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Proletari din toate țările, uniți-vă!

Romîne

dez-
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Și

s
academii și societățisemnat în anul 1944au

București,

Academia Republicii Popu
lare Romîne, Consiliul Supe
rior al Agriculturii și Ministe
rul învățămîntului aduc la

Traian 
de o- 

P. Ro- 
seamă

ACADEMIA REPUBLICII 
POPULARE ROMINE

MINISTERUL 
ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

voltarea științei romînești, a 
desfășurat o bogată activitate 
obștească și de stat pentru 
victoria cauzei socialismului și 
a păcii.

CONSILIUL SUPERIOR 
AL AGRICULTURII

savant romîn •»- acad. Traian 
Săvulescu, președinte de o- 
noare al Academiei Republicii 
Populare Romîne.îndelungată, marele

exlrac/iei din a- 
spori astfel, cu 

față de anul 
(Agerpres)

cunoștință cu adîncă durere 
că în ziua de 29 martie a.c. a 
încetat din viață, după o boală 
grea

tinerelului
Organ Central al Uniuni Muncitor

Din partea Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, a Consiliului de Stat 

și a Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare
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PLANUL

Minerii din Valea
Jiului

Pe

Minerii
Valea Jiului 
au extras vi
neri ultimele 

primul trimestrutone prevăzute în planul 
al anului.

Folosirea pe scară largă în abataje a meca
nizării și susținerii metalice și a unor metode 
înaintate de lucru a permis minerilor de aici 
să sporească simțitor productivitatea muncii. 
Astfel viteza medie lunară realizată în aba- 
tajele-cameră a fost depășită cu peste 5 m.l.

O contribuție valoroasă la îndeplinirea 
înainte de termen a planului au adus-o co
lectivele minelor Lupeni,

productivitate sporită
Carierele din Lespezi-Fieni, Tur

da, Bididia-Tulcea, Topalu și altele 
au fost dotate de curînd cu exca
vatoare de mare capacitate, stații 
de concasare, granulare și sortare, 
ciururi vibratoare, și alte utilaje 
cu care au fost mecanizate unele 
operațiuni grele. La cariera Celea- 
Hîrșova, au iost instalate gatere 
și mașini de tăiat, lustruit și pre
lucrat marmură.

In scopul unei mai bune aprovi
zionări a fabricilor de ciment cu 
materie primă și a șantierelor de 
construcții cu sortimentele nece
sare de piatră, in cariere se fac 
în prezent lucrări în vederea mări
rii capacităților de transport.

în lunile următoare carierele de 
piatră vor fi dotate cu noi meca
nisme și agregate de mare produc
tivitate. Volumul 
ceste cariere va 
peste 20 la sută 
trecut.

Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, Con
siliul de Stat și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne anunță cu pro
fund regret că în ziua de 29

martie a.c. a încetat din viață 
academicianul Traian Săvu
lescu.

Eminent om de știință și 
patriot înflăcărat, el a adus o 
contribuție de seamă la

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROMÎN

CONSILIUL DE STAT 
AL REPUBLICII 

POPULARE ROMINE

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII 

POPULARE ROMÎNE

Vulcan și Petrila.

Trustul de extracție Folosirea u- 
nor metode a- 
vansate de lu
cru, printre 

care perforarea cu jet abraziv și injecții cu 
apă sărată în zăcămînt a permis petroliștilor 
de la Trustul de extracție Tg. Jiu să înde

plinească cu două zile mai devreme planul 
producției globale și marfă pe primul trimes
tru al anului.

Cele mai bune rezultate în întrecerea des
fășurată pentru îndeplinirea planului de pro
ducție au fost obținute de 
schela de extracție Țicleni.

Tg. Jiu

petroliștii de la

Direcția generală
sticlărie, ceramică fină
și articole de uz casnic

întreprinde
rile din cadrul 
Direcției gene
rale sticlărie, 
ceramică fină

și articole de uz casnic și-au îndeplinit cu 
două zile înainte de termen planul pe primul 
trimestru al anului la producția globală și 
marfă. Păstrînd ritmul actual de fabricație, 
întreprinderile din acest sector vor mai tri
mite comerțului pînă la sfîrșitul lunii martie 
încă 1000 de mașini aragaz, două milioane 
bucăți diverse articole din sticlărie și alte 
obiecte de uz casnic în valoare totală de peste 
10 milioane lei. în îndeplinirea planului tri
mestrial sînt fruntașe Complexul industrial 
de sticlărie și faianță de la Sighișoara, între
prinderile „1 Septembrie”-Satu Mare, „Vitro- 
metan”-Mediaș și „Bucuria copiilor” din 
București.

Nu sînt cercetătoare și nu 
se află intr-un laborator al 
unui institut de cercetări, 
după cum ați putea crede. 
Sînt studente la Institutul 
agronomic „Dr. Petru Groza“ 
din Cluj, și se numesc Eli- 
sabeta Iacob și Lucia Cian- 
ghir. Reporterul fotograf 
le-a surprins la o oră de lu
crări practice la pedologie 
în timp ce executau cîntă- 
riri de precizie la balanța 

analitică automată.

Cum gospodăriți
materia primă

/d care

4000 DEȚINERI 
de /d Uzinele A 
„INDUSTRIA SIRMII 

C/mpid Turzii .

//

e

(Agerprw)

stau 
Du-
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...35 de oameni din schimbul 
tânărului maistru Ion Jurca 
din secția trăgătoria de oțel 
tare a Uzinelor „Industria sîr- 
mei” din Cîmpia Turzii, 
de vorbă cu maistrul șef 
mitru Cîmpeanu.

— Planul ne permite
consum de 1 065 de kg metal 
pe tona de produs finit. Cre
dem că l-am putea reduce. Po
sibilități avem: colacii mai 
mici în loc să fie dați la de
șeuri, pot fi sudați, capetele 
nodurilor la tratamentul de 
patentare se pot tăia la dis
tanțe de 10 cm și nu la 1 m. 
în acest fel am putea obține 
mari economii.

Intr-adevăr, în perioada 
17—22 octombrie 1962 — cînd 
s-a experimentat această pro
punere, 
tînărul 
redus 
107 kg, 
proape 2 500 lei.

Organizația U.T.M., condu
cerea secției au găsit necesar 
ca aceste rezultate să fie cu
noscute de întregul colectiv ; 
să-și dea fiecare seama și mai 
bine de ce rezerve există în 
munca lor. în consfătuirile de 
producție, în adunările gene
rale U.T.M., Ion Jurca a vor
bit despre felul cum valorifi
că echipa rezervele interne. 
Experiența a constituit un în
demn. In grija pentru bunul 
obștesc întreaga secție și-a 
propus să lucreze cu cele mai 
mici consumuri specifice. 
Posturile utemiste de control 
au venit și ele în sprijinul co-

schimbul condus de 
maistru Ion Jurca a 
zilnic deșeurile cu 
economisind astfel a-

lectivulul- Deseori, în urma 
unui raid, în mijlocul secției 
erau aduși colacii de sîrmă 
găsiți aruncați sau încurcați. 
„Corpul delict” era fotogra
fiat. Intr-un text se arăta cine 
sînt vinovați și cît valorează 
pierderea. La gazetele posturi
lor utemiste de control au a- 
părut în mod permanent ar
ticole prin care erau compa
rate rezultatele celor trei 
schimburi. Un motiv în plus 
pentru ca fiecare să se stră
duiască să înlăture neajunsu
rile. în același timp, eforturile 
au. fost îndreptate înspre mai 
buna organizare a muncii, a- 
plicarea inițiativei tinerilor de 
la Uzinele „Tudor Vladimi- 
rescu’’ din București. Așa s-a 
ajuns ca în anul trecut să se 
obțină economii mari prin re
ducerea consumurilor specifi
ce.

Oamenii au considerat că, 
dată fiind experiența pe care 
o au, anul acesta pot realiza 
și mai multe economii. S-au 
angajat, deci, să economiseas
că circa 2 kg de metal pe 
tona de produs finit față de 
consumul planificat (1061,7 
kg). Ce arată însă graficul în
trecerii? Colectivul de aici a 
obținut o economie de 2,5—3 
kg metal pe tona de sîrmă. 
Angajamentul a fost deci de
pășit.

I-am cunoscut pe cei mai 
buni gospodari. Pe Mihai Fră
teanu l-am găsit la mașina de 
sudat.

— Mă preocupă mult folo
sirea fiecărui capăt de sîrmă. 
înainte, acești colaci mici îi 
aruncam. Era o pagubă. Acum 
îi sudez. Săptămâna trecută 
am reușit în acest fel să rea
lizez din deșeuri un colac 
mare, în greutate de 80 de kg. 
Nu este însă singura sursă de 
economii. înainte, bunăoară, 
măsurăm dimensiunea sîrmei 
numai Ia început. Din pricina 
uzurii, filiera își modifica dia
metrul și sîrmă depășea

prescrisă. De aicimensiuneă 
deșeuri, risipă de material. A- 
cum controlez precizia de mai 
multe ori. Obțin produse de 
calitate mai bună, cresc și e- 
conomiile. Anul acesta n-am 
avut nici un produs înapoiat 
de la controlul tehnic 
tate...

Grija de gospodar 
nifestă în cele mai 
mănunte. Mihai Frăteanu se
sizează ori de cîte ori primește 
material curățat insuficient de 
oxizi (ca să nu uzeze filierele 
și să producă sârmă de bună 
calitate), folosește rațional 
mașinile (nu lasă motoarele să 
meargă în gol), materialele 
auxiliare etc.

Pornind de la calcule sim
ple (cît înseamnă reducerea 
coeficientului admis de rebut 
sau declasate cu 1 la sută, cît 
valorează fructificarea fiecă
rui minut), tinerii au discutat 
în adunările generale U.T.M. 
posibilitățile pe care le au 
pentru a-și spori contribuția 
în acțiunea de realizare a cît 
mai multe economii. Rezulta
tele obținute la T.O.Tau făcut

de cali-

se mă
mici a-

LIDIA POPESCU
Ing. ARTHUR IOAN

(Continuare în pag. a 111-a)
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In ziua de 29 martie 1963 s-a 

stins din viață savantul pa
triot, cunoscut și prețuit în 
țară și peste hotare, academi
cianul profesor doctor “ 
Săvulescu, președinte 
noare al Academiei R. 
mîne, reprezentant de 
al științelor biologice din țara 
noastră, eminent fruntaș al 
vieții publice din Republica 
Populară Romînă.

Născut la 2 februarie 1889, 
la Rîmnicu Sărat, și-a făcut 
studiile universitare la Facul
tatea de științe din 
unde obține titlul 
de doctor în știin
țele naturale și 
apoi, de docent.

înzestrat cu de
osebite calități de 
cercetător și pe
dagog și cu o 
mare capacitate de 
muncă, Traian Să
vulescu a consa
crat mai bine de 
cinci decenii din 
viața sa activității 
didactice și știin
țifice, cuprinzînd 
în cîmpul cercetă
rilor sale biologia 
generală, sistema
tica și geobotanica 
plantelor superi
oare, patologia ve
getală.

Ca profesor, el a 
transmis studenți
lor cunoștințele 
sale profunde și 
multilaterale, pa
siunea pentru cer
cetarea științifică, 
sentimentul înal
tei răspunderi față 
de popor. înce- 
pînd din anul 
1912, la catedrele 
pe care le deține 
rînd pe rînd la Institutul Bo
tanic, la Facultatea de agro
nomie și în cele din urmă la 
Facultatea de biologie a Uni
versității din București, el a- 
jută zeci de generații de stu- 
denți să-și însușească nu nu
mai cunoștințe de specialitate, 
rod al experienței sale bogate, 
dar și un exemplu de atitu
dine de intelectual înaintat.

însuflețit de convingeri pro
gresiste și democratice, Tra
ian Săvulescu s-a numărat 
printre profesorii universitari

care 
memoriul prin care se cerea ie
șirea Romîniei din criminalul 
război hitlerist.

Activitatea științifică, cu a- 
devărat prodigioasă, desfășu
rată de academicianul Traian 
Săvulescu, și-a găsit încunu
narea în perioada ce a urmat 
eliberării patriei. Continuînd 
amplele cercetări asupra flo
rei din tara noastră și din 
alte țări, desăvîrșind studiile 
întreprinse în biologia și si
stematica ciupercilor, noile 
sale lucrări — monumentalele

monografii asupra Uredinale- 
lor și Ustilaginalelor, vasta lu
crare de sinteză „Flora R. P. 
Romîne” elaborată sub con
ducerea sa și altele — au con
tribuit la îmbogățirea tezauru
lui științei romîne și univer
sale. Fondator al școlii romî
nești de fitopatologie, el a fă
cut să crească mult prestigiul 
științei noastre peste hotare. 
Bucurîndu-se de o deosebită 
apreciere în lumea științifică, 
a fost ales membru al mai

multor
științifice din străinătate '

Călăuzit de principiul că 
știința are menirea să slu
jească poporului, înfloririi pa
triei, Traian Săvulescu a fost 
printre savanții de mare auto
ritate care, imediat după eli
berarea tării, s-au alăturat 
luptei clasei muncitoare, a în
tregului popor, pentru dezvol
tarea Romîniei pe calea pro
gresului social. El a devenit 
membru al partidului Munci
toresc Romîn, în rîndurile că
ruia a luptat cu devotament 

pentru înfăptuirea 
politicii de con
struire a socialis
mului.

Deținînd înalte 
demnități în gu
vernul țării — ca 
acelea de mini
stru al agricultu
rii, vicepreședinte 
al Consiliului de 
Miniștri și ca de
putat în Marea A- 
dunare Națională, 
Traian Săvulescu 
și-a consacrat for
țele luptei pen
tru întărirea regi
mului democrat- 
popular, pentru 
dezvoltarea agri
culturii.

în fruntea Aca
demiei R. P. Ro
mîne, al cărei pre
ședinte a fost ani 
îndelungați, a a- 
dus o contribuția 
de seamă la dez
voltarea cercetă
rilor științifice din 
țara noastră, la 
orientarea acestor^ 
în lumina 
rialismului 
tic și la 

cercetărilor de 
obiective ale construcției so
cialiste, de cerințele dezvoltă
rii economiei și culturii. A fost 
un neobosit răspînditor al ști
inței și culturii în masele largi 
populare.

