
Cum învață Proletari din toate tarile, uniți-vă!

tinerii mineri
inerii din Valea 
Jiului au încheiat 
anul care a trecut 
cu bune realizări 
în muncă. Produc
tivitatea muncii 
pe post a fost de

pășită cu aproape 30 de kg 
cărbune, au fost extrase peste 
plan mai mult de 130 000 tone 
cărbune cocsificabil și ener
getic.

Un rol important în obține
rea acestor rezultate l-a 
mai buna pregătire 
profesională a oame
nilor, preocuparea 
conducerilor exploa
tărilor miniere, sus
ținută de organizații
le U.T.M., pentru or
ganizarea și desfășu
rarea în bune condi
ții a procesului de ri
dicare a calificării.

Cea mai largă răs- 
pîndire o au aici 
cursurile de ridicare a 
calificării. Ele au fost 
organizate în toate 
minele, fiind frecventate de 
un mare număr de mun
citori. Numai la Lupeni, la 
aceste cursuri au fost cu
prinși peste 1 000 de mineri 
din care, aproape 800 tineri. La 
cursurile de la Lupeni au fost 
expuse pînă acum peste 20 de 
teme la vagonetari, ajutori de 
mineri, mineri, electricieni, 
mecanici, lăcătuși. Sub con
ducerea șefului de sector, 
un grup de ingineri și maiștri 
au întocmit tematica cursului 
pentru specialitatea respectivă, 
ținînd seama de sarcinile ac
tuale ale producției, de pro
blemele de muncă ce se ridică 
în sectorul respectiv și de ni
velul de cunoștințe al cursan- 
tilor. La sectorul III, bunăoară, 
s-a găsit că este necesar să se 
treacă în programă și teme ca 
acestea: „Metode de lucru cu 
care s-au obținut viteze mari 
la înaintări în abataje", „Să
parea și armarea lucrărilor 
miniere orizontale și înclinate, 
armate cu oțel", „Organizarea 
lucrului într-un abataj frontal, 
armat cu stîlpi metalici și 
grinzi în consolă" etc.

In anii trecuți, programul 
cursurilor de ridicare a califi-

avut

carii era stabilit la E. M. Lu
peni, după-amiază la ieșirea 
oamenilor din șut. Se nășteau 
însă o serie de inconveniente. 
Oamenii erau obosiți, nu mai 
erau suficient de atenți, frec
vența era slabă. De aceea în 
anul 1963—1964 s-a stabilit ți
nerea lecțiilor cu o oră îna
intea începerii schimbului, o 
dată pe săptămînă. Practica a 
dovedit că s-a procedat bine, 
eficacitatea cursurilor a sporit.

Atît la Lupeni cît și la Pe-

Din experiența
exploatărilor din Valea
Jiului iu organizarea
cursurilor de ridicare

a calificării

tică a problemelor, fiecare 
cursant execută practic, sub 
supravegherea lectorului, ma- 
tisarea propriu-zisă a cablului, 
pe faze.

La fel au fost organizate 
cursurile de ridicare a califică
rii la toate celelalte sectoare 
ale Exploatării miniere din A- 
ninoasa.

In toate exploatările miniere 
din Valea Jiului pătrunde cu 
pași repezi tehnica modernă.

Este semnificativ în 
această privință ur
mătorul exemplu : 
în cursul anului tre
cut s-au încărcat cu 
mijloace mecanice 
pe întreg Combina
tul carbonifer cu 
peste 15 000 de me
tri cubi de steril și 
cărbune mai mult 
decît s-a încărcat în 
1962. Aceasta în
seamnă că numărul 
mașinilor de încăr
cat a crescut me- 

Lucrările grele sînt

, cinteia 
tineretului wi
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Vii și livezi
pe încă 42 000 ha 

terenuri în pantă

A intrat in funcțiune

secția 
elec-
Ex- 

Ani- 
vară

trila, Vulcan, Aninoasa, Uri- 
cani etc. reține atenția carac
terul practic, de lucru, al 
cursurilor de ridicare a cali
ficării. Un exemplu. La 
funiculare a sectorului 
trico-mecanic de la 
ploatarea minieră din 
noasa, au sosit în
mulți tineri lăcătuși, absolvenți 
ai școlilor profesionale. In 
școală au învățat bine meseria, 
dar cu toate acestea în produc
ție s-au întîlnit cu probleme 
noi, legate de utilajele la care 
începuseră să lucreze. Cursu
rile trebuiau organizate astfel 
îneît tinerii să-și formeze cu 
acest prilej deprinderile nece
sare executării unor operațiuni 
noi. In programa cursurilor au 
fost astfel trecute, printre al
tele, și temele : „Executarea 
înnădirii sau matisării cabluri
lor de tracțiune", „Turnarea 
manșoanelor cablurilor de 
tracțiune", „Reglarea aparate
lor de cuplare la funicular" 
etc. Aceste lecții sînt predate 
de maiștrii Victor Butea 
Francisk Szuban, oameni 
o experiență în meserie 
peste două decenii și jumătate. 
Paralel cu prezentarea teore-

reu.
mecanizate într-o măsură din 
ce în ce mai mare. Rezultate 
deosebite au fost obținute și 
prin tăierea și transportul me
canic al materialului dar mai 
ales, în extinderea armării me
talice a galeriilor și abataje
lor. In aceste condiții cunoa
șterea amănunțită și operativă 
a utilajelor noi din dotare se 
impune peste tot. La Exploa
tarea minieră Lupeni, s-au 
organizat cursuri cu toți mi-

LAL ROMULUS 
corespondent al „Scînteii 

tineretului" pentru regiunea 
Hunedoara

Celor 132 000 ha terenuri în 
pantă supuse eroziunii solului, 
amenajate și plantate cu pomi 
și viță de vie în primii ani ai 
șesenalului, li se vor adăuga 
anul acesta încă 42 000 ha. 
Identificarea terenurilor și în
tocmirea proiectelor au înce
put încă din anul trecut, iar 
acum, în zilele de iarnă, meca
nizatorii și colectiviștii exe
cută lucrările premergătoare 
amenajării și plantării supra
fețelor prevăzute.

în acest an se vor executa, 
de asemenea, lucrări de pre
venire a eroziunii solului pe 
cea mai mare parte din tere
nurile arabile în pantă și se 
vor extinde măsurile de com
batere a eroziunii pe suprafe
țe însemnate prin culturi în 
fîșii sau benzi cu iarbă.

(Agerpres)

(Agerpres)

Extinderea

■

Prima linie tehnologică a noii 
uzine metalurgice din Iași

La Iași a fost dată în ex
ploatare prima linie tehnolo
gică de sudat țevi cu diametre 
de pînă Ia 4 țoii a noii uzine 
metalurgice din localitate. 
Pînă în prezent tînărul colec
tiv de aici a produs peste 
2 300 tone de țevi necesare in
dustriei constructoare de ma
șini, petroliere, chimice, șan
tierelor de construcții indus
triale și de locuințe.

Noua unitate, a doua de a- 
cest gen din țara noastră, are 
procesul de producție complet 
mecanizat și un înalt grad de 
automatizare. Laminoriști, tă
ietori, ștanțatori, care lucrează 
aici sînt muncitori calificați. 
Majoritatea s-au specializat la 
Fabrica de țevi sudate și la 
Uzina de țevi „Republica" din 
Capitală, Uzina de țevi

Roman ca și în alte întreprin
deri din țară. Alți tineri mun
citori se califică Ia locul de 
muncă, urmînd să muncească 
în cadrul liniilor tehnologice 
care vor întregi în curînd a- 
ceastă mare întreprindere ie- 
șană.

10 milioane lucrări
in bibliotecile universitare

(Agerpres)

Galați — cazinoul B r a t e ș

(Continuare în pag. a IlI-a)

șl după cum mărturisesc cel 
ce-1 cunosc — succesul ca ata
re, succesul în sine, acesta ve
nind ca un plus, ca o încunu
nare firească a faptelor sale

Studenții celor 15 
:cntre universitare din 
tara noastră au la 
dispoziție 46 biblio- 
t'eci centrale și peste 
~oo biblioteci în fa
cultăți, laboratoare și 
cămine. Acestea dis
pun de aproximativ 
To milioane lucrări 
științifice de speciali
tate, volume de litera
tură beletristică și di
verse publicații în 
limbile romînă, rusă,

franceză, engleză, ger
mană, italiană. O par
te din biblioteci între
țin legaturi permanen
te pentru schimburi 
de cărți și perio.dice 
științifice cu un- mare 
număr de instituții cul
turale și de învăță- 
rritni superior de pes
te hotare. Institutul 
politehnic din Bucu
rești, de exemplu, face 
schimburi, de publica
ții de specialitate cu

74 de țări, 'Institutul 
de construcții din 
București — cu 43 
țări, Biblioteca centra
lă universitară din 
Cluj —■ cu 51 de-țări. 
In cursul anului tre
cut, Institutul politeh
nic din Iași, a primit 
în cadrul unor aseme
nea schimburi, 685 lu
crări științifice din 
diferite țari ale lumii.

rețelei telefonice 
In regiunea Cluj

Lungimea circuitelor telefo
nice din regiunea Cluj a cres
cut anul trecut cu aproxima
tiv 300 km. Au fost realizate 
încă 19 legături telefonice in
terurbane, precum și o cen
trală telex automată la Cluj, 
pentru convorbiri cu Capitala 
și cu diferite regiuni ale țării. 
Printre realizările din anul 
trecut menite să îmbunătă
țească deservirea prin servi
ciile PTTR se numără, de a- 
semenea, noul local și centrala 
telefonică automata de la Tur
da, stația de televiziune din 
Cluj, noi agenții poștale să
tești etc. Numărul abonaților 
la radio a crescut în acest timp 
cu 10 000, iar la televiziune, de 
peste cinci ori. Datorită îm
bunătățirii condițiilor de dis
tribuire a presei prin extinde
rea transportului auto, a cres
cut și numărul abonaților la 
ziare și alte publicații, . 
nind acum un abonat la 
care al patrulea locuitor 
regiune.

Pentru «nul în curs 
prevăzute lucrări de extindere 
e centralei telefonice din Cluj, 
instalarea unor sisteme cu căi 
multiple telefonice interurba
ne, precum și lucrări de tele
comunicații determinate de 
sistematizarea unor oraș» din 
regiune.

reve- 
fie- 

■ din

sînt

(Agerpres)

Examenele studențești se 
apropie. Custodele bibliote
cii Facultății de științe na
turale a universității bucu- 
reștent este mal „asaltat" 

ca ori cînd...

Foto: E. COJOCARI)

Clnd la recentul concurs „Cine știe meserie, cîștigă" primul 
loc i-a revenit lui Vasile Vlas, nu s-a mirat nimeni. Tînărul 
montator de la IPROFIL „23 August" din Tirgu Mureș, evi
dențiat în întrecerea socialistă, a confirmat încă o dată înalta 

sa calificare profesională.
Foto : O. PLECAN

Colecții de lucrări 
ale tinerilor scriitori

Dintre cele ÎS colecții ale 
Editurii pentru literatură, 
două înmănunchează în între
gime lucrări ale tinerilor scrii
tori. In colecția „Luceafărul" 
au fost tipărite, de la înființa
rea sa, 30 de lucrări ale unor 
tineri autori care și-au văzut 
astfel creațiile adunate într-un 
volum. Anul trecut, de pildă, 
au apărut in colecție lucrări 
semnate de Sorin Titel, Con- 
stanța Buzea, Radu Cîrneci, 
Platon Pardău, Victoria Ana 
Tăușan.

Pentru tinerii prozatori și 
poeți de limbă maghiară, edi
tura tipărește colecția „Izvo
rul" în care au debutat, prin
tre alții, Lăszloffy Aladar, Ve- 
ress Zoltan, Bâlint Tibor, Szi- 
ves Sândor etc.

Lucrările tinerilor autori sînt 
prefațate de critici literari, 
prozatori și poeți de prestigiu. 
Cele două colecții apar intr-o 
prezentare grafică atrăgătoare.

(Agerpres)

GALAȚI (De la coresponden
tul nostru). — De curînd ora
șul Galați s-a împodobit cu o 
noua realizare arhitectonică 
dăruită de constructori, orașu
lui : cazinoul Brateș, construit 
în grădina publică.

Noul cazinou oferit gălățe- 
nilor îmbină în mod perfect

fantezia arhitectului cu price
perea zidarului și a mozaica
rului. Autorul proiectului noii 
construcții este tînărul arhitect 
Ștefan Cocioabă, care a mai în
tocmit și proiectele cîtorva din 
frumoasele blocuri ale orașului 
Galați.

cu eieoi
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CRAIOVA (De la corespon
dentul nostru). — La Institutul 
agronomic din Craiova, s-au 
desfășurat zilele acestea lucră
rile sesiunii științifice a Filia
lei din localitate a Societății de 
științe naturale și geografie. 
Au: participat cadre didactice 
de la cele două institute de în- 
vațămînt superior din oraș, pro-

fesori la școlile medii, natu- 
raliști, geografi, geologi și in
gineri silvici de la Stațiunea de 
cercetări silvice din Craiova. 
Au fost prezentate în cadrul 
sesiunii 24 de referate tratînd 
diverse probleme de zoologie, 
botanică, fiziologie vegetală, 
silvicultură și geografie.

printre elevii
N-a urmat, deci șablonul bio
grafic al „omului de succes* 
dintr-o veche și adeseori du
bioasă literatură, care-1 vroia 
pe erou, în fazele de început 
ale vieții, mediocru, ba poate 
mai rău ,pentru ca surpriza as
censiunii și a „succesului" să 
fie cu atît mai șocantă. Viito
rul inginer și conducător de 
mari șantiere se arăta, dimpo
trivă, sîrguincios, muncitor, or
donat, cucerind note bune în 
toate clasele; același lucru și

pista de lansare spre acest vii
tor, prin învățătură, printr-o 
specializare cît mai înaltă).

Iată-1 ieșind pe poarta facul
tății, cu diploma în buzunar, 
după studențescul banchet de 
adio; iată-1, tînăr inginer de 22 
de ani îmbrăcat într-un costum 
de sărbătoare, cu tîmplele vu
ind încă de veselia banchetu
lui, dar emoționat, plin de în
trebări și neliniști, așteptînd 
într-o încăpere cu pereți de 
seînduri, in care se mai afla o 
secretară care batea plictisită

din piele de căprioară (cadou de 
la mama sa, la absolvirea facul
tății), îi privește, îi cîntărește, 
ar vrea să-i ghicească. Mîine, 
azi poate, va ii ca ei, va arăta 
ca și ei, vor lucra împreună. 
Manualul și cursul șapirografiat 
sînt pline de cifre, calcule, 
scheme, vorbesc despre para
metri, indici, tehnologii, dar 
transpunerea lor în oțel și be
ton, ridicarea construcției pe 
cîmpul pustiu, sînt, de bună 
seamă, lucrul cel mai de preț, 
cel mai greu uneori, suprema 
învățătură pe care-o dobîndești

aripi, cel mult o învîrtire pe 
sol care duce la o confuzie a 
orbitelor : se crede că solul e 
de vină și e considerat inco
mod, negeneros, iar ratarea ca
pătă scuza subiectivă a „lipsei 
de șansă și de univers propi
ce". Se prea poate să fie pă
sări care renasc din propria lor 
cenușă, dar, o dată renăscute, 
dacă n-au știut nici înainte să 
zboare, nu vor realiza a doua 
oară nici firava desprindere 
aeriană a cenușei. Calculul in
gineresc (ca să revenim la 
eroul nostru) are prin firea lui 
linii dansate, și să nu se uite 
că Newton, fără să se fi înde
letnicit cu rimele, a fost un 
genial poet.

