experiențe
lor nucleare întreprinse de pu
terile nucleare apusene, în ciuda 
rezoluției Adunării Generale a 
O.N.U., care cheamă toate statele 
să înceteze experiențele nucleare 
cel mai tîrziu la 1 ianuarie 1963, 
nu poate să nu exercite o influ
ență negativă asupra lucrărilor 
noastre. Este clar că, această ex
periență nu contribuie la o îm
bunătățire a climatului interna
țional, la înseninarea orizontului 
politic, ci, dimpotrivă.

Delegația romînă își unește 
glasul cu acela al delegațiilor 
care în ședința precedentă au 
protestat împotriva reluării ex
periențelor cu arme nucleare de 
către guvernul francez. Nesocoti, 
rea vădită a suveranității po
porului algerian, care și-a mani
festat în mod deschis voința ca 
o asemenea explozie că nu aibă 
loc pe teritoriul țării sale, neso
cotirea voinței opiniei publice 
mondiale de a sc pune capăt 
odată pentru totdeauna explozii
lor nucleare, sînt fapte care merg 
împotriva intereselor de pace și 
securitate ale popoarelor africa
ne, împotriva păcii 
tuturor popoarelor.

★
Reprezentantul 

Burns, s-a referit 
colaterale ale dezarmării. Con
ducătorul delegației R. P. Po
lone, M. Blusztajn, a subliniat 
că principala sarcină a comi
tetului este lichidarea primej
diei unui război nuclear.

Dezarmarea generală și to
tală — a spus el — trebuie în
cepută prin lichidarea armelor 
nucleare și a vehiculelor lor 
purtătoare.

Ch. Stelle, șeful delegației a- 
mericane, a repetat în dis
cursul său cererea S.U.A. de a 
se reduce în prima etapă ar
mamentele nucleare și vehicu
lele purtătoare cu 30 la sută.

Ultimul a vorbit Lall, repre
zentantul Indiei, care a cerut 
ca atenția comitetului să fie 
concentrată asupra propune
rilor sovietice, privitoare la 
prima etapă a dezarmării.

MOSCOVA. Noile blocuri de 
locuințe de pe șoseaua Volo

kolamsk

și securității

Canadei, 
la măsurile

Mesajul lui Bertrand Russell
PARIS 22 (Agerpres). — Nu

meroase personalități de frun
te s-au declarat în sprijinul 
conferinței internaționale pen
tru amnistie politică și respec
tarea drepturilor omului în 
Grecia, care își începe lucră
rile la 23 martie la Paris. 
Printre aceste personalități se 
numără militanți pe tărîm ob
ștesc ca Benoit Frachon, Ma
tilde Perry, cineaștii Luis Da- 
quin, Jean Paul le Chanois, 
actorii Simone Signoret și 
Yves Robert și alții.

Pentru a participa la confe
rință, a sosit la Paris Manolis 
Glezos, Eroul național al Gre
ciei.

★
LONDRA 22 (Agerpres). — 

Lordul Bertand Russell a adresat 
Adunării Generale a O.N.U. un 
mesaj în care cere tuturor dele- 
gaților să intervină în favoarea 
amnistierii deținuților politici 
din Grecia.

„Mă adresez conștiinței fiecă
ruia dintre reprezentanții acestei 
adunări mondiale, scrie lordul 
B. Russell, și le cer să-și ridice 
glasul împotriva tratamentului 
intolerabil și inuman pe care îl 
suferă peste 1 000 de deținuți 
politici în Grecia. Ei sînt supuși 
torturii, privațiunilor și marii 
nenorociri de a fi despărțiți de 
familiile lor.

Singura lor crimă a fost că au .

participat Ia rezistența națională 
împotriva hitlerismului sau că au 
puncte de vedere politice diferi
te de acelea «le guvernului grec. 
Majoritatea lor sînt deținuți în 
închisori de peste 17 ani și unii 
dintre ei, care se aflau deja în 
închisoare sub ocupație, au ră
mas acolo chiar și după înfrîn- 
gerea hitleriștilor și preluarea 
puterii în Grecia de autoritățile 
grecești.

