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Secția a II-a mecanică — Uzinele „Semănătoarea". Doi oameni — strun
garul Nicolae Tatu și maistru] Vasile Grinda — sînt preocupați de același 

lucru : calitatea pinioanelor.
Foto : I. CUCU
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cartofi timpurii

PROCEDEELE MODERNE
SPORESC

productivitatea

De pe scena căminului cul
tural din comuna Plopana, ra
ionul Bacău, prezentatorul s-a 
adresat celor 
spectatori:

— Tovarăși, 
foi” împreună 
jurnal. Un jurnal plin cu nou
tăți din satul și din gospodăria 
noastră colectivă...

Ca un prim răspuns la șirul 
de întrebări, oglindite în su
tele de priviri îndreptate spre 
scenă, cortina se dă la o parte 
și lasă să se vadă o hartă. O 
hartă mare, desenată așa incit 
să se vadă de 
prezintă.

— Păi, ăsta-i 
dăriei noastre, 
apoi în sală se așterne tăcerea. 
De hartă se apropie brigadie
rul de cîmp, Constantin Paie.

Brigadierul începe să vor
bească despre sarcinile „la zi“ 
ale gospodăriei colective. 
„Munca la răsadnițe, continuă 
— spunea el. Bate la ușă însă- 
mînțatul. Iată, ne-a venit și 
brigada de tractoare. Au fost 
repartizate toate plugurile și 
atelajele. A mai rămas de că
rat gunoiul pe cîmp pe tarla
lele de aici — arată brigadierul. 
Mai stau încă atelaje nefolosi
te și doar trebuie să grăbim 
lucrarea asta pînă nu ne ajung 
din urmă alte treburi. Trebuie 
să începem pichetatul și săpa
tul gropilor pentru plantarea 
celor 10 lia de livadă. Iată, aici, 
pe porțiunea aceasta. Timpul 
permite, ne-am sfătuit și cu 
tovarășul inginer agronom. O 
să începem cit de curînd plan
tatul puieților de cireși, meri 
și peri pe care îi avem în 
plan...

Avind rostul de a informa 
pe colectiviști despre muncile 
din săptămîna următoare, pri
ma „pagină“ a jurnalului a ți
nut tot timpul atenția încor-

peste 400 de

azi vom „răs- 
paginile unui

departe ce re-

terenul gospo- 
spune cineva,

dată. Colectiviștii știu acum ce 
au de făcut, ce treburi îi aș
teaptă pe a doua zi. Acum pre
zentatorul întoarce o nouă 
„filă” de jurnal.

— Tovarășul Constantin 
Mîndru, ne va vorbi despre 
munca în sectorul zootehnic.

Și Constantin Mîndru a vor
bit despre sarcinile „la zi“ în 
ramura creșterii animalelor: ce 
schimbări de primăvară inter
vin în programul îngrijitorilor

dier Paie, că o să avem de lu
cru la plantatul celor 10 ha de 
livezi. Am vrea să știm cu ce 
să începem și de ce trebuie să 
ținem seama la efectuarea a- 
cestor lucrări ? — a întrebat 
unul din cei doi tineri care 
luaseră loc alături de lector, 
întrebarea nu era lipsită de 
temei. Perspectivele de dez
voltare ale G.A.C. din Plopana 
sînt tocmai în ramura pomi- 
viticolă. Acum gospodăria are
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de animale, cum trebuie pre
gătite vitele pentru perioada 
de pășunat — iată întrebări 
cărora brigadierul zootehnic 
Constantin Mîndru le-a dat 
răspunsuri amănunțite. După 
aceea pe scenă a venit utemis- 
ta Elena Bădescu, solistă a că
minului cultural.

Cintecul ei a fost dedicat 
colectiviștilor fruntași: „Trage 
hora în bătătură / Și mai zii 
o strigătură / Că fruntași a- 
Vem destui / Doar pe nume să 
le spui“.

A venit din nou prezentato
rul. •

— S-au încheiat cursurile la 
cercurile de învățământ agro
zootehnic — a spus el. Cîțiva 
dintre cursanți ne-au cerut să 
recapitulăm unele probleme. 
Ce ziceți, să le îndeplinim do
rința ?

Pe scenă au urcat doi tineri 
și un lector de la un cerc a- 
grozoatehnic'din Plopana.

— Spunea tovarășul briga-

o suprafață redusă de livadă : 
doar vreo 18 hectare. Dealul 
„Viei“ poate fi însă în între
gime plantat cu pomi fructi
feri. Aceasta este sarcina ime
diată a gospodăriei. Și lectorul 
a început să explice în amă
nunțime felul lucrărilor din- 
livezi, cînd trebuie făcute și 
cum. Au fost puse și alte în
trebări. „Recapitulările“ s-au 
dovedit deosebit de utile ; co
lectiviștii au ascultat cu aten
ție dialogul de pe scenă, care 
le-a adîncit și mai mult cunoș
tințele căpătate în iarnă la 
cursuri.

Prezentatorul a apărut pe 
scenă după aceea cu o hârtie 
pe care erau scrise niște în
trebări.

— Sint întrebări puse de 
colectiviști — a explicat el. Co
lectivistul Gavril Paveliuc în
treabă ce e retribuția supli
mentară. Răspunsul îi intere
sează în egală măsură pe toți 
cei din sală, mai ales că în cei

doi ani de la înființare gospo
dăria nu a aplicat încă acest 
sistem de retribuție. (Pentru ca 
răspunsul să fie înțeles de 
toată lumea, se folosește un 
grafic comparativ alcătuit din 
timp. Datele de pe grafic 
pot fi citite din orice punct al 
sălii). Vasăzică două 
de cîmp au obținut 
diferite după cum au 
precum și după felul 
respectat regulile agrotehnice. 
Colectiviștii din brigada care 
a realizat recolte peste cele 
planificate obțin și ei venituri 
sporite. Să socotim : dacă spo
rul de recolte e atît cit scrie 
aici, înseamnă că...

In sală se încing discuții.
— Adevărat, dacă te stră- 

duiești pentru gospodărie, în
seamnă că duci și tu acasă 
produse mai multe, trag ei 
concluzia.

Gavril Paveliuc a înțeles ce 
este retribuția suplimentară și 
odată cu el au înțeles toți cei 
400 de colectiviști. Din nou se 
așterne liniștea. Altă „pagină“ 
vine la rină. De data aceasta 
este un scurt program muzi-

brigăzi 
recolte 

muncit, 
cum au

CONSTANTIN NANCU
corespondentul „Scinteli 

tineretului“ pentru regiunea 
Bacău

(Continuare în pag. a V-a)

Noi unități poștale

Comunicatul
Ministerului invâțâmîntului

Ministerul Învățămîntului comunică următoarele : cursu
rile trimestrului III la școlile de cultură generală, pedago
gice, de artă, profesionale și tehnice încep în ziua de 8 apri
lie 1963.

Folosirea izotopilor radioactivi 
în industrie

In Uzinele constructoare de ma
șini din Brașov se extinde utiliza
rea izotopilor radioactivi, îndeo
sebi la operațiile de control. La 
Uzinele „Tractorul", de exemplu, 
un colectiv de ingineri și tehni
cieni, în colaborare cu specialiștii 
Institutului de fizică atomică, au 
stabilit recent un procedeu pentru 
determinarea nivelului de încărca
re a cubilourilor cu ajutorul izoto
pilor. In felul acesta se poate sem
naliza momentul cînd cubilou! este

încărcat la nivelul dorit, sau cind 
încărcătura trebuie completată.

Cercetătorii de la Uzinele „Stea
gul Roșu“ au studiat, cu ajutorul 
izotopilor radioactivi, problema 
defectelor de turnare la reperele 
din fontă și din oțel. Defectele de 
țurnare pot fi astfel descoperite la 
timp. Tot cu ajutorul izotopilor se 
controlează calitatea sudării plăcu
țelor din metal dur pe cuțitele de 
strung.

(Agerpres)

Numeroși oameni 
ai muncii, tineri și 
vîrstnici, din între
prinderi, schele pe
troliere, rafinării, 
șantiere și unități a- 
gricole socialiste, din 
regiunea Ploiești, 
participă la acțiunea

de colectare a fieru
lui vechi necesar oțe- 
lăriilor. în primele 
trei luni ale anului, 
din această regiune 
au pornit spre oțelă- 
riile de la Hunedoara 
și Reșița mai mult de 
31700 tone fier

vechi. Cele mai mari 
cantități au fost co
lectate în întreprin
derile industriale și 
unitățile agricole so
cialiste din raioanele 
Ploiești, Cîmpiua, 
Tîrgoviște și Buzău.

(Agerpres)

Stație mecanizată pentru prelucrarea 
datelor statistice

La Direcția regională de statis
tică Suceava a fost dată în folo
sință o stație mecanizată pentru 
prelucrarea datelor. Noua stație se 
compune din 7 mașini electromag
netice care execută cele patru 
operațiuni matematice pe bază de 
fișe perforate. Cu ajutorul acestor 
mașini se efectuează lucrări de 
recensămînt, bugete, demografie

etc care necesitau un mare volum 
de muncă.

Stația mecanizată ajută la exe
cutarea și prelucrarea datelor sta
tistico într-un timp foarte scurt, 
iar economiștii, care înainte trebu
iau să execute aceste operațiuni, 
vor avea mai mult timp să facă 
lucrări de sinteză.

(Agerpres)

Gospodăriile agricole colective 
din raioanele Oradea, Marghita, 
Salonta fi Crif au început zilele 
acestea plantarea cartofilor tim
purii. Gospodăriile folosesc car
tofi de sămînță din soiuri pro
ductive, care au dat anul trecut 
producții de 7 000—8 000 leg la 
hectar. La gospodăriile agricole 
colective din Valea lui Mihai, 
Refighea fi altele se amenajează 
loturi pentru producerea de car
tofi de sămînță din soiuri valo
roase. Cele peste 2 000 de hec
tare destinate în regiune carto
filor au fost arate adine fi ferti
lizate din toamnă.

(Agerpres)

In comunele Durnești, Bivolăria 
și Păltinoasa, din regiunea Sucea
va, au luat ființă noi agenții poș
tale pentru deservirea populației. 
De asemenea, la Crucea și Mișă- 
lăuți au fost deschise oficii PTTR 
cu centrale telefonice proprii. In 
prezent, din toate comunele regiu
nii se. pot efectua convorbiri tele
fonice cu orice localitate din țară. 
Pentru grăbirea transportului pre
sei și corespondenței, pe mai mul
te drumuri raionale sînt folosite 
microbuze sau autodube.

In următoarele luni vor lua fiin
ță noi unități poștale, numărul 
agențiilor și oficiilor PTTR sătești 
ajungînd astfel la 235.

(Agerpres)

Cit de complexă este munca înlr-un 
institut de cercetări, cîte cunoștințe nu-i 
trebuie cercetătorului 1 Iată de ce în
vățătura, studiul sint sarcini nedespăr
țite de activitatea științifică propriu-zisă.

Tînăra Nicoleta Marașan, iizician la 
Institutul de fizică atomică — secția 
Cluj, pe care o vedeți în fotografie, este 
unul dintre cei care se pregătesc cu pa
siune, cu perseverență.

SUCCESE ALE SIDERURGIȘTILOR
HUNEDORENI

Colectivul de muncă 
al Combinatului side
rurgic de la Hunedoara 
a înscris de curînd noi 
succese în activitatea sa 
de îmbunătățire a me
todelor de muncă și a 
proceselor tehnologice.

Siderurgiștii de la o- 
țelăria Siemens-Martin 
nr. 1, de pildă, au reușit 
în cursul primelor luni 
ale acestui an să spo-

rească apreciabil canti
tatea de oțel prin cre
șterea cu circa 70 la sută 
a greutății medii a șar
jelor.

Tot la Combinatul si
derurgie de la Hunedoa- ■ 
ra a început nu de mult 
să se aplice o nouă me
todă de curățire a me
talului laminat. Această 
operație, care se execu
ta pînă acum numai prin

procedeul pistolării, a 
fost parțial înlocuită cu 
alta bazată pe principiul 
flamării. Avantajele noii 
metode sînt multiple: 
curățirea mai bună a 
suprafeței laminatelor, 
ridicarea de 3—3,5 ori a 
productivității muncii, 
ușurarea efortului fizic 
al muncitorilor.

(Agerpres)

Lupeni, ieri una din așezările „Văii pUngerii", azi-oraș în plină înflorire.
foto : 'AGERPRES

■ na din cele mai importante sar
cini actuale care stau în fața noa
stră, a tuturor minerilor, este 
continua sporire a productivității 
muncii. De la minerul de-abia 
ieșit de pe băncile școlii de cali
ficare și pînă la inginer, fiecare 

membru al colectivului nostru este preocupat 
de descoperirea rezervelor care conduc la o 
mai bună organizare a locurilor de producție, 
la creșterea randamentului mașinilor și utila
jelor din dotare, la introducerea pe scară 
largă a tehnicii noi, avansate.

Mina noastră, Dîlja, se află în faza de des
chidere. Deci, cu atît mai mult se pune pro
blema sporirii productivității muncii, deoarece 
de creșterea vitezei de înaintare în puțurile 
la care se lucrează în prezent, depinde în 
mare măsură darea în producție mai devre
me a unei exploatări miniere noi. Lucrările de 
săpare a puțului principal de la această mină 
— care au început în urmă cu un an — s-au 
făcut după metode clasice. în felul acesta se 
obținea o productivitate a muncii destul de 
slabă și se înregistra un consum mare de 
lemn de mină. De abia înaintam într-o lună 
cîte 15—18 metri și consumam cîte 13—14 
metri cubi de lemn pe metrul liniar de puț 
săpat. în adunările generale ale organizației 
de partid, în ședințele de producție sindicale, 
minerii, inginerii au făcut propuneri nu
meroase.

Inginerul Ion Popescu a propus să se in
troducă cofrajul mobil. Propunerea a fost 
studiată temeinic și acceptată. Sub îndru
marea inginerului Popescu, proiectanții au 
realizat proiectul. La Uzinele de reparat utilaj 
minier din Petroșeni, acesta a prins viață. 
Cofrajul mobil a fost confecționat. El constă 
dintr-o construcție metalică adecvată la dia
metrul puțului, care se lansează cu ajutorul 
a două trolii pe porțiunea de 2,20 metri, pe 
măsură ce frontul de lucru înaintează. Siste
mul este rabatabil, creează posibilitatea ca, 
după betonare, pereții care au sprijinit beto
nul să fie desfăcuți, iar construcția să poată 
fi lansată mai departe, pentru următorul 
tronson.

Prin noua metodă se exclude complet con
sumul de lemn de mină, iar productivitatea 
muncii poate să crească cu 60—70 la sută 
față de cea realizată prin săparea puțului 
după vechile metode.

într-adevăr, aceste cifre ne ademeneau în 
dorința noastră de a depăși vechile limite de 
înaintări în puțuri. Deocamdată însă, ne era 
greu să ne obișnuim cu mînuirea cofrajului 
mobil, iar rezultatele înregistrate în primele 
luni nu ne satisfăceau, deși se îmbunătă
țiseră mult. Tindeam să ajungem la cel puțin 
20—30 metri. Aplicarea unui nou procedeu 
ridică întotdeauna probleme. în brigada noa
stră. de exemplu, jumătate din tineri 
erau necalificați. Pe aceștia, cu ajuto
rul organizației U.T.M., î-am înscris și 
mobilizat la școala de calificare, iar pentru 
restul, conducerea exploatării a deschis 
cursuri de ridicare a calificării. S-a creat deci 
o bază pentru aplicarea cu mai multă ușurin
ță a noului. Pentru mai buna organizare a 
muncii, pentru folosirea rațională a spațiului 
productiv, s-a stabilit să se organizeze brigăzi 
pe patru schimburi. S-a evitat astfel în
ghesuiala oamenilor, utilajele sînt acum mai 
ușor mînuite, folosite mai din plin. Cu același 
prilej s-a propus ca la capătul conductei de 
aer comprimat să se fixeze o rozetă cu 10 
ventile care să permită cuplarea simultană a 
unui număr de 10 mașini de perforat și să 
se introducă două graifăre cu acționare pneu
matică. Nu peste multă vreme propunerile au 
devenit realitate.

Aplicarea unui număr mare de propuneri, 
îmbunătățirea pregătirii profesionale au avut 
efect în munca noastră. Am ajuns să săpăm 
și să betonăm peste 30 de metri pe lună. Anul 
acesta rezultatele au continuat să fie mereu 
mai bune. înaintînd oîte 34 de metri liniari 
în puț, înseamnă că productivitatea muncii 
noastre a crescut, prin aplicarea cofrajului 
mobil, cu peste 50 la sută, față de perioada 
cînd se lucra cu metodele clasice.

Pe de altă parte, prin înlăturarea lemnului 
de mină din lucrări, noi am realizat economii 
în valoare de sute de mii de lei. Tocmai de 
aceea este deosebit de necesar ca la săparea 
tuturor puțurilor care au început și care vor 
începe de acum înainte să se extindă folo
sirea cofrajului mobil. în acest fel, ar spori 
mult productivitatea muncii, s-ar reduce 
substanțial prețul de cost.

BARTHA DIONISIE
șef de brigadă 

la mina Dilja-Petroșeni

SA DISCUTAM UE SPUE TI (VEDETEEDUCATIEDASPUNDEIII

■ a prima lectură, 
scrisoarea lui Pe
tru din Timișoara, 
(respect dorința 
lui să nu-i dezvă- 

' lui numele de fa
milie) înduioșează. 

Nu mai este atît de tînăr ; are 
36 de ani. L-a părăsit soția 
după doisprezece ani de căs
nicie, luînd cu ea și fetița de 
opt ani. De durere, Petru a în
ceput să bea („sînt aproape 
zilnic beat" — scrie el textual), 
se poartă neîngrijit, nu mai 
are poftă de lucru, fumează 
pînă la 100 de țigări pe zi, nu 
mănîncă, a slăbit, s-a gîndit și 
la sinucidere, dar n-a avut cu
raj („sînt un cadavru viu” — 
spunea el). O situație, într-a
devăr, deplorabilă.

Citind, însă, încă o dată și 
încă o dată scrisoarea, încer- 
cînd să refac, din datele oferi
te, momentele mai importante 
ale dramei, mi-am dat seama 
că înduioșarea n-are ce căuta 
aici. Compasiunea însemnează 
și înțelegere -, te împinge să fii 
de partea celui compătimit.

Povestea Iui Petru și a FIo- 
ricăi a început obișnuit, adică 
frumos. S-au cunoscut în 1947 
(Petru își amintește și ziua: 20

decembrie). 'Apoi el a plecat 
militar. După ce se întoarce 
din armată, se căsătoresc. Deci, 
Florica l-a așteptat. Petru 
trece ușor peste acest a- 
mănunt care poate nu 1 se pare 
important. Eu însă îl subliniez, 
ca să ne ajute să înțelegem 
mai bine cele ce au urmat. Pe-

să-și dea seama că este singu
rul vinovat}.

Florica n-a plecat fiindcă ar 
fi o femeie ușuratică și ar fi 
dat de o altă dragoste. O feme
ie care, la o vîrstă foarte tină- 
ră, așteaptă trei ani și se mă
rită cu un bărbat care nu-i o- 
feră alt confort decît minimul

ori absurd în cazul dat. Mai 
este și umilitor pentru amîn- 
doi. Să zicem că se poate în- 
tîmpla oricui. Petru însă n-a 
făcut nimic să înăbușe acest 
sentiment nedemn, ci a dat frîu 
liber celor mai reprobabile por
niri. El scrie într-un stil des
tul de elegant despre asta...

nu exprimă nici pe sfert înjo
sirea, suferințele care să deter
mine o soție să-și părăsească 
soțul pe care l-a iubit -, și mai 
este și un copil Ia mijloc. Și să 
ne gîndim că nici nu mai este 
la prima tinerețe. O hotărîre 
atît de gravă nu se ia ușor.

