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învățămîntul agrozootehnic este în plină desfășurare. în 
multe unități agricole socialiste există o experiență bună 
în organizarea cursurilor, în metoda de predare folosită 
de lectori. Organizația U.T.M. se ocupă cu multă grijă 
de frecvența tinerilor la lecții și demonstrații practice, de 
modul cum se pregătesc aceștia.

în unele locuri se manifestă însă o serie de lipsuri care 
pot și trebuie să fie înlăturate. La aceasta organizațiile 
U.T.M. sînt datoare să aducă întreaga lor contribuție. în 
S.M.T. atenția să fie îndreptată spre cunoașterea de către 
toți tinerii mecanizatori a noilor mașini și tractoare cu 
care sînt înzestrate stațiunile, iar în G.A.C. și G.A.S. să 
se acorde o deosebită grijă pregătirii temeinice, îndeosebi 
tinerilor îngrijitori de animale.

Publicăm mai jos, cîteva aspecte de modul în care se 
desfășoară învățămîntul agrozootehnic în unele unități 
agricole socialiste din țară.
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Explicațiile clare date de lector sînt ascultate cu mult interes 
de tinerii cursanți ai cercului de creștere a animalelor de la 

G.A.S. Borănești regiunea București.
Foto : O PLECAM

în curînd — 
de arte plastice 

în Capitală va lua ființă în 
acest trimestru Universitatea 
de arte plastice pentru stu- 
denți. Cursurile noii universi
tăți, care au ca scop completa
rea educației estetice a stu
denților bucureșteni, vor fi 
predate de profesori de ‘specia
litate din cadrul Institutului 
de arte plastice „Nicolae Gri- 
gorescu“. Expunerile avînd ca 
teme istoricul și dezvoltarea 
artelor plastice din antichitate 
și pînă în prezent vor fi ur
mate de proiecții, filme, vizite 
în muzee și săli de expoziții, 
în același timp, pe lîngă Uni- 
versitatea-București, institutele 
de construcții, medico-farma- 
ceutic, politehnic, arhitectură,

A apărut a 
a Gramaticii

In Editura Academiei a apă
rut cea de-a Il-a ediție a Gra
maticii limbii romîne, în două 
volume. Față de prima ediție, 
publicată în anul 1954, noua 
ediție este îmbunătățită și dez
voltată. Lucrarea a fost elabo
rată de un colectiv de la In
stitutul de lingvistică din Bucu
rești al Academiei R. P. Ro
mine condus de acad. Al. 
Graur și folosește rezultatele 
numeroaselor studii tipărite 
după apariția primei edi
ții. In noua ediție oal- fost 
dezvoltate introducerile teore
tice ale unor capitole. Volumul 
II, care tratează despre sin
taxă, cuprinde capitole corn-

în tu
Colectiviștii din comuna Te

lega, raionul Cîmpina participă 
la numeroase spectacole ale 
echipei de dansuri și formației 
de teatru care activează în ca
drul căminului cultural din co
mună. Cu suita de dansuri 
populare speciiice locului și cu 
piesele de teatru „O noapte

Universitatea 
pentru studenți 
petrol, gaze și geologie, științe 
economice „V. I. Lenin". Con
servatorul „Ciprian Porumbes- 
cu“ și Institutul de artă tea
trală și cinematografică „I. L. 
Caragiale" vor funcționa 
cercuri de inițiere în diferitele 
genuri ale artei plastice, unde 
cursanții vor avea posibilitatea 
să verifice practic noile cuno
ștințe căpătate la lecțiile teo
retice.

Universitatea de arte plas
tice pentru studenți cu durata 
cursurilor de doi ani va func
ționa în localul Casei de cul
tură a studenților din Capi
tală.

(A ger preș)

doua ediție 
limbii romîne
plet noi. Alte capitole sînt 
mult modificate.

Tratatul științific se adre
sează specialiștilor în lingvis
tică, profesorilor de limba ro
mână, studenților în filologie 
și tuturor oamenilor de cul
tură.

Noua ediție a gramaticii face 
parte din numărul mare de 
lucrări editate în cursul ulti
milor ani privind studiul lim
bii noastre, printre care Topo
nimia romînească de acad. 
Iorgu Iordan, Dicționarul ono
mastic de N. A. Constanti- 
nescu, primul volum al Dicțio
narului enciclopedic romîn 
etc.

(Agerpres)

r n e u
furtunoasă" și „Fabricantul", 
formațiile artistice s-au prezen
tat și în fața sătenilor din co
munele Urleta și Brebu. Spec
tacolele s-au bucurat de același 
succes înregistrat „acasă".

CONSTANTIN GOIA 
electrician

invutuiniiitul
Tînarul Cristescu Emanoil, lăcătuș montor Ia sectorul montai 
al Uzinei de pompe din București, din primele zile ale anului 
s-a dovedit a fi unul dintre tinerii care au început bine noul 

an: lucru calitativ și depășire de 25 la sută.

Foto: N. STELORIAU

Lecții practice
pentru cunoașterea

Pe mecanizatorii de la 
S.M.T. Cîtrcea, raionul Craio
va, i-am găsit zilele acestea 
în atelierele stațiunii desfășu- 
rînd o activitate intensă de 
reparare a mașinilor agricole 
în vederea unei temenice pre
gătiri pentru campania de 
primăvară. Ritmul în care se 
desfășoară repararea tractoa
relor și a celorlalte mașini 
este, aici, deosebit de intens. 
Peste 80 la sută din mașinile 
agricole și aproximativ 45 la 
sută din numărul tractoarelor 
sînt deja gata pentru lucru, 
argument convingător că an
gajamentul de a termina repa
rațiile cu 10 zile mai devreme 
de termenul planificat va fi 
realizat și depășit.

Ceea ce dă însă nota carac-

teristică acestei perioade de 
muncă a mecanizatorilor» din 
Cîrcea, diferențiind-o net de 
ceilalți ani este pasiunea cu 
care acest colectiv învață.

Conducerea stațiunii s-a în
grijit de buna; organizare a 
învățămîntului agrozootehnic 
și de condițiile necesare desfă
șurării lecțiilor și demonstra
țiilor practice la un nivel co
respunzător, iar organizația 
U.T.M. se preocupă zilnic de 
frecvența tuturor tinerilor me
canizatori la cursuri, de mo
dul în care se pregătesc a- 
ceștia.

In cadrul procesului com
plex de pregătire, lecțiile prac
tice se bucură de o deosebită 
apreciere din partea mecani
zatorilor datorită eficacității 
lor în fixarea cunoștințelor.

Am asistat la una din aces
te lecții. Tema „Particularită
țile sistemului de injecție la 
tractorul „Universal-650". Lec
ția se desfășura într-una din

V. BARAC 
corespondentul „Scînteii 

tineretului" pentru 
regiunea Oltenia

(Continuare în pag. a IV-a)

Frecvența - 

condiție 

esențială
La gospodăria colectivă 

Chichiș din raionul Gherla 
sînt înscriși la învățămîntul 
agrozootehnic peste 160 de 
colectiviști. Frecvența cursan- 
ților la cele trei cercuri de 
„Cultura plantelor de cîmp“ 
este bună — 95—100 la sută. 
Ea reflectă atît interesul co
lectiviștilor de a-și însuși me
todele noi recomandate de a- 
grotehnică, cît și preocuparea 
lectorului — inginerul Simon 
Aluisie — de a pregăti și ex
pune lecțiile cît mai curgător, 
de a le lega direct de rezol
varea unor probleme de pro
ducție specifice gospodăriei 
colective.

Și medicul veterinar Teo
dor Moraru, lector la cercul 
de „Creșterea animalelor"

manifestă aceeași grijă față 
de pregătirea și predarea lec
țiilor. Numărul cursanților 
este destul de mare — 53. 
Spre deosebire de ceilalți 
însă, frecvența acestora lasă 
de dorit; într-o zi vin 50—60 
(deci, mai mulți decît cei în
scriși), iar în altă zi vin doar 
35—40. Firește că în felul a- 
cesta nu se poate asigura 
continuitatea necesară în în
sușirea noțiunilor predate, iar 
eficacitatea practică a învăță
mîntului nu va fi cea aștep
tată.

Printre cursanții acestui 
cerc se numără și mulți ti
neri. Organizația U.T.M. ar 
putea da un sprijin prețios 
lectorului, ocupîndu-se îndea
proape de frecvența zilnică a 
tinerilor la cursuri și demon
strații practice, de modul în 
care se pregătesc aceștia. 
Astfel va spori contribuția ti
nerilor îngrijitori de animale 
la obținerea și în perioada 
iernii a unor producții cons
tante de carne și lapte.

LEON SOREANU
de la Consiliul agricol raional 

Gherla

...Și rezolvarea
e atit

de simplă!
Se stabilise încă din toamnă 

ca lecțiile învățămîntului agro
zootehnic de la G.A.C. Corni 
din raionul Huși să se țină la 
școala din comună, pentru că 
aici sînt condiții corespunză
toare pentru buna desfășurare 
a cursurilor. Iată însă că aici 
vin numai colectiviștii din a- 
nul I al cercului viticol. Stau 
comod în bănci, au Ia îndemî
nă materiale didactice, tablă 
pentru scris, adică tot ceea ce 
le trebuie ca să se pregăteas
că bine.

Ceilalți nu vin la școală, ci 
se înghesuie într-o încăpere de 
la sediul gospodăriei colective 
cîte 38—40 de inși pe 3—4

LECTORUL: Este foarte impor
tant să fiți cît se poate de... 

degajați.
bănci improvizate. Ia notițe, 
dacă poți ! N-ai loc nici să te 
miști. Cum să nu te lase în 
urmă cei de la cercul viticol!

Și cînd te gîndești că rezol
varea este atît de simplă ; ni
mic mai mult decît să fie în
făptuită măsura stabilită în 
toamna anului trecut ca toate 
cele cinci cercuri ale învăță
mîntului agrozootehnic să-și 
desfășoare activitatea la școa
lă. Dar fără întîrziere !

C. SLAVIC

Din primele zile ale anului 
aplică planul M. T. 0.

Colectivele între
prinderilor industria
le din regiunea Ga
lați dau o mare a- 
tenț’e aplicării în 
producție, încă de la 
începutul anului, a 
tuturor măsurilor 
tehnico - organizato
rice prevăzute în 
plan. La uzina meca
nică, de exemplu, au 
fost aplicate un nu
măr de 59 măsuri 
tehnico - organizato
rice cu mare efica
citate economică, 
printre care : orga

nizarea spațiilor de 
producție în princi
palele sectoare ale u- 
zinei pentru produc
ția în flux continuu 
(ceea ce face să 
crească considerabil 
productivitatea mun
cii), introducerea 
metodei de debitare 
pe lungimi multiple 
a foilor de arc tip 
C.F.R. (în urma că
reia se obțin anual 
economii de peste 20 
tone oțel). Tot aici 
s-a realizat un stand 
de probe pentru ca

pacele mecanice de 
magazii pentru car
goul de 4500 tone.

Un număr de 80 
de măsuri tehnico- 
organizatorîce au 
fost aplicate și la 
Șantierul naval din 
Galați. Printre alte
le a fost introdusă 
metoda de tăiere oxi- 
acetilenică semiauto
mată a metalelor și 
a fost extinsă me
toda etanșării cu 
aer a compartimen
telor cargourilor.

