
ÌN TIMPUL PRIELNIC - Atent la calitatea lucrării, mecanizatorul Du
mitru Șatalan, de Ia G.A.S. Asan-Aga, legiu
nea București, urgentează, în același timp, în- 

sămînțarea flarii-soarelui

Proletari din toate țările, unițî-vă!

Cu toate 
forțele 

la semănat!

cinleia 
tineretului

VITEZA ZILNICĂ DE IUCRU-

1K CREȘTERE

I
n aceste zile mecanizatorii și colectiviștii din raionul Gherla, 
regiunea Cluj, se străduiesc să urgenteze ritmul însămînță- 
rilor din epoca întîi și al pregătirii terenului pentru porumb. 
Datorită măsurilor luate, prin grija organelor de partid și a 
consiliului agricol raional și ca urmare a unei strînse colabo
rări între brigăzile de tractoare și brigăzile de cîmp ale 
G.A.C., viteza zilnică de lucru este în continuă creștere.

Obiectivele principale ale întrecerii socialiste în care sînt antrenați 
toți mecanizatorii de la S.M.T. Bonțida, sint acum : terminarea într-un 
timp cît mai scurt a însămînțărilor din epoca întîi și pregătirea tuturor 
condițiilor pentru începerea masivă a însămînțării porumbului, imediat 
ce solul și temperatura corespund recomandărilor agrotehnice.

Colectiviștii, folosind din plin zilele prielnice muncilor în cîmp, lu
crează Ia semănat, alături de mecanizatori, cu atelajele proprietate 
obștească și asigură aprovizionarea ritmică a semănătorilor cu semințe. 
Se lucrează și în schimburi prelungite.

înainte de răsăritul soarelui, toate cele nouă tractoare ale brigăzii 
a VI-a, care deservesc gospodăria colectivă din Jucu sînt pe brazdă. 
Acum cîteva zile, munca era organizată astfel : șase tractoare arau și 
alte trei însămînțau. Planul brigăzii prevede pentru primăvara aceasta : 
600 de hectare de arături, 475 de hectare de discuit, 225 de hectare de 
însămînțat în epoca întîi si alte 475 de hectare destinate porumbului. 
Folosind întreaga capacitate a tractoarelor și mașinilor și lucrînd în 
schimburi prelungite, mecanizatorii de aici au reușit să are pînă acum 
peste 200 de hectare, să termine de însămînțat toate culturile din epoca 
întîi și să discuiască o parte din terenul pentru porumb. îndată ce tem
peratura în sol va fi de 8—10 grade, vor trece cu toate forțele la semă
natul porumbului, lucrare pe care au prevăzut să o termine în cel mult, 
șapte zile.

Aceeași activitate intensă se desfășoară și pe ogoarele colectiviștilor 
din Bonțida. Pînă acum au fost arate 70 de hectare și s-au semănat 30 
de hectare cu ovăz, 42 de hectare cu floarea-soarelui și alte 20 de hectare 
cu borceag și orzoaica. Colectiviștii și mecanizatorii sînt hotărîți să ter
mine toate insămînțările din epoca întîi în următoarele 2—3 zile. Există 
toate condițiile pentru înfăptuirea acestui angajament, deoarece alături 
de tractoare sînt folosite toate atelajele gospodăriei colective, iar apro
vizionarea semănătorilor se face ritmic. Pentru a urgenta pregătirea te
renului destinat porumbului, mecanizatorii din schimbul de noapte s-au 
angajat ca, prin folosirea întregii capacități a tractoarelor, să obțină rea
lizări Ia nivelul schimbului de zi. Pînă acum au fost discuite peste 120 
de hectare.

Rezultate bune au obținut și colectiviștii din Diviciori, Sînmartin și 
Sîmboieni, care, ajutați de mecanizatorii din brigada a 40-a și folosind 
și atelajele proprietate obștească, au terminat însămînțările din epoca 
întîi. Aceste lucrări se apropie de sfîrșit și în gospodăriile colective din 
Buza, Jimbor, Sînnicoară și altele.

Preocupați de urgentarea semănatului și a pregătirii terenului pentru 
porumb sînt și mecanizatorii din brigada a 42-a, care lucrează pe ogoa
rele colectiviștilor din Chiochiș. Prin buna organizare a muncii, prin 
amenajarea de subdepozite de carburanți și lubrifianți cît mai aproape 
de locul de muncă, ei au reușit să sporească viteza zilnică de lucru. 
Totuși, unele zile prielnice muncilor în cîmp n-au putut fi valorificate 
din plin, deoarece de pe o suprafață de 26 de hectare, care se zvîntase, 
colectiviștii n-au strîns încă resturile vegetale rămase de anul trecut și 
tractoarele n-au putut intra la arat. Dat fiind timpul foarte înaintat și 
faptul că în zilele următoare va începe din plin semănatul porumbului, 
se impune eliberarea fără întîrziere a terenului pentru a putea fi arat. 
La această muncă, organizația de bază U.T.M. din G.A.C. poate aduce 
o importantă contribuție mobilizînd un mare număr de tineri colectiviști 
care ar putea termina lucrarea în mai puțin de c zi.

Există toate condițiile ca însămînțarca culturilor din epoca întîi să 
se termine în raionul Gherla în următoarele 3—4 zile. în timpul acesta 
și în continuare, trebuie folosite toate forțele (tractoarele și mașinile 
S.M.T., atelajele proprietate obștească ale gospodăriilor colective) pentru 
urgentarea pregătirii terenului destinat porumbului, a cărui însămînțare 
va începe curînd.

I. RUS
corespondentul „Scînteii tineretului“ 

pentru regiunea ClujAlături de tractoare —

Organ Central al Uniunii Tineretului
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secția ateliere, 
singuri au strîns 
I.C.M.-ului peste 
metale. Rezultate

• Acțiunile patriotice ini
țiate de Comitetul U.T.M.

I, în atelierul de prac
tică al școlii.
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Școala de meserii din Tg. 
Cărbunești. Aurel Popescu 
șl Dumitru Rebedea din a- 
nul

Muncitor

Conferințe îmbrăcăminte
cultural-știin ți fi ce de sezon

(Agerpres)

ELEVI LA PRACTICĂ
PE MARILE ȘANTIERE

Comisia pentru răspîndirea cunoș
tințelor cultural-științifice de- pe lîngă 
Comitetul de cultură și artă din Pe- 
troșeni, a organizat în acest an, în 
centrele miniere din Valea Jiului, a- 
proape 250 de conferințe, la care au 
participat peste 10 000 de oameni ai 
muncii. Cu deosebit interes au fost 
audiate conferințele : „Patria noastră 
în cifre și fapte”, „Cum este alcătuit 
corpul omenesc” și altele. Brigăzile 
științifice s-au deplasat în satele ra
ionului, unde au vorbit colectiviștilor 
despre diferite fenomene ale naturii 
sau au dat răspunsuri la întrebările 
acestora.

atelajele proprietate obștească
PLOIEȘTI (de la corespondentul nostru).
Folosind „ferestrele“ însorite și lucrînd pe fiecare parcelă zvîntată, 

colectiviștii din Fulga de Sus. raionul Mizil, ajutați de mecanizatorii care 
lucrează aici, au reușit să termine de însămînțat o serie de culturi din 
epoca întîi. Astfel, au fost semănate toate cele 40 de hectare planificate 
pentru mazăre, 80 de hectare cu sfeclă de zahăr, 20 de hectare cu ovăz, 
tot atitea cu borceag și 60 de ha cu lucerna. Paralel cu acestea, au ame
najat 16 hectare planificate pentru culturile irigate. în cîmp, munca este 
în toi. Pentru a nu fi pierdută nici o clipă bună de lucru, astfel ca în 
ziua de 15 aprilie să fie terminat semănatul și pe cele 117 ha planificate 
pentru floarea-soarelui și să se poată trece cu toate forțele la însămîn- 
țarea celor 690 de hectare cu porumb, consiliul de conducere al G.A.C. 
a luat toate măsurile necesare. Astfel, magazia gospodăriei colective, 
unde se află sămânța, este deschisă de la orele 5 dimineața. Brigadierul 
și șefii de echipă sînt prezenți cu atelajele pentru a ridica sămînța astfel 
ca la orele șase fără un sfert să se afle cu ea la capătul tarlalelor unde 
semănătorile, alimentate operativ, să poată intra pe brazdă la ora șase. 
Terenul este pregătit în vederea însămînțării de către mecanizatorii care 
lucrează în schimbul de noapte. Viteza de lucru planificată la însămîn- 
țări este de 40 de hectare zilnic. Se realizează însă cîte 50—60 de hectare 
în fiecare zi pentru că tractoarele lucrează cu întreaga capacitate, iar 
alături de ele colectiviștii folosesc toate atelajele proprietate obștească.

Datorită bunei organizări a muncii, viteza zilnică de lucru este în 
continuă creștere, fapt care va asigura terminarea în următoarele 2—3 
zile a însămînțării florii-soarelui și începerea cu toate forțele a semăna
tului porumbului.

AU TERMIIAI ÎNSĂMI NTĂRILE

Studenții anului II de la Facul
tatea de științe naturale și agri
cole a Institutului pedagogic de 
3 ani din Bacău, Ia lucrările 

practice pe teren.
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»II IfOCS I
® Gospodăriile agricole de stat și 45 gospodării agricole colective 

din regiunea Ploiești, au terminat însămînțarea culturilor din epoca I. 
Ele au însămînțat, în primăvara aceasta peste 32 000 hectare cu mazăre, 
borceag, sfeclă de zahăr, floarea-soarelui și cartofi. Gospodăriile din 
raioanele Buzău, Mizil și Ploiești sînt fruntașe în această acțiune, Tot
odată, mecanizatorii din S.M.T., folosind din plin capacitatea tractoare
lor, au pregătit terenurile ce urmează să fie semănate cu porumb.

• în întreaga regiune București, s-a terminat semănatul mazărei, 
ovăzului, iar sfecla de zahăr, floarea-soarelui și cartofii timpurii s-au 
însămînțat pe 60-80 la sută din suprafețele prevăzute. Gospodăriile co
lective din raioanele Zimnicea și Titu au terminat semănatul tuturor 
culturilor din prima epocă.

Mecanizatorii și colectiviștii din regiune fac acum ultimele prega- 
tiri pentru semănatul porumbului, care va începe în cursul săptămînii 
viitoare. Ogoarele de toamnă destinate acestei culturi au fost grăpate 
și discuite în proporție de 50 la sută. Gospodăriile și-au asigurat sămîn- 
ța hibridă de porumb, care a dat producțiile cele mai mari în regiu
ne.

(Agerpres)

• TIMIȘOARA (de Ia 
corespondentul nostru). în 
regiunea Banat s-au or
ganizat numeroase acțiuni 
de colectare a fierului 
vechi. Tinerii din sectorul 
de întreținere al Complexu
lui de turnătorie de la Mo- 
ciur-Reșița, s-au angajat 
să predea lunar cîte 5 000 
kg fier vechi. în luna tre
cută, ei au predat I.C.M.- 
ului 5 500 kg fier vechi, 
depășindu-și angajamen
tul. Nici tinerii de la Fa
brica de aglomerare de la 
Combinatul metalurgic Re-

șița nu s-au lăsat mai pre
jos. 30 de tineri, printre care 
Ion Predescu, Ion Mânu, 
Marin Pașcanu și alții, au 
participat la o acțiune ini
țiată de organizația U.T.M. 
De pe malurile Bîrzavei au 
fost colectate atunci și ex
pediate oțelăriilor din loca
litate 10 000 kg fier vechi. 
Tinerii din Timișoara, 
Arad, Reșița, cei din raioa
nele Sînnicolau Mare și 
Deta au contribuit în cea 
mai mare măsură la colec
tarea cantității de 4 265 
tone de fier vechi trimis 
oțelăriilor în acest an.

• CLUJ (de la corespon
dentul nostru). în nume
roase organizații de bază 
U.T-M. din regiunea Cluj 
se desfășoară săptămîna de 
colectare a fierului vechi. 
Tinerii, mobilizați de or
ganizațiile U.T.M. au tri
mis, de la începutul anului, 
oțelăriilor patriei 1114 to
ne fier vechi. Pe locuri 
fruntașe în această acțiu
ne se situează orașele Cluj, 
Turda, raioanele Aiud și 
Cîmpeni.

de la D.R.N.-Constanța, 
pentru colectarea fierului 
vechi, se bucură de un de
osebit succes. Numai în 
primuț trimestru al anului, 
tinerii au colectat și expe
diat oțelăriilor cantitatea 
de 25 160 kg fier vechi.

în fruntea acestei impor
tante acțiuni s-au situat ti
nerii din 
Numai ei 
și predat 
10 000 kg 
bune au obținut și organi
zațiile U.T.M. din secțiile 
mecanizate și căi naviga
bile.

întreprinderile textile din regiunea 
Brașov au pregătit, pentru sezonul de 
primăvară și vară, noi produse cerute 
de cumpărători.

Magazinele de prezentare ale Fabri
cii „Libertatea” din Sibiu, au pus în 
vînzare țesături neșifonabile pentru 
rochii și fuste. Textiliștii de la această 
unitate au realizat, de la începutul 
anului și pînă acum, 23 articole noi 
pentru costume bărbătești, taioare de 
damă și pardesie, precum și țesături 
pentru litoral, în desene și culori va
riate.

800 de elevi din 
școlile de maiștri ale 
Ministerului Indus
triei Construcțiilor au 
plecat zilele acestea 
pe marile șantiere, în 
fabricile de ciment și 
prefabricate de be
ton, pentru stagiul de 
practică.

în timpul care a 
mai rămas, pînă la 
sesiunea examenului 
de absolvire sau de 
sfîrșit de an, elevii 
vor lucra alături de 
cei mai pricepuți 
muncitori, ingineri și

tehnicieni pentru ca 
studiile teoretice din 
școală să poată fi 
mai bine aplicate în 
practica de fiecare zi.

Către sfîrșitul aces
tui trimestru, șantie
rele și fabricile vor 
primi încă 2 300 de 
elevi de la școlile 
profesionale și teh
nice, pregătiți în 18 
meserii pentru dife
rite sectoare ale in
dustriei construcții
lor.