Petru scrie : „mă mustră con-

Respecta demnitatea 
omului iubit

tru recunoaște că ea „a arătat 
întotdeauna afecțiune" față de 
el și că ea „a suferit greul cel 
mare" Ia începutul căsniciei, 
cînd nici unul din ei n-a avut 
nimic, „doar cîteva schimburi". 
Trece însă ușor și peste aceste 
amănunte. El mai mult scrie 
despre suferințele sale de a- 
cum, despre părerea Iui de rău, 
recunoscîndu-se, ce-i drept, 
principalul vinovat (dacă s-ar 
ii gîndit puțin, ar fi trebuit

ce-1 dă o cameră mobilată, nu 
poate fi ușuratică. Numai dra
gostea poate determina pe o tî- 
nără femeie să ia pieptiș pro
blemele ce Ie pune o căsnicie 
pornită de la nimic altceva de
cît „doar de la cîteva schim
buri". Petru n-a înțeles acest 
lucru atît de evident. El n-a 
respectat dragostea femeii sale. 
Dimpotrivă. In sufletul lui a 
încolțit gelozia. Un sentiment 
absurd, bineînțeles, și de două

„am făcut multe șicane soției 
mele, care a ajuns la dispera
re, și a plecat". Ceva mai jos 
ne lămurește, dar tot printr-un 
eufemism : „am brutalizat-o". 
Des; e suferințele lui scrie pe 
șleau, repetîndu-le de cîteva 
ori, turnîndu-și toată cenușa 
lumii în cap, căindu-se, văică- 
rindu-se. N-are însă curajul 
să spună deschis. „Am bătut-o, 
am înjurat-o, am chinuit-o"... 
Șicane e un cuvînt elegant, dar

știința pe care nu am avut-o 
atunci". După cum scrie însă, 
după cită prudență pune în sti
lul său cînd e vorba de vina 
lui, am impresia că nici acum 
nu-i limpede în conștiința lui 
cit de mult și-a umilit soția. A- 
ceastă impresie mi-o întărește 
un amănunt care poate lui Pe
tru i se pare cu totul lipsit de 
importanță. In scrisoare roagă 
redacția (și prin redacție, pe

cititori, pe mame șl soții) să-I 
ajute să-și refacă familia, că
minul. Dorința lui nu poate fi 
trecută cu vederea. Nu mă în
doiesc de cinstea lui Petru în 
această privință. El s-a lovit 
zdravăn cu capul de pragul de 
sus și s-a trezit întrucitva. El 
dorește sincer să se îndrepte, 
nu încape nici o îndoială. In
tr-adevăr, este îngrijorat de vi
itorul copilului său. Totuși, 
încă se gîndește mai mult la 
sine. Scrie : „nu doresc să mă 
iubească", ci doar să-i dea po
sibilitatea să-și îndrepte greșe
lile. Adică, el, care din gelozie 
s-a comportat ca un neom, a- 
cum e de acord să i se întoar
că soția, chiar dacă nu-1 mai 
iubește. Cum poți să propui 
unei femei, oricine ar fi ea, un 
lucru atît de umilitor ? Și mai 
ales unei femei care te-a iu
bit ? Mai întîi o umilești cu ge
lozia, o mai și bați din cînd în 
cînd, o chinuiești cu bănuieli 
neîntemeiate, și-acum, cînd 
ți-ai dat seama cit rău ai fă
cut, (cit rău ți-ai făcut [ie, în-

REMUS LUCA

(Continuare în pag. a 4-a)
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Un valoros studiu
Cititori activi 

ai bibliotecii volante

al bazelor et icii marxiste
i n rindul tineretu

lui țării noastre, 
ca și al tuturor 
oamenilor muncii, 
crește 
interesul 
problemele 

comuniste. Numărul 
de conferințe, 
și dezbateri 
etică, apariția pentru prima 
dată în cadrul învățămîntului 
politic U.T.M.
„Trăsăturile morailei socialiste 
în rîndurile tinerei generații”, 
frecvența mare a acestei pro
blematici în cadrul activități
lor politico-educative din școli 
și facultăți — dovedesc din 
plin această largă preocupare. 
Traducerea în limba romînă a 
lucrării cunoscutului cercetă
tor sovietic A. F. Șișkin „Ba
zele eticii marxiste” repre
zintă un prețios ajutor în a- 
cest sens.

Cartea prezintă în mod sin
tetic cele mai importante pro
bleme ale eticii marxiste por
nind de la definirea obiectului 
eticii ca știință și ajungînd 
pînă la expunerea principale
lor probleme practice ale edu
cării oamenilor muncii în spi
ritul moralei comuniste. Deși 
lucrarea constituie un manual 
adresat studenților, interesul 
ei este mult mai larg întrucît 
cele mai diferite categorii de 
cititori găsesc în paginile căr
ții un răspuns clar, științific, 
cu privire la cele mai de sea
mă probleme ale eticii în ge
neral, și ale moralei comunis-

neîncetat 
pentru 

eticii 
mare 

simpozioane 
pe teme de

a cercurilor

te în special. Valoarea acestui 
studiu monografic constă toc
mai în elaborarea sintetică, 
creatoare, la un înalt nivel ști
ințific, pe bazele filozofiei 
marxist-leniniste, a celor mai 
de seamă probleme teoretice 
și practice ale eticii.

După ce înfățișează, pe 
baza a numeroase exemple, 
lupta dintre materialism și i- 
dealism în dezvoltarea eticii, 
autorul subliniază pe larg în
semnătatea filozofiei marxiste, 
a

autorul elucidează de pe pozi
țiile marxism-leninismului o 
serie de probleme care pînă 
în prezent au fost cercetate in 
mai mică măsură, cum ar fi, 
de pildă : legile progresului 
moral, unitatea dintre scopu
rile morale și mijloacele rea
lizării lor.

Capitolele următoare sînt 
consacrate în mod deosebit a- 
nalizei problemelor moralei 
comuniste. Foarte interesantă 
este tratarea problemei crite-

al

concepției materialiste a îs-
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toriei, ca bază a teoriei știin
țifice a moralei, definește o- 
biectul eticii marxist-leniniste 
și metodele de cercetare în 
cadrul acesteia și analizează 
raporturile dintre etica marx- 
ist-leninistă și celelalte științe.

Definiția esenței moralei 
este întregită în capitolele ur
mătoare : în cel de-al 2-lea 
(„Tipurile istorice ale mora
lei“) prin urmărirea evoluției 
moralei de-a lungul tuturor o- 
rînduirilor sociale, în cel de-al 
3-lea capitol („Morala și cele
lalte elemente ale suprastruc
turii sociale") prin reliefarea 
raporturilor dintre morală și 
politică, drept, artă, știin
ță și religie. Merită sub
liniat faptul că în analiza 
acestor probleme, ca și în ge
neral în cadrul studiului,

Vești culturale
Pe scena concursului

Zilele acestea, pe scena noului cămin cultural Popești, raio
nul Focșani, s-a desfășurat faza intercomunală a celui de-al 
Vll-lea concurs artistic al formațiilor de amatori. Concursul la 
care s-au prezentat formațiile căminelor culturale Bordești, Gu- 
gești și Popești a fost cîștigat de echipa artistică a căminului 
cultural din Popești care a prezentat un reușit program de bri
gadă inspirai din viata colectiviștilor.

C. CONSTANTINESCU 
corespondent voluntar

Echipa de teatru în turneu
Echipa de teatru a Institu- 

lui pedagogic de 3 ani din 
București are o bogată activi
tate. De curînd, tinerii ama
tori. sub îndrumarea actorului 
Gîrbea Cornel de la Teatrul 
Regional București, au prezen
tat pe scena Casei de cultură 
a tineretului din raionul 16 
Februarie piesa „Nota zero 
la purtare”. Aceeași pieșă va 
fi jucată și la căminul cultu
ral din comuna Buftea și la 
Casa de cultură a raionului 
V. I. Lenin. în planul de mun
că al comisiei culturale a con-

siliului asociației studențești 
din Institutul pedagogic este 
prevăzută continuarea și în 
viitor a acestor acțiuni.

ION ȘTEFAN 
M. UNGUREAN!;

studenti

/n cadrul secției sculerie a 
Uzinei „Electroputere'' din 
Craiova, la atelierul de 

ajustaj a luat ființă o biblio
tecă volantă. Era o veche do
rință a tinerilor muncitori care 
lucrează aici. Biblioteca a în
ceput să funcționeze pe la siir- 
șitul anului trecut, sub îndru
marea directă a tinărufui recti
ficator Dinu Vosile, care e un 
pasionat cititor. Fișele lui de 
cititor de la biblioteca centrală 
a uzinei ne pot dovedi cu pri
sosință acest lucru.

La început, biblioteca numă
ra doar citeva zeci de volume. 
Dinu Vasile, însă, a reușit să 
procure peste 100 cărți literare 
și tot atîlea cărți tehnice. Zi 
de zi, in pauză și după orele 
de program, Dinu Vasile are bi
blioteca deschisă, ducind o 
muncă susținută de atragere a 
fiecărui muncitor spre biblio
tecă. Totodată, ei se preocupă 
de procurarea ultimelor noutăți 
apărute în Editura tehnică, 
toarte mult solicitate de munci
tori.

La invitația ziarului nostru, compozitorul Mauriciu Vescan a petrecut cîtva timp prin- 
tinerii Hunedoarei. Inspirat de viața intensă care pulsează zi și noapte în această „Ce- 

de toc", compozitorul a dăruit siderurgiștilor acest cintec.
Muzica : M. VESCAN Versuri: A. I. ZĂINESCU

Conținutul multilateral 
principiilor cuprinse în acest 
cod este grupat în volum în 
jurul problemelor referitoare 
la cele mai importante relații 
morale caracteristice societă
ții socialiste.

Lucrarea, în încheiere, are 
un capitol ce se referă ia u- 
nele probleme ale educării 
oămenilor muncii în spiritul 
moralei comuniste, printre 
care rolul partidului comu
nist în educarea maselor, ro
lul educativ al colectivului și 
individului, rolul opiniei pu
blice ca factor educativ și al
tele.

Autorul a evitat expunerea 
abstractă. Caracterul concret 
al analizei se manifestă în 
aceea că autorul dezvăluie 
cu pricepere particularitățile 
moravurilor, ale cerințelor 
morale la diferite popoare și 
clăse, în diferite condiții isto
rice. Caracterul concret al ex
punerii se datorește. între al
tele, și folosirii izvoarelor 
istorice și etnografice. Autorul 
apelează frecvent la literatu
ra beletristică, ceea ce impri
mă stilului cărții vioiciune și 
plasticitate.

tre 
tòte

F. MIRON
Foto : AGERPRES

marxist-leni- 
sociale sovie- 
documentelor
XXII-Iea al

G. NEMEȘ 
frezor

consacrat problemelor 
comuniste tratate prin 
analizei 
practicii 
lumina

Un grup de elevi de la 
Școala medie nr. 4 „Aurel 
Vlaicu" din Capitală, în vi

zită la Muzeul Antipa

‘ Andante
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REFREN

REFREN

Profiluri de tineri creatori

Compozitorul Aurel Stroe

1
i

Stele,
Inal(ă lumină in calea mea 
Dar alba sclipire pe care-o vedeți, 
Nu e stea.

Văd unghiul viu din care-n larg pornesc 
Tractoarele spre ogoare.
Din care se ridică vertical
Al sondei arbor năzuind spre soare.

o - ra-su! fé- ré noap - (e

riului moralei comuniste in 
lumina raportului dintre li
bertate și necesitate.

Conținutul principal al căr
ții este 
moralei 
prizma 
niște a 
tice în 
Congresului al 
P.C.U-S. Capitolele despre mo
rala comunistă tratează pe 
larg, despre „Codul moral al 
constructorilor comunismului” 
cuprins în Programul P.C.U.S.
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Noaptea,
Orașul meu tânăr, de necuprins, 
înalță văpăi din furnale și ceru-i aprins.

REFREN
E Hunedoara 
Orașul fără noapte 
Cu flăcări vii ce cresc mereu 
Și luminează visul meu... 
E Hunedoara 
Orașul fără noapte

ION DRĂGĂNESCU

ȘANTIER NAVAL

IHORIA GANE

Po-
s-a

Muncitorii parcă se joacă 
cu metale, cu flacăra pură. 
Fulgerător, umbra îmi pleacă 
cu lumina unui aparat de sudură.

Văd unghiul viu din care-n zori pornesc 
Pichamere spre-adincuri de cărbune. 
Din care pleacă-ntîiul meridian 
Al liniei de-naltă tensiune.

Dunărea se uită la ei de departe, 
cum umplu văzduhul imens de scîntei. 
Parcă zidit din frunți alăturate, 
vasul se desprinde spre apă din ei.

POEZII DE LA CITITORI

ÎMPLINIRE

concert“ora

Eu mă smulg mai tînăr din fiecare clipă 
s-o-nfrunt pe cealaltă cu încă o aripă 
și cresc un cer de stele aprig și lucid 
umplînd în mine înc-un ochi de vid.

și-un sfert...

„Cu cîntecul și dansul 
pe plaiuri bănățene

în raionul Caransebeș, ediția 
de anul acesta a concursului pio
nieresc „Cu cîntecul și dansul pe 
plaiuri bănățene" a scos în evi
dență buna pregătire a micilor 
artiști amatori care s-au întrecut 
în dansuri populare, coruri și 
programe de brigadă. Cei mai 
buni dansatori s-au dovedit a fi 
membrii formației de dansuri a 
Școlii elementare din Vălișoara. 
Foarte apreciat de public a fost 
și programul brigăzii artistice a 
școlii de 8 ani din Slatina — Ti
miș, intitulat „Trăim o copilărie 
fericită".

Recitările și piesele de teatru 
— prezentate tot în cadrul con
cursului — au întregit această 
frurfloasă manifestare.

NICOLAE CRISTESCU 
corespondent voluntar

O, timpul meu, tu soare strîns la piept, 
Răsirînt în apa clară, sonoră, a ideii, 
Intrînd cu prora-n largul izbînzii ce-o aștept 
Cum intră-n primăvară, boltiți de vise, teii — 
Sărutul tău pe irunte — de fulger mi-1 aprinzi 
Superb ca o gîndire adîncă și fierbinte, 
Să-mi pară orice vîrstă rotire de oglinzi, 
Lumină azvîrlită continuu înainte, 
Coloane noi în vreme săpînd și luminînd 
Deopotrivă schele și adîncimi de gînd, 
Ca-n fiecare lucru ivit de-a noastră mină 
Iubirea învestită întreagă să rămînă — 
Iubirea care arde și care dă putere 
Și care deopotrivă se dă și ți se cere.

FLORIN COSTINESCU

Cutreierat mereu de sete-acestui ioc 
mie-mi sînt străine rotirile pe loc. 
Astiel devin bărbatul solidar 
cu polul meu terestru zvîcnind 

spre cer stelar.
VASILE POP

I
I
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In toamna anului 1951, la 
Conservatorul „Ciprian 
rumbescu“ din București, 
prezentat un tînăr, pe nume 
Aurel Stroe, cu o dmplă parti
tură ce purta titlul: „Concert 
pentru orchestră de coarde“. 
Spre surprinderea tuturor, era 
o compoziție care nu avea ni
mic comun cu obișnuitele lu
crări de școală, ci, dimpotrivă 
era un opus convingător, în
chegat, realizat cu un mește
șug evoluat, stăpînit cu fermi
tate. Deși se puteau observa a- 
numite influențe ale neoclasi
cismului contemporan, ele nu 
supărau, deoarece erau inte
grate organic în discursul mu
zical al întregului concert. Nu 
lipseau însă nici trăsăturile 
proprii, vigoarea, o asperitate 
expresivă, realizate atât prin 
interesante suprapuneri de a- 
corduri (teme pregnante pă
trunse de o expresie Virilă, 
ritmuri capricioase), cit și prin
tr-o orchestrație sugestivă, cu 
sonorități judicios gradate.

Ca și în alte lucrări din a- 
cea perioadă, dintre care a- 
mintim cu precădere Simfonia 
I, stilul lui Aurel Stroe se 
caracteriza prin sobrietate și

Luna,
Se-aprinde pe cerul larg și în vis,
Dar ceru-n lumină de aur deschis — 
Nu e vis.

un accentuat simț al propor
ției. '

Paralel cu această ramifica
ție, ce tindea spre o compli
care excesivă a limbajului mu
zical, in lucrările lui Aurel 
Stroe își făcea apariția și o 
muzică mai cantabilă, deriva
tă din frumusețea cintecului

dis- 
cri-
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ctivitatea desfășu
rată în actuala sta
giune de Teatrul 
de stat „Al. Davila" 
din Pitești ilustrea
ză orientarea judi
cioasă a conducerii

Pe scena Teatrului de stat „AL Davila“ din Pitești

colectivului (director Dinu Con
stantin) spre abordarea unui re
pertoriu alcătuit îndeosebi din 
lucrări originale, reflectând rea
litatea construcției socialiste. Au 
văzut astfel luminile rampei, în 
interpretări meritorii, la care 
și-au adus o prețioasă contribuție 
regizori fruntași, piesele „Febre“ 
de Horia Lovinescu (regia Virgil 
Sacerdoțeanu) „îndrăzneala" de 
Gh. Vlad (regia Horea Popescu), 
„Oameni și umbre" de St. Berciu 
(regia Radu Penciulescu). în 
pragul premierii se află de ase
menea repetițiile cu comedia „O 
felie de lună" de Aurel Storin, 
in direcția de scenă a actorului 
Ion f'ocșa, precum și comedia 
satirică „Minciuna are picioare 
lungi" de Eduardo de Filippo.

O bogată activitate au înregis
trat în ultima vreme și secțiile 
de estradă și păpuși ale aceluiași 
teatru, dar despre acestea critica 
de specialitate a scris destul de 
puțin.

Astfel stind lucrurile, în cele 
ce urmează ne-am propus să ne 
oprim asupra ultimului spectacol 
realizat. în cadrul secției de es
tradă sub titlul „La ora „H" 
și-un sfert... concert", insumînd 
peste 200 de reprezentații la 
sediu sau în turneu. Evident, nu 
întotdeauna numărul spectacole-

lor confirmă și calitatea lor, dar, 
oricum fapt este că reprezenta
rea amintitului concert a izbutit 
să stârnească interesul. Aceasta 
ilustrează însă în primul rînd 
ideea prețuirii și popularității de 
care genul estradei se bucură în 
rindul unor mase largi de spec
tatori, precum și necesitatea care 
decurge de aici în mod direct ca 
în alcătuirea unor asemenea 
spectacole să se manifeste o tot 
mai înaltă exigență artistică.

Autorul spectacolului concert 
de care ne ocupăm, H. Negrin, 
care semnează și direcția de sce
nă, s-a străduit să realizeze o 
destul de bogată succesiune de 
momente vesele, satirice și muzi
cale, dar din păcate lipsită de 
un fir conducător menit să dea 
relief unității. Autorul a abordat 
astfel subiecte oglindind realizări 
ale oamenilor muncii din orașul 
și regiunea Pitești, precum și di
verse aspecte asupra cărora tirul 
satirei cu intenții prietenești și 
educative să se exercite pozitiv. 
Asemenea momente, în general 
izbutite, sînt cele care alcătuiesc 
comperajul bine susținut de ac
torul Dragoș Mirean, apoi, numai 
în parte „Hai băieți", „Adela" 
— un reușit cuplet satiric (au
tori Gigi Niculescu și Titi Bula- 
cu) interpretat cit humor de 
bună calitate de Marcel Stăneșcu,

Ene Marin, Mihai Kirițescu. La 
acestea pot fi adăugate momen
tele „Din cintccele festivalului", 
un buchet de melodii de muzică 
ușoară alese cu spirit de discer- 
nămînt

Intenfii pozitive pot fi iutii- 
uite și in alte episoade, cum ar 
fi „Paiafa“ (frumos realizat ac- 
toricește de Lidia Crețu), dar al 
căruț text înecat în melodrama-

și în ritului cărora pot fi înscrise 
scenografia luminoasă, semnată 
de Puiu Gonea și străduința re
giei de a asigura desfășurării 
concertului un ritm susținut, în 
spectacol și-au făcut loc unele 
slăbiciuni peste care nu se poate 
trece prea ușor cu vederea.

Ne vom referi, mai întâi, la 
citeva momente, chipurile sati
rice, a căror prezență se datore-

tism ieftin suferă și datorită li
nei totale lipse de originalitate, 
„Lustragiii", axat pe o 
bună dar cu un text de un 
te slab nivel artistic.

De-alungul spectacolului pu
blicul întâmpină cu satisfacție 
citeva bune momente muzicale și 
de balet, susținute de soliști cu 
certe calități și care s-au bucurat 
de îndrumarea competentă a di
rijorului Emalioil Elenescu și a 
maestrei Ntlți Walter, S-au re
marcat in acest sens, soliștii Vio
rica Bistreanu, Dida Constantin 
(interpreta valsului). Jenei Tur- 
cescu și Mihai Kirițescu.

Dar, dincolo de aceste aspecte 
pozitive reale, pe care publicul 
le apreciază cu promptitudine,

ideie 
foar-

ște doar unei foarte serioase 
lipse de exigență ideologică și 
artistică. Așa, de pildă, un astfel 
de moment îl constituie „Doi 
flăcăi din Oaș". Regretabil din 
toate punctele de vedere, acest 
moment aduce în scenă, chipu
rile, doi tineri țărani din Oaș 
care se prezintă în fața publicu
lui ca niște troglodiți de cea mai 
joasă speță și care în nici un 
caz nu pot fi confundați cu ima
ginea țăranului nostru colectivist, 
cum s-ar părea că este intenția 
autorului.

Eroii cupletului debitează, în- 
tr-un jargon vulgar, tot felul de 
inepții, izbutind să denatureze 
inadmisibil, cum spuneam, chipul 
moral al țăranului nostru. în în-

tîmpinarca textului acesta de
gradant vine și interpretarea, 
frizînd vulgaritatea, pe care i-o 
dau Gigi Niculescu și Traian Io- 
nescu. Interpreții amintiți fac 
tot ce le stă în putință pentru a 
se coborî la nivelul cel mai de jos 
al gustului îndoielnic. Este păcat 
că un asemenea moment a putut 
fi strecurat în spectacol, afectând 
negativ desfășurarea lui.