In decembrie 1960, reporte
rul „Scînteii tineretului" îl în- 
tîlnește pe llea în Moldova, 
pe șantierul complexului de 
cetăți petrochimice Roznov-Să- 
vinești. Transcriem din reporta
jul de-atunci un moment.

«...Incepînd fundațiile la fa
brica de amoniac, betonul tre
buia turnat continuu. Echipele 
se organizau pe schimburi, dar 
el (Ion llea, n.n.) iămînea con
tinuu la betonaie. „—De ce nu 
pleci, tovarășe inginer ? E 
noapte!" „—Fixăm în beton 
stîlpii metalici și n-avem voie 
să greșim nici măcar cu un 
singur milimetru. Vă dați sea
ma ce grijă trebuie să avem ?" 
Și nu s-a greșit nicăieri. Cînd 
fundația a fost gata, fermele 
metalice s-au îmbinat pe stîlpi 
cu ușurința cu care închizi o 
cutie de chibrituri. S-au turnat

I 
I 
I
I 
I 
I
I

a vîrsta de 29 de 
ani, inginerul Ion 
llea e directorul 
unuia dintre cele 
mai mari șantiere 
din 
iul 

chimic Craiova 
construcția a 14 
ne...

„Un succes !" 
poate, captivat, 
care visează tocmai asemenea 
lucruri, și desigur că această 
reacție, această posibilă primă 
reacție la biografia eroului 
nostru, nu poate fi ignorată. 
Nimic mai firesc, mai ales cînd 
ești tînăr, decît visul succesu
lui, visul izbînzii în viață : as
pirație cu virtuți creatoare, ri- 
dicînd la incandescență ener
giile sufletești (dar, după cum 
se știe, și cu primejdii...).

Ion llea n-a vizat, totuși, 
după cum ne mărturisește

țară — șantie-
Combinatului 

— conducînd 
fabrici moder- Treptele succesului

(Agerpres)

ILIE PURCARU

(Continuare în pag. a IlI-a)

va exclama, 
adolescentul

Premieră la Iași

A ÎNCEPUT
ETAPA A II-A

ultimele zile de vacanță pe. minunata pîrtie de schi (Agerpres)

și comunelor. Numai într-o 
singură zi, de exemplu, în re
giunea Crișana filmele prezen-

Teatrul național „Vasile 
Alecsandri" din Iași a prezen
tat marți seara in premieră 
primul spectacol din ciclul 
„Istoria teatrului universal". 
Spectacolul cu tema „Festiva
lul de tragedie antică" cuprin
de fragmente din „Prometeu 
încătușat" de Eschyl, „Antigo- 
na" și „Oedip rege" de Sofocle

și „Troienele" de Euripide. Re
gia este semnată de Crin Teo- 
dorescu, iar scenografia 
Marga Ene.

(șl, ca orice om tînăr,_ nefiind 
cu totul lipsit de orgoliu, suc
cesul, o dată ivit, i-a dat satis
facții)..

S-a născut într-un sat de Un
gă Sighișoara, din părinți ță
rani. Au fost patru copii, și 
drumurile vieții i-au dus pe fie
care spre alte zări, spre alte 
profesii. Ion Ilea a urmat li
ceul la Sighișoara, distingin-

în anii de studenție, la Facul
tatea de construcții din Timi
șoara. (Pe vremea aceea, prin 
1956, l-a întîlnit pentru prima 
oară reporterul ziarului nostru; 
atunci au apărut primele rîn- 
duri, nu tocmai multe, despre 
Ion llea, tînărul care, fremă- 
tînd de planuri de viitor, își 
prepara temeinic, inginerește,

TELEGRAMA

la mașina de scris. E toamnă, 
plouă, e frig, vîntul pătrunde 
prin giurgiuvelele ferestrei 
prost chituite, „godinul" de 
metal ruginit scoate fum. Tînă
rul așteaptă, protocolar, să in
tre la șeful de șantier, să i se 
prezinte, să-și primească locul 
de muncă și primele sarcini. 
Așteaptă de mult; pe lingă el 
trec, mistuindu-se grăbiți înă
untru, la „șef", cu întîietatea 
problemelor arzătoare ale pro
ducției, tot felul de oameni, 
unii bat la ușă, alții dau buzna 
și par furioși, și toți, aproape 
toți, sînt plini de pămînt și de 
var pe veștminte, iar tînărul in
giner, ascunzîndu-și în buzunar 
frumoasele-i mănuși nou-nouțe

răsfoind — carte plină de taine 
— sufletul omului.

Cuprins cu un compas și un 
echer, un fragment de univers 
din sectorul unui combinat are 
implicată cunoașterea fină a 
ceea ce se cheamă „unitatea 
umană sensibilă* din respectiva 
unitate; o dată scăpată din 
vedere această filtrată cunoaș
tere — din raza unui cerc sau 
din unghiul unui calcul pe-o 
latură — hîrtia devine moartă 
și nu se mai poate suprapune 
pe desfășurarea vie a capacită
ților creatoare pe care le deți
ne un șantier. Propulsarea gîn- 
dirii tehnice, fie pe bază de 
calcul rigid, fie fundată pe iri- 
tație accidentală, nu poate da

I 
I
I 
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Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc 

Romîn

Dragi tovarăși,
Vă mulțumesc din toată 

inima pentru salutările frățești 
trimise cu ocazia împlinirii a 
50 de ani de la nașterea mea.

Doresc Partidului Muncito
resc Romîn noi succese în con
struirea socialismului, în apă
rarea păcii în lume, în lupta 
pentru unitatea lagărului so
cialist și a mișcării comuniste 
internaționale pe baza princi
piilor marxism-leninismului.

ALVARO CUNHAL
Secretar general al Partidului 

Comunist Fortughei

Intr-un cadru sărbătoresc, in 
numeroase localități din țară a 
avut loc deschiderea celei de-a 
doua etape a festivalului fil
mului la sate. Cu acest prilej, 
după prezentarea filmelor, for
mațiile artistice de amatori au 
dat spectacole pe scenele că
minelor culturale, bibliotecile 
sătești au organizat standuri 
de prezentare și vînzare a căr
ților, s-au ținut conferințe pe 
tema dezvoltării cinematogra
fiei rominești în anii puterii 
populare.

Devenită tradițională, aceas
tă manifestare culturală se 
bucură de o largă participare 
din partea locuitorilor satelor

tate au -fost vizionate de peste 
36 000 de spectatori.

Bilanțul desfășurării primei 
etape a festivalului este foarte 
semnificativ. Peste 2 100 000 de 
colectiviști, mecanizatori, inte
lectuali de la sate din regiu
nile Argeș, Oltenia, Crișana,

Suceava, Bacău, Galați, Dobro- 
gea, Maramureș, Hunedoara și 
Iași au vizionat filmele artis
tice romînești de lung metraj 
„Lupeni-29", „Codin", „Tu- 
dor", filmele sovietice „Printre 
oameni buni", „Colegii", „Stra
da Mezinului", filme pentru 
copii și tineret și jurnale de 
actualități.

în sprijinul celor care stu
diază la învățămîntul agrozoo
tehnic au fost prezentate filme 
pe teme agrozootehnice, pomi- 
viticole și altele, care au con
tribuit la aprofundarea cuno
ștințelor predate la cercuri.



Pămînturiîe colectivei
tot mai fertile

upxafața arabilă a 
gospodăriei noas
tre colective nu
mără 3229 de hec
tare. Pămîntul este 
destul de bun și

noi ne străduim să obținem an 
de an producții sporite de pe 
fiecare hectar cultivat. Firește, 
pămîntul îți dă, dacă îi și dai. 
De aceea, o problemă care stă 
în permanență în atenția noas
tră este fertilizarea. Bineînțe
les, la această acțiune am por* 
nit de la cunoașterea particu
larităților solului și a posibili
tăților gospodăriei noastre de a 
asigura cantități suficiente de 
îngrășăminte naturale.

In cursul anului trecut, de 
pildă, noi am avut planificat să 
transportăm la cîmp și să în
corporăm în sol, cantitatea de 
8 000 tone îngrășăminte organi
ce. în prima perioadă a anu
lui s-au încorporat în sol 3220 
tone gunoi de grajd, pe o su
prafață de aproape 200 de hec
tare, destinate culturii porum
bului, sfeclei de zahăr și florii* 
soarelui. în cea de a doua par
te a anului, adică în toamnă, pe 
d altă suprafață de 200 de hec< 
tare am transportat o cantitate 
de 4000 tone gunoi de grajd, 
bine putrezit (gospodăria noas
tră dispune de un număr mare 
de animale și avem posibilita
tea să asigurăm fermentarea 
gunoiului de grajd).

Acțiunea de fertilizare a so
lelor destinate unor culturi im
portante și-a dovedit din plin 
eficiența. Astfel, de pe o su
prafață de 182 hectare care a 
fost îngrășată cu gunoi de 
grajd și pe care am cultivat 
porumb dublu hibrid 409, am 
obținut în condițiile climatice 
de secetă, cunoscute, o pro
ducție medie de 3465 kg po
rumb boabe la hectar, adică cu 
661 kg porumb boabe mai mult

față de media obținută de pe 
întreaga suprafață cultivată cu 
porumb în gospodărie. Și la 
cultura florii-soarelui am obți
nut de pe o solă de 70 de hec
tare îngrășată cu gunoi de 
grajd o producție medie de 
1976 kg la hectar, cu peste 200 
kg mai mult față de producția 
medie de 1760 kg cît s-a obți
nut la această cultură, pe în
treaga suprafață.

Iată cum am procedat noi la 
fertilizarea solului.

Echipele de deservire din 
sectorul zootehnic, în care sînt 
mulți tineri, au hotărît să 
transporte și să depoziteze gu
noiul de grajd în grămezi, în 
apropierea grajdurilor, de unde 
să fie transportat apoi la capă
tul tarlalelor. Totodată, con
ducerea gospodăriei a luat ho- 
tărîrea ca în „ferestrele" din
tre campaniile agricole, toate 
atelajele (bineînțeles în afara 
celor care participau la efec
tuarea unor lucrări ce nu în
găduiau amînare) să fie repar
tizate exclusiv la transportul 
îngrășămintelor pe cîmp. Fără 
îndoială s-a ivit problema oame
nilor care să ajute la încărcat 
și descărcat, Ia transportul gu
noiului de grajd cît și la clădi
tul lui în platforme la capătul 
tarlalelor. Treaba aceasta tre
buie efectuată repede. Orga
nizația U.T.M. a intervenit la 
timp cu o inițiativă bună. A- 
proape 30 de tineri dintre con
ductorii de atelaje au trecut 
să lucreze efectiv la transpor
tul îngrășămintelor naturale. 
Printre ei se aflau Costică T. 
Bădiu, Ion S. Gheorghe I, Ion S. 
Gheorghe II, Gheorghe T. Vîl- 
san, Ionel Șerbănoiu, Ionel Ni- 
chită și alții. în permanență au 
fost repartizate să lucreze efec
tiv la transportul gunoiului de 
grajd 20—30 de atelaje. în ul
tima vreme, cînd lucrările a-

gricole în cîmp s-au mai termi
nat, numărul atelajelor a fosl 
sporit la 60. La începutul lunii 
decembrie am organizat o săp- 
tămînă record pentru transpor
tul îngrășămintelor la cîmp si 
clăditul lor în platforme la ca
pătul tarlalelor. Astfel, numai 
în decursul unei săptămîni noi 
am reușit să transportăm și să 
clădim în platforme o cantitate 
de peste 1 700 tone de gunoi de 
grajd.

Pentru puțină vreme, timpul 
nefavorabil (polei, viscol) ne-a 
oprit din acțiune. Noi vom fo
losi însă în cotinuare, toate zi
lele bune de lucru și vom 
transporta importante cantităti 
de îngrășăminte organice pe 
cîmp unde le vom depozita în 
platforme.

Anul acesta noi avem culti
vat cu grîu o suprafață de 1085 
hectare, vom cultiva cu porumb 
pentru boabe suprafața de 1100 
ha, iar pe 1044 hectare alte cul
turi, din care 475 de hectare 
sînt destinate loturilor semin- 
cere. Rezultatele practice obți
nute pînă în prezent ne-au do
vedit că, urmărind în continua
re realizarea planului de fertili
zare a solului pe care îl avem, 
plan stabilit pîna în 1965, vom 
reuși ca prin creșterea suprafe
țelor fertilizate să obținem o 
producție medie mult sporita.

VASILE GHEORGHE 
inginer agronom G.A.C. 

Romanu — raionul Brăila

Și la căminul cultural din Vașcău, regiunea Crișana, ca și la alte cămine culturale, oamenii 
vin cu plăcere să cinte sau să asculte muzică, să citească sau să asculte poezii, să vadă 
programele brigăzii artistice, sau să vizioneze filme. In imaginea de față : corul căminului 

cultural din Vașcău la repetiții.
Foto: AGERPRES

Cum se cîștigâ
prestigiul

e Nicolae Lambru, 
colectiviștii din co- 

. muna Dascălu-Crea- 
ța l-au numit „cea
sornicul satului". In 

‘ fiecare zi, la aceeași 
oră trece fluierînd pe

uliță spre grajdurile gospodăriei. 
Despre acest tînăr se spune că e 
unul dintre cei mai buni îngriji
tori de animale, cu toate că prac
tică această meserie de numai doi 
ani. De la început trebuie spus 
că îl pasionează această muncă, și 
a ținut cu tot dinadinsul s-o facă 
așa cum scrie la carte. Din primele 
zile cînd a luat lotul de vaci în 
primire, îl vedeai mai toată ziua 
pe lingă îngrijitorii cu mai multă 
experiență. Le punea zeci de în
trebări, îi ruga să-i arate tot ceea 
ce i se părea că ține de tainele 
noii sale meserii. Apoi a început 
să studieze și din cărți. Cum ti
vea o clipă liberă se cufunda în 
lectura cărților de specialitate, 
cepuse să fie apreciat dar el era 
mereu nemulțumit. Intr-un fel în 
grijeau și hrăneau ei animalele și 
altfel scria în cărți.

S-a întâlnit odată cu un prieten 
care locuia în comuna Borănești, 
raionul Urziceni, tot îngrijitor de 
animale și i-a povestit despre mun
ca lui și a celorlalți îngrijitori.