ACȚIUNI DE MUNCA PATRIOTICA

(Agerpres)

Venirea primăverii a readus 
în orașele și satele Olteniei 
zvonul muncii entuziaste a ti
nerilor, antrenați în diverse 
acțiuni obștești. Săptămîna 
trecută, în raionul Segarcea, la 
lucrările de curățirea șanțuri
lor, amenajarea de ronduri de 
flori, plantarea de pomi pe 
marginea șoselelor, înfrumu
sețarea sediilor gospodăriilor 
colective, curățirea parcurilor 
comunale etc. au participat 
peste 5 000 de tineri. Aseme

nea acțiuni s-au desfășurat și 
în satele raioanelor Vînju 
Mare, Caracal și Tr. Severin. 
Pe „șantierul muncii volun
tare“ din orașul Craiova, tineri 
din instituțiile și întreprinde
rile orașului lucrează în fie
care zi. Ei s-au angajat să 
planteze pomi fructiferi, pomi 
ornamentali și trandafiri pe 
marginea șoselei naționale 
Craiova-București pe o porțiu
ne de circa 1,5 km.

Cei din satele regiunii mun-

cesc voluntar la curățirea pă
șunilor, plantarea de pomi, co
lectarea fierului vechi.

De la începutul anului, tine
rii din Oltenia au făcut lucrări 
de îngrijire pe mai mult de 
3 000 ha pășuni, au plantat 
100 000 pomi, au transportat la 
cîmp peste 30 000 tone gunoi 
de grajd, au expediat oțelării- 
lor 160 vagoane de fier vechi.

(Agerpres)

Pohrib Constanța 
e școlăriță, într-a 
Ilî-a. în catalog, 
proape numai 
de 10. Numai 
într-o zi, nu 
mult, plecînd de 
casă, pașii n-au 
obicei, către școală. Au trăit o zi 
de neliniște învățătoarea, colegii 
și, bineînțeles, părinții.

Tîrziu, seara, Constanța se re
întoarce acasă, flămîndă, tristă și 
obosită. Nu într-atît de obosită 
însă încît să nu poată povesti 
părinților, cu lux de amănunte, 
o aventurioară bine ticluită des
pre o fetiță răpită de un răufă
cător și care numai printr-o mi
nune a ajuns în sfîrșit acasă.

Constanța se gîndise mai de 
mult „să plece în lume”. De ce? 
Din curiozitate. Voia s-o cunoa
scă. Să vadă orașe cît mai multe, 
sate, țara toată. Așa se face că 
în dimineața zilei cu pricina 
pașii n-au mai purtat-o către 
școală, ci către... aeroportul Bă- 
neasa. Nu singură, ci împreună 
cu prietenele ei cele mai bune, 
Peicev Jenica, dintr-a IV-a și 
Culbenceanu Mihaela, dintr-a 
Il-a. Un adevărat grup... expedi- 
ționar. N-au găsit însă pe nimeni 
care să le ia pe bordul avionu
lui, fără bilete și, mai ales, fără 
însoțitori. Au abandonat de a- 
ceea planul de a porni „în lume” 
pe calea aerului, hotărînd să cau
te un... tren mar far. S-au dus la

a-
note

că
de
a-
purtat-o, ca de Gara de Nord. Nici pe peronul 

gării însă n-a fost chip să pă
trundă, așa, singure. Și apoi, în 
ultima clipă, au aflat că „mărfa
rele” nu din acest loc pornesc. 
Obosite și neajutorate nu le mai 
răminea decit să se întoarcă aca
să, consolindu-se, totuși că, ori-

părere. Ca educatoare n-a rămas 
și nici nu putea rămîne insensi
bilă la cele întîmplate. Și, cu 
atît mai 
oarecum 
petrecut 
pionieri.
cîțiva pionieri își făcuseră un

mult cu cît întîmplări 
asemănătoare s-au mai 
în această unitate de 

într-un detașament,

Cineva care nu cunoaște viața 
pionierească de la Școala de 8 
ani nr. 23 din Capitală ar pu
tea răspunde acestei frămîntări : 
acolo unde activitatea e săracă, 
firește că pionierii vor putea 
căuta în afara ei soluții, uneori 
dintre cele mai năstrușnice, de

cum, primii pași „în lume” îi și 
făcuseră.

V
aceasta nu-i din 
neobișnuită. Deta- 
care face parte 

pare că a izbutit

Întîmplarea 
cale afară de 
șamentul din 
Constanța se 
s-o convingă, într-o adunare anu
me organizată, că nu-i bine să 
pleci „în lume” de unul singur. 
Lucrurile par a fi intrat pe fă
gașul normal, rezolvate.

învățătoarea Elena Căzan, ca- 
re-i instructoare superioară a u- 
nității de pionieri de la Școala 
de 8 ani nr. 23, e totuși de altă

act de curaj din a fi indiscipli- 
nați. Unul din ei a coborît în a- 
cest scop de la etaj pe burlan, 
întorcîndu-se imediat în clasă, să 
vadă ce impresii a produs gestul 
său. „Nu-s băieți răi, a explicat 
președintele detașamentului, dar 
vor să facă pe grovazii față de 
tovarășul instructor da detașa
ment, să se scoată în evidență 
cu ceva...”

De ce se mai întîmplă ca pio
nierii să-și pună curajul și ini
țiativa în slujba unor acte ste
rile ? Iată ce anume o frămîntă 
acum pe tovarășa Elena Căzan.

a-și valorifica energiile, inven
tivitatea, dorința de acțiune de 
care dispun. Dar în unitatea a- 
ceasta de pionieri se desfășoară 
totuși activitate. Există un pro
gram, care se realizează; amin
tesc doar cîteva din acțiunile și 
activitățile despre care pionierii 
înșiși pomenesc adeseori: turul 
cu autocarele prin mândra noa
stră Capitală, excursiile de neui
tat la Doftana și Sinaia, vizitele 
interesante la Muzeul militar 
central, sau la Muzeul Antipa, 
concursurile, .pline de surprize și

emoții, „Cine 
cîștigă", adunările 
pline de miez pe 
teme ca „Fii mîndru 
că trăiești într-o 
țară în care se con
struiește socialis- 

Deunăzi, țara întrea-mul”.
gă a aflat, prin mijlocirea presei, 
de succesul deosebit al pionieri
lor dintr-a Vl-a cu spectacolul 
lor „Extemporal satiric muzical”. 
Activitate, așadar, există. A- 
tunci ?

Să răsfoim, 
Elena Căzan, 
structorii de 
notări despre 
cupările lor 
Sînt tineri minunați, atașați din 
inimă muncii cu pionierii. Cei 
mai mulți au cerut din proprie 
inițiativă organizației U.T.M. de 
la Grupul școlar poligrafic „D. 
Marinescu” să li se încredințeze 
sarcina de a munci cu pionierii. 
Notările lor rețin atenția...

21 ianuarie... Am întocmit pro
gramul activității... (Erivin Glo- 
chner), sau: 31 I... Am anunțat 
pionierilor programul de activi
tăți pe luna februarie (Mariana 
Adameșteanu). 12 III... Am adus 
programul de activitate, sau Am 
pregătit concursul „Drumeții ve
seli” pe tema „Viața și opera

alături de tovarășa 
caietul în care in- 

detașarnente fac 
activitatea și preo- 
cu detașamentele.

VIRGIL CARABA

(Continuare în pag. a IlI-a)



Construcții noi la Onești
Foto : S. VIOREL

DISCUȚIILE —
MIJLOC DE ADÎNCIRE

A CUNOȘTINȚELOR
ilele trecute, în 
cercul politic „Să 
ne cunoaștem pa
tria socialistă" 
condus de pro
pagandistul Dumi
tru Zamfir din ca

drul organizației U.T.M. de la 
gospodăria colectivă din comu
na Goești, raionul Craiova, a 
avut loc cea de a doua con
vorbire recapitulativă. Teme
le : Sarcinile trasate de partid 
pentru continua dezvoltare a 
agriculturii noastre socialiste, 
frumusețile și bogățiile patriei. 
Celor 27 de tineri studiul în 
cercul politic și ideologic le-a 
ajutat să-și lărgească orizontul 
politic și ideologic, să cunoas
că mai bine politica partidu
lui nostru, să ' aplice în viață 
hotărîrile partidului.

Prin modul în care a con
dus seminarul, propagandistul 
i-a antrenat pe toți cursanții 
la discuții, i-a ajutat să apro
fundeze mai bine problemele 
studiate, reușind astfel să facă 
o strînsă legătură între pro
blemele teoretice și munca și 
viața lor de fiecare zi. Bună
oară, discutînd despre sarcinile 
trasate de Congresul al IlI-lea 
al P.M.R. privind dezvoltarea 
agriculturii noastre socialiste 
și despre sarcinile reieșite din 
Raportul prezentat de tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la sesiunea extraordinară a 
Marii Adunări Naționale 
cursanții s-au oprit și asupra 
sarcinilor ce revin gospodăriei 
în care muncesc.

Vorbind despre întărirea 
economico-organizatorică a 
gospodăriei, utemistul Alexan
dru Șerban a arătat, de pildă, 
importanța creșterii producții
lor la hectar, căile de sporire 
a acestora cît și unele metode 
ce trebuie aplicate de colec
tiviști în acest scop. Aceleași 
documente precum și Plenara 
C.C. al P.M.R. din iunie-iulie 
1961, au arătat cursanții, sub
liniază că una din căile de în
tărire economico-organizatori
că a gospodăriilor colective 
este îmbinarea culturilor cere
aliere cu alte ramuri ale pro
ducției agricole. Cum se înde
plinesc. aceste indicații în 
G.A.C. Goești ? Răspunzînd la 
această întrebare participanții 
la discuții, printre care și se
cretarul comitetului U.T.M. pe 
gospodărie, Gheorghe Stănes- 
cu, utemiștii Ana Fota, Ale
xandrina Simion și alții, care 
cunosc bine planul de produc
ție al gospodăriei — au făcut 
legătură cu succesele obținute

de colectiviști, venind și cu u- 
nele propuneri în vederea dez
voltării continue a G.A.C. De 
pildă, a reieșit că trebuie dusă 
de organizația U-T.M. o mun
că politică intensă pentru ri
dicarea calificării tinerilor din 
sectorul zootehnic în vederea 
obținerii unor cantități sporite 
de lapte, came, ouă și lînă.

Discuția la cea de a doua 
temă a convorbirii recapitula
tive — „Frumoasă și bogată 
ești patria mea“ — a fost la 
fel de însuflețită. Cursanții, 
împreună cu propagandistul 
au făcut, timp de o oră, o că-

Convorbirile 
recapitulative în 

învătămîntul politic 
UTM de la sate

lătorie imaginară pe harta ță
rii, oprindu-se în fiecare re
giune, arătînd cum s-au dez
voltat ele, vorbind pe larg 
despre noile obiective indus
triale, social-culturale constru
ite în anii de democrație 
populară, despre orașele noi 
apărute pe harta patriei. Dis
cuția s-a însuflețit și mai mult 
cînd s-au oprit asupra regiu
nii Oltenia — regiunea lor. 
Utemista Doina Popescu vor
bind despre dezvoltarea indus
triei a amintit noile obiective 
industriale construite în regiu
nea Oltenia.

Studierea în cerc a docu
mentelor Congresului al IlI-lea 
și Plenarelor C.C. al P.M.R.. 
a Raportului tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la se
siunea extraordinară a Marii 
Adunări Naționale din aprilie 
1962 și a expunerii făcute cu 
prilejul celei de a 15-a aniver
sări a Republicii și a altor do
cumente de partid și U.T.M. a 
avut un roi hotărî tor în îmbo
gățirea conținutului de idei a 
învățămîntului politic și le
garea lui mai strînsg de viața 
și munca tinerilor din gospo
dărie.

Convorbirea recapitulativă 
și-a atins scopul. Discuțiile au 
demonstrat 
viști și-au 
partidului 
hotărîți să 
mai mult avînt și putere pen
tru obținerea în acest an de 
către G.A.C. a unor mari pro
ducții vegetale și animale.

Rezultatele bune obținute de 
acest cerc politic sînt o dovadă

a felului în care s-a ocupat 
comitetul organizației de bază 
U.T.M. de conducerea învăță- 
mîntului politic în acest an. O 
dată cu deschiderea învăță- 
mîntului politic, comitetul 
U.T.M., împreună cu Dumitru 
Zamfir, propagandistul cercu
lui, au sprijinit îndeaproape 
pe fiecare cursant în însușirea 
materialului prevăzut în pro
gramul de studiu. Astfel, pen
tru înțelegerea mai temeinică 
a problemelor studiate, în cerc 
au fost organizate numeroase 
consultații. Au fost invitați și 
au dat consultații membri de 
partid, inginerul și tehnicianul 
gospodăriei.

Ajutorarea cursanților în 
studiu nu s-a oprit aici. încă 
de la începutul anului de învă- 
țărnînt politic, controlînd felul 
în care-și conspectează cursan- 
ții materialul studiat, pro
pagandistul a observat metode 
diferite de studiu, determinate 

. ' a 
cursanților, de pregătirea lor 

Pe

de experiența de studiu

politică de pînă atunci, 
loaza acestor observații el le-a 
acordat apoi un ajutor dife
rențiat. Unor cursanți, ca de 
pildă, Florea Băluțoiu, Maria 
Tecu, Ion Grăunțeanu le-a 
acordat mai multă aten
ție, ajutîndu-i să-și orga
nizeze mai bine studiul, să 
desprindă ideile principale din 
cele studiate, să facă legătura 
dintre acestea și activitatea 
lor practică. Așa se explică de 
ce, chiar și acei tineri care 
întîmpinau la început greutăți 
in studiu s-au putut prezenta 
atît la seminariile din timpul 
anului cît și la cele două con
vorbiri recapitulative, bine 
pregătiți, capabili să participe 
1:. toate dezbaterile din cerc. 
Experiența bună cîștigată de 
comitetul organizației de bază 
U.T.M., cît și de propagandis
tul cercului va trebui genera
lizată în viitorul an de învă- 
țămînt politic U-T.M.