(Agerpres)

Economii prin inovații

cursantilor
Anul acesta în gospodăria 

noastră numărul colectiviș
tilor înscriși la învățămîn
tul agrozootehnic a crescut 
cu 200. Acest fapt oglindește 
cît se poate de convingător 
interesul lor pentru cunoaște
rea și aplicarea regulilor 
științifice de lucrare a pămân
tului. Ca inginer al gospodă
riei și ca lector mi-am dat 
seama, încă de anul trecut, 
an care mi-a prilejuit acu
mularea unei interesante ex
periențe, că e necesar ca și 
eu, alături de cursanți, să mă 
pregătesc la fiecare lecție în 
așa fel îneît materialul expus 
să fie înțeles și însușit. In 
acest scop citesc ceea ce scrie 
în manual și consult și alte 
cărți și broșuri de specialita
te care tratează temele res
pective. Pe baza acestei do
cumentări întocmesc un plan 
de desfășurare a lecției la 
care nu uit să adaug pentru 
ilustrare exemple din munca 
colectiviștilor, din realizările 
gospodăriei noastre. întotdea
una, înainte de a începe să 
expun lecția, am la îndemînă 
— tinerii sînt cei care se în
grijesc de asta — materialul 
didactic intuitiv: planșe, co
lecții de plante și semințe, 
grafice de producție pe echi
pe și pe brigăzi, mostre de 
îngrășăminte, aparatul de

proiecție și diafilmele nece
sare.

Chiar în timpul expunerii, 
îi antrenez și pe cursanți 
să-și spună părerea, să pre
zinte ei, pe baza experienței 
proprii, modul cum au apli
cat în producție o anumită 
metodă indicată de știința a- 
gricolă. Bunăoară la lecția 
privind cultura porumbului 
am demonstrat importanța a- 
plicării recomandărilor agro
tehnicii înaintate cu următo
rul exemplu din munca a 
două brigăzi. Anul trecut, 
brigada a doua de cîmp, pe 
suprafața de teren din punc
tul „Micigău“, aplicînd între
gul complex de reguli agro
tehnice, asigurînd o densita
te de 42 000 plante la hectar, 
executînd mai multe lucrări 
de întreținere, a obținut o 
producție de porumb boabe 
la hectar cu 2 000 de kg mai 
mare decît brigada a patra, 
care nu a asigurat densitate 
normală ia hectar și a întîr- 
zit și cu executarea lucrărilor 
de întreținere tocmai în peri
oada cînd a bîntuit o secetă 
temporară și cînd plantele, 
pentru dezvoltarea lor, aveau 
nevoie de umiditate, adică de 
prașile la timp.

Pentru ca să asigur legă
tura între lecții și continuita
tea procesului de învățămînt, 
anunț de fiecare dată tema 
lecției următoare, indicînd în 
același timp și materialul bi
bliografic necesar.

Un sprijin prețios primesc 
eu, ca și ceilalți lectori, din

SAMOILĂ GABOR 
inginer agronom la G.A.C.

Mireșul Mare, 
raionul Șoncuta Mare, 

regiunea Maramureș

(Continuare în pag. a IV-a)
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Înainte de orice, 
uzina este o școa
la, în care se des
fășoară, pe multe 
planuri, un per-

I manent proces de 
învățătură. Ase

menea școală e și Uzina 
„UNIO" din Satu-Mare.

Să parcurgem împreună cî
teva momente din acest 
complex proces de învățătură.

Tinerii, prin specificul vîr- 
stei lor, sînt animați de do
rința de a deveni muncitori 
pricepuți în meserie, de a ști 
să stăpînească tehnica cea mai 
înaintată. Iar dorința aceasta 
trebuie canalizată cît mai bine. 
O metodă care a dat rezultate 
bune — și pe care o folosește 
Comitetul U.T.M. sub îndru
marea Comitetului de partid 
de aici — este repartizarea ti
nerilor noi veniți în uzină pe 
lîngă muncitori vîrstnici, cu o 
bogată experiență în meserie. 
Și, astfel, odată cu meșteșugul, 
ei își formează și puternice 
trăsături muncitorești, — răs
punderea față de muncă, dra
gostea față de uzină.

In secția „mecanică grea" 
întîlnim pe Ilie Bojan, Vasile 
Florea, și Vasile Vâri. Am mai 
putea adăuga și pe Paul Gu- 
laci ,dar pe acesta din urmă 
ei au hotărît să-l „împrumute" 
altor echipe pentru „a le în
tări'.

Anul trecut, la cabinetele 
tehnice ale întreprinderilor 
din orașul Roman, au fost 
prezentate 743 propuneri de 
inovații și raționalizări. 453 
dintre acestea au și fost apli
cate în practică. Valoarea eco
nomiilor antecalculate este de 
3 247 752 lei. Numărul inovato
rilor din întreprinderile orașu
lui Roman se ridică la 553 din
tre care 390 sînt muncitori.

Cele mai bune succese în ac
tivitatea de atragere a munci
torilor în mișcarea de inovații 
au obținut cabinetele tehnice 
de la Uzina de țevi, întreprin
derea mecanică, Fabrica de 
cărămidă, întreprinderea de 
prefabricate de beton.

AL. HATMANU 
corespondent voluntar

TELEGRAMĂ

Tovarășului IOSIP BROZ TITO 
Președintele Republicii Socialiste 

Federative Iugoslavia
BELGRAD

Exprimăm sincerele noastre sentimente de compasiune pentru 
pierderile de vieți omenești in urma catastrofei feroviare din 
gara Iaințe.

Împărtășim durerea provocată poporului iugoslav. Vă rog să 
transmiteți condoleanțele noastre profunde familiilor îndurerate.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

OPINIA UZINEI —
ȘCOALA A DISCIPLINEI

Deși tînăr, de curînd absol
vent al școlii profesionale, des
pre Bojan se vorbește cu mult 
respect: un muncitor format, 
de nădejde. Tot așa și despre 
Vâri. Să înveți să citești de
senul unui montaj complicat, 
cum este al cuptoarelor elec
trice, să execuți trasajul cu 
precizie și, în sfîrșit, să faci 
orice lucru cu simț de răspun
dere, în așa fel îneît ceea ce 
îți trece prin mînă să rămînă 
trainic, folositor, sînt dorințe 
pentru împlinirea cărora Bojan 
și Vâri au perseverat neobosit. 
Pregătirea profesională și se
riozitatea în muncă le d.ato- 
resc, bineînțeles, și școlii pro
fesionale. Dar mai cu seamă 
uzinei, tradițiilor ei, oamenilor 
ei de la care înveți necontenit. 
Și, nemijlocit, lui Ștefan Sa- 
roși, veteranul uzinei. Tinerii 
învață de la șeful lor de echi
pă vîrstnic — o dată cu pro
cedeele îndelung experimen-

tale ale lăcătușeriei — ceva 
mult mai prețios. Să iubească 
meseria, să înțeleagă că disci
plina este trăsătură de preț a 
fiecărui muncitor. Iar toate 
acestea se oglindesc în răspun
derea cu care muncesc, răs
pundere care-și pune pecetea 
pe renumele uzinei, pe marca 
fabricii.

Uzina are numeroși munci
tori care știu să-și apropie ti
nerii muncitori, care veghează 
cu grijă de părinte la forma
rea tor. Printre aceștia se află 
și comunistul Aurel Rațiu.

„Am învățat de la tovarășul 
Rațiu, ne spunea Mateicu — 
un tînăr strungar priceput — 
să prețuiesc învățătura, dra
gostea față de muncă, să simt 
responsabilitatea pentru tot 
ceea ce fac. Și cînd ai un ase
menea suport sufletesc te simți 
mai puternic; crește iuțeala 
mișcărilor, mașina ți se supune 
mai ușor. Și alți colegi ai mei,

Gheorghe Mugur și loan Boi
tor, amândoi Mureșenii — Du
mitru și Ignațiu — au învățat 
multe de la tovarășul lor mai 
vîrstnic".

E un omagiu pe care vîrsta 
tînără îl aduce unei alte vîrste, 
mai bogată în ani, în experien
țe. Al unei vîrste care preia 
tot ce este bun, luminos. Cînd 
au venit în uzină, unii dintre 
purtătorii acestei vîrste păreau 
mult prea tineri pentru răs
punderile multiple ale profe
siei. Li s-au dat lucrări mai 
ușoare, iar la mașina T 54, de 
pildă, cele trei schimburi s-au 
bucurat de grija tuturor. Sec
ția a ajuns astfel o școală de 
perfecționare pentru tinerii 
strungari.

Acum privești, bunăoară, cu 
plăcere felul de a munci stărui
tor cumpănit, disciplinat al su
dorului Iosif Gramer. După cî
teva luni de producție, el a a- 
dăugat cunoștințelor sale teo-

retice și o practică valoroasă. 
In timpul lunilor de practică 
el n-a fost doar un musafir în 
echipa lui Ion Moraru. Dim
potrivă, pasionat de meserie, a 
stăruit în a-i cunoaște tainele, 
acolo printre muncitori. Sau, 
despre un altul, Caricaș Ioșca, 
in anul trecut primit în rîndu- 
rile organizației U.T.M., s-au 
putut spune de la început ace
leași cuvinte bune ? Nu. Venise 
în producție slab pregătit. 
„Cartea de vizită" a acestuia 
anunța — absențe nemotivate 
de la practică, comoditate, su
perficialitate în însușirea me
seriei. L-a luat atunci în sea
ma lui comunistul Gheorghe 
Zăhărie.

Azi Ioșca e un muncitor de 
nădejde, priceput în meserie, 
disciplinat, gata să primească 
oricînd lucrarea cea mai grea. 
Trecerea de la superficialitate 
și lipsa de respect față de 
muncă s-a făcut printr-o per-

manentă confruntare a atitudi
nilor lui Ioșca cu cele ale to
varășului Zăhărie.

Din această confruntare Ioș- 
ca a ales drumul cel bun: al 
disciplinei și seriozității, al 
preocupării pentru pregătirea 
sa profesională.

Oszegy, el însuși om tînăr, 
își reamintește că organizația 
U.T.M., colectivul a avut de 
luptat și cu alți tineri neobiș- 
nuiți încă cu cerințele disci
plinei muncii.

Gavril Popradi este strun
gar la „mecanică grea". E un 
băiat isteț, cu mari posibili
tăți în meserie. Numai că el 
își făcuse într-un timp obi
ceiul de a lucra după toane. 
Cînd voia, își îndeplinea nor
ma, cînd nu, îndeplinea numai 
50 la sută din sarcinile ce-i 
reveneau. Capacitatea de lu
cru a echipei, calculată pe 
fiecare om în parte, era astfel 
micșorată. Asta s-a întîmplat 
în primele luni. Văzînd că se 
poate scălda în apele lui fără 
ca cineva să-l tragă la răs
pundere, nu s-a oprit aci. A- 
casă, Popradi își mințea pă
rinții că pleacă la lucru. De 
fapt el își atîrna ghitara de 
gît și bătea potecile de pe ma
lurile Someșului pînă seara

ROMULUS ZAHARIA

(Continuare în pag. a IV-a)
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A început un nou trimestru.
în afara orelor de curs, elevii școlilor profe

sionale vor desfășura o bogată viață culturală și 
sportivă, care-i ajută să-și lărgească orizontul 
cunoștințelor, să-și petreacă în chip util timpul 
liber.