— La noi se muncește altfel, 
i-a spus acesta, mai științific.

A doua zi Nicolae Lambru a 
cerut președintelui să-i dea voie 
să meargă pînă la G.A.C. Boră
nești, să vadă cu ochii lui „cit de 
științific" sînt hrănite și îngrijite 
animalele acolo.

A stat cîteva zile la G.A.C. Bo
rănești. Lucra alături de ceilalți în-

ln-

în-

însemnări in legătură cu 

ciclurilor de conferințe
desfășurarea

în raionul Negru Vodă-Dobrogea

dinn majoritatea 
cele 154 de cercuri 
politice U.T.M. din 
raionul Negru Vo
dă a fost expusă 
și tema a doua, în 
multe cercuri con

vorbirile se desfășoară la un 
nivel corespunzător, cutrsanții 
însușindu-și temeinice cunoș
tințe politice și ideologice. 
Aceasta și pentru că, folosind 
experiența acumulată în de
cursul anilor, activiștii se ocu
pă cu mai multă atenție și pri
cepere de activitatea cercurilor 
politico U.T.M., și-au făcut un 
obicei de a controla cu o mai 
mare regularitate și a ajuta, 
practic, munca propagandiști
lor, a organizațiilor de bază 
U.T.M. în mai buna organizare 
a activității cercurilor politice.

Am fi așteptat ca cel puțin 
cu aceeași răspundere și aten
ție să se ocupe biroul comite
tului raional U.T.M. și de 
buna organizare și desfășu
rare a ciclurilor de conferințe 
pentru tinerii de la sate. Acea
sta cu atît mai mult cu cît 
este cunoscut că ele au fost 
create pentru a da posibilitatea 
maselor largi ale tineretului 
de la sate de a-și însuși o 
seamă de cunoștințe de bază 
ale politicii partidului nostwi. 
Este firesc deci ca ele să se 
desfășoare și într-un mod 
mult mai accesibil decît, de 
pildă, activitatea în cercurile 
politice U.T.M. De altfel, în le
gătură cu ce așteaptă tinerii 
de lă ciclul de conferințe este 
cît se poate de elocventă de
clarația pe care ne-a făcut-o 
secretarul organizației de bază 
U.T.M. de la G.A.C. Ciobănița: 
„Expunerile ce urmează să se 
țină ne-ar fi cît se poate de 
folositoare dacă s-ar referi la 
chestiuni mai simple, mai a-

propiate de problemele care îi 
interesează pe tineri. Astfel, ar 
fi foarte necesar pentru mulți 
dintre noi să ni se vorbească 
despre dezvoltarea regiunii 
Dobrogea și despre celelalte 
regiuni ale țării, despre înflo
rirea orașelor patriei noastre, 
despre statul nostru democrat- 
popular și conducătorii săi. Am 
participa cu interes și la unele

Dar chiar alegerea unei 
teme adecvate nu-i suficient 
pentru ca o expunere să fie 
izbutită și conținutul ei însușit 
de auditor. Pentru aceasta, 
deosebit de important este și 
modul cum e prezentată tema. 
Să luăm în această privință 
cîteva exemple.

La ciclul de conferințe din 
organizația de bază U.T.M.

tori. Treisprezece dintre ace
știa s-au întrunit într-una din 
zilele lunii noiembrie la comi
tetul raional. Aici li s-au arătat 
importanța ciclurilor de confe
rințe, modul cum trebuie ele 
să se desfășoare, au fost îm- 
părțiți pe organizații și li s-au 
repartizat unele conferințe pe 
care să le redacteze. De ase
menea, le-a fost recomandată 
bibliografia pe care să o stu
dieze în vederea realizării 
unor expuneri cît mai bune.

Ar fi fost utilă această în
trunire pentru toți lectorii. Au 
participat însă doar 13, fiindcă 
restul de 27... nu au aflat nici 
pînă acum că au primit o ast
fel de sarcină. Comitetul raio
nal U.T.M. i-a numit, pur și

care dată lectorul... n-a venit. 
Și în alte locuri s-au petrecut 
situații asemănătoare. Se pune 
în mod firesc întrebarea : De 
ce trebuie să se aștepte veni
rea unui lector trimis de ra
ion, cînd acolo, în comună, în 
S.M.T. sînt tovarăși pregătiți 
și cafe dacă ar fi solicitați ar 
lua cu bucurie cuvîntul în 
fața tinerilor ? Există în raion 
lectori care au acumulat de pe 
acum o experiență ce merită 
să rețină atenția. Tovarășul 
Hristea Dumitru, de pildă, în 
organizația de bază U.T.M. din 
G.A.C. Măgura trebuia să pre
zinte expunerea „P.M.R. — pă
rintele nostru iubit". Avea con
ferința bătută la mașină. „Ci-

pletări. Lectorul i-a ascultat și 
apoi le-a povestit episoade 
din istoria glorioasă de luptă 
a partidului nostru, le-a vor
bit despre rolul conducător al 
partidului în perioada desăvîr- 
șirii construcției socialiste în 
patria noastră. Intervenția lec
torului a fost ca un fel de con
cluzie la cele spuse de tineri, o 
ordonare și o adîncire a ideilor 
discutate. Și totul s-a desfă
șurat într-o atmosferă antre
nantă. Iar cînd lectorul i-a în
trebat dacă știu un cîntec des
pre partid, în sală a răsunat 
puternic, din 40 de glasuri ti
nere cîntecul, „Partidul meu 
iubit”. Cîțiva tineri s-au oferit 
apoi să recite versuri închinate 
partidului. Este adevărat, în-

Mai multa atenție conținutului
convorbiri cu inginerul G.A.C., 
cu tovarășul președinte, în 
care să ni se lămurească mai 
bine unele probleme în legă
tură cu fondul de bază și în 
ce fel creșterea lui întărește 
gospodăria colectivă, fiindcă 
unii dintre noi nu înțelegem 
încă prea bine cum contribuie 
mărirea fondului de bază la 
creșterea veniturilor colecti
viștilor"...

Răspund temele stabilite în 
raionul Negru Vodă cerințelor 
amintite ? Și la G.A.C. Ciobă
nită, ca și la G.A.C. Măgura, 
Furnica sau S.M.T. Cobadin, 
Albești etc., temele conferin
țelor sînt generale, ele nerăs- 
punzînd decît cu rare excepții 
preocupării tineretului, dorin
țelor acestuia.

Este drept, situația nu tre
buie generalizată. Cicluri de 
conferințe au fost organizate 
în 12 organizații de bază 
U.T.M. din G.A.C. și în cinci 
din S.M.T. In unele din ace
stea ele au fost stabilite în 
conformitate cu dorința tine
rilor, ele răspund problemelor 
concrete specifice muncii de 
educație din fiecare organiza
ție de bază.

din G.A.C. Căscioarele, tinerii 
nu-și mai amintesc decît foar
te puțin din ceea ce s-a vor
bit în expunerea ce le-a fost 
prezentată. N-am fost sur
prinși, deoarece aflasem cum a 
decurs întîlnirea lectorului 
Chirileanu Ion, instructor al 
comitetului raional U.T.M. cu 
tinerii. O conferință de nouă 
pagini dactilografiate, redac
tată într-un stil greoi, a fost 
citită în fugă. In același mod 
procedează și alți lectori. Din 
această cauză tinerii nu pot 
reține prea multe, expunerea 
neputînd să-și atingă scopul 
propus. La aceasta se adaugă 
și stilul în care sînt redactate 
conferințele. Trei dintre ele — 
cele care sînt redactate pînă 
în prezent — se caracterizează 
printr-un stil greoi, sînt ade
vărate îngrămădiri de cifre și 
date, de citate cît și de no
țiuni puțin accesibile tinerilor 
în fața cărora vor fi prezen
tate.

Un rol important pentru a a- 
sigura ciclurilor de conferințe 
un conținut bogat, a le face a- 
tractive și eficace îl au lecto
rii. Comitetul raional a alcă
tuit un colectiv din 40 de lec-

simplu, fără să-i consulte, fără 
să le aducă acest lucru la cu
noștință. Că procedeul denotă 
un formalism nepermis este 
un lucru evident. Se mai ri
dică însă și o altă chestiune : 
este oare bine să se stabilească 
un număr de lectori care să 
fie trimiși de la centrul de ra
ion în toate organizațiile de 
bază ? --•
cum a răspuns la această în
trebare secretarul organizației 
U.T.M. din Căscioarele, tovară
șul Constantinescu Gheorghe : 
„Cînd ne-am 
pentru 
ne-am 
ni le-ar 
varășul 
președintele gospodăriei colec
tive, inginerul agronom, Ruță 
Ilie — fostul nostru secretar 
U.T.M., care acum are sarcini 
în cadrul organizației de 
partid (este propagandist), și 
alți tineri cu o bună pregătire 
politică. La comitetul raional 
U.T.M. ni s-a spus însă : „Vă 
trimitem noi lectori”...

Și tinerii din Căscioarele în 
două rînduri s-au strîns la 
cămin pentru a audia cea de 
a doua conferință, iar de fie-

Ni se pare interesant

stabilit temele 
ciclul de conferințe, 
gîndit și la cei care 
fi putut expune : to- 
secretar de partid,

tiți-o !" — așa i s-a spus cînd 
i-a fost dată la comitetul ra
ional U.T.M. Dar n-a procedat 
astfel. A început conferința 
cu o întrebare : Ce este Parti
dul Muncitoresc Romîn ?. Fie
care din cei 40 de tineri pre- 
zenți ar fi dorit să răspundă. 
A vorbit unul dintre ei și a- 
nume Bănuț Stelian. Alți ti
neri au ținut să aducă com-

tîlnirea cu tinerii a durat ceva 
mai mult decît și-a propus 
lectorul. Dar nimeni nu a sim
țit cînd a trecut timpul. Tova
rășul Iancu Alexandru, secre
tarul organizației de partid 
din gospodărie, ne spunea că 
tinerii așteaptă cu nerăbdare 
cea de a doua întîlnire.

Ce se cere din partea Comi
tetului raional U.T.M. Negru

Vodă ? In primul rînd, să re
nunțe la atitudinea formală pe 
care o are față de ciclurile de 
conferințe, la formalismul care 
se manifestă în organizarea și 
îndrumarea acestora.

Aceasta presupune înainte 
de toate să ajute organizațiile 
de bază U.T.M. să stabilească 
pentru ciclurile de conferințe o 
tematică care să corespundă 
nevoilor muncii educative din 
fiecare organizație, dorințelor 
tinerilor. Este necesar totodată 
să se renunțe la ideea de a se 
trimite lectori numai de la ra
ion, și să fie mai mult solici
tați pentru a vorbi în fața ti
nerilor tovarăși instructori ai 
comitetului raional de partid, 
secretarii organizațiilor de 
partid, directori ai G.A.S. și 
S.M.T., președinți ai G.A.C., 
președinți ai sfaturilor popu- 
lare, cadre didatice.' Expunerile 
vor avea în felul acesta avan
tajul că vor fi mult mai strîns 
legate de viața și munca tine
rilor, de sarcinile concrete ce 
le stau în față, mai atractive 
și mai accesibile tinerilor. Este 
neîndoielnic că astfel se va 
putea asigura ciclurilor de 
conferințe un conținut bogat, 
iar fiecărei expuneri în pacte o 
formă atractivă de prezentare.

grijitori iar în clipele de răgaz își 
nota într-un carnet tot ceea ce i se 
părea mai important pentru munca 
lui. La întoarcere le-a povestit to
varășilor săi cele văzute și împre
ună au început să aplice noile me
tode de îngrijire și furajare a ani
malelor. Au început cu igienă mul
sului ; halate, cameră pentru în
grijitori, apoi cu programul fix de 
grajd; tainul și adăpatul la ore 
fixe, odihnă și plimbare pentru a- 
nimale.

Cu programul de grajd a avut 
însă mai mult de lucru. Cei măi 
în vîrstă îi spuneau de la obraz : 
„Învață oul găina". Atunci a în
ceput să aplice singur programul 
fix de grajd așa cum văzuse el lă 
„vecinii" din Borănești. Mai târ
ziu, după cîteva luni, s-au con
vins și ceilalți că Lambru are drep
tate. In primul an lotul lui de 
vaci a dat cea mai mare produc
ție de lapte. In al doilea an Lam
bru a cerut să i se încredințeze 
cel mai slab lot de vaci al gos
podăriei. Avusese el discuții cu 
unii îngrijitori care susțineau că 
rasa animalului e cea care hotă
răște producția. El n-a împărtășit 
această părere. îngrijirea ca 
la carte, 
lui, aceștia 
susținea el. 
dar le-a și 
a reușit să .
fiecărei vaci din noul său lot cu 
cite $—6 litri de lapte zilnic. Are 
acum vaci cu producție foarte 
bună. De pildă, „Brună* dă acum 
cîte 16 litri de lapte zilnic. El cu
noaște foarte bine nu numai pro
ducția fiecărui animal și hrana pe 
care o consumă mai bine, ci și în
treaga lor „biografie". Un exemplu. 
Ce știe Lambru despre „Bruna" 1 
Are numărul matricol 171, vîr- 
sta : 6 ani, are o greutate de 520 
kg, trebuie să nască al treilea vi
țel, cel de al doilea a cînlărit 42 
de kg, cine au fost părinții ei etc. 
Și toate acestea le cunoaște pe de 
rost nu pentru a face pe atotștiu
torul, ci pentru că în funcție de a- 
ceste date știe cită și ce fel de 
hrană să-i administreze, cum să 
îngrijească animalul.

In doi ani, de la lotul său de 
vaci tânărul îngrijitor a obținut 28 
de viței. Toți s-au dezvoltat Line, 
sînt viguroși, deoarece în cele 26 
de zile cît au rămas în suprave
gherea sa,, i-a îngrijit cu foarte 
multă atenție.

Nicolae Lambru, tânărul care 
în urmă cu doi ani era la începu
tul alfabetului în meseria de în
grijitor, are acum cinci „elevi" ti
neri ca și el, pe care-i ajută cu 
multă dragoste. S-a angajat în 
fața organizației U.T.M. ca să-i a- 
jute pe tinerii Ion Victor, Tudor 
Constantin, Marin Elena și frații 
Petre și Gheorghe Nicolae, care 
au fost recomandați ucsrii să lu
creze la zootehnie, să devină Buni 
îngrijitori. Firește că vor deveni 
pentru că „profesorul" lor se stră
duiește ca aceștia să cunoască tot 
așa de bine meseria de îngrijitor 
ca și el.

îngrijirea
hrănirea animalu- 

sî.nt factorii eseftțtâli. 
Nu numai că susținea, 
dovedit prin fapte. El 

sporească prddțicția

GH. NEAGU

N. ARSENIE 
P. ISPAS

Inginera Lucia Isac, preșe
dinta G.A.C. „23 August" 
din Cîmpulung, regiunea 
Argeș, predă noi cunoștințe 
despre cultura porumbului 

cursurile de perfecționa- 
a brigadierilor și șefilor 

de echipe.

la 
re
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Ferma de păsări a gospodăriei agricole colective din comuna 
Otopenl, regiunea București.