Slabe, mediocre texte se află 
apoi la baza unor bucăți cum 
sint „Vraciul" sau momentul 
fotbalistic, de un haz îndoielnic.

Secția de estradă a teatrului 
de stat „Al. Davila’ din Pitești 
dispune in orezent de un corp 
de balet destul de înzestrat, de 
numeroși interpreți cu calități 
reale. Cu toate acestea desfășu
rarea spectacolului vădește o in
suficientă preocupare pentru ri
dicarea nivelului de măiestrie 
artistică al acestui ansamblu. Su
pără, de pildă, stângăcia cu care 
unii dintre interpreți se mișcă 
în scenă, lipsa unei frumoase ți
nute scenice, slăbiciunile destul 
de serioase în ceea ce privește 
dicția și, mai ales. înclinația 
greșită către obținerea unui suc
ces ieftin. Asemenea accente, 
care vizează cabotinismul, izvo- 
rite din tendința spre obținerea

unui succes ieftin, afectează in
terpretarea unor soliști ca Ion 
Pietraru, pe care îl pîndește și 
pericolul vulgarității în intona
ție, Olga Paulian, Cornelia Mi
hai. soliști altfel nu lipsiți de 
unele calități vocale, prea puțin 
valorificate însă.

Concluzia care se impune este 
aceea a unei serioase atenții pe 
care conducerea teatrului are da
toria s-o acorde secției de estra
dă, pentru ca activitatea acestei 
unități 
artistic 
zintă 
dramă.

Sînt 
crearea unor condiții care 
ducă la îmbunătățirea nivelului 
de pregătire ideologică și artisti
că al membrilor colectivului de 
estradă, la primenirea colectivu
lui și la valorificarea prin edu
cație de specialitate a talentelor 
reale.

O preocupare sporită se impu- 
fte și în ceea ce privește exigen
ța pe care teatrul trebuie s-o 
manifeste în activitatea de pre
gătire a viitoarelor spectacole de 
estradă. Sint sarcini cărora Tea
trul de stat din Pitești poate să 
le facă față cu succes, mărturie 
stind pentru aceasta modul ju- 
dicos și echilibrat în care activi
tatea acestei instituții s-ă des
fășurat ascendent în ultimii tini.

popular, cu o ritmică antre
nantă. Era începutul unei 
evidente simplificări a 
cursului muzical și al
stalizării stilului său, în lucrări 
ca lied-urile concepute pe ver
suri de Mihail Eminescu și 
Tudor Arghezi, „Trio“, pentru 
instrumente de suflat, culmi- 
nînd în Sonata pentru pian, 
terminată în anul 1955. Acea
sta din urmă, o lucrare de ma
turitate, se distinge printr-o 
atmosferă 
bătută de

contemplativă, stră- 
teme de o rară fru-

musețe melodică, cu un lirism 
reținut, dar luminos.

Multe din lucrările lui Aurel 
Stroe sint profund inspirate 
din contemporaneitate : can
tata chipul păcii pe versuri 
de Paul Eduard, „Momentum" 
un poem pentru orchestră de 
cameră și cor bărbătesc și 
nenumărate cintece de masă. 
In aceste lucrări, tânărul com
pozitor ajunge să obțină mult 
dorita simplitate a discursu
lui muzical, in care predomină 
elementul melodic, modal și o 
ritmică atrăgătoare, variată.

Prin forța ei artistică, muzi
ca tânărului compozitor Aurel 
Stroe a devenit cunoscută nu 
numai in țară, ci și peste ho
tare. La Varșovia, la recentul 
Festival de muzică contempo
rană, Sonata pentru pian s-a 
bucurat de o caldă primire. In 
S.U.A. a fost recenzat in mod 
pozitiv Concertul pentru or
chestră de coarde. Muzicieni 
de mare valoare ca Nadia 
Boulanger, Marcel Mihalovici, 
Ilja Hurnik, E. Mirzonian și 
mulți alții au manifestat un 
deosebit interes pentru lucră
rile tânărului compozitor ro
mân.

Aurel Stroe este un muzi
cian multilateral, care s-a im
pus și în domeniul muzicolo
giei și al criticii muzicale, iar 
mai recent a devenit asistent 
la catedra de armonie a Con
servatorului „Ciprian Porum- 
bescu“ din București, unde în
drumă cu competență și dă
ruire cea mai tânără generație 
de muzicieni ai țării noastre.

să fie ridicată la nivelul 
superior la care se pre- 
spectacolele secției de

necesare unele măsuri și 
să

DINU SÀRARU

DORU POPOVICI

Repetiție cu piesa ,,într-un ceas bun" de V. Rozov la Școala 
profesională de ucenici „Tractorul" din Brașov
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ș vrea să vă po
vestesc cîte ceva 
despre tînărul 
care tocmai le 
vorbește acum co
lectiviștilor adu
nați în sala cămi

nului cultural despre planu
rile pe care le are gospodă
ria, despre creșterea avutului 
obștesc, despre măsurile con
crete ce se cer luate acum în
campania de primăvară.

„După cum știți — le spune 
el oamenilor — gospodăria 
noastră împlinește doi ani de 
existență. E tînără. Dar în- 
tr-un timp destul de scurt noi 
am făcut multe lucruri. Cele 
două grajduri pentru 200 de 
bovine, maternitatea pentru 
50 de scroafe, saivanul pentru 
500 de oi, puiernița, magazia 
de cereale, cele două pătule; 
producțiile realizate sînt tot 
atîtea dovezi ale muncii noa-
stre harnice. Dar cîte mai a-
vem încă de făcut...“.

Colectiviștii îl ascultă și în
cuviințează. Au încredere în 
tot ce spune, au încredere în 
chibzuință lui gospodărească

Adevărat
coleg

tăteau în bancă, 
unul lingă celălalt. 
Dădeau o lucrare 
de control și tocu
rile alergau pe hîr- 
tie cu repeziciune. 
Numai fata de ală

turi, Victorița, se tot învlrtea 
pe loc pină ce... a scos cartea 
pe furiș, incercînd să copieze.

Tirnoveanu Eugen s-a uitat Ia 
ea cu reproș.

— Pune-o la loc, i-a șoptit 
el. Se poate ?...

Fata a pus cartea la loc, dar 
s-a făcut ca focul.

— Halal ' '
furioasă.

Și, diva 
bit cu el, 
ori de ci te 
lingă celălalt, 
cepul să spună elevelor că to
varășul lor, Eugen, e un „coleg 
rău", că nu-și sprijină prietenii.

Eugen a căutat să lămurească 
lucrurile, să discute cu ea și — 
deși n-a fost ușor — să-i scoată 
din minte ideea aceea greșita. 
I-a explicat ce înțelege el prin 
adevărata colegialitate, prin a- 
devărata prietenie.

— Atunci, dacă ești bun prie
ten, ajută-mă, să învățăm îm
preună... a răspuns fata înciu
dată.

_ De acord. Pentru asta va 
trebui însă să ne organizăm 
timpul în așa fel încît cea mai 
mare parte să fie destinat în
vățăturii și nu altor ocupații... 
(Știa el că aceasta era princi
pala explicație a faptului că 
uneori Victorița venea la școa
lă cu lecțiile nepregătite).

Au început să învețe împre
ună. Victorița era mai atentă 
la ore, își nota tot ce spunea 
profesorul, repeta cu conștiin
ciozitate și nu lăsa teme nefă
cute. Prietenii își controlau re
ciproc lucrările dale de profe
sori să fie scrise acasă, se as
cultau, repetînd lecțiile, se aju
tau. Și iată că notele — pînă 
atunci.....................
elevei 
clasa a X-a E a Școlii medii 
din Buzău, au început să 
crească : 7 la fizică, 8 la isto
rie, și altele mai mari, iar cu 
colegul de bancă nu se mai 
purta ca înainte; a înțeles că 
așa trebuie să se poarte un a- 
devărat prieten.

Din „coleg rău" Tirnoveanu 
Eugen a devenit azi pentru în
treaga clasă un coleg adevărat, 
fiindcă, în același spirit cu a- 
devărat prietenesc, s-a purtat 
el și față de alți tovarăși de-ai 
săi, ajutîndu-i pe Sorin Mincu- 
lescu, pe Elena Bărăscu și pe 
alții să învețe cu sîrguință, cu 
pasiune.

coleg ! i-a spus ea

timp, n-a mai vor- 
întorcîndu-i spatele 
ori treceau unul pe 

Ba chiar a în-

destul de mici — ale 
Victoria Onoirei din

I •c

dovedită prin fapte în tot 
timpul de cînd a fost ales 
președinte...

In 1961, cînd a fost ales 
președinte, treburile gospodă
riei erau poate prea la început 
și nu mergeau încă bine.

Chiar de a doua zi, de cînd 
a fost ales Tovică Manea, că 
așa-l cheamă, și-a început cu 
seriozitate munca. S-a dus în-

multe alte însemnări cu pri
vire la reorganizarea brigăzi
lor, echipelor, cu privire la 
alte și alte lucruri. Toate tre
buiau chibzuite și puse la 
punct.

Da cîteva zile, a stat de vor
bă cu consiliul de conducere, 
cu brigadierii, cu șefii de e- 
chipă, cu mulți colectiviști.

A început, apoi, să studieze

tîi în sectorul zootehnic, a 
stat de vorbă cu brigadierul, 
cu îngrijitorii și și-a notat to
tul în carnet: „700 litri de
lapte pe cap de vacă furajată, 
îngrijitorii se schimbă între ei 
în fiecare zi, furajarea, îngri
jirea vacilor necorespunzătoa
re”. Pină seara, în carnetul 
președintelui au mai apărut

cu sîrguință, nopți în șir, prin
cipiile de organizare a muncii 
și a activității economice în 
gospodăria colectivă. Se ve
dea în fața unei sarcini deose
bit de importante pe care i-au 
încredintat-o sutele de colec
tiviști. Și el voia să știe tot ce 
trebuia să știe ca să-și facă 
bine datoria.

In acest timp, lucra intens 
la organizarea muncii. Fiecare 
membru al consiliului de con
ducere a primit sarcini con- 
crete, s-a făcut reorganizarea 
brigăzilor și echipelor, s-au 
pus la punct treburile în sec
torul zootehnic unde au fost 
aleși îngrijitori permanenți 
dintre cei mai pricepuți colec
tiviști. Se interesa în fiecare

Încet, încet, munca lui, 
munca întregului consiliu de 
conducere a început să a- 
ducă roade.

La sfirșitul anului trecut, în 
sectorul zootehnic se aflau 196 
de bovine din care 62 vaci cu 
lapte și 85 de juninci. In car
netul lui scria acum „1 800 de

zi de toate lucrurile, de la 
buna repartizare a atelajelor 
pe brigăzi, pină la întocmirea 
corectă a rațiilor în hrana a- 
nimalelor. Din zori pînă sea
ra, era mereu în mijlocul co
lectiviștilor. Dădea îndrumări, 
controla, concepea alte și alte 
lucruri noi care să ajute mun
cii în gospodărie.

litri de lapte pe cap de vacă 
furajată”.

Producția de grîu la hectar 
— 2 800 kg, producția de po
rumb în brigada a Il-a de 
cîmp — 4 878 kg boabe la hec
tar.

Pentru construcții s-au folo
sit materiale din resurse loca
le, economisindu-se din fondu

rile gospodăriei col e ctiv e 
170 000 de lei.

S-a înfrumusețat și satul. 
S-a construit un cămin cultu
ral, s-au plantat tei pe ulițe, 
s-au făcut multe alte lucruri. 
Meritul pe care-l are tînărul 
președinte în realizarea acestor 
lucrări este bine cunoscut de 
toți colectiviștii.

Acum, colectiviștii ascultă, 
în sala noului cămin cultural, 
cuvintele președintelui cară "le 
vorbește despre ce trebuie fă
cut pentru ca fondul de bază 
al gospodăriei să ajungă în a- 
cest an la 1 500 000 de lei...

Colectiviștii din Boz, raionul 
Ilia, ascultă și chibzuiesc, au 
încredere în ce le spune tînă
rul președinte și sînt hotărîți 
să muncească pentru înfăptu
irea planurilor despre care se 
vorbește acum.

MIRON TIC
corespondent

dem
r

n
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Omul are nenie de prietenie
Sînt șofer, străbat șoselele 

patriei. Azi sînt la Si- 
ghet, mîine poate la 

Baia Mare sau la Cluj, poi- 
mîine în comuna Remeți. Am 
ocazia să vorbesc cu mulți oa
meni. să cunosc fapte din 
munca și viața lor. Uite, în 
comuna Remeți, raionul Si- 
ghet, l-am cunoscut pe Vasile 
Roman secretarul organizației 
de bază U.T.M. din brigada I 
zootehnică. Discutam cu el 
mersul pregătirii lucrărilor 
de primăvară și despre 
munca lor din sectorul zo
otehnic. A povestit multe 
lucruri. A arătat că în brigada 
I majoritatea sînt tineri, oa
meni de nădejde cu care faci 
treabă serioasă, nu glumă. Și 
mi-a povestit un fapt petrecut 
în sectorul zootehnic.

în brigada nr. 1 condusă de 
Vasile Maciocă lucrează oa
meni destoinici. Printre aceș
tia se numără și tinerele co
muniste, îngrijitoare de ani
male, Maria Procopliuc și Ma
ria Pasenciuc. Aceste două 
femei sînt fruntașe în obține
rea producției de lapte de la 
animalele pe care le îngrijesc. 
Fiecare vacă furajată de ele 
dă anual peste 3.000 litri 
lapte. Au scris despre ele, 
despre metodele lor și ziarele. 
Au fost evidențiate la stația 
de radioamplificare, iar anul 
trecut la Expoziția pe țară a 
rasei brune de Maramureș, 
Consiliul Superior al Agricul
turii i-a acordat Măriei Pasen
ciuc diplomă și premii pentru

exemplarele frumoase crescute 
de ea.

...într-o zi, Ana Rusneac a 
fost repartizată să lucreze în 
această brigadă. Brigadierul 
i-a explicat sarcinile De care 
le are în 
că. Ana,

acest sector de mun- 
la început a muncit

Supărat, brigadierul a spus 
„să n-o mai prindă“ pe la 
grajd. Atunci s-a convocat și 
adunarea generală a utemiști- 
lor pe brigada I. La ședință, 
ca invitați, au participat și 
ceilalți membri ai brigăzii.

—- De ce nu respecți progra-

omul are nevoie — ca de apă. 
ca de aer — de căldura, de 
prietenia tovarășilor. Și dacă 
el singur trebuie să-și caute 
prietenii, nu-i mai puțin ade
vărat că e datoria colectivului 
să-l întîmpine pe fiecare cu 
afecțiune tovărășească. .

,E . datoria noastră, a fiecă- 
nu uităm de acest lu-

vom ajuta pe Ana. 
prieteni cu ea. Nu-i 
să-i dai unui om

El trebuie să 
noas- 

nos- 
dat

bine. Dar iată audestul de
trecut cîteva zile și Ana nu se 
simțea prea bine în brigadă. 
De ce ? Nici ea nu putea să 
dea o explicație. De mai 
multe ori a plecat de la grajd, 
lăsînd singure cele 22 vi
țele pe care le avea în pri
mire. A plecat o dată, de două 
ori, de trei ori într-un cuvînt 
nu a respectat programul de 
muncă. Brigadierul i-a atras 
nu o dată atenția. Ana n-a în
țeles însă sfaturile primite.

mul de muncă? — a întrebat-o 
Pasenciuc pe Ana. Ea a izbuc
nit în plîns. După ce s-a liniș
tit a spus:

— în brigadă nu am nici o 
prietenă. Muncesc acolo sin
gură, nu-mi spune nimeni un 
cuvînt, nu mă întreabă nimeni 
de nimic, nu-mi dă nimeni un 
sfat... bun sau rău...

Participanțiî la ședință au 
rămas surprinși de acest răs
puns neașteptat. într-adevăr.

vom i 
destul 
doar sfaturi.
simtă apropierea, grija 
tră, căldura colectivului 
tru. E bine că ne-am 
seama de asta... — au spus Ma
ria Procopliuc, Maria 
ciuc. Ileana Bilaniuc, 
lalte fete.

De atunci a trecut
vreme. Comunistele, utemiștii 
au oferit Anei căldura prie
teniei lor. Simțindu-se bine în 
colectiv, Ana Rusneac a deve
nit repede o tînără de nădej
de, bună muncitoare, harnică 
Și disciplinată.

Pasen- 
și cele-

puțină

ADOLF RAȚ

■ u de mult, în comu
na Mogoșeșli a ve. 
nit o nouă biblio
tecară. E tînără, 
așa că unii se în
trebau ce va putea 
face ea într-un loc 

unde oamenii nu urca erau obiș- 
nuiți să frecventeze biblioteca. 
Numai că Florica Mihăilescu. 
tînără despre care scriu, ne-a

cucerit pe toți cu pasiunea ei 
pentru popularizarea cărții, pen. 
tru creșterea numărului de ci
titori.

A verificat toate cărțile în bi
bliotecă, Ie-a aranjat, a dat o în
fățișare plăcută, primitoare sălii 
de lectură. A cercetat toate fișele 
— cam puține pînă atunci — 
le-a raportat la numărul locui
torilor și a rămas nemulțumită : 
bibliotecarul dinaintea ei nu-și 
îndeplinise cum trebuie sarcina 
și atîtea și atîtea comori rămă
seseră necunoscute. Ce păcat ! 
și-a zis ea și a alcătuit un plan 
de acțiuni privind popularizarea 
cărții, pe care l-a discutat și cu 
tovarășii de la organizația de 
partid, cu comitetul U.T.M.. cu 
profesorii școlii.

Prima măsură : a folosit serile 
distractive ale tineretului. în 
fiecare joi are Ioc o asemenea 
seară distractivă pentru tineri; 
ele însă se rezumau la dans. 
Harnica bibliotecară a pregătit 
cîteva săptămîni la rînd lecturi 
interesante din cărți, discuții pe 
marginea unor opere literare, 
recenzii, concursuri de recitări. 
Și, toate acestea n-au rămas fără 
urmări. Numărul celor ce soli
citau cărți a început să crească. 
Fata nu s-a mulțumit însă cu

atît. Și-a dat seama că dacă unii 
n-au descoperit încă drumul ’spre 
carte, apoi ea e datoare să ducă 
cartea la oameni, chiar la ei aca
să, sau la locurile de muncă. Și 
așa mulți alți tineri au deve
nit cititori.

Florica Miliăilescu nu se ocupă 
însă de atragerea spre lectură 
numai a tinerilor, ci și a celor 
foarte tineri ca și a vîrstnicilor.

minte o întîmplare cu un sătean, 
căruia noi toți îi zicem nea 
Marin.

într-o zi, Florica îl întîlnește 
pe drum :

— Nea Marine, de ce n-ai ve
nit ieri la seara noastră de lec
tură ? Doar mi-ai promis...

— Apoi, fată dragă, ți-am pro
mis, dar m-am gîndit că eu îs 
om bătrîn. Am învățat fără cărți 
să cresc porcii și mă mulțumesc 
cu asta...

Dar tînără bibliotecară, nu și 
nu.

— Nea Marine, vin-o și mata, 
măcar o dată, să vezi cum e. Și 
dacă nu ți-o place...

„ore de 
claselor

Omul a venit. Și i-a plăcut. 
Ba, mai mult, în seara aceea in
ginerul zootehnic, invitat de bi
bliotecară, le-a citit oamenilor 
din broșurile de specialitate, așa 
că nea Marin chiar și despre 
creșterea porcilor a avut de în
vățat lucruri foarte interesante. 
De atunci, el vine mereu la se
rile de lectură, la cămin și odată 
cu el mulți alții.

această vacanță ea a organi
zat, de pildă, numeroase 
basm” pentru elevii 
I—IV. ca și pentru alți copii din 
sat. Și, dacă ați ști cu cîtă căl
dură, cît de antrenant reușește 
ea să le citească, să capteze a- 
tenția micuților ascultători 1 Cu 
aceeași pasiune se ocupă ea și 
de atragerea vîrstnicilor spre 
citit. Pentru ei organizează de
seori seri de lectură, tot ea 
fiind aceea care le citește. Și 
oamenii o ascultă cu interes. Țiu

în

TEODORA CINCÄ 
corespondent voluntar

La loc de cinste
n secția tratament 

i și în atelierul 
de la 
trac- 
ma- lor de producție, căutînd me- 

călire

în
i banc-probă 
' Uzinele de 

toare-Brașov 
șinile de 
prin curenți de 

înaltă frecvență folosesc mult 
inductoarele. Periodic, aceste 
inductoare trebuiau schim
bate deoarece, sfîrșind durata 
lor tehnică de funcționare, se 
ardeau. Și pentru înlocuirea 
lor se cheltuiau 42 000 lei. 
„Mult foarte mult — și-a spus 
electricianul Vasile Gliga. In
ductoarele astea trebuie pro
tejate pentru a li se prelungi 
durata de funcționare. Cum 
însă ?”