■
 e lingă cultivarea 

griului și a porum
bului, o îndeletni
cire de bază a 
colectiviștilor din 
raionul Drăgă-
nești-Olt, regi

unea Argeș, este creșterea a- 
nimalelor. La sfîrșitul anu
lui acesta șeptelui proprietate 
obștească va spori cu aproape 
2 000 de bovine, 2000 de por
cine si peste 7 000 de oi.

Se înțelege că pentru buna 
întreținere a animalelor, pen
tru creșterea productivității 
lor este nevoie de o bază fu
rajeră bogată. Conducerile 
G.A.C., specialiștii, au studiat 
toate posibilitățile pentru asi
gurarea nutrețurilor necesare 
și pentru crearea de rezerve, 
atît prin mărirea suprafețelor 
însămîntate cu furaje, cît și 
prin sporirea producției la 
hectar și au stabilit măsuri 
corespunzătoare. Astfel, cul
tura plantelor furajere se va 
extinde de la 7 000 de hectare 
cît a fost anul trecut, la 
10 400 de hectare, în care pon
derea cea mai mare o vor a- 
vea : lucerna, trifoiul, porum
bul masă verde și siloz, pre
cum și sfecla furajeră. Extin
derea suprafeței semănate cu 
nutrețuri se va face prin fo
losirea teraselor pomicole și 
viticole (600) ha și prin cul
turi duble și intercalate pe 
2 800 de hectare.

De asemenea, o suprafață 
de peste 3 000 de hectare de 
pășune slab productivă va fi 
cultivată cu plante furajere 
valoroase.

Folosind fiecare zi bună și 
lucrînd alături de mecaniza
tori, cu atelajele proprii, ma
joritatea gospodăriilor colec
tive au terminat de însămînțat 
întreaga suprafață destinată

r

culturilor furajere din epoca 
întîi.

Hrana vitelor din acest ra
ion este completată pe timpul 
verii prin pășunat, pajiștile 
naturale ocupînd o suprafață 
de peste 3 000 de hectare, a 
căror productivitate va spori 
prin efectuarea unor lucrări 
de întreținere și îngrășare. 
Unele gospodării colective cu 
sector zootehnic mare și cu 
suprafețe mai întinse de pă
șuni, așa cum sînt cele din 
Vilcele și Comani, de exem-

șune. Multe organizații de 
bază U.T.M. au întreprins de 
acum o serie de acțiuni pen
tru înfăptuirea acestui anga
jament. Astfel, în gospodăria 
colectivă din Crîmpoia a fost 
curățată de mărăcinișuri o su
prafață de 40 de hectare de 
pășune, la Băcălești tinerii au 
grăpat jumătate din cele 24 
de hectare de islaz, iar cei din 
Văleni au săpat șanțuri pen
tru scurgerea apelor de pe 
porțiunile joase de pășune.

Mai sînt însă și unele co-

pentru animalele proprietate 
obștească.

De fapt, în întregul raion 
sînt necesare măsuri mai ope
rative pentru urgentarea în
treținerii pășunilor, iar acțiu
nile tineretului să fie mai te
meinic organizate. Aceasta în
seamnă că, pe baza recoman
dărilor specialiștilor de la 
Consiliul agricol raional și a 
celor din unitățile agricole so
cialiste, să înceapă și să con
tinue lucrările necesare fie
cărei suprafețe în parte. A-

La întreținerea pășunilor naturale

o mai bună organizare a acțiunilor 

tineretului
piu, au îngrășat pășunile cu 
mranită și must de grajd, 
le-au curățat de mărăcini fapt 
care va duce la dublarea pro
ducției de masă verde la hec
tar.

O contribuție importantă la 
lucrările de întreținere a pă
șunilor o poate aduce tinere
tul din raion, mobilizat de or
ganizațiile de bază U.T.M. 
Există un angajament concret 
în această privință. Tinerii co
lectiviști s-au angajat să în
grijească, prin muncă patrio
tică. 2 000 de hectare de pă-

mune unde, deși au existat 
suficiente „ferestre” bune și 
terenul era zvîntat, nu s-a 
efectuat nici o lucrare de în
treținere a pajiștilor naturale. 
In comunele Serbănești, Titu- 
lești și altele mărăcinișurile șj 
mușuroaiele mai acoperă . încă 
pășunea. Curățirea lor în 
timpul cel mai scurt și îngră- 
șarea cu gunoi de grajd a su
prafețelor mai slab productive 
duce, fără îndoială, la crește
rea producției de iarbă, la 
asigurarea, pe timpul verii, a 
unui nutret ieftin și valoros

cum este momentul potrivit 
pentru curățirea pajiștilor na
turale de resturile vegetale 
lemnoase rămase de anul tre
cut, pentru scoaterea cioate
lor, strîngerea și îndepărtarea 
pietrelor, împrăștierea mușu
roaielor. Apoi începînd de a- 
cum și continuînd pe tot par
cursul anului, trebuie distruse 
buruienile imediat ce răsar, 
pentru a se preîntîmpina a- 
jungerea lor la maturitate și 
împrăștierea semințelor lor, 
ceea ce ar duce la deprecierea 
pajiștii, la scăderea simțitoare

a valorii compoziției floristice, 
deci, la scăderea calității fu
rajului obținut.

Tot acum, este momentul să 
continue cu toată intensitatea 
îngrășarea cu mranită și must 
de grajd, grăpările, iar acolo 
unde se manifestă fenomene 
de eroziuni să se facă lucrările 
corespunzătoare (cleionaje, 
plantarea de perdele antiero- 
zionale etc.)

După cum se vede, este ne
cesar un întreg complex de lu
crări, prin efectuarea cărora 
poate spori mult producția de 
iarbă la hectar.

Cunoscînd bine toate ace
stea, comitetul raional U.T.M. 
este dator să ajute concret 
fiecare organizație de bază 
U.T.M. să acționeze prompt, 
să inițieze acțiuni cu partici
parea tuturor tinerilor la în
treținerea pășunilor. Acum, în 
aceste zile, este bine să se or
ganizeze o săptămînă sau o 
decadă specială de muncă pa
triotică pentru efectuarea lu
crărilor amintite. Și, privind 
în perspectivă, să se stabi
lească încă de acum asemenea 
săptămîni și decade ale mun
cii patriotice pentru etapele 
în care specialiștii vor reco
manda continuarea lucrărilor 
de întreținere a pajiștilor na* 
turale.

Numai printr-o bună organi
zare, prin urmărirea perma
nentă a modului în care se 
îndeplinesc angajamentele și 
prin ajutor concret dat fiecă
rei organizații de bază U.T.M. 
poate spori contribuția tinere
tului la asigurarea bazei fu
rajere necesare șeptelului în 
continuă creștere.

AURELIA POPESCU 
corespondentul 

„Scînteii tineretului” 
pentru regiunea Argeș

ROMANȚĂ 
COSMICĂ

Doi ani de la zborul lui luri Gagarin
Și el zbura 1 Intra în Univers I
Emoția îl urmărea, pe cînd
Văzduh și nori rulau în zbor invers,
Către pămînt, adine, către pămînt.

Și pline-i erau brațele de zbor, 
Cutreerate dulce. Și era 
Albastru văzul iui cercetător, 
Și-ntreg, de pe pămînt părea o stea

Și plin de cer zbura și desenat 
De stele mari, mirate, și de sori. 
Privea pămîntul tînărul bărbat 
Și-l deslușea prin pînze de culori,

Și cerul pătrundea atunci în el,
Ca seva-n arbori lin cutremurîndu-1. 
Venea din fald de purpuriu drapel,
Și alerga în sus cu tot pămîntul.

Alb-vălurit, mișcat și înstelat, 
E cerul ca o frescă de iurtună.

Surîde-n vreme tînărul bărbat, 
Chemat ca o maree către lună.

ADRIAN PÄUNESCU

Dimineața
ti 1

Si-nalță gindul aripa, ușoară, 
Incendiind cu flacăra lui zorii. 
Iar prin inelul soarelui secara 
Strecoară snopii ei de traectorii...

Bogată activitate 
cuiWrai-artîsticâ

Intre noi,
• •

artiștii...“
spectacol creat de Teatrul 

de estradă „C. Tănase“ 
pentru colectivul

Uzinelor „23 Äugust“
Spectaco

lul prezentat, 
zilele trecute, 
de artiștii Tea
trului de estra

dă „C. Tănase” în fața munci
torilor și tehnicienilor de la 
Uzinele „23 August”, con
stituie un început pe ca- 
re-l salutăm cu toată căl
dura. In scopul realizării 
unei legături mai strînse a a- 
cestui gen de artă cu realită
țile specifice vieții noastre, 
pentru sporirea eficienței e- 
ducative a spectacolelor de 
satiră și umor, colectivul Tea
trului de estradă „C. Tănase”, 
la propunerea organizației de 
partid, a organizat o acțiune 
deosebit de valoroasă: alcătu
irea unor brigăzi artistice de 
agitație ale teatrului care să 
prezinte scurte programe ins
pirate din viața și activitatea 
oamenilor muncii din marile 
uzine și întreprinderi bucureș- 
tene și destinate, bineînțeles, 
în primul rînd, acestora.

Așa s-a născut spectacolul 
„Intre noi, artiștii” (text; An- 
gel Grigoriu, Romeo Iorgu- 
lescu, d.r. Cornel Constanti- 
nescu; muzica George Grigo
riu și Temistocle Popa ; regia: 
N. Dinescu ; conducerea muzi
cală : N. Patrichi; coregrafia: 
N. Sever), primul de acest fel 
primit cu însuflețire — în du
bla calitate de eroi și specta
tori — de muncitorii și tehni
cienii de la Uzinele „23 Au
gust”.

„Fiecare număr din program 
și-a atins cu precizie „ținta” 
—• spunea inginerul Anton 
Mânu — fiindcă textul a avut 
un conținut bogat și concret, 
pentru că ideile au fost expu
se cu claritate, prin mijloace 
artistice expresive și origi
nale”.

„Pe noi, artiștii amatori din 
uzină, care activăm în brigă
zile artistice de agitație din 
secții — spunea și Nicoleta 
Duminică, strungar în secția 

scrise. In munca pasionantă, 
dar îngreunată de lipsa atîtor 
documente — pe care a înce- 
put-o arhiva națională — au a- 
părut și surprize plăcute. S-a 
găsit, de pildă, o producție fără 
generic, fără titlu, al cărui a- 
nonimat îi sporește însă far
mecul. Un fel de Țăndărică 
machiat în genul fraților Max, 
care le imită, poate, unele 
„poante” dar e atît de amu
zant, de degajat în traversa
rea mahalalei bucureștene, in
cit te cucerește. Are mișcări 
agile de coregraf ce-l aminte
ște pe Charlot, ochi imobili dar 
plini de 
dune, a 
pe lingă 
tabil de 
Această 
de calități ale comicilor vre
mii cu spiritul moștenit pe 
malurile Dunării poate fi în
delung studiată: Jean Geor
gescu a descoperit o valoare 
autentică, care, chiar dacă ne
identificată ca nume, identifică 
o
a

mecanic-șef — ne-a interesat 
în mod deosebit spectacolul, 
mai ales pentru marea diver
sitate de forme folosite în 
scopul transmiterii unui con
ținut bogat și interesant“.

Reușita spectacolului se da- 
torește, în primul rînd, faptu
lui că autorii textului s-au 
documentat temeinic în uzină, 
izbutind să selecționeze pro
blemele esențiale ale produc
ției și ale atitudinii oamenilor 
față de muncă, sau în viața 
de toate zilele și să găsească 
mijloace expresive și atracti
ve pentru prezentarea lor sce
nică. Umorul folosit este de 
bună calitate și urmărește în
totdeauna un scop educativ. 
De pildă, calambururile de un 
umor irezistibil care abundă 
în sceneta „O poveste cu re
but” nu sînt mijloace comice 
„în sine”, ci îndreptate conti
nuu spre reliefarea ideii de 
bază: necesitatea evitării re
buturilor în producție.

Prin cele trei personaje: Șu- 
rubel (Ioana Matache), Matrița 
(I. Brandea) și Piuliță (Dodu 
Ionescu), regizorul N. Dines- 
cu a realizat o continuitate fi
rească între diferitele numere 
ale programului, asigurîndu-î 
o desfășurare susținută și su
ficientă omogenitate.

A fost bine venită introdu
cerea în program a cîntecului 
„Mugurel”, o izbutită creație 
a compozitorului Temistocle 
Popa, in melodia căruia se 
simte folosirea inspirată a u- 
nor intonații și ritmuri speci
fice folclorului nostru.

In ritmul legănat al „valsu
lui uzinei” — dedicat gazde
lor — artiștii Teatrului de es
tradă „C. Tănase” s-au des
părțit de noii 
tovarăși,
de la Uzinele „23 
promisiunea unei 
propiate revederi.

Unul din obiectivele princi
pale urmărite de organizația 
de bază U.T.M. din comuna 
Țițești, raionul Pitești, este și 
dezvoltarea activității cultura
le de masă.

Astfel, toți utemiștii au de
venit artiști-amatori, făcînd 
parte din formațiile artistice 
existente in comună : un cor 
care numără peste 120 persoa
ne, două brigăzi artistice de 
agitație, trei echipe de teatru, 
o echipă de dansuri, soliști vo
cali și instrumentiști.

Pentru faza intercomunală a 
celui de-al Vll-lea concurs al 
artiștilor amatori care va avea 
loc la 7 aprilie a.c., brigada 
artistică de agitație pregătește 
programul intitulat : „Azi ni-i 
viața îmbelșugată“ program 
inspirat din preocupările co
lectiviștilor pentru întărirea 
economico-organizatorică a 
gospodăriei noastre și din ac
tivitatea lor în campania de 
primăvară.

GH. ISTRATE
---- «----

Prelungi arcușuri limpede trecînd 
Prin razele ce-nalt țîșnesc, curate — 
Ideile ca lucrurile sînt
Din toate părțile iluminate.