în dorința de a prezenta cititorilor noștri, cîte- 
va din proiectele pe care și le-au propus orga
nizațiile U.T.M. din școlile profesionale în noul 
trimestru, ne-am adresat unor secretari ai orga
nizațiilor U.T.M. din cite va școli profesionale 
din Capitală.

Bucuria elevilor Gh. Sirbu și 
Gr. Kispal din anul 1 — 
strungari de la Școala profe
sională „Tractorul" din Bra 
șov este pe deplin justifi
cată : Piesa a fost perfect 

executată.
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Programe speciale ale
formațiilor artistice

în trimestrul trecut, formațiile artistice ale școlii noastre au 
desfășurat numeroase activități atît în cadrul școlii cît și la 
clubul Uzinelor „Grivița Roșie". Cele mai bune rezultate le-au 
obținut brigada artistică de agitație, fanfara formată din peste 
120 elevi și ansamblul coral care cuprinde peste 300 de elevi.

Formațiile noastre au început de acum repetițiile pentru pre
gătirea unui spectacol închinat aniversării eroicelor lupte mun
citorești de la 16 Februarie 1933. Am întocmit pentru aceasta un 
plan judicios de activitate luînd măsuri pentru participarea 
tuturor membrilor ansamblului la repetiții.

în trimestrul doi ne-am propus să continuăm anumite activi
tăți care s-au bucurat de succes, cu ajutorul cărora să antrenăm 
marea masă a elevilor la o bogată viață culturală. Astfel, for
mația de teatru pregătește un montaj literar pe marginea lu
crării „Cei de mîine", a scriitoarei L. Demetrius. După prima 
expunere despre muzica populară, cercul de inițiere muzicală — 
la care participă peste 200 elevi — pregătește în continuare un 
ciclu de audiții muzicale. Cercul literar, care se bucură de par
ticiparea a peste 100 elevi, și-a asumat răspunderea de a se 
ocupa mai direct de îmbunătățirea conținutului și a prezentării 
artistice a programelor brigăzii artistice de agitație. Cercul lite
rar pregătește, de asemenea, cel de al II-lea număr al revistei 
literare — cuprinzînd creațiile originale ale celor mai talen- 
tați elevi — care va fi editată în trimestrul II. Tot în 
această perioadă, la sugestia elevilor organizăm la nivelul fie
cărui an de studiu cîte o brigadă artistică de agitație.

lata dar că activitatea formațiilor artistice poate atrage sute 
de elevi. Organizația U.T.M., sprijinită de cadrele didactice, se 
va preocupa să asigure fiecărei manifestări în parte un bogat 
conținut educativ. PETRE CIMPONERU

Școala profesională 
„Grivița Roșie”

Întîlniri, conferințe,
simpozioane

Prestigiul sportivilor
noștri

Iată cîteva dintre acțiunile pe care ni le-am propus în noul 
trimestru... Să mărim echipa de dansuri populare, iar lunar cel 
puțin 30 de elevi să devină purtători ai insignei ..Prieten al 
cărții". în sprijinul participanților la concursul „Prietenii căr
ții" vom organiza pe modelul „Cine știe, cîștigă" un concurs 
„Caragiale în literatură" Reține atenția aici faptul că la acest 
concurs vor participa absolut toți cei aproape 700 de elevi ai 
școlii de meserii. Ei se vor selecționa pe clase pentru a parti
cipa apoi la concursul pe ani de studiu, pe școală și în sfîrșil, 
pe grupul școlar. Totodată, cu elevii din cămin, vom organiza 
o seară literară cu tema „Poeții noștri cîntă patria și partidul". 
Avem intenția să invităm la această seară și unii tineri poeți.

Pentru dezvoltarea dragostei pentru meseria aleasă, vom conr 
tinua și în1 trimestrul acesta întîlnirile elevilor cu muncitori 
fruntași, cu cadre de specialitate. La simpozionul intitulat ; 
„Poporul nostru înfăptuiește cu entuziasm Directivele Congre
sului al III-lea al partidului", un tovarăș inginer din cadrele 
didactice ale școlii, ne va vorbi . despre dezvoltarea industriei 
chimice în patria noastră. Despre succesele obținute în dezvol
tarea agriculturii noastre socialiste, va vorbi un tovarăș de la 
Consiliul Superior al Agriculturii și, în sfîrșiț, despre unele 
probleme ale dezvoltării conștiinței socialiste a tinerei generații, 
ale dezvoltării învățămîntului la noi în țară va vorbi tovarășul 
director al școlii.

Pe baza consultării elevilor vom forma un cerc de prieteni ai 
picturii cu care să organizăm periodic vizite-lecții în Galeria 
Națională a Muzeului de Artă al R.P.R.

TOMA BELU
Grupul școlar al 

Ministerului Invăfămîntului

Tn școala noastră, activitatea sportivă competițională a deve
nit tradițională. în fiecare an, echipele fruntașe ale școlii — 
cele de volei, rugbi, handbal etc. — participă la competițiile 
sportive republicane, sau la cele organizate pe Capitală, obți- 
nînd, de fiecare dată, locuri fruntașe. De asemenea, avem în 
școală sportivi care dețin titluri de campioni ai R.P.R. (Soare 
Paul — campion republican de juniori la ciclism, Cordiș Cons
tantin — campion republican de juniori la lupte, categoria 
grea), sau fac parte din loturi sportive republicane (Dinu Con
stantin — rugbi juniori etc.).

De apărat un asemenea prestigiu nu este de loc ușor. De 
aceea, comitetul U.T.M. al școlii, cu sprijinul profesorilor de 
educație fizică, a antrenat un număr mare de elevi în activi
tatea ' sportivă de masă : din rîndul lor vom recruta noi și noi 
talente pentru echipele reprezentative ale școlii. Planul nostru 
prevede ca in trimestrul II, aproape 850 de elevi să treacă toate 
normele pentru cucerirea insignei de polisportiv și nu mai puțin 
de 350 să participe la întrecerile pe care le vom organiza în 
cadrul Spartachiadei de iarnă a tineretului. Pentru a veni în 
ajutorul pregătirii lor sportive, ne-am propus să luăm din 
vreme măsuri. în cadrul colectivelor sportive ale școlii vor fi 
mobilizați toți profesorii de educație fizică care vor îndruma 
antrenamentele elevilor, la orele de educație fizică, și vor pune 
accent pe disciplinele care se cer pentru obținerea insignei de 
polisportiv : gimnastică, atletism, jocuri sportive. De asemenea, 
vor fi organizate multe întreceri sportive între clase. O remarcă, 
însă : în activitatea sportivă competițională nu sînt admiși 
decît elevii fruntași la învățătură.

Foto : N. STELOR1AN

O diferență perseverentă
Scrieți un număr cu 4 cifre, 

care să nu fie toate identice. 
Din cifrele numărului dat for
mați alte două numere în fe
lul următor: M — cel mai 
mare număr posibil, și m — 
cel mai mic număr posibil. 
Calculați diferența d — M—m 
și procedați ca mai sus cu di
ferența obținută. Repetînd a- 
ceste operații de cîteva ori, va 
trebui să ajungeți neapărat 
la diferența 6 174 m, care se 
va repeta mereu în cazul con
tinuării scăderilor.

Să luăm, de exemplu, numă
rul 4 818.
Mi = 8 841 ; 
M2 = 7 533; 
Ms « 7 641 ; 
M< = 7 641 ;

di = 7 353 
ds = 4 176 
ds = 6 174 
di = 6 174 ; etc.

Cum se poate demonstra că 
fenomenul este valabil pentru 
oricare număr cu patru cifre ?

E. N. Lambina a arătat că 
pentru demonstrarea acestei 
proprietăți e suficient să ne 
convingem că este valabilă 
pentru 30 numere cu patru 
cifre.

Cum a raționat ea și care 
sînt cele 30 de numere ?

k7u cumva numărul lor poate 
fi redus și mai mult ?

Secretul personalității 
unui număr

Am avut prilejul să văd un 
număr A cu 5 cifre, foarte in
teresant. Scriind o unitate 
înaintea acestui număr, obți
neam, firește un număr de 6 
cifre: [1] (A). Scriind o unita
te la sfîrșitul lui, obțineam, 
de asemenea, un număr cu 6 
cifre : [A] [1]. Al doilea număr 
cu 6 cifre era însă de trei ori 
mai mare decît primul

Limbile străine 
și numărul 17
Întrebarea „în cite 

feluri se poate expri
ma numărul 17 ?" 
poate fi extinsă, de 
exemplu, la toate nu
merele de la 11 la 19. 
Este interesant de cu
noscut că în limbile 
multor popoare nu
merele sînt stabilite 
într-o ordine cu totul 
diferită de aceea a- 
doptată de noi. De pil
dă, noi spunem șap
te spre zece, mențio- 
nînd mai întîi unită
țile (7) iar apoi zecile 
(10) ; la fel se for
mează acest număr în 
limbile rusă, germa
nă, greacă ș.a. Fran
cezii, armenii și alte 
popoare pronunță mai 
întîi numeralul 10 și 
după aceea spun uni
tățile.

Foarte curioasă 
denumirea

1 488 ;
3 357 ;

[A] [1]
[1] [A] “ J

Care este numărul A ?

acestui
este 
nu-

Poșta literară
înd cercului lor 
literar numele de 
„Hanul Ancuței", 
iubitorii de lite
ratură din Școala 
medie „Dr. Petru 
Groza" din Capi

tală au găsit, fără îndoială, 
o metaforă fericită. Dacă la 
străvechiul- han sadovenian se 
adunau oameni de tot soiul, 
care de care mai iscusit în 
meșteșugul povestirii, aici se 
string cei care fac abia întîii 
pași pe lunga și fascinanta 
cale a artei cuvintului. Nu
mele cercului literar obligă în 
primul rînd la munca migă
loasă și continuă al cărui 
exemplu strălucit ne-a fost 
lăsat de Mihail Sadoveanu. 
Un „han al Ancuței", chiar 
miniatural, trebuie să fie o 
înaltă școală de conținut și 
formă literară.

Un fapt întru totul pozitiv: 
la ședințele cercului, care are 
o activitate de 
unele realizări 
tenție, printre participanți se 
numără elevi r'. __
foarte multe clase (începînd 
de la clasa a VII-a pînă la 
clasa a XI-a), ceea ce a permis 
să se închege un colectiv ca
pabil de a susține discuții in
teresante, depășind cadrul o- 
bișnuit al unei singure clase. 
Bineînțeles, cei mai mulți în
cearcă să se exprime în graiul 
poeziei, atît de potrivit cu 
vîrsta și aspirațiile lor. Și 
încă un fapt pozitiv, de data 
aceasta nu din domeniul or
ganizatoric : se fac simțite di
verse surse de inspirație. Ti
nerii amatori de poezie își

caută, fiecare, un „gen", în 
sensul bun al cuvintului, ast
fel încît, în ansamblu, se pro
cedează la o explorare multi
laterală a 
exercițiu, 
tăgăduit. .
na (clasa 
versul de 
nu fără 
capul plecat / Sta nemișcat / 
Firicel de iarbă / Sub o floa
re nalbă, / Nimeni nu îl vede 
/ în poiana verde. / Flori par

. cîmpului poetic. Ca 
folosul este de ne- 
Astfel, Ionescu Ali- 
a Vil-a A) încearcă 
structură populară, 

îndemînare: „Cu

LA „HANUL
ANCUȚEI"

cîțiva ani, cu 
demne de a-

și eleve din

vremuri de-
atenția 

acea 
care 
mai 
folo-

au
pe 
cît
ea

să asculte / La
multe..." Mărturisind 
în lecturi, versurile ei 
sclipire promițătoare 
o dorim confirmată 
curînd. (Să notăm că
sește versul popular pentru a 
construi o glosă,, exercițiu in
tr-adevăr notabil).