întrebarea aceasta și-a pus-o 
Vasile în mod foarte firesc, în 
general el fiind un tînăr pa
sionat de rezolvarea probleme-

reu soluțiile cele mai bune. 
Din această conștiință a dato
riei el s-a apucat de studiu.

Vă închipuiți orele de calcul 
atent, schițele și planșele pe 
care se întrezăreau din ce în ce 
mai exact proiecte, dispozitive. 
După orele de lucru, cine tre
cea pe la biblioteca tehnică, îl 
găsea și pe Vasile Gliga. Stu
dia, consulta cărți tehnice și 
reviste de specialitate. Uneori, 
după orele de lucru, mai întîr- 
zia în atelier, își nota ceva 
carnet, măsura distanțele

în 
și

FLORENTIN POPESCU

că nu-i

lor, se 
cel pu-

unghiurile mașinilor, apoi ia
răși la bibliotecă și, într-o zi, 
colectivul cabinetului tehnic se 
întrunește să discute o pro
punere de inovație. Autorul ei 
era candidatul de partid, elec
tricianul Vasile Gliga. Inovația 
a fost acceptată și aplicată. In 
locul inductoarelor, pe fiecare 
mașină a fost instalat cîte un 
releu minimal de presiune. 
Curînd, pentru o economie și 
mai mare, Vasile Gliga a in
tervenit din nou asupra ino
vației sale, reducînd numărul 
releelor, la unul singur, centra
lizat într-un singur loc în con
ducta principală de alimentare 
a mașinilor. In acest ■ fel, a 
crescut productivitatea muncii 
din acest sector realizîndu-se 
totodată mari economii. S-a re
dus în același timp și suma 
cheltuită pentru schimbarea 
inductoarelor.

Portretul lui Vasile Gliga a 
apărut la loc de cinste, la pa
noul inovatorilor, și noi, mun
citorii tineri, de-o vîrstă sau 
mai mici decît el, îi purtăm 
respect și învățăm din exem
plul lui.

ALEXANDRU HANDREA 
mecanic

n cele ce urmeaza 
nu dau numele tu
turor tovarășilor, 
din considerentul 
că dacă erau alții 
în locul 
comportau

.De asemenea, cred
' • s-au petrecut 

. întrucît întîmplări a- 
semănătoare s-ar fi putut pe- 

_ ,i în alte domenii de ac
tivitate, oriunde în țară.

i Țin să precizez doar timpul: 
| anul 1963, luna ianuarie.

Dimineața a nins bogat.
I Viscolul necruțător a purtat 

valuri de zăpadă încoace și în
| colo, învîrtindu-le . năpraznic 
I peste drumuri și sate. Dru- 
I meții s-au retras sub acoperi- 
| șuri. Cei pregătiți de 

și-au amînat plecarea.
| seară, peste zbuciumul 

înfiorător s-a așternut
I gul, care devenea tot mai pă- 
Itrunzător : minus cinci, minus 

zece, cinsprezece, douăzeci, 
treizeci de grade.

IA urmat apoi noaptea aceea 
. cînd telefonul m-a trezit cu 
, sunetul lui insistent. După 

Icele spuse de centralist, mi-am 
. dat seama că undeva pe con

ductă s-a format un dop de

I gheață care a obturat trece
rea gazelor combustibile, că 
în conductă sînt rezerve pen-

Itru cel mult zece ore. Trebuia 
să intervenim imediat, dar 
mașina ne-a rămas înzăpezită

I dincolo de Peceorca, în timpul 
viscolului. Ca să nu se între
rupă producția marilor com-

| binale, aveam nevoie de aju-
unr» msm CKirai azirao «ram»

I important unde
’ lucrurile, întruci

I- trece și
tivitate,

■

I
I 
I
I 
I

drum 
Către 
acela 

și fri-

tor. Să încercăm o intervenție 
numai cu propriile noastre 
forțe era, ca sorți de izbîndă, 
o utopie.

Somnul și liniștea ingineru
lui Vieru, șeful, șantierului ve
cin, care nu avea nici o tan
gență cu asemenea probleme, 
au fost sacrificate la ora unu 
și un sfert.

Șantierul pe care-l condu
cea avea mașini multe, dar pe 
asemenea ger pornirea lor era 
o problemă. La o jumătate de 
ceas după aceea, se auzea mo
torul unui Gaz-51. Echipa de 
întreținere, formată din patru 
muncitori, era adunată. Ne-am 
îndreptat către drumul na
țional.

Primul punct unde puteam 
controla și identifica dopul 
de gheață era traversarea de 
la Podul Văii, unde aveam 
priză de manometru montată. 
Acolo trebuia să ajungem în 
cel mai scurt timp, așa că am 
părăsit drumul național în 
plină viteză, îndreptîndu-ne 
către sud. Dar după cincizeci 
de metri am fost imobilizați 
de nămeți, fără posibilitatea 
să mai înaintăm sau să ne mai 
întoarcem. Fiecare clipă pier
dută sporea amenințarea pro
ducției tuturor unităților în
șirate către vest, pe o distanță 
de 300 km.

Vedeam că fără remorcher 
nu avem sorți de izbîndă. Mă 
înțelesesem cu inginerul Vieru 
să-l trimită în ajutor imediat 
ce va fi pornit, împreună cu 
o echipă de deszăpezire. Ce
rusem, de asemenea, ajutor 
comitetului raional de partid.

Pînă la Podul Văii mai erau

patru kilometri, care mi , 
păreau fără sfîrșit. Mă gîn- 
deam să trimit doi muncitori 
pe jos, dar teama de un even
tual refuz mă îndemna să a- 
mîn traducerea gîndului în 
faptă. Din încurcătura în care 
mă vedeam intrat m-au scos 
muncitorii, care au propus a- 
celași lucru, fără nici un fel de 
ocolișuri. Dorința le-a fost să 
meargă toți și le-am împli
nit-o.

De la dispariția lor în noap
te a trecut un ceas de chinu
itoare așteptare, pînă cînd re
morcherul a călcat sub roți 
zăpada intactă de lingă noi.

A început lupta pentru dis
tanțe, pentru timp. Ne bucu
ram de fiecare metru parcurs. 
Diaconu, șoferul de pe remor
cher, făcea adevărate demons
trații de conducere. Colosul în
cărcat cu șapte tone de nisip 
patina și sforăia a neputință 
din ce 
ce în 
dădeau ajutorul trebuincios ca 
să înainteze. Ca un mînz spe
riat, pe urmele lui, rula Gazul.

La ora cinci și treizeci de 
minute am ajuns la conductă. 
Muncitorii controlaseră presi
unile. Dopul de gheață era pe 
conductă undeva mai sus. Am 
fost chemat la telefonul de 
campanie, cuplat la linia tele
fonică a întreprinderii noastre. 
M-arn rezemat de un stîlp și 
am dus receptorul la ureche. 
In acel moment am avut im
presia că toți izolatorii de pe 
stîlp s-au transformat în ochi 
și urechi și că zeci de sunete 
au rămas de ieri pe linie ca
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în ce mai des, și din 
ce mai des lopețile îi

niște ecouri tîrzu ce se supra
pun și se îngînă.

Eram chemați: Alo, linia 1 
Alo, linia ! '

Am răspuns. Voci necunos
cute îmi dădeau sfaturi, mă 
încurajau, mă întrebau. îmi 
vorbeau așa de cald toate, în
cît m~am emoționat. Un tova
răș mi-a ținut un mic dis
curs. N-am să-l uit niciodată. 
„Caută, tovarășe, să ții ridi
cat moralul muncitorilor. Sar
cina ce vă stă în față e foarte 
grea. Trebuie rezolvată la 
timp și, rezolvarea ei depin
de în primul rînd de voi”. A- 
ceeași voce m-a anunțat că în 
ajutorul nostru a plecat un 
pluton de soldați. Apoi, am 
primit dispoziție să plecăm că
tre Pinteni.

Drumul de la Podul Văii la 
Pinteni merge mai mult lipit 
de deal. Pe aceste porțiuni nu 
era înzăpezit. în mersul „ro
tund” al motorului, mă gîn- 
deam :

...Vieru. Șeful unui șantier 
de construcții, inginer tînăr, 
crescut și educat de partid. 
N-a avut nevoie de cuvinte 
mari, de insistențe, de rugă
minți. A înțeles totul din două 
vorbe și a acționat.

Dar pe acești oameni ce-i 
îndeamnă să înfrunte frigul 
necruțător ? Ce-i ține trezi pe 
cei ce ne urmăresc aplecați 
peste hărți, aruneîndu-și din 
ce în ce mai des ochii la ceas ?

Se tem de ceva 7 Se simte 
vreunul vinovat ? Cine are 
motive de griji egoiste ? Na
tura s-a jucat de-a omătul, 
de-a dopurile de gheață. O- 
menirea nu are, deocamdată,
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radiatoare solare,uriașele 
care să învingă iarna, gerul a- 
cesta de minus treizeci de gra
de.

Atunci care este izvorul pu
terii lor, al emoțiilor lor, al 
nerăbdării ?

Cred că e unul singur : con
știința datoriei...

Se luminase de-a binelea. In 
dreapta noastră, la mai puțin 
de un kilometru era traversa
rea aeriană a conductei. Am 
hotărît să trimit doi muncitori 
să verifice presiunile. Nu era 
exclus ca dopul să fie chiar 
acolo, sau să-l fi depășit, cu 
toate că punctul cel mai peri
culos era la intrarea în Pin
teni.

Nu înaintasem nici cincizeci 
de metri, cînd cei doi munci
tori ne făceau semne dispera
te. Ca la comandă, lopețile au 
fost aruncate, ne-am încărcat 
cu cele trebuincioase și am 
pornit spre traversare in șir 
indian.

Zăpada era albă, groasă, ne- 
sfîrșită. Pe muchia dealului 
de peste rîu, cu o față palidă 
se înălța soarele. Era ora 8,45.

Rezervele de gaze scăzuseră 
la limită. Telefonic, eram a- 
nunțați că au fost scoși din 
consum beneficiarii cu procese

tehnologice de mai mică im
portanță. Cu toate acestea 
însă, pentru marile combinate 
de la capul terminus al con
ductei, mai erau rezerve doar 
pentru cel mult trei ore.

Eram neliniștiți.
Im traversarea conductei 

peste rîu trebuia să deschidem 
două robinete, din care unul 
situat pe malul celălalt. Se 
punea problema trecerii unei 
roți de manevră.

Peste gheață nu aveam cu
rajul să. trecem, întrucîf ș-ar 
fi putut să avem surprize. Să 
ocolim podul de la Halț, dura 
cel puțin cinci ore. Chiar dacă 
deschiderea robinetului resta
bilea trecerea gazului, era 
prea tîrziu. Dar dacă ne înșe
lam în felul de a gîndi și do
pul de gheață era în altă par
te ? Nimic nu era imposibil. 
Cu orice preț trebuia să tre
cem peste traversarea aeriană.

A urmat cea mai îndrăz
neață acțiune, o adevărată dă
ruire de sine.

Ion Moguț și Vasile Cristea 
s-au dezbrăcat de șube, ca să 
aibă libertatea mișcărilor. 
După zece minute erau căță- 
rați deasupra apei, față în 
față. Cu spatele la malul celă
lalt. Moguț pipăia cu virful

bocancilor metalul rece, se re
trăgea puțin, apoi tîra rbata 
căreia Cristea îi ținea echili
brul.

Nădăjduiam că în cincispre
zece minute vor fi pe malul 
celălalt. Trecuseră 
nu ajunseseră.

Am fost chemat 
Direcția generală 
refulăm — o metodă tehnică 
prin care se risipea o mare 
cantitate de gaz, la care se 
apelează în ultimul moment și 
nu întotdeauna dă rezultate.

Am cerut să mi se mai a- 
corde încă douăzeci de minute.

Pînă la malul celălalt mai 
era puțin, dar Moguț și Cris
tea înaintau din ce în ce mai 
încet, tot mai încet. Șase me
tri, cinci, patru. S-au oprit. 
Moguț s-a așezat pe conductă 
cu amîndouă picioarele deo
parte, așa cum se așează pă- 
durencele în șeile de lemn. Să 
se odihnească era cel mai pe
riculos lucru: îi pătrundea 
frigul, îi îngheța. Intre ei și 
apă erau 7-8 metri.

I-am amenințat, i-am rugat 
să arunce roata și să treacă. 
Mă priveau obosiți.

Au reluat trecerea și, cul
mea, robinetul se deschidea
XB S3SSSB3 aosn KnZSB BSESQ BOR

douăzeci și

la telefon, 
indica să

greu. Nu-l puteau deschide | 
numai ei amindoi. Trebuia să 
mai treacă și < 
Cine ?

Intre timp au sosit soldații. 
'Am explicat l 
comandant situația 
cuvinte, și opt soldați, cu el în 
frunte, le-au trecut în <

Timpul ce mi-a fost acor
dat trecuse. Eram chemat la 
telefon, dar amînam. Doream 
să anunț un succes de care 
eram convins. Ochii îmi' stă
teau pe manometrul de con
trol. Se făcuse manevră și 
presiunea nu scădea. Deci, 
n-am reușit să evităm urmă
rile. Cu pași îndurerați am 
pornit către telefon. Mă sim-

alți tovarăși. | 

locotenentului I 
tția în două | 

ajutor. I 
t acor-l

I 
!
I

pui teci, cuurts Lecejuu. /via Sl'Hl-• 
țeam umilit. Simțeam îndrep-l 
tate asupra mea privirile iris-® 
te ale tovarășilor, o liniștea 
grea i-a cuprins pe toți, dări 
n-a durat mult; vocea lui Mo- ■ 
guț s-a înălțat ca o explozie a 
de bucurie, caldă și luminoasă: B

— Scade!
Intr-adevăr, presiunea scă- g 

dea, mai puțin la început, a- b 
poi mai mult și tot mai mult. ■

Zăpada ne reflecta raze de 
soare în ochi.

Circulația gazului se resta
bilise.

Am aprins un foc mare, cu 
risipă de lemne și motorină.

Dacă i-aș fi întrebat atunci ■ 
ce i-a determinat să acționeze g 
cu atita dăruire de sine, atît 
de siguri și netemuți de gerul 9 
năpraznic, poate că ar fi dat| 
din umeri si nu mi-ar fi răs
puns.

Timp de o noapte și-o dimi
neață, pe un frig de minus 
treizeci de grade, am avut < 
vada puternică a conștiinței 
lor adevărate, socialiste.

1 
!

GHEORGHE MIC
inginer
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Ducind cuvîntul științei 
și culturii în mase

■ ă fiecare sfîrșit de 
săptămînă pe pa
nourile de afișaj 
ale Capitalei, în 
instituții, școli, in
stitute de cerce
tări, case de cul

tură sau biblioteci, poate fi 
.văzut un afiș din care cu ușu
rință desprinzi titlurile unor in
teresante acțiuni de populari
zarea științei, culturii și artei. 
Activitatea Lectoratului central 
al Consiliului pentru răspândi
rea cunoștințelor cultural-ști- 
ințifice devine pe zi ce trece 
fot mai variată, iar acțiunile or
ganizate se adresează unui nu
măr din ce în ce mai larg de 
tineri și vîrstnici dornici să afle 
tît mai multe despre cuceririle 
științifice ale veacului nostru, 
despre trecutul istoric al pa
triei, să „viziteze" marile mu
zee ale lumii, sau să răsfoiască 
pagini din lirica universală. 
Nici nu pot fi enumerate 
toate conferințele, simpozioa
nele, convorbirile, medalioa
nele, ciclurile, albumurile etc., 
organizate în ultimele luni de 
Către Lectoratul central.

Putem spune că prin actuali
tatea temelor prezentate activi
tatea Lectoratului central poate 
să satisfacă cerințe culturale 
dintre cele mai variate ale unor 
oameni din cele mai diferite 
domenii.

Aruncînd fie chiar o privire 
fugară pe programul activități
lor organizate de lectorat în ul
timele săptămîni, desprinzi o 
sumedenie de cicluri care prin 
tematica lor încearcă să dea 
un tablou cît mai cuprinzător 
asupra problemelor tratate. Cît 
de interesante și de utile ni se 
par ciclurile „Să ne cunoaștem 
patria", „înfloresc regiunile pa
triei", „Sub soarele Republicii". 
Ele sînt menite să dea o imagi
ne cît mai actuală a dezvoltării 
țării noastre, să pună accentul 
asupra marilor prefaceri care au 
loc pe meleagurile patriei noa
stre. Este foarte semnificativ 
faptul că, de pildă, ciclul con
sacrat dezvoltării regiunilor 
patriei este ilustrat prin con
ferințe, ținute chiar de repre
zentanții științei sau culturii din 
regiunile respective, așa încît 
ele se disting printr-o notă de 
autenticitate, iar cunoștințele pe 
care le dobîndești în urma au
dierii lor sînt de cea mai re
centă dată. Alte cicluri valori
fică tradițiile științei și culturii 
romînești, sau prezintă paginile 
mai importante din istoria po
porului nostru. Astfel eroicele 
lupte muncitorești din februa
rie 1933 au fost prezentate în 
felul în care ele s-au reflectat 
în artă și literatură.

Realizările științei și tehnicii 
fcilelor noastre sînt expuse în 
mai multe cicluri, albume sau 
Seri ale filmului documentar și 
științific. Ciclul „Organismul 
.uman — un tot unitar" este me
nit să dea un tablou cît mai ac
tual al ultimelor realizări ale 
biologiei și medicinii contem
porane, astfel încît acesta să 
servească atît la dezvoltarea 
cunoștințelor, cît și la sporirea 
interesului față de îngrijirea 
sănătății și respectarea norme
lor de igienă individuală și so
cială. Ciclul „Electronica în 
slujba omului" urmărește să 
prezinte marile perspective pe I 

care le deschide această tînără 
disciplină în toate domeniile 
științei. Albumele tehnico-ști- 
ințifice aduc informații științi
fice de ultima oră, iar un al
bum arheologic, organizat de 
curînd, a înfățișat ascultători
lor ultimele descoperiri arheo
logice din țara noastră, a că
ror însemnătate a devenit cu
noscută departe peste hotarele 
ei. Despre viața în Delta Du-

Din activitatea 
Lectoratului central 

al Consiliului pentru 
răspîndirea 

cunoștințelor 
cultural-știi nțifice

nării — sau despre ce ascund 
adîncurile Mării Negre poți a- 
fla multe urmărind conferințele 
ciclului „Flora și fauna patriei 
noastre". O mărturie a noilor 
preocupări, care interesează ti
neretul nostru, o constituie poa
te și faptul că la o conferință or
ganizată de Lectoratul central 
pe tema „Matematica și viața” 
la care au vorbit doi reprezen
tanți de frunte ai școlii mate
matice romînești, și unde orga
nizatorii nu se așteptau la prea 
mulți ascultători, lucrurile să se 
petreacă exact altfel, adică sala 
a devenit literalmente arhi
plină. De o popularitate nu mai 
mică se bucură și ciclurile con
sacrate problemelor artei.

De o deosebită atenție se 
bucură, în ultimul timp, pro
blemele educației tineretului, a 
formării multilaterale a acestuia 
și în primul rînd a dezvoltării

Plenara Comitetului regional U.T.M.
Hunedoara

DEVA (De la corespondentul 
nostru).

Zilele trecute a avut loc 
plenara Comitetului regional 
U.T.M. Hunedoara la care au 
fost invitați să participe pri- 
mii-secretari, secretarii, mem
brii birourilor comitetelor ra
ionale ale U.T.M. și alți acti
viști. Plenara a analizat și 
dezbătut temeinic stilul de 
muncă al biroului comitetului 
regional, al birourilor comite
telor raionale și orășenești 
U.T.M. adoptînd totodată mă
suri concrete, mobilizatoare 
pentru continua îmbunătățire 
a stilului de muncă al orga
nelor și organizațiilor U.T.M. 
din această regiune. A fost 
ascultat apoi referatul asupra 
aplicării indicațiilor reieșite 
din Plenara C.C. al U.T.M. 
din aprilie 1962 privind activi

acelor trăsături de caracter prin 
care se disting oamenii cu a- 
devărat valoroși. Astfel, teme 
ca : „Vis și cutezanță", „Pu
terea exemplului" sau ampla 
conferință „Tineretul și societa
tea" susținută de specialiști în 
domeniile pedagogiei și educa
ției pot fi considerate ca fiind 
deosebit de actuale, iar ciclul 
de conferințe intitulat „Lectora
tul tinerelor fete" este așteptat 
cu interes de mulți tineri din 
Capitală.

Activitatea Lectoratului cen
tral cuprinde și alte probleme 
Ia ordinea zilei cum sînt cro
nicile vieții internaționale, fi
lele de calendar, sau una din 
ultimele acțiuni : dicționarele 
filozofic, economic, artistic.