Foto: AGERPRES I

ibliotecn din co
muna Dolhasca, 
raionul Fălticeni, 
și-a cîștigat în cei 
8 ani de activita
te un binemeritat 
prestigiu în viața 

satului. Prin mijlocirea cărți
lor, biblioteca a devenit cen
trul de răspîndire a cunoștin
țelor din cele mai diverse do
menii. Pentru țăranii colecti
viști de aci, în dorința de a-și 
lărgi orizontul cunoștințelor 
agrozootehnice și îmbogățirii 
nivelului de cultură generală 
—• cartea a devenit un bun 
prieten, apropiat.

Avînd la înființare un nu
măr de 434 volume și aproxi
mativ 200 de cititori, azi bi
blioteca comunală numără 
peste 8 500 volume, iar numă
rul cititorilor a ajuns la 2 444. 
Cifrele acestea oglindesc acti
vitatea continuă desfășurată 
de bibliotecă, care s-a integrat 
în viața culturală a satului. 
Ajutată de un larg colectiv 
voluntar, bibliotecara Costan 
Dorina a folosit metode efi
ciente de popularizare a căr
ții, în scopul atragerii unui 
număr cît mai mare de colec
tiviști spre lectură. Cu ajuto
rul bibliotecii, an de an, sute 
și sute- de noi cititori au în
vățat cum să lucreze mai bine 
pămîntul, cum să-și îngrijeas
că în mod rațional vitele, des
coperind totodată bucuria de 
a-și petrece timpul liber în to
vărășia unei cărți interesante 
și utile.

Datorită frumoaselor rezul
tate obținute în munca cu 
cartea, bibliotecara Costan Do
rina a obținut locul I pe ra
ion în cadrul celor două con
cursuri bienale: „Biblioteca în 
slujba construcției socialiste"

și titlul de „Bibliotecă model 
pe țară".

Vizitând biblioteca, te întâm
pină ordinea și atmosfera plă
cută ce există atât în sala de 
împrumut cît și în sala de lec
tură. Un afiș sugestiv intitu
lat „Cartea este prietenul și 
sfătuitorul tău", iar alături 
panoul „Citiți aceste cărți", 
cu copertele unor broșuri de 
știință popularizată, graficul 
creșterii numărului de cititori 
și cărți citite, ori graficul 
cercurilor de citit cu numele 
responsabililor și zilele ședin
țelor de lucru, reflectă o bo
gată agitație vizuală, atractivă 
și mobilizatoare.

Colțul „In ajutorul colecti
vistului" este un adevărat 
ghid. Aici se găsesc, schema 
de organizare a gospodăriei co
lective. extrase din planurile 
de producție și din realizările 
gospodăriei colective, situația

cole decupate din ziare cu știri 
de peste hotare și din țară, iar 
tinerilor cititori, care vor să 
devină purtători ai insignei 
„Prieten al cărții", colțul „Iu
biți cartea" le oferă multe din 
lucrările incluse pe listele de 
concurs.

Pentru elevi a fost organizat 
un colț special unde se află și 
un indicator bibliografic cu

și-și aleg singuri cartea do
rită.

Deși tînăr, sectorul zooteh
nic al gospodăriei 
a obținut rezultate 
aducînd venituri 
colectiviștilor. La 
realizările crescătorilor de a- 
nimale și-a adus o mare con
tribuție și biblioteca. Pe ori
care crescător de animale l-ai

colective 
frumoase, 
însemnate 
multe din

de îngrijitori, broșuri și cărți 
agrozootehnice, insistând asu
pra metodelor de îngrijire a 
vacilor cu lapte. Susținerea 
unei recenzii ori a unei pre
zentări pe marginea unei cărți 
este un lucru obișnuit la sec
torul zootehnic.

Pe cei mai pasionați citi
tori de la sectorul zootehnic 
i-am cunoscut seara la cămi-

Oameni cu mii de prieteni
participării colectiviștilor la 
învățămîntul agrozootehnic. 
Venind în ajutorul celor ce 
studiază la acest învățămînt, 
bibliotecara a întocmit o serie 
de planuri de lecturi tematice 
pentru zootehniști, pentru le
gumicultori ori pentru cei din 
brigăzile de cîmp, planuri 
după care se orientează în re
comandarea cărților.

Pentru informarea politică 
asupra celor mai însemnate 
evenimente, cititorii pot găsi 
zilnic la „colțul presei", arti-

cărțile recomandate pentru lec
tura extrașcolară. Părinții au 
și ei un „colț pedagogic", unde 
sînt expuse diferite broșuri 
sau lucrări legate de munca 
de educare a copiilor. Toate 
acestea dovedesc atenția pe 
care colectivul bibliotecii o a- 
cordă îndrumării diferențiate 
a lecturii cititorilor.

Biblioteca comunală Dolhas- 
ca dispune de cataloage și de 
accesul liber la raft. Colecti
viștii din Dolhasca își caută

întreba, pe Roibu Aurel, Vata- 
manu Petru ori Hurjui Dumi
tru ca și pe alți tineri, fiecare 
îți va vorbi despre biblioteca 
mobilă de la sector, despre 
lecturile în grup organizate cu 
regularitate aici, ori despre 
concursurile și consfătuirile ți
nute pe marginea unor bro
șuri agrozootehnice. Printre 
activiștii voluntari ai muncii 
cu cartea se află și comunis
tul Amărucăi Gheorghe care 
a prezentat in fața echipelor

nul cultural. în sala devenită 
neîncăpătoare s-a desfășurat 
concursul „Cine știe, răspun
de" pe tema: „Hrana anima
lelor, condiție optimă în spo
rirea productivității", condus 
de dr. veterinar Mihăescu 
Gheorghe. Cei 6 colectiviști 
aflați pe scenă printre care 
Hurjui Dumitru, Agapie Ale
xandrina, Vatamanu Petre, 
Murgoci Gheorghe, s-au stră
duit să dea cele mai exacte 
răspunsuri. Concurența s-au

dovedit a fl stăpîni pe com
plicate probleme de zooteh
nie: avantajele hrănirii ani
malelor cu porumb, factorii 
care influențează prbcesul de 
îngrășare a porcinelor, metoda 
modernă de creștere a tinere
tului taurin, ori valoarea nu
tritivă a porumbului. Toate a- 
cestea ei le-au aflat din cărți, 
din ziare, de la bibliotecă, din 
lecțiile însușite la învățămîn
tul agrozootehnic.

Nu de mult,, biblioteca co
munală din Dolhasca a pri
mit oaspeți tocmai de prin 
părțile bornei, ori de prin co
munele așezate pe malul Pru
tului. Veniseră aci să i-a par
te la schimbul regional de ex
periență, pe tema: „Cartea în 
sprijinul realizării sarcinilor 
da producție". Această acțiu
ne s-a dovedit deosebit 
utilă, pentru bibliotecari
vederea generalizării celor 
mai noi forme și mai eficiente 
metode ale muncii cu cartea 
tn etapa actuală la sate.

de 
în

ION BELDEANU 
metodist



PESTE CITEVA ZILE ÎNCEP

EXAMENELE STUDENȚEȘTI
tului superior (modul de luare 
a notițelor, de conspectare a 
materialului bibliografic, posi
bilitățile existente de procu
rare a materialului bibliogra
fic etc.).

Conducerea institutului și a

n vederea unei 
mai bune pregă- 
iri profesionale a 
studenților, în in
stitutul nostru 
s-au luat o serie 
de măsuri încă de

la începutul anului universi
tar. Astfel, încă din primele 
zile ale acestui semestru s-au 
prelucrat cu fiecare an de stu
diu în parte prevederile pla
nului de învățămînt, indieîn- 
du-se volumul de ore afectat 
disciplinelor, termenele de 
predare a proiectelor, perioa
dele în care vor avea loc co
locviile și examenele. Consul- 
tind șefii de catedre, respon
sabilii de grupă, decanatele au 
analizat programul studenților, 
ceea ce le-a permis să eșalo
neze judicios întregul program 
de învățămînt.

O atenție deosebită a fost a- 
cordată studenților anului I 
cărora li s-au indicat metodele 
de studiu adecvate învățămîn-

Organizare
minuțioasă

facultăților a primit sprijin 
permanent din partea organi
zațiilor U.T.M. și asociațiilor 
studenților în îmbunătățirea 
disciplinei universitare, în dez
voltarea răspunderii studenți
lor față de principala lor în
datorire — învățătura.

Sperăm ca măsurile luate in

timpul semestrului să dea re
zultatele așteptate în sesiunea 
care va începe peste cîteva 
zile.

în vederea desfășurării în 
bune condiții a sesiunii de 
examene decanatele au alcă
tuit programarea examenelor 
prin consultarea studenților, 
programul sesiunii fiind defi
nitivat și afișat de la 15 de
cembrie. Colectivelor de cate
dre li s-au cerut asigurarea 
unei permanențe la catedre, 
creînd astfel studenților posi
bilitatea unor consultații zil
nice.

Biblioteca institutului și-a 
prelungit programul de func
ționare pe timpul sesiunii. De 
asemenea, s-au amenajat săli 
de lectură suplimentare în clă
dirile institutului și în cămine.

Conf. univ. ing.
VICTOR HOFFMAN 
rectorul Institutului 
politehnic Brașov

Baza succesului

Eclof „FRIGURI“

o muncă ritmică, perseverentă
Scenă din piesa „Șeful sectorului suflete" de Al: Mirodan, în 
interpretarea colectivului' de teatru al Casei de cultură a 

studenților din București.

una pregătire a 
examenelor se re
alizează — este 
știut — nu în aju- 

( nul lor, ci pe în- 
1 treg parcursul se
mestrului, printr-o 

muncă ritmică. Pornind de la 
această premiză, eforturile noa
stre s-au concentrat spre asi
gurarea continuității studiului, 
spre îndrumarea studenților 
pentru parcurgerea și însușirea 
fiecărei lecții, a fiecărui capi
tol imediat după prelegerea ți
nută la curs.

In munca de îndrumare a 
studenților, am pus în primul 
rînd accentul pe întărirea dis
ciplinei studiului: formarea la 
studenți a deprinderii de a 
munci organizat, ritmic, perse
verent.

Considerînd că o importanță 
deosebită în imprimarea aces
tei discipline o are frecventa
rea cu regularitate a cursurilor, 
seminariiîor și lucrărilor de la
borator, am luat măsuri — cu 
sprijinul organizației U.T.M. și 
al. asociației studenților, pen
tru asigurarea unei frecvențe 
bune în tot timpul semestrului, 
în consfătuiri profesionale, în 
discuții organizate la cămin, în 
mici ședințe ținute la nivelul 
grupelor, studenții cu aseme
nea abateri au fost trași la răs
pundere de către colegii lor 
pentru fiecare absență din jur
nalul grupei. Tocmai de aceea, 
în foarte puține cazuri am mai 
trebuit să intervenim cu... mă
suri administrative.

Am urmărit de asemenea ca 
materia predată la curs să fie 
studiată „la zi“ de către toți 
studenții facultății. Metoda ? 
Lucrările semestriale de control. 
La aceste lucrări, care s-au ți
nut în prima jumătate a lunii 
decembrie, cei mai mulți stu
denți au obținut rezultate fru
moase : note de 8, 9 și 10. A- 
ceste rezultate dovedesc că ma
joritatea studenților au studiat

în mod sistematic, au folosit 
bine timpul destinat studiului. 
Dar au fost și lucrări de con
trol notate cu 5 și 6. Cauzele : 
tocmai lipsa ritmicității în stu
diu, faptul că studenții care au 
obținut aceste note au sperat 
să-și acopere golurile în pregă
tire prin cîteva zile și nopți 
acordate studiului în „asalt", în 
preajma lucrărilor de control. 
Practica le-a dovedit, însă, ine
ficacitatea totală a „metodei". 
Cu prilejul dezbaterilor mâi sus 
amintite, dezbateri la care au 
participat și cadrele didactice, 
s-a discutat pe larg despre răs
punderea fiecărui student față 
de propria sa pregătire, despre 
autodisciplina în studiu, despre 
lărgirea orizontului de cuno
ștințe al studenților. In urma 
dezbaterilor organizate la toți 
anii de facultate, decanatul, or
ganizația U.T.M., asociația stu? 
denților au hotărît să folosea
scă toate mijloacele —* gazeta 
de perete, stația de radioampli
ficare, panouri de onoare, pre
mii în cărți acordate în cadrul 
festiv etc. — pentru populari
zarea fruntașilor la învățătură 
și a metodelor de studiu pe 
care aceștia le folosesc.

Mai adaug formele colective 
de învățătură care sînt conce
pute * tot ca o metodă de spri
jinire a studiului individual, de 
recuperare a unor goluri în cu
noștințe. Menționez că nu înțe
legem prin întrajutorare alcătu
irea unor grupe de învățătură 
în care un student fruntaș în 
pregătirea profesională, să ci
tească notițele și conspectele, 
iar ceilalți să asculte. Nu. în
trajutorarea se bazează în pri
mul rînd pe studiul individual: 
pentru seminar, pentru lucrarea 
de control, pentru examen. In 
grupele de întrajutorare nu sa 
lămuresc decît chestiunile ne
înțelese în urma studiului in
dividual, sau se aprofundează 
și se sistematizează întreg ma
terialul citit — pe baza discu-

țiilor. Asemenea discuții colec
tive vor constitui adevărate 
„repetiții generale" înainte de 
fiecare examen.

Pînă la primul examen mai 
sînt numai 5 zile și în facultate 
domnește o atmosferă de studiu 
intensă. Zilnic se înregistrează 
la bibliotecă o circulație de 
peste 500 de volume. Desigur, 
studenții nu au lăsat libere nici 
pînă acum locurile din biblio
tecă, dar acum, în pragul sesi
unii, încordarea în muncă este 
mai mare, orele dedicate stu
diului sînt mai multe. De aceea, 
am luat și aici unele măsuri. 
Biblioteca și-a prelungit orarul 
zilnic, cursurile au fost multi
plicate din vreme, sălile de se
minar au fost transformate (în 
anumite ore ale zilei), în săli 
de lectură ale bibliotecii. Toate 
aceste măsuri contribuie la îm
bunătățirea condițiilor, a ambi
anței în care studenții facultă
ții noastre își desfășoară stu
diul individual.

prof. univ. ing.
ZENO GROPȘEANU 

decanul Facultății de chimie 
industrială, Institutul 
politehnic Timișoara

Foto : EMIL COJOCARU

SPECTACOL
pre-Spectatorii 

zenți luni 4 ianuarie 
1964 la ultima pre
mieră a colectivului 
de teatru al Casei 
de cultură a studen
ților din București, 
— „Șeful sectorului 
suflete" de AI. Mi
rodan — au aplau
dat cu căldură stră
dania și în același 
timp reușita colegi
lor de pe scenă.