La aceeași vîrstă, Jebeleanu 
Tudor (clasa a VlI-a B) folo
sește versul liber, cîntîndu-i 
pe „frații cosmici" : „...au în
tins o niînă / Spre astrul 
nopții, spre bătrîna lună / Și 
ne-au strigat de sus : / „Sîn- 
tem grăbiți! / Spre cerul ne~

sfîrșit, / Priviți!". 
de amănuntul semnificativ 
nărui vădește posibilități, dar, 
pentru a stăpîni versul l" 
ar fi indicat să exerseze i— 
lung formele prozodice consa
crate de clasicii poeziei noas
tre. Este o școala la care tre
buie să învățăm toți...

Promisiuni de talent se ma
nifestă și la Cristea Ion (cla
sa a X-a B) care utilizează 
versul grav, meditativ. Inte
resante sînt și încercările de 
pastel ale lui Pufu Cornel 
(clasa a XI-a D), deși au încă 
un aer cam vetust; versurile 
elevei Mitrică Marta (clasa a 
IX-a G) au prospețime, ca și 
acelea ale lui Alexandrescu N. 
(clasa a XI-a B) inspirate din 
lupta popoarelor pentru pace.

O tematică largă, încerca
rea de a întrebuința cît mai 
diverse forme poetice, natura
lețea exprimării (cu stîngăcii- 
le inerente, bineînțeles) carac
terizează activitatea membri
lor cercului literar 
Ancuței". în orice caz, 
monotonie nu se poate vorbi ! 
Versul popular, versul liber, 
forma fixă a rondelului, pas
telul, fabula, o diversitate de 
mijloace sînt prezente în în
cercările literare ale elevilor. 
Rămîne numai ca aceste stră
danii să fie adîncite, prin aju
torul competent al profesori
lor și prin discuțiile din 
cerc, pentru ca promisiunile 
de azi să poată rodi mîine.

RADU ZAMFIR 
Școala profesională 
„Electromagnetica"

culturală
Elevii școlii noastre au o adevărată pasiune pentru literatură. 

Mărturie stau cei aproape 800 purtători ai insignei „Prieten al 
cărții", sutele de cititori care — numai în trimestrul I al anului 
acesta școlar au citit peste 800 volume —- cei 120 de membri ai 
cercului literar care activează în școală. Răspunzînd acestei pa
siuni, noi ne-am propus ca și în trimestrul II să organizăm o se
rie de acțiuni cu ajutorul cărora iubitorii literaturii să-și poată 
îmbogăți cunoștințele.

De pe acum se pregătește un montaj literar închinat eroice
lor lupte muncitorești din Februarie 1933. Cu sprijinul tovarășei 
profesoare Maria Smărăndescu, s-a selecționat materialul, au 
fost recrutați elevii și au început repetițiile. Tot pentru această 
perioadă am prevăzut o seară de poezie romînească contempo
rană pe tema „Poeții cîntă partidul". De o bună primire în rin
gurile elevilor noștri se bucură recenziile și prezentările cărți
lor nou apărute. Planul prezentărilor literare a fost stabilit în 
amănunțime.

în școală există și o bogată viață artistică. Avem brigăzi ar
tistice la nivelul fiecărui an de» studiu și o brigadă la nivelul 
școlii, o echipă de teatru, o orchestră de mandoline, iar acum 
se pun bazele unui cor format din 150 de elevi. Vom continua 
tradiția organizării concursurilor între brigăzile artistice — 
concurs care se încheie cu un spectacol cuprinzînd cele mai 
bune numere din programul brigăzilor și desemnarea brigăzii 
fruntașe. După succesul avut cu piesa „Nota zero la purtare", 
echipa de teatru pregătește un nou spectacol cu piesa „Băieții 
noștri". Celelalte formații pregătesc de asemenea spectacole pe 
care le vor prezenta atît în fața colegilor cît și în fața muncito
rilor Uzinei „Timpuri noi".

1 nostru am prevăzut, de asemenea, continuarea vi
zionării în colectiv a spectacolelor de teatru și cinema (în tri
mestrul I au fost vizionate în colectiv piesele „Apus de soare", 
„Ocolul pămîntului în 80 de zile", opereta „Plutașii de pe Bis
trița" și altele), organizarea unui concurs „Drumeții veseli" cu 
tema „Să ne cunoaștem patria", vizite la principalele muzee 
din Capitală și expoziții.

Un obiectiv pentru realizarea căruia ne-am propus mai multe 
manifestări este cultivarea dragostei pentru meseria aleasă. în 
acest scop, vom continua să vizităm marile uzine din Capitală 
— alegînd pe acelea al căror profil corespunde profesiunilor care 
se însușesc în școală, vom prilejui întîlnirea elevilor cu absol
venți ai școlii, astăzi muncitori fruntași în uzină, vom vizita 
Centrul de documentare tehnică etc.

, aur, g.
liber, B 
înde- I

I
I

I
I
I
!
I _____
Iîn planul

zionării în 1 „Hanul B 
despre |

I
I
I
I
II

măr (în cadrul ordi- 
nei respective) la un 
trib din Groenlanda ; 
numărul 17 este de
numit acolo astfel : 
„de pe celălalt picior, 
2". Este o metodă ve
che de numărare cu 
ajutorul degetelor de 
la mîini (ți de la pi

cioare, denumirea men
ționată însemnînd : 
,,io degete de la am
bele mîini, 5 degete 
de la un picior" și 

2 de la celălalt picior".
Iată și alte sisteme 

de numărare neobiș
nuite : în limba ze- 
landeză, 11 + 6 ; în 
ainosă, 10—3 peste 10.

O dispută 
intre culori

Dacă privim la lu
mina zilei o floare în 
al cărei colorit se îm
bină albastru și roșu, 
culoarea roșie își va 
impune strălucirea; în

amurg însă albastrul 
va ieși în evidență.

Cum se explică a- 
ceastă „transformare"? 
Explicația o găsim în 
următorul fapt : la 
lumina normală a zi
lei, ochii noștri văd 
prin intermediul unor 
celule ale retinei nu
mite „conuri", pe cînd 
la lumină slabă, ima
ginea se formează pe 
alte celule, numite 
„bastonașe": Conurile 
sînt mai sensibile la 
culorile roșie-galbenă, 
ceea ce va determina 
predominarea acestor 
culori pe timpul zilei; 
bastonașele fiind mai 
sensibile la culorile al- 
bastră-verde vor de
termina schimbarea 
raportului de străluci
re a obiectelor colora
te în favoarea acestor 
culori. De altfel, bas
tonașele ne dau im
presia de lumină, și 
nu de culoare.

Cerc de dari3 
modern

Din primele zile ale vacan
ței, în Bacău s-a organizat 
pentru elevii din oraș, un cerc 
de dans modern, condus de 
profesoara Olimpia Lucaci. La 
prima ședință au participat 
78 de elevi dornici să cu
noască și să învețe dansul mo
dern. Un colectiv de elevi de 
la Școala medie nr. 2 din lo
calitate (din care fac parte și 
Tatiana Răileanu, Carmen 
Strujac, Marieta Ghinea, Vio
rel Boboc) ajută pe cei care 
participă la acest curs în exe
cutarea pașilor și a mișcărilor.

După primele ședințe, majo
ritatea cursanților au învățat 
să danseze valsul.

ION SANDU
Școala profesională 

„Timpuri NorMIHU DRAGOMIR

LUMINIȚA PRESBITERIANU
elevă

Notele trecute la sfîrșitul trimestrului în cataloagele claselor 
subliniază rezultatele foarte bune la învățătură pe care le-au 
obținut mulți dintre elevii școlilor noastre medii. în fotogra
fiile de mai sus, vă prezentăm trei dintre elevii de la Școala 
medie nr. 23 „Dimitrie Bolintineanu" (Doina Caraba — cl. a

XI-a E, Vicențiu Stoica — cl. a Xl-a E, Constanța Pavel cl. a 
Xl-a H) care au obținut numai note de 9 și 10. Fotoreporterul 
i-a surprins în laboratoarele școlii cîteva zile înaintea înche

ierii primului trimestru.

Foto : E. COJOCARU

a sfîrșitul anului 
școlar, elevii Șco
lii medii nr. 2 
din Constanța în
scriau în palma
resul activităților 
artistice și prima 

obținută de tînăra 
folclorică — taraful

distincție 
formație 
de muzică populară. Era o răs
plată a muncii, de care s-a bu
curat întreg colectivul școlii. 
Dar nu numai atit. Prezența 
acestei formații în viața cultu
rală a școlii, activitatea ei a 
sporit interesul elevilor pen
tru cunoașterea tezaurului fol
cloric al poporului nostru. Ți- 
nînd seama de dorințele ele
vilor comitetul U.T.M., condu
cerea școlii și cadrele didac
tice și-au propus să extindă 
activitatea acestei formații fol
clorice. Așa s-a născut ideea 
constituirii unui cerc folcloric 
complex — care să funcțione
ze, la început cu trei secții : 
folclor literar, folclor muzical 
și folclor coregrafic.

Activitatea viitoare în cerc 
nu trebuia să însemne prelun
girea orelor de curs, ci adînci- 
rea cunoștințelor primite, afla
rea altora noi, 
toare care să-l 
care elev.

Cunoașterea

o muncă crea- 
solicite pe fie-
preocupărilor

FOLCLORIȘTII
elevilor, consultarea specialiș
tilor, dorința de a începe cît 
mai repede activitatea — iată 
premize care au făcut ca lu
crările preliminare necesare 
deschiderii cercului să nu du
reze prea mult. Cînd proiectul 
planului de muncă pe secții a 
fost întocmit, în cadrul unei a- 
dunări cei peste o sută de elevi 
înscriși au aprobat constituirea 
.cercului folcloric „Miorița", 
completînd cu propuneri noi 
planul de muncă al cercului pe 
anul școlar în curs. în esență 
scopul acestui cerc este de a 
ajuta pe elevi să cunoască fru
musețea artistică și mesajul 
înalt al folclorului nostru, să-i 
stimuleze în culegerea și va
lorificarea unor creații folclo
rice din regiune, să-i educe 
prin cunoașterea valoroaselor 
tradiții folclorice, a conținutu
lui lui bogat, educativ în spi
ritul dragostei față de patrie și 
popor. Totodată să sprijine 
prin acțiunile sale specifice 
activitatea formațiilor artisti
ce, precum și procesul de în
vățămînt.

Spre realizarea unor aseme
nea obiective au fost orientate 
acțiunile din planul de muncă 
al fiecărei secții.

Printre manifestările cercu
lui care au avut loc pînă în 
prezent amintim: prelegerea 
despre „Originea folclorului, 
valoarea lui ideologică și artis
tică^ — prezentată de tovară
șul Emil Ștefănescu, lector uni
versitar la Institutul pedagogic 
Constanța Expunerea ca și fes
tivalul folcloric susținut de ta
raful de muzică populară și 
soliștii vocali ai școlii s-au 
bucurat de interesul și atenția 
membrilor cercului ca și a 
numeroșilor elevi invitați, l-au 
urmat apoi altele. Cei aproape 
șaizeci de elevi, membri ai cer
cului coregrafic, de pildă, și-au 
început activitatea cu învăța
rea pașilor de bază ai dansului 
popular.