Ard hotărîri înalte peste fețe 
Și sensuri fără umbră, în lumină 
Și-ți cadențăm această tinerețe 
Pe care tu ne-o lași pe frunți, senină !

M. NIȚULESCU 
corespondent

că tinerii colecti- 
însușit politica 

nostru și sînt 
muncească și cu

ION MARIA

Mereu tinăra, „Noapte Iurtunoasă' l a Timică și Maria Ciucurescu într-o scenă din filmul „Maiorul 
Mura’.
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lor prieteni și 
„artiști în meserie”,

August" cu 
cît mai a-

VOICHIȚA ARITON
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freamat înde
lung va fi fost în 
sala cinematogra
fului cînd, acum 
o jumătate de se
col, se proiecta 
prima realizare 

cinematografică românească! 
Întâmpinat cu zîmbete înde
lungate de scepticii autohtoni, 
ignorat ostentativ de străină
tate, aplaudat însă cu căldură 
de publicul larg, însetat întot
deauna de arta adevărată, fil
mul romînesc se năștea cu 
acel omagiu adus paginii glo
rioase a istoriei naționale : 
„Războiul pentru independen
ță”. Că erau multe stîngăcii, 
poate naivități. în inimoasa 
reconstituire poetico-istorică, 
toate acestea nu alterau însă 
emoția spectatorului de a- 
tunci, însuflețit și ieri ca ?i 
astăzi, nu atît de spectaculos, 
de ireproșabila tehnică a miș
cării maselor în cadru, ci de 
autenticitatea profundă, inte
rioară Pe care i-o trezea jocul 
sobru, patetic al unor actori 
ca Brezeanu ori Constantin 
Nottara.

cînd piața capitalistă lansa 
mărfuri și nu valori, pionieri
lor care, în ciuda condițiilor 
grele, a nepăsării sau ostilită
ții regimului burghez, au pus 
o piatră la temelia edificiului 
de astăzi, le-a închinat stu
dioul „Alexandru Sahia“ 
această emoționantă evocare 

In persoana lui 
cineast har- 

..Lanterna cu

O EMOȚIONANTĂ EVOCARE:

PIONIERII

ci-Lor. entuziaști ai artei 
nematografice intr-o vreme

antologică. 
Jean Georgescu, 
nic și talentat, 
amintiri” și-a găsit editorul și 
prefațatorul inteligent și plin 
de căldură al cîtorva din rea
lizările timpului, care au pu
tut fi salvate de arhiva noas
tră.

Prezentat în fața spectato
rului modern, tabloul cine
matografic național e variat 
și — desigur — inegal. El 
n-a putut fi scutit si de cîteva 
facilități în genul reclamei de 
acadele „Lache în harem”, 
utilă — numai ca mostră de 
felul în care Titircă inimă- 
rea, cu prăvălie de zaharicale 
în Lipscani, putea dispune, de 
film ca să-și sporească clien
tela. Sau de divertismente ba
nale, colorate numai de lim
bajul neaoș al moldoveanului 
vital și plin de frustețe. care 
a fost Tănase. Aproape sim
bolică pentru nota de robus
tețe și originalitate pe care 
o aduce totuși comedia româ
nească în această vreme, este

LANTERNA CU AMINTIRI
scena pătrunderii lui Tănase 
pe platoul de filmare al unui 
studio vienez. Dramoleta bu
levardieră în care trebuia să 
se înscrie ca fidel executant 
al stereotipelor indicații re
gizorale, actorul român, e răs
turnată de intervenția sponta
nă, plină de haz și personali
tate a popularului nostru co
mic. „Tănase _
geam, Tănase rămîne pe loc. 
e cavaler” - 
moldoveanul, __  .
plină de umor vienezului spil
cuit. gi, într-adevăr, ce a fost 
autentic, nepastișat după re
țetele facile ale vremii, a ră
mas din aceste filme. Chiar 
dacă schema dramaturgică a 
unora din ele, ca „Maiorul 
Mura”, „O noapte de pomină”, 
„Visul unei nopți de iarnă”, 
micile piese comice gen „O 
glumă” sau „Așa e viața” e

nu fuge pe

se încăpățina 
dină o replică

convențională, asemenea mul
tor producții străine, în fie
care există și acel „ceva” care 
le face originale prin culoare 
locală, specific al glumei, per
sonalitatea unui actor etc. 
Ordonanțele din „M ai o r ul 
Mura” (excelenți actori, între 
care îl recunoaștem pe G. Ti- 
mică), descind parcă din gale
ria eroilor populari, aducînd 
Pe ecrane umorul tradiționa
lului Păcală.

SA FACEM

SAZ DE NECAZ

Proverbul popular denume
ște specificul umorului carac
teristic celor cîteva momente 
filmate, selecționate în „Lan-

terna cu amintiri”. Un func- 
ționărel pricăjit, în căutare de 
lucru, se odihnește în Cișmi- 
giu după o alergătură zadar
nică de o zi întreagă. Alături, 
pe bancă, fumează tacticos, doi 
sătui. Tinerelul n-a mai pus în 
gură se vede, de nu mai știe 
cînd, o țigară. Și iată-l, cu un 
zîrribet inspirat și șugubeț, in- 
tocmindu-și o lungă țigaretă 
de hîrtie prin care trage înse
tat fumul țigării vecine. O 
„găselniță” cinematografică a 
inventivului actor și regizor 
Jean Georgescu ? Nu, ci o idee 
plină de haz, izvorîtă dintr-o 
tragică realitate socială, care 
a alimentat ani de-a rîndul 
marea comedie populară a lui 
Charlot sau Keaton.

Conținutul satirei e același 
și în gluma cunoscuților Stroe 
și Vasilache. Iată-l pe ultimul, 
regretatul cupletist, jucînd ro-

inteligență și vioi- 
la Buster Keaton și, 
toate, un haz inimi- 
Spiridon caragialesc. 
împletire amuzantă

autentic, a esenței comicului t 

caragialesc. Cu „Noaptea fur- ■ 
tunoasă”, ecranizată în 1942,1 
Jean Georgescu realizează va
loarea cinematografică clasică I 
a repertoriului nostru națio- I 
nai. Revăzînd admirabilele n 
secvențe ale atmosferei de la I 
„Union”, discuțiile de la Ar
hivă, dintre Ipingescu și Rică I 
Venturiano, conțopistul cu"

I
I

Iul unui „cline” ce își astîm- 
pără foamea sub masa unui 
ghiftuit slăbănog (cu cită gre
utate îl recunoaștem sub chi
pul tinerelului gurmand pe 
marele comic Birlic). „Trucul” 
e clasic și nu ne-ar mai impre
siona, poate, dacă el n-ar fi 
jucat cu atîta naturalețe de 
niște populare figuri ale tea
trului nostru de estradă, afir
mate tocmai prin nota de ori
ginalitate pe care știau s-o 
m,prime celor mai banale 
-heciuri.

tendință, o tradiție prețioasă 
școlii romînești de comedie.

PIESA CLASICA

A ECRANIZĂRILOR
UN COMIC

NECUNOSCUT

Istoria cinematografului no
stru are serioase capitole ne-

Filmul „O noapte furtunoa
să” și-a păstrat prospețimea 
în ciuda anilor, pentru că e o 
inspirație foarte cinematogra
fică, transpunere nu a peripe
ției caragialești ci a spiritului

pretenții de tribun democratic, 
ori confesiunea chiristigiului 
revoltat de urmărirea lui, 
„coate goale”, îți dai seama ce 
tezaur neprețuit de satiră sub
tilă, inteligentă s-a pierdut a- | 
poi, în ecranizările ulterioare. ~ 
Jean Georgescu a reușit pen
tru că n-a substituit < 
de filmat ochiului spectatoru
lui de teatru, ci a creat un film 
pe baza 1 
clasic. Proaspeți atunci, la în
ceputul carierii lor în 1 
toriul caragialesc, interpreți 
consacrați mai apoi, ca Radu 
Beligan, Giugaru, Birlic 
spontaneități fermecătoare de _ 
un haz firesc, comunicând di-1 
rect cu 
pelicule 
chilor noștri ele ni se par a- 
propiate ca un j 
pe care îl reîntîlnim cu emo
ție.

I 
aparatul | 
ectatoru- ■ 

itru, ci a creat un film a 
materialului dramatic I

reper-1 
pmr/pfî ■

I
au

publicul. Toate aceste a 
răsfoite prin fața o- i

! ni se par a- n
prieten drag, 9

I
ALICE MĂNOIU^JI



intre Radioteieviziunea romînă
și cea ungara

Comunist

(Agerpres)

Britanie

I N F O K M A T I I

loc 
co- 
ra- 
din

L. Ca
vineri

16-a ediție 
fotbal U.E.F.A.

cu

Cea de-a 
turneului de 
începe astăzi în Anglia 
participarea selecționatelor de
juniori a 16 țări europene. în 
prima fază a competiției, e- 
chipele se întrec în cadrul a 
patru grupe. Reprezentativa 

P. Romîne, după cum se știe, face parte

t

Semnarea unei convenții de colaborare

Marii

din

O întîmplare nu din cale afară de neobișnuită
(Urmare din pag. J)

și Jenö Kuti, amba- 
P. Ungare în R. P. 
membri ai ambasa-

și maiștri care 
școlii profesio- 

interesul pe

U.T.M. a 
la elevi 
bunurile 
recuno-

Ministerului Afacerilor Exter
ne, precum 
sadorul R.
Romînă, și 
dei.

de partid, muncitori 
în producție, care le 

elevilor despre felul în 
făcut ucenicia la stă-

merită a R.S.S.

intrată în

Un grup de muncitori de la Uzinele „1 Mai"-Ploiești, execută ultimele lucrări de verificare 
a instalației de foraj T. 50, care forează pînă la 1 200 metri adlncime

Foto: AGERPRES

O nouă promoție de strungari

SPORI
,,Mondialele' ‘ 

de tenis de masă
Ziua, a treia a probelor de simplu din ca~ 

drul campionatelor mondiale de tenis de masă 
a adus și primele mari surprize. Astfel, la 
simplu bărbați, jucătorul cehoslovac l-a eli
minat cu 3—1 pe fostul campion mondial Ian 
Kuo-tan (R. P. Chineză). La dublu mixt, de
ținătorii titlului mondial, Matsuzaki și Ogi- 
mura (Japonia) au fost învinși cu 3—1 de 
cuplul Cian Si-lin, Cen Min-sin (R. P. Chi
neză).

Trei dintre jucătorii romîni (Negulescu, Reti 
și Giurgiucă) s-au calificat în turul 4 la pro
ba de simplu. Negulescu a cîștigat cu 3—2 la 
englezul Harrison, Reti l-a învins cu 3—1 pe 
Jun Doc Chi (R.P.D. Coreeană), iar Giurgiucă 
l-a eliminat cu 3—0 pe belgianul Cussac.

Astăzi începe turneul 
de fotbal U. E. F. A.

R.
din grupa C împreună cu echipele U.R.S.S., 
Angliei și Olandei. Tinerii fotbaliști romîni 
susțin primul meci astăzi Ia Brentford în 
compania echipei U.R.S.S. Antrenorii echipei 
noastre au anunțat următoarea formație : 
Haidu, Lupescu, Grăjdeanu, Filimon, Mihăi- 
lescu, Piesa, Pavlovicî, Dumitriu, S. Avram 
(Popa) Nagy, Codreanu. REPRIZA A DOUA 
A ACESTEI ÎNTÎLNIRI VA FI TRANSMISĂ 
LA POSTURILE NOASTRE DE RADIO CU 
ÎNCEPERE DIN JURUL OREI 16,50 (ora 
Bucureștiului).

Alte meciuri care au Ioc astăzi: Anglia — 
Olanda ; Grecia — R. F. Germană ; Elveția — 
Scoția ; Italia — R. P. Ungară ; Franța — R.P. 
Bulgaria ; Irlanda de Nord — Belgia : R. S. 
Cehoslovacă — Suedia.

® Intre 21 și 29 aprilie, echipa selecționată de te
nis a tării noastre va susține la București primul 
meci internațional al sezonului. Tenismanii noștri 
vor primi vizita echipei U.R.S.S., care, ca și repre
zentativa noastră, se pregătește în vederea primului 
tur al „Cupei Davis". Echipa R.P.R. va întîlni în 
„Cupa Davis" între 3 și 5 mai la București echipa 
Elveției.

In actualul sezon, jucătorii noștri fruntași vor par
ticipa la campionatele internaționale ale R. P. Po
lone (Sopot), Austriei (Viena), Turciei (Ankara), Iu
goslaviei (Dubrovnik) și altor țări. Anul acesta, tra
diționala Balcaniadă de tenis se va desfășura la sfîr- 
șitul lunii iulie la Sofia. Campionatele internaționale 
ale tării noastre vor avea loc intre 9 și 16 iulie la 
București.

O Duminică dimineața, de la orele 10, la baza 
sportivă a clubului Steaua (Ghencea), se va desfă
șura prima „manșă" a concursului, moto cu obsta
cole la care și-au anunțat participarea aproape 100 
de concurcnți, reprezentînd cluburile Steaua, Dina- 
mo. Metalul, Voința și altele. Pe lista întrecerilor 
figurează numele unor alergători valoroși ca Tr. 
Macarie (Dinamo), M. Voicu (Voința), Șt. Ioanovici 
(Metalul), V. Szabo (Dinamo), I. Gheorghe (Steaua) 
etc. A doua „manșă" a concursului se va disputa la 
21 aprilie.

• Ion Cosma, Ia individual și Dinamo, pe echipe, 
sînt învingătorii competiției cicliste „Cupa F.R.C.“ 
încheiată ieri In Capitală. Ultima etapă București— 
Buftea—Ploiești—București a fost clștigată de ciclis
tul" dinamovist Marcel Voinea, care u parcurs 129 
km în 3h 22'14". In urma lui, la 10 secunde, a sosit 
un pluton de 8 alergători, printre care se aflau N. 
Grigore, I. Cosma, F. Cristescu, G. Bădăfă.