Dovedind o bună 
înțelegere a mesa
jului etic al piesei 
lui Mirodan — lupta 
pentru fericire *— 
inter preții s-au a- 
propiat cu căldură și 
pasiune de eroi ■— 
conferindu-le auten
ticitate, iapt subli
niat de numeroasele

aplauze la 
deschisă cu 
spectatorii 
punctat realizările.

George Anto.fi și 
Cornelia Taucin, stu
dentă la Institutul de 
limbi străine, au dat 
viață cu sensibili* 
tate și talent roluri
lor principale — 
șeful sectorului su
flete și respectiv 
— Magdalena. Cu 
vervă umoristică 
și-a creat personajul 
studentul Nicolae 
Antohi.

Regia semnată de 
Nic. lonescu și Geor
ge Antofi, a izbutit 
să dea versiunii stu
dențești a spectaco
lului (jucat și la 
Teatrul de Comedie)

scenă 
care 

le-au

o ținută proprie, 
prin lirismul accen
tuat imprimat atmos
ferei generale. La 
reușită a contribuit 
și scenografia inspi
rată semnată de Ali
na Dimitriu, studen
tă la Institutul de 
arte plastice 
Grigorescu" 
București.

Noua premieră vi
ne să sporească pres
tigiul de care se 
bucură acest teatru 
studențesc prin cali
tatea interpretării șl 
varietatea reperto
riului, vizionat în cei 
7 ani de existență, 
de peste 300 000 de 
spectatori.

„N. 
din

VICTOR MAȘEK

um

tinerii mineri
(Urmare din pag. I)

nerii care urmau să folosea
scă utilajul respectiv. In sec
torul IV B, de exemplu, a fost 
introdus un plug de tăiat și 
încăi-cat cărbune, de mare pro
ductivitate. Timp de cîteva 
zile, inginerii sectorului au 
descris muncitorilor din bri
gada lui Petru Constantin toate 
detaliile mașinii, modul de lu
cru cu ea, posibilitățile sale 
tehnice etc. Nu a fost apoi de 
mirare că în urma instruirii 
teoretice și practice a oameni
lor care aveau să deservească 
acest plug în abataj au fost 
obținuți în scurt timp indici 
de utilizare mai mari decît 
cei obținuți în mod curent. 
Metoda cursurilor pe utilaje 
s-a dovedit astfel deosebit de 
eficace în ridicarea cunoștin
țelor profesionale ale oameni
lor. Ea însă trebuie extinsă 
în toate exploatările miniere, 
la Lonea, Vulcan, Petrila unde 
în procesul de producție au a- 
părut și continuă să apară 
utilaje și mașini noi, cu care 
minerii nu sînt familiarizați.

In mină, poate mai mult de
cît oriunde, necunoscutul îți 
apare la fiecare pas. Ai în 
față o anumită configurație a 
zăcămîntului. Dai găurile, pro
duci explozia și cu cîțiva metri 
mai adînc zăcămîntul își 
schimbă poziția. Minerul tre
buie să facă o nouă amplasare 
a găurilor în modul cel mai 
judicios posibil pentru ca efec
tul pușcăturii să fie cît mai 
mare. Iată așadar că în fața 
minerilor și mai ales a celor ti
neri, cu puțină experiență, se 
nasc în permanență o sumede-

nie de întrebări la care nu în
totdeauna ei găsesc singuri 
răspuns corect. Ce ar fi dacă 
ei și-ar nota aceste întrebări 
într-un carnețel și la prima 
ocazie ar cere unui Inginer 
explicații detaliate ?

Așa s-a născut inițiativa ti
nerilor de la Exploatarea mi
nieră din Uricani. Organizați
ile U.T.M., au îndrumat pe ti
neri să-și noteze toate între
bările pe care nu și le pot 
singuri lămuri. întrebările sînt 
adunate și prezentate unui in
giner din sector de secre
tarul 
U.T.M. Acesta 
tează 
apoi 
între tineri și 
primesc răspunsuri 
tente, bine argumentate în fața 
tablei, a planșelor sau a altor 
materiale demonstrative. A- 
ceste întîlnirl au loc de obi
cei o dată 
mai des.

Alături 
cursuri de 
rii, celelalte 
cursurile pe utilaje și răspun
surile organizate la întrebă
rile tinerilor, pot să-și aducă 
o mare contribuție la ridicarea 
nivelului de cunoștințe profe
sionale al tinerilor mineri. De 
aceea, în complexul actualelor 
activități care se desfășoară în 
exploatările miniere din Valea 
Jiului, organizațiile U.T.M. tre
buie să sprijine promovarea 
tuturor formelor care ar putea 
conduce la continua instruire 
teoretică și practică a tinerilor 
din minerit și, implicit, la creș
terea contribuției lor la înde
plinirea planului pe anul a- 
cesta.

organizației de bază 
se documen- 
răspunsurilor 
o întâlnire 
inginer. Ei 

compe-

asupra 
are loc

pe lună sau chiar

de obișnuitele 
ridicare a califică- 

forme cum sînt

Curs pentru instructorii 
artistici

CLUJ (De la coresponden
tul nostru). — La Cluj se des
fășoară un curs de inițiere a 
instructorilor artistici, ai for
mațiilor artistice de amatori 
organizat de Casa regională a 
creației populare. La această 
instruire participă dirijori de 
fanfară, dirijori ai orchestre
lor de muzică ușoară, instruc
tori ai formațiilor de balet,

instructori ai formațiilor de 
păpușari. Pentru prima dată 
sînt instruiți creatori de artă 
populară, țesători de motive 
populare, împletitori, sculp
tori, pictori pe sticlă, cera- 
miști, textiliști amatori etc. 
La această instruire participă 
70 de cursanți din regiune. 
Lecțiile sînt predate de spe
cialiști de la institutele de 
artă din Cluj.

Foto: AGERPRES

La Casa de cultură a sindicatelor din Craiova, orchestra elevilor la repetiție.
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e ce s-a atribuit a- 
cestei excelente 
nuvele un exotism, 
chiar ponderat, tn 
cumpănă măsura
tă cu veridicitatea 
împrejurărilor so

cial istorice prezentate? Ni se 
pare că dimpotrivă, scriitorul 
nu și-a propus să stăruie d.eloc 
asupra exoticului, pitorescului 
deși ar fi putut s-o facă. Este 
adevărat, sobrietatea relatării 
și laconismul stilului, rezultate 
dintr-o modernă optică, de dis
tanțare față de erou și îm
prejurări, nu împiedică desfă
șurarea unei proze ceremoni
oase. De aici însă și pînă la 
exotism este o distanță pe care 
nuvela nu o parcurge. Lucrul 
nu este greu de demonstrat 
pentru că, cercetând cu atenție 
latura descriptivă a ei — peisaj 
și mediu uman — nu vom în
tâlni nici urmă de pitoresc. Se 
poate vorbi în schimb de un 
specific al locurilor — în mică 
măsură urmărite în autentici
tatea lor imediată — al împre
jurărilor social-istorice — lupta 
de eliberare în Vietnamul de 
Sud — și al eroilor, mai exact 
al eroului principal care, în 
ciuda unor păreri prea catego
rice, estd un tip cu o rară for
ță de afirmare a personalității 
lui complexe. De fapt Nang se 
bucură din partea autorului de 
o atenție aproape exclusivă, 
îneît întreaga lucrare privită 
din acest unghi este o biogra
fie etică a luptătorului revolu
ționar, model de tenacitate și 
dirzenie în realizarea unor mi
siuni dificile, specifice unei 
lupte ascunse, cu atât mai pri
mejdioasă cu cît natura însăși 
contribuie la greutatea ei. 
Pentru relevarea artei scriito
rului punerea în balanță a 
noutății tematice, importantă 
în altă Ordine, este însă ino
perantă.

Substanțială și semnificativă 
pentru maniera adoptată aici 
de prozator, ni se pare exce
lenta adecvare a unghiului po
vestitorului cu specificul su
biectului său. Prin sensul și 
durata lor, faptele evocate în 
„Friguri" se înscriu acte
lor eroice ale umanității. 
Subiectul în speță este în 
fond epopeic. Biografia lui 
Nang urmărit de scriitor pe 
parcursul ducerii la îndeplini
re a unei dificile misiuni de 
luptă, se constituie dintr-un 
șir de fapte a căror severitate 
la format ca pe un luptător 
înnăscut, cu simțurile adaptate 
misiunilor de luptă. El poate 
să doarmă o zi întreagă înțr-o 
mlaștină, lăsîndu-și afară doar 
obrazul culcat pe suprafața 
apei ca pe o plapumă moale, 
știe să descopere detalii de re
lief greu sesizabile de alții și 
In același timp să le memoreze 
ca după studiul unei hărți. 
Așadar, un ascuțit spirit de 
observație, o mare capacitate 
de asociere din care nu lipsește 
fantezia creatoare. Din mlaști
na în care îl cunoaștem trece 
tn revistă împrejurimile, face 
deducții pline de adevăr pe 
baza aparițiilor și mișcărilor 
surprinse. Este prima ipostază, 
pe care o cunoaștem a acestui 
erou, un prim aspect al datelor 
care-l definesc ca personalita
te. La un moment dat, obser
vatorul, și comentatorul men
tal foarte laconic — care este 
Nang —, înregistrează pe ma
lul apei, ca pe un ritual, fami
liar cîndva (originea sa e ță
rănească), mișcările a două 
fete care scot apa dintr-un ca
nal și o varsă peste un mic 
dig. Ca în vis eroul realizează 
perfecta armonie și liniște a 
unei simple, ritualice munci 
agricole. Momentul este încăr
cat de sensuri latente, numai 
că scriitorul rămîne de o parte 
iar eroul adoarme cu această 
viziune. Perspectiva îngăduie 
însă și retrospectiva. Pentru 
un timp scriitorul schimbă un-

ghiul de observație pentru a 
trece în revistă, foarte sumar 
și destul de sec, biografia epi
că a eroului pentru ca în sec
vențele următoare, faptele pe
trecute — din nou la timpul 
prezent — să capete complexi
tatea menită să ducă la contu
rarea unei biografii spirituale, 
complexe. De altfel, îngăduin- 
du-și sumare precizări, scriito
rul și explică la un moment 
dat: ,,Ca soldat, Nang nu se 
simțea ispitit să se gîndească 
prea stăruitor și să rețină a- 
mănunțit întâmplările al căror 
erou era". Ceea ce nu înseam
nă că modestia l-ar fi împiedi
cat vreodată pe acest erou să 
gîndească asupra lui însuși, 
să-și scruteze destinul și să 
și-l aprecieze. E drept că n-o 
face în chip larg, ci foarte con
centrat, laconic, în observații 
aparent banale, dar evident cu 
implicații de ordin filozofic 
pentru cititor. Cei opt ani dă- 
ruiți luptei de eliberare în
seamnă pentru Nang, „o expe
riență" ale cărei limite nu le 
cunoștea nici măcar el insuși, 
dar mulțumită căreia poate

medita cu detașare la iscusința 
și meritele lui. Această abso
lută detașare interioară de 
orice urmă de egosim îi apare 
ca misiune obligatorie, de lup» 
tă căci pe ea se bizuie unita
tea întregului front de elibera
re din care face parte. Carac
terologic, aici se află sursa 
eroismului modest al luptăto
rului. In același timp, tehnica 
decantării savante a faptelor 
eroului explică și numeroasele 
amănunte^ detalii care aparent 
încarcă narațiunea, îi dau ceva 
din încetineala descompunerii 
gesturilor și a mișcărilor pe un 
ecran experimental. De fapt, 
toate Acestea sînt acumulate, 
succesiv, do episoadele nodale 
ale nuvelei. După momentul 
amintit, seria secvențelor ur
mărite din mlaștină, pătrunde
rea în viața celor trei orfani 
din casa de pe mal are o sem
nificație deosebită. Și aici se 
descompun mișcările, in sensul 
că intrărea lui Nang în casă 
nu se petrece dintr-o dată și 
brusc, ci pe etape, prelungită 
de o serie de precauțiuni, co
mentate cu zgîrcenie de erou. 
„Sentimentul realizat încă de 
la primele cuvinte schimbate 
cu băiatul care-și păzește suro
rile^ bolnave de friguri nu este, 
iarăși cum s-ar părea, apăsă
tor, copleșitor de trist, ci toc
mai dimpotrivă, înfrumusețat 
de o mare sensibilitate, înzes
trat cu puritate emoționantă.

Nu în dialogul dintre cei doi 
trebuie căutat dramatismul și 
nici în schimbul de cuvinte cu 
surorile. Ar fi fost un efect 
prea direct, ostentativ în ra
port cu imensa discreție pe 
care i-o dă scriitorului distanța 
față de erou. De fapt ceea ce-și 
transmit cel doi nu este spus, 
ci sugerat. De aceea cuvintele 
se șoptesc, replicile obișnuite, 
ascund un cu totul-alt înțeles 
și, ciudat, interlocutorii — 
bărbatul cu vastă experiență 
și copilul înzestrat cu ferme
cătoare candoare — se înțeleg 
perfect, aparțin aceleași fami
lii spirituale. Ei au sentimen-

(Urmare din pag. I)

apoi fundațiile compresoarelor. 
Era iarnă, ger, betonul îngheța. 
Ilea a venit cu o soluție. „Să 
închidem totul de 
jur și să încălzim 
aburi“. „Dar 
în aburi ?" 
„Chiar și eu 
ce echipă".
nevoie să se înscrie în vreo 
echipă, pentru că oamenii l-au 
Înțeles. Le plăcea curajul lui, 
îndrăzneala cu care se lupta cu 
greutățile de tot felul, și ie 
plăcea că stătea de vorbă cu 
ei, de la suflet la suflet, neas- 
cunzîndu-le greutățile, cerîndu- 
le sfatul...»

Pe șantierul de la Roznov- 
Săvinești, Ilea a muncit 4 ani 
și șase luni de la 1 martie 
1057, și pînă la 1 septembrie 
1961, cînd a venit pe șantierul 
Combinatului chimic din cîm- 
pia Craiovef. A început munca 
acolo, în Moldova, ca simplu 
inginer la sectorul „lucrări de 
organizare" (drumuri, căi fera
te, barăci) și a sfîrșit ca direc
tor al complexului de șantiere, 
după ce trecuse prin succesive 
munci de răspundere. Acolo a 
fost primit în rînduriie mem
brilor de partid, acolo a cu
noscut, pentru prima oară, 
sentimentul acela de bucurie 
inegalabilă, sentimentul acela 
greu de fixat în cuvinte, pe 
cure ți-1 dă construcția ieșită 
din mîinile tale, faptul că lași 
în urmă ceva, un lucru pe care 
călătorul de-aiurea îl privește 
cu admirație, o podoabă a pă- 
mîntului tău, sporind zestrea de 
strălucire a țării. Tot acolo a 
cunoscut emoțiile, frămîntările 
luptei, gustul victoriilor, dar și 
pe cel al înirîngerilor: aflat la 
prima sarcină de răspundere 
(șei al lotului „lucrări de orga-

jur-împre- 
betonul cu 

cine o să lucreze 
a întrebat cineva, 
mă înscriu în ori- 
De fapt, n-a fost 

se înscrie

nizare"), sectorul său nu și-a 
îndeplinit planul lunar... Dacă 
ar ii urmărit doar „succesul", 
un succes personal, întîmpla- 
rea ar trebui să-I înhibe, să-1 
deruteze, să-i scadă energiile 
sufletești, moralul de luptă. Dar 
eșecul acela l-a făcut mai tare, 
obligîndu-1 la un sever examen 
al muncii depuse, al capacității 
sale de a conduce, 
niza, de a mobiliza 
rea țelului.