Cei de la cercul folclor muzi
cal vor însoți — ca și anul tre
cut — brigada științifică la 
sate. Alcătuirea unui reperto
riu cît mai bogat este o preo
cupare permanentă mai ales că

în cadrul activității complexe 
a cercului folcloric „Miorița' 
— tarafului de muzică popu
lară îi revin și sarcinile de a 
acompania cercul coregrafic, , 

de a contribui la. realizarea 
unor spectacole etc. Așa cum 
ne spunea elevul Caroiani An
drei, din clasa a IX D, mem
bru în biroul cercului de fol
clor muzical, o preocupare per 
manentă va fi creșterea de noi 
cadre care să învețe a cînta la 
diverse instrumente, împreună 
cu cei din ultima clasă care 
peste puțin vor absolvi școala 
(ca Bălan Ion, de pildă, care 
cîntă la nai). Ajutați de profe 
soțul de muzică vor acumula 
cunoștințe din istoria muzicii 
care să-i ajute pe elevi în înțe
legerea valorilor muzicii națio
nale și universale.

Membrii cercului folcloric li 
terar se preocupă de alcătui
rea unor simpozioane prin care 
vor prezenta figuri de mari 
folcloriști, vor studia folclorul 
local și național, vor selecta 
și discuta asupra lucrărilor cu-

O L I I
excursiile documen-

de docu- 
în comuna

lese în 
tare etc.

Prima deplasare 
mentare au făcut-o
Rasova. A fost o manifestare 
care a lărgit interesul tuturor 
membrilor cercului folcloric 
„Miorița". Au aflat lucruri in
structive cu privire la istoria 
satului, la dezvoltarea lui eco
nomică, au cules cîntece (pe 
care le-au înregistrat la mag
netofon), poezii din folclorul 
nou, au învățat un dans local 
.Drăgăicuța' despre semnifica 
ția căruia vor studia apoi în 
cerc. Asemenea excursii docu
mentare — urmate de discuta
rea creațiilor folclorice culese 
și selectate în cerc — se vor 
face atît în regiune pentru a 
studia zona folclorică Hîrșova 
și Tulcea, ca și în alte regiuni

O preocupare comună tutu 
ror membrilor cercului „Mio
rița" o constituie stringer ea 
urnii material cît mai bogat — 
folcloric și monografic — reali 
zarea unor manifestări valo
roase care să fie aduse la cuno-

ștința întregii școlii cu prilejul 
ședințelor publice ale celor trei 
secții cît și printr-o gazetă 
specială alcătuită de ei. Cele 
mai bune culegeri și prelucrări 
de folclor, descrierea 
reușite acțiuni vor 
materialul revistei 
„Miorița" — revistă 
întregime de elevi.

Planul de muncă 
lor mai prevede, de 1 
organizarea unor acțiuni de 
masă — ca șezători și reuniuni 
literar-muzicale, audiții și vi
zionări de spectacole folclorice 
stimularea creației în stil 
popular a elevilor — prevăzîn- 
du-se pentru aceasta o strînsă 
legătură cu activitatea cercului 
literar din școală — schimburi 
de experiență și vizite la insti
tute profilate pe activitate fol
clorică și cultural artistică —- 
cum ar fi Casa regională a 
creației populare, ansamblul 
folcloric „Brîulețul", cenaclu
rile literare, Muzeul de artă

celor mai 
constitui 
cercului 

scrisă în

al secții- 
asemenea.

sau Institutul de etnografie și 
folclor al Academiei R.P. Ro
mine.

Pentru ca activitatea cercu
lui folcloric „Miorița" al elevi
lor Școlii medii nr. 2 Constanța 
să devină un ajutor prețios al 
procesului de învățămînt in- 
structiv-educativ, să contribuie 
din plin la educarea comunistă 
a elevilor, organizația U.T.M. 
din școală (secretar: profesor 
Petru Valeriu) va trebui să-i a- 
corde sprijinul și îndrumarea, 
permanentă. Inițiativa creării 
cercului complex folcloric este 
meritorie, primii muguri ai ac
tivității vestesc roade bogate. 
Alăturîndu-se pasiunii și entu
ziasmului elevilor, îndrumarea 
și ajutorul calificat al specia
liștilor (care pot și trebuie in
vitați mai des în mijlocul tine
rilor folcloriști), la sfîrșitul a- 
nului școlar în buchetul note
lor mari la învățătură se va 
înscrie și nota maximă pentru 
străduința de a cunoaște. înțe
lege și iubi neasemuita frumu
sețe și bogăție a creației po
porului nostru.

FLORICA POPA



In centrul dezbaterilor
munca și educația tineretului

NE SCRIU

însemnări de la Conferința de alegeri 
a organizației orășenești U.T.M.-Tg. Mureș

roblemele privind munca și 
educația tineretului au stat 
în centrul dezbaterilor care 
au avut loc la confe
rința organizației orășenești 
U.T.M. Tg. Mureș.

La conferință s-a arătat
că numeroase întreprinderi, ca Fabrica 
de mobilă „23 August", Fabrica Metalo- 
tehnica, Fabrica de conductori și altele, 
și-au îndeplinit înainte de termen pla
nul de producție pe 1963. Contribuția a- 
dușă de tineret la îndeplinirea și depă
șirea planului este ilustrată și de fap
tul că peste 6 000 de tineri au participat 
în anul care a trecut la întrecerea so
cialistă, organizată de sindicate, din 
care mai bine de 1 500 și-au menținut 
lună de lună titlul de evidențiați în în
trecerea socialistă.

In ultimii doi ani, tinerii muncitori, 
ingineri și tehnicieni din întreprinde
rile orașului au prezentat 849 propu
neri de inovații, majoritatea fiind apli
cate în producție cu bune rezultate, 
care au adus statului economii în va
loare de peste 2 milioane lei.

Tovarășii Gheorghe Panți, secretar al 
comitetului U.T.M. de la Fabrica de 
mobilă „23 August", Csupor Magda, de 
la cooperativa „Textila-Mureș", Mihai 
Puiu de la întreprinderea 2 construcții 
și alți vorbitori au împărtășit expe
riența organizațiilor U.T.M. din care 
fac parte în organizarea muncii poli
tico-educative pentru mobilizarea tine
retului la întrecerea socialistă, întărirea 
disciplinei și ridicarea calificării. La 
Fabrica de mobilă „23 August", de pildă, 
comitetul U.T.M. a dobîndit o bogată 
experiență. In adunările generale ale 
organizațiilor de bază U.T.M. din secții, 
se discută deseori felul cum își îndepli
nesc tinerii angajamentele în întrecerea 
socialistă, cum își ridică ei calificarea, 
cum respectă disciplina în muncă. O 
largă muncă a desfășurat, această or
ganizație U.T.M. pentru stimularea in
teresului tinerilor față de literatura teh
nică. Aici s-au organizat 3 concursuri 
pe teme profesionale. Tovarășul Panți 
a arătat că ar fi util ca în cadrul „zilei 
secretarilor" și prin alte metode comi
tetul orășenesc U.T.M. să generalizeze 
experiența organizațiilor U.T.M. în 
munca politică de mobilizare a tinere
tului la îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție. în dezvoltarea opiniei combative 
a tineretului împotriva manifestărilor 
de indisciplină, a celor ce dau rebuturi, 
produse de slabă calitate.

n conferință s-a relevat că 
în unele întreprinderi, școli 
medii și profesionale, în 
institutele de învățămînt 
superior s-a dobîndit o 
bună experiență în organi
zarea învățămîntului politic

U.T.M. Organizațiile U.T.M. din Școala 
medie „Unirea", Școala tehnică sani
tară, Școala profesională, „Metaloteh- 
nica" au ales pentru ciclurile 
ferințe teme ca : „P.M.R. — 
forța conducătoare în R.P.R.", 
„Școala — ieri și azi", „Azi e- 
lev — mîine constructor al so
cialismului" și altele, care au 
stîrnit interesul tinerilor din 
aceste școli. Mai mulți vorbi
tori au subliniat eficacitatea 
întâlnirilor-tineretului cu acti
viști de partid și de stat, cu 
oameni de știință și cultură, 
cerînd comitetului orășenesc 
U.T.M. să organizeze mai frec
vent asemenea întîlniri. Ase
menea întîlniri, ca și excursii
le, au contribuit la educarea 
patriotică a tineretului, la

de con-

Uite comisia, 
nu e comisia:

M-am gîndit să scriu redac
ției despre participarea tineri
lor din comuna Băltița, raio
nul Ploiești, la concursul 
„Iubiți cartea". Și cum știam 
că există o comisie, am pornit 
în căutarea ei. Tovarășa Con
stanța Stoica, bibliotecara, 
m-a privit mirată :

— Cred că trebuie să existe 
și așa ceva, dar mai precis știe 
tovarășul Ion Dedu, secretarul 
comitetului U.T.M.

— Caut comisia concursului 
„Iubiți cartea', i-am spus 
secretarului.

— Există tovarășe ! Din 
misie fac parte următorii 
varăși: bibliotecara și...

Oricît s-a gîndit însă nu a 
mai găsit nici unul din ceilalți 
membri. Perseverent, revin la 
bibliotecară care susține sus și 
tare că nu face parte din co
misie.

— Poate cealaltă tovarășe 
care a fost înaintea mea — a 
găsit în fine ideea salvatoare.

N-am scris pînă acum re
dacției despre concursul „Iu- 
',J' deoarece încă nu

t pe membrii

comisiei. între timp însă am 
făcut un mare pas înainte. Ion 
Dedu — secretarul comitetu
lui U.T.M. și-a amintit că to
tuși face și el parte din comi
sie. Sper că în săptămînile ce 
urmează, să mai fac și alte 
descoperiri. Poate pînă atunci 
se vor lua măsuri ca, în sfîr
șit, comisia să ia ființă cu 
adevărat.

P. VERONEL

o
fostă cabană

tă ascunsă printre brazi. Cînd 
am ajuns însă... Cabana ne-as 
întîmpinat cu ușa și ferestrele 
abia ținîndu-se în cite o bala
ma. în interior nimic nu dădea 
impresia că aici este o cabană 
unde te poți odihni cîteva cea
suri. Am regretat că O.N.T.-ul 
și I.R.S.B.C.-Sinaia „au uitat" 
această cabană atît de necesa
ră turiștilor și alpiniștilor, a 
celor care urcă la „Refugiul 
Coștila" și ar dori — de bună 
9eamă — să găsească și aici o 
cabană primitoare așa cum 
sînt, de altfel, toate din masi
vul Bucegi.

ILIE COSTEA

rajelor, alcătuirea rațiilor, 
norma de hrăniră și alte pro
bleme legate de întreținerea 
animalelor pe timpul lemiL 
Atenția consfătuirii s-a oprit, 
de asemenea, și asupra modu
lui diferit în care trebuie în
grijite animalele pe timpul 
iernii pentru ca și în această 
perioadă să se obțină produc
ții constante de lapte și carne. 
A fost un valoros schimb de 
experiență care va contribui 
cu siguranță la îmbunătățirea 
hrănirii animalelor în gospo
dăriile agricole colective din 
raionul Craiova.

