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PRIN MUNCA PATRIOTICĂr
fi f

Proletari din toate țările, uniți-vă!

A TINERETULUI
\

Fier vechi 
(Pielăriilor>

Acțiunea de strîngere a fie
rului vechi în regiunea Brașov 
continuă. Tinerii participă cu 
însuflețire la această acțiune.

Pe tinerii din comuna Filimon Sîrbu i-am 
găsit dumin[că ia muncă patriotică- In ciire, 
rezultatele acțiunilor patriotice s-ar exprima 
astfel: tinerii au transportat 54 de căruțe de 
piatră de la o distantă de aproape 5 km. și au 
efectuat lucrările corespunzătoare: Încărcat, 
descărcat și împrăștiat piatra pe o porțiune 
de un kilometru din drumul principal al co
munei. Dar cifrele nu spun totul. Elanul și vi
goarea tinerească care au caracterizat acțiu

nea patriotică a tinerilor din comuna Filimon 
Sîrbu ne obligă să reținem cîteva detalii.

.-.Cele 18 cărufe erau pregătite. Tinerii con
ductori de atelaje, precum și cei repartizați 
pentru încărcarea lor erau gata de plecare. 
Cineva a propus să se cînte- Cu toții au fost 
de acord. Și astfel, tot timpul cit a durat 
munca patriotică, tinerii au fost însoțiți de 
cîntec și voie bună...

N. ARSENE

cînteia
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului
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Astfel de la începutul anului
și pînă în prezent tinerii din 
raionul Făgăraș au trimis spre 
oțelăriile patriei peste 500 tone 
de fier vechi. La colectarea a- 
cestei cantități s-au evidențiat 
tinerii de la U.P.R.U.C. Făgă
raș 110 tone, de la Combina
tul chimic Făgăraș cu 108 tone, 
Combinatul Victoria 140 tone 
și cei de la G.A.C. Pîrîu cu 
aproape 2 000 kg. Rezultate 
frumoase in această acțiune a 
obținut și tineretul din orașul 
Sibiu care anul acesta a reușit 
să colecteze 600 de tone. Din 
organizațiile U.T.M. din oraș 
mai mult a strins cea de la 
Uzinele „Independența” „Me
talurgica” „Balanța” Școala 
cimentară nr. 3 și Școala me- 
d.e nr. 1.

Conducători de partid și 
s-au intilnit cu

R.P.

t)

Romine

★
fierului vechi 
obiectiv impor-

11,000 POMI FRUCTIFERI

în ziua de 25 martie a avut 
loc la C.C. al P.M.R. o întîlnire 
cu noul Prezidiu al Academiei 
Republicii Populare Romine.

La întîlnire au luat parte 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnăraș, Chivu Stoica, 
Leonte Răutu.

Au fost prezenți tovarășii 
Ilie Murgulescu, președintele 
Academiei R. P. Romine, Iorgu 
Iordan și Ștefan Nădășan. vi
cepreședinți, Dumitru Dumi
trescu, secretar prim și alți 
membri ai Prezidiului.

Muncitor

Marii 26 martie 1963

de stat
Academiei

In pag, a ll-a:
în cursul 

conducătorii 
stat și membrii Prezidiului A- 
cademiei R. P. Romîne a avut 
loc o convorbire privind acti
vitatea Academiei.

Tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, relevînd realizările 
de seamă obținute de oamenii 
de știință, a felicitat în numele 
conducerii de partid și de stat 
pe președintele și Prezidiul 
Academiei nou aleși și le-a 
urat succes deplin în muncă.

întîlnirii, între 
de partid și de Pornind de la Inițiativa 

pionierilor (Tribuna in
structorului de pionieri)

„Povestea Alexandrei So
kolova” (cronica drama
tică)

SPORT

în pag, a lll-a ;

Colectarea 
constituie un 
tant în acțiunea de muncă pa
triotică a tinerilor din orașul 
Bacău. Mobilizați de organi
zațiile U.T.M. ei au reușit să 
colecteze și să predea astfel in 
anul trecut la I.C.M. cantitatea 
de 934 tone fier vechi. Multe 
organizații U.T.M. s-au evi
dențiat in această acțiune : cea 
de la Uzina metalurgică (103 
tone) de la Fabrica „Steaua 
roșie" (47 tone), Uzina „Mun
citorul liber” (30 tone).

Acțiunea de colectare a con
tinuat cu intensitate și în pri
mele luni ale acestui an. Cer- 
cetind cu ochiul bunului gos
podar rezervele existente în 
întreprinderi și in afara lor ti
nerii au colectat pentru oțelă
riile patriei noi cantități de 
fier vechi. Ei și-au propus să 
predea pînă Ia sfîrșitul anului 
la întreprinderea pentru 
iectarea Metalelor 1500 
fier vechi.

Co
tone

i anul trecut, 
tinerii din raio
nul nostru, mo
bilizați de orga
nizațiile U.T.M., 
au plantat pe
ste 12 000 de 

pomi fructiferi și ornamen
tali pe șoseaua Făurei-Opri- 
șenești (30 km), Șuțu-Ianca 
(12 km), Jirlău-Făurei, cit 
și în gospodăriile colective 
și personale. Multe din șo
selele și drumurile raionu
lui, primăvara capătă un 
farmec deosebit. Florile ci
reșilor, vișinilor caișilor, 
merilor și perilor transfor
mă primăvara aceste șosele 
în adevărate alei cu flori.

Continuînd această fru
moasă inițiativă, comitetul 
raional U.T.M. a întocmit 
din timp, împreună cu con
siliul agricol raional, un 
plan de acțiune în vederea 
plantărilor de pomi fructi
feri și ornamentali în aceas-

tă primăvară. Astfel, s-a 
stabilit ca tinerii din raio
nul nostru să planteze 11.000 
de pomi fructiferi, pe mar
ginea șoselelor și în incinta 
gospodăriilor colective.

Deja acțiunea a și fost în
cepută în întreg raionul. 
Numai într-o singură zi, de 
pildă, tinerii din gospodă
riile agricole colective din 
comunele Mircea Vodă, Fi- 
lipești, Bordei, Verde, Plopu, 
Jirlău, au plantat peste 
1.000 de pomi fructiferi.

Printre primii dintre tine
rii care au ieșit la plantatul 
pomilor au fost cei de la 
gospodăria colectivă din co
muna Mircea Vodă, care au

început plantarea de pomi 
fructiferi pe șoseaua Fili- 
pești-Mircea Vodă pe o dis
tanță de 5 km, porțiune ră
masă din anul trecut. In ve
derea plantărilor din aceas
tă primăvară o bună parte 
din gropi au fost săpate încă 
din anul trecut, iar altele se 
sapă acum.

Materialul săditor a fost 
asigurat, aflîndu-se în pre
zent în gospodăriile agricole 
colective. S-a stabilit ca ti
nerii din raionul nostru să 
termine de plantat toți cei 
11 000 pomi pînă în a doua 
jumătate a lunii aprilie.

Paralel cu acțiunea de 
plantare a pomilor fructi
feri, s-a început și curățirea

pomilor cît și dezinfectarea 
lor. Tinerii din gospodăriile 
colective din comunele O- 
prișenești, Plopu, Mircea- 
Vodă, Jirlău, Jugureanu, 
Rușețu și altele au și în
ceput lucrul în livezi.

în acest an, tinerii colec
tiviști din raionul nostru, 
mobilizați de organizațiile 
U.T.M., vor întreprinde o 
largă acțiune de amenajare 
în cadrul gospodăriilor co
lective a unor alei, piche
tate cu pomi fructiferi, alei 
ce vor fi îngrijite permanent 
de către ei.

AUREL CIORAN 
prim-secretar al Comitetului 

raional U.T.M. Făurei, 
regiunea Galați

I. B

Se înfrumusețează
orașul

dimi-
orașul

Duminică 
neața, în 
Constanța. Aici au 
loc numeroase ac
țiuni de muncă pa
triotică. La între
prinderea „Vinal- 
cool". în curte, sînt 
numeroși tineri : la- 
boranți, vinificatori, 
mașiniști. împreu
nă cu muncitorii 
vîrstnici amenajea
ză un parc. între
prinderea este nouă 
— funcționează de 
un an de zile. Are 
construcții moderne 
din beton și sticlă, 
cu linii armonioase, 
dar curtea rămăsese 
neamenajată.

Cei 32 de utemiști 
au ținut mai întîi o 
adunare, au discu
tat despre viitorul 
lor loc de recreere 
și au constituit o 
brigadă care să lu
creze pînă la termi
narea parcului. Iar 
acum, iată-i la lu
cru : sapă brazde, 
cară pămînt cu co
șurile, plantează 
brazi și pini. Se văd 
deja aleile mărgi
nite de tuia și ron
durile înconjurate 
de brazi.

— Utemiștii 
efectuat pînă acum 
circa 500 de ore de 
muncă patriotică — 
ne spune tovarășa 
Doxia Carp. După 
ce terminăm parcul 
vrem să organizăm 
din nou brigada — 
pentru un alt obiec-

au

tiv. Am prefera să 
lucrăm tot la un 
parc, doar ne-am 
„specializat"... Ră- 
mîne doar să ne în
drume comitetul o- 
rășenesc U.T.M. un
de să mergem. Și în 
oraș am văzut des
tule locuri unde pot 
fi create noi spații 
verzi : spre gară, pe 
faleză...

Lăsîndu-i pe har
nicii „grădinari* 
să-și continue mun
ca, am plecat spre 
Fabrica de celuloză. 
Aici, tinerii colectau 
fier vechi.

— Am adunat ca
pete de sîrmă ră
mase de la fostul 
șantier și bucăți de 
tablă ruginite — 
ne informează tova- 
rășul Marcu Dumi
tru. Cei mai harnici 
dintre noi au fost 
Marin Teodorescu, 
Mihai Miriac și Flo- 
rea Cenușă. Data 
viitoare vom orga
niza o acțiune de 
înfrumusețare a în
treprinderii.

— Și fierul vechi? 
Nu mai colectați ni
mic ?

— în planul orga
nizației ne-am pro
pus să avem mai 
multe acțiuni dar 
noi am cam termi
nat rezervele.

Să fie oare ade
vărat ? Facem o 
scurtă plimbare prin 
curtea fabricii și a-

vem o surpriză : în 
spatele unor maga
zii un cîmp întreg 
cu fier vechi.

— Cu fierul ăsta 
e o poveste. Au ve
nit și tovarășii de 
la I.C.M. și tot nu 
s-a rezolvat proble
ma. încă nu se știe 
ce anume mai poate 
fi folosit și ce ră- 
mîne de colectat — 
ne spune tovarășul 
Marcu. Direcțiunea 
fabricii a promis 
că va trimite un om 
să facă o triere.

— Dar e cam 
mult de atunci 1 — 
intervine un alt tî- 
năr. Ar trebui să 
adunăm bucățile 
mici de fier, piesele 
sparte și cele rugi
nite fără să mai aș
teptăm pe cineva 
să le trieze.

Bună propunere! 
La comitetul oră

șenesc U.T.M. am 
sosit tocmai cînd 
organizațiile U.T.M. 
informau despre re
zultatele acțiunilor 
patriotice:

— Aici întreprin
derea metalurgică 
„Energia". Astăzi au 
participat la acțiuni 
patriotice 124 de ti
neri care au reușit 
să colecteze 20.000 
de kg fier vechi.

— La noi, la IRTA
VICTOR 

CONSTANTINESCU

(Continuare 
în pag. a U-a)

TELEGRAMA
Tovarășului PALMIRO TOGLIATTI 

secretar general al Partidului Comunist Italian
Dragă tovarășe Togliatti,
Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei de naștere, Comitetul 

Central al Partidului Muncitoresc Romîn vă adresează dv., militant 
eminent al clasei muncitoare italiene și al mișcării comuniste interna
ționale, un salut frățesc și calde felicitări.

Lupta neobosită ce o desfășurați în fruntea Partidului Comunist 
Italian, de peste patru decenii, pentru înfăptuirea mărețelor idealuri 
ale clasei muncitoare, pentru făurirea unității sale de acțiune și a 
tuturor forțelor progresiste și democratice din țara dv., în interesul 
cauzei păcii și progresului social v-a făcut să ciștigați stima și încre
derea maselor muncitoare italiene. Activitatea dv. rodnică, indisolubil 
legată de lupta Partidului Comunist Italian, se bucură de prețuirea 
oamenilor muncii din țara noastră.

Vă urăm, dragă tovarășe Togliatti, multă sănătate, viață lungă și 
activitate rodnică pentru triumful cauzei socialismului și păcii, pen
tru viitorul luminos al poporului italian.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

Olimpiadele
de matematica si fizica

Intre 23 și 25 mar
tie s-a desfășurat, în 
întreaga fără, etapa 
regională a olimpia
delor de matematică 
și fizică organizate 
de societatea de 
științe matematice și 
fizice, Ministerul In- 
văfămîntului și C.C. 
al U.T.M., pentru e- 
levii școlilor de cul

tură generală, peda
gogice, profesionale 
și tehnice de mai
ștri.

S-au întrecut cu 
acest prilej elevii 
cu cele mai bune re
zultate la faza lo
cală, care s-au des
fășurat în aproape 
300 de centre din 
(ară.

Cîștigătorii fazei 
regionale vor parti
cipa în luna mai la 
concursul pe tară, 
iar finaliștii vor re
prezenta tara la cea 
de-a V-a ediție a 
Olimpiadei interna
ționale ce va avea 
loc în R. P. Polonă.

(Agerpres)

LA PRACTICĂ

Pregătiri în vederea în
cheierii anului de învă
țământ politic U.T.M. Ia 
sate

Zile de vacanță

CONCERT SIMFONIC
SUSȚINUT DE MUZICA

REPREZENTATIVA
A ARMATEI

în curtea întreprinderii

lor, tinerii de la „Vinal-

cool' au lucrat la ame-

najarea unor alei și la

plantarea brazilor.

Elevii din anul III de la cursurile de mecanizatori ale Centru
lui școlar agricol Cernavodă și-au început practica în G.A.S. și 
S.M.T. din regiunile Dobrogea și București. Viitorii mecanizatori 
vor pune în practică cunoștințele dobîndite Ia cursuri, se vor 
iniția în diferite probleme privind organizarea muncii și vor 
ajuta unitățile agricole să execute, în timpul optim și de bună 
calitate lucrările din actuala campanie.