Ceea ce este important este că 
toate acestea înseamnă o lovitu
ră dată ființei umane în general, 
astfel îneît noi avem datoria să 
acționăm pentru a împiedica a- 
cest lucru.

Fac apel la Adunarea Genera
lă a O.N.U. pentru ca ea să cea
ră acordarea unei amnistii tutu
ror acelora care sînt deținuți în 
mod rușinos

Prezențe romînești 
peste hotare

NOVOSIBIRSK. — Nicolae Her- 
lea, solist al Teatrului de Operă 
și Balet din București, s-a bucurat 
de un mare succes pe scena Tea
trului de Operă din Novosibirsk. 
El a cintat în operele „Bărbierul 
din Sevilla" de Rossini și „Truba
durul" de Verdi. Presa a dat o 
înaltă apreciere măiestriei vocale 
și artistice a cîntărețuluj romîn. 
La 22 martie Nicolae Herlea a ple
cat din Siberia în_R.S.S. Gruzină, 
unde va cînta - - - ■
ră din Tbilisi.

la Teatrul de Ope-

★
Prof. univ. Dra- 

critic de

în Grecia”.

HAVANA, 
gaciela Pogolotti, 
artă, a vorbit recent la biblio
teca națională Jose Marti din 
Havana despre pictura romî- 
nească. Conferința, ilustrată 
cu diapozitive, s-a bucurat de 
succes.

În preajma Congresului
de solidaritate cu Cuba

PARIS 22 (Agerpres). — Vi
neri a fost o nouă zi de mari 
lupte revendicative ale. oame
nilor muncii francezi. In timp 
ce greva generală a minerilor 
a intrat în cea de-a patra săp- 
tămină, noi detașamente ale 
clasei muncitoare au fost atra
se în luptă pentru apărarea 
drepturilor lor.

Ziarul „Parisien Libere.’’ 
descrie în modul următor at
mosfera care a domnit vineri 
dimineața în Franța : „Ce di
mineață 1 De la ora 8, parali
zie aproape totală. Curentul ? 
întrerupt. Metroul ? Oprit.

Agențiile de presă au 
anunțat că în luna mai 
a.c. va fi formată prima 
subunitate a Bundesweh- 
rului vest-german, înar
mată cu rachetele ameri
cane de tipul „Sergeant" 
prevăzute cu focoase a- 

tomice

apltala costaricană San Jose a găzduit întilnirea pre
ședinților statelor Honduras, Salvador, Nicaragua, 
Guatemala, Costa Rica, Panama și S.U.A. Prezența la 
San Jose a unor unități armate din fiecare stat, in
clusiv a navelor de război cu pavilionul S.U.A. in 
preajma coastelor costaricane, a amintit dintr-un bun 
început instabilitatea caracteristică din America Cen. 

trală, unde dictatorii înfruntă cu greu minia celor oprimați și se 
răfuiesc — uneori cu succes, alteori fără — cu rivalii pentru a se 
menține în șa.

Intenția de a sublinia strîngerea relațiilor S.U.A. cu țările Ame
rica centrale — marcată de prezența președintelui Kennedy, în 
fruntea unei impozante delegații de 400 de persoane — a urmă
rit să dea o pildă latino-americanilor în ansamblu asupra „avan
tajelor" acceptării de a se înrola într-o cohortă docilă, fie că este 
vorba de acțiuni militare, de represiuni pe plan intern sau de 
punerea la dispoziție a bogățiilor naturale din țările respective 
pentru „bunul vecin din nord",