Clasamentul final individual: 1. I. Cosma (Dina
mo) 6h 07'03" ; 2. G. Bădără (Dinamo) la 1'06" ; 3. 
F. Cristescu (Voin/a) Ia 1'38" ; 4. M. Voinea (Di
namo) la 1'55" ; 5. G. Neagoe (Steaua) la 2'17" ; 6. 
C. Ciobanu (Voința Ploiești) la 2'53". De remarcat 
locurile foarte bune ocupate de tinerii cicliști G. Bă
dără și C. Ciobanu.

Clasamentul pe echipe: 1. Dinamo 18h 22'27"; 
Steaua la 6'32" i Voinfa București la 17'09".

(Agerpres)

li ■ delegatului C. C. 
al P. M. R.
la Congresul 
Partidului

Vineri, 12 aprilie,

La biblioteca clubului Fabricii de țevi din Roman.

a 
plecat spre Belgia tova
rășul Teodor Marinescu, 
membru supleant al C.C. 
al P.M.R., redactor șef al 
ziarului „Scînteia", care 
va reprezenta Partidul 
Muncitoresc Romîn la cel 
de-al XIV-lea Congres al 
Partidului Comunist din 
Belgia.

La plecare, pe aero
portul Băneasa, au fost 
de față membri ai C.C. al 
P.M.R. și activiști de 
partid.

Vineri Ia amiază a avut 
semnarea noii convenții de 
laborare între Comitetul de 
diodifuziune și televiziune 
R. P. Romînă și Radioteleviziu- 
nea ungară.

Convenția a fost semnată din 
partea romînă de Ion Pas, pre
ședintele Comitetului de radio
difuziune și televiziune din 
R. P. Romînă și din partea un
gară de Istvan Tompe, preșe
dintele Radioteleviziunii un
gare.

Au fost de față reprezentanți 
ai Radioteleviziunii romîne, ai

★
Seara, ambasadorul R. P. 

Ungare în R. P. Romînă, Jeno 
Kuti, a oferit un cocteil cu pri
lejul vizitei în țara noastră a 
delegației Radioteleviziunii 
ungare, în frunte cu Istvan 
Tompe, președintele Radiote
leviziunii ungare.

în educarea elevilor

forme multiple de activitate
„.„Școala m-a ajutat să devin 

un om adevărat". Cuvintele 
sînt adresate de fostul elev 
Ion Uliu, astăzi muncitor frun
taș la IPROFIL-Timișoara, co
lectivului Școlii profesionale 
forestiere din Caransebeș.

Educația sănătoasă a viitoru
lui muncitor începe odată cu 
primele noțiuni despre meserie, 
despre tehnică. Aceasta este 
una din preocupările de bază 
ale conducerii școlii, ale orga
nizației U.T.M. De felul cum se 
desfășoară acest proces depind 
în cea mai mare măsură re
zultatele bune la învățătură și 
în activitatea practică. La 
Școala profesională forestieră- 
Caransebeș se folosesc cele . 
mai variate metode, care să 
dezvolte interesul, pasiunea 
pentru profesiunea aleasă, a 
elevului, aflat încă la vîrsta la 
care se desparte cu greu de 
copilărie.

Elevii vin în școală din di
ferite regiuni ale țării, cu obi
ceiuri și temperamente diferite. 
Organizația U.T.M. nu a pier
dut din vedere acest lucru. în 
colaborare cu direcțiunea șco
lii a organizat vizitarea de că
tre aceștia a întreprinderii. Ele
vii anilor II și III le-au arătat 
lucrările executate, îi ajută să 
se cunoască între ei, să se or
ganizeze în cămin. Dispare ast
fel timiditatea proprie oricărui 
început. în fața vitrinelor cu 
machete de mobilă, executate la 
un înalt nivel estetic, proaspe
ții ucenici zăbovesc ore întregi, 
zile de-a rîndul. La un aseme
nea eveniment este prezent în
totdeauna și Cornel Urechiatu, 
secretarul comitetului U.T.M.

— Vă place ?
— Mult, foarte mult — 

pund emoționați copiii, 
executate de cei din anul

— Chiar și de cei din 
II — răspunde secretarul.

Urmează de fiecare dată o 
discuție. Elevii își deschid su
fletele, pun întrebări. Atmos
fera se încălzește și astfel e 
mai ușor să li se vorbească co
piilor despre profesia aleasă.

Le sînt arătate tablourile 
executate de absolvenți și fo
tografiile tradiționale — elevi

răs- 
Sînt 
III? 
anul

Studenii ai facultății de mașini agricole — Institutul politehnic Timișoara — împreună cu in
ginerul Ion lonescu, șef de lucrări la catedra de tractoare, discută despre întreținerea trac

toarelor. foto: AGERPRES

Cartagîna în flăcări: rulea
ză la Patria ; Lanterna cu a- 
mintiri : rulează la Republica, 
I. C. Frimu, Gh. Doja, 23 Au
gust, G. Coșbuc; Pescărușul 
negru : rulează la Magheru, E. 
Pavel, 1 Mai, Flacăra ; Tur
neul veseliei: rulează la V. A- 
lecșandri. București, Grivița, 
Ștefan cel Mare, Libertății ; 
Ilamlet: rulează la Tineretu
lui ; Vacanță la mare : rulea
ză la Victoria. V. Roaită ; Pa
tru inimi : rulează la Central : 
Contele de Monte Cristo : (am 
bele serii) rulează la Lumina; 
Camelia : rulează la 13 Sep
tembrie, Arta ; Program de 
filme documentare : rulează la

Timpuri Noi; Hatifa : rulează 
la Maxim Gorki ; Rîuî și 
moartea : rulează la înfrățirea 
între popoare ; O întîmplare 
extraordinară : rulează la Cui

ural; Balada husarilor : ru 
lează la Alex. Popov, M. Emi 
nescu ; Mongolii: rulează la 8 
Martie Celebrul 702: rulează 
la C. David ; Bunica Sabella :

și profesori — la sfîrșlt de pro
moție. „Și lor le-a fost greu la 
început, dar astăzi poartă cu 
mîndrie titlul de muncitor în 
cele mai moderne fabrici și 
combinate din industria lemnu
lui — vin explicațiile directo
rului Gheorghe Șendroiu.

Ideea că tot ce este în școală 
aparține elevilor a stat la baza 
multor acțiuni inițiate. De fie
care dată organizația 
urmărit să dezvolte 
răspunderea pentru 
școlii, să le dezvolte 
ștința pentru condițiile în care 
învață și se pregătesc. în adu
nările generale U.T.M. se dis-

care viitorii muncitori trebuie 
să-l acorde pregătirii lor.

Dragostea față de tovarășul 
de muncă și încrederea în forța 
morală a colectivului sînt su
biecte ale multor adunări gene
rale U.T.M. Elevii discută pe 
larg situația la învățătură și 
practică și ei înșiși stabilesc 
măsurile pentru lichidarea unor 
rămîneri în urmă. încă 
școală elevii sînt educați să-și 
ajute colegii. Sînt elevi care a- 
similează mai greu materia, alții 
care din neatenție nu se pre
gătesc așa cum trebuie. Elevii 
fruntași îi ajută cu răbdare, le 
explică de ce este necesar să

Din experiența comitetului U. T. M. de la 
Școala profesionala forestieră din Caransebeș

cută mult despre aspectul civi
lizat pe care trebuie să-l aibă 
clasele, dormitoarele, atelierele.

în școală elevii sînt educați 
în spiritul cinstei, al onoarei. 
Și în această direcție se 
folosesc forme interesante. în 
urmă cu cinci ani din ini
țiativa conducerii școlii și 
organizației U.T.M. s-a înființat 
un bufet cu autoservire.

La cămin sau în școală 
dulapurile de haine și cărți nu 
au încuietoare. Nici un elev nu 
se atinge de bunul colegului 
său.

S-a împămîntenit In această 
școală o disciplină firească, 
proprie zilelor noastre.

Sînt invitați la școală vechi 
activiști 
fruntași 
vorbesc 
care au 
pîn — zdrențuiți și înfometați, 
în antiteză, ingineri și studenți 
absolvenți ai scolii, vorbesc 
ucenicilor despre condițiile mi
nunate de învățătură și muncă 
pe care le au astăzi la dispo
ziție. Faptul că la „IPROFIL- 
Balta Sărată", fabrica în care 
elevii efectuează practica, lu
crează ingineri 
au fost elevi ai 
nale stimulează

folosești fiecare minut. După 
trei ani de școală fiecare va 
deveni muncitor. Va răspunde 
deci de o anumită parte a pla
nului de producție. Cum se va 
achita de această sarcină ? A 
primi ajutorul colectivului este 
o atitudine înaintată. Dar dacă 
lași totul pe seama acestuia fără 
să depui interesul cuvenit, frî- 
nezi mersul înainte al întregu
lui colectiv. Acest principiu a 
fost discutat pe larg în adunările 
generale U.T.M. care au anali
zat situația la învățătură pe tri
mestrul I. S-a arătat că sînt 
elevi care pot face mai mult. 
S-a făcut apel la conștiința fie
căruia. Rezultatele bune n-au 
întîrziat. Alături de elevi frun
tași ca Eleonora Nimara, Simion 
Radu, Elena Făget din anul I, 
Nicolae Popovici, Vasile Ma- 
nasi, Izidor BarticeL Costel Bo- 
ghianu din anul II, Maria Pau- 
liș, Tilică Ionașcu din anul III 
și alții, s-au ridicat elevii Mi- 
hai Derbac din anul I, Gheorghe 
Lupu și Nicolae Filimon din 
anul III care — mai ales la lu
crările practice — au lichidat 
rămînerea în urmă și se nu
mără printre cei care execută 
fără greșeală piesele sau an- 
samblele. Și încă ceva : pe tri-

mestrul II nu există nici o ab
sență nemotivată.

Educatorii se ocupă îndea
proape de felul în care elevii 
își petrec timpul liber, cum își 
gospodăresc banii. Conducerea 
școlii, organizația U.T.M. dis
cută cu aceștia, stabilind îm
preună formele de educație ce 
trebuie folosite. Comitetul 
U.T.M. antrenează pe elevi la 
o largă participare la viața cul- 
tural-sportivă. Aici există opt 
brigăzi artistice de agitație pe 
clase și una pe școală, cu pro
grame bine închegate, cu un 
conținut mobilizator, educativ. 
Școala mai are o echipă de tea
tru, una de dansuri și cor. Car
tea este unul din prietenii a- 
propiați ai elevilor. Biblioteca 
le pune la dispoziție peste 7 000 
de volume.

Măsurile de educare a uce
nicilor converg toate către ace
lași țel : formarea unor oameni 
de nădejde în producție, cu 
o conștiință muncitorească îna
intată.

Ing. ARTHUR IOAN

O nouă promoție de strun
gari, absolvenți ai Școlii profe
sionale de ucenici de pe lingă 
Uzinele constructoare de ma
șini din Reșița, a intrat în pro
ducție. Cunoștințele acumulate 
în școală și activitatea practică 
desfășurată în uzină au permis 
tinerilor strungari să dobîn- 
dească o bună calificare profe
sională. Ei lucrează acum în

producție
sectoarele prelucrătoare de pie
se de mare precizie.

In prezent, la școlile profe
sionale de ucenici de pe lîngă 
aceste uzine se pregătesc să de
vină strungari, frezori, lăcătuși, 
electricieni, sudori, forjori, tur
nători etc. alți peste 1 700 de 
tineri. Viitorii meseriași au la 
dispoziție săli de cursuri, labo
ratoare și ateliere-școală, bi
blioteci de specialitate.

(Agerpres)

rulează la Unirea, B. Delavran- 
cea ; Rebelul: rulează la Alex. 
Sahia, Miorița, Floreasca ; Cli
nele sălbatic Dingo: rulează 
la T. Vladimirescu, Moșilor ; 
Un erou în papuci: rulează la 
Munca ; Teroare în munți: 
rulează la Popular ; Aventu
rile lui Huckleberry-Finn : ru
lează la 16 Februarie ; Mira
jul : rulează la I. Pintilie; 
Șapte dădace : rulează la Vol
ga, G. Bacovia ; Inelele glo
riei : rulează la Luceafărul; 
Frumoasa Lurette : rulează la 
Olga Bancic ; Noapte necruță
toare : rulează la Drumul Se
rii ; Omul merge după soare : 
rulează la 30 Decembrie ; Di
vorț italian : rulează la Aurel 
Vlaicu.

lui V. Alecsandri”. Am stabilit 
materialul și am ales din fiecare 
clasă cîte 3 reprezentanți pentru 
concurs (Cornelia Stoian). 9 III... 
Azi am anunțat din nou vizita
rea Muzeului Central Militar... 
apoi, peste două zile : 11 III...
Azi am anunțat președinții de 
grupă să treacă în caietul de 
grupă însemnări despre vizitarea 
Muzeului (Anca Mihăilescu)...

Cît de grăitoare sînt aceste 
cuvinte : „am întocmit”, „am 
organizat”, „am anunțat”. Toate 
acestea le fac instructorii de 
pionieri, cu dragoste, ce-i drept. 
Iar copiii asistă, participă doar 
la activități ca simpli invitați. 
Dar de ce așa ? Copiii știu că 
organizația de pionieri este orga
nizația lor, și aceasta le umple 
sufletul de mîndrie. Vor să fie ei 
inițiatorii diferitelor activități, 
să fie ei organizatorii. Iar in
structorul, pe care îl iubesc și îl 
stimează, să le fie sfătuitor, în
drumător, să-i ajute. De ce să nu 
folosim bogăția de idei a copii
lor, să nu le stimulăm inițiativa 
și fantezia lor ? Le avansăm ast
fel încrederea. îi facem să simtă 
răspunderea pentru ACTIVITA
TEA LOR.