Trebuie remarcată participa
rea tot mai largă la acțiunile 
de popularizare a unor frun
tași ai vieții științifice, cultu
rale și artistice din țara noa
stră. Numărul lor crește mereu. 
Numai în primul trimestru al a- 
nului aproape 50 de membri; 
membri corespondenți ai Aca
demiei R. P. Romîne și profe
sori universitari, tot atîtea zeci 
de reprezentanți ai literaturii, 
artei și culturii, activiști de stat 
sau pe tărîm obștesc, ziariști 
etc., au luat cuvîntul atît la 
acțiunile centrale ale Lectora
tului, cît și în numeroase orașe 
ale țării.

Interesantul și variatul pro
gram de acțiuni de populari
zare a culturii și științei, or
ganizat de Lectoratul central, 
trebuie să se afle în atenția 
organizațiilor U.T.M. din Ca
pitală astfel încît numărul 
de tineri participanți să fie cît 
mai mare.

TEOFIL ROL

tatea desfășurată de organi
zațiile U.T.M. și pionieri in 
școlile elementare, medii, pro
fesionale și tehnice pe margi
nea căruia s-au purtat fruc
tuoase discuții. Tovarășul Vir- 
gil Trofin, prim-secretar al 
C.C. al U.T.M. a înmînat apoi 
Comitetului regional al U.T.M. 
Hunedoara diploma de onoare 
a C.C. al U.T.M. pentru succe
sele obținute de tinerii din 
orașele și satele regiunii în 
acțiunile de muncă patriotică 
privind colectarea fierului 
.vechi.

Plenara Comitetului regio
nal U.T.M. Hunedoara a coop
tat pe tov. Lucaci Mircea ca 
membru al biroului comitetu
lui regional al U.T.M. și l-a 
ales în funcția de prim-secre
tar al comitetului regional al 
U.T.M.

La practica
tudenții anului I de la Fa
cultatea de horticultura a 
Institutului Agronomic din 

Iași și-au desfășurat perioada de 
practică la stațiunea experimen
tală Brăila, la G.A.S. „Dunărea’9, 
la G.A.S. Vădeni. încă de la în
ceputul practicii, studenții au 
fost repartizați să lucreze în bri
găzi de muncă, alături de oa
meni cu experiență bogată. Rea
lizările studenților ieșeni au fost

Fotbal
• Etapa a 18-a a campiona

tului cotegoriei A de fotbal 
programează duminică în ' Ca
pitală două întilniri, care se 
vor desfășura în cuplaj pe 
stadionul Republicii (și nu pe 
stadionul „23 August" cum s-a 
anunțat anterior) : Dinamo 
București—Dinamo Bacău (o- 
rele 14,15); Steaua — Steagul 
Roșu Brașov (orele 16,30).

® Miercuri 
au fost cunos
cute toate cele 
4 echipe cali
ficate în semi
finalele „Cupei 
orașelor tir- 
guri“ la fotbal.
Echipa spaniolă F. C. Valencia 
a pierdut cu 1—2 la Hiber- 
nians, după ce ciștigase primul 
meci cu 5—0, iar Dinamo Za
greb, învingătoare cu 4—1 in 
meciul tur, a făcut joc egal 
(0—0) cu Bayern Miinchen. 
Ferencvaros, după cum se știe, 
a eliminat echipa Petrolul 
Ploiești și A. S. Roma pe Stea
ua Roșie Belgrad.

• Disputat la Viena, în 
fața a peste 20 000 de specta
tori, meciul amical de fotbal 
dintre Ț.D.N.A. Sofia și F. C. 
Austria s-a terminat cu scorul 
de 2—0 (2—0) în favoarea ju
cătorilor bulgari. Punctele e- 
chipei bulgare au fost înscrise 
de interul stingă Kolev II și 
aripa dreaptă Kolev I.

apreciate de către conducerile 
gospodăriilor.

Sub îndrumarea brigadierilor 
și asistenților, studenții au învă
țat să execute lucrări de pomi
cultură și legumicultura, îmbi
ni nd conștiincios cunoștințele 
căpătate la cursuri și seminarli 
cu practica.

OSMAN IUSUF 
student

Începînd de astăzi, la Praga :

Campionatele mondiale 
de tenis de masă

Incepînd de astăzi, 
atenția amatorilor de 
sport va fi îndrep
tată spre Praga, 
unde se va desfășura 
timp de 10 zile a 
27-a ediție a cam
pionatelor mondiale 
de tenis de masă. 
Ediția din acest an 
reunește în lupta 
pentru cucerirea ce
lor 7 titluri mondi
ale peste 500 de ju
cători și jucătoare 
din 5 continente. Fa- 
voriții campionate
lor sînt jucătorii din 
Japonia, R. P. Chi
neză, R. P. Ungară, 
R. P. Romînă, R. S. 
Cehoslovacă, prota
goniștii principali ai 
ultimelor ediții ale 
marii întreceri. Jocu
rile se vor desfășura 
la 16 mese montate 
în incinta noului Pa

lat al Sporturilor, ale 
cărui tribune pot a- 
dăposti peste 18 000 
de spectatori.

La aceste campio
nate, țara noastră va 
fi reprezentată de 
campioanele mondi
ale Maria Alexan
dru, Geta Pitică,

precum și de Alia 
Constantinescu, Ca- 
trinel Folea, Eleo
nora Mihalca, R. 
Negulescu, D. Giur- 
giucă, Gh. Cobîrzan, 
A. Rethi și St. Sen- 
tivani.

Astăzi, în cadrul 
competiției pe echi-

’ Formația artistică a Școlii J 
f de 8 ani din. comuna Cioco- ] 
( tiș, raionul Lăpuș, în timpul j 

unei repetiții. j
Foto: AGERPRES ]

Orchestra 
„Barbu Lăutaru“ 

în mijlocul petroliștilor
In cadrul turneului pe care 

îl întreprinde prin țară, or
chestra de muzică populară 
„Barbu Lăutaru” a Filarmoni
cii de Stat din București a 
concerta't joi seara la clubul 
petroliștilor din Moreni în fața 
a peste 1 000 de spectatori din 
localitate. Și-au dat concursul 
Angela Moldovan, Maria Lătă- 
rețu, Ana Ispas, Ion Cristo- 
reanu, Vlad Dionisie și alții.

Spectocolul s-a bucurat de
succes.

(Agerpres) 

pe, reprezentativa 
feminină a țării noa
stre va întîlni echi
pele Greciei și Da
nemarcei. Echipa 
masculină intră sîm- 
oătă în competiție 
primind replica re
prezentativelor Bra
ziliei și R. F. Ger
mane.

In legătură cu 
noua ediție a cam
pionatelor, fostul 
campion mondial, ja
ponezul Ichiro Ogi- 
mura a declarat unui 
corespondent al a- 
genției C.T.K. : „Am 
participat în ultimii 
ani cu regulari
tate la campionatele 
mondiale. Dintre for
mațiile participante 
consider că cele mai 
bune din Europa sînt 
cele ale R. P. Un
gare, R. P. Romîne și 
Iugoslaviei".

Respectă demnitatea 
omului iubit

(Urmare din pag. I)

suți, mai ales) — o mai jig
nești și cu presupunerea că ar 
putea trăi într-o casa cu tine 
fără să te iubească. Oricum și 
oricît aș citi și reciti scrisoa
rea lui Petru, nu pot fi con
vins că el a înțeles tot ce era 
de înțeles din propria lui ne
norocire (pe care el însuși și-a 
provocat-o). Nu-i nici o mira
re că Florica ezită să se în
creadă în promisiunile lui de 
îndreptare și să se întoarcă. 
Ea îl cunoaște mai bine decît 
putem noi să-I cunoaștem din- 
tr-o scrisoare.

Petru insistă mult asupra 
grijii lui pentru educația fe
tiței. E firească grija lui. A 
apărut însă cam tîrziu. Cînd o 
bătea pe soția sa, nu se gîndea 
că și copilul vede ? Că bătaia 
și cearta nu sînt spectacole e- 
ducative ? Atunci educația co
pilului nu-1 preocupa ?

Presupun că cititorii — cel 
puțin unii dintre ei — au să 
se mire, înțelegînd că sînt în
clinat să dau dreptate femeii 
care și-a părăsit soțul. Firește, 
destrămarea unei familii nu-i 
un lucru bun și trebuie să ju
decăm cu multă grijă un ast
fel de caz. De altfel, n-am pre
tenția să dau o sentință. îmi 
exprim o simplă părere perso
nală. Cititorii și-o vor expri
ma pe a lor, la rîndul lor. Am 
creionat împrejurările care au 
determinat-o pe Florica să 
facă acest pas. A trăit însă 
doisprezece ani cu Petru. La 
început au fost fericiți. Petru 
nu spune cînd au început ac
cesele lui de gelozie. Presupun 
că nu cu o lună sau cu un an 
în urmă. Petru scrie că amicii 
și cunoscuții lor s-au mirat că 
Florica l-a părăsit. însemnează 
că ea a suferit fără să se 
plîngă altora. E un semn de 
seriozitate. Ea o fi sperat că el 
are să se îndrepte. Dar cît timp 
poate răbda un om să fie umi
lit și batjocorit î

PE SCURT
• Sîmbătă la Auch, echipa bucu- 

reșteană de rugbi Grivița Roșie își 
încheie turneul în Franța.

In cel de-al doilea meci disputat 
la Grenoble, rugbiștii romîni au 
terminat la egalitate : 3—3 (0—0) 
cu echipa F.C. Grenoble. Pentru 
bucureșteni a înscris Demian în 
minutul 46 dintr-o încercare, iar 
pentru gazde Laniranchi în minu
tul 52 (lovitură de pedeapsă).

9 Pînă în prezent 20 de țări 
și-au anunțat participarea la cam
pionatele europene de box, care 
vor avea loc între 26 mai și 2 
iunie în Palatul Sporturilor din 
Moscova. Pe lista participantilor 
iigurează echipele Angliei, R. S. 
Cehoslovace, R. P. Polone, R. D. 
Germane, R. F. Germane, R. P. 
Ungare, Irlandei, Suediei, Franței, 
Italiei, R. P. Romîne, Scoției, 
U.R.S.S. și altele.

® Marele maestru maghiar La- 
ios Portisch este noul lider al tur
neului internațional de șah de la 
Sarajevo. El a ciștigat partida în
treruptă cu Simaghin și totalizea
ză, după 8 runde, 5,5 puncte. La 
diferență de un punct îl urmează 
marii maeștri Gligorici, Szabo, 
Simaghin, Pachman, Uhlman «i 
Ivkov.

• In ziua a treia a concursului 
internațional de tenis de cimp de 
la Nisa, columbianul William Al- 
varez a repurtat o surprinzătoare 
victorie cu 6—0 ; 6—0 în fa(a cu
noscutului jucător italian Pietran- 
geli. Gulyas l-a învins cu 6—3 ; 
7—9 ; 6—0 pe Alan Lane (Aus
tralia).

Intr-adevăr, sînt înclinat să 
dau dreptate soției, în virtutea 
dreptului pe care îl are orice 
om să trăiască demn și fericit. 
Și nu mă pot încumeta s-o 
sfătuiesc: întoarce-te la ve
chiul tău cămin. Nu sînt adep
tul martirajului.

Oricum, însă, nu trebuie să 
uităm nici faptul că Petru e 
nenorocit. E doar tovarășul 
nostru. A greșit grav, e drept, 
dar a rămas un om cinstit. Iși 
dă seama de greșeala lui și o 
recunoaște. In sufletul Iui mai 
stăruie destul egoism, dar o- 
mul poate fi îndreptat, mai a- 
les că el însuși dorește aceas
ta. Mai e și slab de înger. Se 
văicărește și s-a dedat beției. 
Aceasta e și mai grav. Nu-i de- 
ajuns să dorești să te îndrepți, 
e nevoie să te și străduiești și 
nu-i bine de loc să pui con
diții. Poate că dacă de-acum 
și-ar suporta cu demnitate ne
norocirea și ar face primii pași 
spre redresarea iui „morală" ar 
izbuti să recîștige încrederea 
Floricăi. Dar un bărbat care se 
îmbată mereu, plîngînd și îm- 
brăcîndu-se neîngrijit, nu oferă 
prea multe garanții morale u- 
nei femei, chiar dacă l-ar mai 
iubi încă. Intenția de îndrepta
re nu ajunge. Trebuie să-l aju
tăm pe Petru să înțeleagă a- 
ceste lucruri, să-și revină, să 
termine cu bețiile și cu văică
reala, să privească viața cu 
curaj, să nu se mai umilească 
în proprii săi ochi. Orice s-ar 
întîmpla cu căsnicia lui în vi
itor, trebuie să rămînă un om 
demn.

Sînt convins că o dată pu
blicate aceste rînduri, n-au să 
rămînă fără ecou. In discuție 
lucrurile se vor limpezi mai 
mult decît am izbutit eu să le 
limpezesc.

In fond, n-am făcut decît 
să-mi exprim o părere perso
nală. Cît despre concluzii... In
tr-un astfel de caz, hotărîri de
finitive au dreptul să ia doar 
cei doi soți în cauză.

t—
Pentru asigurarea unei baze 
furajere bogate și consisten
te, colectiviștii din Topalu, 
regiunea Dobrogea, pe lingă 
celelalte măsuri, urgen
tează acum însămînțarea 

culturilor pentru nutreț.
fotografie : la semănatul 

borceagului.

Foto: AGERPRES

Peste prevederile planului
Ferma de ovine a 

gospodăriei de stat 
Mărculești, regiunea 
București, numără a- 
proape 3 000 de ovine. 
Sub îndrumarea șefu
lui de fermă Alexandru 
Drăgulin îngrijitorii de 
aici, dintre care mulți 
tineri, au acordat o 
deosebită atenție în
grijirii oilor. Pe tot 
timpul iernii și mai cu 
seamă în timpul fătă-

rilor, ei le-au alcătuit 
rații de hrană științi
fic calculate, le-au 
pregătit așternuturi 
bune, au menținut cu
rățenia în adăposturi. 
Datorită acestei preo
cupări, cu toată iarna 
grea, pînă acum nu 
s-a înregistrat nici o 
mortalitate la mieii 
proveniți de la cele a- 
proape 1300 de oi care 
au fătat. La multe cir-

duri s-au înregistrat 
fătări duble. De exem
plu, la turma lui Ion 
Eftici s-au realizat 325 
de miei, față de 282 
cît era planificat, iar 
la cea a lui Gheorghe 
Cepoiu — 488 de miei 
în loc de 425 cît era 
planificat.

GR. MIHAlLESCU 
corespondent 

voluntar

Avem însă dreptul și chiar 
obligația să ne dăm părerea și 
să extragem învățămintele. Fe
ricirea nu-i un lucru atît de 
simplu. Cînd întîlnesc azi oa
meni nefericiți în viața lor 
personală, sînt întotdeauna în
clinat să caut cauzele în ei în
șiși. Proverbul „cum îți vei aș
terne, așa vei dormi" se apiică 
perfect și în cazul lui Petru și 
în alte cazuri similare. In via
ță. se plătește orice greșeală. 
Cînd navighezi spre fericire și 
te gîndești numai Ia bărcuța ta, 
ai să termini scufundîndu-te cu 
siguranță.

însemnări din 
experiența 

organizațiilor U.T.M. 
din G.A.C. din 

raionul Urziceni, 
în pregătirea 

și desfășurarea 
adunărilor generale 

U.T.M.

In munca de educare comunistă a tineretului, de mobilizare a 
acestuia la îndeplinirea sarcinilor trasate de partid, adunarea 
generală U.T.M. joacă un rol deosebit de important. în adu
nare, utemăștii dezbat cele mai diverse probleme ale muncii de 
organizație, ale vieții și activității tinerilor, adunările generale 
U.T.M. ajutîndu-i să cunoască mai temeinic politica partidului 
nostru, să-și dezvolte acele trăsături politico-morale, proprii tî- 
nărului înaintat.

Pentru ca adunarea generală să răspundă acestor cerințe est? 
necesar să fie îndeplinite anumite condiții. Este vorba în primu! 
rînd ca problema pusă în discuție să fie actuală, să răspund: 
unor nevoi practice, reale. Să nu discutăm, de pildă, acum, pri 
măvara. ce vom face în campania de toamnă, ci în primul rîn< 
cum vom munci, ce contribuție vom aduce ia executarea lucră 
rilor din această campanie. Problema pusă în discuție trebuie si- 
fie educativă, adică să-i ajute pe tineri să tragă concluzii prae 
tice pentru propria lor activitate concretă, să le dezvolte com
bativitatea împotriva oricăror manifestări străine concepțiile 
noastre despre muncă și viață. Adunarea generală U.T.M. si 
fie eficace, Aceasta înseamnă că ea trebuie să stabilească mi* 
suri concrete în problema discutată, Ia îndeplinirea cărora s: 
fie antrenați toți utemiștiî și tinerii din gospodăria respectivă

Se înțelege că important în atingerea seopului propus de adu 
nare sînt și modul in care o pregătim, participarea utemiștilo* 
la discuții, stabilirea măsurilor și organizarea concretă a înde 
plinirii lor.

Intrucît aceste chestiuni prezintă mult interes pentru organi 
zațiile U.T.M. de la sate, în rîndurile de fată vom relata unele 
aspecte din experiența bună a unor organizații de bază U.T.M. 
din gospodăriile agricole colective din raionul Urzicen»

în discuția adunărilor generale U. T. M.

Munca și educația 
tinerilor colectiviști

CE DmlM

ÎN ADUNĂRI ?
aannaBmMasnMHHKMUMMii

■III e spune, și nu fă
ră temei, că suc
cesul unei adunări

I generale depinde 
în bună măsură 
și de problema 
ce se pune în 

liscuție. La Bărcănești, de 
rildă, (G.A.C. „23 August”) la 
ifîrșitul lunii februarie în or- 
’anizațiile U.T.M. de brigadă 
>-a discutat modul în care ti- 
lerii vor participa la campa- 
iia de primăvară. A fost ne
cesar lucrul acesta pentru că 
tinerii voiau să-și aducă o 
contribuție mai mare la ur
gentarea lucrărilor pregătitoa
re.

Adunări asemănătoare s-au 
ținut aproape în toate organi
zațiile U.T.M. de brigadă din 
gospodăriile colective. La 

Gîrbovi, Grindu, Coșereni, 
Fierbinți, Dridu ca și în cele
lalte comune, înaintea fiecă
rei campanii agricole organi
zațiile U.T.M. stabilesc în a- 
dunările generale măsuri con
crete menite să ducă la mobili
zarea și mai activă a tinere
tului la efectuarea lucrărilor 
agricole din campania respec
tivă. La G.A.C. Grindu, ute- 
miștii din brigada a X-a 
de legumicultori au discu
tat cu aprindere despre mun
ca pe care trebuie să o depu
nă pentru a asigura oameni
lor muncii zarzavaturi timpu
rii. Problema discutată era cu 
atît mai importantă, dacă ți
nem seama și de condițiile 
climaterice cu totul deosebite 
ale acestui an. Fiecare vorbi
tor era ascultat cu atenție, 
fiecare propunere cîntărită cu 
judecată. In mijlocul lor, bri
gadierul Ion Voicu, intervenea 
pe loc de cîte ori era necesar.

La Fierbinți, discuțiile pur
tate în adunările generale 
U-T.M. din aproape toate bri
găzile, au avut ca obiect asi
gurarea bazei furajere parcu
lui de animale. Problema nu

mărul unu : îngrijitul pășuni
lor. Efectuarea unor lucrări 
care să asigure o producție de 
iarbă cît mai mare pe fiecare 
hectar. De aceea, sfaturile date 
in această privință de specia
liștii invitați la adunări au 
fost ascultate cu atenție, iar 
propunerile de a constitui bri
găzi de muncă patriotică spe
cial pentru aceste lucrări, a- 
probate de adunările generale, 
în comuna Gîrbovi, la G.A.C. 
„Victoria socialismului”, în 
sectorul zootehnic lucrează 
28 de tineri. Cei mai mulți 
sînt nou veniți în acest 
sector și nu au încă experien
ța necesară. O adunare gene
rală U.T.M. în care să se dis
cute despre munca lor, care 
să prilejuiască un larg schimb 
de experiență între ei, era cît 
se poate de necesară. Și ea s-a 
ținut.

Adunări în care s-au discu
tat probleme interesante, utile, 
au avut loc și în G.A.C. „Stea
gul roșu”, comuna Roșiori 
(Statutul — legea de bază a 
U.T.M. ; Ce a dat regimul de
mocrat-popular tineretului), 
Merii-Petchii (Discutarea ac

țiunilor de plantarea ’pomilor, 
de pregătire a răsadnițelor; a- 
naliza activității culturale a 
tineretului), la fel la Dridu, 
și aproape în toate comunele 
raionului.

Nu trebuie înțeles din exem
plele date că acestea sînt sin
gurele probleme ce se pot dis
cuta în adunări. Viața ti
neretului colectivist, munca sa 
e atît de bogată, atît de mul
tilaterală încît o rețetă „uni
versală” de probleme ce pot 
fi discutate în adunările gene
rale nici n-ar putea-o cuprin
de. Exemplele amintite au 
fost date numai în scopul de 
a ajuta fiecare birou sau co
mitet de organizație de bază 
U.T.M. să înțeleagă necesita
tea de a se discuta în adună
rile generale acele probleme 
care preocupă cel mai mult 
colectivul respectiv de tineri.