V. BUCUR

eu

co- 
to-

G.A.C. Coteștl, regiunea Galați este o gos
podărie milionară. Averea obștească a co
lectivei se ridică la suma de 6 300 000 lei. 
Peste 300 de colectiviști frecventează învă- i 
țămîntul viti-pomicol, iar cunoștințele că- T 
pătate aici sînt aplicate cu succes în lucră- î 
rile practice în gospodărie. Acum harnicii ♦ 
colectiviști au început stropitul de iarnă în T 
livezL_____ Foto : AGERPRES 4

Ibiți cartea" dec 
am identificat

Nu se poate să cobori în 
gara Bușteni și muntele să nu 
te atragă ca un magnet, să te 
îndemne la a porni pe poteci 
sus, tot mai sus.

După urcuș ajungi la o ca
bană. Aici te întîmpină ordi
nea și curățenia. Cîteva ore de 
odihnă sînt bine venite. Ase
menea locuri sînt multe în 
Bucegi : „Peștera", „Piatra 
Arsă", „Poiana Izvoare" etc.

Am străbătut în aceste zile 
muntele Coștilei, pînă la caba
na „Refugiul Coștila". Drumul 
pînă aici e mai greu, dar nea
semuit de frumos. îmi închi
puiam cabana, o căsuță coche-

Un valoros schimb
de experiență

„Un cîntec pentru 
țara mea“

La G.A.C. Vîrvor, raionul 
Craiova, a avut loc un schimb 
de experiență pe tema „Cum 
gospodărim furajele în perioa
da de iarnă" la care au parti
cipat crescătorii de animale 
fruntași, brigadieri zootehniști, 
președinți de G.A.C., ingineri 
și medici veterinari din raion. 
La consfătuire s-au ținut refe
rate privind gospodărirea fu

Scenete, cuplete, cîntece din 
folclorul nou etc — iată din ce 
se compune spectacolul-con
cert „Un cîntec pentru țara 
mea" prezentat de tinerii co
lectiviști Florin Mustață, Ionel 
Bădici, Teodora Pîrvu, Ionel 
Sirbu și alții din comuna 
Smîrdioasa, raionul Zimnicea.

Peste 600 de spectatori au 
răsplătit cu vii aplauze stră
dania artiștilor amatori ai că
minului nostru cultural.

IONEL TRIFU

■corespondenții voluntari
INFORMAȚII

cunoașterea bogățiilor și frumuseților 
patriei, a trecutului de luptă al poporu
lui nostru, a tradițiilor progresiste ale 
științei, culturii și artei romînești.

La conferință s-a vorbit pe larg des
pre necesitatea unei mai atente și sus
ținute preocupări pentru organiza
rea unor activități educativ-dis- 
tractive în timpul libei' al ti
neretului. Tov. Boroș Virgil, secre
tarul organizației U.T.M. de la „Metalo- 
tehnica a arătat, de pildă, că, din ini
țiativa organizației, tinerii din fabrică 
au vizionat în colectiv filmul „Lupeni 
29“, organizînd după aceea, un concurs 
„Cine știe, răspunde" și un simpozion 
despre acest film. Simpozioane, con
cursuri gen „Cine știe, răspunde", reu
niuni tovărășești au organizat și alte 
organizații U.T.M. din oraș. Din păcate, 
comitetul orășenesc U.T.M. nu a gene
ralizat experiența organizațiilor U.T.M. 
în organizarea timpului liber.

I n încheierea dezbaterilor, a 
luat cuvîntul tov. Kiraly 
Carol, prim-secretar al Co
mitetului regional U.T.M. 
Mureș-Autonomă Maghiară, 
care a vorbit despre sarci
nile care stau în fața orga- 

U.T.M. din oraș în mobi- 
tineretului la îndeplinirea 

i comu-

nizațiilor
Uzarea 1 . . ___
planului pe 1964, în educarea ____
nistă, patriotică a tineretului. El a sub
liniat că biroul comitetului orășenesc, 
aparatul acestuia, trebuie să-și îmbu
nătățească stilul de muncă, să cunoască 
și să îndrume mai concret activitatea 
organizațiilor de bază U.T.M.

In hotărîrea adoptată, conferința a 
pus în fața organizațiilor U.T.M. sar
cina de a mobiliza întregul tineret la 
îndeplinirea prevederilor planului pe 
anul 1964, de a educa masele tineretu
lui în spiritul răspunderii față de 
muncă și învățătură. Hotărîrea prevede 
măsuri concrete pentru îmbunătățirea 
muncii politico-educative printre care: 
instruirea temeinică a propagandiști
lor pentru a ridica nivelul și conținu
tul învățămîntului politic; organizarea 
de întîlniri cu membri de partid, cu oa
meni de știință și cultură ; stimularea 
interesului tinerilor pentru literatură și 
artă ; organizarea cu regularitate la 
toate cluburile, precum și în școli și 
facultăți, a serilor tineretului, reuni
unilor și altor activități cultural-edu
cative pentru tineret. întreaga muncă 
politico-educativă trebuie să servească, 
prin conținutul său, educării tineretu
lui în spiritul patriotismului socialist, 
la dezvoltarea conștiinței sale, a trăsă
turilor morale proprii tînărului înaintat 
al zilelor noastre.

ȘT. NEKANIȚKI

•-

Țesător ia de relon „Panduri" 
din Capitală. Urzitoarea Florica 
Niculescu — de la secția pre- 
parație, evidențiată în întrece
rea socialistă, explică tinerei 
muncitoare Lucia Boiangiu, mo
dul de prelucrare al firelor de 
relon înainte de a fi introduse 

în urzitor.

/n aproape 100 
unități cinema
tografice din 

raioanele Oaș, Șom- 
cuța Mare, Lăpuș și 
Satu Mare se desfă
șoară în prezent eta
pa a II-a a festiva
lului filmului la sate. 
Prima etapă, care s-a 
desfășurat în raioa
nele Cărei, Cehu Sil- 
vaniei, Sighet și Vi- 
șeu s-a bucurat de un 
deosebit succes în 
rîndurile colectiviș
tilor. Peste 120 000 de 
colectiviști, tineri și 
vîrstnici, au vizionat 
filmele prezentate îtn 
cadrul festivalului. 
Pe ecranele a 100 de 
cinematografe sătești 
au rulat aproape 200 
filme artistice și do
cumentare. Filmele 
artistice „Lupeni 29", 
„Celebrul 702", „Prie
tenul meu", „S-a fu
rat o bombă" și altele 
au fost îndelung a- 
plaudate și apreciate.

Pe marginea filmelor 
documentare viziona
te, „Alimentarea cu 
apă a unităților agri
cole socialiste", „Cul
tura griului în 
G.A.C. „Partizan", 
„Să asigurăm anima
lelor furaje din bel
șug", „Valorificarea 
pășunilor", „Recupe
rarea pământurilor 
mlăștinoase" și altele 
— au fost organizate 
discuții cu colecti
viștii. în multe gos
podării s-a și trecut 
la elaborarea unor 
proiecte legate de lu
crările ce vor fi exe
cutate în primăvară, 
privind valorificarea 
porțiunilor mlăști
noase din perimetrul 
gospodăriilor, a celor 
în pantă etc. O bună 
parte din filmele do
cumentare au fost 
precedate de confe
rințe ținute de cadre 
de specialitate în 
scopul unei mai pro
funde înțelegeri a

tematicii acestora. Cu 
această ocazie, în 
majoritatea holurilor 
de la sălile cinema
tografelor au fost or
ganizate, atît în pri
ma etapă cît și în cea 
de-a II-a, expoziții 
cu vînzare de cărți 
din literatura politi
că, agrotehnică și be
letristică. Numeroși 
colectiviști, mulți din 
ei „elevi" la cursu
rile agrozootehnice 
și-au procurat pe a- 
ceastă cale cărțile și 
broșurile necesare. 
Cu prilejul festivalu
lui filmului la sate, 
întreprinderea cine
matografică regiona
lă Maramureș, în co
laborare cu comite
tele comunale U.T.M. 
și căminele culturale, 
a organizat programe 
speciale pentru copii 
și tineret, urmate de 
discuții și recenzii pe 
marginea filmelor vi
zionate.

V. MOINEAGU

• Miercuri seara a plecat 
în R. P. Ungară baritonul Dan 
Iordăchescu da la Teatrul de 
Operă și Balet al R. P. Romî- 
ne, care va cînta la Budapesta 
în opera „Bal mascat" de 
Verdi. în continuare^ baritonul 
romîn va pleca la Leipzig 
unde va participa la un con
cert extraordinar prezentat la 
radio, împreună cu alți 14 cîn- 
tăreți din mal multe țări ale 
lumii.

• La Galeriile de artă B-dul 
Bălcescu din Capitală s-a 
deschis miercuri expoziția 
graficianului Clk Damadian.

Printre cele peste 70 de lu
crări prezentate se găsesc por
trete ale unor oameni de artă 
și de știință din țară și de pes
te hotare, caricaturi, precum 
și ilustrații la operele lui Ca- 
ragiale, Gogol etc. Lucrările 
sînt executate în diferite teh
nici ; litografie, monotip, tuș.

Artistul poporului George Vraca în rolul Iul 
Richard al III-lea

scena

I deea lui Mirodan 
este în primul 
rînd ingenioasă. 
El aduce în dez
baterea opiniei 
publice a specta
torilor rostul și

rolul opiniei publice în 1 mea 
noastră socialistă. Invenția 
acelui „șef al sectorului su
flete" se revendică așadar de 
la o intenție etică cu valori 
educative evidente, iar sim
bolul personajului, ușor de 
descifrat, cîștigă adeziunea 
prin ideile nobile pentru care 
militează : un climat moral 
sănătos, superior, dr^oste și 
prețuire în relațiile dintre oa
meni, sinceritate și devota
ment, cinste, onoare, demni
tate. Presupusa existență a 
unui asemenea „sector al su
fletelor", invită la meditație, 
solicită, mobilizează spectato
rul și din acest punct de ve
dere ingenioasa idee își atin
ge ținta. Concretizată în pla
nul acțiunii, intenția drama
turgului cîștigă argumente 
prețioase. Prezența șefului 
sectorului suflete în viața ti
nerei Magdalena, aflată în
tr-un moment de descumpă
nire, are darul s-o convingă 
pe aceasta că întîmplările 
vieții ei personale nu sînt 
străine celor din jur, că nu 
este singură în fața greutăți
lor pe care le are de întîmpi-

nat, că oricînd poate apela 
la generozitatea tovarășilor, a 
societății în care trăiește că, 
în sfîrșit, năzuința ei spre fe
ricire își află un reazim de 
nădejde în puterea, forța co
lectivului. De aici și biruința 
ei asupra momentului de des
cumpănire, de aici și pute
rea de a-și împlini visul în
tr-o societate în care viața per-

ginar în planul concretului, 
prin introducerea în acțiune 
a tînărului meteorolog Gore, 
care nu face altceva decît să 
întruchipeze, prin trăsăturile 
sale de caracter, ideile pen
tru care militează șeful sec
torului suflete : eroismul ac
țiunii și al modestiei, delica
tețea sufletească și gingășia 
sentimentelor, înflăcărarea 
pentru profesie, dragostea 
față de lumea în care trăieș
te și s-a format exprimîndu-i 
idealul etic. Regăsirea lui 
Gore îi aduce Magdalenei li
niștea și echilibrul de care a- 
vea nevoie, încrederea în 
viață, în lume, în tovarăși.