(Agerpres)

Schimb de
Casa regională a creației 

populare Dobrogea a organi
zat duminică, la Constanța, un 
schimb de experiență la care 
au participat activiști ai case
lor de cultură și membri ai 
celor 18 cercuri literare orășe
nești și sătești din regiune. Au 
fost prezentate informări cu 
privire la desfășurarea primei 
etape a întrecerii dintre mem
brii cercurilor literare care s-a 
desfășurat între 7 noiembrie 
1962 și 1 martie. Cu acest pri
lej a avut loc o ședință model 
la cercul literar „Filimon Sîr- 
bu“ din Constanța și un semi
nar de poezie și proză. Au fost 
făcute recomandări cu privire 
la întocmirea textelor pentru 
brigăzile artistice de agitație, 
valorificarea folclorului local,

experiență
îmbunătățirea emisiunilor cen
trelor de radioficare și au fost 
stabilite măsurile în vederea 
organizării unui concurs lite
rar muzical.

(Agerpres)

Duminică seara a avut loc 
în sala Studioului de radiote- 
leviziune un concert simfonic 
susținut de Muzica reprezen
tativă a armatei cu concursul 
soliștilor și corului Ansamblu
lui de cîntece și dansuri al 
Armatei, dirijat de general 
maior Dumitru Eremia, laureat 
al Premiului de Stat.

La concert au participat 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Chivu Stoica, Ale
xandru Drăghici, Gheorghe 
Gaston Marin, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Mi
hail Florescu, ministrul indu
striei petrolului și chimiei pre
cum și un numeros public.

Programul a cuprins lucrări 
de George Enescu, Liszt, Ceai- 
covski, Beethoven, Glier, pre
cum și de Ion Dumitrescu și 
Dumitru Eremia.

Concertul s-a bucurat de un 
frumos succes.

(Agerpres)

In campania agricolă de primăvară
Timpul frumos din ultimele 

zile, a permis colectiviștilor și 
mecanizatorilor din raionul Is
tria să treacă cu toate forțele 
în campania agricolă de pri
măvară. Pe ogoarele celor 42 
de gospodării colective din cu
prinsul raionului s-au executat

arături de primăvară pe mai 
mult de 3 200 ha. Totodată, co
lectiviștii au trecut la însă- 
mînțarea culturilor din epoca 
I. Pînă acum, s-au însămîn- 
țat peste 800 ha, din care 354 
ha cu mazăre și 295 ha cu bor. 
ceag.

Fruntașe în munca de ară
turi și însămînțări sînt gospo
dăriile colective din Cogealac, 
Fîntînele, M. Viteazu, N. Băl- 
cescu, Panduru, Sinoe, Si. 
Rusă și altele 
CONSTANTIN DOLICEANU 

corespondent
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 ți citit telegrama 

de mai sus ? Vă 
rog s-o citiți, alt
fel nu veți 
înțelege 
semnificația 
ce urmează.

Marți, 19 martie, la ora 
cată, semnatarul telegramei, 
tovarășul Ion Năftănăilă, se 
afla pe scenă în mijlocul ce
lor 200 de tineri despre care 
anunțase atît de riguros ; mai 
exact, în mijlocul celor 118 
ucenici care formează corul. 
Dar să nu credeți că a inter
venit vreo inexactitate : mai 
sînt 65 de membri ai orches
trei, plus participanții la pu
nerea în scenă a poemului li- 
rico-coregrafic „O seară în 
port”... Total — 200. Școala are 
vreo 700 de ucenici.

Așadar, Năftănăilă se afla 
undeva, între băieții cu voce 
mai joasă și, cîntînd din tot 
sufletul, privea mina tovară
șului profesor Mihail Reabciuc, 
dirijorul, iar în spatele aces-

putea 
exact 
celor 
Așa-

indi-

tuia sala cu 900 de locuri, plină 
ochi. Dar în intervalele dintre 
bucățile interpretate mai avea 
timp să se uite cu îngrijorare 
în sală : s-a dat curs chemării 
sale ? Radiodifuziunea, da: 
uite cum robotesc tovarășii de- 
acolo, la aparatele lor care în
registrează fidel totul, chiar 
și vocea lui, a lui Năftănăilă. 
Dar corespondenții de presă ? 
Dar fotoreporterii ? Ar fi bine 
să nu lipsească. Nu de alta, 
dar așa a hotărît colectivul. 
Pentru spectacolul acesta, dat 
în cinstea fruntașilor în pro
ducție ai uzinei, ucenicii au 
muncit, nu glumă, să afle și 
lumea, au hotărît ei, cu toți. 
„Cu colectivul nu te joci”, 
gîndește Năftănăilă.

Mina unui prîslea coboară 
tija microfonului, scurtînd-o și 
aducînd-o pe potriva mărun- 
țeniei artistului, apoi banda de 
magnetofon înregistrează re
citarea sensibilă, a lui Constan
tin Cintea, din anul I. E o po
ezie cu care poetul Miron Radu

Paraschivescu cinstea aminti
rea lui Vasile Roaită, la nu
mai doi ani după chemarea si
renei. Așa cum stau acum u- 
cenicii, pe scena clubului unei 
uzine uriașe care produce 
tractoare moderne, pentru ță
rănimea colectivizată — așa 
cum arată ei, cu cămășile lor 
albe și pantalonii albi, într-o 
ținută care-i identifică întru 
totul cu primăvara romantică, 
evocarea unui alt ucenic care 
a trăit din greu și a murit a- 
cum 3 decenii, răpus de gloan
țe și baionete, suprapune două 
epoci istorice — o imagine 
greu de uitat. Pe urmă, alt 
ucenic, Ion Cincă, ridică tija 
microfonului și începe să cîn
te „Măruț roșu dintre vii’’:

„Măruț roșu dintre vii 
S-a dus mîndra la Sibii 
Nu s-a dus ca să nu vie 
Ci s-a dus să-nvețe a scrie 
Să lucre-n gospodărie”...

Și are Ion Cincă surtucel

albastru, eu înflorituri, și briu 
roșu, împodobit cu fir, și se 
vede din felul cum ondulează 
vocea că-i place Benone Si- 
nulescu și tare ar vrea să-i 
semene. Și după alte cîntece, 
cu alți soliști, cu intervenții 
ale corului, cu chiuituri și stri
gături moldovenești, care aduc 
ecoul folticinenilor tocmai aici, 
la poalele Tîmpei, după val
suri de concert, și după Hațe- 
gană, după ce și Constantin 
Cioban, unul blond, frumușel 
și cîrn, și-a mișcat ștrașnic de
getele pe strunele balalaicii 
evocînd în tremur argintat 
strălucirea lunii deasupra ste
pelor rusești, după toate aces
tea și multe altele încă tova
rășii de la Radiodifuziune 
și-au strîns benzile de magne
tofon în casetele respective și 
au plecat. Iar Năftănăilă, se
cretarul organizației U.T.M. al 
anului II a coborît, cu corul, 
de pe scenă, cu mulțumirea că 
înjsemiobscuritatea sălii a ful
gerat de cîteva ori blitzul fo

Și ei iac parte dintre cei 700 de romantici
Foto: EMIL COJOCARU

Brăilei, unde a fost repartizat, 
și unde tractoarele care trec 
prin mina frățiorilor se bucu
ră de o bine-meritată cinste. 
Asta este o veste care merită 
să-i fie adusă la cunoștință lui 
nea Bălan, împreună cu niște 
flori, ori măcar cu un program 
artistic la înălțime.

Alți doi ucenici, 
dacea și Gheorge 
anul II, ar fi vrut 
impresie, produce 
asupra tovarășului 
Baiu, secretarul < 
de partid de secție, la forjă. 
Știu ei de ce. Ar fi în stare 
de orice ca să-i mulțumească 
într-un fel oarecare tovarășu
lui Baiu. Păi cum îi luase el 
în primire, acum cîtăva vre
me ? Indisciplinați, 
festări de 
cerințele 
delăsători

era 
ei 

Ni- 
că- 
Ni-

toreporterului, ceea ce înseam
nă că telegramele n-au fost în 
zadar.

li încălziseră însă, infinit 
mai mult, aplauzele. Fruntașii 
în producție și familiile lor 
erau, prin urmare, satisfăcuți 
de calitatea programului ce li 
se oferise. Or, aceasta 
principalul. Doar pentru 
fuseseră toate strădaniile, 
colae Radu din anul III îl 
uta prin sală pe tovarășul
colae Bălan, omul „sub mina 
căruia” lucrează, la secția de 
experimentare a noilor pro
totipuri. Nea Bălan era mul
țumit. Iar băiatul mai adăuga 
astfel încă o bucurie la aceea 
pe care i-o dăruise ziua : scri
soarea fratelui. A unuia din 
cei 4 frați Radu, dintre care 
unul e aici, la secția de mon
taj a Uzinei „Tractorul”, al
tul în armată, iar cel mai mare 
absolvind Institutul agronomic 
i-a scris mezinului ucenic, că 
a ajuns cu bine în gospodăria 
agricolă de stat din preajma

Anton Or- 
Sisea, din 

t să știe ce 
spectacolul 

i Gheorghe 
organizației

cu mani- 
indiferență față de 
practicii în uzină, 
la învățătură. Iar

ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare în pag. a Ul-a)



După încheierea primei etape a Spartachiadei de iarnă

a etapa pe asocia
ție a Spartachiadei 
de iarnă a tinere
tului, au participat 
aproape toți tine
rii comunei Teasc. 
Atit băieții cit și

fetele s-au întrecut la diferite 
discipline sportive cuprinse în 
regulamentul acestei competifii 
de masă. Șahul și trînta, să- 
tiiușul, tenisul de masă și hal
terele au atras în mod deose
bit tineretul.

O largă participare a cunos
cut și gimnastica, o probă des
tul de dificilă, pentru populari
zarea căreia am luat din vre
me măsuri. Astfel, în etapa 
pregătitoare, am organizat cu 
formația de gimnastică a ele
vilor programe demonstrative 
pe scena căminului cultural la 
care i-am invitat pe tinerii co
lectiviști să asiste. După de
monstrațiile elevilor i-am pof
tit pe spectatori pe scenă la o 
lecfie practică de gimnastică- 
Metoda s-a dovedit eficace. Și 
Ia tenis de masă avem mul fi 
participant!'. Pentru a da între
cerilor un caracter mai antre
nant, am organizat o intilnire, 
în primele zile, între tinerii 
noștri și cei din Secui, sat în
vecinat cu noi.

In antrenarea tineretului la 
întrecerile Spartachiadei am 
simțit din plin și sprijinul or
ganizației de partid din comu
nă, al conducerii gospodăriei 
colective. Iată numai un exem
plu : pentru a ne crea o bază 
materială necesară întreceri
lor sportive, conducerea gospo
dăriei ne-a acordat din fondul 
social-cultural o sumă de 3 500 
lei. Din acești bani ne-am cum
părat echipament pentru gim
nastică, schiuri, mingi, sulițe, 
discuri, ghete și alte materiale 
pe care le păstrăm într-o ca
meră destinată special acestora.

Etapa pe asociafie a spar
tachiadei s-a încheiat. Dar ac
tivitatea sportivă în comună 
se destășoară cu aceeași inten
sitate. La căminul cultural, în 
jurul mesei de tenis, se adună 
in fiecare seară numeroși tineri, 
iar sala de șah (am amenajat 
o cameră numai pentru șah, 
unde avem 6 garnituri) este 
mereu plină' A început acum 
un concurs pentru cel mai bun

îbr v

masa continua.
șahist din comună. La această 
întrecere nu am stabilit nici o 
limită de vîrstă, așa că parti
cipă și copii, dar și oameni mai 
în vîrstă.

Comitetul U.T.M. din comună, 
a întocmit un plan de activita
te care cuprinde pregătirile ce 
le vom întreprinde pentru se
zonul sportiv de primăvară și 
vară. Astfel, vom organiza în- 
tîlniri sportive cu tinerii din 
Bratovoești, Malu Mare, Secui, 
întreceri pentru care am și în
ceput antrenamentele. Am se
lecționat un lot de sportivi 
printre care se numără tinerii 
Toma Mateescu, Valeriu Mi
hai, Florea Vișan și alții. Un 
sprijin deosebit in aceste pre
gătiri primim din partea tova
rășului Năstase Cărămidă, pro
fesor de educație fizică la școa
la din comună’

în curînd, vom organiza o 
duminică cultural-sportivă în 
comuna Teasc ; vom forma, de 
asemenea, o echipă de hand
bal în șapte și una de volei, 
în afara celor care au activat 
anul trecut.

In planul nostru de viitor 
vom mai înscrie amenajarea 
unei popicării, pentru care vom 
primi ajutor din partea gospo
dăriei colective și a sfatului 
popular. Și, se înțelege, vom 
continua activitatea sportivă de 
sală, ca trînta, șahul, tenisul de 
masă, gimnastica, prin organi
zarea unor concursuri la care 
să participe toți tinerii.

Pregătirile
celor mai

WSțg

categoriei

multe
partide disputate

observatorilor
federali

martie, la bazinul acoperit Flo- 
s-au desfășurat întrecerile de

fost cei mai

PETRE CONSTANTINESCU 
secretar al comitetului U.T.M. 

ION ENACHE 
președintele asociației sportive 

din comuna Teasc, raionul 
Craiova

Rapid, atacă supranumeric poarta petroliștilor.

RANGA

returului campionatului
A de fotbal

n zilele de .13 și 24 
reasca din Capitală 
natație rezervate școlilor sportive de elevi din țară. 
Concursul, dotat cu „Cupș Sfatului popular al Ca- 
italei“ a avut ca scop ridicarea pregătirii sportive 
și a performanțelor tinerilor elevi, urmărind tot
odată întărirea activității secțiilor de natație din 

cadrul școlilor sportive. Cu această ocazie l-am rugat pe tova
rășul Mihai Constantin, secretarul general al Federației romîne 
de natație. să ne răspundă la cîteva întrebări.

— Cum apreciați dezvoltarea activității juniorilor înotători 
din țara noastră ?

— Față de anii precedenți evoluția acestor sportivi se prezintă 
în real progres, mai ales la capitolul execuții tehnice. Aceasta, 
după părera mea, se datorește printre altele și faptului că antre
norii și profesorii lucrează conform cu cerințele actuale ale na- 
tației noastre.

— Care este părerea dumneavoastră despre actualul concurs ?
— în primul rind țin să remarc buna organizare, de care s-a 

îngrijit Școala sportivă de elevi nr. 2 din București. Consider 
că scopul propus in acest concurs a fost atins. în competiție au 
intrat zece școli din opt regiuni ale țării, numărul participanți- 
lor depășind cifra de 300. De reținut este fapul că, pentru prima 
oară într-un concurs de natație rezervat copiilor, numărul fe
telor a depășit numărul băieților participanți.