Desfășurînd o largă activi
tate pe tărîm obștesc, Traian 
Săvulescu a militat pentru în
făptuirea politicii partidului 
de dezvoltare a prieteniei cu

mate- 
dialec- 

lega- 
marile

(Continuare în pag. a IlI-a)

De zeci de -fi pe zi cupele telefericului descarcă tone de 
cărbune sc<J -țiin Exploatarea minieră Aninoasa care se pre- 

lucrer-' ' aici, la Preparația de cărbuni din Petrila. 
Foto: AGERPRES

Cargou de 7 600

(Agerpres)

Au terminat însămințârilc din epoca B
colective din comunele Olanu,

din re-
Foto : AGERPRES

(Agerpres)

tone lansat

cu mâ
ți alte

vas 
tul 
din

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ 

Președintele Consiliului 
de Stat al Republicii 

Populare Romîne

croi- 
și 

ale Casei 
la 

tehnice ale școlilor din

șene-mecanică, radiofonie, 
torie, navo-modelism, foto 
„mîini îndemânatice 
pionierilor sau de elevi de 
cercuri 
oraș.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

în orașul Constanța a fost des. 
chisă o expoziție a micilor teh
nicieni — pionieri și școlari — 
organizată de Casa pionierilor 
din localitate. Ea cuprinde a- 
proape 800 de lucrări executate 
de membrii cercurilor de lăcătu-

Excelenței sale
DR. SUKARNO 

Președintele Republicii 
Indonezia

Celui de-al XII-lea Congres 
al Partidului Comunist din Argentina

Constructorii de nave de Ia 
uzinele mecanice Turnu Severin 
au lansat vineri la apă primul 
cargou de 1600 tone executat 
în urma reproiectării cargoului 
de 1100 tone.

Noul vas, realizat în întregime 
prin construcție sudată, deși are

Aproape 200 de gospodării agricole colective 
din regiunea Crișana, printre care cele din Sînt- 
ana, Lari, Olari, Șimand, Curba, Ținea, Apateu, 
au terminat însămînțările din prima epocă. Aju
tate de mecanizatorii din S.M.T., folosind și ate
laje proprii pe terenurile unde încă nu pot intra 
tractoarele, unitățile agricole socialiste din re
giune au însămînțat pînă acum mai mult de 40 
la sută din terenurile destinate griului de pri
măvară, orzoaicei, sfeclei de zahăr, florii-soarelui 
și plantelor de nutreț.

Gospodăriile
Orlești, Amărăști, din raionul Drăgășani, Petrești, 
Ionești din raionul Găești și altele au terminat 
însămințatul culturilor din prima epocă. Aceste 
gospodării au însămînțat mari suprafețe 
zăre, sfeclă furajeră, plante de nutreț 
culturi.

Pînă acum, unitățile agricole socialiste 
giunea Argeș au semănat peste 9 800 ha.

dimensiuni similare cu cel 
cutat pînă acum, capacitatea sa 
de încărcare este cu 500 tone 
mai mare, iar viteza sporită cu 
peste 30 la sută.

Acesta este cel de-al patrulea 
lansat la apă de la începu- 
anului de cole"tivul uzinelor 
Turnu Severin.

(Agerpres)Noi policlinici date in folosință
LA GALAȚI a fost dată în folo

sință o policlinică pentru construc
torii noului combinat siderurgic. 
Aici au fost amenajate și dotate 
cu aparate moderne cabinete pen- 
tru medicină internă, radiologie, 
fiziologie, stomatologie, O.R.L, 
oftalmologie, dermato-venerice, chi
rurgie, precum și un laborator.

+
BRAȘOV. — O nouă policlinică, 

cu seefii de boli interne, chirurgie, 
ginecologie, radiologie, stomatolo
gie, pediatrie și altele, a fost dată 
recent în funcțiune și in orașul 
Rîșnov din regiunea Brașov.

(Agerpres)

Prin curațarea pomilor de 
uscături și cuiburi de o- 
mizl, prin aplicarea în
tregului complex de mă
suri agrotehnice și iito- 
sanitare, muncitorii de la 
G.A.S. Seini, regiunea 
Maramureș, pregă
tesc condițiile pentru a- 
sigurarea recoltei 

fructe din acest an.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Român adre
sează celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist din 
Argentina, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din Ar
gentina un călduros salut frățesc.

Activitatea îndelungată a Partidului Comunist din Argen
tina, desfășurată sub steagul atotbiruitor al marxism-leninis- 
mului, lupta sa hotărîtă pentru apărarea intereselor vitale ale 
maselor muncitoare argentinene, pentru independența națio
nală, pentru progres social, democrație și pace, se bucură de 
prețuirea și solidaritatea frățească a oamenilor muncii din țara 
noastră.

Vă urăm, dragi tovarăși, noi succese în activitatea și lupta 
dv. pentru întărirea continuă a rîndurilor partidului și a legă
turilor sale cu masele, pentru unirea tuturor forțelor progre
siste și democratice ale țării, pentru cauza păcii și socialismului.

DJAKARTA
Am aflat cu profundă mîh- 

nire despre pierderile de vieți 
omenești și pagubele materiale 
provocate de erupția vulcanu
lui Gunung Agunig.

In aceste clipe grele pentru 
dv. și poporul indonezian, ex
prim Excelenței Voastre și fa
miliilor îndoliate cele mai sin
cere condoleanțe.



^^^.ZUZINAJ:NOIIMBRIE"
ema dezbaterii care 
a avut loc de cu- 
rînd la Uzinele „7 
Noiembrie99 din Cra
iova, a fost deosebit 
de interesantă. Se
cretari ai birourilor

U.T.M. din secții, membri ai co
mitetului U.T.M. pe uzină, res
ponsabili culturali în comitetele 
sindicatului, au discutat pe mar
ginea unui referat despre modul 
în care s-a ocupat pină acum 
organizația U.T.M. din uzină de 
educația estetică a tinerilor.

în Uzina „7 Noiembrie99 lu
crează peste 600 de tineri. Mai 
bine de o treime din numărul lor. 
își completează în prezent stu
diile la cursurile liceului seral. 
Din cele 9 000 de volume din 
biblioteca uzinei citite anul tre
cut, 6 000 au fost cerute de ti
neri, Aproape 70 la sută din nu
mărul biletelor de teatru, cine
ma, care se vînd în uzină sînt 
solicitate de tineri. Iată deci că 
tinerii muncitori, tehnicieni și 
ingineri din uzină manifestă un 
mare interes pentru cultură. în 
ce măsură vine însă organizația 
U.T.M. în sprijinul acestor preo
cupări ?

în referatul prezentat au fost 
enumerate manifestările cultural- 
educative organizate de comite
tul U.T.M. în ultimele patru luni. 
Iată i 4 joi ale tineretului (trei 
au avut un program asemănător 
—- o expunere urmată de dans, 
iar a patra un concurg ^Cine 
știe, cîștigă99) e discuție cu ti
nerii participant la concursul 
„Iubiți cartea99, cîteva vizite în 
colectiv la Muzeul de artă, o în
tâlnire cu un grup de poeți și 
alta cu actori ai Teatrului Na* 
țional din Craiova, Desigur, fie* 
care din aceste, manifestări a 
fost binevenită — dovadă nu* 
mărul mare de tineri care au 
participat la ele. în dezbatere 
s-a subliniat modul îngust în 
care privesc organizatorii vieții

culturale din uzină educația este
tică. Să dăm un exemplu. Or
ganizația U.T.M. i-a invitat pe 
tineri la spectacolul Teatrului 
Național cu piesa „încotro flă- 
căule”. Așa cum prevedea pro
gramul acestei vizionări colective 
tinerii urmau să se întâlnească 
apoi cu cîțiva dintre actorii in- 
terpreți, să discute împreună 
despre spectacol, să-și spună pă
rerea cu privire la una sau alta 
dintre problemele pe care le ri-

se explice infinit mai multe pro
bleme, simțeau nevoia unei dez
bateri, a unei discuții la care să 
aibă ei înșiși prilejul să-și spună 
părerea în legătură cu proble
mele artei plastice. Și n-ar fi fost 
greu ca organizația U.T.M. să in
vite la club sau să organizeze în 
colaborare cu conducerea mu
zeului, chiar acolo, în una din 
sălile muzeului un asemenea 
schimb de păreri. Viața a de
monstrat •• participarea directă a

tică organizațiile U.T.M. trebuie 
să le ofere tinerilor pe lingă ex
puneri, vizite, vizionări în colec
tiv și posibilitatea (de care amin
tim mai sus) de a dezbate ei în
șiși problemele, de a trece prin 
propria lor gîndire ideile pe 
care le transmite opera de artă. 
Sînt nenumărate în această pri
vință asemenea exemple : într-o 
uzină există tineri care nu merg 
la operă ; nu le place muzica 
simfonică, deși li s-a ținut ° ex~ 
punere despre ea ; sau nu le pla
ce poezia deși li s-a vorbit într-o 
conferință despre arta poetică, 
lată însă că organizația U.T.M. 
a inițiat o audiție muzicală sau 
un recital, a invitat în mijlocul 
tinerilor creatori și a avut loc o

filarmonică". Dar ce s-a făcut, ce 
acțiuni, ce inițiative au fost or
ganizate în această privință ? 
Niciuna. Tot așa se petrece aici 
și cu arta plastică. Părerea că 
înțelegerea operelor de artă nu 
ar necesita o pregătire, o muncă 
de inițiere, este desigur greșită.

Printre cărțile împrumutate de 
tineri de la bibliotecă sînt și vo
lume de versuri. E drept că nu
mărul lor este încă foarte mic. 
Stind de vorbă cu tinerii, mulți 
spuneau că întâmpină greutăți în 
înțelegerea poeziei. Ce s-a între
prins pentru ajutorarea tinerilor? 
Rarele seri literare care s-au or
ganizat la club au avut mai toate 
un program asemănător. O 
punere urmată de recitări, o

situația 
această 
în mă-

ex- 
dis-
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Educația estetică a tineretului
died. Dar întâlnirea n-a mai avut 
loc. Un actor le-a vorbit în gra
bă spectatorilor despre... istori
cul Naționalului craiovean și ac
țiunea s-a socotit încheiată. Dacă 
nu s-a putut discuta atunci des
pre spectacol de ce nu s-a orga
nizat o asemenea dezbatere 
pentru mai târziu ?

Tot așa s-au petrecut lucrurile 
și cu vizitele la muzeu. Vizitând 
muzeul tinerii au fost însoțiți de 
fiecare dată de ghid ; firește, 
explicațiile ghidului i-au ajutat 
pe tineri să se orienteze în a- 
precierea unuia sau altuia dintre 
exponate. în urma acestor vizite. 
însă tinerii au simțit nevoia să li

tinerilor la dezbaterea probleme
lor de artă, schimbul direct de 
păreri între tineri, între tineri și 
creatori, oameni de artă și cul
tură etc. este principala cale de 
însușire de către tineri a como
rilor artei, de formare și dez
voltare a gustului artistic, a spi
ritului de pătrundere și discernă
mânt în aprecierea valorilor ar
tistice. De ce se bucură de un 
larg interes întâlnirile cu scriito
rii ? Pentru că discutând pe mar. 
ginea operelor lor tinerii au po
sibilitatea să-și spună propriile 
lor gînduri, propriile lor obser
vații și păreri.

în munca lor de educare este-

cum se spune „pe viu", 
au pus întrebări, și-au 

s-au întâlnit

discuție 
T inerii 
spus părerea lor ; 
apoi încă o dată, au mers la ope
ră, s-au interesat de particulari
tățile unor asemenea creații, s-a 
organizat un ciclu de concerte- 
lecții, recitaluri urmate de dez
bateri etc., etc. și rezultatul a 
fost desigur cel scontat : tinerii 
s-au apropiat de „muzica grea'', 
de poezie, le înțeleg, au devenit 
pasionalii acestor genuri de 
artă. La uzina de care vorbim 
s-au adus bilete pentru concer
tele filarmonicii. Tovarășii din 
comitetul U.T.M. se plîng și a- 
cum că „tinerii nu prea merg la

cuție cu cititori de poezie 
Elena Ghiță, Gh. Lazăr, Florea 
Duma, Dumitru Vîlcu a scos la 
iveală necesitatea unei schimbări 
structurale a programelor acestor 
„seri* 
tinerilor 
tori" în 
direcți 
discută.

Dezvoltarea gustului 
nu se poate limita doar 
nări de spectacole, vizite la mu
zee, expuneri. Pentru nenumă- 
rații iubitori ai artei cinemato
grafice din uzină se preconizează 
crearea unui cerc „Prietenii fil
mului". Trebuie să spunem de pe

ca

care să asigure trecerea 
din starea de „specta- 
aceea de participanți 
la problemele ce se

estetic 
la vizio-

acum că dacă expunerile, întîl
nirile care vor avea loc nu vor 
fi urmate de dezbateri, dacă ti
nerii nu vor fi puși în 
de a-și spune părerea, 
acțiune nu va fi eficace 
sura în care ar trebui.

La ședința de care vorbeam la 
începutul acestor rînduri s-au 
arătat posibilitățile mari de care 
dispune uzina. Clubul „1 Mai" 
(cu mai multe încăperi, înzestrat 
cu instrumente, cu sute de volu
me de cărți, cu o combină mu
zicală) stă la dispoziția tinerilor. 
Se impune însă o activă și te
meinică colaborare între comite
tul U.T.M., comitetul sindicatului 
și conducerea clubului pentru or
ganizarea celor mai eficiente ac
țiuni. Preocupările și gusturile 
tinerilor pentru literatură, muzi
că, teatru, plastică trebuie valo
rificate prin organizarea unor 
cercuri pe genuri de artă, ale 
căror programe să fie alcătuite 
cu grijă și din timp' în așa fel 
incit, tinerii să știe bine ce seva 
discuta, ce materiale ajutătoare să 
consulte, cu cine se vor întâlni 
etc. Atragerea unui colectiv larg 
de oameni de artă și cultură la 
activitatea acestor cercuri va asi
gura interesante dezbateri vii, a- 
tractive pe probleme de muzică, 
artă plastică' cinematografie etc. 
Considerînd educația estetică ca 
o parte integrantă a educației 
comuniste a tineretului, organi
zația U.T.M. va trebui să impri
me fiecăruia dintre ele, un carac
ter viu, eficient, în stare să cu
prindă mase cit mai largi de 
tineri.