Cl/M
LE PREGĂTIM?

Este o întrebare pusă dese
ori de secretarii U.T.M. nou 
aleși în această muncă. Am 
văzut mai înainte că stabi
lirea ordinei de zi este o con
diție importantă pentru reu
șita adunării generale U-T.M. 
Dar este oare ea suficientă ? 
Desigur că nu. Pregătirea a- 
dunării își are importanța sa 
deosebită pentru a-și atinge 
scopul propus. Dar să re
curgem și aici la exemple.

La G.A.C, „Flacăra” din co

muna Merii-Petchii a avut loc 
o adunare generală în care s-a 
discutat despre calitatea de 
membru al U.T.M. Pentru pre
gătirea acestei adunări comi
tetul organizației de bază a 
desfășurat în prealabil o inte
resantă anchetă în rîndul tine
rilor punîndu-i să răspundă 
printre altele și la următoa
rele întrebări: care este prin
cipala ta îndatorire ca ute- 
mist și ce ai făcut deosebit 
pentru gospodăria colectivă în 
ultima perioadă ? Răspunsurile 
la prima întrebare au fost 
toate, într-un anumit fel, ase
mănătoare : utemiștiî conside
ră lupta pentru întărirea eco- 
nomico-organizatorică. a G.A.C. 
ca principală îndatorire a lor. 
A doua întrebare însă i-a pus 
pe mulți în încurcătură. în 
fiecare zi aproape faci ceva 
pentru gospodărie îndeplinind 
o anumită sarcină încredința
tă. Dar ce înseamnă ceva deo
sebit ? Roman Gheorghe lu
crează la oi, el a considerat 
că a făcut un lucru bun (nu 
a spus deosebit) ocupîndu-se 
cu grijă de tineretul ovin, a- 
sigurîndu-i o dezvoltare nor
mală. Petrescu Petre, Radu 
Valeriu, Lazăr Maria și alți 
tineri au considerat tot ca un 
lucru bun faptul că au fost 
nelipsiți de la acțiunile de 
transportare a gunoiului de 
grajd, la repararea uneltelor 
pentru campania de primăvară 
și la selecționarea semințelor. 
Răspunsurile primite au con
stituit pentru colectivul format 
să întocmească referatul do
cumentarea principală. Dar 
ancheta n-a avut numai acest 
rol. Ea a făcut totodată cuno
scut fiecărui utemist proble
ma ce urmează să se discute 

în adunarea generală, deter- 
minîndu-1 astfel să se gîn- 
dească, să se pregătească pen
tru a participa la ea.

Vorbind despre pregătirea 
adunării, interesantă este și 
experiența organizației de bază 
U.T.M. din G.A.C. din comuna 
Bărcănești.

în organizațiile U.T.M. de 
brigadă au fost dezbătute sar
cinile ce revin tineretului în 
campania de primăvară. Cum 
au fost pregătite aceste adu
nări ? Să ne oprim la brigada 
a IlI-a, (secretar U.T.M. 
Gheorghe Manolache). Ordinea 
de zi a fost stabilită într-o șe
dință de birou. Cu acest pri
lej s-a stabilit cine va discu
ta cu brigadierul, cu șefii de 
echipă, pentru a se cunoaște 
exact ce pot face tinerii în 
campania de primăvară, invi- 
tîndu-î totodată la adunare. 
Secretarul U.T.M. s-a informat 
la comitetul organizației de 
bază U.T.M. asupra acțiunilor 
ce vor fi organizate pe întrea
ga gospodărie și la care tine
rii din brigada a IlI-a trebuie 
să-și aducă contribuția. Și, în 
sfîrșit, membrii biroului au 
discutat cu fiecare tînăr (adu
narea a fost deschisă) invitîn- 
du-1 să se pregătească temei
nic pentru a veni cu propu
neri cît mai concrete. Refera
tul întocmit în urma unei ast
fel de documentări a consti
tuit o temeinică bază de dis
cuții.

Dar de munca de pregătire 
a adunării generale mai țin și 
alte pregătiri, de pildă, întoc
mirea unei informări politice 
și organizarea unei activități 
educativ-distractive care să 
urmeze după adunare. In legă
tură cu informarea politică



Colectivul Teatrului de* Stat 
„Victor Ion Popa”, din Bîrlad, 
s-a înapoiat recent din turneul 
întreprins în regiunile Iași, 
Bacău și Galați.

Studenții din anul IV, secția material-rulant a Facultății de mecanică de la Institutul poli
tehnic din Timișoara, în laboratorul de locomotive.

Foto : AGERPRES

IN
Desfășurarea procesului de în

vățământ în școlile medii, tehnice 
și profesionale din regiunea Su
ceava, în primele două trimestre 
ale anului școlar 1962—1963, a 
constituit obiectul unei consfătuiri 
care a vut loc joi la comitetul re
gional de partid. La consfătuire au 
participat directori ai școlilor me
dii, tehnice și profesionale, secre
tari ai organizațiilor de bază de 
partid și U.T.M. din școli, repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

★

La Iași a avut loc o consfă
tuire organizată de Comitetul 
regional pentru cultură și ar
tă la care au luat parte direc
tori ai căminelor culturale Și 
activiști de la Casele de cultu
ră și comitetele raionale, și 
orășenești pentru cultură și 
artă.

Timp de trei zile participan- 
ții au dezbătut probleme pri
vind organizarea activității că
minelor culturale în timpul 
verii, propaganda prin confe
rințe. activitatea culturală di
ferențiată la sate pentru vîrst- 
nici, femei și tineret, unele as
pecte privind munca cu filmul, 
activitatea cu cartea și presa 
la locul de muncă al colecti
viștilor, alcătuirea repertorii- 
lor formațiilor artistice de 
amatori.

★

CU PRILEJUL SĂRBĂTORII

TRICOTAJE Șl CONFECȚII NOI
este nou înDespre ceea ce 

industria confecțiilor și trico
tajelor ne vorbește astăzi, la 
rubrica noastră, tovarășul in
giner ION POPESCU, director 
general al Direcției de trico
taje și confecții din Ministerul 
Industriei Ușoare :

„Noi considerăm ca o lege in 
dezvoltarea producției, aprecierile 
și dorințele cumpărătorilor. In se
mestru! 1 al anului acesta indus
tria ușoără produce 1 300 modele 
de confecții și 1.144 modele de tri
cotaje. Din acestea, peste 1.800 
sînt modele care au Întrunit una
nime aprecieri din partea publicu
lui la diierite expozifii. Sigur că 
la realizarea unor sortimente bo
gate se prevăd și modelele care 
n-au fost văzute de public. In ac
tivitatea de creajie se. valorifică 
experiența celor mai buni creatori 
de modelé de la noi din tară.

O mare parte din produse se a- 
flă deja spre vînzare ; toate mode
lele prevăzute pentru semestrul 1 
sînt contractate de comerț si, pe 
măsură ce fabricile le produc, ele 
ajung în magazine. In sectorul tri
cotaje, anul acesta au apărut tri-

coluri din fire pieptănate de bum
bac, precum și tricoturi imprima
te. In producția confecțiilor ne-am 
orientat spre folosirea mai largă a 
noilor materii prime ca PNA fpo- 
linilril acrilic) cu lină și PNA cu 
celo, precum și a țesăturilor care 
nu se mai contractă la spălare. 
Alte noutăți sînt blănurile artifi
ciale, raglanele impermeabile cu 
raisadă de blană artificială, bluze 
de vînt din țesături de bumbac și 
relon.

Pentru îmbunătățirea calității 
produselor, colectivele întreprin
derilor din sectoarele tricotaje și 
confecții au trecut la o serie de 
perfecționări tehnologice, la pune-

rea în funcțiune a unor utilaje de 
Înaltă tehnicitate. De pildă, pentru 
îmbunătățirea gradului de alb la 
albiturile de bumbac, a fost intro
dus un sistem de albire cu apă o- 
xigenată și agenti de albire optică, 
care dau o nuanță de alb-azuriu. 
Pentru tricoturile de relon desti
nate cămășilor bărbătești, se mon
tează în prezent o mașină de o- 
pacizare. E vorba de o instalație 
cu valțuri de mare presiune care 
vor imprima țesăturii o serie de 
linii foarte apropiate — impercep
tibile ochiului — și astfel unghiul 
de refracție a luminii va fi schim
bat : tricotul nu va mai apare lu
cios, supărător, ci mat. Mai putem

vorbi și despre mașinile de trico
tat Îmbrăcăminte fasonată. Astfel, 
bluzele, scampolourile etc. vor că
dea mai frumos pe corp. In prezent 
se elaborează o nouă tehnologie 
în croiala cămășilor bărbătești.

Foarte important — și cred, îm
bucurător — pentru cumpărători, 
este faptul că începind din acest 
semestru am sporit producția unor 
articole mult solicitate in magazi
ne. Astfel, fală de 1962, producția 
de ciorapi și șosete din fire supra- 
etastice va spori cu 30 ~
mai mare atenție dăm 
articolelor din relon. A 
duefia cu 80 la sută a 
din fire sintetice voluminoase ; iar 
o veste bună pentru cumpărătoare 
este aceea că producția de ciorapi 
fără dungă a sporit cu 100 ia sută.

La producția semestrului I s-a a- 
vut în vedere, firește, sezonul. 
Magazinele sînt acum bine aprovi
zionate cu tricotaje și confecții de 
primăvară. Pentru vară și în spe
cial pentru litoral, creatorii noștri 
au realizat circa 280 de noi 
pentru tricouri și circa 200 
de confecții. Aceste modele 
oferite spre contractare organelor 
comerțului“.

la sută. O 
producției 

sporit pro- 
tricotajelor

modele 
modele 
au fost

JURNALUL AGRICOL“
(Urmare din pag. I)

cal. Soliștii de muzică populară 
ai căminului arată ce au în
vățat la repetițiile pe care le 
țin în mod obișnuit in cursul 
săptămânii. Apoi jurnalul agri
col se deschide la una din cele 
mai interesante pagini. Pe 
scenă — doi tineri. Cu cine 
seamănă ei după felul 
sint îmbrăcați, și 
după vorbele pe care și le 
spun 2 Cititorii bibliotecii co
munale și-au dat cei dinții 
seama. Tinăra este Lența — 
eroina cărții lui Francisc Mun- 
teanu, iar el e Goldiș, soțul ei, 
președintele colectivei care a 
vrut să o țină acasă, să nu o 
lase la treabă. Pline de obidă 
sînt cuvintele Lenței:

— Ți-am cerut eu să mă faci 
doamnă 2 De ce nu m-ai lăsat 
la muncă, afară, unde-s cei 
de-o seamă cu mine 2 Ți-o tre
buit slujnică ? Nicăieri nu 
m-ai lăsat... Și acum îmi scoți 
ochii 2

Fragmentul dramatizat din 
cartea „Lența“ a produs o pu
ternică impresie. De fapt nu a 
fost ales intimplător tocmai

cum
mai ales

acest fragment. Printre colec
tiviști mai sînt unii care sea
mănă lui Goldiș din carte, își 
țin nevestele acasă, in timp ce 
ele sint dornice să muncească 
în gospodărie. Spectatorii i-au 
aplaudat din toată inima pe 
cei doi tineri interpreți ai per
sonajelor din carte, dezapro
bând astfel atitudinea lui Gol
diș, și a altora ca el. Doar to
tul în gospodăria lor tînără se 
face prin muncă. Acum abia 
incep muncile de primăvară, 
în toate sectoarele este nevoie 
de brațe de muncă. Planul de 
producție privind recoltele bo
gate de pe cele 382 de ha de 
griu sau de pe cele 520 ha care 
vor fi însămânțate cu porumb 
se înfăptuiește prin participa
rea tuturor colectiviștilor, zi de 
zi, la lucru în gospodăria co
lectivă. Toți trebuie să fim 
prezenți la muncă in gospodă
rie — iată ce spuneau aplau
zele spectatorilor după 
Lența de pe scenă a rostit 
din urmă replică.

Jurnalul a durat numai
ceas, dar cei care l-au urmărit 
au învățat multe lucruri. Or
ganizația U.T.M. și conducerea 
căminului, ajutată de consiliul

ce 
cea

un

de conducere al gospodăriei 
„1 Mai“, au planificat să țină 
asemenea jurnale agricole în 
fiecare săptămână. Fiecare jur
nal va avea o problemă de 
bază în jurul căreia va fi în
tocmit întregul număr. Cîteva 
din temele viitoarelor jurnale 
agricole : „Calitatea, criteriul 
de bază al lucrărilor agricole 
din campania agricolă de pri
măvară" — cu „pagini" despre 
munca mecanizatorilor, despre 
pregătirea seminței și efectua
rea însămințărilor etc. Apoi 
alte jurnale pe tema „Plantele 
tehnice aducătoare de mari 
venituri“ sau „Porumbul, cul
tură de bază în gospodăria 
noastră“ și altele. Jurnalul a- 
gricol va fi O tribună a expe
rienței bune, înaintate din 
G.A.C. la care vor lua cuvîn- 
tul inginerul agronom, pre
ședintele G.A.C., brigadieri, co
lectiviști cu experiență, vîrst- 
nici și tineri. Astfel de acțiuni 
pregătite operativ sînt de mare 
folos colectiviștilor, care pot 
afla și pe această cale răspun
suri limpezi la problemele pe 
care le ridică muncile de fie
care zi ale campaniei de pri
măvară.

La Huși, Vaslui, Bacău, Ro
man, Piatra Neamț, Bicaz, 
Buhuși, Galați, Brăila și Te
cuci, actorii bîrlădenî au pre
zentat două piese din reper
toriul lor permanent : „Steaua 
fără nume”, de Mihail Seba- 
stian și „Logodnicul de profe
sie se însoară”, de dramatur
gul ceh Oldrich Danek. La 
spectacole au asistat peste 
8 000 de persoane.

★

Joi la amiază, la Casa Ziariș
tilor, a avut loc o consfătuire 
organizată de „Gazeta Finanțe
lor", organ al Ministerului Fi
nanțelor și al Băncii de Stat a 
R.P.R., cu prilejul împlinirii a 
10 ani de apariție.

Au luat parte colaboratori, 
corespondenți voluntari, lucră
tori din instituțiile centrale ale 
sistemului financiar și de cre
dit și din unitățile operative 
din Capitală.

★

Opera maghiară de stat, din 
Cluj a prezentat joi seara un 
spectacol extraordinar cu 
opera „Don Carlos” la care 
și-a dat concursul Miroslav 
Ciangalovici, solist al Operei 
din Belgrad.

Spectacolul s-a bucurat de 
un frumos succes.

★

Filarmonica de stat. „Bana
tul” a prezentat joi seara un 
concert simfonic extraordinar 
sub conducerea artistului eme
rit Mircea Popa. Programul a 
cuprins Concerto Grosso în re 
thinor de Vivaldi și Simfonia 
„Surpriza” de Haydn.

Și-a dat concursul pianista 
franceză Magda Tagliaferro, 
care a interpretat Concertul 
pentru pian și orchestră în sol 
major de Ravel.

(Agerprês)

Plecarea unei delegații
a Ü.A S.R. la Paris

Joi a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre Paris, dele
gația U.A.S.R. alcătuită din 
tov. Vasile Vlad, membru al 
Consiliului U.A.S.R., secretar 
al U.I.S. și Marian Chirilă, 
membru al Consiliului U.A.S.R. 
care va participa la cea de-a 
V-a întilnire a organizațiilor 
studențești din Europa și la 
cel de-al 52-lea Congres al 
Uniunii Naționale a Studenți
lor Francezi.

NAȚIONALE A R.P. UNGARE

Recepție oferita
de ambasadorul R.P. Ungare

Ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al R. P. Ungare 
în R. P. Romînă, Jeno Kuti, a 
oferit joi sèarà o recepție în 
saloanele Casei Centrale à Ar
matèi, cu prilèjul celei dè-a 
XVIII-a aniversări ă eliberării 
Ungariei.

La recepție au luat parte to
vărășii Emil Bodhăfaș, Petre 
BOrilă, Alexandru Drăghici, Lè- 
Ontin Sălăjan, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor ex
terne, membri ai C.C. al P.M.R.,

ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători ai insti
tuțiilor centrale și organizații
lor obștești, generali și ofițeri 
superiori, academicieni și alți 
oameni de știință și cultură, 
ziariști romîni și străini.

Au luat parte șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă șl alțî membri ai 
corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă priete
nie.

(Agerpres)

la

Cuvîntarea 
ambasadorului 
R. P. Ungare 

posturile noastre 
de radio 

și televiziune
Joi seara ambasadorul R. P. 

Ungare în R. P. Romînă Jeno 
Kuti a ținut o cuvîntare la 
posturile noastre de radio și 
televiziune cu prilejul celei 
de-a XVIII-a aniversări a eli
berării Ungariei.

Conferință

Depuneri de coroane
Cu prilejul celei dd-a 

XVIII-a aniversări a eliberării 
Ungariei, Jeno Kuti, ambasa
dorul R.P. Ungare în R.P. Ro
mînă, însoțit de membrii am
basadei, a depus joi dimineața 
o coroană de flori la Monu
mentul Eroilor Patriei.

In dimineața aceleeași zile, 
ambasadorul R.P. Ungare a 
depus o coroană de flori la

monumentul Eroilor Sovietici 
din Piața Victoriei.

La solemnități au luat parte 
reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe și Ministe
rului Forțelor Armate.

La Monumentul Eroilor So
vietici au fost de față I. K. 
Jegalin, ambasadorul Uniunii 
Sovietice în R.P. Romînă și 
membrii ambasadei.

(Agerpres)

Membrii gospodăriei agricole 
colective „Prietenia romîno-un- 
gară“ din comuna Ostrov, re
giunea Dobrogea, și numeroși 
mecanizatori din localitate au 
participat joi după-amiază la o 
insuilețită adunare consacrată 
celei de-a 18-a aniversări a eli
berării Ungariei de sub jugul 
fascist.

Despre acest eveniment a 
vorbit tovarășul Constantin Ri- 
zea, secretar al Comitetului ra
ional Adamclisi al P.M.R.

în încheiere a fost prezentat 
filmul ungar „Două reprize în 
iad“.

CINEMATOGRAFE
Cartagina în flăcări : ru

lează la Patria, Rebelul : ru
lează la Republica, I. C. Fri- 
mu, G. Coșbuc ; Omul merge 
după soare : rulează la Ma- 
gheru. Tineretului, Volga ; Un 
erou în papuci, rulează la V. 
Alessandri, București, Gh. 
Doja, Ștefan cel Mare, 1 Mai ; 
Noapte necruțătoare, rulează 
la Elena Pavel, 23 August, Al. 
Sahia ; Povestea anilor înflă
cărați : Lumina ; O călătorie 
spre centrul pământului (seria 
a II-a) : Victoria ; Bunica Sa- 
bella : Central, Luceafărul, 
Program de filme documenta
re : Timpuri Noi ; Partea ta 
de vină, rulează la M. Gorki ; 
Fugarul : 13 Septembrie ; Do
sarul furat : Al. Popov, Mo
șilor ; Telefonista : 16 Februa
rie ; Omul amfibie : 8 Martie ;

Camelia : rulează la Olga Ban- 
cic ; Clinele sălbatic Dingo : 
Drumul Serii; Cartouche :

Decembrie ; 
rulează la A. 
lie ; Mirajul : 
tural ; Divorț
la C-tin David,

30

Șapte dădace : 
Vlaicu. I. Pinti- 
rulează la Cul- 
italian : rulează

G. Bacovia ;

(Ager pre.«)

Vacanță la mare: rulează la 
B. Delavrancea, Miorița, Li
bertății, înfrățirea între po
poare ; Contele de Monte 
Cristo (ambele serii) : ru
lează la M. Eminescu ; Kaș- 
mir : Popular ; Balada husa
rilor : rulează la Munca, T. 
Vladimirescu ; Meșter la toa
te : Arta ; Rîul și moartea : 
Flacăra ; Așa se fac cancela
rii : rulează la Grivița, Flo- 
reasca ; Festivalul Chaplin: 
rulează la V. Roaită ; Baronul 
de Münchhausen : rulează la 
Unirea.

Cursuri de specializare 
pentru contabili din G. A. G

VINO

(Agerpres)

UZINELE MECANICE TR. SEVERIN

— CAPETE DE PROFILE

CABLURI ELECTRICE

în ultimul timp, la Casa agro
nomului din Suceava au fost pre
gătiți peste 300 de contabili din 
gospodăriile colective ale regiu
nii, iar peste cîteva zile va în
cepe un nou curs de 6 luni pen
tru pregătirea altor 300 de con
tabili.