De amploarea interesului și 
dorințelor pozitive ale copiilor 
tovarășa Elena Cazan s-a convins 
odată mai mult propunînd unui 
număr de copii să scrie pe hîrtie 
ce ar dori să se mai facă pentru

ca activitatea pionierească să-i 
satisfacă mai deplin. Lista preo
cupărilor este impresionantă. Cei 
mai mulți au cerut să se organi
zeze vizitarea unor gospodării 
agricole colective, să cunoască și 
ei „orășenii”, satul, viața nouă a 
acestuia. Știm că azi cu greu mai 
poate cineva spune că-și cunoa
ște bine orașul iubit, și copiii au 
propus acțiuni pentru cunoaște
rea lui, să viziteze locurile lui 
noi, cartierele și arterele noi, să 
intre în marile uzine, și să nu le 
scape nici un muzeu. Să se în
treacă chiar în concursul „Cine 
știe mai mult despre București, 
capitala patriei”, despre locurile 
noi pe harta țării. Apoi, ar vrea 
să facă școala mai frumoasă, să 
strîngă fier vechi, dar să-l vadă 
cum se transformă el în oțel și 
în mașini, să organizeze, fie 
chiar și imaginar, o călătorie în 
Cosmos, în care ei să-și proiec
teze navele, tot ei să le piloteze 
și tot ei. să comunice rezultatele 
cercetării unor asemenea proble
me ca existența vieții pe alte 
planete. Iată și dorințele Con
stanței Pohrib : „Doresc să vizi
tez o gospodărie colectivă, să 
merg împreună cu detașamentul 
la munte și să vizitez toate uzi
nele din București. Ce bine ar fi 
dacă am merge cu tot detașa
mentul și cu tovarășa instructoa
re prin cele mai frumoase locuri 
ale țării!”.

Iată deci că programul de ac
tivități poate fi alcătuit de pio-

nieri. Ei sa aleagă tema con
cursului „Drumeții veseli” și pe 
concurenți, ei să organizeze și 
să pregătească cutare excursie 
sau vizită, fără a fi nevoie ca 
cineva 
să-i tragă 
însemnare 
zată, deși, 
le-ar face 
structorului de pionieri. Altfel 
pionierii nu simt îndeajuns că 
activitatea e a lor. Vor fi mai 
mult spectatori și nu organizatori 
pricepuți și plini de inițiativă a 
propriei lor activități.

Iată și o altă descoperire a in
structoarei noastre superioare. 
Constanța și ceilalți năstrușnici 
amatori de pozne de tot felul 
sînt pionieri care n-au nici o 
sarcină pionierească precisă. Un 
sondaj, pe care l-am inițiat ad- 
hoc, a arătat că pionierii care au 
făcut ceva precis pentru colec
tiv, care să aibă o răspundere cît 
de mică din partea grupei sau 
detașamentului din care fac par
te sînt încă puțini. De aceea le
gătura pionierilor cu viața de or
ganizație slăbește, acestora nu le 
mai trezește interesul, nu le mai 
satisface setea lor de acțiune.

Cîte nu vor să facă copiii. Tre
buie doar să-i ajutăm, să-i în
demnăm, să-i încurajăm. Vor să 
„facă pe grozavii”, să-și arate 
curajul ? De ce s-o facă cobo- 
rind pe burlan ? Să le îndrep
tăm acest curaj pe un făgaș bun, 
pionieresc.

,să-i anunțe”, ca cineva 
de mînecă, să scrie o 
despre acțiunea reali- 
desigur, toate acestea 
sub îndrumarea in-

încheierea unui program 
de schimburi culturale, științifice 

și în domeniul învățămîntutui 
între R. P. Romînă 
și Marea

în urma discuțiilor care au 
avut loc la Londra, între 8 și 
10 aprilie 1963, s-a căzut de a- 
cord asupra unui program de 
schimburi culturale, științifice 
și în domeniul învățămîntului 
între Republica Populară Ro
mînă și Marea Britanie, pe pe
rioada 1 aprilie 1963—31 mar
tie 1965.

Noul program, care este mai 
cuprinzător decît programele 
precedente, prevede un număr 
sporit de contacte pe linie de 
învățămînt superior, între cer
cetători științifici și alți spe
cialiști, precum și colaborare

în domeniul artei, cinemato
grafiei și radioteleviziunii.

Cele două guverne sînt în
credințate că dezvoltarea rela
țiilor culturale va ajuta la 
promovarea pe mai departe a 
înțelegerii dintre cele două po
poare.

Programul a fost încheiat la 
11 aprilie printr-un schimb de 
scrisori între trimisul extraor
dinar și ministru plenipoten
țiar al R. P. Romîne la Lon
dra, Al. Lăzăreanu și R. L. 
Speaight, directorul contacte
lor est-vest din Foreign Office, 
în numele lordului Home, mi
nistrul de externe al 
Britanii.

Cu prilejul zilei de 11 apri
lie — Ziua internațională a 
foștilor deținuți și deportați 
politici antifasciști, în Capita
lă a avut loc o adunare a oa
menilor muncii. La adunare 
au participat numeroși foști 
deținuți și deportați politici 
antifasciști.

A luat cuvîntui tov. Marin 
Florea lonescu, membru al 
Comitetului foștilor deținuți 
antifasciști.

*
Vineri, Filarmonica de stat 

Ciprian Porumbescu” din 
Ploiești, a prezentat un con
cert simfonic, la care și-a dat 
concursul violonista sovietică 
Olga Parhomenko, artistă e- 

Ucrainene.

Teatrul Național „I. 
ragiale” a prezentat, 
seara, în sala Studio, premiera 
piesei „Adam și Eva” de Au
rel Baranga, în regia lui Sică 
Alexandrescu, artist al po
porului.

★
Vineri seara a avut loc în 

sala Palatului R. P. Romine 
primul spectacol susținut de 
formația vieneză de muzică 
ușoară, condusă de Willy Fan
tei. Și-au dat concursul cîntă- 
reții Ines Tadio (Italia) și Pe- 
ter Hinnen (Elveția).

Formația va prezenta spec
tacole în aceeași sală pînă la 
21 aprilie, după care își va 
continua turneul la Timișoara.

(Agerpres),

Dar știu ei ce înseamnă un 
fapt de curaj pus în slujba unui 
scop nobil ? Ei cred că a fi cu
rajos înseamnă să faci cine știe 
ce lucru ieșit din comun. Or, ac
tivitatea lor școlară și pionierea
scă le oferă posibilitatea la fie
care pas să înfăptuiască ceva 
deosebit, să-și pună la încercare 
ambiția sănătoasă, atît de stimu- 
latorie cînd este bine canalizată.

Iată cîteva exemple. Și în cla
sa Constanței, și în alte clase, 
sînt elevi mediocri și elevi slab 
pregătiți. Știm cît de 
sînt copiii ca clasa in 
vață să fie fruntașă, 
bună din școală. E un 
care ei aspiră. Cu elevi mediocri 
clasa nu poate fi însă fruntașă. 
Ce util ar fi o discuție a instruc
torului cu copiii, care să pornea
scă de la dorința acestora ca 
clasa lor să fie fruntașă. Sîntem 
convinși că pionierii ar veni cu 
multe idei cum să facă ca elevii 
slabi și mediocri să devină elevi 
buni. Aceasta ar fi o acțiune a 
lor, un obiectiv propus și reali
zat de ei. Dorința de a izbuti 
i-ar determina să fie exigenți cu 
colegii care nu învață — să fie 
adevărați colegi. Cu cită mîndrie 
ar consemna ei în jurnalul deta
șamentului faptul că au reușit să 
facă școlii, organizației de pio
nieri și părinților o bucurie : la 
sfîrșit de an școlar clasa lor să 
poarte titlul de fruntașă.

Sau, de ce nu am stimula do
rința de activitate a copiilor, nă-

dornici 
care în- 
cea mai 
titlu la

zuința lor de a avea o respon
sabilitate serioasă. Tovarășa di
rectoare a școlii, Minerva Iacob, 
este deputată chiar în circum
scripția unde se află școala. O 
discuție cu dînsa despre trebu
rile gospodărești ale raionului ar 
sugera copiilor ideea de a deveni 
și ei harnici gospodari. Ce mîn- 
dri ar fi să primească în grijă 
un părculeț ; grija aceasta să 
meargă pînă acolo incit, pe echi
pe, în timpul lor de recreiere, 
pionierii să organizeze jocurile 
micilor vizitatori ai parcului. 
Răspunderea aceasta și-ar asu
ma-o cu bucurie avind sentimen
tul că fac ceva serios, deosebit. 
Iată cîmp larg pentru „neobiș
nuit", pentru romantism.

Desigur, n-am epuizat nici pe 
departe posibilitățile care există 
pentru a oferi pionierilor prile
jul să-și manifeste inițiativa, e- 
nergia, dorința de acțiune.

Merită cu adevărat să ne gîn- 
dim mai mult și rodnic cum să 
facem ca pionierii să trăiască din 
plin anii pionieriei, cu curaj și 
consum de inițiativă vie, în spi
ritul romantismului sănătos, iz- 
vorît din viața noastră nouă, să 
soarbă cît mai din plin bucuria 
copilăriei fericite dăruite lor de 
către partid, astfel ca ei, pășind 
în viață, în muncă, să fie nu 
spectatori, ci constructorii ei 
demni și activi.



În sprijinul păcii Succesul unei formații
rominești

SĂRBĂTORIREA

și dezarmării L
LONDRA 12 (Agerpres). — In 

cursul după-amiezii de 12 aprilie 
a început în Anglia tradiționalul 
marș anti-nuclear organizat în fie
care an din inițiativa organizației 
„Mișcarea pentru dezarmarea nu
cleară“, prezidată de canonicul 
Collins. La această puternică miș
care pentru pace participă peste 
10 000 de persoane.

După cum relatează agenția Reu- 
ter participanții Ia marșul Alder- 
maston (Centrul britanic de cerce
tări nucleare) — Londra au venit 
cu diferite mijloace de transport 
din toate colțurile Angliei. Printre 
participanți se află și numeroși 
străini. Cele 10 000 de persoane 
au pornit în marșul anti-nuclear 
care va dura patru zile, din fața 
Centrului britanic de cercetări nu
cleare și vor sosi luni la Londra 
unde va avea loc o puternică de
monstrație pentru pace. Partici
panții la marș poartă pancarte, 
prin care cer Angliei să renunțe 
la arma nucleară și să înceteze 
cursa înarmărilor nucleare.

împotriva staționării submarine
lor atomice ale S.U.A. in portu
rile japoneze.

La această mișcare de protest 
a hotărît să participe și Consi
liul de luptă al studenților îm
potriva „Tratatului de securitate 
japono-american și pentru apă
rarea păcii și democrației”.

Consiliul din Nagasaki al orga
nizației victimelor bombelor ato
mice și cu hidrogen a publicat o 
declarație în care protestează cu 
hotărîre împotriva staționării 
submarinelor atomice americane 
în porturile japoneze și împotri
va introducerii armelor atomice 
pe teritoriul Japoniei.

a Moscova s-a desfășu
rat recent un concurs al 

1 tuturor formațiilor ar
tistice care participă la acti
vitatea Teatrului internațional 
studențesc, înființat pe lingă 
Universitatea „Lomonosov”. 
Diferitele numere ale con
cursului au fost programate 
în marile întreprinderi din ca
pitala sovietică. Formația ar
tistică a studenților și aspi
ranților romîni, care învață la 
Moscova și care a interpretat 
programul său pe scena Casei 
de cultură a Uzinei „Krasnîi 
Proletarii”, s-a bucurat de un 
mare succes.

Printre cîștigătorii concursu
lui organizat de Teatrul inter
național studențesc se numără 
echipa de dansuri populare 
romînești, orchestra de mu
zică romînească.

ZILEI COSMONAUTICII
ÎN U R. S. S.

*

WASHINGTON. — Interzi
cerea experiențelor nucleare 
va preîntâmpina contamina
rea în continuare cu precipi
tații radioactive a atmosferei 
pămîntului, va atenua cursa 
înarmărilor și va opri răspân
direa armei nucleare în alte 
țări, se spune într-un apel a- 
dresat opiniei publice din 
S.U.A. de un grup de cunos- 
cuți oameni de știință, lideri 
ai sindicatelor și reprezentanți 
ai bisericii din Washington. 
Apelul cheamă la noi eforturi 
pentru realizarea cît mai grab
nică a unui acord privitor la 
încetarea experiențelor nucle
are.

Apelul a fost semnat de 25 
de oameni, printre care, Her- 
bert Jackle și John S. Tall, 
doctori în științe fizice, James 
B. Carey, președintele Sindi
catului muncitorilor din in
dustria electrotehnică si de ra
dio, și Victor Reuther, șeful 
secției internaționale a sindi
catului unit al muncitorilor 
din industria de automobile și 
avioane.

TOKIO. — Numeroase orga
nizații de femei și studențești 
din Japonia au început o cam
panie de stringere de semnături

Cercetări în legătură cu dispariția 
submarinului „rnrcsiicr“

WASHINGTON. — în timp 
ce toate speranțele de a regăsi 
în viață cele 129 de persoane 
aflate la bordul submarinului 
atomic american „Thresher“, 
care s-a pierdut în apele O- 
ceanului Atlantic, s-au spul
berat, atenția opiniei publice, 
după cum anunță agenția 
France Presse este atrasă de 
batiscaful „Trieste“ care va 
încerca să ajungă în apropie
rea submarinului.

După cum anunță agenția 
France Presse, submarinul 
„Seawolf“ care participă la 
cercetările pentru regăsirea 
epavei, a comunicat că ar fi 
reperat cu aparatele sale de 
ascultare sunete metalice ve
nind aproximativ din locul 
unde s-a scufundat submari
nul „Thresher“ pe lungimea 
de undă a emițătorului de a- 
larmă al acestuia. Potrivit 
comunicațiilor submarinului 
„Seawolf“ este vorba de sune
te metalice, care au fost au
zite în serii de cîte trei. Punc
tul exact al acestor zgomote 
se află puțin mai la sud-est de 
ultima poziție comunicată de 
submarinul „Thresher“. Cu 
toate acestea, comandantul 
marinei a afirmat că nu poa
te să fie vorba despre supra
viețuitori la bordul submari
nului. Dealtfel, anterior au

fost găsite piese detașate în 
mijlocul urmei de ulei, care a 
dat prima indicație că nava 
s-a scufundat într-adevăr. Un 
torpilor a raportat că a găsit 
la suprafața oceanului mănuși 
galbene și roșii identice cu 
cele purtate de membrii echi
pajului submarinului „Thre
sher“.