LIVIA ANDREI
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Tînărul Ștefan Buncă, lăcă
tuș la Atelierele de reparat 
material rulant „16 Februa
rie" din Cluj, este respon
sabilul standului de cărți 
din secția a V-a. El se îngri
jește întotdeauna ca standul 
de cărți din secție să fie 
aprovizionat cu cele mai 

noi cărți.
Foto : O. PLECAN
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ntr-o uzină uriașă, 
cum este Uzina de 
tractoare din Bra
șov, se desfășoară 
o activitate cul
turală neîntrerup
tă. Și dacă treci

sălile și halele uzinei, 
ce tovarășii de la comi- 
U.T.M. ți-au vorbit des-
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Mă-nclin puterii ce rodește
Și mugurilor iarăși le dă viață 
Mă-nclin și-acestui mugur care crește 
Și floare dă în calda dimineață ;

Dar mai presus de toate cele 
Mă-nclin cu dragoste fierbinte 
Partidului — el, steaua vieții mele, 
El care-mi poartă pașii înainte.

Wz . -

■

■>ft

O duminică 
in Valea Jiului

■
 imineața a fost fru

moasă. Peste Va
lea Jiului s-a revăr
sat lumina soarelui 
de primăvară. Oame- 
nii au ieșit în prag 
să privească munții.

Tînărul miner Ciur loan din Pe
troșani și-a cercetat pușca din 
nou și s-a întors cu fața spre tatăl 
său, vînător pasionat ca și el.

— Dăm o raită pe coclaurile Ro
șiei ?...

în celălalt capăt al bazinului 
carbonifer, la Uricani, un grup de 
tineri se îndrepta spre stadion să 
pregătească terenul pentru echipa 
lor care înfrunta în acea zi prima 
întîlnife din cadrul „Cupei elibe
rării" formația „Viscoză" din Lu- 
peni.

Din urmă îi ajunse un „Mnsk- 
vici“ nou-nout.

— încotro, ortacilor ? Din ma
șină răspund la unison glasurile 
stăpînilor, frații Sorescu, mineri 
fruntași.

— Pe Jiu în sus, spre cabana 
„Cîmpul lui Neag" la păstrăvi...

In inima Văii Jiului, la Lupeni. 
la ușa unui bloc din noul cartier 
suna de zor minerul Gal Teodor. 
Sub braț avea un șevalet cu tre
pied, o cutie cu pensule și vop
sele. Tînărul pictor amator, ace
lași care a expus în 1958 o suită 
de linogravuri la Londra, a hotărît 
de cu seară cu ortacii Radu loan 
și Udrea Partenie, să urce pe dea
lul din apropierea puțului V vest 
și să continue schițele începute 
pentru o expoziție a artiștilor a- 
matori care va avea loc în acest 
an tocmai în îndepărtata Indie.

Radu Ioan se scuză :
— Am uitat să-ți spun că azi 

las pentru mai tirziu pictura. Am 
ședință la cercul literar vii și tu î 
Minerul pictor amator e și stihui- 
tor, membru al cercului literar 
Nicolae Labiș". Unele versuri 

ale sale au fost publicate.
Tinerii din Valea Jiului au azi 

multe mijloace de a-și petrece 
plăcut și folositor timpul liber. In 
zori, 130 de tineri au plecat din 
Petroșani cu. două autocare ale 
O.N.T. spre noul hotel alpin 
„Rusca" din munții Paring. Intre 
ej se afla și tînărul schior Bîrlida 
Dumitru, cîtigător a două con
cursuri organizate de asociația 
„Parîngul" în cadrul Spartachiadei 
de iarnă a tineretului. La clubul 
raional, elevii grupului școlar pro
fesional din Lupeni au venit să 
vadă expoziția de fotografii a 
amatorilor din oraș. în holul tea
trului de stat din Petroșani tineri 
constructori din întreaga Vale a 
Jiului vizionează expoziția „Revo
luția cubană în imagini”. Zugra
vul Stelea Marin și lăcătușul Puiu 
Nicolae stau de vorbă cu un grup 
de tineri cubanezi, studenți la In
stitutul de mine din Petroșani, în 
legătură cu cele văzute în expo
ziție.

La Aninoasa e organizată de co
mitetul U.T.M. al minei duminica 
tineretului la care iau parte peste 
200 mineri. Tinerii sînt prezent! 
la. concursul „Cine știe, cîștigă"

s

CHIRA VERA
cercul literar „George Coșbuc’’ 

Tg. Lăpuș, Maramureș

:■

Secția de sculptură a Școlii 
populare de artă din Oradea. 
In fotografie : Szilagyi Ște

fan executând un arcaș.
Foto t O. PLECAN

Tot desena fetița cu răbdare.
Un porumbel, zvîcnind ca o chemare 
Setos de înălțime și senin,
Purtînd solie-o creangă de măslin.

Iar în adîncul ochilor senini 
Ardeau atîtea flăcări și lumini 
Că așteptam de pe hîrtii să zboare 
Să-i ducă-n lume-a inimii chemare.

ION ȘERBAN 
membru al cercului literar 

„Alex. Vlahuță” Tr. Severin
In

prin 
după 
tetul . .
pre dragostea tinerilor pentru 
activitatea artistică, în fiecare 
colț găsești o confirmare; ti
nerii ocupați dimineața în pro
ducție după amiaza repetă; 
sînt aici 16 brigăzi artistice de 
agitație care își prezintă pro
gramele în fața tovarășilor de 
muncă, montajele literare se 
bucură de aprecierea unui pu
blic larg, cineclubui atrage nu
meroși pasionați, băieții au ini
țiat organizarea unui cor băr
bătesc, tinerii dezbat cu aprin
dere spectacolele văzute. O a- 
semenea tradiție a introdus în 
viața culturală a colectivului 
uzinei și expozițiile de artă 
plastică ale unor muncitori — 
pasionați ai picturii. După ex
poziția lui Ion Olteanu, frezor 
la secția șasiu, la secția presă 
s-a deschis expoziția unui alt 
tînăr muncitor. Utemistul Lu
cian Zaharia este elev la școa
la populară de artă și a pre
zentat tovarășilor săi de 
muncă ultimele sale lucrări — 
desene, aquarele, uleiuri, ma
rea majoritate inspirate de 
peisagiul industrial sau acti
vitatea și munca oamenilor.

pe tema „Cunoașteți melodia sl 
compozitorul". Alții la întrecerea 
celor mai buni soliști sau a celor 
mai buni jucători de tenis de 
masă.

La clubul orășenesc al sindica
telor s-a organizat o seară de 
odihnă pentru tineret. După pre
zentarea recenziei romanului „Ri
sipitorii" de Marin Preda are loc 
uh interesant concurs, în care se 
acordă premii pentru „cel mai fru
mos dans" și „cine dansează mai 
bine".

în sala teatrului de stat se aș
teaptă începerea unui spectacol al 
celor mai tinere formații artistice 
de amatori din Valea Jiului: or
chestra simfonică a școlii popu
lare de artă din Petroșani. între 
timp, la cinematograful „7 Noiem
brie" se acordă un frumos pre
miu celui de al 100 000-lea spec
tator din acest an, tînărul lăcătuș 
Popescu Ion.

Se lasă seara. Pe străzile ora
șelor Văii Jiului s-au aprins becu
rile cu neon. Ziua se apropie de 
sfirșit, dar în cluburi, săli de cul
tură și de spectacole, activitatea 
artistică se desfășoară intens, 
trepidant pînă tîrziu în noapte. A 
doua zi în atelaje minerii își amin, 
tesc cu plăcere de orele acestei 
duminici.

IRIMIE STRĂTJȚ

Formații artistice 
studențești in turneu

De cîtva timp, cele 
ții artistice ale Casei 
studenților din Capitală dau spec
tacole și pe scenele altor case de 
cultură, cluburi, facultăți etc. De 
mult succes s-a bucurat formația 
de teatru care a prezentat săptă- 
mîna aceasta pe scena teatrului 
„C. I. Nottara“ în cadrul stagiunii 
permanente a teatrelor de amatori, 
piesa lui Al. Mirodan „Ziariștii". 
Tineri muncitori de la Fabrica de 
Confecții-București, Uzinele „Se
mănătoarea" și „Tudor Vladimi- 
rescu", i-au aplaudat pe studenții 
artiști pentru programele de va
rietăți susținute la casele de cul
tură ale tineretului din raioanele 
„16 Februarie" și „Nicolae Bălces- 
cu“.

De curînd studenții bucureștenl 
și-au început turneul prin țară. 
Primul oraș înscris în itinerar iu a 
fost Clujul. Spectacolul prezentat 
de formațiile de dansuri și muzică 
populară, de cor, la Casa de cul
tură a studenților din localitate, a 
fost aplaudat atît de studenți, cit 
și de metalurgiștii de la Uzinele 
„Unirea1, de chimiștii de la „Car- 
b ochim' și de numeroși al ți oa
meni ai muncii din Întreprinderile 
orașului.
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Sub îndrumarea proiesoarei Vera Gavrilescu,. un grup de elevi al clasei de acordeon de la 
Școala populară de artă din Craiova, urmăresc cu atenție o nouă partitură.

De aceea cei care au văzut ex
poziția — foarte numeroși, a- 
proape toți tovarășii de mun
că ai pictorului amator din 
sector — au apreciat mult ex
poziția. După expoziția lui Lu
cian Zaharia, un alt tînăr — 
Welkens Ernest — își va pre
zenta lucrările la sala de cul
tură a sectorului,

. Interesul pentru arta pla
stică a făcut ca vizitele colec
tive la muzeul regional de 
artă sau la Muze
ul Peleș să fie în
soțite de prezen
tări și discuții. 
Cărțile despre pic
tură de la biblio
tecă sînt solicitate 
și tinerii discută 
cu compete n- 
ț ă despre Grigo- 
rescu sau Dela
croix. Iată la se
diul cenaclului li
terar un portret 
sculptural ai lui 
Maiakovski, inte
riorizat și frămîntat 
duri: este creația unui alt ar
tist amator — utemistul Ghe- 
orghe Rațiu, responsabilul cer
cului plastic.

Există deci in rîndurile ti
nerilor din uzină o mare do
rință de a cunoaște arta pla
stică. Tinerii găsesc în pictură 
gustul pentru culoare, arta 
plastică le dezvăluie frumu
sețea neobservată a peisajului 
ce ne înconjoară, pătrunde în 
lumea interioară a omului 
înaintat al timpului nostru. A- 
lături < 
muzică, 
bucuria 
funde a 
mirația 
muncii umane (nu e deloc în- 
tîmplător că cei mai mulți vi
zitatori ai expoziției lui Lu
cian Zaharia au remarcat mica 
lucrare „Sudorul") formează 
un bun gust solid pentru for
mă și culoare care se răsfrînge 
apoi în viața cotidiană, în 
sensibilitatea preocupărilor și 
atitudinea demnă în sobrieta
tea ținutei. Tocmai de aceea 
credem că în ansamblul acti
vității culturale destinate tine
retului din uzină, munca de 
popularizare a artei plastice 
poate ocupa un loc mai întins. 
Se resimte încă insuficienta 
activitate colectivă a cercului 
plastic. In acest sens e semni
ficativ că toate expozițiile din 
ultima vreme sînt 
deși cercul plastic 
prezenta expoziții 
mai ample, în care 
murile artelor plastice să fie 
reprezentate — pictură, sculp
tură, grafică, artă decorativă; 
reunindu-și forțele într-o acti
vitate susținută, cercul plastic 
ar putea organiza expoziții te
matice (ideea a existat în pro
iect dar a rămas nerealizată).

Materialul necesar cercului e- 
xistă (seria completă de mulaje 
este acum închisă într-o ma
gazie), iar primele îndrumări 
de desen le pot da tinerii elevi 
sau absolvenți ai școlii popu
lare. Deocamdată, cercul nu
mără cam treizeci de membri. 
Dar organizarea unei activități 
creatoare permanente, unde să 
aibă loc dezbateri pe marginea 
lucrărilor membrilor săi, să se 
desfășoare discuții despre pic-

CERCUL
„PRIETENII
PICTURII"

de gîn-

de literatură, teatru, 
arta plastică oferă 

unei cunoașteri pro- 
realității, cultivă ad- 
pentru frumusețea

personale, 
ar putea 
colective 

toate ră

tori și pictură, să se facă a- 
precieri critice este foarte ne
cesară.

Pe lingă activitatea de crea
ție propriu zisă, de îndrumare 
a începătorilor și dezbatere a 
încercărilor celor mai pri- 
cepuți, cercul plastic, cu spri
jinul comitetelor U.T.M. din 
sectoare și a comitetului 
U.T.M. din uzină, ar putea ini
ția acțiuni foarte interesante. 
In cadrul „Joilor tineretului" 
de exemplu s-ar putea orga
niza discuții pe marginea ce
lor văzute la muzeul de artă 
al orașului, o conferință înso
țită de proiecții prezentată de 
un specialist al pinacotecii 
brașovene. Chiar expozițiile 
care se deschid în secții pot 
prilejui discuții colective, atît 
Pe marginea lor cit și pe pro
bleme mai generale ale artei 
plastice.

Dragostea pentru realiză
rile artiștilor școlii noastre 
naționale sau creația artiștilor 
plastici contemporani vine să 
însoțească dragostea pentru 
poezie, muzică, arte/, cinemato
grafică etc. Un cerc al priete
nilor artei plastice sprijinit de 
specialiștii 
și de casa creației populare, 
poate iniția schirii 
poziții cu alte I 
oraș, dezbaterea . __
artiștilor plastici profesioniști 
sau chiar organizarea unor ex
poziții de pictură sau grafică 
în uzină în colaborare cu Fon- 
dul plastic.