(oțel cornier, profil I și U) în lungimi de la 0,5— 
3 m

de 2 pînă la 7 mm grosime, dimensiuni de Ia 200/ 
300 mm pînă la 400/1 000 mm

Aproape 100 de colectiviști 
din raioanele Săveni și Botoșani 
au terminat recent cursurile de 
instruire contabilă organizate la 
Casa agronomului din Suceava. 
Lecțiile predate de către specia
liști au avut ca obiect ținerea 
evidenței contabile și financiare 
în G.A.C.

din stoc supranormativ FĂRĂ REPARTIȚIE, oricărei unități 
din sectorul de stat sau cooperatist pe bază de comenzi fer

me, cu livrarea imediată, următoarele materiale :

- RESTURI DE TABLA

de 1x2,5 mmp ; 1x4 mmp ; 3x1,5 mmp ; 8x1 mmp

Comenzile se adresează direct UZINELOR MENACICE TR. 
SEVERIN serviciul de aprovizionare. Pentru relații supli
mentare telefon 2.2.8 și 6.S Oficiul Tr. Severin.

este pozitiv faptul că aproape 
în toate organizațiile de bază 
U.T-M. pe care le-am vizitat 
aceasta este ținută cu regula
ritate la începutul adunărilor 
generale U-T.M. In ceea ce 
privește acțiunile educativ-di- 
stractive o experiență bună am 
întîlnit-o și la G.A.C. din co
muna Grindu. Aici a devenit o 
tradiție ca atît adunările ge
nerale U.T.M. pe brigadă, cit 
și cele pe gospodărie să se în
cheie întotdeauna cu un scurt 
program în care se învață cîn- 
tece patriotice și revoluționare, 
se fac audiții muzicale, au loc 
recitări de versuri sau o oră, 
două de dans.

Rezultă din exemplele date 
că se înțelege prin pregătirea 
adunării generale antrenarea 
în această muncă a unui larg 
colectiv de utemiști, anunțarea 
din timp a membrilor, elabo
rarea judicioasă a unui proiect 
de hotărîri (atunci cînd tema 
pusă în discuție o cere) și in
vitarea la adunare — cînd e 
cazul — a unor oameni care 
pot da o mare contribuție la 
asigurarea unui bogat conținut 

Șieducativ dezbaterilor, ca 
multe ale măsuri.

DISCUȚIILE
...Sînt de obicei partea cea 

mai interesantă, cea mai an
trenantă a unei adunări ge
nerale. Cu acest prilej se con
fruntă păreri, se iau atitudini, 
se analizează și se fac propu-

neri pentru ca munca de or
ganizație să se îmbunătățeas
că în permanență.

în organizația de bază 
U.TM. din G.A.C. din comu
na Grindu s-au discutat mă
surile ce trebuiau luate pen
tru ca toți tinerii din gospo
dărie să participe activ la 
campania de primăvară. Re
feratul prezentat de Ion Ia- 
cob, secretarul comitetului or
ganizației de bază U.T.M.. a 
constituit o bună bază de dis
cuții. Și aceasta pentru că el 
a reușit să ridice în fața par- 
ticipanților la adunare proble
mele cele mai importante 
care preocupă în momentul de 
fată, în cel mai înalt grad. în
treaga gospodărie. Nu trebuie 
uitat nici un moment condiți
ile cu totul deosebite de mun
că din această primăvară, 
care se lasă atît așteptată. 
Lica Petcu, Nicolae Trică, Ion 
Brînzaru și alți vorbitori 
au discutat cu înflăcărare des
pre necesitatea de a fi folosi
tă fiecare oră bună de muncă.

Dezbaterile purtate în felul 
acesta au dat posibilitatea or
ganizației de bază U-T.M. să 
stabilească ufi plan de măsuri 
concrete, realizabile și mobili
zatoare.

Să ne reamintim acum des
pre adunarea generală pregă
tită atît de interesant de co
mitetul organizației de bază 
U.T.M. din G.A.C. „Flacăra”, 
comuna Merii-Petchii. Refera
tul, bogat în exemple și fapte 
de viață, a fost citit de Ion 
Lazăr, secretarul comitetului 
organizației de bază U.T.M.

Referatul, cum era și firesc, 
a fost urmărit cu o deosebită 
atenție. Și, ca o plăcută sur
priză a tuturor participanților 
la adunare, primii care s-au 
înscris la cuvînt au fost cei 
criticați.

Vorbea Petre Vintilă. Fusese 
criticat pentru că bea, pentru 
că nu are grijă de atelajul 
încredințat, pentru că atunci 
cind i se face o observație, 
cînd este ajutat nu vrea să în
țeleagă grija tovărășească ce 
i se arată.

— Credeam că totul este să 
fii prezent dimineața la lucru, 
că este suficient să-ți înscrii 
în carnet un număr cit mai 
mare de zile-muncă. Cum faci 
treaba, cum te comporți — am 
crezut că asta nu mai contea
ză. Am greșit. Mi-am făcut o 
socoteală proastă. Trebuie să 
fii om întreg în tot ce faci. 
Am înțeles că e urît pentru 
un băiat tînăr să umble împle- 
ticindu-se pe ulițele satului, să 
se ia la harța fără nici un 
motiv. S-a discutat cu mine de 
multe ori și 
crezut că eu 
cei ce vor 
spunea în
vorba și fapta utemistului nu 
trebuie să fie deosebire. E 
pentru primă dată cînd pro
mit că mă voi schimba. Voi ști 
să-mi țin făgăduiala pentru că 
vreau să fiu și eu un adevărat 
utemist.

Poate să pară puțin patetic 
cuvîntul lui dar el a fost sin
cer și această sinceritate toți 
cei prezenți la adunare au a- 
preeiat-o.

HOEĂRÎRILE

ADUNĂRII

prind ieață

întotdeauna am 
am dreptate și nu 
să mă ajute. Se 
referat că între

Una din cerințele esențiale 
pentru ca o adunare generală 
Să-și atingă scopul pe deplin, 
este organizarea imediată a 
îndeplinirii măsurilor stabilite.

Vorbeam la început de adu
narea generală a utemiștilor 
din sectorul zootehnic al 
gospodăriei colective „Victo
ria socialismului” din comu
na Gîrbovi. Măsurile stabilite 
în adunare și apreciate de 
conducerea G.A.C. urmăreau ; 
1) intensificarea muncii tine
retului pentru întreținerea pă
șunilor ; 2) creșterea contri
buției la dezvoltarea normală 
a tineretului bovin și ovin.

în ceea ce privește prima 
problemă, s-au constituit mai 
multe brigăzi de muncă pa
triotică care au și început ac
țiunile de curățire a izlazului, 
de răspîndire a îngrășăminte
lor chimice în scopul măririi 
producției de iarbă etc. în pri
vința celuilalt obiectiv, condu
cerea G.A.C. a acceptat ca un 
număr de utemiști, printre 
care si Ion Chioroi, Mihai Gh. 
Oprea, Nicolae Ranete, să se 
ocupe în special de tineretul 
ovin. Tinerii amintiți au acu
mulat, în anul care a trecut, 
o bună experiență în această 
privință. Cu ajutorul condu
cerii G.A.C, organizația U.T-M.

s-a îngrijit să le pună la dis
poziție cărți de specialitate, a 
invitat medicul veterinar să le 
dea tinerilor explicații.

Și încă un exemplu. Propu
nerile făcute de utemiști la a- 
dunarea generală U-T.M. de la 
G.A.C. Grindu, hotărîrile a- 
doptate au fost în bună parte 
realizate pînă acum. Cei a- 
proape 200 de conductori de 
atelaje — așa cum s-a stabilit 
în adunarea generală — au 
fost adunați într-o ședință 
specială în care s-a discutat 
despre sarcinile lor concrete în 
campania de primăvară. Un 
număr însemnat de tineri au 
fost mobilizați la. confecțio
narea unor grăpi din mă
răcini. Alții au luat probe 
de pe loturile semănate cu grîu 
pentru a urmări și verifica 
puterea de creștere a griului, 
avînd astfel posibilitatea să se 
ia din vreme măsuri de com
pletare a eventualelor goluri, 
în adunarea generală s-a pro
pus să se formeze echipe de 
tineri pricepuți care au parti
cipat la pregătirea celor 28 de 
semănători cu tracțiune ani
mală, a celor 16 tăvăluge si 18 
boroane etc.

Se înțelege din exemplele 
date că măsurile stabilite de 
adunarea generală au putut fi 
îndeplinite și altele sînt în 
curs de îndeplinire numai da
torită faptului că la realizarea 
lor au fost antrenați toți ti
nerii colectiviști.

★
Rîndurile de față prezintă 

o experiență în general bună 
care poate fi folosită și dè alții. 
Sîntem convinși că o expe
riență cel puțin la fel de va
loroasă există în multe orga
nizații de bază U.T.M.

PETRU ISPAS

Ghemotoacele de aur 
șite de curînd de la incuba
torul G.A.S. Făgăraș voi 
popula termele avicole ale 
multor gospodării de stat și 

colective.
Foto: AGERPRES

In curînd pe ecrane

LANTERNA CU AMINTIRI
Cinematografe noi

.....

O producție a studioului cinematografic

Colectiviștii din comuna Vultu- 
ru, raionul Hîrșova, și cei din sa
tul Beibugeac, raionul Tulcea, au 
inaugurat zilele acestea noile săli 
de cinematograf, dotate cu insta
lații moderne de proiecție și sono
rizare. De la începutul anului, în 
regiunea Dobrogea au fost cinefi- 
cate 7 sate. Numărul total al uni
tăților cinematografice sătești din 
această regiune se ridică în pre
zent la 170.

ȘCOLILE. COMITETELE SINOJCALE 
ORGANIZAȚIILE OBȘTEȘTI SI SPOR 
TIVE.CĂ PUNE LA DISPOZIȚIE

VASE DE CÄLÄTORI 

EXCURSUPEDUNÄRE 
amenajate pentru curse d*
scurtă său lunge durată
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Scenariul și regia: Jean Georgescu
Filmări noi: Willy Goldgräber
Comentariul : Titus Mesaroș și Jean Georgescu 
Aranjament muzical : Constantin Bobescu, Theodor 
Mitache

O antologie a filmului romînesc care ne prilejuiește reve- 
Serea marilor actori : Constantin Nottara, Maria Ciucurescu, 
Romald Bulfinscki, Constantin Tănase, Tony Bulandra $i 

G. Timică.
tn completare filmul : MĂRTURISIRILE UNEI MESE DE 

RESTAURANT
O producție a studioului cinematografic „Alex. Sahia”

Scenariul și regia : Virgil Calotescu 
Imaginea : Paul Holban 
Muzica: Richard Bartzer



Evoluția stației automate
„Luna-4“

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
T.A.S.S. .transmite: Stația 
automată „Luna-4”, continuîn- 
du-și zborul, se apropie de 
Lună și va trece în apropiere 
de suprafața Lunei. La bordul 
stației „Luna-4” se efectuează 
experimente și observații ne
cesare realizării viitoarelor 
zboruri, potrivit programului 
elaborat al explorării Lunei.

Potrivit datelor telemetrice 
obținute la 3 aprilie, aparata- 
jul aflat la bordul stației 
„Luna-4” funcționează nor
mal.

CONTINUA OFENSIVA
ÎMPOTRIVA ENIGMELOR LUNII
— Relatările savanților sovietici —

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
Cunoscutul astronom sovietic 
Vladimir Komarov arată în zia
rul „Pravda” că zborul stației 
„Luna-4” constituie continuarea 
ofensivei sistematice a oameni
lor sovietici împotriva enigmelor 
Lunii. El amintește că studierea 
ci experimentală a fost inițiată 
în 1959 o dată cu lansarea pri
milor trei „lunnici” sovietici, 
care au furnizat științei mate
riale extrem de valoroase. Nu în
cape îndoială că datele culese 
cu ajutorul stației „Luna-4” vor 
lărgi cunoștințele despre Lună.

în același ziar, cunoscutul teo
retician în domeniul astronaut!- 
cii, Ari Sternfeld, discută sub o 
formă generală una din varian
tele plauzibile ale zborului ,.Lun
ii ik-ului-4”, însoțind-o de o sche
mă amănunțită. El analizează 
perspectivele de studiere a Lunii 
și arată, de asemenea, că va sosi 
timpul cînd omul va pleca în 
Lună la bordul unei gigantice 
nave interplanetare.

După cum a declarat unui co
respondent din Leningrad al a- 
genției TASS prof. Viktor Șaro- 
nov, mediul care înconjoară su
prafața munților și șesurilor de 
pe Lună poate cuprinde multe 
elemente surprinzătoare și inte
resante. După cum amintește 
prof. Șaronov, „Lunnikul-2”, care 
a fost lansat în 1959 și a tran
sportat în Lună un fanion cu 
stema U.R.S.S., a permis să se 
constate că numărul ionilor — 
particule infime cu sarcină elec
trică — crește, deși încet, pe 
măsura apropierii de suprafața 
Lunii. După părerea Iui V. Șa
ronov, se poate presupune că 
unele rămășițe ale moleculelor 
gazoase grele, de pildă, de krip-

Evenimentele 
din Siria

DAMASC 4 (Agerpres). — 
Postul de radio Damasc a 
transmis la 3 aprilie un co
mentariu privitor la divergen
țele care au apărut între gu
vernele R.A.U. și Siriei. Postul 
de radio a chemat guvernul 
R.A.U. ,,să adopte o atitudine 
pozitivă” față de Siria, afir- 
mînd că aceasta „constituie 
principala obligație a acelei 
părți care a luat inițiativa 
creării unei atmosfere încor
date”.

Agenția Associated Press re
latează că localitățile Allp și 
Homs, din nordul Siriei, con
tinuă să se afle sub un sever 
control militar. Pe străzile a- 
cestoi’ orașe circulă tancuri.

Pe de altă parte, agențiile de 
presă relatează despre efortu
rile care se depun la Damasc 
în încercarea de a aplana seri
oasele divergențe care au apă
rut între diversele grupări care 
au participat la lovitura de 
stat de luna trecută. Potrivit a- 
genției United Press ■ Interna
tional, se încearcă, readucerea 
în guvern a celor cinci mi
niștri care au demisionat și 
constituirea unei delegații care 
să ia parte la tratativele tri
partite de la Cairo.

■ imeni nu și-a în
chipuit că destră
marea Federației 
Rhodesiei și Nyas- 
salandului, care a 
ființat timp de un 
deceniu sub egida 

Angliei, va însemna sfîrșitul 
uneltirilor colonialiste în a- 
ceastă parte a Africii. Alter
nativa înlocuirii hibridei fe
derații cu o nouă formă de „a- 
sociatie“ a fost luată în consi
derare chiar în timpul trata
tivelor duse de reprezentanții 
Rhodesiei de nord la' Londra. 
Iar după ce s-a anunțat că 
Rhodesia de nord, la fel ca și 
Nyassalandul, va uza de drep
tul de a ieși din f ederație, cău
tările pentru menținerea ex
ploatării coloniale în cele trei 
teritorii au devenit tot mai fe
brile.

S-a iscat o controversă cu 
totul neobișnuită. Colonialiștii 
albi din Rhodesia de sud (circa

Radiocomunicațiile cu stația 
se desfășoară în bune condiții.

La 4 aprilie, ora 20 (ora 
Moscovei), stația automată 
„Luna-4” s-a aflat la o dis
tanță de 314 000 km de Pă- 
mînt, deasupra punctului de 
pe suprafața Pămîntului a- 
vînd următoarele coordonate : 
75 grade 54 minute longitudi
ne estică și 13 grade 12 minu
te latitudine nordică.

Următoarele informații des
pre zborul stației automate 
„Luna-4” vor fi transmise la 
5 aprilie.

ton și xenou, se păstrează în a- 
dîncurile fisurilor și depresiuni
lor lunare. în afară de aceasta, 
în Lună nu sînt excluse diferite 
fenomene care au loc cu dega
jare de gaze. Incontestabil, acea
sta se întîmplă în cursul șocuri
lor și exploziilor de corpuri me- 
teoritice. Este posibilă, de ase
menea, degajarea de gaze și va
pori din fisurile suprafeței lu
nare.

După cum a declarat la Alma- 
Ata Kanîș Satpaev, președintele 
Academiei de Științe a R.S.S. 
Kazahe, este foarte important de 
a se obține cu ajutorul stației 
date referitoare la straturile su
perficiale ale Lunii. După păre
rea savantului sovietic, aceasta 
va permite să se calculeze carac
teristicile directe ale multor pro
prietăți fizice ale Lunii.

După cum se anunță din Sim- 
feropol, lucrînd la un telescop 
de 2,6 m și folosind un transfor
mator electrono-optic, astrono
mii din Crimeea au obținut șase 
fotografii ale stației automate 
„Luna-4”. în pofida unei norozi- 
tăți accentuate, pozițiile obiec
tului stabilite după fotografii 
s-au dovedit a fi foarte apropia
te de datele rezultate din calcule.

ARGENTINA: Situația continuă 
să se mențină confuză

BUENOS AIRES 4 (Ager
pres). — Situația din Argen
tina continuă să se mențină 
confuză- între comandanții 
forțelor guvernamentale și cei 
ai rebelilor se desfășoară un 
adevărat „război al comunica
telor’’ în care unii dezmint a- 
firmațiile celorlalți.

Potrivit agenției Associated 
Press, comandantul flotei ar- 
gentiniene, amiralul Eladio 
Vasquez, a sosit cu un avion 
special la Buenos Aires. Ace
eași agenție transmite că în 
timp ce guvernul pretinde că 
rebelii au depus armele, ca ur
mare a luptelor care au avut 
loc miercuri, surse ale rebeli
lor au declarat că amiralul 
Vasquez a sosit la Buenos Ai
res „nu pentru a se preda, ci 
numai pentru a trata un ar
mistițiu”. Potrivit acelorași 
surse, conducătorii rebeliunii, 
generalii Benjamin Menendez 
și Federico Toranzo, au plecat 
la Puerto Belgrano, una din 
marile baze navale argentinie- 
ne. Un post de radio al rebe
lilor a anunțat că aceștia con
trolează situația în orașul Cor- 
doba, situat la 400 mile nord- 
vest de Buenos Aires. Rebelii 
au, declarat că unitățile navale 
„au încetat numai operațiuni
le pentru a permite discutarea 
unui armistițiu”. Agenția Reu- 
ter relatează că „potrivit unui 
comunicat guvernamental, 
baza de submarine Mar del 
Plata, deținută de rebeli, a fost 
asediată la 4 aprilie”.

După cum transmite agen-

Rhodesia de sud:
manevre neocolonialiste
300 000 față de cei patru mi
lioane de africani) i-au acuzat 
pe vechii lor protectori londo
nezi de „capitulare“ și le-au 
aruncat chiar o sfidare. Win- 
ston Field, primul ministru al 
Rhodesiei de sud care conduce 
un guvern alcătuit în întregi
me din europeni a cerut Lon
drei să acorde independența 
acestui teritoriu. Această cere
re a fost sprijinită de Roy We
lensky, actualul premier al fe
derației Rhodesiei și Nyassa- 
landului. Pe plan local, We- 
lenski e adversar politic al lui 
Field care l-a învins în alege
rile din Rhodesia de sud cînd 
africanilor le-a fost răpită în 
largă, măsură posibilitatea de 
a se prezenta la urne. In per
spectiva că cele trei teritorii 
ale muribundei federații vor 

■deveni independente, Welensky 
nu ar mai avea ce... guverna. 
Crearea unui „stat alb“ în 
Rhodesia de sud i-ar oferi 
însă un loc confortabil. Numai 
așa se explică paradoxul spri
jinului acordat cererii lui 
Field pentru crearea unui stat 
independent în Rhodesia de 
sud.

Intr-adevăr, viitoarea Rho- 
desie de sud condusă de alde 
Field. Welensky și Comp, ar 
deveni un stat rasist după

Ședințe
ale unor comisii

C. A. E. R.
MOSCOVA 4 (Agerpres). — 

La Moscova a avut Ioc cea 
de-a doua ședință a Comisiei 
permanente valutar-financia- 
re a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

La ședința comisiei au par
ticipat delegațiile R. P. Bul
garia, R. S. Cehoslovace, R. D. 
Germane, R. P. Mongole, R. P. 
Polone, R. P. Romîne, R. P. 
TJngare, U.R.S.S.

Comisia a examinat proiec
tul de convenție între țările 
membre ale Consiliului pri
vind sistemul de decontări 
multilaterale în ruble transfe
rabile și organizarea Băncii 
țărilor socialiste, precum și 
proiectul de statut al acestei 
bănci. Ședința comisiei s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
colaborare frățească și înțele
gere reciprocă.

★

BERLIN 4 (Agerpres). — La 
Berlin a avut loc cea de-a treia 
ședință a Comisiei permanente 
a C.A.E.R. pentru standardizare. 
La ședință au luat parte dele
gațiile R. P Bulgaria, R. S. 
Cehoslovace, R. D. Germane, 
R. P. Polone, R. P. Romîne, 
R. P. Ungare și U.R.S.S. Ca 
observator la ședință a fost de 
față un reprezentant al Cubei.

Comisia a discutat proble
mele legate de coordonarea ac
tivității organelor C.A.E.R. în 
domeniul standardizării și a 
precizat planul de activitate pe 
1963. Ședința a decurs într-o 
atmosferă de prietenie fră
țească și cordialitate.