în timp ce președintele Kennedy a pus accentul pe necesitatea 
fidelității față de S.U.A., șefii statelor din America Centrală s-au 
lamentat pentru starea deplorabilă în care se află țările lor. Pre
ședinții celor șase state s-au aflat între ciocan și nicovală, concret 
între dorința de a fi pe placul oaspetelui din nord și presiunile 
celor aduși la sapă de lemn de exploatarea monopolurilor din 
S.U.A. Ramon Villeda Morales, președintele Hondurasului, a în
fățișat tabloul sumbru al stării de mizerie jî de înapoiere socială 
și culturală din istmul american, exclamînd: „Atît timp cît ex
porturile de materii prime nu vor permite poporului din Hondu
ras să culeagă roadele muncii sale, slaba dezvoltare va semăna 
mai curînd cu o supraexploatare". Robert Chiari, președintele 
statului Panama, a declarat, potrivit agenției FRANCE PRESSE, 
că „popoarele Americii Centrale sînt decepționate de puținele 
rezultate obținute pînă în prezent de „Alianța pentru progres”. 
Iar Julio Rivera, președintele Salvadorului, a prezentat un plan 
în șapte puncte în vederea sporirii integrării economice, adică a 
traducerii în fapt a Pieței comune din America Centrală. Dar re
zultatele consemnate la capătul întîlnirii nu au făcut decît să 
confirme ceea ce „prezicea” ziarul „WALL STREET JOURNAL”, 
și anume că S.U.A. sînt pregătite doar să ofere „un program de 
ajutor cu caracter general, fără a face promisiuni concrete de 
subvenții”.

înscrierea în „Declarația Americii Centrale”, adoptată la San 
Jose, a „necesității continuării Alianței pentru progres" a relie
fat nu numai ignorarea ineficientei acestui program pentru dez
voltarea țărilor „ajutorate”, ci deopotrivă faptul că S.U.A. văd 
în continuarea lui calea cea mai eficientă pentru menținerea do
minației monopolurilor nord-americane.

Ca mentor al politicii anticubane, diplomația S.U.A. a avut în 
vedere la San Jose nu numai pe cei prezenți, dispuși de multe 
ori chiar să supraliciteze incitările congresmanilor din grupul 
„turbaților” de la Washington, cît, mai ales, celelalte țări latino- 
americane. Reprezentanții statelor din America Centrală au fost 
„lăsați să propună președintelui Kennedy, să obțină „prin orice 
mijloace” ruperea relațiilor diplomatice a tuturor statelor latino- 
americane cu Cuba. Acest punct nevralgic a demonstrat însă că 
mecanismul O.S.A., pus la punct de către S.U.A., s-a dovedit pînă 
în prezent inadecvat, neizbutind să impună unei serii de țări la- 
tino-americane, printre care Brazilia, Chile, Bolivia etc. ruperea 
relațiilor cu Cuba. Tocmai lipsa de satisfacție pentru funcționarea 
Organizației Statelor Americane a determinat abordarea ideii 
„micului N.A.T.O”, adică a constituirii unui organism militar bine 
definit care să cuprindă sub egida S.U.A. statele Americii Cen
trale. Trecerea discretă însă sub tăcere la capătul întîlnirii a ce
lor puse la cale pe acest tărîm demonstrează că diplomația S.U.A. 
nu a îndrăznit să forțeze lucrurile, mai ales că în cursul tratati
velor financiare cu Brazilia, presiunile „bunului vecin din nord” 
s-au dovedit ineficiente.

Nici discuțiile în jurul convocării unei conferințe a miniștrilor 
de externe care să stabilească o atitudine comună față de Cuba 
nu s-au dovedit mai fructuoase, S.U.A. nevrînd să riște o respin
gere din partea unora dintre participanți a poziției lor. Unica 
hotărîre pentru o viitoare întîlnire a fost cea privitoare la o con
ferință a miniștrilor de interne, care să facă un schimb de expe
riență în reprimarea maselor populare... Dar în privința acțiuni
lor împotriva Cubei preconizate la San Jose, secretarul de Stat 
Rusk a declarat fără înconjur : „Aproape singurul lucru care nu 
s-a făcut a fost deschiderea focului împotriva Cubei”.