Problema este de a lăfgi 
sfera de cultură plastică a 
membrilor cercului, de a rea
liza o integrare firească și ju* 
dicioasă a muncii de populari
zare a artelor 'plastice în viața 
culturală multilaterală a tine. 
retului! din uz'hă.

muzeului regional

'buri de ecc- 
uzine din 
expozițiilor

$NA CELAC

V

iața muzicală a U- 
zinelor „1 Mai” 
din Ploiești se ca
racterizează, ca de 
altfel întreaga 
mișcare a artiști
lor amatori din

tara noastră, prin entuziasmul 
cu care un însQjnnat număr de 
oameni tineri și vîrstnici, par
ticipă nemijlocit la activitatea 
diferitelor colective muzicale. 
Cele 11 brigăzi artistice de a- 
gitație, orchestrele de muzică 
populară, de muzică ușoară, 
de mandoline și balalaici, pre
cum și orchestra semi-simfo- 
nică, în cadrul cărora activea
ză un număr de peste 300 de 
tineri artiști amatori sînt 
grăitoare în acest sens.

Dacă la formațiile enume
rate mai sus adăugăm și soliș
tii vocali și instrumentiști, se 
poate trage concluzia că ta
bloul vieții muzicale din aceas
tă uzină este bogat și variat, 
mărturie a unei munci orga
nizatorice și metodice în gene
ral eficiente, desfășurate de 
către organizațiile sindicale și 
U.T.M. din întreprindere, sub 
îndrumarea organizațiilor de 
partid.

Prin numeroasele lor spec
tacole și concerte, formațiile

muzicale ale uzinelor contri
buie la educarea artistică a 
maselor, la formarea gustului 
pentru frumos. Este îmbucu
rător faptul că numai de la în
ceputul acestui an pînă în pre
zent formațiile au dat peste 
50 de spectacole, la care au 
participat aproximativ 3 000 
de spectatori.

Repertoriul acestor formații 
precum și cel al soliștilor cu
prinde lucrări variate — cîn- 
tece din folclorul nou și jocuri 
populare, lucrări de muzică 
ușoară ale compozitorilor no
ștri (Nicolae Kirculescu, Elly 
Roman, George Grigoriu, Te- 
mistocle Popa) cîntece de mu
zică ușoară ale compozitorilor 
sovietici Babaev („Ochi dragi"), 
Babadjanian („Veniți la Ere
van”) precum și o serie de 
melodii de Dunaevski, Solo- 
viov-Sedoi, Vadim Liudvikov- 
ski, A. Eșpai etc.

O evoluție corespunzătoare 
cunoaște și activitatea brigăzi
lor artistice de agitație, aces
tea remareîndu-se îndeosebi 
printr-o mai mare operativi
tate a programelor, printr-o 
mai strînsă și mai concretă le
gătură a acestor programe cu 
producția, cu munca zilnică, 
cu viața complexă a oameni

lor. Instructorii brigăzilor ar
tistice au obținut rezultate 
bune în ceea ce privește folo
sirea muzicii în spectacolul de 
brigadă, alegînd, în cele mai 
multe cazuri, melodii popu
lare, cîntece de masă sau piese 
de muzică ușoară adecvate 
conținutului textelor literare 
pe care le vehiculează (exem
plu brigada de Ia cazangerie 
și cea de la electrică). Uneori,

sista mai mult în rîndurile ce 
urmează.

înființată în anul 1960, „se- 
mi-simfonica” Uzinelor „1 Mai" 
din Ploiești s-a impus ca un 
colectiv mai închegat abia în 
cursul anului 1962, cînd a ob
ținut locul doi pe regiune la 
un concurs organizat în cin
stea celei de-a 15-a aniversări 
a proclamării Republicii Popu
lare Romine.

chestra va trebui să includă 
în repertoriu lucrări simfonice 
și, în general, compoziții ro- 
mînești. Lucrări cum sînt 
Rapsodiile marelui nostru E- 
nescu, suite simfonice ca de 
exemplu „în Munții Apuseni” 
de Marțian Negrea, ori unele 
arii din opere și operete ro- 
mînești contemporane cum 
sînt „Trandafirii Doftanei" de 
Norbert Petri, „Fata cu garoa

Activitatea muzicală 
de amatori

însă, programele sînt lipsite de 
varietate, devin în ultimă in
stanță monotone pentru că nu 
se folosesc cu destul meșteșug 
toate formele pe care le im
plică spectacolul de brigadă 
cum ar fi sceneta, cupletul, 
monologul.

Un loc însemnat în viața 
muzicală a uzinei îl ocupă ac
tivitatea orchestrei semi-sim- 
fonice asupra căreia vom in

Ceea ce este de subliniat, în 
primul rînd, este faptul că cei 
24 de membri ai orchestrei au 
reușit să constitue un colectiv 
capabil să dea viață unor lu
crări simfonice ca : uvertura 
la opera „Ruslan și Ludmila” 
de Glinka, uvertura la opera 
„Bărbierul din Sevilla” de 
Rossini și altele.

Dînd curs, în continuare, po
sibilităților pe care le are, or

fe" de Gheorghe Dumitrescu, 
„Lăsați-mă să cînt" de Ghera- 
se Dendrino pot îmbogăți con
siderabil repertoriul orche
strei.

. îmbogățindu-și în acest fel 
repertoriul, orchestra va că
păta o mai largă popularitate, 
va deveni un colectiv îndrăgit 
de muncitorii uzinei.

Trebuie spus, apoi, că reali
zările orchestrei (dirijor Ruscu

Florică) în domeniul interpre
tării vor avea mult de cîștigat 
prin realizarea unei omogeni
tăți corespunzătoare, mai ales 
la instrumentele cu coarde, a 
unui echilibru al întregului 
ansamblu. De asemenea, tre
buie depuse mai multe efor
turi pentru pregătirea ansam
blului (precizie, ritmică, do
zaj etc.).

La Uzinele „1 Mai” din Plo
iești sînt condiții suficiente 
pentru înființarea unei forma
ții corale, care ar contribui, 
alături de celelalte formații 
muzicale la educația estetică a 
oamenilor muncii din între
prindere.

Dezvoltarea vieții muzicale 
de amatori, ridicarea ei pe 
trepte din ce în ce mai înalte 
impune pe lingă activitatea 
obișnuită a formațiilor și o se
rie de alte forme de educație 
muzicală cum ar fi audiții co
lective cu prezentări, cercuri 
de prieteni ai muzicii, confe
rințe muzicale etc.

Pentru acest lucru se cer 
coordonate eforturile atît ale 
Casei regionale a creației 
populare cit și ale Consiliului 
local al sindicatelor și ale Co
mitetului orășenesc U.T.M. 
Ploiești. Este regretabil faptul 
că, pînă în prezent, Casa re

gională a creay.. populare nu 
s-a interesat (este știut că sar
cina acestei instituții este de 
a asigura îndrumarea metodică 
de specialitate a întregii miș
cări artistice de amatori) de 
felul cum își desfășoară acti
vitatea cele 17 colective ar
tistice de amatori existente la 
Uzinele „1 Mai”, după cum tot 
regretabil este și faptul că in
stituțiile artistice din locali
tate nu acordă un sprijin efi
cient, calificat, acestor colecti
ve. Corul Uzinelor „1 Mai" a 
fost dizolvat din lipsa unui 
dirijor (!). Dar se poate ca in
tr-un oraș cum' este Ploieștiul 
să nu existe un dirijor care să 
fie îndrumat să organizeze ac
tivitatea corală de la o între
prindere așa de mare și im
portantă ? Desigur, nu se 
poate. Pentru a-1 găsi însă pe 
acest dirijor ca și pentru a 
găsi soluțiile de rezolvare și a 
altor probleme semnalate în 
rîndurile de față, trebuie spo
rit interesul față de proble
mele concrete ale mișcării 
artistice, trebuie mai multă 
operativitate și perseverență 
în îndrumarea și controlul a- 
cestei deosebit de importante 
activități.

VASILE DONOSE



DE VACAN
Cunoștinfe O vizită în Capitală

noi
Nu a trecut nici o săptămînă 

de vacanță și elevii Școlii me
dii din Găești îți și pot vorbi 
de numeroase acțiuni organi
zate pentru ei, de nenumărate 
bucurii, clipe frumoase și plă
cute pe care le-au trăit: con
cursuri sportive în 
reuniuni precedate de diferite 
jocuri distractive la club, plim- 

jurul orașului

aer liber,

bări, excursii în 
etc.

Despre una 
vorbesc însă cu 
și interes. Este 
cursia organizată zilele trecute 
la Tîrgoviște, despre popasul 
iăcut la Uzinele de utilaj pe
trolier din oraș.

Vizitarea bătrînului oraș a 
prilejuit elevilor recapitularea 
pe viu a multor pagini de is
torie. Popasul la turnai și rui
nele vechiului palat domnesc, 
la muzeul raional le-a evocat 
momente din trecutul acestui 
oraș, fostă capitală a Țării Ro- 
mînești. Excursia la Tîrgoviște 
s-a încheiat cu vizitarea Uzi
nelor de utilaj petrolier. Cîteva 
ceasuri elevii, întovărășiți de 
secretarul comitetului U.T.M., 
au străbătut întreaga uzină. 
S-au oprit în uriașele hale și-au 
privit mașinile și utilajul mo
dern cu care sînt înzestrate, au 
ascultat cu atenție și interes 
explicațiile muncitorilor și in
ginerilor, cu privire la modul 
cum funcționează diferitele ma
șini, cum muncesc ei. La hala 
de turnătorie, elevii au avut 
bucuria de a fi de fafă tocmai 
în timpul turnării unei șarje de 
o(el. Nu mai văzuseră pînă a- 
tunci asemenea lucru extraor
dinar și au rămas deosebit de 
impresionați. în timpul vizitei 
elevii au cunoscut oameni mi
nunați, muncitori care-și depă
șesc zilnic norma, care muncesc 
cu pasiune și entuziasm.

Excursia la Tîrgoviște a plă
cut mult fiecărui elev. Nu nu
mai pentru locurile frumoase 
pe care le-au vizitat ci și pen
tru cunoștințele noi cu care 
s-au întors, pentru faptul că au 
avut posibilitatea să trăiască 
cîteva ceasuri în mijlocul unor 
oameni entuziaști și harnici 
care le-au arătat că adevăratele 
bucurii le trăiești numai mun
cind.

30 de elevi de 
școala de 8 ani 
comuna 
regiunea 
duși de tovarășul Io
sif Muller — directo
rul școlii — Iși petrec 
10 zile din această va
canță într-o frumoasă 
excursie prin țară.

După vizitarea Ti
mișoarei, popasul cel 
mai mare a fost făcut 
în București. Timp de

din acfiuni 
multă plăcere 
vorba de ex-

ȘTEFAN DRAGHIA
Școala medie Găiești

La Consiliul de Stat al R. P. 
Rorr,'ne a avut loc vineri la a- 
miază solemnitatea înmînârii 
unor ordine și titluri.

Au participat tovarășii Ște
fan Voitec, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat, Constanța Crăciun, 
Voinea Marinescu, Stefan Bă
lan, miniștri și alți reprezen
tanți ai unor ministere și in
stituții centrale.

Pentru activitatea îndelun
gată în mișcarea muncitoreas
că și merite în operp de con
struire a socialismului, cu pri
lejul împlinirii a 50 de ani a 
fost conferit „Ordinul Muncii” 
cl. I tovarășilor Anton Tatu 
Jianu, Anton Moisescu și Ni- 
chifor Stere. Pentru merite în 
opera de construire a socialis
mului, cu prilejul împlinirii a 
50 de ani, s-a înmînat „Ordinul 
Muncii” cl. 
hail Petri.

Pentru 
desfășurată 
voltării artelor plastice din 
tara noastră a fost înmînat 
Ordinul Muncii cl. I sculptori
lor Cornel Medrea, cu prilejul 
împlinirii a 75 de ani, Ion 
Irimescu, cu prilejul împlini
rii a 60 de ani, și Vida Geza, 
cu prilejul împlinirii a 50 de 
ani. Pentru merite deosebite în 
domeniul creației literare, cu 
prilejul împlinirii a 60 de ani 
a fost conferit „Ordinul Mun
cii” cl. I dramaturgului Tudor 
Mușatescu.

A fost conferit Ordinul 
„Steaua Republicii Populare 
Romîne” cl. a II-a tovarășilor 
Mircea Biji și Radu Mănescu 
pentru merite în opera de 
construire a socialismului, cu 
prilejul împlinirii a 50 de ani.

Au mai fost înmînate „Ordi
nul Muncii” cl. a II-a și a III-a 
și Ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romîne” clasa a 
V-a unor activiști de stat, 
cadre universitare, oameni de 
cultură, cercetători în dome
niul inframicrobiologiei, pro- 
iectanți și tehnicieni din secto
rul cinematografiei.

A fost conferit titlul

I tovarășului Mi-

activitate rodnică 
în domeniul dez-

de 
„Maestru emerit al artei din 
R. P. Romină” dirijorului An
tonin Ciolan, pentru activitate 
îndelungată și merite deose
bite în domeniul muzicii și al 
învățămîntului superior ar
tistic, cu prilejul împlinirii a 
80 de ani de viață și 60 de 
ani de activitate artistică.

S-au înmînat de asemenea 
titlul de „Profesor emerit al 
R. P. Romîne” și titlul de 
„Medic emerit al R. P. Ro
mine", acordate de Consiliul 
de Stat unor oameni de știință 
și cadre didactice prin decrete 
apărute anterior în presă.

Cu prilejul aniversării a 20 
de ani de la apariția primului 
număr ilegal al ziarului „Ro- 
mînia Liberă” au fost înmî
nate unor tovarăși „Ordinul 
Muncii” cl. a III-a și Ordinul 
„Steaua Republicii Populare 
Romîne”

Pentru activitate îndelun
gată artistică și organizatorică, 
pentru succesele remarcabile 
obținute în țară și peste ho-

cl. a V-a.

la 
din 

Herneacova, 
Banat, con-

4 zile elevii au vizio
nat muzeele sale, car
tierele noi, importante 
edificii economice și 
culturale — într-un 
cuvînt au făcut cunoș
tință cu frumoasa 
noastră Capitală. O 
deosebită impresie le-a 
făcut Muzeul de 
rie a partidului, 
aceea au hotărît 
viitorul popas să-l fa
că la Muzeul Doftana.

isto- 
De 
ca

Celelalte zile Ie vor 
petrece la Sinaia, Bra
șov — unde vor vizita 
Uzina de tractoare — 
Sibiu și Arad. După 
care — îmbogățiți cu 
cunoștințe noi, încîn- 
tați de frumusețile vă
zute, se vor întoarce 
la școală hotărîti să 
obțină rezultate și mai 
bune în trimestrul care 
încheie anul școlar.