— Spuneți-ne cîteva cuvinte și despre felul în care s-au pre
zentat cele opt regiuni în această competiție.

— Față de condițiile de pregătire pe care le-au avut Ia dispo
ziție, reprezentativele din țară s-au prezentat mai bine decît 
Bucureștiul. Remarcabil este modul în care au participat la con
curs înotătorii din Timișoara și mai ales juniorii mari. Aceasta 
ne face dovada că în Timișoara s-a dat atenția cuvenită pregă
tirii pe uscat a înotătorilor. Apoi, Reșița confirmă. în conti
nuare, buna pregătire dovedită pînă în prezent, ocupînd nume
roase locuri I. în evident progres s-au prezentat si înotătorii din 
Sibiu, oraș cu o mai mică tradiție în natație, dar care a reușit 
să dea cîteva elemente talentate, ocupînd loouri fruntașe (locul 
I la 100 m delfin juniori mari).

— întrucît sezonul de vară se apropie, ce măsuri au fost luate 
pentru buna desfășurare a activității înotătorilor juniori? _

— La baza activității în rîndurile copiilor vor sta, ca Și pînă | 
acum, centrele de inițiere, care în acest an se vor dubla ca nu
măr față de 1962. Evident, aceste centre vor cuprinde un număr I 
și mai mare de elemente tinere neinițiate în natație. Pentru ■ 
aceasta, în afara bazelor existente, vor mai fi puse la dispoziție | 
și bazinele acoperite din Galați, Cluj și Oradea, iar în aer liber ■ 
cel din Parcul sportiv „Dinamo“ și bazinele Obor și Izvor, oare 
sînt în curs de reamenajare. în acest an vor mai funcționa și 
cîteva centre de inițiere pe litoral. Tot pentru buna desfășurare 
a antrenamentelor, la centrele de inițiere va participa, alături 
de antrenorii și profesorii calificați, un număr apreciabil de_ ins
tructori voluntari. Sperăm că tot ceea ce se face în această di
recție va aduce un reviriment în natația din țara noastră, dîn- 
du-ne astfel posibilitatea să selecționăm un lot de elemente 
tinere capabile de performanțe valoroase.

S. UNGUREANU

I

SCURT
me

de
• Cea de-a doua partidă a 

ciului pentru titlul mondial 
șah dintre marii maeștri sovietici 
Mihail Botvinnik șl Tigran Petro
sian s-a terminat remiză la muta
rea 36. Partida treia are loc 
miercuri. Cu albele va juca Pe
trosian. Scorul este de 1,5—0,5 în 
favoarea lui Botvinnik.

• Cursa ciclistă internațională 
la care au participat cei mai buni 
alergători din R. S. Cehoslovacă, 
R P. Ungară și R. P. Romînă s-a 
încheiat luni cu victoria lui Con
stantin Dumitrescu. In cele trei 
etape concurentul romîn a reali
zat timpul de 8h06’10”,

• Selecționata de lupte clasice 
a R. P. Romîne, aflată în turneu 
prin U.R.S.S., a sosit la Alma-Ata, 
capitala Kazahstanului. Aici, luptă, 
lorii romîni au susținut o întîlnire 
amicală cu reprezentativa Asocia
ției sportive „Lokomotiv". Victo
ria a revenit echipei romîne cu 
5,5—2,5 puncte.
• Duminică a fost programată 

o nouă etapă din cadrul campio
natului republican de rugbi. In 
Capitală s-au desfășurat trei întîl- 
niri: Dinamo a învins cu 11—0 pe 
Farul Constanta, Gloria a întrecut 
cu 3—0 pe C.S.M.S. Iași, iar Pro
gresul a dispus cu 6—0 de Unirea.

Pornind
de la inițiativa

pionierilor

Două instantanee din com
petiția juniorilor înotători 
disputată la bazinul Flo- 
reasca: schimb de ștafetă 
(sus) i prima cunoștință, 
primul schimb de impresii 

(jos).

Foto : R. VASILE

ANGELO NICULESCU (me
ciul Rapid — Petrolul). în ciu
da scorului de 6—1, care ar 
lăsa să se întrevadă o victorie 
ușoară a Rapidului și un joc 
„în sens unic”, întrecerea a 
fost interesantă, cu multe mo
mente de fotbal bun, oferite 
mai ales de învingători. în a- 
cest joc, Rapid a acționat în 
viteză, cu multă hotărîre. Cel 
mai bun compartiment al fe
roviarilor a fost linia de patru 
fundași (Greavu, Motroc, Lan- 
ga, Dan Coe) care a jucat sim
plu, decis, urmărind la fiecare 
fază îndepărtarea pericolului 
de la poarta proprie prin de
gajări hotarîte, fără complica
ții. Exact invers a jucat linia 
de fund ploieșteană. Fundașii 
oaspeți au făcut execuții teh
nice inutile în careu, au gre
șit de cîteva ori și aceasta i-a 
costat: au primit o înfrîngere 
la un scor foarte sever. Am 
remarcat, de asemenea, insis
tența în atac a rapidiștilor, 
care au tras mult la poartă și 
au știut să profite din plin de 
greșelile adversarilor. Echipa 
feroviară a avut un foarte bun 
coordonator în interul Geor
gescu, care a acoperit o mare 
suprafață de teren. O mare 
rază de acțiune, iată o carac
teristică a jocului modern pe 
care, feroviarul și-a însușit-o 
bine. Petrolul a constituit o 
decepție prin lipsa sa de vi
goare. în cîmp, ploieștenii au 
dat satisfacție, iar în repriza 
a doua au avut inițiativa 
chiar mai mult decît învingă
torii lor. Atacanții însă s-au 
mișcat prea lent și au evitat 
regulat cioonirile cu adversa
rul. Echipa a părut resemnată 
după 1—3, scorul de la pauză. 
O formă îngrijorătoare a ma
nifestat portarul ploieștean 
Sfetcu, component al lotului 
reprezentativ.

TRAIAN TOMESCU (meciul 
Progresul — Minerul Lupeni). 
A fost un meci de nivel teh
nic slab, la nivelul locurilor 
ocupate de cele două echipe

în clasament. Deși juca pe te
ren propriu și întîlnea un ad
versar inferior ca potențial 
tehnic, echipa Progresul a in
trat pe teren parcă timorată, 
jucătorii neputîndu-se „scutu
ra” de nervozitatea pe care 
le-o dădea importanța pentru 
ei a celor două puncte puse 
în joc. Cred că jocul slab al 
bucureștenilor e mai mult o 
chestiune de atmosferă în ca
drul echipei, de pregătire mo
rală, decît de incapacitate teh- 
nico-tactică. Terenul greoi, a- 
lunecps, a împiedicat și el des
fășurarea unui joc mai bun.

Echipele au comis multe gre
șeli tehnice, au jucat fără 
orientare. Ele au fost slabe în 
ce privește finalizarea ; de alt
fel, două dintre cele trei go
luri marcate au fost înscrise 
din greșeli de apărare. De la 
oaspeți mi-au plăcut doi ju
cători : portarul Sziklai și sto
perul Costin. Remarc, de ase
menea, ca pozitiv, faptul că 
minerii au dovedit o mare 
putere de luptă și că au jucat 
deschis, luptînd continuu pen
tru un rezultat cît mai bun.

BASIL MARIAN (jocul 
Steagul roșu — Știința Timi
șoara). Partida a fost influen
țată de starea terenului, aco
perit de zăpadă, iar apoi de 
noroi. Adaptîndu-și mai bine 
execuțiile tehnice la starea te
renului, localnicii au cîștigat 
pe merit. Ei au atacat mai in
sistent și au speculat greșelile 
apărării adverse (mai ales la 
golurile al doilea și al treilea). 
Brașovenii au avut o bună 
pregătire fizică, menținînd a-

celași ritm pe tot parcursul, 
au folosit rațional extremele 
și au jucat cu doi stoperi nu
mai atunci cînd situațiile de 
joc i-au obligat. Timișorenii 
au jucat „pe perioade”, au pa
sat mult lateral, n-au pericli
tat poarta în mod serios. în 
încheiere, țin să subliniez u- 
nele intrări dure ale lui Sere- 
dai de la brașoveni și Jenei 
de la Știința. De asemenea, o 
impresie proastă a făcut-o 
ieșirea nesportivă a lui Hașoti 
care, în min. 82, în urma unei 
ciocniri cu Petescu, a aruncat 
cu un pumn de zăpadă ames
tecată cu noroi în jucătorul 
timișorean.

I. BÂLĂNESCU (jocul Di
namo Bacău — Steaua). în a- 
ceastă partidă s-au înfruntat 
jocul calm, bine organizat al 
bucureștenilor, cu puterea de 
luptă și avîntul localnicilor. 
Steaua, cum e și normal, a 
avut cîștig de cauză din aceas
tă înfruntare. Deși militarii au 
fost dominați în primele 25 de 
minute și în ultimul sfert de 
oră, ei au cîștigat cu ușurință, 
cu toate că scorul de 3—2 ar 
indica o luptă echilibrată. 
Steaua a avut numai 14 ac
țiuni de atac, față de cele 28 
ale gazdelor, dar jucătorii mi
litari au știut ce vor pe teren, 
au pasat gîndit, și-au pregă
tit fazele. Punctul forte al e- 
chipei l-au constituit mijlocașii 
Crișan și Jenei. Ei s-au mișcat 
mult pe teren. împreună cu 
Constantin au 
buni oameni ai echipei. Băcă- 
oanii n-au mai reeditat jocul 
din prima etapă. Ei au presat 
insistent, dar fără orizont, 
confuz, fără acțiuni „lucrate”. 
Cred că s-a muncit insuficient 
pentru omogenizare la această 
echipă, care risipește energie, 
dar necoordonat. Jocul a fost 
corect, sportiv. O impresie ne
plăcută a lăsat-o atitudinea 
unei mici părți din public, 
care, după joc, s-a manifestat 
nesportiv la adresa oaspeților.

n unitatea noastră 
la activitatea pio
nierească participă 
cu interes toți pio
nierii și școlarii, 
majoritatea acțiu
nilor fiind propuse

și organizate de pionierii în
șiși.

Stimularea inițiativei pio
nierilor constituie o preocu
pare permanentă a colectivu
lui de conducere al unității. 
Una din formele folosite în 
acest scop sînt discuțiile orga
nizate de instructorii de deta
șament cu pio
nierii cărora li 
se solicită păre
rea asupra ac
tivităților ce-ar 
dori să le or
ganizăm. Pro
punerile multor 
pionieri, ideile 
lor, s-au dove
dit a fi deose
bit de valoroase 
în munca noas
tră. Iată, de 
pildă, cum s-a 
născut și orga
nizat una din 
icțiunile între
prinse în detașamentul clasei 
a IlI-a. Intr-o discuție cu pio
nierii, aceștia și-au exprimat 
dorința să cunoască mai multe 
poezii, să învețe să recite ver
suri. Pionierii au fost de pă
rere că ar fi bine să se orga
nizeze un concurs cu toți pio
nierii, pentru cel mai bun re
citator. Instructoarea detașa
mentului, Sandu Teodora, i-a 
ajutat in organizarea con
cursului. La concurs au parti
cipat toți pionierii din detașa
ment, fiecare străduindu-se să 
învețe cîte două poezii obli
gatorii și mai multe poezii la 
alegere. Această inițiativă a 
fost extinsă apoi la toate de
tașamentele.

In același mod s-a organizat 
la detașamentul clasei a Vll-a 
montajul muzical-literar pe 
tema „Frumoasă ești, mândră 
țară, Republică Populară”. Ma
joritatea pionierilor au contri
buit la buna organizare a a- 
cestei acțiuni propusă de ei: 
10 pionieri au recitat poezii 
dedicate Republicii, 3 pionieri 
au fost soliști, detașamentul 
întreg a pregătit numeroase 
ctntece. La sfirșit, pionierii din 
detașament au învățat incă 
două cîntece noi despre patrie: 
„Patrie, pămînt de aur” și 
„Frunzuliță, floare-albastră”.

Numeroase sînt acțiunile 
care se organizează ca urmare 
a inițiativei pionierilor.

Intr-o zi mergeam spre casă 
cu o colegă. La un moment 
dat, pe o stradă, unde era și 
circulație de mașini, mai mulți 
pionieri de la noi din școală 
și de la alte școli, inițiaseră 
un concurs de patinaj. Am pri
vit cu interes concursul, dar 
m-a și îngrijorat. Nu era locul 
potrivit pentru patinaj. L-am 
oprit pe un pionier din școala 
noastră și l-am întrebat:

— De ce patinați aici, pe 
stradă ?

— Dacă nu avem patinoar... 
— mi-a răspuns el.

In discuția noastră au inter

venit și alți pionieri. Ei au fost 
de părere că in curtea școlii 
noastre s-ar putea amenaja un 
patinoar. Cu multă hărnicie, 
pe grupe, în cîteva zile, pio
nierii, în frunte cu instructorii, 
sub îndrumarea profesoarelor 
de sport Stincel Stela și Sprin
ceană Lucreția, au amenajat 
patinoarul. Totodată, s-a în
ceput și acțiunea pentru con
fecționarea a 40 de crose ne
cesare echipelor de hochei ce 
s-au organizat. Nu mult timp 
după aceea, pe patinoar aveau 
loc entuziaste întreceri.

Se întîmplă, 
uneori, ca unii 
instructori de 
detașament, lip" 
siți de experi
ență, să împie
dice dezvolta
rea in iț i a t i- 
vei pionierilor. 
Așa, de pildă, 
la unele jocuri 
de orientare, 
instructorii de 
pionieri, cu 
scopul de „a a- 
juta” detașa
mentul, le spun

în amănunt, punct cu punct, 
ce au de făcut în acest 
joc, astfel că pionierii nu mai 
aveau nevoie să gîndească, nu 
mai aveau nevoie să întreprin
dă o acțiune proprie. In felul 
acesta, se pierdea, de fapt, în
suși farmecul și caracterul e- 
ducativ al jocului. Ne stră
duim să nu mai repetăm ase
menea greșeli.

A da posibilitate copiilor 
să gîndească mai mult, a le 
stimula inițiativa înseamnă, 
intr-adevăr, a se munci crea
tor, a răspunde cerințelor creș
terii calității activității pionie
rești.