Intîlnirea de la San Jose a scos din nou în evidență amestecul 
nord-american în treburile interne ale altor state, dar și faptul 
că politica „marii bîte" nu poate fi aplicată ca la începutul aces
tui secol, ea avînd ■.—■ în prezent — de înfruntat replica po
poarelor.

RIO DE JANEIRO 22 (Ager
pres). — Guvernul Braziliei nu 
va pune piedici în acordarea 
vizelor de intrare în țară de
legaților la Congresul conti
nental de solidaritate cu Cuba, 
care va avea loc la Rio de Ja
neiro.

Generalul Luiz Gonzaga de 
Oliveira Delte, președintele 
Comitetului de pregătire a 
Congresului, a declarat cores
pondenților că la 19 martie de- 

f-'putatul Max de Costa Santos, 
secretarul comitetului, a avut 
o convorbire cu președintele 
Braziliei, Joao Goulart, în pro
blemele legate de pregătirea 
congresului. După cum a in
format generalul Gonzaga, 
președintele Goulart a decla
rat că nu va pune piedici în 
acordarea vizelor de intrare în 
țară delegaților, din țările la-

tino-americane. In ceea ce pri
vește oaspeții din țările Euro
pei, Asiei și Africii, invitați de 
organizatorii congresului, pre
ședintele a rugat comitetul de 
pregătire să trimită cancelariei 
prezidențiale lista nominală a 
acestora pentru a da ambasa
delor respective ale Braziliei 
dispoziții în legătură cu acor
darea vizelor braziliene.

Declarația generalului Gon
zaga infirmă întru-totul, ca 
fiind lipsite de orice temei, 
zvonurile răspîndite de agenți
ile de presă americane că gu
vernul Braziliei ar fi hotărît 
să nu permită ținerea congre
sului și că ar fi dat dispoziții 
reprezentanților diplomatici 
brazilieni să nu acorde vize 
braziliene delegaților. la Con
gres.

Vii proteste împotriva 
exploziei nucleare franceze

PARIS 22 (Agerpres). — în 
Franța se extinde opoziția îm
potriva politicii de înarmare 
atomică a țării, promovată de 
guvernul de Gaulle — subli
niază săptămînalul „France- 
Observateur" în articolul inti
tulat „Campania antiatomică".

Această mișcare este condu
să de Federația franceză de 
luptă împotriva înarmării ato
mice și de Liga națională de 
luptă împotriva forței atomice 
de șoc. Cele două organizații, 
care urmăresc țeluri comune, 
se spune în articol, au adresat 
generalului de Gaulle o tele
gramă comună, în care prote
stează împotriva experiențelor, 
atomice din Sahara.

TOKIO. — Guvernul japo-i 
nez a înmînat un protest gu-ji 
vernului Franței împotriva ex- ‘ 
ploziei nucleare din Sahara. ț 
Protestul a fost predat de că
tre reprezentantul ambasadei 
japoneze din Paris Ministeru
lui Afacerilor Externe 
Franței.

al

★
CAIRO 22 (Agerpres). — 

După cum anunță corespon
dentul agenției M.E.N. din 
Khartoum, ministrul informa
țiilor și al muncii din Sudan, 
general-maior Mohammed Os
man, a protestat în numele gu, 
vernului său împotriva expe
riențelor nucleare franceze din 
Sahara.

Z. FLOREA
Trenul ? Cele electrice, de la 
periferia orașului, oprite. Ga
zul ? O simplă candelă. Tele
fonul ? Mut, afară de cel auto
mat. Poșta ? In întîrziere. Cir
culația ? In mare măsură blo
cată. Fără foc: cărbunele, de 
22 de zile in grevă”.