M. V.

Ba
4.:. v. T- > ■

■

Vizitînd Muzeul satului
Foto : Ț. FLORIN

1000 de elevi
din orașul lulcea

Noi blocuri date In folosință la Bîrlad.

in excursie
Sînt doar cîteva zile de oînd 

vacanța de primăvară a sosit. 
Aceasta îți este confirmată și 
de grupurile de elevi care au 
și pornit la drum plini de vo
ioșie.

Astfel, în după-amiaza zilei 
de 24 martie 1963 un gruip de 
100 de elevi din școlile medii 
și elementare din orașul Tul- 
cea, fruntași la învățătură, au 
pornit cu trenul la Sinaia în- 
tr-o excursie de 6 zile. In 
acest timp programul cuprin
de vizitarea muzeelor Doftana 
și Peleș. Totodată excursio
niștii vor face cunoștință și cu 
punctele turistice de pe Valea 
Prahovei.

De asemenea, în perioada 
vacanței de primăvară elevii 
din comunele raionului Tulcea 
fac excursii de 1—3 zile la 
reședința raionului cu care o- 
eazie vizitează Muzeul și di
ferite întreprinderi industriale 
din oraș.

în perioada vacanței de pri
măvară, peste 1 000 de elevi 
merituoși vor face excursii în 
țară și pe cuprinsul regiunii 
Dobrogea.

Foto : FL. TAG A

A apărut:

Lu a de clasă
Organ teoretic și politic

Nr. 3

al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc RomînSERGHEI IOSIF

corespondent

In ziua de 29 martie a_ avut 
loc o ședință de lucru lărgită 
a Consiliului cinematografiei 
din Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă.

La ședință au participat 
membrii Consiliului cinemato
grafiei, creatori de film, scrii
tori, reprezentanți ai uniunilor 
de creații și ai unor organiza
ții obștești.

Președintele Consiliului ci
nematografiei, Mihnea Gheor-

-----•----- -------

A U

ghiu, a prezentat un referat 
cu privire la producția de 
filme artistice din 1962 și pla
nul tematic pe anul în curs și 
de perspectivă. Referatul a 
fost urmat de discuții la 
au participat regizori de 
me, scriitori, scenariști, 
ratori, actori, critici de 
compozitori, activiști pe tărîm 
obștesc.

In încheierea dezbaterilor, a 
luat cuvîntul tovarășa Con
stanța Crăciun, președintele 
Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă.

Ședința lărgită a Consiliu
lui cinematografiei a adoptat 
apoi un 
privire la 
artistice.

științe medicale din R. P- R°“ 
mînă și de la Institutele de 
medicină din țară, medici de 
specialitate.

SUMAR;
D. MOSORA : Progresul tehnic 

’( în industria construcțiilor -, AL. 
( COVOR : Știința și producția a- 
l gricolă -, NICOLAE SCHWARTZ : 
! Repartiția după muncă, Iege a eco- 
( nomiei socialiste ; S. VERONA : 
( Contradicții politico-militare inter- 
(imperialiste ; ILEANA MARCU- 
t LESCU : Cibernetica șf glndirea ; 
l E. DAMIAN ; Din experiența con- 
f ducerii învățămîntului de partid.

(

TRIBUNA PROPAGANDISTULUI

care 
fil- 

ope- 
artă,

plan de măsuri cu 
producția de filme

TRAIAN SĂVULESCU
(Urmare din pag. I)

Uniune* Sovietică și cu cele
lalte țări socialiste, de promo
vare a colaborării internațio
nale, de apărare a păcii.

Pentru meritele sale excep
ționale, a fost distins cu înal
tul titlu de Erou al Muncii 
Socialiste, decorat cu ordine și 
medalii ale Republicii Popu
lare Romîn».

Prin încetarea din viață a 
academicianului profesor doc
tor Traian Săvulescu, poporul 
nostru pierde un mare savant 
și profesor, un eminent mili
tant pe tărîm obștesc și om 
de stat. Viața și activitatea 
lui constituie o pildă însufle- 
țitoare de slujire devotată a 
intereselor poporului, a cauzai 
socialismului.

ACADEMIA REPUBLICII POPULARE 
ROM1NE

CONSILIUL SUPERIOR 
AL AGRICULTURII

MINISTERUL ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

Constituirea comisiei
pentru organizarea funeraliilor

Pentru organizarea funera
liilor acad. Traian Săvulescu 
a fost constituită o comisie al
cătuită din tovarășii: Ilie

Murgulescu, președinte ; Ște
fan Bălan, Athanase Joja, Ni- 
colae Giosan, Emil Pop.

De la comisia
pentru organizarea funeraliilor

tare în popularizarea muzicii 
și dansului folcloric romînesc, 
precum și pentru contribuția 
adusă la realizarea înaltei ca
lități artistice a spectacolului 
prezentat de Ansamblul fol
cloric „Rapsodia Romînă” in 
turneul întreprins în SU.A. în 
anul 1962 s-a conferit titlul de 
„Artist ai poporului din Re
publica Populară Romînă” di
rijorului Ionel Budișteanu și 
titlul de „Artist emerit al Re
publicii Populare Romine” to
varășilor Nicolae Băluță, Luca 
Damian și loan Ilie și „Or
dinul Muncii” cl. a II-a, a IlI-a 
și Ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romine” cl. a III-a 
și a IV-a unor membri ai an
samblului.

A fost înmînat „Ordinul 
Muncii cl. a III-a unor spor
tivi fruntași pentru victoriile 
obținute în anul 1962 pe plan 
internațional în întrecerile de 
rugbi și sporturi nautice.

După înmînarea 
distincții, tovarășul 
Voitec, în numele 
P.M.R., al Consiliului 
al guvernului și în
tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej personal, a fe
licitat călduros pe cei decorați, 
urîndu-le noi succese în acti
vitatea lor viitoare.

In numele celor decorați au 
mulțumit tovarășii Anton Moi- 
sescu, prof. dr. Marin Voicu- 
lescu, dr. Radu Portocală și 
Petre Nasțovici.

*
La Casa de cultură din Si

naia a avut loc, joi și vineri, 
un simpozion pe tema „Sufe
rințele stomacului operat pen
tru boli ulceroase”. Au parti
cipat profesori și medici din 
cadrul Uniunii societăților de

★

La festivalul filmelor de co
medie, desfășurat recent la 
Bordighera (Italia) filmele ro- 
mînești „S-a furat o bombă” 
și „O poveste ca în basm”, 
realizate de I. Popescu-Gopo 
au obținut premiul pentru re
gie. Cu premiuț de la Bordi
ghera, filmul „S-a furat o 
bombă” a ajuns la cea de a 
treia distincție internațională.

I. Popescu-Gopo a obținut 
pînă acum 29 premii și distinc
ții la diferite festivaluri inter
naționale cinematografice.

★

29 martie s-a desfă- 
„Decada cărții teh-

Intre 19 și 
șurat la Iași 
nice".

In această
teca centrală regională, la casa de 
cultură a sindicatelor și în dife
rite întreprinderi au avut loc re
cenzii și consfătuiri pe marginea 
unor cărți din domeniul tehnicii,

perioadă, la biblio.

(Agerpret)

A. OPREA : Problemele capita
lismului monopolist de sta! în lec- 
tiile de la școlile de partid.

DIN PRESA PARTIDELOR 
COMUNISTE ȘI MUNCITOREȘTI

Programul Ligii Muncitorești Ir
landeze.

CRITICA Șl BIBLIOGRAFIE

A. TACHE, GH. PUȘCAȘU : Tra
diții materialiste ale glndirii so
ciale din Rominia ; S. DAMIAN, 
I. D. BALAN : Din anii luptei ile
gale („La marginea orașului’ de 
Al. Simion, „N-a fost In zadar" de 
Al. Șiperco).

martie 1963 j

P. TOMOROGA, D. ȘERBU, H.j 

SIMOTA, GH. TIMARU, L. POP : i 
Referitor la cursul de agricultură j 
generală al profesorului Șt. Di-) 
mancea.

PE URMELE MATERIALELOR i 
PUBLICATE

In legătură cu articolul: „Pro- j 
greșul tehnic și calitatea produse-) 
lor" din partea: Comitetului de) 
Stat pentru Problemele de Muncă J 
șf Salarii; Combinatului de cau- [ 
ciuc Jilava ; In legătură cu arti--! 
colul: „Toate forțele pentru dez- j 
voltarea continuă a economiei na- J 
ționale" din partea : Combinatului) 
siderurgic Hunedoara ; In legătură j 
cu articolul : „O condiție impor-' 
tantă a dezvoltării sectorului zoo- I 
tehnic' din partea Secției de epi- J 
zooțologie și secției de imunologie ) 
ale Institutului de cercetări vete-) 
rinare și biopreparate ,,Pasteur" ; ) 
Laboratorului de reproducție, igie-l 
nă și micologie al Institutului de j 
cercetări veterinare și bioprepa- j 
rate „Pasteur" ; Laboratorului ve-) 
terinar regional Argeș ; Circum- J 
scripției veterinare Suci, Curtea j 
de Argeș.

NOTE

Comisia pentru organizarea 
funeraliilor acad. Traian Să- 
yulescu comunică :

Pentru ca cetățenii să-și 
poată lua rămas bun de la 
acad. Traian Săvulescu, sicriul 
cu corpul neînsuflețit al de
functului va fi depus la Ate-

neul Republicii Populare Ro
mine.

Publicul va avea acces sâm
bătă 30 martie a.c. între orele 
15—19 și duminică între orele 
9—11.

Cortegiul funebru va pomi 
de la Ateneul R.P.R. duminică 
orele 11,00, iar înhumarea va 
avea loc la cimitirul Bellu.

Cea de-a IV-a sesiune

a Comisiei de colaborare tehnico-științifică

dintre R. P. Pomină si R. D. Vietnam

înaltelor 
Ștefan 

C.C. al 
de Stat, 
numele

(Agerpres)

I

Printr-o îngrijire atentă, 
muncitoarea Aneta Timohi 
de la gospodăria avicolă de 
stat Brăila, obține de la pă
sările îngrijite de ea, pro

ducții sporite de ouă.

în luna martie 1963, a avut 
loc la București, cea de-a IV-a 
sesiune a Comisiei de colabo
rare tehnico-științifică între 
R. P. Romînă si R. D. Vietnam.

în sesiune s-a examinat în
deplinirea hotărîrilor adoptate 
anterior de Comisie șl s-au 
luat noi hotărîri în vederea 
dezvoltării și intensificării în 
continuare a colaborării teh- 
nico-științifice între cele două 
țări.

în conformitate cu Protoco
lul semnat, R. P. Romînă va 
acorda ajutor tehnico-științi- 
fic R. D. Vietnam în probleme 
din industria chimico-farma- 
ceutică, industria ușoară, in
dustria lemnului și altele.

R. D. Vietnam va acorda a- 
jutor tehnico-științific R. P.

Romine în probleme privind 
comportarea mașinilor și ins
talațiilor electrice în climat 
tropical, cultura plantelor far
maceutice și altele.

Sesiunea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de prietenie și 
deplină înțelegere reciprocă.

Protocolul a fost semnat din 
partea romînă de Anton Cons- 
tantinescu, membru în Comi
tetul pentru Tehnica Nouă de 
pe lîngă Consiliul de Miniștri, 
iar din partea vietnameză de 
Hoang - Van - Diem, ministru 
adjunct al Comerțului Exte
rior.

La semnare a participat 
Dinh-Van-Duc, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al R. D. .Vietnam.

(Agerpres)

Cinematografe
Noapte necruțătoare, rulea

ză la cinematografele : Patria, 
1 Mai; Rebelul, rulează la ci
nematografele: Republica, I. C. 
Frimu, Grivița ; Rîul și moar
tea, rulează la cinematografe
le : Magheru, E. Pavel, Flo- 
reasca ; Bunica Sabella, rulea
ză la cinematografele : V. A- 
lecsandri, 13 Septembrie (după 
amiază), Alex. Sahia, Arta, 
Libertății; Vacanță la mare, 
rulează la cinematografele:

Foto l AGERPRES

CUM GOSPODĂRIȚI
(Urmare din pag. I)

înconjurul uzinei. Cele 22 de 
posturi utemiste de control, 
comisiile de descoperire a re
zervelor interne, fiecare mun
citor, tînăr sau vîrstnic, au 
desfășurat o muncă atentă de 
cercetare a izvoarelor de eco
nomii. Despre ele s-a vorbit 
pe larg în consfătuirea orga
nizată la începutul anului pe 
uzină. Gospodarii au făcut 
multe calcule, și-au luat an
gajamente (ele sînt afișate pe 
panouri, în fiecare secție) și 
au pornit entuziaști la treabă, 
în două luni, s-au economisit, 
aici, în uzină, materiale în va
loare de aproape 300 000 lei. 
E deci un început bun.

...Sectorul fierărie din secția 
bare trase. Schimbul tânărului 
Andronic Negrea (recent pro
movat maistru) acordă o deo
sebită atenție introducerii ba
relor la încălzire, în vederea 
ascuțirii capătului de prindere 
în filieră. La prima vedere 
pare un lucru fără prea mare 
importanță. Dar o singură 
bară ieșită în afara legăturii 
face să se piardă prin ardere 
o cantitate însemnată de me
tal. De aceea, cînd muncitorii 
de la cuptoare primesc barele 
au grijă ca toate capetele să 
se afle la același nivel. Proce-

dând astfel ei au redus porți
unea tăiată după ascuțire, de 
la 20 cm (în medie) în 1962. 
la 16—18 cm.

Totuși ascuțirea unui capăt 
de bară implică consum de 
manoperă de metal, energie 
electrică etc. S-au căutat noi 
soluții care să elimine aceste 
pierderi. Un colectiv din care 
face parte și inginerul Iu- 
liu Kiraihalmi — șeful sec
ției — a realizat un dispozitiv 
de împins bare în filieră. Se 
economisesc astfel 25—50 kg 
de metal la fiecare tonă de 
bare, ceea ce înseamnă anual 
100 000 lei la mașina la care 
se aplică.

O seamă de perfecționări 
realizate de tînărul Emil Călu
găr, Dumitru Moldovan și Mi
hai Vescan, care au dus la 
îmbunătățirea calității și rea
lizarea de economii, au fost 
posibile datorită ridicării gra
dului lor de pregătire profe
sională.