>> Richard al lll-lea
la Teatrul „C. Nottara
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La cercul de artă plastică al Casei de Cultură din Turnu Se
verin, Alex. Vorvoreanu — responsabilul cercului de pictură, 
dă indicații elevului Traian Laie, asqpra unor retușuri la 

tabloul pe care-I pictează.(Agerpres)

Teatrul „C. Nottara" a pre
zentat miercuri seara premie
ra piesei „Richard al III-lea" 
de Shakespeare, în romînește 
de Florin Nicolau.

Rolul titular a fost inter
pretat de artistul poporului 
George Vraca. Piesa este pusă 
în scenă de regizorul Ion Șa- 
highian, maestru emerit al ar
tei, iar scenografia este sem
nată de Ion Ipser.

La spectacol au paiiicipat 
reprezentanți ai Comitetului 
de Stat pentru Cultură și 
Artă, oameni de teatru, alți 
oameni de cultură și artă, un 
numeros public. Au fost de 
față reprezentanți ai ambasa
dei Marii Britanii Ia Bucu
rești.

(Agerpres)

sau au rămas în mrejele unor 
concepții obtuze „meschine".

Amintitele trăsături poziti
ve ale piesei au fost cu jus
tificată îndreptățire sublini
ate și ele asigură reușita în
treprinderii lui Mirodan.
I Desfășurarea acțiunii, a- 
ceastă permanentă interferen
ță dintre planul ficțiunii și 
cel al realității concrete, în 
generai realizată, prezintă 
însă și unele fisuri de natură 
să atenueze într-un anume 
fel capacitatea de generali
zare a ideilor promovate de 
■autor.

Așa, de pildă, pornind, cum 
era și firesc, de la problema-

Jurnalul Annex Frank 
cinemascop: Sala Palatului 
R.P. Romîne (orele 18,30 — se
ria 935), Patria (9,15; 12; 14,45; 
17,30; 20,30), Excelsior (9,30: 
12,15; 15; 17,45; 20,30). ~
de mare: Republica 
11,15; 15; 17; 19; 21), Flamura 
(10; 12; 14; 16: ~ ~
tiștii: Carpați 
18,15; 20,30),
12; 16; 18,15;
(10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). 
Medicamentul care ucide — 
Seria I : București (9,30; 11,15; 
13; 15; 17; 19; 21). Medicamen
tul care ucide — seria a II-a : 
Capitol (9,30: 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45). Nu-i loc pentru al 
treilea : Cosmos (14; 16; 18; 20). 
Miorița (10; 12,45; 15,30; 18,15; 
21), Melodia (9,30; 12,15; 15; 
17,45: 20,30). împărăția oglinzi
lor 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;

Pisica 
(9,30;

18; 20). Parașu- 
(10, 12; 14; 16:

Grivița (10;
20,30), Festival

16,30; 19; 21,30), Giulești (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 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 
școală: 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-

șui 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 (10; 15;
18.30) , Cotroceni (16; 19,30). 
Codin: Moșilor (15; 17; 19: 
21). Elena din Troia — cine
mascop : Viitorul (14,15; 16,30; 
18,45; 21). Camelia : Colentina 
(16; 18; 20). Arhiva secretă de 
pe Elba: Pacea (16; 18; 20).

sine, rămîne însă și ea firavă 
în ceea ce privește contribuția 
la lărgirea cadrului discuției.

în sfîrșit, o anume confuzie 
9tăruie încă în mintea specta
torului, cel puțin în prima 
parte a piesei, în ceea ce pri
vește identitatea fizică a celor 
două personaje : șeful sectoru
lui suflete și meteorologul 
Gore. Aceasta pentru că dra
maturgul nu duce pînă la ca
păt această identitate, cum se 
petreceau lucrurile în prima 
versiune — aspect observat și 
în alte cronici — încît conse
cința este că și personajul 
Gore își pierde, în felul aces
ta, din ponderea, din greutatea

de data aceasta își dovedește 
aptitudinile. Comedia sa res
piră aerul sănătos al realități
lor noastre și se impune prin 
mobilul ei: promovarea trăsă
turilor de caracter superioare, 
proprii omului nou, însuflețit 
de idealurile nobile ale socia
lismului.

Spectacolul Teatrului de Co
medie e, realmente, o reușită. 
O direcție de scenă remarca
bilă — Moni Ghelerter — 
impune prin finețea cu care 
pune în lumină valorile pie
sei și subliniază ideilei ei pre
țioase, apelînd cu succes la 
un echilibru scenic demn de 
salutat. întreaga desfășurare a

Șeful sectorului suflete“^/fcfe»
sonală a fiecăruia dintre noi 
se află strîns legată de aceea 
a societății întregi, în drumul 
ei spre fericire.

Pledoaria pentru fericire a 
șefului sectorului suflete — a 
cărui atitudine activă simbo
lizează forța activă a societă
ții noastre, a opiniei noastre 
publice — se exersează 0- 
dată cu pledoaria împotriva 
a tot ceea ce ar mai putea 
frîna aspirația noastră spre 
împlinirea etică armonioasă: 
minciună, meschinărie, fals, 
ipocrizie, sentimentul abject 
de proprietate în relațiile de 
dragoste.

Dramaturgul găsește for
mula, la fel de ingenioasă, de 
a coborî simbolul pe care îl 
reprezintă personajul său ima-

Aspirația ei își află răspun
sul, după oum și spectatorului 
i se oferă certitudinea că . e- 
xistența șefului sectorului su
flete, plăzmuire a fanteziei, 
poate deveni o realitate prin 
compartimentul moral al fie
căruia dintre ei.

Din acest punct de vedere, 
cum se observa într-o recen
tă cronică „sensurile piesei 
ies mai bine în evidență dacă 
ne gîndim la destinul 
personaje feminine ale tea
trului romînesc dintre 
două războaie — cum ar fi 
Mona din „Steaua fără 
nume" a lui Mihail Sebastian, 
sau Carmen din „Ciuta" de 
Victor Ion Popa, care nu 
și-au aflat drumul spre feri
cire, au sfîrșit în mod tragic

unor

cele

tica vieții* personale 
lenei, dramaturgul 
prea mult prizonierul acestor 
date stricte și individuale, de 
caz, pentru a mai găsi resur
sele necesare ridicării la gene
ralizări ample și spectatorul 
are sentimentul cadrului limi
tat. Pe de altă parte, însăși 
problematica vieții Magdale- 
nei, așa cum ne este ea înfă
țișată — ne referim la datele 
biografiei etice a eroinei — 
nu oferă decît într-o restrînsă 
măsură terenul propice gene
ralizărilor. De aici și senti
mentul că dezbaterea, în in
tenție perfect justificată și 
salutară, nu-și află ecoul de 
amploare meritat. O scenă în- 
fățișînd audiențele la șeful 
sectorului suflete, realizată în

a Magda- 
a rămas

implicată prezenței sale în ac
țiune.

Oprindu-ne la armele dra
maturgului, trebuie să spunem 
că textul comediei lui Mirodan 
se revendică de la verva-i cu
noscută, cu replici cel mai a- 
dosea vii și spirituale, umor 
fin, fantezie, dar și cu calam
bururi și jocuri de artificii 
verbale, evident nu întotdea
una de profunzime și poate 
că și din această cauză unele 
din slăbiciunile semnalate se 
fac și mai sensibile. Adică, o 
anume severitate în jocul re
plicilor s-ar fi impus și piesa 
n-ar fi avut decît de cîștigat 
în profunzime. Evident, obser
vațiile făcute se impuneau cu 
atît mai mult cu cît ele privesc 
un dramaturg talentat, care și

acțiunii, interferența amintită 
a planurilor, mișcarea scenică 
etc., relevă atenția regizorului 
la notele de poezie ale textu
lui, la fantezia de bună cali
tate care îl animă. Cele trei 
personaje principale ale come
diei își află la Teatrul de Co
medie, cu siguranță, fericita 
corespondență. E vorba mai 
întîi de interpretul protagonis
tului cu dublu rol — șeful sec
torului suflete și Gore — artis
tul poporului, Radu Beligan. 
Reîntîlnirea publicului cu a- 
cest excepțional actor e plină 
de satisfacție.

Arta lui Beligan, recunoscu
tă, e și în acest rol prezentă 
prin farmecul, simplitatea și 
firescul desăvîrșite, în care 
poezia interpretării e cuceri
toare.

Șeful sectorului suflete e tot 
atît de firesc în întruchiparea 
lui Radu Beligan, care îl în
vestește cu întreaga noblețe 
a spiritului umanitar al idei
lor ce animă eroul pe cît de 
real, de uman, de cald și de 
tovarăș ne apare, în aceeași 
interpretare, personajul Gore, 
în treceri nesesizabîle dar, atît 
de elocvente prin capacitatea 
actorului de a folosi o largă 
paletă de nuanțe în definirea 
strictă, delimitată, a celor două 
personaje care sînt, și nu sînt 
identice.

La rîndul ei, Marcela Rusu, 
face din drama eroinei o reali
tate care trece rampa și emo
ționează, reliefînd evoluția 
personajului spre împlinirea 
visului de fericire, cu o fru
moasă artă a gradării senti
mentelor.

Amza Pelea își înscrie rea
lizarea rolului său în linia de 
înaltă ținută a protagoniștilor. 
El dezvăluie convingător toată 
micimea sufletească, egoismul 
și ipocrizia personajului Ho- 
rațiu, a cărui imagine stîrneș- 
te fireasca repulsie a specta
torului. Ca de obicei plin de 
haz, Dem Savu, realizează per
sonajul Costică, exploatînd cu 
succes resursele de bonomie 

.comică implicate de rol.
Apariții episodice, demne de 

salutat- au apoi actorii Sanda 
Toma și Costel Constantines- 
cu, susținînd cu talent umorul 
fin, spiritual al piesei.

în sfîrșit, decorul lui Dan 
Nemțeanu, cu aceleași atribute 
de finețe în luminozitatea lui, 
vine să rotunjească imaginea 
acestui remarcabil spectacol 
al Teatrului de Comedie.

dinu sAraru



Urmări din pag. I
Opinia uzinei - școală a disciplinei

tîrziu, în tovărășia unor 
-pier de-vara.

Surprins odată în această 
postură și pus în discuția co
lectivului, „trubadurul" n-a 
găsit nici o explicație pentru 
atitudinea sa. La panoul din 
fața secției a apărut de ase
menea o caricatură mare, 
care-l înfățișa pe Popradi cîn- 
tind serenade în timp ce ma
șina sa sta. Intervenția colec
tivului n-a rămas fără ecou. 
Sînt mai bine de două luni de 
zile de cînd Popradi n-a mai 
intirziat nici un minut de la 
uzină.

Și cu Niculae Cardoș lu
crurile s-au petrecut în chip 
asemănător. Pînă în ziua în 
care, pe adresa tatălui său, a 
poposit o scrisoare din partea 
colectivului secției în care 
muncea.

Conținutul scrisorii era, pe 
scurt, acesta : „Vă rugăm să 
veniți la uzină pentru a sta de 
vorbă despre comportarea fiu
lui dumneavoastră care a avut 
mai multe absențe nemotiva
te*. Colectivul se adresa pă
rinților cerîndu-le ajutorul in
tr-o problemă care, de fapt, îi 
privea și pe ei.