„Trebuie să cîștigăm bătă
lia, nu vom relua lucrul, nu 
ne vom lăsa ademeniți de pro
misiuni nebuloase”, se spune 
în rezoluția adoptată la un mi
ting al minerilor greviști ținut 
joi la Donai, unul dintre cele 
mai mari centre carbonifere 
din nordul Franței.

Comitetul special numit de 
guvern pentru a examina re
vendicările greviștilor conti
nuă, de mai multe zile, să-și 
redacteze raportul.

Guvernul speră ca, paralel 
cu sporirea cheltuielilor pen
tru înarmare, să reușească să 
înghețe salariile muncitorilor 
și funcționarilor din sectorul 
de stat. Mișcarea minerilor 
pentru majorarea salariilor, 
scrie „France Observateur”, a 
făcut însă să eșueze aceste 
planuri. Sub acest aspect, lup
ta minerilor greviști este și o 
luptă împotriva înarmării ato
mice.

Declarația Agenției TASS

O acțiune 
curajoasă <

Agenția France Presse re-
latează că în seara de 21 
martie șase tineri din Ni

caragua, îmbrăcați în unifor
mele Frontului de eliberare na
țională, au preluat controlul a- 
supra postului de radio „Mun
dial" din Managua, ale cărui e- 
misiuni sînt transmise în în
treaga Americă Centrală și au 
silit pe crainic să dea citire u- 
nui apel la răscoală adresat po
poarelor din America Centrală. 
„A sosit timpul ca popoarele 
Americii centrale să protesteze 
împotriva farsei pe care condu
cătorii lor sînt pe cale să o 
perfecteze împreună cu preșe
dintele S.U.A., Kennedy—se a- 
rată în apel. Forțele sandiniste 
(după numele eroului revolu
ționar Sandino care a fost ucis 
în urmă cu cîțiva ani pentru că 
a participat la lupta antiimpe- 
riaiistă n.r.) au lansat acum che
marea la luptă. Vom învinge 
luptînd pe întreg teritoriul A- 
mericii Centrale, din Panama 
pînă în Guatemala. Trăiască re
voluția l"

Tinerii revoluționari au pă
răsit apoi clădirea postului de 
radio

cu arma nuclearăMOSCOVA 22 (Agerpres). — 
Agenția TASS a dat publicită
ții o declarației în legătură cu 
noua explozie experimentală 
cu arma nucleară, efectuată 
de Franța pe teritoriul Repu
blicii Algeriene Democratice și 
Populare.

In declarație se arată, între 
altele că în cercurile conducă
toare sovietice, acest pas al 
Franței este considerat drept o 
sfidare la adresa opiniei pu
blice mondiale. El constituie, 
de asemenea, o încălcare a 
drepturilor elementare ale po
poarelor Africii, inclusiv a 
dreptului firesc al africanilor 
de a respira un aer neconta
minat.

Explozia nucleară franceză 
în Sahara, se spune în decla
rația TASS, nu constituie un 
fenomen izolat, ea se înca
drează în exploziile experi-

mentale 
efectuate pe poligoanele S.U.A. 
din Nevada. S.U.A. și Franța 
sînt aliați în cadrul blocului 
militar N.A.T.O. și experien
țele cu arma nucleară e-t 
fectuate de ele nu pot fi con-, 
siderate altfel decît verigi ales 
aceluiași lanț al pregătirilor 
militare primejdioase pentru 
pace, desfășurate de acest bloc 
agresiv. Acțiunile acestor pu
teri creează obstacole mereu 
noi pe calea rezolvării proble
mei dezarmării și interzicerii 
experiențelor cu arma nu
cleară.