Există în viața fiecărei sec
ții o cheie care „deschide” 
drumul spre succes. Aici, ea 
se numește ridicarea califică
rii. Conducerea secției, comi
tetul organizației de bază 
U.T.M., comitetul sindicatului 
au organizat trei cursuri pen
tru trefilatori și termiști. Ti
nerii au învățat cum să stă- 
pînească mai bine utilajele

moderne, procedeele tehnolo
gice noi. Un tînăr inginer fă
cea următoarea remarcă ;

— Cel puțin 50 la sută din 
economia de aproape 22 000 lei 
se datorește îmbogățirii cu
noștințelor profesionale.

Și tot despre acest lucru 
ne-a vorbit și Petre Onișor. La 
numai 24 de ani, este topitor 
șef la oțelărie și are o bogată 
experiență. L-am urmărit 
cum lucrează. Șarja a fost e- 
vacuată. Onișor controlează 
imediat vatra. Fisurile sînt re
parate cu magnezită și sticlă 
solubilă. Oțelul n-are deci pe 
unde să se mai strecoare. Pri
virea sa se află mereu la 
cuptor. Controlul permanent 
asigură topirea lentă, împie
dică oțelul să se supraîncăl
zească sau să cadă electrozi și 
să se mărească procentul de 
carbon. Toate materialele sînt 
pregătite din vreme. Deși te 
afli în oțelărie, totul este rîn- 
duit cu grijă, peste tot se vede 
mîna bunului gospodar. Cei 
șase oameni din echipă știu 
din vreme ce au de făcut.

Pregătirea utilajului, supra
vegherea lui, manevrarea cu 
grijă a aparatajului electric și 
hidraulic, iată pe scurt secre
tul celor 14 tone oțel special 
realizat peste plan în lunile 
februarie și martie, a reduce
rii coeficientului admis de re-

ÎNAPOIEREA DIN R. P. UNGARĂ
A DELEGAȚIEI MINISTERULUI PORTELOR ARMATE

P. ROMINE

București, Gh. Doja, 23 Au
gust ; Așa se fac cancela
rii, rulează la cinematogra
fele : Tineretului, Miorița; 
O călătorie spre centrul pă
mântului, rulează la cinema
tografele : Victoria, V. Roai- 
tă (seria I-a), Ștefan cel Mare 
(seria II-a); Șapte dădace, ru
lează la cinematografele: Cen
tral, Popular ; Festivalul Cha
plin, rulează la cinematogra
fele : Lumina, Ilie Pintilie, 
Olga Bancic, Volga ; Program 
pentru copii, rulează la cine
matograful : 13 Septembrie
(dimineața) ; Program de filme 
documentare, rulează la cine
matograful : Timpuri Noi: Ba
lada Husarilor, rulează la ci
nematograful : Maxim Gorki'.

Vineri s-a înapoiat în Capi
tală, venind de la Budapesta, 
delegația Ministerului Forțe
lor Armate ale R. P. Romine, 
în frunte cu general de arma
tă Leontin Sălăjan, ministrul 
forțelor armate, care la invi
tația ministrului apărării na
ționale al R. P. Ungare, gene
ral colonel Lajos Czinege, a 
făcut o vizită în țar,a prietenă.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întâm
pinată de tovarășul Ștefan 
Voitec, de adjuncții ministru
lui forțelor armate, de șeful 
Direcției superioare politice a 
armatei, de funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor 
Externe, de generali și ofițeri 
superiori.

Au fost de față Jeno Kuti, 
ambasadorul R. P. Ungare în 
R. P. Romînă, membri ai am
basadei și atașați militari de 
pe lîngă unele misiuni diplo
matice.

her, membru al Biroului Poli
tic al C.C. ai P.M.S.U., vice- 
președinte al Consiliului de 
Miniștri, general colonel Lajos 
Czinege, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., ministrul apărării 
naționale, Janos Papp, minis
trul afacerilor interne, și alte 
persoane oficiale, generali și 
ofițeri superiori ai armatei 
populare ungare. Au fost, de 
asemenea, prezenți Mihail 
șianu, ambasadorul R. P. 
mine la Budapesta, și alți 
membri ai ambasadei R. ~ 
Romine, atașați militari «cre
ditați la Budapesta.

General de armată Leontin 
Sălăjan și general colonel La
jos Czinege au rostit cuvân
tări.

Ro- 
Ro

P.

(Agerpres)

★
La plecare, pe aeroportul 

Ferihegy, se aflau : Lajos Fe-

MATERIA PRIMĂ?
but cu 32 la sută în ianuarie 
și 43 la sută în februarie.

Am notat și un alt „amă
nunt”. Prin prelungirea dura
tei de funcționare a cuptoru
lui electric între două repara
ții, echipa realizează între 
30—40 șarje mai mult. Este 
vorba nu numai de o produc
ție mai mare, ci și de economii 
de cărămizi, magnezită etc.

...Munca laminatorilor din 
secția a doua îți oferă un 
spectacol rar întîlnit. Oamenii 
stăipînesc zvîrcolirile „șarpe
lui” incandescent. Și aici ini
țiativa trăiește intens. Un co
lectiv format din ingineri, 
maiștri și muncitori, condus de 
inginerul Adrian Toader (cea 
mai mare parte sînt tineri) 
studiază atent fiecare fază a 
procesului de producție pen
tru a stabili cauzele pierderi
lor tehnologice și a lua măsuri 
de reducerea lor. Materialul 
este corect cîntărit. Șutarea se 
face mai rațional. Metalul 
care se răcește pe parcurs, se 
reîncălzește și se relaminează. 
Aici, s-au aplicat multe me
tode înaintate, s-au modificat 
unele utilaje. Sub îndrumarea 
comitetului organizației de 
bază U.T.M., cu sprijinul ingi
nerilor și tehnicienilor, tinerii 
le-au însușit contribuind mai 
din plin la cele 620,6 tone la
minate realizate peste plan în

două luni și cei aproape 8 000 
lei economii. în acest fel au 
răspuns muncitorii de aici 
inițiativei pornite de la trăgă- 
toria de oțel tare.

O mare parte din produsele 
Uzinei „Industria sîrmei” ca
pătă forma definitivă în sec
ția cabluri.

Oțelul zincat, cuprul, vinili
nul, cauciucul și bumbacul își 
dau întîlnire în această sec
ție. Aici sîrma de oțel sau de 
cupru capătă aspectul pe care 
îl cunoaștem din magazine. 
De la firul subțire cit cel de 
păianjen pe care îl vedem în 
aparatele sensibile de măsurat, 
pînă la cablurile groase din 
rețeaua aeriană sau subtera
nă, totul se îmbracă, se în
cearcă și se ambalează aici.

Despre contribuția tinerilor 
ne-a vorbit secretarul comite
tului organizației de bază 
U.T.M., Komines Francisc.

— Tinerele noastre — a 
spus el — obișnuiesc să con
troleze de fiecare dată cen- 
trajul matriței mașinilor pen
tru ca să obțină produse de 
bună calitate și economii. Por
țiunile pe care se fac încercă
rile nu se aruncă. Se macină 
și se redau producției. La noi, 
spiritul gospodăresc are o 
foarte mare însemnătate. Ti
nerii s-au obișnuit să menți
nă curățenia, materia primă

nu se risipește, procesul teh
nologic este respectat.

Cuvinte de laudă au fost a- 
dresate pentru simțul gospo
dăresc de care dau dovadă, ti
nerelor Dosofteia și Cornelia 
Berar I.

...La întrebarea „Cum gos
podăriți materia primă ?” cei 
aproape 4 000 de tineri răs
pund cu fapte.

Și acestea se datorase în 
mare măsură sprijinului co
muniștilor, îndrumării comite
tului U.T.M. pe uzină (secre
tar Ion Cioca).

In numeroase adunări gene
rale U.T.M. tinerii au discutat 
pe larg despre posibilitățile 
pe care le au pe linia econo
misirii materiei prime și ma
terialelor auxiliare. Cele 22 
posturi utemiste de control au 
organizat acțiuni privind miș
carea de economii. Faptul că 
toți tinerii au în întrecere an
gajamente concrete, mobiliza
toare, care se urmăresc în 
mod permanent, că majorita
tea tinerilor sînt încadrați în 
diferite forme de ridicarea ca
lificării, toate acestea au fă
cut ca inițiativa „Să lucrăm 
cu cele mai mici consumuri 
specifice, asigurând produse 
de calitate superioară” să de
vină cauza întregului tineret 
din uzină.

COMBINATUL 
DE ZAHAR ȘI ULEI 

„OLTENIA” 
PODARI-CRAIOVA 

ANGAJEAZĂ
în cadrul prevederilor ta 

vigoare privind pregătirea 
profesională, vechimea ta 
muncă și salarizarea, urmă
torul personal permanent:
— inginer
— inginer
— inginer
Cererile se _______
la conducerea combinatului 
comuna Podari, Craiova. 
Pentru relații suplimentare: 
telefon Craiova 1871—1872. 
---------------——J

energetic 
termo-energetlc 

mecanic 
adresează direct

1 e v i,
In colecțiile :

..Biblioteca pentru toți'*

„Biblioteca școlarului**
apar cărți deosebit de inte
resante și folositoare care 
vă ajută în formarea unei 

pregătiri multilaterale.
Cărțile pe 

să le aveți 
personală le 
de la :
— librăriile _ ______
cooperativelor de consum
— difuzorii de carte de la 
sate

care le doriți 
în biblioteca 

puteți procura

și magazinele



DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE
GENEVA: Lucrările Comitetului

dimineață
18 state 

care s-au 
colaterale 
la netezi-

GENEVA 29 — Trimisul spe
cial Agerpres C. Benga, trans 
mite:

Ședința de vineri 
a Comitetului celor 
pentru dezarmare în 
discutat măsurile 
menite să contribuie
rea drumului spre un acord de 
dezarmare generală și totală și 
la destinderea încordării în re
lațiile internaționale a fost pre
zidată de George Macovescu, 
adjunct al ministrului aiaceriloi 
externe al R. P. Romîne, con
ducătorul delegației R. P. Ro
mîne.

Primul a luat cuvîntul în ca
litate de conducător al delega
ției R. P. Romîne, Gheorghe 
Macovescu.

sirea armei nucleare, mîine 
vor ajunge să dețină arme 
nucleare și mijloace strategi
ce pentru ducerea lor la țintă.

în același timp, a subliniat 
reprezentantul R. P. Romîne, 
existența bazelor militare pe 
teritorii străine este incompa
tibilă cu ideea nediseminării 
armelor nucleare și cu aceea 
a creării de zone denucleari- 
zate, idei a căror transpunere 
în viață devine tot mai nece
sară.

Republica Populară Romînă 
este interesată în a se curma 
folosirea teritoriilor străine 
pentru staționarea mijloacelor 
de ducere la țintă a armelor 
nucleare.

în consecință, sprijinim în- 
trutotul măsurile preconizate

Deschiderea Congresului 
american i i i ti I

Reprezentantul R. P. Romî
ne s-a referit la cele două 
propuneri prezentate confe
rinței de delegația Uniunii 
Sovietice, și anume: proiectul 
de declarație cu privire la re
nunțarea la folosirea terito
riilor străine pentru amplasa
rea mijloacelor strategice de 
transport a armelor nucleare 
și proiectul pactului de nea
gresiune între statele membre 
ale Tratatului de la Varșovia 
și statele făcînd parte din pac
tul Atlanticului de nord.

în ceea ce privește prima 
propunere, a spus delegatul 
romîn, aș vrea să subliniez 
încă o dată că guvernul romîn 
se pronunță pentru desființa
rea tuturor bazelor militare 
de pe teritoriile străine și 
pentru retragerea tuturor for
țelor armate aflate pe terito
riile altor țări. Este o măsură 
ce trebuie să facă parte din 
conținutul primei etape a pro
cesului de dezarmare generală 
și totală.

Nu se poate ignora în nici 
un moment că pericolul cel 
mai grav îl reprezintă mijloa
cele strategice pentru trans
portarea la țintă a armelor 
nucleare aflate pe aceste baze.

Nu poate fi, pe de altă 
parte, scăpată din vedere a- 
gravarea acestui pericol în 
ultimul timp, ca urmare a 
planurilor privind crearea for
țelor nucleare multilaterale 
N.A.T.O.

Politica 
celorlalte 
cidentale 
nea — a 
vescu, primejdia 
tot mai largi a armelor nu
cleare. Țări care astăzi ar 
urma să aibă, după cum se 
afirmă, doar „acces” la folo-

Statelor Unite și a 
puteri nucleare oc- 
implică, de aseme- 
spus George Maco- 

răspîndirii

HAVANA 29 (Agerpres). — 
TASS anunță că în zorii zilei 
de 27 martie, o navă pirate
rească a atacat cargoul sovie
tic „Baku11, în apele teritoriale 
cubane.

După cum s-a declarat la 
Havana, împotriva cargoului 
„Baku", care transporta zahăr, 
nava pirat a tras cîteva salve 
cu tunuri de 20 mm și a des
chis foc de mitralieră. Apoi 
nava militară s-a apropiat de 
vasul „Baku* și a lansat îm
potriva lui o torpilă, care ex- 
plodînd în cală a produs o 
spărtură de patru metri cu o 
lățime de aproape jumătate 
de metru.

Potrivit agenției Associated 
Press, un reprezentant din 
Miami (S.U.A.) al contrarevo
luționarilor cubani a declarat 
că atacul împotriva navei so
vietice „Baku11 a fost comis de 
un grup diversionist denumit 
„Commando-L“.

Departamentul de Stat al 
S.U.A. a dat publicității o de
clarație în care afirmă că „a- 
tacul de miercuri împotriva 
vasului sovietic este, după pă
rerea guvernului Statelor Uni
te, deplorabil”. Totodată în 
declarație se menționează că 
guvernul S.U.A. efectuează 
actualmente o anchetă pentru 
a stabili dacă atacul pirateresc 
împotriva unui vas sovietic în 

■a 
legilor

Cubei „i
a

apele teritoriale ale 
constituit o violare 
Statelor Unite'1.