In caietele de însemnări ale 
instructorilor de pion teri din 
școala noastră există multe 
inițiative ale pionierilor notate 
pentru a fi înfăptuite. Așa, de 
pildă, la propunerea unor pio
nieri din mai multe detașa
mente, in lunile viitoare se va 
organiza un concurs pe unita
te pentru „Cel mai frumos al
bum” pe tema muncii desfășu
rate în vederea desăvîrșirii 
construirii socialismului in 
R.P.R. La detașamentul clase
lor a VI-a și a VII-o s-a făcut 
propunerea să se organizeze a- 
dunări pe teme ca : „Omul a 
pătruns în Cosmos”, „Erois
mul azi”. Nu de mult, a fost 
făcută propunerea să se orga
nizeze un cerc foto, propunere 
care a fost deja realizată.

Colectivul de conducere al 
unității de pionieri și-a pro
pus ca și pe viitor să stimuleze 
și mai mult inițiativa pionie
rească. Pentru aceasta, vom 
antrena cit mai mulți pionieri 
în organizarea activităților. Cu 
cit pionierii vor participa mai 
mult în organizarea acțiunilor, 
cu atit se va dezvolta mai mult 
inițiativa lor.

GEORGETA 
CONSTANTINIUC 

instructoare superioară 
la unitatea de pionieri de la 
§coala medie nr. 3 din Suceava

Se înfrumusețează orașul
(Urmare 

din pag. l-a)

nr. 1, tinerii au lu
crat la înfrumuseța
rea întreprinderii.

— în port, tinerii 
de la S.N.M.C. și 
Mișcare C.F.R. au 
lucrat la demolarea 
unor clădiri vechi 
pe locul unde se va 
construi noul de
pou.

Discutînd despre 
viitoarele acțiuni 
patriotice ale tine
rilor constănțeni, 
tovarășul Florin 
Iorcescu, prim-se- 
cretar al Comitetu
lui orășenesc U.T.M. 
Constanța ne-a 
spus :

— După ultimele 
convorbiri avute la 
sfatul popular al o- 
rașului s-au profilat

noile obiective. Iată 
cîteva dintre ele: 
plantarea arborilor 
pe șoseaua Ovidiu- 
Constanța; scoate
rea nisipului din 
perdeaua vegetală 
de protecție de Ia 
Mamaia; demolări 
pe bulevardul To
mis ; colectarea a 
1050 de tone fier 
vechi.

f---
(f Pe scena Teatrului

Regional
București

de la 
literar

I 
I
I 
I
9

I
I
8
I
I 
I
I
I
1

ornind 
scenariul 
al binecunoscutu
lui film sovietic 
„Femeia deputat” 
— adaptat pentru 
scenă de Dinu

Cernescu — Teatrul Regional 
București a realizat, de curînd, 
un reușit spectacol, menit să 
răspundă profilului și sarcini
lor importante încredințate a- 
cestui tinăr colectiv artistic.

Cu mijloace scenice moder
ne și agitatorice, avînd darul 
să lumineze mesajul politico
social al textului, spectacolul 
desfășoară înaintea noastră, 
într-o bogată suită de tablouri 
cu valoare simbolică, povestea 
emoționantă a vieții unei sim
ple femei ruse, una din mili
oanele de femei pe care revo
luția socialistă le-a chemat pe 
baricadele ei, în numele vieții, 
al demnității și fericirii.

Biografia Alexandrei Soko
lova reflectă, așa dar, în da
tele ei esențiale, istoria însăși 
a poporului sovietic, in lupta 
sa glorioasă pentru înfăptuirea 
programului leninist de cons
truire a edificiului lumii so
cialiste. Scenariul evocă anii 
eroici în care în viața satului 
sovietic se desăvîrșește proce
sul colectivizării, 
lui bogăție de 
planul eliberării spirituale a

cu infinita 
implicații pe

țăranului, de transformare re
voluționară a conștiinței lui, 
veacuri de-a rlndul subjugată 
unor raporturi sociale nedrepte 
și neomenoase, prejudecăților 
și misticismului.

Drumul străbătut de tinăra 
țărancă Alexandra Sokolova, 
de la condiția umilă a femeii 
tiranizată, în copilărie de 
spectrul foamei și cîinoșenia 
chiaburilor, apoi de prejude
cata inegalității in fața băr
batului, pînă la cucerirea ace
lei revoluționare conștiințe so
ciale care a sădit in întreaga 
ei ființă descătușată sentimen
tul demnității și al capacității 
de a-și făuri fericirea prin 
propriile ei forțe, această evo
luție simbolică își află in rîn- 
durile spectatorilor un ecou 
vibrant și emoționant.

Din acest punct de vedere, 
spectacolul destinat a fi pre
zentat, in primul rind, colecti
viștilor sintem siguri că va în
truni, ca Și din partea tuturor 
iubitorilor noștri de ' ........
unanimă adeziune, 
principal al acestui 
este caracterul lui _ 
agitatoric, servit pe planul ar
tistic la un nivel superior.

Evident, adaptarea pentru 
teatru a unui scenariu desti
nat a fi realizat cu mijloace 
cinematografice a avut de in- 
tîmpinat pericolul unei anume

schematizări, și eforturile au
torului in această direcție pot 
fi considerate meritorii. Bine
înțeles, nu se poate afirma că 
efectele amintitului pericol nu 
se resimt în diverse tablouri 
prea expozitive, lipsite de sevă 
dramaturgică. In ansamblu, 
însă, scenariul dramatic izbu
tește să rotunjească convingă
tor imaginea vieții eroinei.

teatru, o
Meritul 

spectacol 
politic și

La aceasta a contribuit, insă, 
în mod salutar, inspirata con
cepție regizorală a directoru
lui de scenă George Teodo- 
rescu. Adaptarea pentru scenă 
n-a fost lipsită — și aici își 
află izvorul unul din meritele 
deosebite ale regiei — de ele
mentul cinematografic, ci, 
dimpotrivă, cu o fantezie de 
bună calitate, acest element a 
fost utilizat din plin și reve
lator.

Aceasta și constituie una din 
trăsăturile modeme, îndrăzne
țe ale concepției regizorale 
care a asigurat spectacolului

ținuta pe care o salutam mai 
înainte.

De-a lungul întregului spec
tacol, desfășurarea numeroase
lor episoade — bine conduse în 
ceea ce privește ritmul impri
mat — este susținută de un co
mentariu cinematografic (re
gia : Paul Barbăneagră, ope
rator : Sergiu Huzum), valo
ros atit prin contribuția sa la 
împlinirea și reliefarea ideilor, 
cit și prin realizarea sa ca a- 
tare, și care se integrează per
fect atmosferei simbolice a 
spectacolului, contribuind din 
plin la crearea ei. Efectul 
comentariului cinematografic 
este astfel de cel mai bun au
gur pentru sublinierea preg
nantă a mesajului piesei, în- 
scriindu-se ca un factor deter
minant pentru caracterul viu 
agitatoric al spectacolului in 
întregimea lui. Un sprijin pre
țios în realizarea concepției 
regizorale s-au dovedit a fi, 
apoi, scenografia lui Camilla 
Osorovitz și ilustrația muzi
cală a inginerului Lucian lo- 
nescu.

Distribuția a cuprins, în 
principalele roluri, pe cițiva 
din cei mai înzestrați membri 
ai colectivului Teatrului regio
nal și contribuția lor se cuvine 
a fi relevată.

Rolul Complex și dificil al 
Alexandrei Sokolova a fost în

Victoria Dinu și Silviu Stănculescu într-o scenă din spectacolul 
„Povestea Alexandrei Sokolova”

credințat actriței Victoria 
Dinu, care s-a dovedit pe de
plin receptivă la datele eroi
nei, realizînd una dintre cele 
mai reușite creații ale sale. 
Desfășurarea spectacolului a 
impus prezența scenică a ac
triței, care a izbutit să evoce 
cu pasiune și dăruire chipul u- 
nei femei simple, dar dirze, pe 
care revoluția socialistă a che
mat-o pe baricadele ei. In 
interpretarea sinceră, bine nu
anțată a Victoriei Dinu, A- 
lexandra Sokolova a fost 
astfel, pe rînd, umila soție de 
țăran sărac, neștiutoare și nă
păstuită, femeia care încearcă 
pentru prima dată sentimentul 
de a fi considerată om, luptă- 
toarea înflăcărată dar incă lip
sită de experiență pe frontul 
colectivizării, soția trăind dra
ma unei despărțiri dureroase, 
gospodarul chemat să chibzu- 
iască în numele satului întreg, 
comunistul în lupta deschisă 
cu dușmanul de clasă și, în 
sfirșit, alesul oamenilor mun

cii în forul suprem al patriei 
socialiste.

Silviu Stănculescu, interpre
tul secretarului comitetului ra
ional de partid, a fost, ca de 
obicei, autentic și convingător, 
cu același nedezmințit dar de 
a întruchipa pe eroul înaintat 
al zilelor noastre. Intr-un rol 
mai puțin decît episodic — 
Stașkov — Ion Marinescu s-a 
dovedit din nou actorul înzes
trat pe care îl cunoaștem.

Bune prezențe scenice, și de 
un pitoresc deosebit — actorii 
Cornel Gîrbea, remarcabil în 
rolul lui Efim Sokolov, Petre 
Dragoman (Teleghin), Rodica 
Popescu, Elena Maican etc. în 
general, trebuie spus că distri
buția întreagă, cu roluri de 
două sau trei replici, a susți
nut cu căldură acest spectacol 
merituos, venind să se înscrie 
pe linia acelor realizări pline 
de interes cu care tinărul tea
tru a debutat în urmă cu a- 
proape doi ani.

DINU SARARU



Pregătiri în vederea încheierii

anului de învătămînt

politic D. T. M. la sate

în comuna 
Clipicești

In raionul Tg. Mureș

Și în această comună, ca și 
în multe altele 
ciu, munca de 
cheierii anului 
politic U.T.M.
Membrii comitetului U.T.M. pe 
comună, repartizați pe cercuri 
politice U.T.M., îi ajută pe 
cursanți să revadă documente
le de partid și de stat studiate 
în timpul anului, notițele.

Cu sprijinul comitetului de 
partid au fost organizate de a- 
semenea și unele consultații în 
legătură cu indicațiile date de 
partid în vederea întăririi eco- 
nomico-organizatorice a G.A.C., 
sarcinile ce revin tineretului în 
această privință, contribuția ce 
trebuie să și-o aducă la efec
tuarea la timp și în bune con
diții a lucrărilor în campania 
agricolă de primăvară.

O măsură bună luată de co
mitetul U.T.M. pe comună a 
fost aceea că a anunțat din vre
me tuturor cursanților temele 
ce vor fi dezbătute în convor
birile recapitulative. Astfel, în 
cercurile politice de studiere a 
Statutului U.T.M. se va discuta 
despre U.T.M. — organizația 
tevoluționară de masă a tine
retului din R.P.R.; conducerea 
de către partid — izvorul for
ței și tăriei U.T.M.; centralis
mul democratic — principiul 
călăuzilor al structurii organi
zatorice a U.T.M. In cercurile 
„Să ne cunoaștem patria socia
listă" dezbaterile se vor purta 
în jurul unor teme ca: încheie
rea colectivizării agriculturii —■ 
o măreață victorie a poporului 
nostru condus de partid; sar
cinile organizațiilor U.T.M. în 
mobilizarea tineretului pentru 
consolidarea economico-organi- 
zatorică a G.A.C. și creșterea 
continuă a producției agricole 
vegetale și animale etc.

Eficace s-a dovedit și munca 
de popularizare a tinerilor 
fruntași in învățămîntul politic 
U.T.M. Despre metodele lor de 
studiu, despre modul în care 
se pregătesc pentru convorbi
rile recapitulative se vorbește 
la gazeta de perete, la stația 
de radioamplificare etc.

din raionul Pan- 
pregătire a în
de învățămînt 
este in toi.

In cadrul seminarului de 
pregătire a propagan
diștilor, care a avut loc 

de curînd tov. Constantin 
Vrînceanu, secretar al Comite
tului raional U.T.M. Tg. Mu
reș, a vorbit despre măsurile 
stabilite de biroul comitetului 
raional U.T.M. și despre sar
cinile propagandiștilor în pre
gătirea și buna desfășurare a 
convorbirilor recapitulative 
din cercurile politice U.T.M. 
de la sate. Cu acest prilej pro
pagandiștilor li s-au dat con
sultații asupra celor mai im
portante probleme din pro
grama cercului pe care îl con
duc, s-au purtat discuții pe 
marginea temelor ce vor fi 
dezbătute în cadrul convorbi
rilor recapitulative. Mai mulți 
propagandiști printre care 
Ioan Sandor de la G.A.C. Trei 
Sate, Agneta Ruja, de la 
G.A.C Vărgata, Paraschiva 
Szasz, de la G.A.C. Gălățeni, 
au prezentat referate despre 
eficacitatea învățămîntului po
litic U.T.M. și contribuția lui 
la formarea atitudinii noi, so
cialiste față de muncă a tine
rilor colectiviști, despre meto
dele pe care le-au folosit la 
predarea lecțiilor și în orga
nizarea convorbirilor în ca
drul cercurilor politice. Cu 
prilejul pregătirii secretarilor 
organizațiilor U.T.M. și a pro
pagandiștilor de la sate s-a 
discutat și s-a definitivat pla
nul

recapitulative în fiecare cerc 
politic, stabilindu-se ca în 
toate cercurile ele să aibă loc 
între 19 martie și 5 aprilie.

Comitetul raional U.T.M. a 
luat măsuri ca unele cercuri 
politice care au rămas în 
urmă să ajungă cu predarea 
lecțiilor la zi. La G.A.C. Isla, 
de pildă, unde în cercul pen
tru studierea Statutului U.T.M. 
s-au predat doar 5 lecții, pro
pagandistul va fi ajutat de 
tov. Irsai Kalman, instructor 
al comitetului raional U.T.M. 
să pregătească și să predea și 
celelalte două lecții. La fel 
s-au petrecut lucrurile și la 
G.A.C. din Dămieni, 
părți.

Pentru a ajuta la 
rea și desfășurarea 
condiții a tuturor convorbiri
lor recapitulative, secretarii și 
membrii biroului comitetului 
raional, aparatul acestuia, 
membrii comisiei de propa
gandă, au fost repartizați pe 
organizații de bază și cercuri 
politice U.T.M.. Ei vor ajuta 
cu acest prilej organizațiile 
U.T.M. să pregătească temei
nic și adunările generale 
U.T.M. în care se va analiza 
desfășurarea învățămîntului 
politic al utemiștilor și se vor 
stabili măsuri pentru ca în 
toată perioada de vară să se 
desfășoare o bogată activitate 
politică.