în încheierea declarației se 
spune: Este de la sine înțeles 
că prin continuarea experien
țelor cu arma nucleară Statele 
Unite ale Americii și Franța 
pun toate statele preocupate de 
consolidarea securității lor, 
preocupate de menținerea pă
cii, în fața necesității de n 
trage concluziile corespunză
toare. j

/

Desen de : V. VASILIU

— Ăsta a fost foc — osul meu 
de totdeauna

CAIRO 22 (Agerpres). — La 
22 martie a fost dat publici
tății comunicatul comun siria- 
no-egiptean, în legătură cu 
tratativele care au avut loc la 
Cairo între delegațiile Repu
blicii Arabe Unite, în frunte 
cu președintele Nasser, și Si
riei, în frunte cu primul mi
nistru, Salah Bitar.

Comunicatul precizează că 
discuțiile delegațiilor celor 
două țări s-ău desfășurat în- 
tr-o atmosferă de „totală sin
ceritate și autocritică”, cu pri
vire la relațiile dintre Egipt și 
Siria, în cursul fostei uniuni 
dintre R.A.U. și Siria. Delega
țiile „au analizat experiența 
uniunii create în 1958 și au a- 
vut un schimb de păreri în 
legătură cu aspectele sale po
zitive și negative, și au stabi
lit greșelile comise de fiecare 
dintre părți în cursul perioa
dei de uniune”.

Cele două delegații au fost

de acord m aprecierea că m 
prezent există posibilități pen
tru realizarea unității „pe baza 
egalității în drepturi și a fe
derației, la care ulterior să se 
poată alătura și alte țări arabe 
eliberate, atunci cînd vor dis
pune de condiții favorabile 
pentru unitate”. Comunicatul 
precizează că „structura orga
nizatorică a uniunii între 
R.A.U., Siria și Irak, trebuie 
să aibă la bază garantarea tu
turor drepturilor și a obliga
țiilor istorice ale acestor țări”. 
„Sarcina construirii noii uni
tăți, se spune în comunicat, 
este promovarea politicii uni
tății, în adevăratul înțeles al 
ei, astfel îneît noua uniune să 
devină cu adevărat nucleul 
unității întregii lumi arabe”.

Surse informate din Cairo 
au anunțat că următoarea e- 
tapă a convorbirilor între cele 
trei țări va începe luni, 25 
martie.

Ca rezultat al unei îndelungate exploatări colonialiste, țăranii din ADEN (colonie britanică) 
sînt nevoifi, în plin secol XX, să lucreze pămîntul cu pluguri care nu se deosebesc de -unel

tele omului primitiv

PE SCURT
TOKIO. — La 19 martie a.c. în 

clădirea centrului cultural „Metro
politan" din Tokio, a avut loc ce
remonia de absolvire a cursului 
elementar de limba romînă, orga
nizat pe lingă Asociația de prie
tenie romîno-japoneză, de către 
primul grup de studenți japonezi. 
Cu acest prilej, au rostit cuvîn- 
tări Haruji Tahara, membru al 
Parlamentului, vicepreședinte al 
Asociației, și Ion Obradoyici, mini
strul R. P. Romine la Tokio. A 
vorbit apoi, în limba romînă, stu
dentul Teruo Fujii, care a expri
mat dorința celor care au absolvit 
cursul de a învăța și mai bine 
limba romînă. Cu același prilej, 
s-au înmînat din partea Asociației 
certificate de absolvire a cursului 
și premii constînd în publicații 
romînești. In continuare a fost 
prezentat filmul documentar „Din 
Piatra Craiului în Făgăraș".

pe aeroport de ambasadorul 
U.R.S.S. în Brazilia, A. A. Fo
min, de membri ai ambasadei 
sovietice, de reprezentanți ai 
președintelui Braziliei. In a- 
ceeași zi cosmonauții sovietici 
au fost primiți de președintele 
Braziliei, Joao Goulart.

nului din regiunea Shedif (A- 
rabia Saudită). Mercenarii 
s-au retras în grabă, suferind 
pierderi.