într-un comunicat 
nului revoluționar al 
blicii Cuba cu privire la noul 

pirateresc împotriva

al guver- 
Repu-

Cuvîntul
reprezentantului 

P. P. Romîne
în proiectul de declarație pre
zentat de delegația sovietică.

Propunerea privind încheie
rea unui pact de neagresiune 
între statele ' participante la 
Tratatul de la Varșovia și sta
tele. făcînd parte din organi
zația pactului Atlanticului' de 
nord nu constituie, prin ea în
săși o reflectare a unor rela
ții. internaționale ideale. însă, 
adoptarea ei ar constitui un 
obstacol politico-juridic în ca
lea celor ce plănuiesc agresiu
nea, ar constitui un instru
ment de luptă pentru îmbună
tățirea situației existente as
tăzi în lume, un pas însemnat 
în direcția creării unor relații 
internaționale în care perico
lul de război să fie înlăturat.

Realizarea pactului de nea
gresiune ar promova dezar
marea generală și totală, ar 
facilita încheierea tratatului 
cu privire la încetarea expe
riențelor cu arme nucleare, ar 
favoriza adoptarea altor mă
suri colaterale, ar influența 
pozitiv negocierile noastre aici 

După ce a combătut obiec
țiile ridicate de delegații occi
dentali împotriva încheierii 
pactului de neagresiune. G. 
Macovescu a spus în înche
iere :

Din discutarea temeinică de 
către Comitet a celor două 
documente supuse de delega
ția sovietică, va reieși și mai 
clar adevărul că adoptînd mă
surile propuse, nu avem nimic

de pierdut, ci totul de cîștigat. 
Ideea păcii și colaborării in
ternaționale va fi slujită pe 
deplin.

A urmat apoi la cuvînt re
prezentantul S.U.A. Stelle, care 
a vorbit despre primejdia izbuc
nirii unui război în mod acci
dental sau din pricina unei gre
șeli. El a recunoscut că între 
pozițiile S.U.A. și U.R.S.S. 
există o serie de puncte co
mune. In afară de aceste afir- 
mații Stelle nu a spus nimic 
nou, limitîndu-se doar la reedi
tarea vechilor propuneri ame
ricane privind luarea unor mă
suri ca „anunțarea în preala
bil a deplasărilor de trupe", 
„schimb de misiuni militare" 
etc. El a sugerat crearea unor 
grupuri tehnice de lucru care 
să pună la punct amănuntele 
unui acord în acest sens.

Reprezentantul U.R.S.S., Se- 
mion Țarapkin, a subliniat în 
cuvînlarea sa pericolul pe care 
îl prezintă pentru pacea lumii 
continuarea cursei înarmărilor, 
planurile de creare in cadrul 
N.A.T.O. a așa-numilelor forțe 
nucleare multilaterale, înființa
rea de baze de submarine ato
mice înzestrate cu rachete ca
pabile să transporte la țintă 
bomba nucleară etc.

Aceste planuri, a spus Țarap
kin, au printre altele ca scop de 
a permite R. F. Germane acce
sul la armele nucleare. Acest 
lucru împreună cu recentul a- 
cord îranco-vest-german cre
ează o situație îngrijorătoare 
în Europa.

In continuare, reprezentantul 
U.R.S.S. a reamintit că, în do
rința de a micșora încordarea 
în relațiile internaționale, de a 
întări încrederea reciprocă și 
de a netezi calea spre realiza
rea unui acord de dezarmare 
generală și totală, guvernul so
vietic a prezentat proiectul de 
declarație cu privire la renun
țarea folosirii teritoriilor străine 
pentru amplasarea mijloacelor 
strategice de transport a arme
lor nucleare, și proiectul unul 
pact de neagresiune între țările 
participante la Tratatul de la 
Varșovia și statele care fac 
parte din Pactul Atlanticului de 
nord.

Următoarea ședință a comite
tului va avea loc luni.

NITEROI 29 (Agerpres). — 
Agenția Prensa Latina anun
ță că la 28 martie în orașul 
Niteroi (statul Rio de Janeiro) 
s-a deschis Congresul latino- 
american de solidaritate cu 
Cuba în prezența a peste 5 000 
de persoane.

Sala Clubului sindicatului 
muncitorilor din transporturi
le navale din Niteroi, unde 

plină 
venit nu- 
studenți, 

sint ați
nu este

navale din Niteroi, 
are loc congresul, era 
pînă la refuz. Au 
meroși muncitori, 
țărani. Pretutindeni 
șate lozinci: „Cuba 
singură !“, „Pace pentru toți!", 
„Trăiască solidaritatea popoa
relor !“.

Generalul Gonzaga, pre
ședintele Comitetului de orga
nizare a Congresului, a expus 
în cuvîntul de deschidere isto
ricul acestui mare forum. Re
prezentanți din țările Ameri
cii Latine și din alte țări, a 
spus el, au străbătut mari di
stanțe pentru a se întruni aici 
și pentru a-și afirma solida
ritatea cu Cuba. Această țară 
mică, dar liberă, care și-a luat 
cu curaj soarta în propriile ei 
mîini, se 
tuturor 
credință, 
lă. Cuba 
riu liber

Roberto Volpi, delegatul Ar
gentinei, care a luat apoi 
cuvîntul, a declarat că po
porul țării sale sprijină în în-

bucură de simpatia 
oamenilor de bună- 
Cuba este invincibi- 
va rămine un terito- 
al Americii !

tregime revoluția cubană. 
„Cuba lui Jose Marti și Fidel 
Castro va învinge în lupta sa 
pentru construirea unei vieți 
mai bune", a spus el.

Roberto Klein, în numele 
delegației chiliene, a exprimat 
convingerea forțelor progre
siste din Chile că „nici un ob
stacol nu va putea stăvili 
avîntul mișcării de eliberare 
națională promovat de revo
luția cubană".

Ramon Danzos (Mexic), Isa
belle Blume, reprezentanta 
Consiliului mondial al păcii, 
poetul Paraguayan Elvio Ro
mero, Luis de la Puente 
(Peru), Francisco Posadas (Co
lumbia) și reprezentantul stu
denților venezuelieni 
Ochoa, au adus 
Congresului.

Au vorbit apoi 
brazilieni, printre 
cisco Juliao, deputat și condu
cător al Ligii țăranilor, care a 
subliniat identitatea scopuri
lor luptei popoarelor din Bra
zilia și Cuba.

Lucrările Congresului lati- 
no-american continuă. La 29 
martie a avut loc o nouă șe
dință. Pe ordinea de zi figu
rează următoarele probleme : 
Autodeterminarea și neinter
venția ; Solidaritatea cu po
porul cuban ; Apărarea liber
tății popoarelor latino-ameri- 
cane ; Suveranitatea și elibe
rarea națională.

Victor 
salutul lor

trei delegați 
care Fran-

I

navei comerciale sovietice 
„Baku", se subliniază că răs
punderea pentru acțiunile pi
raterești săvîrșite în apele te
ritoriale ale Cubei revine gu
vernului Statelor Unite. „Re
centa declarație, potrivit că
reia Departamentul de Stat al 
S.U.A. se opune unor aseme
nea acțiuni, se spune în comu
nicat, a fost făcută numai 
pentru a masca vinovăția Sta
telor Unite în aceste atacuri, 
care sînt efectuate pornindu-se 
de la baze situate pe terito
riul american și pe teritoriul 
Porto Rico".

★

După cum anunță TASS, la 
29 martie, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., a înaintat 
ambasadei S.U.A. la Moscova o 
notă în legătură cu atacul îm
potriva navei „Baku11, săvîrșit 
în portul cuban Caibarien.

Guvernul U.R.S.S. subliniază 
în nota sa că atacurile împo
triva navelor comerciale sovie
tice nu sint acțiuni intimplă- 
toare, izolate, ci provocări or
ganizate, premeditate ale 
cercurilor de contrarevoluțio
nari cubani care pornesc din 
același centru, situat Pe teri
toriul Statelor Unite ale Ame
ricii.

In notă se arată : „Guvernul 
sovietic nu poate trece cu ve
derea aceste provocări și este 
nevoit să examineze problema 
luării unor măsuri corespunză
toare pentru asigurarea secu
rității navelor comerciale so
vietice, care navighează spre 
Cuba

*

DE MEXICO 29 
— „Congresul de 
cu Cuba va con- 

tribună de la

CIUDAD 
(Agerpres). 
solidaritate 
stitui o nouă 
care va fi confirmat dreptul
acestei țări de a trăi în pace 
și independență, de a menține 
relații diplomatice și comer
ciale cu toate țările lumii și, 
în primul rînd, cu țările la- 
tino-americane, scrie fostul 
președinte al Mexicului, La
zaro Cardenas, într-un articol 
publicat de revista mexicană 
„Siglo Viente”.

„Indiferent de calea spre e- 
liberare pe care o vor alege 
alte popoare ale continentului, 
declară el, noi toți trebuie să 
ne pronunțăm în apărarea 
Cubei. Prin aceasta nu numai

că vom manifesta solidaritate 
cu Cuba în fața amenințărilor 
imperialismului, ci vom apro
pia și eliberarea adevărată a 
țărilor noastre".

„De problema garantării su
veranității și securității Cubei, 
scrie în încheiere Lazaro Car
denas, sînt legate destinele 
păcii internaționale, respecta
rea demnității și independen
ței națiunilor. Tinînd, seama 
de experiența istorică și exem
plele instructive, popoarele au 
elaborat principiile intangibile 
ale dreptului internațional și 
și-au asumat obligațiunea să 
le respecte pentru a asigura 
coexistența pașnică a tuturor 
statelor".

Lupta revendicativă a muncitorilor francezi 
continuă cu aceeași intensitate

PARIS 29 Corespondentul 
Agerpres transmite : Greva 
minerilor francezi se desfășoa
ră în aceeași unanimitate și 
unitate de acțiune ca la înce
putul său. In același timp cele 
mai diferite categorii de oa
meni ai muncii continuă în 
întreaga țară acțiunile de so
lidaritate cu lupta minerilor 
și în sprijinul propriilor lor 
revendicări. în întreprinderile 
de gaz și electricitate continuă 
grevele turnante și grevele 
surpriză. Greve de scurtă du
rată au avut loc în cursul zi
lei de vineri la căile ferate, 
și în transportul urban din 
Paris, unde 49 de linii de au
tobuze și-au întrerupt com
plet activitatea vineri dimi
neața.

Greva de joi de 24 de ore 
a ziariștilor din orașele de 
provincie a fost totală. Joi 
după-amiază a declarat o gre
vă de 24 de ore personalul 
tehnic al agenției France 
Presse. Greviștii cer majora
rea salariilor. în aceeași zi au 
declarat o grevă de scurtă du
rată ziariștii care lucrează la 
această agenție.

Joi au continuat tratativele 
între reprezentanții celor pa
tru federații sindicale de la 
întreprinderile de gaz și elec
tricitate cu conducerea acestor 
întreprinderi. Oamenii muncii 
de Ia gaz și electricitate care 
au considerat drept insufici
ente propunerile direcțiunii de 
majorare cu numai 3,5 la sută 
a salariilor lor, au hotărît con
tinuarea luptei.

Lupta oamenilor muncii 
pentru satisfacerea revendică
rilor lor este larg sprijinită de 
numeroase partide politice și 
de majoritatea organizațiilor 
sindicale. într-o declarație 
dată publicității după ședința 
Biroului Politic al Partidului

In asemenea „locuințe" sînt nevoiți să se adăpostească oamenii muncii sudeoreeni

Comunist Francez, P.C.F. își 
exprimă din nou hotărîrea de 
a sprijini lupta minerilor și a 
altor categorii de oameni ai 
muncii pentru satisfacerea re
vendicărilor lor juste.

Numeroase municipalități 
comuniste au trimis minerilor 
greviști ajutoare sub formă de 
alimente și bani. Astfel, din 
municipalitățile Ivry și Vitry 
au fost trimise în departamen
tul Nord cite 9 tone de ali
mente, iar municipalitatea 
Bagneux a trimis pentru mi
neri edete în valoare de 
1 000 000 de franci. Municipa
litățile comuniste au hotărît 
de asemenea să organizeze va
canța pentru copiii minerilor 
greviști. Organizații politice 
de cele mai diferite orientări 
și-au afirmat în comun soli
daritatea cu greviștii. Potrivit 
ziarului „l’Humanite”, federa
țiile comuniste, socialiste, ca
tolice și radical-socialiste din 
departamentele Seine și Seine 
et Oise, au dat publicității un 
apel comun în care se expri
mă hotărîrea lor de a apăra 
dreptul la grevă al sindicate
lor și lupta justă a minerilor. 
De asemenea, 20 de organiza
ții ale tineretului comunist, 
socialist și catolic au hotărît 
șă-și unească eforturile pen
tru a apăra greva 
„Tineretul, se spune 
dat publicității, este 
că succesul grevei 
depinde de solidaritatea sa și 
de acțiunile sale alături de 
muncitori”.

Joi seara, la apelul organi
zațiilor celor mai reprezenta
tive ale tineretului — comuni
ste, socialiste, catolice, precum 
și al organizațiilor culturale și 
sindicale, peste 3 000 de tineri 
parizieni au participat la mi
tingul organizat în semn de 
solidaritate cu minerii. O de-

legație a tinerilor mineri din 
bazinul Nord-Pas-de-Catais a 
participat Ia acest miting. Ti
nerii mineri au fost primiți cu 
aclamații: „Trăiască minerii”, 
„Trăiască greva”. La sfîrșitul 
mitingului a fost adoptată o 
rezoluție în care toți tinerii 
din uzine, școli, facultăți din 
Paris precum și tinerii soldați 
sînt chemați să-și intensifice 
acțiunile de solidaritate anga- 
jîndu-se să rămînă uniți ală
turi de mineri.

O delegație de 40 de femei 
care a venit special din bazi
nul Lorena, la Paris pentru a 
obține o întrevedere cu pre
ședintele republicii nu a fost 
primită de șeful statului și 
nici de președintele Consiliu
lui de Miniștri. Delegația de 
femei a fost primită însă de 
diferite organizații democra
tice

minerilor. 
în apelul 
conștient 
minerilor

--------•--------

Un succes 
al populației 

Rhodesiei de nord
LONDRA 29 (Agerpres). — La 

29 martie s-au încheiat la Lon
dra tratativele dintre guvernul 
englez și reprezentanți ai popu
lației africane din Rhodesia de 
nord. La tratative au participat, 
de asemenea, primul ministru al 
Federației Rhodesiei și Nyassa- 
landitluî, Roy Weleneky. Potrivit 
agenției • France Presse, guvernul 
britanic a 
noască în 
Rhodesiei 
Federația 
landului.