și în alte

organiza- 
în bune

desfășurării convorbirilor

PETRE LUJENSCHI
activist al U.T.M.

IN COMUNA
NEGULEȘTI

200 de tineri colectiviști au 
studiat în acest an în cele 
șapte cercuri politice U.T.M. 
care funcționează în comuna 
Negulești, raionul Tecuci. Pre- 
ocupîndu-se îndeaproape de 
buna desfășurare a învățămîn- 
tului politic comitetul U.T.M. 
pe comună a asigurat ca toate 
lecțiile și convorbirile să se 
;ină la datele stabilite. Aceas
ta a făcut ca toate lecțiile să 
fie predate la zi, iar în mo
mentul de față să se desfășoa
re o temeinică muncă de pre
gătire a convorbirilor recapi
tulative.

Toți cursanții, împreună cu 
propagandiștii, au fost mobili
zați la consultațiile organizate 
de comitetul de partid în legă
tură cu căile de întărire eco- 
nomico-organizatorică a G.A.C., 
perspectivele de dezvoltare a 
gospodăriei lor colective etc. 
De asemenea pe data de 2 a- 
prilie, tov. Ion Pașcău, secre
tar al comitetului raional 
U.T.M., va ține în fața cursan- 
ilor o expunere despre orga

nizația de bază — temelie a 
U.T.M., sarcinile organizației 
de bază în educarea comunis
tă a tineretului, în mobiliza
rea tinerilor colectiviști la în
tărirea economico-organizato- 
rică a G.A.C. Cei șapte propa
gandiști. împreună cu membrii 
comitetului U.T.M. pe comună 
și ai comitetului organizației 
de bază U.T.M., îi ajută pe 
cursanți să-și revadă notițele, 
să și le completeze pentru a 
se pregăti cît mai temeinic în 
vederea convorbirilor recapi
tulative.

Pe data de 3 și 8 aprilie în 
comună vor avea loc prima și 
respectiv a doua convorbire 
recapitulativă. Pînă la 15 apri
lie, se va ține și adunarea ge
nerală U.T.M. în care se va 
analiza învățămîntul politic și 
se vor stabili măsuri pentru 
asigurarea unei bogate activi
tăți politice și în perioada de 
vară.

I. MIHAI
activist al U.T.M.

A apărut: 
TINARUL LENINIST

Revistă editată de C.C.
al U-T.M. — Martie 1963

DIN SUMAR :
A IV-A CONFERINȚĂ PE 

ȚARĂ A U.A.S.R. ; P. Ștcfă- 
nescu — Judecata opiniei pu
blice ; M. COMARONI — în 
fața colectivului trebuie să 
răspunzi! ; Al. Atanase — 
Exemplu In muncă și în viață ; 
R Bucșe — Plenara — organ de 
conducere colectivă ; I. Ungur 
— Comisia tineret muncito
resc ; S. Sandu — Control o- 
perativ și eficace ; D. Ioana — 
Colectivul — educator exi
gent ; P. Lungu — Muncă 
nouă — oameni noi; S. BOLI- 
AC — Temelie trainică recol
telor bogate ; V. Nicolau — 
Activitatea politică-educativă 
în rîndul studenților ; A. Ghi- 
ga — Conferințe educative 
pentru elevi ; A. Caraba — 
Distincțiile pionierești — sti
mulent în muncă ; M. Daia — 
Sfatul unității de pionieri.

d

ȘTEFAN NECANIȚCHI

în
țămînt politic U.T.M. 
1962—1963 în satele 
raionului Fălticeni 
și-au desfășurat ac
tivitatea 125 de 
cercuri de învăță- 
mînt politic U.T.M., 
în cadrul cărora au 
studiat peste 3 000 
de tineri colecti
viști, tineri munci
tori din S.M.T. și 
G.A.S. în cele mai 
multe din cercuri 
au fost pînă acum 
predate toate lec
țiile din programă, 
în cercurile politice 
U.T.M. din satele 
Huși, Manolea, Pe- 
tia, Boroaia propa
gandiștii organizea
ză în momentul de 

cursanți 
asupra 
impor-

anul de învă-

fată pentru 
consultații 
celor mai

A
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șezătoare (aspect din „Serbarea primăverii" oferită părinților 
elevii claselor a Il-a a Școlii de 8 ani nr. 92 din București).

vacanță!
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A doua întîlnire 
prietenilor Muzeului 
de artă al R.P.R.

„Ce aduce nou Renașterea 
în Artele Plastice" — așa a 
fost intitulată conferința ți
nută de criticul de artă Con
stantin Suter în cadrul celei 
de a doua întâlniri a priete
nilor Muzeului de artă al 
R.P.R. la care au luat parte 
numeroși iubitori ai artei 
plastice. însoțită și de proiec
ții, conferința a fost ascultată 
cu deosebit interes de către 
auditori.

După expunere au fost pre
zentate 4 scurte filme docu
mentare dintre care mențio
năm în mod deosebit cel 
despre celebra pictură „Ma
dona Sixtină" (producție so
vietică) și El Greco în Tole
do (producție spaniolă).

I. BODEA

Foto: V. RANGA

Vacanța de primăvară a fost așteptată cu nerăbdare și de cel mal 
tineri lilateliști: pionierii și școlarii. Iată-i profitând de timpul 
liber pe clțiva dintre ei, întîlnindu-se în fața magazinului „Fila-, 

schimb de timbre.
Foto: O. PLECAN

felia" și făcînd

t
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„Extemporal

satiric-muzicaE*

prospețime, într-o frumoasă e- 
xeeuție.

PETRE BOCOR

Vizite

tante probleme stu
diate în cursul a- 
nului, în scopul bu
nei desfășurări a 
seminariilor reca
pitulative. în co
munele Udești, Bog- 
dănești, Tudora și 
altele, unde mai 
sînt încă cercuri 
rămase în urmă cu 
predarea lecțiilor, 
au fost repartizați 
activiști ai comite
tului raional U.T.M., 
membri ai comisiei 
de propagandă, pen
tru a ajuta la ține
rea lecțiilor nepre
date încă, la spri
jinirea propagan
diștilor și a cursan
ților pentru a se 
pregăti temeinic în 
vederea convorbiri
lor recapitulative.

Totodată, cu spri-

Jinul cabinetului 
raional de partid, 
propagandiștilor li 
se vor da o seamă 
de consultații în le
gătură cu contribu
ția R. P. Romîne la 
lupta pentru pace 
și coexistență paș
nică ; încheierea 
colectivizării agri
culturii — o mărea
ță victorie a po
porului nostru con
dus de partid ; sar
cinile organizațiilor 
U.T.M. de la sate 
pentru întărirea e- 
conomico-organiza- 
torică a G.A.C. ; 
trăsăturile politico
morale ale 
lui înaintat 
lor noastre

Cimenturi cu calități 
superioare

!n ultimul timp, la Fabrica 
de ciment din Medgidia au 
fost aplicate cu rezultate bune 
o serie de măsuri tehnico-Or- 
ganizatorice, care au dus la 
îmbunătățirea procesului de 
fabricație.

în prezent, fabrica produce 
cinci sortimente de cimenturi 
printre care cele cu rezistențe 
inițiale mari. Pentru luna 
viitoare se pregătește intro
ducerea în fabricație a unui 
nou sortiment de ciment cu 
calități superioare, denumit 
P 500. (Agerpres)
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Duminică seara, la Casa de 
cultură „M. Eminescu" din ra
ionul 1 Mai, clasele a Vl-a A 
și a Vl-a E din Școala de 8 
ani nr. 23 au avut de înfrun
tat emoțiile unui extemporal 
original. La acest extemporal, 
„suflatul" nu era interzis, ba, 
din contră, o elevă avea chiar 
menirea s-o facă. E vorba de 
„Extemporalul satiric-muzi- 
cal“, revistă pionierească în 2 
acte a celor aproape 40 de e- 
levi din aceste două clase.

Răsfoind de-a lungul celor 
2 act cele 30 de extemporale 
ale spectacolului, spectatorii 
s-au delectat cu „numere" 
teresante, 
rea elevilor „Lenevită", 
tămică", „Absentescu", 
maniacul", 
drag, 
parodiile „i 
ciunilă”, ,,$ 
liric „Basmele devin 
tate”.

Legate între ele prin 
mente vesele, jucate cu 
succes de pionieri, „< 
ralele" îmbrățișează principa
lele probleme ale vieții noi din 
școală. S-au bucurat îndeosebi 
de succes cupletul „E Anul 
Nou”, monologul „M-am făcut 
băiat mare" și recitarea „Pa
cea trebuie salvată".

Echipa de dansuri a oferit 
în încheiere două dansuri 
populare pline de farmec și

/e in-' 
atractive : satiriza- 

„Lenevilă", „No- 
„Cine- 

„Copile 
lume", 
„Min-

sceneta 
de undeva din 

Născocilă”,
Știe tot”, momentul 

reali-

mo- 
mare 

.extempo-

intre colegi
...Ne aflăm la Casa pionie

rilor din Arad. Pe scenă își 
dau concursul „artiștii” Școlii 
medii nr. 2 din... Timișoara. 
Da, din Timișoara. Există aici 
o tradiție : elevii școlilor me
dii din cele două orașe conti
nuă un frumos schimb de ex
periență, conlucrînd și, cunos- 
cîndu-se reciproc, prin inter
mediul programelor artistice.

în vacanța de iarnă, elevii 
Școlii medii nr. 1 din Arad își 
vizitaseră colegii din Timișoa
ra, împărtășindu-le, cu ajuto
rul cîntului și versului, aspec
te semnificative din viața și 
munca lor.

De data aceasta, odată cu 
primele zile de vacanță timi
șorenii întorceau vizita 
nilor.

Melodiile se succed 
antrenant ; „Serile din 
jurimile Moscovei” se 
tesc cu frumoasele cîntece bă
nățene, „Era primăvară în Fă
găraș”, cu un „Extemporal 
muzical”.

în cîteva minute, decorul se 
schimbă, cedînd locul brigăzii 
artistice de agitație. Lauda și 
critica se îmbină într-un reu
șit program de brigadă. Ici, 
colo, prezentatorii subliniază 
anumite momente. Borceanu 
Vetusia, Medin Alina, Petri 
Norbert, elevi fruntași la în-

arăde

vioi și 
împre- 
împle-

tînăru- 
al zile- 
etc.

A. CĂRUNTU

raionul Iași
In satele 

funcționează 
cercuri de învățămînt politic 
U.T.M. Acestea sînt frecven
tate de aproape 7 000 de ti
neri. Biroul comitetului ra
ional U.T.M. acordă un sprijin 
deosebit pregătirii pentru în
chiderea anului de invăță- 
mînt. Pînă la începutul lunii 
martie, în fiecare organizație 
de bază U.T.M. din raion s-a 
analizat, în adunare generală, 
felul cum sc desfășoară în
vățămîntul politic.

Constatările făcute cu acest 
prilej au permis biroului co
mitetului raional să-și dea 
seama unde stau lucrurile mai 
bine și care organizații mai 
au nevoie de ajutor. De 
xemplu, s-a constatat că mulți 
propagandiști, printre care 
Elisabeta Onofraș de la Pro- 
bota, Ana Mihăilă de 
mama și Ion Anghel 
Trifești au cîștigat o 
riență valoroasă. In 
timp însă o parte dintre pro
pagandiști, cum sînt Gheor
ghe Ploaie de la Costuleni și 
Corneliu Domca de la Prise- 
cani au rămas în urmă cu lec
țiile. Comitetul raional a luat 
măsuri ca membrii biroului, 
instructorii teritoriali să ajute 
toate cercurile rămase în urmă

raionului Iași 
peste 200 de

e-

la Co
de la 
expe- 

același

(Urmare din pag. I)

ce fă- 
izbutit 
artico- 
de pe-

tovarășul Baiu făcuse 
cuse și, ceea ce n-au 
notele, avertismentele, 
lele critice la gazeta 
rete ori ședințele pline de mus
trări, izbutise el. Iar acum, 
Ordacea, ca exemplu ce e, a 
ajuns responsabil cu coordona
rea muncii ucenicilor din an. 
Șisea este și el de nerecunos
cut. Așa că băieții vroiau să-l 
bucure cu orice preț pe tova
rășul Baiu. Capacitatea lor de 
a răsplăti pentru ceea ce pri
mesc este, deocamdată, redu
să ; dar viitorul e lung. în de
finitiv și Sorin Hașu, forjorul 
a cărui fotografie a apărut, 
recent, în ziarul uzinei, era 
mai anii trecuți în școala pro
fesională de ucenici. Ba mai 
și cînta în orchestră, așa că 
i s-a întâmplat și lui, nu o 
dată, să participe la specta
cole date în cinstea fruntași
lor. Așa cum i se închină lui, 
ca fruntaș, astăzi, spectacolul 
acesta. Sau Gheorghe Brînzea, 
frezorul, care a absolvit anul 
trecut; nu era în echipa de 
dansuri ? Ucenicii îi salută a- 
cum succesele în muncă cu 
cîntecele, dansurile și recită
rile lor. Oricare dintre cei a- 
flați pe scenă acum, va putea 
fi mîine, după absolvire, invi
tatul de onoare. Vorba aceea, 
„bastonul de mareșal" al frun-

sta- 
con-

pentru a ajunge cu lecțiile 
la zi.

De un mare folos în pregă
tirea convorbirilor recapitula
tive sînt expunerile și consul
tațiile ținute în fața propagan
diștilor. Concomitent cu 
bilirea temelor pentru
vorbirile recapitulative (care 
au fost dezbătute cu propa
gandiștii), membrii biroului și 
alți activiști ai Comitetului ra
ional U.T.M. Iași au prezen
tat în fața propagandiștilor 
expunerile: „Victoria defini
tivă a socialismului în R.P.R", 
„Regiunea Iași, ieri și astăzi", 
„Sarcinile ce revin tineretului 
în lupta pentru consolidarea e- 
conomică și organizatorică a 
gospodăriilor colective". De a- 
semenea, un număr de lectori 
de la cabinetul de partid și 
de la școala de partid din Iași 
vor da consultații cursanților 
pe teme ca : „Politica P.M.R. 
de industrializare socialistă a 
țării", „Creșterea rolului con
ducător al partidului în perioa
da desăvirșirii construcției so
cialiste", „Caracterul neștiinți
fic și dăunător al religiei", 
„Sarcinile ce revin tinerilor co
lectiviști în campania agricolă 
de primăvară".

C. SLAVIC

tașului în munci se află în 
pupitrul școlar al fiecărui u- 
cenic.