...Și dacă, totuși, 
atunci neliniștea 
(doar era primul eșec din ca
riera sa 1), ele au fost biruite 
cu ajutorul celor din jur, aju
torul întregului colectiv și mai

de a orga- 
în atinge-

n-au lipsit 
și deruta

veroasele condiții de învăță
tură pînă la generoasele condi
ții de ascensiune în viață.

★
...Și iată-1 invitat la redacție, 

la întîlnirea cu eroii unor re
portaje mal vechi, ca să vor
bească, să ne povestească des
pre el...

Să povestească despre el ?... 
Surîde, e vag încurcat, cuvîn- 
tul șovăie între o mie de amin
tiri, dar pe încetul gheața se 
sparge, ochii i s-au luminat, su- 
rîsul capătă limpezime și sigu
ranță } vorbește nu despre el, 
ci despre construcție, despre 
munca constructorilor. Vorbeș
te despre frumusețea acestei

cert și nbpțile albe petre
cute pe șantier ,în noroaie, sub 
viscole, sau sub ploile toam
nei, la turnarea unei fundații 
și nopțile albe petrecute la lu
mina veieuzei, cu creionul în 
mină, căutând o idee, o soluție 
tehnică ce se refuză de cîteva 
ore, dar care trebuie găsită 
neapărat pînă-n zori; sau nop
țile acelea de frămîntărî, nopți 
cînd miile de oameni ai șantie
rului dorm liniștiți, dar Cînd tu, 
directorul lor, omul în mîinile 
căruia se concentrează răspun
derea, trebuie să-ți bați capul 
cu o mie și o sută de probleme 
vitale, tehnice, organizatorice, 
umane / și clipele fug, le simți

Treptele succesului
cu seamă al comuniștilor, cei 
care i-au insuflat hotărîre, în
credere, bărbăție, smulgîndu-1 
cu brațul lor ferm, deprins cu 
lupta, din acea clipă de popas 
sufletesc. („Secretarul organi
zației noastre de bază — își 
amintește Ilea — era un om la 
40 și ceva de ani, Iosub Dumi
tru, de meserie dulgher. N-a 
dormit cîteva nopți, a stat lin
gă mine. Sincer vorbind, că
deam din picioare de oboseală, 
dar mi-era rușine s-o spun... 
Împreună am făcut planul de 
luptă și Împreună cu el, îm
preună cu ceilalți comuniști, 
am trecut să-1 înfăptuim...*). Un 
ajutor pe care tînărul inginer 
avea să-1 simtă din plin, în toți 
anii aceștia; $1 totodată, un a- 
futor care depășește cadrul 
practic al întâmplării, înscriin- 
tfu-șl semnificația Intr-o arie 
largă, cuprinzi nd tot ce-a pri
mit Ilea — și mii de tineri ca 
el — în anii aceștia, de la ge

munci, despre satisfacțiile el, 
despre simțămîntul acela indes
criptibil de care spuneam îna
inte, simțămînt pe care ți-1 dă 
o construcție nouă, o modernă 
haîă-cetate de îndrăzneață ar
hitectură ,un turn de beton în
fipt printre nori, lucruri ieșite 
din mîinile tale, răsărite acolo 
unde cu 30 sau 50 de zile în 
urmă nu era nimic, era doar 
cîmpul pustiu. Vorbește despre 
simțămîntul de împlinire, de 
realizare pe pian uman care ți-1 
dă munca pe marele șantier, 
despre cum crește acest simță
mînt, cărămidă cu cărămidă, 
etaj cu etaj. 11 ascultați în tă
cere, îl poți asculta astfel ore 
și ore, și cuvintele sale te fură, 
cuvintele acestea simple, ne
căutate, ale unui om care nu-1 
nici orator, nici poet.

Și totuși...
Și totuși, această strălucitoa

re medalie are și un revers, un 
revers pe care-s săpate, în adîn- 
că efigie, și truda, și luptele 
grele, și renunțările (de cînd 
n-a mai fost oare la un con-

galopul nebun în timpane, în 
tîmple; și clipele fug, se iac 
ceasuri, curînd o să se lumine
ze ferestrele, și toate proble
mele, absolut toate, trebuie 
pînă atunci rezolvate; și toate 
frămîntările — absolut toate 1 
— trebuie pînă-n zori biruite, 
pentru ca-n zori, aidoma unui 
bun conducător, să arăți oștirii 
o față calmă, ochi limpezi, să 
dai încredere. Dar tînărul ingi
ner hu ne vorbește despre toa
te acestea, nu ne vorbește des
pre greutăți și necazuri, pentru 
că ele s-au pierdut, s-au topit 
pe încetul în apele amintirii; 
pentru că hală-cetăte sau tur
nul semeț, încheind Cii un 
smalț tabloul construcției, lasă 
pe retină și-n suflet numai lu
mină.

...Altceva despre el ? Da, e 
căsătorit... S-a căsătorit în vara 
aceasta; Maria, soția sa, e de 
asemenea din Sighișoara, se 
cunosc de cînd erau copii. E 
doctoriță, a absolvit medicina 
la Timișoara, în prezent își 
iace stagiul de internat. Ea stă

deocamdată, adică de astă vară, 
acolo, la Timișoara, iar el cu 
constructorii lui zidesc Combi
natul de la Craiova. Se v$d du
minicile, întt-o''duminică' vine 
ea la Craiova, într-alta îl aș
teaptă Iti Timișoara : un drum 
cu trenul de-o noapte întreagă, 
cîteva ore împreună, pe urmă 
scăpată soarele și cineva se 
uită la ceăs : și iarăși drumul 
de-o noapte... Pînă la gară au 
tăcut amîndoi, au vorbit numai 
gîndurile, au vorbit tare, asur
zitor cîle o dată, întîlnindu-se 
în același punct și oprindu-se, 
că lă o comandă, acolo, în 
punctul acela, dincolo de care 
începe primejdia... Dar altfel 
nu se poate. Altfel ar însemna 
ca unul dintre ei să-și pără
sească profesia, care-i în cabul 
lor o vocație, care-i legătură 
sufletească, bucurie, rațiune 
superioară a vieții.

îmi închipui cum își duc, fle
care, duminica, un buchet de 
flori, și cum florile, puse într-o 
vază, udate diminețile, răsfira
te cu un gest de visare $1 mîn- 
gliere, își păstrează prospeți
mea intactă, pînă la capătul 
săptămlnii, cînd, în alt oraș, un 
alt buchet le înlocuiește. Și îmi 
închipui că acum, iarna, cînd 
ninge bogat, cînd pe șantier 
bate viscolul, un tînăr înalt și 
voinic, ocrotind sub palton Un 
mănunchi de flori delicate, pro
curate de la o seră, întîrzie in
tr-un grup de constructori, lin
gă fundația unei fabrici, sau 
inspectînd mîncarea de la can
tină — pînă cînd șoferul a 
ostenit să mal clacsbneze, pînă 
cînd acele ceasului s*au apro
piat alarmant de o anume oră... 
Atundi tînărul sare în automo
bil, peste cîteva minute sare 
pe scara vagonului care s-a pus 
în mișcare, și nimeni nu știe 
cînd anume, acolo, în tren, va 
înceta să se mai gîndească la 
șantier, ocupîndu-se numai de 
Hori.

tul deplinei comuniuni sufl* 
tești, deși poate nici unul n-cff 
ști s-o exprime exact. Latura 
gravă a episodului este pusă în 
lumină tocmai de seninătatea 
și calmul de vis al atmosferei 
create de cei doi în mijlocul 
dramaticei realități: pe de o 
parte războiul, pe de alta boa
la chinuitoare a orfanilor. 
Acesta este însă subtextul 
dramatic, ceea ce lectorul 
poate simți dincolo de senti
mentele eroilor. Pentru ei at
mosfera nu este apăsătoare, 
închisă. în fond frigurile, ca 
și războiul sînt privite cu li
niștea conștiinței finalității 
victorioase și mica familie 
luptă tenace și ordonat cu 
greutățile situației. De prisos 
orice lamentație, 
lismul searbăd — 
conștiința unității

sentimenta- 
cîtă vreme 

, ...... le da senti
mentul înfrîngerii adversități
lor. Parabolic, situația repetă 
împrejurările epice ale căror 
erou este Nang. Episodul a- 
mintit nu are doar rolul de a 
transmite pur și simplu o ex
periență autentică ci, în pri
mul rînd, sugerează cu multă 
finețe sensul marelui subiect 
epopeic. In această viziune 
Nang este înțeles, ca erou a 
cărui calitate esențială este 
umanismul adine răscolitor cu 
atît mai mult cu cît sobrieta
tea lui este exemplară: Pricină 
din care și sentimentul de 
dragoste pentru Thanh nici nu 
se manifestă altfel decît prin- 
tr-o bruscă teamă de a nu o 
primejdui, încredințîndu-i o 
sarcină, în fond, mai puțin di
ficilă ca altele. In același timp^ 
momentul îi prilejuiește erou
lui una din rarele reflecții mai 
ample. Thanh face parte din- 
tr-o categorie de oameni care 
aflați în zona ocupată de ina- 
mic ~ se considerau perma
nent angajați în lupta împo
triva acestuia, gata în orice 
clipă să acționeze. O asemenea 
reflecție, mai de grabă a înțe
legere izvorîtă din experiența 
eroului, poate fi socotită pre
ludiul creșterii subterane a în
drăznelii și a încrederii în 
victorie. Deși în centrul nara
țiunii propriu-zise rămîne 
Nang, dominantă este prezența 
unui erou colectiv, ale cărui 
atribute le poartă și le afirmă 
și acest modest luptător. Deta- 
șîndu-se de erou, scriitorul 
marchează pregnant creșterea 
acțiunilor de masă împotriva 
dușmanului, proces care cul
minează cu fascinanta retrage
re victorioasă. Abia aici proza
torul intră în ritmul intens și 
deschis al epocii, eroul resti
tuind strălucirea eroului colec
tivității în numele căreia a 
luptat. Epilogul, în viziunea 
acestui subiect, este de prisos, 
altfel nuvela ar fi trebuit să 
fie un roman.

C. STANESCU

9

bogata 
Opere pe 
„Electrecord" a oferit-o în anii 
din urmă iubitorilor muzicii, a 
sporit zilele acestea cu o nouă 
antologie sonoră dedicată de 
astă dată în exclusivitate, ulti
mului mare descendent al glo
rioaselor tradiții lirice italiene 
— Giacomo Puccini,

Gînditor inovator, „dăltuitof 
al unor personaje reale con
temporane, mare artist al melo-

colecție de arii din 
care Casa de discuri

f
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diei, cunoscător profund al ar
tei italiene, Puccini și-a înscris, 
numele în rînduriie celor mai 
de seamă creatori din anii de 
la sfîrșitul veacului trecut șl 
începutul veacului nostru.

Discul romînesc cuprinde cî
teva fragmente din unele din. 
cele mai reprezentative creații 
pucciniene: Manon Lescaut, 
Boemâ, Tosca, Cio-Cio-Șan, 
Turandot, Gianni Schicqhi, La 
Fanciulla del West.

Arta Florescu, Lucia Stănes- 
cu, Ion Piso, Cornel Stavru, 
Mihail Arnăutu,. Nicolae Florei, 
conturează cu farmec cîteva 
arii din atît da îndrăgitele 
opere pucciniene.

I. M. T. F. Lugoj 
angajează 

imediat
20 conducători auto 
necesari pentru sectoa
rele I.M.T.F. Bocșa și 
Orșova. Actele se vor 
depune Ia Centrala 
I.M.T.F. Lugoj, str. Ba

natului nr. 1.

Anto.fi


Marți la amiază, cu prilejul 
prezentării scrisorilor de acre
ditare, Mohamed Fahmy Ha
mad, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Arabe Unite în R. P. Romînă, 
a depus o coroană de flori la 
Monumentul Eroilor Patriei.

La solemnitate au fost de 
față reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, ai 
Ministerului Forțelor Armate 
și ai Sfatului popular al Ca
pitalei.

★
La Casa universitarilor din 

Capitală au continuat marți 
lucrările Conferinței pe țară a 
Societății de științe matemati
ce și fizice. In cursul dimine
ții, conf. univ. Tiberiu Roman, 
secretar general, a prezentat 
darea de seamă asupra activi
tății societății în perioada 
1960—1963.

Conferința a hotărît apoi 
constituirea a două societăți 
distincte — Societatea de știin
țe matematice din R.P. Romî
nă și Societatea de științe fizi
ce și chimice din R.P. Romînă.

In după-amiaza aceleiași 
zile au avut loc lucrările con
ferințelor celor două societăți. 
Participanții au ales consiliile 
de conducere.

Cele două conferințe au a- 
doptat apoi planurile de mun-. 
că pe 1964 și au votat statute
le societăților.

★
Marți au luat sfîrșit in Ca

pitală lucrările celei de-a IV-a 
sesiuni științifice a Societății

de științe istorice și filologice 
din R. P. Romînă.

★
Spectatorii bucureșteni, care 

au avut prilejul să cunoască in 
anii trecuți versiunea cinema
tografică a tragediei shakes
peariene „Richard al , III-lea“. 
vor găsi, incepind de miercuri 
această capodoperă a drama
turgiei universale în reperto
riul Teatrului „C. I. Nottara‘:.

Rolul titular este deținut de 
artistul poporului George Vra- 
ca. Regia spectacolului este 
semnată de Ion Șahighian, 
maestru emerit al artei, iar 
scenografia de Ion Ipser.

*
Mezzosoprana Iulia Buciu- 

ceanu, solistă a Teatrului de 
Operă și Balet al R.P. Romine, 
a plecat în U.R.S.S. pentru a 
cînta pe scenele operelor din 
Tbilisi, Erevan și Baku. Ea își 
va da concursul în șase spec
tacole cu operele „Carmen" și 
„Trubadurul".

★
în librării a apărut mono

grafia „Orașul București, re
ședință și capitală a Țării Ro- 
mînești (1459—1862)“ de Dan 
Berindei. Expunerea urmărește 
multilateral dezvoltarea? cca- 
șului pe plan economico-so- 
cial, politic, cultural, demogra
fic, administrativ, edilitar etc. 
Bogat documentat, cuprinzînd 
și o serie de materiale inedite, 
volumul, frumos ilustrat, este 
însoțit de o bibliografie și un 
indice.