Recunoașterea dreptuîui Rho
desiei de nord de a se desprinde 
din Federația Africii Centrale 
înseamnă de fapt desființarea a- 
cesteia. Se știe că Nyassalandului 
i s-a recunoscut acest drept în 
urmă cu cîteva luni. Astfel, este 
încununată de un prim succes 
lupta dusă cu hotărîre și curaj 
în ultimii ani de populația afri
cană din Nyassaland și Rhodesia 
de nord pentru a pune capăt su
bordonării atît față de colonia
lismul britanic, cît și față de ra
siștii din Rhodesia de sud.

fost nevoit 
mod oficial 

de nord de a 
Rhodesiei ți

să recu- 
dreptul 
ieși din 
Nyassa-

TUNIS: încheierea lucrărilor 
Seminarului internațional studențesc
La Tunis au luat sfârșit lu

crările Seminarului in
ternațional al studenți

lor cu tema „Structura mișcă
rii internaționale a studenților 
și căile de realizare a colabo
rării studențești internaționa
le11. La acest seminar au luat 
parte reprezentanți ai studen
ților din numeroase țări ale 
lumii printre care: U.R.S.S., 
Franța, Brazilia, R. P. Romî
nă, R. P. Bulgaria, Belgia, Tu
nisia, Congo.

In comunicatul dat publici
tății se arată că studenții tre
buie să participe activ la miș
carea pentru lărgirea colabo
rării intre studenți, să lupte 
pentru pace, dezarmare gene-

rală și totală, împotriva impe
rialismului și colonialismului, 
împotriva oricărei discrimi
nări rasiale.

Participanții la seminar 
și-au exprimat solidaritatea cu 
studenții din țările care luptă 
pentru independență și s-au 
pronunțat pentru convocarea 
unei conferințe a mesei rotun
de, cu participarea reprezen
tanților studenților din iumea 
întreagă, pentru a discuta pro
blemele unității mișcării stu
dențești.

Reprezentanții a 26 uniuni 
naționale studențești au adop
tat o declarație de solidaritate 
cu studenții democrați 
Irak.

/f. Douglas: Sistemul american 
de invățămint este îmbibat 

de propagandă rasistă

D
esmințind afirmația că stu- 
flenților din Statele Unite 
li se predă la cursuri ade

vărul obiectiv, William Douglas, 
membru al Curții Supreme a 
S.U.A. a declarat la Washington, 
că sistemul american de învăță- 
mînt este îmbibat de propagandă 
rasistă. Douglas a subliniat că în 
Statele Unite se obișnuiește să se 
vorbească studenților despre „co
munism", dar în realitate nu li 
se spune nici pe departe ce re
prezintă comunismul. Studenților 
Ii se prezintă un tablou denatu
rat al vieții din lumea socialistă. 

Referindu-se la propaganda 
rasistă din învățămîntul ameri
can, Douglas a arătat că în nu
meroase manuale se repetă mitul 
despre superioritatea albilor față 
de negri.

Juristul american s-a referit 
de asemenea la încălcările gro
solane ale libertăților cetățenești 
în Statele Unite. El a subliniat

din

că în 
menii 
trn ”î .
învinuiți de vreun delict. „Aces
te persoane arestate, a spus el, 
nu sînt fii și fiice ale claselor 
de sus sau de mijloc. Ele provin 
din acele pături ale populației 
care 
tru ;

unele regiuni din țară oa- 
i sînt deseori arestați pen- 
a fi cercetați", deși nu sînt

: mi dispun de mijloace pen- 
a-și apăra drepturile".

Dificultățile 
învățământului

englez

P
olitica guvernului în dome

niul învățămîntului nu co
respunde nevoilor țării. Este 

cu totul insuficient numărul. școli
lor și al cadrelor didactice. Deși 
sute de școli s-au transformat încă 
de mult în ruine, ministrul învăță- 
mîntului nu îngăduie autorităților 
locale să construiască noi clădiri 
școlare. Guvernul continuă să re
ducă alocările pentru construirea 
de clădiri școlare, care și așa sînt 
departe de a fj suficiente, și nu 
ia măsurile necesare pentru pre
gătirea unui număr suficient de 
cadre didactice necesare școlilor 
medii.

Acest tablou trist înfățișînd si
tuația învățămîntului din Anglia a 
fost descris în seara zilei de 26 
martie în Camera Comunelor de 
F. Willey, „ministrul educației" al 
„cabinetului fantomă" al partidu
lui laburist

Prezentînd o rezoluție a opoziției 
laburiste în care este condamnată 
politica guvernului conservatorilor 
în domeniul învățămîntului, F. 
Willey a subliniat, printre altele, 

' că această politică permanentizea
ză sistemul inegalității în care 
copiii celor bogați pot studia, iar 
copiii . celor săraci sînt lipsiți. de 
această posibilitate.

Rezoluția opoziției laburiste a 
fost respinsă de majoritatea con
servatoare din Camera Comunelor.

Demonstrație a elevilor 
din Copenhaga

După cum ai
telegraficăDupă cum anunță agenția 
telegrafică daneză — 
Ritsaus Biiro — la 27 

martie, 300 de elevi ai liceului 
muzical din Copenhaga au or
ganizat o demonstrație în pia
ța din fața primăriei orașului, 
pentru a protesta împotriva 
condițiilor extrem de grele în 
care sînt nevoițl să învețe. Ei

au arătat că clădirea „pe ju
mătate dărîmată" a acestui li
ceu urma să fie demolată 
încă... în anul 1902.

Agenția Ritsaus Biiro sub
liniază că directorul liceului, 
Erling Rossind, intenționează 
să aplice pedepse demonstran
ților.

PARIS. Demostrație a femeilor în semn de solidaritate cu greviștii

pE SCmm l PE SCURT PE SCURT
EREVAN. — Orchestra sim

fonică a R.S.S. Armene a exe
cutat sub bagheta Iui Mircea 
Basarab, Simfonia de Frank, 
„Preludii" de Liszt și Simfonia 
a Vil-a de Beethoven. A pro
dus o bună impresie și lucra
rea proprie a dirijorului, Rap
sodie pentru orchestră simfo
nică. Compozitorii, dirijorii și 
muzicologii din R. S. S. Ar
meană sînt unanimi în apre
cierea că înaltul nivel profe
sional, vasta cultură muzicală, 
temperamentul și capacitatea 
de a releva valorile lucrărilor 
muzicale constituie trăsăturile 
caracteristice ale talentului di
rijoral al lui Mircea Basarab. 
Prin concertul dirijat la 29 
martie Ia Erevan s-a încheiat 
turneul lui Mircea Basarab în 
Uniunea Sovietică. El a mai 
dirijat la Moscova, Baku și 
Tbilisi.

BONN, — Congresul ordinar 
al Uniunii studenților liberali 
din R.F.G., care a avut loc la 
Constance și la care au luat 
parte reprezentanți din toate 
universitățile din R.F.G., s-a 
pronunțat pentru recunoaște
rea graniței Oder-Neisse ca 
graniță definitivă. După cum 
anunță agenția D.P.A., con
gresul a condamnat vehement 
creșterea tendințelor revan
șarde din Bundeswehr.

BAGDAD. La 28 martie, la 
Bagdad a sosit o delegație al
geriană condusă de colonelul 
Hăuri Bumedienne, ministrul 
Apărării Naționale al Repu
blicii Algeria. Delegația alge
riană a avut în aceeași zi în
trevederi cu primul ministru 
al Irakului, Ahmed Hasan 
Bakr, și cu alți miniștri ira
kieni.

Împotriva loviturii de stat din 27 
mai 1960 și împotriva constituției.

HELSINKI 29 (Agerpres). — 
Greva celor 20 000 de funcțio
nari de Ia poștă, vamă și de la 
căile ferate de stat din Fin
landa care a durat 4 săptă- 
mîni, a luat sfîrșit. Revendi
cările greviștilor au fost satis
făcute.

CAIRO. — lntr-o declarație dată 
publicității de Asociația airicană 
din Cairo se spune: Noi, repre
zentanții Airicii de sud și sud-vest, 
ai statelor Basutoland, Mozambic, 
Swaziland, Zanzibar, Rhodesia de 
nord și de sud și Kenya, declarăm 
încă o dată că poporul iubitor de 
libertate al Cubei nu va rămine 
niciodată singur în lupta sa împo
triva imperialismului. Guvernul 
S.U.A. trebuie să știe că întreaga 
omenire progresistă este de partea 
Cubei.

Lumpur, Singapore, Manila și Hol- 
Iandia.

NEW YORK. — In împrejuri
mile localităților Fort-Bragg /statul 
Carolina de nord) au luat sfirșit 
manevrele militare denumite ,,O- 
perațiunea Mocassina-3", care s-au 
desiășurat timp de 18 zile. La ma
nevre au participat „forțe anli- 
partizane" speciale din 7 țări, în- 
lre care Turcia, Guatemala, Core
ea de sud, Spania iranchistă și 
Vietnamul de sud, precum și cian- 
kaișiștii. La manevre au participat 
și 600 de parașutișli americani 
din corpul 18 de trupe aeropurtate. 
In S.U.A. aceste „operațiuni" sînt 
desfășurate în mod sistematic, în 
conformitate cu hotărîrea preșe
dintelui din martie 1961.

VARȘOVIA. — După cum 
anunță agenția P.A.P., la 28 și 
29 martie a avut loc la Varșo
via sesiunea ordinară a seimu
lui Republicii Populare Po
lone, care a dezbătut măsurile 
pentru asigurarea îndeplinirii 
planului pe anul 1963 și a a- 
doptat o serie de legi. La se
siune a luat cuvîntul Jozef 
Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Polone.

CAIRO. Agențiile de presă 
relatează că Ia Cairo s-a anun
țat oficial că președintele 
Nasser a acceptat invitația de 
a face o vizită în Algeria în 
cursul lunii mai.

RIO DE JANEIRO. — Agenția 
France Presse anunță că Janio 
Quadros, fostul președinte al Bra
ziliei, lulnd cuvîntul la posturile 
de televiziune a sprijinit progra
mul iinanciar al guvernului lui 
Joao Goulart. „După părerea mea, 
a spus 
luie un 
Sper că 
ducă la 
parte, Janio Quadros 
asupra necesității 
constituționale care, 
deschide cale liberă modernizării 
instituțiilor". El a precizat în le
gătură cu aceasta că în condițiile 
actualei constituții nu este posibilă 
o retormă agrară eficientă.

el, acest program consti- 
elort de a pune ordine... 
guvernul va putea 
bun sfirșit". Pe

a 
unei 

„să

să-1 
de altă 
insistat 
reforme 

poată

'ANKARA. — După o ședință de 
cinci ore, care a avut loc în noap
tea spre 28 martie, sub președin
ția lui Inimii, guvernul turc a pu
blicat un comunicat oticial în care 
îl condamnă, din nou, pe fostul 
președinte Bayar și „Partidul drep
tății" pentru acțiunile îndreptate
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NEW |YORK., — Un avion 
transport sud-coreean „S-46“, 
prăbușit în timp ce ateriza pe ae
roportul din Seul. Cele 11 persoa
ne aflate pe bordul avionului au 
murit. Printre victime se află doi 
piloți americani.

ATENA. După cum trans
mite agenția Reuter, George 
Papandreu, liderul partidului 
de opoziție Uniunea de Cen
tru, a adresat regelui Greciei 
o scrisoare în care critică po
litica guvernului Karamanlis 
pe care îl consideră „ilegal". 
Agenția Reuter arată că în 
scrisoarea adresată regelui, 
George Papandreu cere „res
tabilirea democrației, dreptății 
și libertății' în Grecia.

NEW YORK. — Un purtător de 
cuvînt al O.N.U. a anunțat la 28 
martie că C. V. Narasimhan, ad
junct al secretarului general al 
O.N.U., va face în cursul lunii 
aprilie o vizită în posesiunile bri
tanice Brunei, Sarawak și Borneo 
de nord în cadrul unei misiuni 
pentru studierea situației legate 
de proiectul de creare a așa-nu- 
mitei Federații Malayeze. Purtăto
rul de cuvînt a indicat că Narasim
han intenționează să facă de ase
menea, o vizită la Djakarta, Kuala

NEW YORK 29 (Agerpres). 
— Comitetul Special O.N.U. 
pentru examinarea aplicării 
Declarației cu privire la acor
darea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale a hotărît 
la 28 martie să trimită o mi
siune specială la Londra pen
tru a discuta cu oficialitățile 
britanice situația încordată 
din Rhodesia de sud.

Potrivit agenției Associated 
Press, membrii Comitetului 
și-au exprimat îngrijorarea 
față de represiunile dezlăn
țuite împotriva liderilor afri
cani din Rhodesia de sud. Au
toritățile engleze pretind că 
Rhodesia de sud este un teri
toriu care se autoguvernează. 
Dar, după cum transmite a- 
genția citată, majoritatea 
membrilor O.N.U. au declarat 
că acest.teritoriu nu beneficia
ză în realitate de dreptul de 
autoguvernare și au cerut au
torităților engleze să acorde 
drepturi celor trei milioane de 
negri din Rhodesia de sud ca
re sînt asupriți de rasiști. Un 
purtător de cuvînt al O.N.U. a 
anunțat că membrii misiunii 
speciale vor pleca la Londra 
imediat după ce guvernul bri
tanic își va da asentimentul 
de a primi această delegație. 
Ea va trebui să prezinte un 
raport asupra convorbirilor a- 
vute pînă la 15 aprilie.

'ATENA. — 'Agenția Reuter anunță 
că Ia 29 martie juriști din Grecia 
au declarat o grevă de 48 de ore 
revendicînd majorarea salariilor. In 
același timp ei au anunțat că re
fuză. să plătească o taxă specială 
pentru construirea unui nou palat 
al justiției la Atena. La grevă par
ticipă 11 000 de juriști din întreaga 
tară.

LIMA. — 8 000 de muncitori de 
la uzinele metalurgice din capi
tala peruviană au declarat grevă 
în semn de solidaritate cu' munci
torii de la uzina „Siam" aflați în 
grevă de 14 zile pentru revendi
cări cu caracter economic.