Cite din biografiile foștilor 
absolvenți ai școlii profesio
nale de ucenici nu sînt cunos
cute tuturor celor care le-au 
luat locul in școală, in ate
lier ?! Poftim, tovarășul Cons
tantin Sofronescu: ucenic, 
poi educator la școală, 
cursant la academia 
dală, apoi student la 
nică; venit in uzină,

a- 
apoi 

comer- 
Politeh- 
inginer

vățătură, revin în cupletele 
brigăzii ca nume cu care școa
la se mîndrește. N-au fost 
uitați nici sportivii fruntași; 
Pavlovici Adrian a obținut lo
cul I la caiac în cadrul cam
pionatului republican al școli
lor medii și profesionale, iar 
Salla Codruța locul I la înot. 
Pentru fiecare din ei brigada 
are un cîntec de laudă.

Iată că nici „tolba cu să
geți” n-a fost uitată acasă. 
Mai bine zis, timișorenii ar fi 
vrut s-o „uite”, dar se mai în- 
tîmplă să fie și elevi care 
sentează nemotivat de la 
folosesc un limbaj scîlciat, 
nepoliticoși cu vîrstnicii 
Și brigada are și pentru 
gănel Steluța, și pentru Nea- 
goe Damian, și pentru Spăta- 
ru Eugenia „săgețile” necesare.

Astfel, cupletele brigăzii lu
minau sau încrețeau fețele co
legilor arădeni. Așa participau 
unii la viața celorlalți, se cu
noșteau mai bine.

Reuniunea care a urmat a 
întregit această zi frumoasă 
pe care elevii din cele două 
orașe au petrecut-o împreună.

ION ANDREIȚĂ

ab- 
ore, 
sînt 
etc. 
To-

micilor artiști 
amatori

în sala de festivități a Ca
sei de cultură din Reghin a 
avut loc duminică faza raio
nală a concursului cultural-ar
tistic al pionierilor și școlari-

lor. Sute de mici artiști ama
tori au venit la Reghin pentru 
a participa la acest tradițional 
concurs. S-au bucurat de suc
ces deosebit jocurile populare 
prezentate de formațiile artis
tice pionierești, de la școlile 
din Lueriu, Sîntu, Idicel Pădu
re, Voivodeni. Cele 11 perechi 
de dansatori de la Școala de 8 
ani din Lvseriu au fermecat 
sutele de spectatori prezenți 
în sală, prin măiestria cu care 
au interpretat suita de 
populare romînești cu 
fie local „Tîrnăveanca”. 
lungul” și „Bătuta”. S-a 
rat de succes și dansul cu te
mă „Culesul cartofilor în gos
podăria colectivă” prezentat 
de elevii Scolii de 8 ani din 
Voivodeni. Pionierii din Glăjă- 
rie au interpretat frumos dan
sul cu temă „înfrățirea”.

în cadrul concursului au e- 
voluat numeroase formații co
rale, echipe de teatru, forma
ții de instrumentiști. Au fost 
viu aplaudate programele de 
cîntece prezentate de corul 
pionierilor de la Școala medie 
nr. 2 din Reghin, de corul 
Școlii de 8 ani din Lueriu, de 
orchestra de muzicuțe de la 
Școala elementară din Ibănești . 
și de micii fluierași din Toaca. ♦

Copii din multe sate s-au < 
prezentat la concurs in fru- f 
moașe costume populare romi- î 
nești, maghiare sau săsești cu 
specific local, cusute cu măies- Ț 
trie. Trecerea în revistă a ti- î 
nerelor talente din raionul Re- ♦ 
ghin, la care au participat pes- t 
te o mie de mici artiști ama- x 
tori, s-a bucurat de un succes t 
deosebit. Ț

N. ȘTEFAN ♦

jocuri 
speci- 
„De-a 
bucu-

INFORM II

Tînăra Valerica Hancu, elevă a secției de pictură a Școlii populare de artă din Ploiești 
lucrează la un tablou nou. Părerea colegului, în cazul de față a Iui Constantin Zamfirescu, 

lăcătuș la Uzina „1 Mai" este totdeauna binevenită.

Lumina, Hie Pintilie,

Noapte necruțătoare, rulea
ză la cinematografele : Patria, 
1 Mai; Rebelul, rulează la ci
nematografele : Republica,
I. C. Frimu, Grivița ; Rîul șl 
moartea, rulează la cinemato
grafele : Magheru, E. Pavel, 
Floreasca ; Bunica Sabella, ru
lează la cinematografele : V. 
Alecsandri, 13 Septembrie 
(duipă amiază), Alex. Sahia, 
Arta, Libertății, 16 Februarie ; 
Vacanță la mare, rulează la 
cinematografele: București,
Gh. Doja, 23 August ; Așa se 
fac cancelarii, rulează la cine
matografele: Tineretului, Mio
rița ; O călătorie spre centrul 
pămîntului, rulează la cine
matografele: Victoria, V. Roai- 
tă (seria I-a), Ștefan cel Mare 
(seria Il-a); Șapte dădace, ru
lează la cinematografele : Cen
tral, Popular ; Festival Cha
plin, rulează la cinematogra
fele: " ' ‘
Olga Bancic, Volga ; Program 
pentru copii rulează la cine
matograful : 13 Septembrie
(dimineața) ; Program de fil
me documentare, rulează la 
cinematograful Timpuri Noi; 
Balada Husarilor, rulează la 
cinematograful : Maxim Gor
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ki ; Dosarul furat, rulează la 
cinematograful: înfrățirea în
tre popoare ; Partea ta de vină, 
rulează la cinematograful 
Cultural ; Patru inimi, rulea
ză la cinematograful: Alex. 
Popov ; Clinele sălbatic Din
go, rulează la cinematograful 
8 Martie; învierea, (ambele 
serii), rulează la cinematogra
ful : C-tin David ; Fata cu care 
am fost prieten, rulează la ci
nematograful : Unirea ; Cinci 
oameni la drum, rulează la 
cinematograful: T. Vladimi- 
rescu ; Camelia, rulează la ci
nematografele : Flacăra, M. E- 
minescu ; Oameni și fiare (am
bele serii), rulează la cine
matograful : Munca ; Divorț 
italian, rulează la cinemato
graful : Moșilor ; Povestea unei 
nopți stranii, rulează la cine
matograful : Luceafărul ; ~ 
vestea anilor înflăcărați, 
lează la cinematograful: 
Coșbuc ; Meșter la toate, 
lează la cinematograful: 
Bacovia ; Tizoc — cinemascop: 
Drumul Serii; Baronul de 
Miinohhausen, rulează la ci
nematograful : 30 Decembrie ; 
Departe de patrie, rulează la 
cinematograful: Aurel Vlaicuj

Po- 
ru- 
G.

ru-
G.

în turneul pe care-l între
prinde în țara noastră, mezzo- 
soprana Zara Doluhanova, ar
tistă a poporului a R.S.F.S. 
Ruse și R.S.S. Armene, acom
paniată la pian de Nina Svet
lanova, a dat luni seara un 
recital extraordinar în sala 
Filarmonicii de stat „Oltenia" 
din Craiova.

Publicul craiovean a făcut

viață. Așa a fost cind s-au săr
bătorit 30 de ani de la înfiin
țarea școlii, iar maiștrii și 
muncitorii virstnici le-au vor
bit celor care, într-un fel, le 
sînt „nepoți", despre schim
barea radicală adusă de revo
luția socialistă în viața lor. 
Și ochii ucenicilor străluceau 
de fiecare dată aprinși de vă
paia interioară, de combusti
bilul acela care nu cunoaște 
epuizare, idealul cel mare al 
vieții.

o caldă primire artistei sovie
tice.

★
Duminică, într-una din să

lile Muzeului de Artă din Cluj, 
s-a deschis expoziția „Imagini 
din China Populară". Aici sînt 
prezentate 140 de lucrări de 
grafică și pictură în ulei, care 
înfățișează portrete de mun
citori, țărani, oameni de cul
tură, aspecte din viața și

munca oamenilor muncii, pei
saje etc, realizate de pictorii 
Gina Hagiu și Eugen Popa cu 
prilejul unei vizite în R. P. 
Chineză.

★

în aceeași zi, în sala de ex
poziții a Palatului Culturii s-a 
deschis o expoziție de fotogra
fii realizate de juriști din Cluj.

(Agerpres)

VIZITAȚI

MUZEUL REGIONAL CRIȘANA
din ORADEA

str. Etvos nr. 4, precum și
— Muzeul memorial „Ady Endre" — Oradea
— Muzeul memorial „Arany Janos” — Salonta
— Muzeele din Beiuș, Băile Ținea și Săcueni.

rea punții de comandă ; trasul 
la pompe, urcarea pe scările 
de frînghie și alte detalii nu 
mai puțin romantice ale vieții 
marinărești. Cu prezența mi- 
cimanului sever, firește, și a 
nelipsitului bucătar, pitoresc, 
gras, iubit de echipaj. Roman
tismul...

Dar, peste toate acestea, ca 
într-o imagine de film care 
apare prin supra-impresiune, 
toți cei prezenți își puteau a- 
minti de întâlnirea celor 700 de

tineri eroi 
noastre.

Și poate 
spectacolul 
șit.

romantici al epocii

tocmai de aceea 
a fost atât de reu-
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= ARTICOLE DIN FAIANȚĂ 
PENTRU MENAJ Șl DECORATIVE

700 DE ROMANTICI
intr-un sector; și iată-l acum 
sculer șef al uzinei de trac
toare. Sau inginerul Necșoiu... 
Sau alții.

Romantismul ucenicilor are 
o temelie trainică. E in mun
ca lor de aici, în orele de stu
diu, de atelier, chiar in repe
tițiile echipelor artistice, 
chiar în scrisorile primite de 
la frații mai mari, cu vești 
despre calitatea tractoarelor. 
Romantismul acesta învăluie 
ca un nimb întîlnirile vechi
lor serii de absolvenți, la care 
ucenicii de astăzi sînt de față 
ca la o mișcătoare lecție de

Romantismul ? Partea a 
doua a spectacolului la care 
ne-a invitat stăruitor colecti
vul anului II, a cuprins poe
mul liric-coregrafic „O seară 
în port". Și iată-i pe băieții 
din Țara Bîrsei, iată-i pe a- 
cești adolescenți coboriți mai 
toți din înălțimile Făgărașu
lui — acum interpreți ai ma
rinarilor, închipuiți de compo
zitorul sovietic SolOviov-Se- 
doi. Poartă berete cu panglici 
negre, agitate de un vînt ro
mantic ; se plimbă, cîntă, și 
dansează ținînd de braț fete în 
albe rochii romantice; execu
tă o scenă de pantomimi unde 
mișcările lor sugerează curați-

So-ucenici cu Eroul Muncii 
daliste Ilie Trandafirescu. A- 
tunci li s-a vorbit de drumul 
spre glorie, atunci au pus niș
te întrebări în care emoția vi
bra ca panglicile unor berete 
marinărești in furtună, atunci 
cei 15-17 ani ai fiecăruia se 
simțeau pe puntea de coman
dă a vremii noastre, înaintând 
cu toată viteza spre desăvîrși- 
rea socialismului, spre comu
nism. Și scăderea numărului 
de note mediocre, și însușirea 
mat deplină a meseriilor au 
demonstrat că viitorii lăcătuși, 
Strungari, forjori, tratamen- 
tiști, montatori sînt adevărați

★
Post scriptum. în buzunarul 

lui Năftănăilă se mai afla re- 
cipisa unei telegrame. A alte
ia, adresată compozitorului 
Vasile Popovici. O telegramă 
prin care ucenicii îl rugau să 
participe la spectacol, întrucît 
îi interpretează unul din cîn
tecele sale. în scrisoarea de 
răspuns, anunțînd cu regret că 
starea sănătății nu-i permite 
să dea curs invitației, compo
zitorul mulțumea călduros 
pentru atenția acordată inter
pretării cîntecului său și în
cheia astfel: „Dacă face plă
cere, vă pot sta la dispoziție și 
cu alte lucrări, sau să com
pun ceva special, legat de 
școala dumneavoastră, cu spe
cificul ei de muncă. Cu toate 
cele bune, Vasile Popovici11.

Ca să vedeți încă o dată că 
în zilele noastre, romantismul 
are nu numai o bază reală, 
sănătoasă, Ci și, ca să zicem 
așa, capacitate de organizare. 
Romantismul ucenicilor de la 
școala profesională a Uzinelor 
„Tractorul" este agitatoric, e- 
ficient.și să sperăm, tovarășe 
compozitor, că viitoarea dv. 
colaborare cu... subsemnatul în 
realizarea cîntecului promis 
va da roadele dorite.

■

COMBINATUL DE ZAHĂR ȘI ULEI „OLTENIA 
PODARI-CRAIOVA

'- SERVICII DE MASĂ,CEAI 
■AREA, VIN. LICHEUR; DE 

UCATARIEt.Și FARFURII 
.S;DE TOT'.FELUL :

; BIBELOURI VAZE

ANGAJEAZÂ
în cadrul prevederilor în vigoare privind pregătirea 

profesională, vechimea în muncă și salarizarea, următorul 
personal permanent :

— inginer energetic
— inginer termo-energetic
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Tratativele pentru dezarmare
de la Geneva

Conferința reprezentanților
academiilor

GENEVA 25 ■— De la cores
pondentul Agerpres, C. Benga: 
Ședința de luni a Comitetului 
celor 18 state pentru dezarma
re, prezidată de reprezentan
tul Nigeriei, Mbu, a fost con
sacrată problemei încetării 
experiențelor cu arma nuclea
ră.

Primul a luat cuvîntul re
prezentantul Birmaniei, J. 
Barrington, care a protestat 
împotriva detonării bombei a- 
iomice franceze din Sahara, a- 
rătînd, printre altele, că acea
stă explozie aduce prejudicii 
omenirii în general, și este în
dreptată împotriva poporului 
algerian. Franța, care este 
membră a comitetului nostru, 
a spus în continuare șeful de
legației birmane, în loc să 
participe la tratative, preferă 
să rămînă de o parte pentru a 
efectua explozii nucleare, refu- 
zînd în același timp să țină 
cîtuși de puțin seama de pro
testele întregii lumi.

Reprezentantul Statelor Uni
te ale Americii, Stelle, s-a 
străduit și cu acest prilej să 
atragă comitetul în discuții 
sterile, privind detaliile teh
nice ale inspecțiilor la fața lo
cului. El a încheiat, declarînd

din nou că cifra de 2—3 ins
pecții anuale la fața locului 
este inacceptabilă pentru 
S.U.A.