(Agerpres)

In Editura Politică
a apărut

V. I. LENIN: Opere, voi. 22
664 pag. 12 lei

' Volumul cuprinde lucrările scrise de V. I. Lenin în perioa
da iulie 1912 — februarie 1913. In aceste lucrări Lenin ana
lizează și definește caracterul noului avint revoluționar, for
mulează tactica bolșevicilor in noile condiții, explică nece
sitatea luptei pentru unitatea partidului, necesitatea întăririi 
legăturilor lui cu masele, demască activitatea dezorganiza
toare pe care o desfășurau menșevicii-lichidatori și troțkiștii. 
Volumul cuprinde de asemenea, o serie de articole în care 
V. I. Lenin subliniază necesitatea luptei împotriva pregătiri
lor de război, pentru înlăturarea pericolului războiului 
mondial.

• Echipa de biathlon 
a țării noastre a obți
nut marți la Vatra 
Damei o frumoasă.vic
torie îrt Intîlnirea cu 
puternica echipă a 
R.D. Germane. Schiorii 
romîni s-au dovedit 
în formă obținînd re
zultate promițătoare 
înaintea . J. Q. de la 
Innsbruck. La indivi
dual, primele două 
locuri în clasament au 
fost ocupate de schio
rii noștri G. Vilmoș — 
1 h 22’ 02“ (20 de
puncte din 20 posibile) 
?i C. Carabela — 1 h 
24' 08" 2/10 (20 de
puncte din 20 posibile). 
Pe locul trei s-a clasat 
Gunther Baake (R.D.G.) 
— 1 h 28’ 45“ 5/10 (18 
puncte), urmat de N. 
Bărbăsescu ■ (R.P.R.) — 
1 h 30' 09" 2/10 (17
puncte, Lutz Schramm 
I R.D.G.) — 1 h 41' 05“ 
'(13 puncte), Gh. Bă- 
descu (R.P.R.) 1 h 41' 
12" (11 puncte).

Formația noastră a 
totalizat timpul de 4 h 
16' 19“ 4/10, iar cea 
a R.D. Germane — 4 h 
52’ 54" 8/10. Duminică 
la Zakopane (R.P. Po
lonă), echipa noastră 
va participa la un con
curs alături de echipe

le R.D. Germane $1 
R.P. Polone.'

• Numeroși specta
tori au asistat aseară 
în tribunele patinoaijr 
lui artificial din Capi
tală la întâlnirile pro
gramate în ziua a tre
ia a competiției inter
naționale de hochei'pe 
gheață ,,Cupa orașului 
București*4. Echipa Ari
pile Sovietelor a în
trecut cu categoricul 
scor de 14—1 (5—0 j 
7—0 ; 2—1) echipa de 
tineret a R.P. Romîne. 
Practicînd un joc rapid 
și omogen echipa ce
hoslovacă Spartak 
Plsen a dispus cu 7—2 
(2—0; 2—0; 3—2) de 
echipa olimpică a R.P. 
Romîne.

Astăzi competiția 
continuă cu meciurile: 
sel. de tineret a R.P.R. 
— sel. Berlin (R.D.GJ 
și Spartak Plsen — 
Aripije Sovietelor. 
Programul începe la 
ora 17. ‘

• La 18 ianuarie, la 
Paris va avea loc cel 
de-al. treilea meci de 
rugbi în 13 între echi

pele 'Australiei șl 
Franței. Pînă în pre
zent, fiecare echipă a 
obținut cite o victorie.

•. In turneul inter- 
național de șah de la 
Hastings s-au disputat 
marți partidele între-'1 
rupte din runda a 7-a. 
Gligorici â remizat cu- 
Bely, rezultat care a 
fost consemnat și în. 
partida Clausen-Hind- 
le. Clasamentul- se pre
zintă astfel : 1—2
Tal (U.R.S.S.). Len
gyel (R.P.U.) cîte 5,5 
puncte ; 3 — 4 Hasin 
(U.R.S.S.), Gligorici 
(Iugoslavia) — 5 punc
te fiecare ; 5. N. Lit
tlewood (Anglia) 4,5 
puncte ; 6. Clausen
(Danemarca) — 3
puncte ; 7 — 8 Bely
(R.P.U.), J. Littlewood 
(Anglia) 2 puncte •, 9. 
Hindle (Anglia) 1,5 
puncte • ■ 10. Franklin 
(Anglia).-r- 0,5 puncte.

Campioana lumii 
Nona Gaprindașvili 
(U.R.S.S.) continuă să 
fie lidera a turneului 
,,Șalangerilor“. Cu 

,41puă rundp înaintea 
încheierii competiției, 
ea totalizează 1 5,5
puncte,

■ (Agerpres)

CINEMATOGRAFE
Jurnalul Annei Frank — 

cinemascop: Sala Palatului 
R.P. Romîne (orele 18,30 — se
ria 874), Patria (9,15; 12; 14,45; 
17,30; 20,30), Excelsior (9,30: 
12,15; 15; 17,45; 20,30). Pisica 
de mare: Republica (9,30; 
11,15; 15; 17; 19; 21), Flamura 
(10; 12; 14; 16: 18; 20). Paraju- 
tiștii: Carpați (10, 12; 14; 16: 
18,15; 20,30), Grivița (10;
13; 16; 18,15; 20,30). Medi
camentul care ucide — seria 
a 11-a: Capitol (9,30; 11,45; 
14: 16,15; 18,30; 20,45). Nu-i loc 
pentru al treilea: Festival (10;

12; 14,15; 16,30; 18,45: 21), Mio
rița (10: 12,45; 15,30; 18,15; 21), 
Melodia (9,30; 12,15; 15; 17,45;
20.30) . împărăția oglinzilor
strîmbe: Tineretului (10; 12: 
14; 16; 18,15; 20,30), înfrățirea 
între popoare (10; 16; 18; 20). 
Progresul (15,30; 18; 20,15).
Cavalerul Pardaillan — cine
mascop: Victoria (9; 11,30; 14; 
16,30: 19; 21,30). Giulești (10,30; 
12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
Agatha, lasă-te de. crime!: 
Central (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45), Buzești (16; 18,15;
20.30) , Aurora (10: 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). Anicka merge la 
scoală: Lumina (10; 12; 14; 16;

18,15; 20.30). Ferentari (16; 18; 
20). A dispărut o navă: Union 
(11; 15,45; 18; 20,15), Volga (10: 
12,15; 16; 18,15; 20,30). Program 
special pentru copii: Doina 
(10; 11,15; 12,30). E permis să 
calci pe iarbă: Doina (14,30; 
16,30; 18,30; 20,30). Program de 
filme documentare: Timpuri 
Noi (rulează în continuare de 
la orele 10 la orele 21). Uciga
șul și fata: Cultural (15: 17; 
19; 20,45), Flacăra 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), Lira (15,30; 18;
20.30) . Moartea se numește
Engelchen : Feroviar (9,45; 
12,15; 14,45; 17,30; 20,15). Arta 
(15; 17,45: 20,15). Valsul nemu
ritor: Dacia (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21). Povestirile lui Drda : 
Crîngași (16; 18; 20), Vitan (15: 
17; 19; 20,45). Gol printre lupi 
— cinemascop: Bucegi (10: 12; 
16; 18,15; 20,30), Modern (9,30; 
11,45; 14; 16.30; 19; 21,15). Vară 
și fum — cinemascop: Unirea 
(11; 15,30; 18; 20,30). Cu toții 
acasă: Tomis (9,15; 11.30; 13,45: 
16,15; 18,30; 20,45). Trei plus 
două — cinemascop : Munca 
(15; 17; 19; 21). Tudor — cine
mascop (ambele serii): Popular 
(16; 19,30), Luceafărul (15;
19.30) , Drumul Serii (15; 18,30), 
Cotroceni (16; 19,30). Codin : 
Moșilor (15: 17; 19; 21). Primul 
reportaj — cinemascop : Cos
mos (16; 18; 20). Elena din 
Troia — cinemascop: Viitorul 
(14,15; 16,30; 18,45; 21). Came
lia: Colentina (16; 18; 20).
Arhiva secretă de pe Elba : 
pacea (16; 18; 20).

SITUAȚIA DIN
NICOSIA 7 (Agerpres). — 

Situația din Cipru continuă să 
rețină atenția observatorilor 
politici prezenți la Nicosia, 
înaltul comisar britanic CJark, 
a anunțat că s-a realizat un 
acord în vederea normalizării 
comunicațiilor în Cipru și că, 
începînd de miercuri, autorită
țile vor lua măsuri pentru a- 
sigurarea libertății de mișcare 
în insulă.

La 7 ianuarie a plecat spre 
Cipru, C. S. Pickard, subse
cretar de stat adjunct la Mi
nisterul pentru relațiile cu 
Commonwealthul și colonii. 
Misiunea sa este să asigure o 
legătură politică mâi strînsă 
între cartierul general al for
țelor britanice din Cipru și re- . 
prezentanții populației grecești i 
și turcești din insulă.

în același timp se fac in
tense pregătiri în vederea con
ferinței de la Londra care se 
va deschide la 15 ianuarie și 
la care vor participa reprezen
tanții guvernelor Angliei, Gre
ciei și Turciei, precum și ai 
populației grecești și turce din 
Cipru.

Delegația ciprioților turci la 
conferință condusă de Rauf 
Denktash, a plecat marți la 
Ankara pentru consultări.

Agențiile de presă occiden
tale precizează că la 13 ianua
rie, miniștrii de externe ai 
Angliei, Ttirciei și Greciei se 
vor întâlni la Ministerul Afa
cerilor Externe al Marii Bri
tanii pentru convorbiri preli
minare în vederea conferinței 
propriu-zise care va începe la 
15 ianuarie.

Potrivit relatărilor cores
pondentului din Londra al a- 
genției France Presse, confe
rința va lua în primul rînd în 
discuție modificarea actualei 
constituții a Ciprului.

Referindu-se la tratativele 
care vor avea loc la Londra, 
președintele Makarios a decla
rat în cadrul interviului a- 
cordat televiziunii britanice : 
„Noi vrem un stat indepen
dent fără amenințarea vreu
nui amestec străin... Nu vrem 
să lipsim pe ciprioții turci de

•-
PREZENȚE

PRAGA 7 — Coresponden
tul Agerpres transmite : în sea
ra zilei de 6 ianuarie, în sala 
mare a Casei artiștilor din Pra- 
ga, orchestra simfonică a Ra
diodifuziunii cehoslovace, diri
jată de Iosif Conta, a 
concert. în program a 
simfonia I-a de Tiberiu 
concertul în La minor 
vioară și orchestră op.

Antonin Dvorak și Sărbătoare 
romană de Respighi.

Dirijorul romîn a condus con
certul cu măiestrie, subliniind 
policromia tablourilor melodice 
ale lucrării tînărului compozi
tor romîn, Tiberiu Olah. El a

dat un 
figurat

Olâh, 
pentru 
53 de

CIPRU
• Acord în vederea nor
malizării comunicațiilor
• Intense pregătiri pen 
tru conferința de la Lon
dra • Interviu acordat de

președintele Makarios

în insulă a fost evitat datori
tă intervenției britanice și a 
lăsat să se înțeleagă că orice 
soluție în problema Ciprului 
ar trebui să asigure menține
rea bazelor britanice în insulă.

drepturile cuvenite, ci dimpo
trivă, dorim să vedem dreptu
rile lor asigurate. Pe de altă 
parte, însă, trebuie să înlătu
răm orice fricțiuni între greci 
și turci în Cipru. Năzuim ca 
ei să trăiască laolaltă, în pace 
și fără amestec dinafară". Ma
karios a reafirmat din nou că 
„împărțirea insulei nu repre
zintă o soluție, ci mai degra
bă ar complica situația".

LONDRA. — Intr-un discurs 
rpstit la Crieff, în Scoția, pri
mul ministru britanic Douglas 
Home,, a vorbit despre rolul 
Angliei"<|.n actuala criză din 
Cipru. El a afirmat că războiul

l'n nou lilm
despre lenin

MOSCOVA 7 (Agerpres). 
— Studioul cinematografic 
„Gorki" din Moscova a 
realizat un nou film despre 
Lenin — „Caietul albas
tru". Regizorul filmului, 
Lev Kulidjanov, cunoscut 
spectatorilor ca realizator 
al filmelor „Casa în care 
locuiesc", „Casa părinteas
că" etc., a conceput filmul 
ca o primă parte a unei tri
logii cinematografice des
pre V. I. Lenin.

ROMINESTI->

fost răsplătit cu îndelungi a- 
plauze de numerosul public 
prezent in sală.

HANOI 7. — Trimisul spe
cial Agerpres, St. Constanti- 
nescu, transmite : La 7 ianua-, 
rie, ansamblul „Perinița“ al 
Sfatului popular al Capitalei 
a sosit în R. D. Vietnam.

în gara Hanoi, membrii an
samblului au fost întâmpinați 
de reprezentanți ai Comisiei 
R. D. Vietnam pentru relațiile 
culturale cu țările străine, ai 
Ministerului de Externe și Mi
nisterului Culturii ale R. D. 
Vietnam. I

ATENA. — Marți a avut loc 
în capitala Greciei o consfă
tuire consacrată poziției pe 
care o va adopta delegația 
Greciei la apropiata conferin
ță asupra Ciprului. La con
sfătuire au participat regele 
Paul, primul ministru Paras- 
kevopoulos, ministrul aface
rilor externe, Palamas, lide
rul Uniunii de centru, Papan- 
dreu, precum și liderul Parti
dului E.R.E., Kanelopoulos.

ANKARA. — Consiliul de 
Miniștri al Turciei a creat 
marți un comitet interministe
rial, condus de vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri, 
Kemal Satir, care se va ocu
pa îndeaproape de situația din 
Cipru.

HAVANA 7 (Agerpres). — 
j In martie urmează să aibă loc 
! in Chile cel de-al doilea Con- 
I greș al tineretului din America 
I Latină. In aproape toate țările 
] continentului latino-american 
I au loc în prezent pregătiri în 
i vederea acestei întîlniri a tine
retului.

I La Havana a avut loc ședința 
| comitetului național din Cuba 
i pentru pregătirea Congresului. 
. Comitetul a hotărît organizarea 
de adunări pentru dezbaterea 
principalelor probleme ale tine
retului latino-american, înfiin
țarea unor emisiuni de radio și 
televiziune consacrate apropia
tului congres, editarea de bro
șuri despre geograiia, istoria, 
economia și politica țărilor de 
pe continent.

e s c h i d e r e a
Congresu lui S. U. A

WASHINGTON 7 (Ager
pres). — Marți la Washington 
s-a deschis cea de-a doua se
siune ordinară a celui de-al 
88-lea Congres al S.U.A. După 
cum transmite agenția U.P.I., 
actuala sesiune a Congresului 
va fi dominată de problemele 
ilrepturilor civile, reducerii 
impozitelor și de alegerile pre
zidențiale din noiembrie. Po
trivit agenției,. liderii demo- 
crați ai Senatului speră să 
obțină aprobarea legii cu pri
vire la reducerea impozitelor 
pînă la -mijlocul lunii martie, 
lege propusă de fostul pre
ședinte Kennedy și sprijinită 
de actualul președinte John
son. în ce privește legea cu 
privire la drepturile civile 
care prevede eliminarea dis
criminării rasiale pe tărîm 
electoral, educație, servicii, 
frecventarea localurilor publi
ce și folosirea fondurilor fede
rale, aceasta urmează să fie 
luată imediat în discuție de co
misia pentru regulamente a 
Camerei Reprezentanților. A- 
genția arată că această lege în- 
tîmpină opoziție în Congresul 
S.U.A.
privire 
niri pe 
dicale
de peste 65 de ani.