WASHINGTON. — Agenția 
Reuter relatează că B. Ket
chum, director adjunct al Ins
titutului Oceanografie de la 
Cape Cod, a declarat că i se 
pare sigur că o mare cantita
te de radioactivitate se va a- 
dăuga apelor oceanului în re
giunea în care s-a scufundat 
submarinul „Thresher”. „A- 
ceasta se va dispersa în apele 
de adîncime înainte de a a- 
tinge suprafața”.

MOSCOVA 12 — Corespon
dentul Agerpres transmite : 
In marea sală a Congreselor 
din Palatul Kremlinului a a- 
vut loc la 12 aprilie o adu
nare festivă a reprezentanți
lor oamenilor muncii din 
Moscova consacrată zilei 
Cosmonauticii. In prezidiu a,u 
luat loc conducători de partid 
și de stat ai U.R.S.S., cosmo
nauta luri Gagarin, Gherman 
Titov, Andrian Nikolaev, Pa
pei Popovici, numeroși oa
meni de știință, fruntași ai 
muncii comuniste, mareșali și 
generali.

Mstislav Keldîș, președin
tele Academiei de științe a 
U.R.S-S., a declarat în cuvin- 
tarea sa că Ziua Cosmonauti
cii este o „sărbătoare a tutu
ror oamenilor sovietici”. „în
făptuirea primului zbor cos
mic, a spus el, a fost posibilă 
datorită muncii uriașe a în
tregului popor care a știut, 
sub conducerea partidului co
munist, să obțină o înflorire 
fără precedent a patriei socia
liste și să înfăptuiască într-o 
perioadă scurtă un salt uriaș 
in economie, tehnică, știință, 
cultură”.

El a vorbit apoi pe larg des
pre istoricul asaltului Cosmo
sului. „Uniunea Sovietică, a 
subliniat el, începînd cu lan
sarea primului satelit artifi
cial din lume al Pămîntului 
se află în avangarda cercetă
rilor cosmice. Greutatea uri
așă a navelor-satelit cosmice 
ne îngăduie să deținem cu 
fermitate întâietatea în ceea 
ce privește durata zborurilor 
omului în Cosmos. Lansarea 
rachetelor în direcția Lunei, 
atingerea Lunei, zborul în ju
rul Lunei și fotografierea păr
ții ei invizibile — toate ace
stea rămîn realizări neîntre-

cute ale științei și tehnicii so
vietice“.

„Omul sovietic, a spus în 
încheiere acad. Keldîș, va în
făptui încă multe fapte glo
rioase, va pătrunde departe 
în Univers, va ajunge pe pla
netele sistemului solar. Vic
toria eroică a primilor făuri
tori ai navelor cosmice so
vietice și a 1 ' "
cosmonauți va rămîne 
unul din evenimentele 
mai strălucite din istoria 
turii omenești”.

Luînd apoi cuvîntul, 
Gagarin, primul cosmonaut 
sovietic, a subliniat că cele 
două sute de ore petrecute de 
cosmonauta sovietici în Cos
mos demonstrează superiori
tatea netă a științei sovietice.

Ziua Cosmonauticii a fost 
sărbătorită în mod festiv și 
în celelalte orașe din Uniunea 
Sovietică.

primilor piloți 
i rămîne însă 

cele 
cul-

luri

Parlamentari britanici cer

lărgirea comerțului

cu țările socialiste

LONDRA. — La 10 aprilie, 
în timpul discuțiilor în Came
ra lorzilor, pe marginea pro
iectului bugetului a fost ridi
cată din nou problema lărgirii 
relațiilor comerciale dintre 
țările occidentale și socialiste, 
între alții, lordul Boothby 
(conservator), a cerut sporirea 
schimburilor comerciale din
tre Est și Vest. Lordul Stone- 
hame (laburist), care l-a spri
jinit pe lordul Boothby, a a- 
rătat că Anglia trebuie să ac
ționeze împotriva poziției ri
gide a S-U.A. Noi, a adăugat 
lordul Stonehame, trebuie să 
spunem deschis americanilor 
că nu intenționăm să renun
țăm la comenzi din cauza con
cepțiilor politice.

—'1

însemnări
Sensul unor convorbiri

viata

L E IC H I despre necazuriNew-York Times“
Solidari

cu profesorii universitare britanice

greviști
4 genția Prensa Latina 

transmite că, la 10 apri
lie, S 000 de profesori, 

asistenți și personal adminis
trativ de la universitățile chi
liene s-au alăturat grevei ce
lor 32 000 de profesori și în
vățători din Chile. Această 
grevă, care durează de 15 
zile, a fost declarată în spriji
nul cererilor de mărire a sa
lariilor. Cadrele didactice și 
administrative din universi
tăți cer, la rîndul lor, îmbună
tățirea salarizării și acceptarea 
altor revendicări.

Protestul

o

LMJ j.UJJill■ I e obicei, ziarele a- 
mericane publică 
relatări din Londra 
pe teme oarecum 
stereotipe. In vre
mea din urmă, în
armarea atomică și

Piața comună au de(inut „capul 
de afiș", firește, în compania 
curentelor întâmplări monde
ne de pe malurile Tamisei. 
„NEW YORK TIMES" ne-a fă
cut recent surpriza de a se ocu
pa de un domeniu mai puțin 
explorat de ziariștii din S.U.A.: 
soarta învătămîntului britanic, 
însuși titlul este grăitor: „En
glezii cer insistent localuri uni
versitare".

„NEW YORK TIMES" subli
niază din capul locului: „Lipsa 
de localuri universitare în An
glia provoacă nemulțumire și

studenților
Budosieziem

delegație a reprezentan
ților celor opt principale 
organizații studențești 

din Indonezia, însoțită de cîte- 
va sute de studenți și elevi, a 
făcut o vizită lui Sudibyo, se
cretarul general al Frontului 
Național al Indoneziei, și i-a 
remis o declarație de protest 
împotriva găzduirii în Indo
nezia a unor profesori ame
ricani — membri ai „Corpului 
păcii“. înmînînd această de
clarație lui Sudibyo, Nur Na-

sution, președintele Consiliu
lui de conducere al Mișcării 
studențești din Indonezia, a a- 
rătat că, sub firma „Corpului 
păcii” se ascunde o organiza
ție subversivă, care se află în 
slujba imperialismului ameri
can.

Sudibyo a declarat că va in
forma pe președintele Sukar
no despre protestul studenți
lor și elevilor împotriva găz
duirii în Indonezia a profeso
rilor membri Corpului
păcii

dezamăgire în 
lor și tinerelor 
meze cursurile 
forma universitară constituie o 
mare problemă, dar extinderea 
spațiului universitar este una și 
mai mare...".

Desigur, n-a fost descoperit 
nici un „secret". După cum 
menționează și ziarul american, 
încă din 1960 guvernul a numit 
o comisie de experți care să 
examineze „nevoile învățămîn
tului superior". Poate comisia 
a lucrat cu viteza melcului, sau 
poate nevoile ce trebuie inven
tariate sînt interminabile. Nu 
știu exact. Am aflat doar că a- 
bia în acest an comisia își va 
termina raportul. Dar, între 
timp, cum remarca și „NEW 
YORK TIMES", lipsa de focuri 
în universități se accentuează. 
Este adevărat, unele măsuri au 
fost anunțate. Dar ele sînt de
parte de a rezolva problema a- 
tît de acută. Pentru că nu-i vor
ba doar de localuri, ci și de 
„greutățile cauzate de lipsa de 
fonduri și de cadre didactice".

Nu putem anticipa raportul 
comisiei desemnată a dezvălui 
necazurile universității britani
ce. Insă, în orice caz, este lim
pede că aceste necazuri n-ar 
exista sau ar fi mult atenuate 
dacă măcar o parte din banii 
destinați pentru rachete „Po- 
laris" ar căpăta o utilizare folo
sitoare școlii engleze.

rîndurile tineri- 
care vor să ur- 
superioare. Re-

M. RAMURĂ

Will 9 !

Tratativele tripartite
de la Cairo

CAIRO. — După cum anunță a- 
gentia France Presse, la 11 aprilie, 
la Cairo, au continuat tratativele 
între delegațiile R.A.U., Siriei și 
Irak în cadrul cărora au fost dez
bătute probleme legate de struc
tura politică a noului stat fede
ral și îndeosebi probleme referi
toare la formele constituționale ale 
acestei structuri.

Delegațiile au analizat recoman
dările Comisiei tripartite referitoa
re la noul parlament al statului fe
deral. Comisia a propus crearea 
unui parlament denumit Consiliul 
Națiunii, alcătuit din două came
re : un Consiliu al deputaților care 
va fi ales prin vot direct de că
tre toți cetățenii provinciilor ce al
cătuiesc statul federal, precum și 
un Consiliu al federației care va 
cuprinde un număr egal de repre
zentanți din partea R.A.U., Siriei 
și Irakului.

ensul sesiunilor succesive ale Consiliului ministerial 
al S.E.A.T.O. și Consiliului permanent al N.A.T.O. 
poate fi rezumat în două cuvinte : agresivitate și di
vergențe. Cele două întruniri desfășurate în cel mai 
strict secret, precum și numeroasele contacte bilate
rale înregistrate cu prilejul prezenței la Paris a mai 
multor miniștri de externe au constituit laolaltă o

încercare de a găsi un limbaj comun în aplicarea politicii agre
sive, atât în regiunea „acoperită" de S.E.A.T.O., cît și în ceea ce 
privește constituirea viitoarei forțe nucleare atlantice. Partici
panții la aceste tratative au încercat să reducă divergențele dintre 
ei dîndu-și mîna pe platforma politicii agresive, dar n-au obținut 
rezultatele scontate.

După ce, timp de doi ani, Consiliul ministerial S.E.A.T.O. nu s-a 
putut întruni din pricina divergențelor dintre vechii și noii colo
nialiști, sesiunea de la Paris a marcat un efort vizibil de a pune 
la punct mijloace în încercările de înăbușire a mișcării de elibe
rare națională pe continentul asiatic. Dispozițiile militare înscrise 
în comunicatul final exprimă tocmai dorința comună a partene
rilor din S.E.A.T.O. de a stăvili aspirația spre libertate a popoa
relor care au de făcut față opresiunii colonialismului „clasic” și 
neocolonialismului. Referirile din comunicatul final la Vietnamul 
de sud și la Laos, deși teritoriul acestor țări nu poate fi înglobat 
potrivit prevederilor acordurilor de la Geneva din 1954 în vreo 
alianță militară, constituie indiciul agresivității S.E.A.T.O. în fața 
înfrîngerilor suferite de trupele diemisto-americane din partea 
unităților de partizani sud-vietnamezi se pune acum la cale in
tensificarea amestecului grosolan nu numai al S.U.A., dar și al 
sprijinitorilor lor din S.E.A.T.O. în Laos, evenimentele care au 
succedat tragicei asasinări a ministrului de externe Q. Folsena, au 
confirmat că forțele agresive incitate de S.E.A.T.O. nu au re
nunțat la planurile lor în ciuda proclamării statutului de neutra
litate a statului laoțian. Dînd glas nemulțumirii Pakistanului, care 
a fost reprezentat la sesiune nu de ministrul de externe, ci de 
ambasadorul său la Paris, ziarul „Dawn" scria : „Washingtonul își 
atrage aliații în criza laoțiană pe care... el a provocat-o".

Faptul că în comunicatul final se anunță renunțarea la unani- 
?î!a?e_ Pentru adoptarea hotărîrilor în cadrul Consiliului 
S.E.A.T.O., confirmă poziția de dictat a partenerilor „majori” 
care au curmat pe această cale orice urmă de pretenție pentru 
respectarea părerii „celor mici”.
în continuarea activității diplomatice occidentale reîntâlnirea 

miniștrilor de externe ai S.U.A., Angliei și Franței, cărora Ii s-a 
alăturat colegul lor vest-german, în ședința de miercuri a Con
siliului permanent al N.A.T.O., a dat în vileag că planurile de 
constituire a forței nucleare atlantice provoacă încă frecușuri se
rioase. Principala divergență rămîne cea dințre cele două proiecte 
agresive : cel al forței nucleare atlantice și al forței de șoc na
ționale franceze. Seria de întrevederi ale secretarului de stat al 
S.U.A., Dean Rusk, inclusiv audiența la președintele de Gaulle, 
au determinat presa americană să se lanseze în aprecierea unei 
schimbări survenită în poziția franceză. Pretinsa maleabilitate a 
poziției franceze a fost pusă de corespondenții din Paris ai re
vistei „NEWSWEEK” și ziarului „NEW YORK TIMES” pe seama 
întârzierii survenită în înarmarea nucleară franceză. S-a zvonit că 
un consilier militar al președintelui Franței, și anume generalul 
în retragere Gallois, ar fi predat chiar un raport ambasadei ame
ricane la Paris din care reieșea că în fața perspectivei de a hu 
putea înjgheba „forța de șoc”, guvernul francez ia în considerare 
condițiile participării Ia celălalt plan agresiv și anume la forța 
nucleară atlantică. în opoziție cu aceste speculații, un purtător 
de cuvînt al Ministerului de Externe francez a ținut să precizeze 
că „în politica franceză nu a intervenit nici o schimbare de orien
tare”, guvernul său „punînd preț în continuare pe o forță nuclea
ră proprie”. La rîndul său, agenția FRANCE PRESSE preciza că 
„nu este vorba astăzi de o schimbare fundamentală a poziției 
franceze în cadrul alianței atlantice". în această lumină, entuzias
mul de comandă al presei americane față de impunerea necontes
tată a punctului de vedere al S.U.A. apare ca luarea dorinței drept 
realitate.

Militariștii vest-germani care jinduiesc după propria lor înar
mare nucleară nu au motive însă să fie îngrijorați de menținerea 
animozităților, deoarece ei mizează pentru scopurile lor atât pe 
sprijinirea forței nucleare atlantice, cît și pe cochetarea cu forța 
de șoc a Franței.