Șeful delegației Italiei, Ca- 
valletti, care a luat apoi cuvîn
tul a sprijinit poziția S.U.A., 
cerînd angajarea de discuții a- 
supra modalității efectuării 
inspecțiilor la fața locului.

Ni se pare necesar, a spus 
reprezentantul sovietic S. K. 
Țarapkin, să subliniem cu toa
tă puterea că guvernul sovie
tic consideră ca și pînă acum 
că mijloacele naționale de de
tectare sînt suficiente pentru 
controlul asupra respectării 
acordului cu privire la înce
tarea experiențelor cu arma 
nucleară. Această eficacitate a 
mijloacelor naționale de con
trol va crește mereu datorită 
progresului în domeniul știin
ței și tehnicii.

Dorind însă să faciliteze re
alizarea unui acord, guvernul 
sovietic a acceptat ca în acea
stă problemă importantă să 
facă o concesie politică seri
oasă Statelor Unite admițînd 
efectuarea a două-trei inspec
ții pe an.

Dar în loc să răspundă po
zitiv la concesiile Uniunii So

BELGIA:
împotriva înarmărilor nucleare

vietice, S.U.A. și-au schimbat 
în ultima clipă poziția, au în
ceput să dea înapoi de la 
propriile lor poziții și să cea
ră ca Uniunea Sovietică să 
facă o nouă concesie. Tocmai 
aceasta explică faptul că a- 
cordul n-a fost semnat nici 
pînă acum.

în încheiere, reprezentantul 
sovietic a spus că dacă S.U.A. 
ar accepta condiționat două- 
trei inspecții, cu rezerve în ce 
privește acordul în problema 
metodei inspecției la fața lo
cului, s-ar putea realiza un 
progres în cadrul tratative
lor.
Reprezentantul Angliei, God- 

ber, a încercat să justifice 
efectuarea de către puterile 
occidentale a unor explozii 
nucleare subterane și, de ase
menea, să justifice cererile 
privitoare la un număr sporit 
de inspecții anuale la fața lo
cului susținute de S.U.A.

Reprezentantul Bulgariei a 
condamnat încercările dele- 
gaților puterilor occidentale 
de a renunța la propriile de
clarații în problema inspec
ției.

Reprezentantul Poloniei a 
subliniat importanța declara
ției reprezentantului U.R.S.S. 
cu privire la posibilitatea a- 
doptării „condiționate" de că
tre puterile occidentale a ci
frei de 2—3 inspecții pe an.

din țările
BERLIN. — La Berlin s-a 

deschis conferința reprezen
tanților academiilor de științe 
din țările socialiste. La con
ferință sînt reiprezentați oa
meni de știință din R. P. Bul
garia, R. S. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, R. P. Mongolă, R.P. 
Polonă, R. P. Romînă, R. P. 
Ungară, Uniunea Sovietică, 
R. D. Vietnam.

Delegația Academiei Repu-

de științe 
socialiste

blicii Populare Romîne este 
condusă de acad. Ștefan Mil- 
cu, vicepreședinte al Acade
miei R. P. Romîne.

Participanții au fost salutați 
de W. Hartke, președintele A- 
cademiei germane de științe, 
și de Bruno Leuschner, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri 
Germane.

In întîmpinarea Congresului
de solidaritate cu Cuba

s

A A

al R.D.

Exploatarea copiilor

la Milano

BRUXELLES 25 (Agerpres). 
— La 24 martie pe străzile 
Bruxellesului a avut loc o 
mare demonstrație împotriva 
înarmărilor nucleare.

La această demonstrație, or
ganizată din inițiativa organi
zațiilor democratice din Bel
gia au participat peste 10 000 
de persoane.

Din toate colțurile țării au 
sosit delegații ale tineretului 
pentru a spune un „nu“ ho
tărît înarmării atomice a 
Belgiei, politicii cursei înar-

0 declarație
a președintelui Kennedy

WASHINGTON 24 (agerpres). 
■—» „Dacă nu vom accelera rit
mul dezvoltării economice a 
tării, nivelul șomajului va fi de 
7 la sută chiar și fără o depre
siune economică” — a declarat 
la 23 martie la Chicago preșe
dintele S.U.A. J. Kennedy, în 
legătură cu problema folosirii 
brațelor de muncă.

Referindu-se la problema în
cadrării în muncă a tineretului 
american, Kennedy a declarat: 
,.in prezent, muncitorii sub 25 
de ani, deși ei reprezintă doar 
a 5-a parte din forța de muncă 
a țării, alcătuiesc o treime din 
numărul șomerilor. Situația ti
neretului se agravează prin fap
tul că din fiecare zece elevi ai 
școlilor medii, patru părăsesc 
cursurile, sporind și mai mult nu
mărul muncitorilor necalificați 
cărora le este și mai greu să gă
sească de lucru”.

Președintele Kennedy consi
deră că o altă cauză a înrăutăți
rii situației în domenii folosirii 
brațelor de mnncă ar fi „dez
voltarea automatizării produc
ției”.

„Din pricina șomajului, a su
bliniat președintele S.U.A., Sta
tele Unite au pierdut un miliard 
zile muncă, ceea ce echivalează 
cu încetarea lucrului în întreaga 
țară pe timp de mai bine de trei 
săptămîni. Toată nenorocirea 
constă în aceea, a spus în conti
nuare Kennedy, că șomajul cre
ște după fiecare declin econo
mic și se va intensifica și mai 
mult în anii următori din pri
cina creșterii și mai mare a nu
mărului brațelor de muncă”.

mărilor, amplasării bazelor 
nucleare pe teritoriul Belgiei.

Printre demonstranți se a- 
flau delegații ale tineretului 
din Anglia, Olanda, Germania 
occidentală, Franța și Japonia, 
precum și reprezentanți ai 
generației mai vîrstnice din 
Belgia, foști participant ai 
mișcării de rezistență, foști 
deținuți ai lagărelor naziste 
ale morții.

Demonstranții au străbătut 
străzile capitalei belgiene în- 
dreptîndu-se spre piața cen
trală din Bruxelles, Piața Ro- 
gier. Ei purtau pancarte pe 
care erau scrise cu litere mari 
în limbile franceză și flaman
dă lozincile: „Nu — înarmă
rii atomice a Belgiei!“, „Sîn- 
tem pentru dezarmarea gene
rală și totală supusă contro
lului „Să se pună de în
dată capăt experiențelor cu 
arma nucleară!“, „Nu — am
plasării bazelor atomice pe te
ritoriul nostru!“.

Participanții la demonstra
ție scandau: „Nu — bombei 
atomice !“, „Dorim pace Ei 
au difuzat manifeste chemînd 
la lupta pentru pace și pen
tru fericirea tuturor popoare-

Declarația Consiliului 
național al păcii 

din Franța
PARIS 25 (Agerpres).—PARIS 25 (Agerpres}.— Se

siunea Consiliului național al 
păcii din Franța care a avut 
loc la Paris la 23 și 24 
martie a adoptat o decla
rație în care se arată că de
tonarea bombei atomice în 
Sahara este o acțiune care a- 
duce prejudicii păcii și priete
niei Franței cu celelalte po
poare și îndeosebi cu poporul 
algerian. In legătură cu a- 
ceastă explozie Consiliul pă
cii își reafirmă opoziția sa atît 
față de „forța atomică de șoc" 
franceză, cît și față de planu
rile de creare a unor forțe nu
cleare de șoc „multilatera
le" sau „multinaționale" ale 
N.A.T.O. Datoria Franței, se 
spune în declarație, este de a 
contribui la realizarea unui a- 
cord internațional care să 
creeze condiții pentru dezar
mare.

BUENOS AIRES 25 (Ager
pres). — Comitetul 
nian de pregătire a 
sului continental de 
tate cu Cuba, a dat 
tații la 24 martie o,declarație 
în care subliniază că în fața 
presiunilor economice și ame
nințărilor guvernului S.U.A. 
la adresa Cubei, și datorită 
organizării de activități sub
versive împotriva Cubei, a 
devenit necesară convocarea 
Congresului de solidaritate cu 
Cuba, care urmează să aibă 
loc la Rio de Janeiro între 28 
și 30 martie.

Declarația arată că lupta 
popoarelor latino-americane 
pentru restabilirea relațiilor 
diplomatice, comerciale și 
culturale ale țărilor lor cu 
Cuba, va contribui la elimi
narea unui factor de gravă 
tensiune internațională. De
clarația condamnă politica 
anticubană a guvernului ar
gentinian, subliniind că po
porul Argentinei este hotărît 
ca „alături de popoarele lumii 
întregi, să lupte pentru pace 
și respectarea dreptului po
poarelor de a-și alege forma 
de guvernămînt și de viață pe 
care o doresc".

argenti- 
Congre- 
solidari- 
publici-

deîn cadrul unei conferințe 
presă la Caracas Cruz Vilegaz, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al Confederației oame
nilor muncii din Venezuela.

„Poporul nostru, a spus Vi
legaz, consideră că acest con
gres va contribui la unirea 
tuturor popoarelor din Ame
rica Latină care luptă pentru 
eliberarea lor națională".

• HAVANA. — Comitetul 
bolivian de solidaritate cu 
Cuba a trimis Comitetului de 
pregătire al Congresului la- 
tino-american de solidaritate 
cu Cuba, la Rio de Janeiro, 
un mesaj în care se subliniază 
că „poporul Boliviei este 
alături de Cuba și revoluția 
ei socialistă".

■
 înt în total 16 fete.

Unele dintre

ani de viață. Dar 
vîrsta fragedă nu Ie împiedică 
să muncească de pe acum la 
fabrica de confecții „Lifra" si
tuată pe via Arrigo Boito nr. 2 
din orașul italian Seregno. 
fost angajate fără contract, 
ceasta înseamnă că salariul 
este stabilit la bunul plac 
patronului, și patronul are 
grijă să fie cel puțin cu 50 la 
sută mai redus decît salariul 
celorlalte muncitoare. Aceasta 
înseamnă că pot fi oricînd con
cediate și sindicatul nu le poate 
lua apărarea, aceasta înseamnă 
că nu au dreptul la nici un fel 
de asigurări sociale. Cele 16 
fetițe de la fabrica „Litra" au 
fost puse însă să muncească 
cot la cot cu celelalte munci
toare și trebuie să îndeplinea
scă aceiași normă istovitoare 
ca a tovarășelor lor mai vîrst
nice de muncă. Patronul fabri-

ele
au împlinit încă 
ani, altele mai 
cîteva luni pînă 
vor aniversa 14

Au 
A- 
lor 
al

Un eveniment remarcabil în hidrotehnica mondială

ZĂGĂZUIREA
EMISEIILLVIULUI

CARACAS. — Congresul 
latino-american de solidarita
te cu Cuba va aduce o contri
buție de seamă la mișcarea 
popoarelor țărilor din Ameri
ca Latină pentru eliberarea 
națională, suveranitate și dez
voltare economică, a declarat

MOSCOVA 25. — Corespon
dentul Agerpres Al. Stark, trans
mite : Istoria mondială a hidro
tehnicii a înregistrat azi un eve
niment de seamă : începerea ză
găzuirii fluviului Enisei în drep
tul hidrocentralei Krasnoiarsk, 
care va fi, în momentul intrării 
ei în funcțiune, cea mai mare 
din lume, întrecînd cu mult hi
drocentralele de la Bratsk și de

Greva minerilor francezi continuă
PARIS 25 — Coresponden

tul Agerpres transmite : In cea 
de-a 25-a zi, greva minerilor 
continuă să fie totală în bazi
nele carbonifere ale Franței, 
în bazinele Nord, Pas-de-Ca- 
lais și Lorena, au fost întărite 
pichetele de grevă. Toți mine
rii, precum și soțiile acestora, 
au declarat luni dimineața că 
vor merge pînă la capăt, ca 
urmare a eșecului convorbiri
lor de duminică.

în cursul zilei de duminică 
24 martie, la Paris au avut loc 
tratative între reprezentanții 
sindicatelor miniere și ai di
recției minelor de cărbuni în 
vederea satisfacerii revendică
rilor greviștilor. Aceste discu
ții, care au avut loc pe baza 
concluziilor „comisiei înțelep
ților”, au fost întrerupte după 
mai multe ore de discuții. Nu 
a fost fixată nici o dată pen
tru reluarea lor.

Reprezentanții sindicatelor 
minerilor aparținînd celor trei 
centrale sindicale — C.G.T., 
C. F. T. C. și Force Ouvriere, 
au anunțat întreruperea dis
cuțiilor cu conducerea mi
nelor, chemînd pe toți oa
menii muncii să continue 
greva. Conducătorii sindicali 
au declarat că guvernul nu nu
mai că nu a acceptat revendi
cările minerilor — majorarea 
salariilor cu 11 la sută — dar 
au încercat să amîne chiar și 
acordarea procentului nemul
țumitor de 7,4 la sută, propus 
de „comisia înțelepților". Gu
vernul se opune oricăror dis
cuții în ce privește reducerea 
zilei de lucru.

La Lons, centrul bazinului 
carbonifer Nord, cel mai mare 
din Franța, precum și în ba
zinul Lorena, întreruperea dis
cuțiilor a fost sprijinită inte
gral de oamenii muncii.

Greva minerilor francezi continuă. în fotografie : Minerii din
Lorena, sosijî la Paris, organizează un miting în centrul capi

talei franceze

Volga (U.R.S.S.), Grand Cou- 
(S.U.A.) și Bonhard-Island

pe 
lee 
(Canada).

„Hidrocentrala Krasnoiarsk — 
scrie în ziarul „Pravda” de luni 
S. Agalakov, inginerul șef al 
construcției — va fi cea mai 
mare din lume și prima din se
ria de hidrocentrale care va pune 
baza exploatării resurselor ener
getice, pe drept cuvînt infinite 
ale Eniseiului. Hidrocentrala 
Krasnoiarsk va avea 12 agregate, 
din care 10 principale și două de 
rezervă, cu o putere instalată de 
6 milioane kW și o producție a- 
nuală de peste 20 miliarde 
kW/h”.

De altfel, după cum ni s-a co
municat de la Institutul Hidro- 
proiect, șiragul de hidrocentrale 
electrice de pe Enisei va avea o 
putere instalată de 30 milioane 
kW (160 miliarde kW'h produc
ție anuală). Aceste cifre sînt și 
mai grăitoare, dacă le comparăm 
cu producția tuturor centralelor 
electrice din U.R.S.S. din anul 
1957 : 150,7 miliarde kW'h.