Miercuri, președintele S.U.A., 
Lyndon Johnson, urmează să

prezinte într-o ședință unită 
a Camerei Reprezentanților și 
a Senatului, tradiționalul 
„Mesaj asupra stării Uniunii" 
care va trece în revistă princi
palele probleme interne și ex
terne ale Statelor Unite. în 
legătură cu aceasta, el a avut 
marți o întrevedere la Casa 
Albă cu liderii democrâți din 
Congres cu care a discutat li
niile directoare ale mesajului 
asupra „stării Uniunii^.

După cum transmite agenția 
U.P.I., Johnson a semnat marți 
legea care autoriză aloca
rea sumei de 3 miliarde dolari 
destinată ajutorului pentru 
străinătate în anul fiscal care 
se încheie la 3 iunie 1964. A- 
ceste. fonduri sînt cu 900 mi
lioane dolari mai mici decît 
acelea din anul fiscal prece
dent.

la fel ca și legea cu 
la acordarea de înles- 
țărîmul asistenței me- 
americanilor în vîrstă

•V ■? vMXXSSt i

•—
</. Ruby „și^a pierdut 

buna dispoziție**
DALLAS 7 (Agerpres). — 
Agențiile americane de pre

să relatează că Jak Ruby, care 
așteaptă la închisoarea din 
Dallas data de 3 februarie 
cînd va fi judecat pentru asa
sinarea lui Lee Oswald, „și-a 
pierdut buna dispoziție” de 
cînd i-a fost refuzată punerea 
în libertate pe cauțiune.

Pe de altă parte, „afacerile" 
sale — Cele două cabarete pe 
care le posedă Ia Dallas, nu 
mai prosperă. Autoritățile po
lițienești au cerut retragerea 
licenței pentru vînzarea de 
băuturi alcoolice acordată a- 
cestor localuri, întrucît pro
prietarul lor „s-a pus în afara 
legii''.

Noi ciocniri militare 
in Vietnamul de sud
SAIGON 7 (Agerpres). — 

Agențiile occidentale de presă 
semnalează noi ciocniri mili
tare în Vietnamul de sud în
tre trupele guvernamentale și 
detașamentele de partizani. 
Din surse militare se anunță 
că în luptele din împrejurimile 
localității Tan An ambele părți 
au suferit pierderi. Detașa
mentele de patrioți au reușit 
însă, după cum relatează a- 
genția Reuter, să doboare mai 
multe avioane și elicoptere 
care însoțeau trupele guverna
mentale, echipajele lor fiind 
ucise sau rănite.

La sanatoriul din Soci se face... plajă In timpul iernii, cu aju
torul unor cabine individuale special amenajate.

Pe
c u R

O

Pe
C U R

presa
străină

,, Observer** despre lupta

partizanilor kurzi
londonez „Obser- 

a publicat o serie 
reportaje ale cores

pondentului său special G. 
Young care a vizitat recent re
giunile de nord ale Irakului 
unde unitățile partizanilor 
kurzi luptă pentru autonomie 
in cadrul Republicii Irakiene.

Young subliniază că lupta 
partizanilor kurzi a devenit in
tr-adevăr „o mișcare naționa-

Tratative între 
președinții Indoneziei 

și Filipinelor
MANILA 7 (Agerpres). — 

La 7 ianuarie, președintele 
Sukarno, însoțit de ministrul 
de externe, Subandrio, și alte 
oficialități indoneziene, a so
sit la Manila, la invitația pre
ședintelui Filipinelor, Ma
capagal. După cum a declarat 
ministrul de externe al Indo
neziei, Subandrio, în timpul 
vizitei la Manila, Sukarno in
tenționează să discute cu pre
ședintele Macapagal problema 
întăriri! relațiilor dintre cele 
două țări, precum și unele 
probleme privind situația din 
Asia do sud-est, printre care 
și problema malayeză.

In cadrul unei conferințe 
de presă, ministrul de externe 
al Filipinelor, Salvador Lopez, 
și-a exprimat speranța că tra
tativele dintre Macapagal și 
Sukacno vor avea loc în spi
ritul întîlnirii de la Manila 
din luna august a anului tre
cut.

MOSCOVA. — La Moscova se 
desfășoară lucrările celei de-a 15-a 
sesiuni științifico a Consiliului In
stitutului Unificat de cercetări nu
cleare de la Dubna. La lucrările 
sesiunii participă peste 30 ele mem
bri ai consiliului, fizicieni specia
liști în studierea nucleului atomic 
din țările socialiste.

Vor fi prezentate rapoarte despre 
lucrările tuturor laboratoarelor in
stitutului și va fi stabilit planul de 
muncă pe anii 1964—1965. Pe or
dinea de zi figurează colaborarea 
internațională a oamenilor de știin
ță de la Dubna cu alto institute 
din lume, croaree revistei pentru 
fizica atomică a țărilor participante 
la institutul unificat, precum și 
probleme privind cercetările în 
domeniul fizicii energiilor joase.

BOGOTA 7 (Agerpres). — 
In Columbia continuă ciocnirile 
armate dintre țăranii care se 
pronunță pentru împărțirea pă- 
mînturilor și trupele guverna
mentale. Acest „război civil 
nedeclarat" continuă de 16 ani. 
Potrivit 
1962 au 
3 000 de 
aproape

unor date oficiale in 
pierit în lupte aproape 
oameni, iar anul trecut 
2 000.

LONDRA. — Arhipelagul 
Bahama — din apropierea 
coastelor Floridei — a căpătat 
la 7 ianuarie statut de autogu
vernare, rămînînd colonie bri
tanică. Insulele Bahama, lo
cuite de 170 000 de locuitori, 
vor avea un parlament bica
meral (Camera — 33 de mem
bri ; Senatul — 15 membri), 
potrivit prevederilor adoptate 
în mai 1963 la conferința cons
tituțională de la Londra.

în atribuțiile guvernului, 
prezidat de sir Roland Symo-

Caietele cu convorbiri 
ale lui Beethoven

r^iblioteca de stat din Ber- 
lin pregătește pentru 
prima dată spre publi

care caietele cu convorbiri ale 
lui Lîtdwig van Beethoven, pe 
care acesta le-a folosit în ul
timii ani ai vieții după ce și-a 
pierdut complet auzul. Această 
ediție va apare în 6—8 volume 
pînă în anul 1970, cînd se îm
plinesc 200 de ani de la naște
rea marelui compozitor ger
man.

Caietele adnotate ale convor
birilor lui Beethoven cu vizi
tatorii reprezintă un important 
document din ultimii ani ai 
vieții compozitorului.

,,Parada" uriașilor

Pe bulevardul Păcii din 
Moscova a avut loc zile
le acestea o adevărată 

„paradă" a uriașilor din Mos
cova. Cei mai înalți locuitori 
ai capitalei sovietice se în
dreptau spre magazinul „Voi
nicul" creat special pentru ei. 
în acest magazin persoanele 
a căror înălțime trece de cea 
obișnuită vor putea găsi toate 
obiectele vestimentare necesa

re pentru a se îmbrăca din 
cap pînă în picioare.

Pretext

După cum scrie ziarul „Le 
Monde", cenzura din Repu
blica Sud-Africană a inter

zis prezentarea comediei ameri
cane „South Pacific", sub pretextul 
că piesa este „favorabilă ameste
cului raselor". în această comedie, 
eroul principal se căsătorește cu o 
metisă, iar un ofițer alb se căsă
torește cu o femeie de rasă gal
benă.

Catastrofele maritime 
din secolul XX

Catastrofa vasului „Laconia** 
nu este decît una dintre 
numeroasele catastrofe ma

ritime din secolul XX. Iată o 
listă cronologică întocmită de a- 
genția Associated Press :

15 iunie 1904. : în urma unui 
incendiu, vasul cu abur „General 
Slocum" se scufundă la Hell Gate 
(New York) ; 103 morți, majorita
tea copii.

34 aprilie 1912 : pachebotul 
„Titanic** se scufundă în Atlan
ticul de Nord în cursul primei lui 
călătorii, după ce se lovise de un 
ghețar; 1517 morți.

17 iulie 1947 un bac se scufundă 
la Bombay (India) ; 623 morți.

27 ianuarie 1949 : vasul cu a- 
bur „Kiangya" se scufundă în 
Marca Chinei după o explozie ; 
1100 morți.

26 septembrie 1954: ferry — 
boatul japonez „Toya ManT* se 
scufundă în strîmtoarea Țubaru ; 
1 172 morți.

30 aprilie 1963 : submarinul 
nuclear american „Thresher** se 
scufundă în cursul unui exercițiu 
dc scufundare, la 330 km în la> 
gal portului Boston ; 129 morți.

11 iulie 1963 : un vas fluvial ia 
foc și se scufundă în estuarul 
fluviului Rio de la Plata, în apro
piere de Buenos Aires ; 31 morți.

27 august 1963 : un ferry-boat 
se scufundă în largul insulelor 
Okinawa, în Marea Chinei; 128 
morți.

Jafuri 
în muzeele Indiei

Săptămînalul „Blitz" relatează 
că în ultimii cinci ani, din 
muzeele Indiei au fost fu

rate sculpturi antice în piatră și 
bronz, tablouri și monede vechi 
valorînd peste 150 000 000 rupii 
în valută străină. Guvernul indian 
a fost nevoit să se adreseze or
ganizației internaționale de poliție 
„Interpol" pentru a. pune capăt a- 
cestor jafuri. In prezent, serviciile 
vamale din Calcutta cercetează îm
prejurările în care un expert al

c

lă' în care sînt atrase toate 
păturile populației kurde. Este 
foarte caracteristic faptul, 
scrie el, că în armata partiza
nilor intră tot mai mulți ti
neri.

în timp ce armata irakiană 
este foarte slăbită ca urmare 
a „recentelor evenimente de la 
Bagdad" continuă Young, sol- 
dații kurzi fac o impresie bună 
prin perseverența lor, discipli
na și încrederea fermă în jus
tețea cauzei lor. Partizanilor 
kurzi conduși de Barzani li 
s-au alăturat aproape toate 
subunitățile guvernamentale 
irakiene formate din kurzi.

Toate acestea, arată autorul, 
au făcut Kurdistanul irakian 
de nepătruns pentru trupele 
guvernamentale irakiene. Ar
mata kurdă este absolut stă- 
pînă pe situație. Ea a blocat 
principalele șosele, controlează 
cele mai importante puncte 
populate. „Unul din cele mai 
mari orașe ale Kurdistanului 
irakian, Suleimania, scrie 
Young, este aproape în între
gime înconjurat de partizani".

Autorul subliniază năzuința 
poporului kurd spre egalitate 
și autonomie în cadrul Repu
blicii Irakiene. în legătură cu 
aceasta este semnificativă de
clarația pe care i-a făcut-o 
unul din liderii mișcării națio
nale a kurzilor, Talabani : 
„Noi nu nutrim sentimente de 
ură împotriva arabilor. Dorim 
pur și simplu să fim tratați ca 
cetățeni kurzi și ca oameni 
egali în cadrul națiunii irakie
ne unite".

Populația kurdă și armata 
sa scrie în încheiere autorul 
constituie o forță reală care 
trebuie luată în considerație, 
în ciuda faptului că unii co
mentatori occidentali numesc 
pe kurzii irakieni „un popor 
uitat care duce un război 

; uitat"-

PARIS. — Potrivit relatăriloi 
agenției France Presse, la Paris 
s-a anunțat că guvernul R. F. 
Germane a înaintat guvernului 
francez pentru a doua oară în 
ultimele zile o notă în care 
cere ca fostul colonel Argoud 
unul din conducătorii organiza
ției teroriste O.A.S. să fie re
mis autorităților vest-germane.

După cum se știe, pînă în 
prezent guvernul francez a 
respins cererea guvernului vest- 
german de a-1 extrăda pe Ar
goud, condamnat la sfîrșitul 
anului trecut de Tribunalul se
curității de stat din Paris la 
închisoare pe viață.

ALGER. — ,,'Algerie Presse Ser
vice" a anunțat că Abdel MagiG 
Mazian, directorul cabinetului pre
ședintelui Ben Bella, a plecat la 
Rabat pentru a înmîna regelui 
Hassan al Il-lea al Marocului un 
mesaj personal din partea preșe
dintelui algerian. Din cercuri auto
rizate algeriene s-a aflat că prinții 
problemele ridicate în mesaj figir 
rează tratamentul la care sini su
puși algerienii care trăiesc In Ma
roc, precum și conflictul de fron
tieră dintre cele două țări.

ATENA. — Potrivit unui comu 
nicat. dat publicității la Atena, re
gele Paul al Greciei a numit >r. 
noul cabinet dc tranziție, condus 
de Paraskevopoulos, pe C. Pala 
mas în funcția de ministru al afa
cerilor externe, iar pe C. Papa- 
ioanu ca ministru al afaceriloi 
interne.

nette, intră problemele de or
din intern.
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Un francez, pe nume D. Bachelot, din Mans, a reconstituit un 
castel din epoca Renașterii din... 22 000 de chibrituri. Pentru 

aceasta, el a depus 1 000 de ore-muncă.

„Fondului Ford" a achiziționat 11 
sculpturi antice în piatră și bronz 
de mare valoare, pe care a încer
cat să le scoată din India. Săp
tămînalul menționat scrie că după 
toate probabilitățile este vorba de 
o bandă organizată, alcătuită din 
specialiști în domeniul artei și ar
heologiei.

Vzină-pilot pentru 
transformarea apei 

de mare în apă potabilă

Prima uzină-pilot din lume 
pentru transformarea apei 
de mare în apă potabilă, 

cu ajutorul energiei solare, a fost 
inaugurată la Puerto Penasco, în 
statul mexican Sonora.

Uzina-pilot a fost construită dc 
centrul de investigații științifice 
și tehnologice al universității So
nora în colaborare cu laboratorul 
de energie solară al universității 
nord-americane din Arizona ; co
stul ei s-a ridicat la 3 250 000 
pesos.

Conserve de... 
aer parfumat

Potrivit ziarului englez „Dayl- 
ly Mirror", Australia a în
ceput să exporte conserve 

de... aer parfumat. Este vorba de 
niște tuburi umplute cu parfum 
natural de flori în stare gazoasă. 
Tuburile au etichete cu inscripția : 
„Deschideți și respirați adînc".
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