Intensa activitate de la Paris din ultimele zile a scos în evi
dență că înaintarea pe drumul cursei înarmărilor, care constituie 
o primejdie pentru pacea lumii, nu poate aduce nimic bun nici 
promotorilor politicii „războiului rece”.

In prezent, în Zanzibar au loc pregătiri intense pentru ale
gerile din iulie. După cum se știe, populația din această co
lonie, căreia Londra a fost nevoită să-i promită autonomia 
internă începînd din vara acestui an, luptă pentru indepen
denta imediată și înlăturarea deiinitivă a jugului colonial. 
In fotografie : Femei care așteaptă să le vină rîndul să se în

scrie pe listele electorale.

DJAKARTA. — La invi
tația președintelui Sukarno, 
la 12 aprilie, Liu Șao-ți, pre
ședintele R. P. Chineze, și per
soanele care îl însoțesc, au so
sit la Djakarta. Liu Șao-ți va 
rămîne în Indonezia opt zile.

Încercările de amestec ale 
S.U.A. în treburile interne 
ale Braziliei au provocat 
proteste vehemente din par
tea studenfilor brazilieni ca 
și din partea altor categorii 
de cetäfeni. Recent, studen
ții brazilieni au organizat un 
miting de protest împotriva 
unor declarafii ale ambasa
dorului S.U.A. Lincoln Gor- 
don care a calomniat Uniu
nea Națională a studenților 
brazilieni. în fotografie : as

pect de la miting.

Foto : PRENSA LATINA
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• HAVANA. — Lectorul 

universitar romîn Ion Po- 
povici, care se află într-o vizi
tă în Cuba, a vorbit la televi
ziunea cubană despre dezvol
tarea învățămîntului în R. P. 
Romînă.

De asemenea, la 9 aprilie 
sportivele romîne Iolanda Ba
laș și Maria Diaconescu au 
fost prezentate telespectatori
lor cubani în cadrul unei emi
siuni a televiziunii din Ha
vana. Cu acest prilej atletele 
romîne au vorbit despre dez
voltarea sportului în R- P. 
Romînă.

Iolanda Balaș și Maria Dia
conescu au participat la 10 a- 
prilie la concursul de 
care a atleților cubani 
jocurile panamericane 
avea loc în Brazilia.

prilie ia Philippeville, Ahmed 
Ben Bella, primul ministru al 
Algeriei, a declarat că atenta
tul împotriva ministrului afa
cerilor externe, Khemisti, a 
fost săvîrșit de elemente reac
ționare dirijate din străinăta
te. Acest act terorist, a con
tinuat Ben Bella, este prima 
verigă din lanțul de violențe 
organizate de contrarevoluțio
nari, în speranța de a distru
ge cuceririle revoluției alge
riene.

vor ti dejucate de hotărîrea și po
ziția fermă a poporului brazilian In 
apărarea libertăților democratice.

După eșuarea rebeliunii 
armate din Argentina

Z. FLOREA

O părere lucidă

verifi- 
pentru 
ce vor

• KUCHING. — Agențiile occi
dentale de presă anunță că la 12 
aprilie un detașament de patrioti 
din Sarawak a atacat o secție de 
politie din Tebutu situat la 37 
mile sud de capitala Sarawakului. 
Această acțiune, care constituie o 
confirmare a faptului că patrioții 
își continuă lupta împotriva domi
nației coloniale britanice, a pro
vocat neliniște în rîndul autorită
ților engleze.

• BOGOTA. — Agențiile de 
presă anunță că, recent, cîți- 
va subofițeri din localitatea 
Vuelta-Acuna (Columbia), au 
asasinat doi muncitori pentru 
simplul motiv că citeau un 
ziar comunist. Numeroși mun
citori care și-au exprimat 
protestul împotriva acestei 
crime au fost arestați, consti
tuția Columbiei prevede în 
mod formal libertatea cuvîn- 
tului și a presei.

• PHILIPPEVILLE. — Lu- 
înd cuvîntul la un mare mi
ting, care a avut loc la 12 a-

Tinerii americani—împotriva intervenției
S. U. A, in Vietnamul de sud

Organizația americană „Ti
neretul împotriva răz
boiului și fascismului“ a 

difuzat în colegiile și școlile 
medii din New York un ma
nifest în care demască actele 
inumane comise de militaris
mul american în cadrul „răz
boiului nedeclarat“ din Viet
namul de sud. „Populația din 
Vietnamul de sud, se arată în 
manifest, este decimată în 
masă. Bombele cu napalm 
șterg de pe fața pămîntului 
sate întregi. Conform noii stra
tegii de luptă împotriva parti
zanilor, femei și copii sînt arși 
de vii“.

în manifest se arată că „ni
meni nu a întrebat poporul

american dacă dorește să men
țină, cu prețul vieții fiilor săi, 
un regim care a închis în „la
gărele de reeducare” 25 000 de 
deținuți politici și care duce 
un război sortit eșecului, îm
potriva propriului său popor, 
ridicat la luptă“.

Un reprezentant al acestei 
organizații a declarat ziariști
lor că „tinerii americani, nu 
doresc să ucidă pe cei care 
vor să-și capete independența 
națională, sau să fie uciși în 
acest război, care nu cores
punde intereselor lor. Cerem 
ca trupele Statelor Unite să 
fie evacuate neîntârziat din 
Vietnamul de sud“.

WASHINGTON — După 
cum transmite agenția Asso- 
ciated Press, senatorul demo
crat Clairbome Pell a cerut 
în cadrul unei cuvîntări ro
stite în Senatul S-U.A. ca „A- 
merica să recunoască două gu
verne germane separate pînă 
ce se va putea ajunge la un 
acord Est-Vest asupra creării 
unei Germanii neutre și de
zarmate“.

• RIO DE JANEIRO. — Luind 
cuvintul în cadrul unui miting or
ganizat in orașul Belo Horizonte, 
unde întreprinde in prezent o vi
zită, președintele Braziliei, Joao 
Goulart, a declarat că măsurile a- 
doptate de guvern in vederea în
făptuirii unor transformări in 
structura socială și economică a tă
rii" se lovesc de rezistenta, uneori 
în forme violente, a claselor sau 
grupurilor refractare oricărui pro
gres“. El a arătat că greutățile 
create de aceste cercuri nu vor 
putea Împiedica guvernul brazilian 
să ducă mai departe planul de re
forme necesare dezvoltării tării.

In același timp, cunoscutul frun
taș politic brazilian Leonel Brizzo- 
la a declarat, în cadrul unei emi
siuni a televiziunii braziliene cd 
reacțiunea internă pregătește în 
prezent răsturnarea guvernului tă
rii. Brizzola și-a exprimat încrede
rea că aceste planuri ale reacțiunii

BUENOS AIRES. — In Argen
tina continuă arestările în rîndu
rile conducătorilor rebeliunii ar
mate care a eșuat săptămîna tre
cută.

După cum transmite agenția 
France Presse, poliția militară a 
arestat pe contraamiralul în re
tragere Arturo Rial, considerat 
drept „unul dintre principalii 
conducători ai rebelilor”. El a 
fost dus în insula Martin Căreia, 
unde se află de acum internați 
amiralul Isaac Rejas și contra
amiralii Mario Robio, Carlos San- 
chez Sanudo și Pedro Favaron. 
De asemenea, s-a anunțat ares
tarea generalului în retragere 
Fernando Elizoldo.

Intre timp, după cum realatea- 
ză agenția Reuter, guvernul ar
gentinian a dat publicității un 
decret prin care anunță interzice
rea oricăror contacte, în scopuri 
politice sau sindicale, între fos
tul președinte Juan Peron, aflat 
în exil la Madrid, și sprijinitorii 
săi din Argentina.

• MOSCOVA. — La 12 apri
lie s-a deschis legătura directă 
prin radio-telefon între Mos
cova și Belgrad.

In prezent, capitala Uniunii 
Sovietice este legată prin tele
fon și radio-telefon cu 108 țări 
ale lumii.

• BONN. — La 12 aprilie, din 
ordinul guvernului vest-german 
poliția din Dusseldorf a interzis 
intrarea în R.F.G. a unui grup de 
54 de luptători britanici pentru 
pace, invitați să participe la un 
marș antinuclear alături de luptă
torii pentru pace din regiunea in
dustrială Ruhr, După Cum țransmi-

te agenția France Presse cei 54 de 
cetățeni britanici au fost reîmbar- 
cați cu forța de poliția din Dussel- 
dorf pe bordul avionului cu care 
au sosit, dar pilotul nu a putut să 
decoleze întrucît pacifiștii au refu
zat să-și atașeze centurile de si
guranță. In seara de vineri 
avionul continua să se afle pe 
aeroportul din Dusseldorf, în
conjurat de polițiști vest-germani.

• SANTIAGO DE CHILE. — 
După cum anunță agenția Prensa 
Latina, in noaptea de 11 aprilie, 
pe străzile orașului Santiago de 
Chile au avut loc violente lupte 
între o coloană a profesorilor a- 
tiați în grevă și poliție. Ciocnirea 
a durat peste două ore și a început 
cind poliția a încercat să împie
dice coloana de protesori să ajun
gă în centrul orașului.

Avalanșe de zăpadă 
în Elveția

• GENEVA. —• Avalanșele de 
zăpadă și furtunile au stânjenit 
circulația pe șoselele și căile fe
rate elvețiene și au avariat fu- 
nicularele din Alpi. în ultimele 
24 de ore, trecătoarea Saint Got. 
bard, cale principală ce leagă 
Italia de Europa de nord, a fost 
blocată de două ori de zăpadă. 
Vînturi puternice smulg acoperi
șurile caselor și scot din rădăcină 
copacii, anunță agenția Reuter.

...Și 43 grade Ia umbră 
în Mexic

• CIUDAD DE MEXICO. — A- 
gențiile de presă anunță că de trei 
zile în partea septentrională a Me
xicului blntuie un puternic val de 
căldură. Potrivit agenției France 
Presse, pînă în momentul de față 
se semnalează șapte morți (șase 
copii și o bătrînă) și peste 700 de 
persoane șuieră de deshidratare 
din cauza căldurii.

Informațiile parvenite joi la 
prînz din orașele de la frontiera 
dintre Mexic și S.U.A. arată că 
temperatura atinge 43 de grade la 
umbră.
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WASHINGTON. 
După cum anunță a- 
gențiile occidentale de 
presă, hotărîrea com
paniei „Wheeling Steel 
Corp." de a majora cu 
începere de la 10 a- 
prilie prețurile la u- 
nele produse din oțel 
a produs o vie agita
ție la Washington. Po
trivit 
Press 
știrea 
de o 
rințe
Casa Albă și de o se
rie de amînări conse
cutive ale 
ședintelui 
vacanță 
Beach““.
doua criză a oțelului“ 
— cum o numesc a- 
gențiile occidentale de 
presă — a dat naștere 
la un adevărat „război 
al nervilor" între Casa 
Albă și industria side
rurgică, terminat, în 
cele din urmă, printr-o 
declarație a președin
telui Kennedy.

Contrar tuturor aș
teptărilor, Kennedy 
și-a început declarația 
printr-o serie întreagă 
de scuze menite să li
niștească conducerile 
marilor monopoluri 
din industria siderur
gică. Administrația, a 
spus el, nu caută să 
determine nivelul pre
țurilor sau al benefi
ciilor într-o industrie 
particulară", deși a re
cunoscut că scumpirea

agenției United 
International, 

„a fost urmată 
serie de confe- 
misterioase la

plecării pre- 
Kennedy în 
la Palm 
„Cea de-a

prețurilor în industria 
oțelului va face să su
fere cel mai mult pu
blicul american“.

Kennedy nu și-a as
cuns însă îngrijorarea 
în legătură cu faptul 
că o astfel de măsură 

risca să reanime 
a atras a- 

majorare 
produselor 
agrava di- 
economiei

„va 
inflația“. El 
tenția că o 
a prețurilor 
din oțel va 
ficultățile 
americane.

Președintele a lăsat 
să se înțeleagă că so
cietățile siderurgice a- 
mericane ar fi ultimele 
care ar avea dreptul 
să adopte măsuri de 
majorare a prețurilor 
deoarece ele au fost 
cele mai privilegiate 
de administrație. In a- 
cest sens, el a subli
niat că corporațiile si
derurgice americane 
au beneficiat anul tre
cut de facilități fisca
le în valoare de 
100 000 000 dolari. In 
același timp însă, a- 
doptînd un ton vădit 
maj aspru, el a preve
nit sindicatele siderur
gice să-și „modereze" 
revendicările care se 
așteaptă a fi formula
te în primăvara aces
tui an cu ocazia reîn
noirii contractului co
lectiv dintre oțelari și 
patronat, chipurile 
pentru „a nu agrava" 
și mai mult problema 
șomajului din indus
tria siderurgică. In a- 
cest sens, Kennedy a

relevat că în prezent 
aproximativ 100 000 de 
muncitori siderurgiști 
sînt șomeri. In conclu
zia declarației sale, 
Kennedy a subliniat 
din nou că adminis
trația nu se opune ma
jorării prețurilor la u- 
nele produse de oțel, 
așa cum a fost a- 
nunțată de societa
tea „Wheeling Steel 
Corp.“.

După cum reiese din 
corespondențele trans
mise din New York de 
agențiile de presă, de
clarația lui Kennedy a 
provocat „reacții favo
rabile“ în lumea de a- 
faceri, constituind o 
surpriză pentru cei 
care se temeau de a- 
doptarea unei poziții 
dure pentru a împie
dica societățile side
rurgice să ridice pre
țurile produselor lor.

Semnificativă, dealt
fel, în această direcție
— scrie agenția U.P.I.
— a fost reacția bur
sei, unde acțiunile so
cietăților din industria 
oțelului au înregistrat 
creșteri care depășesc 
„recordul tuturor tim
purilor".

Referindu-se la con
secințele economice 
ale majorării prețuri
lor oțelurilor, agenția 
U.P.I. subliniază că 
„potrivit aprecierilor 
unor economiști, acest 
lucru va provoca noi 
dificultăți economiei 
S.U.A."