ția U.P-I., unități izolate ale 
armatei argentiniene care s-au 
alăturat rebelilor din marină 
continuă să mențină pozițiile 
ocupate de-a lungul frontierei 
cu Bolivia și în diferite puncte 
se semnalează existența unor 
puncte de rezistență.

Pe de altă parte, un comu
nicat guvernamental anunța 
în după-amiaza zilei de 4 a- 
prilie că „toate unitățile ar
matei argentiniene ascultă or
dinele șefului armatei”, cre
dincios președintelui Guido.

Agenția Associated Press re
latează că la puțin timp după 
terminarea primei convorbiri 
între comandanții armatei cre
dincioși guvernului și rebeli, 
în apropierea clădirii din Bu
enos Aires a Ministerului de 
Război s-au auzit schimburi 
de focuri de armă. Clădirile 
guvernamentale, posturile de 
radio și punctele cheie din Bu
enos Aires continuă să, fie pă
zite de trupe. în același timp, 
potrivit unui comunicat gu
vernamental, ca urmare a 
bombardamentului efectuat 
miercuri de avioane guverna
mentale asupra bazei rebelilor 
de la Punta Indio, au fost dis
truse pe sol 26 de avioane. A- 
genția Prensa Latina transmi
te că, miercuri seara, la baza 
uruguayană Carrasco a ateri
zat al doilea avion militar ar
gentinian pe bordul căruia se 
aflau șapte ofițeri. Aceștia au 
cerut să li se acorde azil po
litic.

chipul și asemănarea Republi
cii Sud-Africane. Dealtfel, zia
rul „SCOTSSMAN” a publicat 
recent declarațiile unui lider 
african care demasca stabili
rea legăturilor între reprezen
tanții rasiștilor din Rhodesia 
de sud cu cei din R.S.A. și cu 
autoritățile portugheze din 
Mozamblc, pentru constituirea 
unei aliânțe militare îndrepta
tă împotriva mișcării de eli
berare națională și a statelor 
independente din Africa.

Nu trebuie uitat că rasiștii 
din Rhodesia de sud și-au 
creat bogăția, în special din 
concesionarea minelor din 
Rhoc sia de nord, care au fost 
sursa principală de venituri 
pentru vistieria federației. în
găduind menținerea unui apa
rat de represiune umflat. A- 
cum, rasiștii din Rhodesia de 
sud mizează pe investițiile fă
cute anterior în Rhodesia de 
nord și Nyassaland pentru a 
putea controla mai departe 
prin tentaculele economice 
vechile teritorii ale federației, 
de unde masele celor fără de 
lucru — speră rasiștii — vor fi 
nevoite să-și vîndă în aceleași 
condiții inumane de pînă 
acum forța de muncă.

Trebuie subliniat că cererea 
adresată Angliei de a consimți

Prezente
peste

COPENHAGA 4 — (Agerpres). 
— Răspunzînd invitației primite 
din partea Comitetului muzeelor 
din orașul Odense — Danemarca, 
scriitorul Ion Pas, președintele Co
mitetului de Radiodifuziune și Te
leviziune al R. P. Romîne, a parti
cipat la festivitățile organizate în 
acest oraș consacrate celei de-a 
158 aniversări a marelui povesti
tor danez Hans Cristian Andersen.

La 2 aprilie Ion Pas, împreună 
cu I. Beseadovschi, însărcinatul cu 
afaceri a.i. al R.P. Romîne la Co
penhaga, au participat la ceremonia 
care a avut loc în parcul Ander
sen din Odense, unde Holger Lar- 
sen, primarul orașului și alte per
sonalități locale au depus coroane 
la mormîntul scriitorului.

în după-amiaza aceleași zile, în

★

GENEVA 4 (Agerpres). — 
Presa elvețiană continuă să 
consacre cronici elogioase 
Concertului pentru violoncel și 
orchestră de compozitorul ro- 
mîn Anatol Vieru, distins cu 
premiul 1 la concursul „Regina 
Maria-Jose", desfășurat în El
veția. Acest concert a fost pre
zentat săptămîna trecută la 
Geneva de orchestra simfonică 
„La Suisse Romande", dirijată 
de Jean Mărie Auberson, a- 
vînd ca solist pe violoncelistul 
romîn Vladimir Orlov.

Sub semnătura criticului mu
zical Franz Walter, ziarul 
„Journal de Geneve" scrie : 
„Lucrarea lui "Vieru reflectă o 
natură sensibilă și pătrunză
toare...

Din punct de vedere arhitec
tural, elementele discursului, în 
aparență dispersate, sînt in rea
litate foarte solide. Suplețea ac
centului ascunde precizia unei 
gîndiri riguroase și conștiente 
de ea însăși. Acest concert face 
în ansamblul său o impresie 
bună și se ascultă cu interes 
chiar de două ori consecutiv"■ 
Referindu-se la violoncelistul

Organizațiile de tineret din Bruxelles au organizat o demonstrație an ti atomică. 'Alături de 
belgieni au demonstrat și trei japonezi participanți la marșul Hiroșima — Oswiecim.

PE SCURT
GENEVA. — Joi 4 aprilie, 

George Macovescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
conducătorul delegației R. P. 
Romîne la Conferința comite
tului celor 18 state pentru dez
armare de la Geneva, a oferit 
un dineu la care au participat 
oficialități elvețiene și din ca
drul O.N.U., ziariști elvețieni 
și membri ai delegației romîne.

RANGOON. —■ La invitația gu
vernului Uniunii Birmane, la 4 
aprilie a sosit la Rangoon, venind 
de la Djakarta, mareșalul R. I. 
Malinovski, ministrul apărării al 
Uniunii Sovietice.

MOSCOVA. — La 4 aprilie 
au început lucrările primei se
siuni a Sovietului Suprem al 
R.S.F.S.R. al celei de-a 6-a 

la constituirea unui „stat alb“ 
sud-rhodesian nu reprezintă o 
sfidare aruncată întregului 
City, ci numai acelei părți a 
cercurilor conducătoare engle
ze care, sub presiunea mișcării 
de eliberare națională, a con
simțit la ascensiunea spre in
dependență a Rhodesiei de 
nord și a Nyassalandului, spe- 
rînd să salveze prin aceasta a- 
numite interese ale colonialis
mului englez. Rasiștii stld-rho- 
desieni au legături strînse cu 
un grup influent din partidul 
conservator, în special cu așa 
numitul „Monday Club”, înfi
ințat de aripa conservatoare de 
extremă dreaptă. Printre pa
tronii acelui club se numără 
lordul Salisbury, fost ministru

romînești 
hotare

cadrul acțiunilor organizate la ca- 
sa-muzeu H. C. Andersen, Ion Pas, 
traducătorul în limba romînă a po
vestirilor lui Andersen, a citit po
vestirea „Straiele noi ale împăra
tului“.

Lecturile au fost filmate de tele
viziunea daneză și în aceeași sea
ră au fost transmise de posturile 
daneze de televiziune, însoțite de 
imagini din casa-muzeu II. C. An
dersen. în continuare, televiziunea 
daneză a transmis filmul romînesc 
„La Horă".

La 2 aprilie Ion Pas, împreună 
cu însărcinatul cu afaceri a.i. al 
R. P. Romîne la Copenhaga I. Be- 
seadovski au fost primiți de Hol
ger Larsen, primarul orașului O- 
dense.

★

Vladimir Orlov, același ziar 
scrie: „Lucrarea a fost inter
pretată într-un mod magistral 
de Vladimir Orlov, care în 19o7 
s-a numărat printre laureații 
concursului de violoncel desfă
șurat în țara noastră. El a exe
cutat acest concert cu sensibi
litate, agilitate și siguranță, în 
timp ce Jean Mărie Auberson, 
în fruntea orchestrei „La suisse 
Romande", a realizat de o ma
nieră extrem de vie și sigură 
partea orchestrală".

Ziarul „Gazette de Lausanne" 
scrie la 2 aprilie, sub semnă
tura lui Jean Perrin : „Concer
tul lui Vieru dovedește preți
oase calități de imaginație și 
sensibilitate”. Ziarul subliniază 
„atmosfera de vis din „An
dante" și finețea deosebită a 
anumitor combinații ale tim
brului".

„Vieru — arată ziarul — or
chestrează cu măiestrie și rafi
nament. Violoncelistul Orlov a 
interpretat acest concert cu un 
talent deosebit. Sonoritatea sa 
este remarcabilă, iar tehnica sa 
este strălucitoare. Această lu
crare prezintă pentru orice so
list dificultăți serioase”.

legislaturi. Raportul „Cu pri
vire la îmbunătățirea conti
nuă a deservirii populației, ri
dicării calității și lărgirii sor
timentului de mărfuri de con
sum popular“ a fost prezentat 
de Ghennadi Voronov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al R.S.F.S.R.

NEW YORK. — Agenția France 
Presse transmite cii un grup de ce
tățeni americani, membri ai Comi
tetului pentru acțiuni neviolente, 
a hotărît să organizeze un marș 
de 3 600 km care îi va conduce 
din Canada și S.U.A. pînă la baza 
navală americană de la Guanta
namo, situată pe teritoriul Cubei, 
pentru a protesta împotriva politi
cii Satelor Unite față de Cuba. 
Membrii grupului vor începe mar
șul la 26 mai din orașul canadian 
Quebec și, după ce alte persoane

pentru problemele Common- 
wealthului, și lordul Boyd of 
Marton, fost ministru al co
loniilor.

Majoritatea populației din 
Rhodesia de sud, alcătuită 
după cum am arătat din afri
cani, respinge însă cu hotărire 
planurile predării independen
ței în mîinile rasiștilor. Lide
rul populației africane din 
Rhodesia de sud, J. Nkomo, a 
declarat că problemele asocie
rii economice a viitorului stat 
trebuie să fie rezolvate de gu
vernul care va exprima voința 
poporului african. „Sîntem 
pentru relații economice strîn
se între statele africane, a spus 
el. dar nu putem accepta o 
asociere impusă de oameni 
care nu reprezintă poporul a- 
frican“.

Planurile de înființare a 
„statului alb“ sud-rhodesian 
creează o primejdie serioasă 
pentru pace în această parte 
a Africii, ținînd seama că ma
joritatea populației este hotă- 
rîtă să dobîndească o inde
pendență reală. Aceste planuri 
creează perspectiva ivirii unei 
„Algerii a colonialismului en
glez“.

Populația africană din Rho
desia de sud continuă lupta, 
hotărîtă să obțină drepturile 
cucerite în Rhodesia de nord 
și Nyassaland. Alternativa 
reală a destrămării federației 
o reprezintă cucerirea adevă
ratei independențe.

Z. FLOREA

LUCRĂRILE COMITETULUI
SPECIAL AL 0. N. U.

NEW YORK 4 (Agerpres). — 
La ședința din 2 aprilie, Co
mitetul special al O.N.U. pen
tru aplicarea Declarației cu 
privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor a 
luat din nou în discuție situa
ția din Rhodesia de sud. In 
legătură cu hotărîrea adopta
tă de comitet la 28 martie de 
a se trimite la Londra o mi
siune în vederea examinării 
împreună cu guvernul englez 
a situației din Rhodesia de 
sud, o serie de vorbitori au 
subliniat urgența acestei mă
suri, dat fiind agravarea si
tuației din această colonie.

Comitetul a dezbătut, de a- 
semenea, problema situației 
din coloniile portugheze din 
Africa. Reprezentanții a 13 
țări membre ale comitetului 
au prezentat un proiect de re
zoluție în care este condamnat 
cu vigoare refuzul Portuga
liei de a îndeplini hotărîrile 
O.N.U. în ce privește coloniile 
portugheze.

După 34 de zile de luptă

A fost semnat un acord între minerii greviști 
francezi si conducerea minelor

PARIS 4 — Corespondentul A- 
gerpres, transmite : După 20 de 
ore de discuții între direcția mi
nelor și cele trei federații sin
dicale ale minerilor a fost sem
nat un acord care prevede majo
rarea pe etape a salariilor mine
rilor. Începînd de la 1 aprilie 
1963 ele vor fi majorate cu 6,5 
la sută. Pînă la 1 aprilie 1964 
majorarea salariilor va ajunge la 
12,5 la sută. S-a hotărît, de ase- 

li se vor alătura pe parcurs, in
tenționează să plece de la Miami 
cu avioane sau nave spre Cuba. 
Agenția subliniază că Comitetul 
pentru acțiuni neviolente, care a 
organizat pînă acum sute de de
monstrații în S.U.A. împotriva ex
periențelor nucleare; cere de data 
aceasta ca Statele Unite să pără
sească baza de la Guantanamo, pe 
care au calificat-o drept un „sim
bol al politicii de expoatare eco
nomică și de intervenție politică".

DAKAR. — La 4 aprilie, cu 
prilejul sărbătorii naționale a 
Republicii Senegal — Ziua in
dependenței — Ia Dakar, ca
pitala republicii, a avut loc o 
paradă a forțelor armate ale 
republicii și a organizațiilor de 
tineret. După cum anunță co
respondentul din Dakar al a- 
genției A.F.P., și în alte orașe 
din țară au avut loc demons
trații.

RIO DE JANEIRO. — „Salazar 
nu a servit niciodată interesele 
poporului. portughez", a declarat 
fostul președinte al Braziliei, Ja- 
nio Quadros, în interviul acordat 
ziarului „Portugal democratico",

(Ziarele)

ÎN GUATEMALA S-A SCHIMBAT... GARDA ! <
desen de V. VASILIU

Sărbătoarea națională a R. P. Ungare«

Parada militară 
de la Budapesta

BUDAPESTA. 4 Corespon
dentul Agerpres transmite: 
Cu prilejul celei de-a 18-a a- 
niversări a eliberării Ungariei 
de sub jugul fascist, la 4 apri
lie a avut loc la Budapesta o 
paradă militară. La tribuna 
centrală au luat loc Istvan 
Dobi, președintele Consiliului 
Prezidențial al R. P. Ungare, 
Janos Kadar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., președintele 
guvernului revoluționar mun- 
citoresc-țărănesc ungar, mem
bri ai Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U. și ai guvernului, 
în tribuna centrală s-a aflat, 
de asemenea, Maurice Thorez, 
secretar general al P.C. Fran
cez, care se află în vizită în 
Ungaria, precum și numeroși 
reprezentanți ai corpului di
plomatic.

Generalul-colonel Lajos Czi- 
nege, ministru al apărării na
ționale al R.P. Ungare, a rostit 
o cuvîntare.

Parada, la care au participat

menea, ca minerii să primească 
cîte 100 de franci noi la reluarea 
lucrului. Acordul prevede, pe de 
alia parte, ținerea unei „confe
rințe a mesei rotunde” pentru a 
discuta posibilitatea prelungirii 
concediului plătit, scăderea nu
mărului orelor de muncă, pre
cum și viitorul industriei mi
niere.

Nu se știe încă dacă munca în 
mine va începe joi dimineața sau 
vineri, organizațiile sindicale ex- 
primîndu-și dorința de a inform a 
pe toți minerii înainte de a sem
na acest acord. Se crede însă că 
acest acord va fi aprobat de mi
neri. în cursul unui mare miting 
care a avut loc miercuri la Mer- 
lebacli, centrul bazinului carbo
nifer Lorena, reprezentanții tu
turor federațiilor sindicale și-au 
exprimat încrederea în tratati
vele de la Paris. Reprezentantul 
C.G.T., Leon Delfosse a declarat: 
„Considerăm acest acord extrem 
de important. El reprezintă un 
succes de seamă al minerilor”.

Acordul a fost realizat după 
34 de zile de grevă. De la prima 
și pînă la ultima zi greva s-a ca
racterizat prin unitatea mineri
lor și solidaritatea profundă a 
maselor populare cu lupta ace
stora. Inițial autoritățile au vrut 
să aplice forța, încercînd să si
lească pe mineri să reia lucrul. 
Această încercare a eșuat însă. 
Apoi, la prima întîlnire cu re
prezentanții greviștilor, guvernul 
a prezentat propuneri inaccepta
bile pe care a căutat să le pre
zinte drept condiții chiar mai 
bune decît cele pe care le-au 
cerut minerii înșiși. Dar și în 
această privință guvernul a sufe
rit un eșec.

PE SCURT
organul emigranților ; portughezi 
din Brazilia.: Janio Quadros-a sub- 
linat că el este partizanul „alianței 
tuturor forțelor care duc lupta îm
potriva dictaturii din Portugalia“ 
și vede în această alianță „condi
ția necesară a succesului.în aceas
tă luptă". Quadros a calificat drept 
„crimă împotriva omenirii“ înfiin
țarea de către autoritățile portu
gheze a lagărului de concentrare 
de pe Insulele Capului Verde, un
de sînt închiși deținuții politici.

ATENA. — Autoritățile gre
cești au interzis organizarea 
marșului împotriva înarmării 
nucleare, fixat pentru sfîrșitul 
lunii aprilie, de la Marathon 
Ia Atena. Comitetul de tineret 
pentru dezarmarea nucleară, 
inițiatorul marșului, a protes
tat împotriva acestei hotărîri, 
arătînd că ea contravine voin
ței poporului grec care se pro
nunță pentru dezarmare. Co
mitetul a arătat că ideea mar
șului pentru dezarmarea nu
cleară a fost sprijinită de cele 
mai largi cercuri ale opiniei 
publice grecești. 

Un iei FRUITS cm

unități de infanterie, artilerie, 
tancuri, trupe de rachetiști și 
aviație, a fost o demonstrație 
a capacității de luptă a forțe
lor armate ungare care stau 
de strajă muncii pașnice a po
porului ungar.

După paradă, pe străzile Bu
dapestei au avut loc serbări 
populare.

★

In seara aceleași zile, în clă
direa Adunării de Stat a R. P. 
Ungare, a avut loc o mare re
cepție la care au luat parte 
conducători ai partidului și 
guvernului, cunoscuți oameni 
de știință, cultură și reprezen
tanți ai vieții publice din ca
pitală, fruntași în producție, 
reprezentanți diplomatici acre
ditați la Budapesta, oaspeți 
străini.

Recepția s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă priete
nie.

în cursul acestor 34 de zile 
s-a desfășurat o grevă a cărei 
forță și unitate nu au putut fi 
înfrînte nici prin presiuni, nici 
prin promisiuni demagogice. Cu 
o lună în urmă, la sfîrșitul șe
dinței Consiliului de Miniștri de 
la 6 martie, purtătorul de cuvînt 
al guvernului, Peyrefitte, decla
ra categoric : „Nu este posibil 
să fie examinate revendicările 
minerilor înainte de luna sep
tembrie”. El arăta, de asemenea, 
că „nici nu putea fi vorba de a 
se începe tratativele cu minerii 
fără o respectare prealabilă a 
ordinului de rechiziție”. Ca ur
mare a hotărîrii de luptă a mi
nerilor, guvernul a fost nevoit 
însă să înceapă tratative.

încheierea acordului este un 
succes de care se bucură întrea
ga Franță ca de o victorie a 
dreptății asupra exploatării și 
lipsurilor. Această grevă care a 
fost primul mare conflict social 
de la instaurarea celei de-a "V-a 
Republici a antrenat în desfășu
rarea ei o seric de mișcări re
vendicative ale oamenilor mun
cii din întregul sector naționa
lizat inclusiv serviciile publice.

Conferința de presă 
a lui Kennedy

WASHINGTON 4 (Agerpres). 
— La 3 aprilie, la Washington 
a avut loc o conferință de 
presă a președintelui Kennedy. 
Răspunzînd la o întrebare le
gată de lansarea noii stații 
automate sovietice în direcția 
Lunei, Kennedy a declarat că 
Statele Unite continuă să fie în 
urma Uniunii Sovietice în ex
plorarea Cosmosului.

Președintele S.U.A. a recu
noscut că atacurile contrarevo-
luționarilor cubani împotriva 
coastei cubane și a unor nave 
comerciale sovietice au putut 
fi efectuate și de pe teritoriul 
Statelor Unite. El a afirmat to
tuși că aceste atacuri au avut 
loc fără știrea guvernului 
S.U.A. Potrivit spuselor lui, 
guvernul american „a încercat 
să descurajeze asemenea a- 
tacuri întrucât, consideră că ele 
nu au efecte”. în legătură cu 
contrarevoluționarii cubani, în 
majoritate foști prizonieri că- 
zuți’la Playa Giron, președin
tele Kennedy. a arătat că aceș
tia după . ce s-au înapoiat în 
S.U.A. s-au înrolat în armata 
nord-americană unde urmează 
un curs special de pregătire.

Referindu-se la propunerile 
privind o reducere a cheltuie
lilor militare, Kennedy a de
clarat că nu se poate admite o 
asemenea reducere întrucît, de 
cînd a venit la putere, actua
lul guvern și-a concentrat a- 
tenția asupra întăririi forțelor 
armate.

Prin . lovitura de stat din Guate
mala, locul fostului dictator YDI- 
GORAS FUENTES, lacheu al mo
nopolurilor din S.U.A., a fost ocu
pat de colonelul AZURD1A PE- 
RALTA, care, de asemenea, apără 
interesele marei. societăți america
ne', Un'ited Fruits Company.
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