BRASILIA. — Cosmonauții 
sovietici Pavel Popovici și An
drian Nikolaev, au sosit Ia 21 
martie cu avionul „TU-114” la 
Rio de Janeiro. Cei doi cos- 
monauți au fost întimpinați

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA;

GENEVA. — La 21 mar lie Con
stantin Ungureanu, însărcinatul cu 
problemele de presă ale delegației 
R. P. Romine la Conferința Comi
tetului celor 18 state pentru dezar
mare de la Geneva, a oferit un 
cocteil pentru atașații de presă ai 
delegațiilor participante la confe
rința, pentru unii membri ai aces
tor delegații si funcționari supe
riori din cadrul Oficiului european 
al O.N.U.

NEW YORK. — La 21 martie la 
Națiunile Unite a avut loc prima 
ședință a Comitetului înființat de 
Adunarea Generală a O.N.U. pen
tru a . supraveghea politica de 
apartheid dusă de guvernul sud- 
african. In funcția de președinte 
al comitetului a fost ales reprezen
tantul Guineei, Diallo Telli.

Comitetul alcătuit din reprezen
tat! a 11 țări, a hotărît să-și în
ceapă lucrările la 2 aprilie. S-a 
stabilit că ședințele de dezbateri 
ale comitetului vor fi publice.

lor democrați protestează cu 
hotărîre împotriva vărsării de 
sînge din Irak care trezește in
dignarea opiniei publice din 
lumea întreagă și căreia tre
buie să i se pună capăt. Aso
ciația a creat o comisie de ju
riști pentru cercetarea împre
jurărilor în care au Ioc asasi
nările și arestările din Irak, 
precum și a condițiilor în care 
sînt deținuți cei arestați.

CAIRO. — Purtătorul de 
cuvînt al comandamentului 
mixt al R.A.U. și Yemenului, 
cu sediul la Sanaa, a declarat 
că la 20 martie trupele R.A.U. 
și Yemenului au respins o în
cercare a mercenarilor de a 
pătrunde pe teritoriul Yeme-

PARIS. Asociația Interna
țională a juriștilor democrați 
a dat publicității o declarație 
de protest în legătură cu re
presiunile crunte la care sînt 
supuși oamenii progresiști din 
Irak. In numele respectului 
față de om și al drepturilor lui. 
se spune în declarație, Aso
ciația internațională a juriști-

WASHINGTON. — Intr-o decla
rație făcută la Washington în ca
drul unei conferințe de presă, mi
nistrul Afacerilor Externe al Nor
vegiei Halvard Lange care se află 
într-o vizită oficială în Statele 
Unite a reafirmat că țara sa res
pinge planurile americane de 
creare a așa-ziselor forțe nucleare 
multilaterale N.A.T.O. „Punctul de 
vedere al Norvegiei rămîne ne
schimbat", a declarat ministrul nor 
vegian, ziariștilor după o confe- 
rință_de o oră. cu subsecretarul de 
stat, George Ball.

MOSCOVA. — La Moscova se 
desfășoară în prezent lucrării» da
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construcție a altor două sectoare 
ale metroului — transmite TASS. 
Noile sectoare, în lungime de 6,5 
și 14 km vor face legătura între 
centrul orașului și noile cartiere 
de locuințe din nord-estul și sud- 
vestul capitalei sovietice. Planul 
septenal prevede construirea cî- 
torva linii noi, care vor constitui 
o prelungire a arterelor existente. 
Cea mai mare dintre acestea, in 
lungime de 13 km, va face legă
tura între centrul orașului și par
tea de nord-est, unde se constru
iește un mare raion de locuit. Prin 
intrarea în exploatare a noilor ar
tere, lungimea totală a liniilor me
troului din Moscova va fi de peste 
150 km, iar numărul stațiilor va 
crește pînă la 87.

HONGKONG. — Agenția 
United Press International a- 
nunță că la Hongkong conti
nuă, de cinci zile,. greva do
cherilor. Greviștii cer majora
rea salariilor, îmbunătățirea 
condițiilor de muncă. Mai 
multe nave au fost nevoite să 
părăsească portul fără a fi 
descărcate.