Constructorii de pe șantierul 
hidrocentralei au adresat C.C. al 
P.C.U.S. și guvernului sovietic o 
telegramă în care vestesc că des
cărcarea conglomeratelor de pia
tră a fost terminată în șase ore 
și jumătate în loc de două zile, 
așa cum prevedea planul. Sar- 
cina trasată de partid și guvern, 
se spune în telegramă, va fi în
deplinită. Eniseiul va lucra pen
tru comunism 1

cii „Lifra", Franco Lissone, a 
angajat în anul 1958 în total 
120 de muncitoare. In prezent, 
numărul lor a rămas acelaș, în 
schimb producția a crescut de 
patru ori. Nu au fost introdu
se mașini noi, nu au lost mărite 
salariile. A sporit însă ritmul 
de exploatare a muncitoarelor.

Despre situația de la fabrica 
de confecții din Seregno și des
pre cele 16 fetițe de aici a 
scris recent ziarul milanez „II 
Giorno". „La Milano — arată 
ziarul — există multe cazuri de 
copii care muncesc în fabrici. 
în provincie ele sînt însă mult 
mai numeroase decît s-ar pu
tea crede. O mișcare de protest 
din partea muncitoarelor fabri
cii de confecții „Litra" din Se
regno a relevat o nouă gravă 
violare a legii privind protecția 
muncii copiilor. în această fa
brică, aspectul exterior modern 
nu se împacă de fel cu condi
țiile de muncă pe care le au cei 
16 copiii". Aceste condiții au 
fost denunțate de sindicatul 
muncitorilor din industria de 
confecții intr-un memoriu adre
sat Inspectoratului muncii din 
Milano.

Cîteva puncte înscrise în a- 
cest memoriu sînt deosebit de 
edificatoare pentru „condițiile" 
existente în fabrica de confec
ții din Seregno.

„Toate muncitoarele, majore 
sau minore, sînt obligate să e- 
xecute aceiași cantitate de 
muncă. Supraveghetorul încre
dințează un anumit număr de

aceste

seara tîrziu la lu- 
cel mai des lovite 
măsuri patronale 
fete.

confecții muncitoarelor, indife
rent de vîrsta lor, și ele trebuie 
să le termine în cursul zilei". 
Nu au reușit, muncitoarele sînt 
amendate sau sînt obligate să 
rămînă pînă 
cru. Desigur, 
de
sînt cele 16

Perioada de „ucenicie" a fost 
prelungită la 3—4 ani. Fiind 
considerate „ucenice" fetițele 
de la fabrica „Lifra" primesc 
timp de patru ani acelaș salariu 
redus cu care au fost angajate 
în prima zi. La muncile cele 
mai grele sînt folosite, fără nici 
o deosebire, atît copiii cît și 
muncitoarele vîrstnice. „Anto- 
nietta Lardi, scrie în încheiere 
ziarul „11 Giorno" nu are încă 
14 ani dar ea trebuei să execu
te aceiași muncă ca o lucră
toare în vîrstă de 25 de ani. In 
aceleași condiții muncesc Emi
lia Sartori, Luisia Pavanello, 
Natalia Agostini, Graziella Be- 
nettello și toate celelalte fete. 
Acești copii, continuă ziarul, 
care nu au nici 14 ani, nu au 
o carte de muncă. Aceasta în
seamnă că nu au nici o garan
ție privind salariile 
nu beneficiază de 
sociale".

Dar acesta este și
mărit de patroni. Angajlnd co
pii, punîndu-i să execute munci 
din cele mai grele, plătindu-le 
salarii de mizerie, ei obțin pro
fituri mai mari.

lor și nici 
asigurările

scopul ur

R. IONESCU

A

Împotriva persecutării studenților

din Portugalia și Peru

Uniunea Națională a Stu
denților din Brazilia 
care grupează pe stu

denții din instituțiile de învă- 
țămînit superior din țară, a 
protestat împotriva persecu
țiilor și arestărilor operate în 
rînduriile studenților din Por
tugalia și Peru. Uniunea a ce
rut să fie eliberați imediat cei

52 de studenți portughezi con
damnați pentru că au partici
pat la demonstrația organiza
tă cu prilejul „Zilei studentu
lui”, precum și pe V. Palacios, 
președintele Federației stu
denților din Peru, și a celor
lalți studenți condamnați de 
tribunalul militar și deținuți 
în închisoare.

-----------•-----------

GUATEMALA: Ciocniri

puternice între partizani 

fi trupele guvernamentale

Situația din Siria

EGJj PE SCURT PE SCURT
• MOSCOVA. — In scopul 

îmbunătățirii conducerii cine
matografiei sovietice, Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
a hotărît constituirea Comite
tului de stat unional — repu
blican pentru cinematografie 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

Alexei Romanov a fost nu
mit președinte al noului comi
tet și ministru al U.R.S.S.

internațional deComitetul 
inițiativă ambasadei Greciei 
din Paris.
tărît să fie trimisă o delegație 
în Grecia, care să aibă o în
trevedere cu primul ministru 
Karamanlis pentru a-i trans
mite nemijlocit cererea opiniei 
publice internaționale privind 
amnistierea deținuților și de- 
portaților politici.

Totodată s-a ho-

ani, , a plecat din Lima la 2 ianua
rie 1961 și a traversat pînă acum 
toate țările Americii Latine. El a 
declarat că după ce va străbate 
Mexicul, in aproximativ o lună, se 
va îmbarca pentru Africa unde Iși 
va continua călătoria urmînd ca 
apoi să viziteze țările Europei. Po
trivit declarațiilor sale, călătoria 
va lua sfîrșit aproximativ peste 
șapte ani.

moartea pe ringurile din țările ca
pitaliste.

e TUNIS. — In Tunisia, în baza 
unui decret guvernamental, au 
fost naționalizate trei societăți de 
transport franceze. Acționarii aces
tor societăți vor primi despăgubiri, 
întregul transport al țării va fi 
condus de Societatea națională a 
transportului orășenesc și regional 
care a fost creată recent.

• HAGA. — Potrivit datelor 
Biroului central de statistică, 
populația Olandei a fost Ia 1 ia
nuarie 1963 de 11 889 404 oameni.

„Marte-l" îșl continuă 
drumul

încheierea conferinței 
internaționale pentru 

amnistierea deținuților 
și deportaților politici 

greci

• PARIS. — la 24 martie 
s-a încheiat la Paris conferin
ța internațională pentru am
nistierea generală a deținuților 
și deportaților politici greci și 
pentru respectarea drepturilor 
omului în Grecia.

Delegații la conferință au a- 
doptat în unanimitate o rezo
luție în care cer „eliberarea 
neîntîrziată a tuturor deținu
ților politici și amnistia gene
rală".

S-a hotărît ca materialele 
conferinței să fie transmise de

• BELGRAD. — La 25 mar
tie la Belgrad a avut loc sesiu
nea ordinară a Scupșcinei 
Populare Federative a Iugosla
viei. Ea a aprobat activitatea 
de politică internă și externă 
a Vecei Executive Federative 
pe anul 1962.

Scupșcina a adus, de aseme
nea, modificări și completări 
la legea cu privire la transpor
tul feroviar, a adoptat legea 
cu privire la industria mește
șugărească și o serie de 
proiecte de legi.

MOSCOVA. — în perioada 
17-25 martie, a fost stabilită 
din nou legătura prin radio cu 
stația interplanetară „Mar
te-l”. In momentul stabilirii le
găturii distanța pînă la stația 
„Marte-l" a fost de 106 276 000 
km.

La 26 martie, la ora 9 (or* 
Moscovei), stația interplane
tară „Marte-l” va avea ur
mătoarele coordonate astro
nomice : ascensiunea dreaptă 
7 ore 51 - - - ■ -
grade 32

• ATENA. — La 25 martie 
poporul grec a sărbătorit Ziua 
independenței. în această zi a 
anului 1821 a început răscoala 
populară împotriva dominației 
otomane.

în orașele și satele din Gre
cia au fost arborate drapele 
naționale. în școli, instituții, 
au avut loc adunări la care ti
nerii au citit versuri și au cîn- 
tat cîntece consacrate eroilor 
rășcoalei din 1821. Municipali
tățile orașelor au organizat 
manifestări festive populare. 
La Atena au avut loc demon
strații ale tineretului, consa
crate acestei sărbători.

cap de locuitor, tn toate ra
murile economii noastre națio
nale au învins relațiile de pro
ducție socialiste.

CIUDAD DE GUATEMALA 25 
(Agerpres). — Corespondentul din 
Ciudad de Guatemala al agenției 
Reuter anunță că în noaptea de 23 
spre 24 martie, în regiunile din 
nord-estul țării au avut loc puter
nice ciocniri intre partizanii gua
temalezi ți forțele armate ale dic
tatorului Ydigoras Fuentes. Parti
zanii, relatează corespondentul, au 
tăiat toate legăturile telegrafice și 
telefonice dintre capitala țării și 
regiunile nord-estice unde se gă
sesc mari plantații aparținînd com
paniei nord-americane „U. S. Fruit 
Company".

Intr-un comunicat dat publicită
ții în dimineața zilei de 24 martie, 
dictatorul Ydigoras Fuentes a anun
țat că în capitala țării au fost 
luate severe măsuri de securitate.

DAMASC 25 (Agerpres). — 
Agențiile de presă anunță că 
la 24 martie a avut loc la Da
masc ședința Consiliului de 
Miniștri al Republicii Arabe 
Siria la care a fost dezbătut 
proiectul Uniunii federale în
tre R.A.U., Siria și Irak. In 
cadrul ședinței a fost aprobat 
planul general și principiile 
după care se va conduce de
legația siriană la discutarea 
bazelor creării Uniunii fede
rale.

Ministrul informațiilor a fă
cut cunoscut că la sfîrșitul 
acestei săptămîni, o delegație 
siriană urmează să plece la 
Cairo unde va continua trata
tivele asupra proiectului de 
realizare a unității celor trei 
țări arabe.

La 24 martie au fost date 
publicității două decrete ale 
Consiliului național al coman
damentului revoluției din Si
ria. Unul dintre ele se referea 
la privarea de drepturi poli
tice și civile a fostului preșe
dinte sirian, Nazem El-Kudsi, 
a lui Abdul Kerim Zahreddin

fostul ministru al apărării, 
precum și a altor politicieni 
care au servit regimul de după 
lovitura de stat din 28 sep
tembrie 1961 cînd Siria s-a se
parat de R.A.U.

Pe lista persoanelor private 
de drepturi civile figurează 
numele a 19 ziariști, conside
rați a fi servit vechiul regim, 
precum și un număr de mem
bri ai partidului comunist, 
printre care secretarul general 
al C.C. al Partidului Comunist, 
Haled Bagdaș.

Printr-un alt decret, pro
mulgat în aceeași zi, au fost 
interzise toate grupările, so
cietățile, partidele și alte or
ganizații a căror existență este 
considerată contrară acestor 
decrete.

La 25 martie. Consiliul na
țional al comandamentului re
voluției, a dat publicității un 
ordin cu privire la ridicarea 
tuturor restricțiilor asupra 
circulației, instituite la 8 mar-

alte

minute, înclinația 25 
minute.

YORK. — La 25 martie,

„Reuniunea” a lost 
contramandată

Călătorie pe jos 
în jurul lumii

I 
tn 

Capitala Mexicului a sosit săptă- 
mlna trecută tînărul Peruvian Ed
win Montgomery, care, propunln- 
du-și să întreprindă pe jos o călă
torie de 100 000 de km în jurul 
lumii, a parcurs pînă acum 31 300 
km. Peruvianul, în vîrstă de 24 de

• CIUDAD DE MEXICO.

• NEW
In spitalul din Los Angeles, a în
cetat din viață fostul campion 
mondial profesionist de box la ca
tegoria pană Davey Moore. El a 
murit în urma unui traumatism 
cranian cauzat de loviturile pri
mite In timpul meciului pentru 
titlul mondial disputat 
tie cu Sugar Ramos.

Cu un an în urmă, 
aproape asemănătoare,

Ia 21 mar-

condiții 
decedat 
mondial

Sesiunea Adunării de Stat 
a R. P. Ungare

In 
a 

la New York campionul 
Benny Kid Paret. De atunci alfi 12 
boxeri profesioniști și-au găsit

• BUDAPESTA. — La sesi
unea Adunării de Stat a R. P. 
Ungare, în curs de desfășurare 
la Budapesta, a luat cuvîntul 
Janos Kadar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., președintele 
Consiliului de Miniștri al K.P. 
Ungare. EI a arătat că progra
mul guvernului Republicii 
Populare Ungare este stabilit 
prin hotărîrile Congresului al 
VIII-lea al P.M.S.U. Noi tre
buie să muncim pentru con
struirea deplină a socialismu
lui, să îndeplinim și să depă
șim planul cincinal, care pre
vede creșterea venitului națio
nal, a producției industriale și 
agricole, a veniturilor reale pe

9 BONN. — Ministerul Afaceri
lor Externe al Germaniei occiden
tale a anunțat că reuniunea miniș
trilor de externe ai țărilor „Uniu
nii Europei occidentale", progra
mată pentru zilele de 29 și 30 mar
tie la Bonn, nu va mai avea loc. 
După cum au anunțat agențiile de 
presa și ziarele occidentale, acea
stă reuniune urma să constituie 
prilejul unei reîntîlniri între un 
ministru englez și miniștri ai țări
lor Pieței comune, inclusiv Franța.

Diplomația occidentală a desfă
șurat o intensă activitate pentru a 
obține o asemenea înțelegere, în- 
cercînd să atenueze astfel, pe ca
lea unor contacte directe, încorda
rea evidentă în relațiile dintre gu
vernele francez și englez, ca ur
mare a torpilării de către Franța 
a tratativelor pentru aderarea An
gliei la Piața comună. Agenția 
Associated Press scrie că la Bonn, 
ca și la Paris, nu se ascunde fap
tul că reuniunea a fost contraman
dată ca urmare a faptului că 
„Franța nu dorește să discute si
tuația creată prin veto-ul său față 
de aderarea Angliei Ia Piața 
mună".

• CAIRO. — La 24 martie 
sosit Ia Cairo o delegație oficială 
a guvernului algerian, condusă de 
ministrul apărării, Boumedienne. 
In aceeași zi, delegația a avut o 
Întrevedere cu președintele Nasser, 
căruia i-a inminat un mesaj din 
partea primului ministru algerian 
Ben-Bella.

>,Locuințe" ale populației de culoare din Republica Haiti. Fotografia este reprodusa 
vista americană „Life",
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