O scrisoare asemănătoare au 
primit și părinții lui Gavril 
Cimpeanu. Ei au venit atunci 
la uzină sa afle amănunte 
despre această situație.

Pe înțelesul
partea comitetului organiza
ției U.T.M. din gospodărie. 
Periodic discutăm modul cum 
se comportă, cum învață și 
cum își însușesc tinerii 
cursanți noile cunoștințe pre
date în cadrul cercurilor în- 
vățămîntului agrozootehnic și 
organizația U.T.M. ia îndată 
măsurile în funcție de situa
ția existentă într-un cerc sau 
altul. Tinerii — așa s-a ho- 
tărît într-o adunare generală

In prezența acestora, colec
tivul și-a spus deschis părerea 
despre comportarea fiilor lor. 
Aflind pentru prima dată ase
menea lucruri, părinții au asi
gurat colectivul secției că vor 
veghea ca fiii lor să-și facă de 
aci înainte conștiincios datoria 
față de uzină. Promisiunea n-a 
rămas o vorbă în vînt. Părinții 
se interesează acum periodic 
de activitatea tinerilor, iar 
aceștia, ajutați de colectiv și 
de familia lor s-au integrat, în 
disciplina muncii.

...Tinerețea este o virstă ro
mantică. O vîrstă la care tine
rilor le place să se distreze, 
să-și petreacă cit mai intere
sant ceasurile de odihnă. în 
Uzina „Unio“ Satu Mare se 
manifestă toată înțelegerea 
față de asemenea preocupări 
specifice vîrstei. Aceasta nu 
înseamnă că sînt tolerate cu 
îngăduință absențele nemoti
vate, intirzierile, lipsa de res
pect față de tovarăși, față de 
muncă. Exigența, grija tovără
șească, opinia intransigentă a 
colectivului se fac simțite în 
permanență. De fapt, după 
cum s-a văzut, cînd uzina tși 
mobilizează pedagogii — mun
citorii, maiștrii — organizația 
U.T.M. se dovedește a fi cea 
mai puternică școală a educa
ției muncitorești.

cursanților
a organizației U.T.M. — se 
îngrijesc nu numai de procu
rarea, înainte de lecție, a ma
terialului didactic demonstra
tiv, ci și de pregătirea săli
lor : fac focul, mențin curățe
nia etc. Atunci cînd după u- 
nele lecții urmează demon
strații practice ei pregătesc 
terenul sau locul unde se des
fășoară, cît și materialele ne
cesare pînă la cele mai mici 
amănunte.

Lecții practice 
pentru cunoașterea mașinilor noi

halele atelierelor de repara
ție. în mijloc era așezat noul 
tractor romînesc. Pe două 
mese laterale erau expuse pie
sele principale ale sistemului 
de injecție a tractoarelor 
„U-650" și „U-27". După ce 
inginerul Alexandru Marines
cu a descris încăodată piesele, 
componente ale sistemului de 
injecție, a trecut la expunerea 
detaliată a deosebirilor exis
tente în construcția sistemului 
la cele două tipuri de tractoa
re aflate în dotare, iar pe a- 
ceastă baza a insistat foarte 
mult asupra modului diferit 
în care trebuie întreținute și 
exploatate. Cum era și firesc, 
lecția, desfășurindu-se pe viu a 
dat naștere la discuții aprinse, 
uneori contradictorii, dar cu 
atît mai folositoare. S-au emis 
păreri privind îmbunătățirea 
construcției anumitor piese, 
s-a propus crearea de dispozi
tive pentru ușurarea execută
rii întreținerii lor etc. Lecția 
a căpătat către sfîrșit caracte
rul unui schimb de expe
riență.

Mulți tineri mecanizatori au 
arătat cum procedează ei în 
diferite situații în timpul- cam
paniilor agricole și lectorul a

subliniat experiența bună a 
unora, a demonstrat la ce si
tuații pot duce practicile ne
științifice ale altora.

A urmat în continuare o 
expunere amplă a tuturor de
fecțiunilor ce pot apare la in
jector, determinîndu-se precis 
cauzele și consecințele.

Prin urmare, arăta în final 
inginerul, cea mai mare parte 
din defecțiuni au la bază mo
dul în care se face îngrijirea 
și exploatarea tractorului. Re
zultă de aici că trebuie să cu
noaștem cît mai bine caracte
risticile tehnice ale noului tip 
de tractor, să-i facem întreți
nerea așa cum prescrie cartea 
tehnică. Procedînd astfel n-o 
să pierdem timp în campanii 
cu remedierea defecțiunilor 
accidentale.

Această preocupare față de 
ridicarea nivelului de pregă
tire profesională a mecanizato
rilor, atenția ce se acordă aici 
organizării demonstrațiilor 
practice își arată roadele încă 
de pe acum, la lucrările ce se 
desfășoară în atelier și va con
tribui la mai buna folosire a 
parcului de mașini și tractoare 
al stațiunii în campaniile a- 
gricole.

SPORT
• La 21 ianuarie la Dresda, 

echipa feminină de tenis de 
masă Voința București va în
tâlni în semifinalele „Cupei 
campionilor europeni" echipa 
Enheim, campioana R. D. 
Germane. In vederea acestei 
întâlniri echipa bucureșteană 
(Maria Alexandru, Ella Con- 
stantinescu, Geta Pitică) se 
antrenează intens sub îndru
marea lui Pitiu Pop. In caz de 
victorie, echipa Voința va în

tâlni în finală formația biida- 
pestană Voros Meteor alcă
tuită din Eva Koczian, Kere- 
kes și Heghedus.

In competiția masculină 
pentru „Cupa campionilor eu
ropeni" echipa C.S.M. Cluj va 
juca cu Voros Meteor Buda
pesta (Fahazi, Foeldi, Peterfi). 
Meciul urmează să aibă loc la 
15 februarie la Cluj.

(Agerpres)

„Ne găsim pe această planetă 

pentru a trăi laolaltă66
DECLARAȚIA LUI U THANT LA UNIVERSITATEA

COLUMBIA
NEW YORK 8 (Agerpres). 

— în prezent atmosfera este 
favorabilă reglementării unor 
probleme care s-au ivit în pe
rioada postbelică — a decla
rat la 7 ianuarie la Universi
tatea Columbia, U Thant, se
cretarul general al Organiza
ției Națiunilor Unite. Atmo
sfera de destindere, a spus 
el,, este un rezultat al înche
ierii Tratatului de la Moscova 
cu privire la interzicerea par
țială a experiențelor nucleare.

Referindu-se lă problema 
coexistenței, U Thant a spusj 
„Ne găsim pe această planetă 
pentru a trăi laolaltă. De a- 
ceea Carta Națiunilor Unite 
ne recomandă să practicăm 
buna vecinătate. Aceasta este 
pentru mine cea mai simplă 
definiție a coexistenței".

Secretarul general al O.N.U. 
a calificat acordul dintre pu
terile nucleare cu privire la 
interzicerea plasării pe orbite

cosmice a unor obiective nu
cleare drept „o realizare con
cretă a celei de-a 18-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U, 
în domeniul dezarmării".

U Thant a fost de părere ca 
trebuie să se acorde cea mai 
serioasă atenție unor proble
me ca : interzicerea răspîndi- 
rii armei nucleare, încheierea 
unei convenții cu privire la 
interzicerea folosirii armei 
nucleare și la crearea de re
giuni denuclearizate în dife
rite regiuni ale lumii.

Referindu-se la cursa înar
mării nucleare, pe care a ca
lificat-o drept „cea mai mare 
primejdie care stă astăzi în 
fața lumii", el a avertizat: 
„Experiența istoriei ne învață 
că dacă în condițiile existen
ței unei atmosfere favorabile 
nu vom avansa energic în di
recția unor acorduri, se va 
produce un declin și vom fi 
împinși de la o criză la 
alta..."

ÎN SPRIJINUL PĂCII 
Șl DEZARMĂRII

LONDRA 8 (Agerpres). — 
Intr-o cuvîntare rostită la Fi
liala din Kinross a Uniunii 
naționale a femeilor din An
glia, primul ministru Home s-a 
pronunțat în favoarea sporirii 
contactelor între țările occiden
tale și răsăritene și a căutării 
„de noi domenii favorabile a- 
cordurilor în scopul continuă
rii actualei atenuări a încor
dării internaționale". El a a- 
preciat că armamentul nuclear 
a atins un asemenea grad de 
dezvoltare și de creștere can
titativă încît „războiul este de 
neconceput".

Referindu-se la mesajul a- 
dresat de N. S. Hrușciov șefi
lor de state și guverne, Home 
a spus că acesta dovedește că 
guvernul sovietic „este dornic 
să evite un război cu Occiden
tul". Primul ministru englez 
a relevat, de asemenea, că ță
rile din Europa răsăriteană se 
pronunță în favoarea intensi
ficării schimburilor comer
ciale cu occidentul.

WASHINGTON. Vorbind la 
clubul național al femeilor 
din capitala Statelor Unite, 
dr. Linus Pauling, laureat al 
Premiului Nobel, pentru pace, 
a spus că Tratatul de la 
Moscova privitor la interzi
cerea parțială a experiențelor 
atomice va trece în istorie 
„ca cea mai importantă acți
une întreprinsă vreodată de 
majoritatea națiunilor

Pauling a preconizat mai 
multe alte măsuri printre 
care interzicerea experiențe
lor nucleare subterane și a 
producției de materiule fisio
nabile. De asemenea, el a 
propus crearea de zone denu- 
clearizate în Europa centrală, 
America Latină și Africa.

NEW YORK. — într-un dis
curs rostit la Camera de co
merț din New York, John 
McCloy, președintele Comite
tului consultativ general pen
tru dezarmare al S.U.A., a de
clarat că Tratatul de la Mos
cova cu privire la interzicerea 
parțială a experiențelor cu

Evenimentele 
din Cipru

NICOSIA 8 (Agerpres). — 
Potrivit acordului realizat în 
după-amiaza zilei de marți 
între înaltul comisar britanic 
în Cipru, Arthur Clark, și re
prezentanții populației gre
cești și a celei turce din insu
lă, la 8 ianuarie la? Nicosia a 
început înlăturarea barierelor 
și barajelor de sîrmă ghimpa
tă care separau, de la începu
tul conflictului, cele două co
munități din Cipru. După cum 
relatează France Presse. în 
centrul Nicosiei situația conti
nuă să fie încordată. Trupele 
britanice staționate în capitala 
Ciprului vor continua să 
supravegheze așa-zisa zonă 
neutră care separă pe ciprioții 
greci și turci din Nicosia în 
vederea preîntâmpinării unor 
noi conflicte.

Din Ankara corespondentul 
agenției Reuter anunță că 
Rauf Dentkash, președintele 
Camerei comunității turce din 
Cipru, care a sosit marți în 
capitala Turciei, a făcut o de

clarație în care a arătat că în 
urma incidentelor care au 
avut loc între ciproții greci și 
turci, 96 de ciprioți turci au 
fost uciși, iar numeroși alții 
au fost răniți. In cursul zilei 
de miercuri el a fost primit de 
ministrul afacerilor externe al 
Turciei, F. C. Erkin, cu care a 
avut o îndelungată întrevede
re asupra problemelor care 
vor fi discutate la conferința 
de la Londra.

Agențiile de presă anunță 
că la 8 ianuarie a sosit la 
Atena Spyros Kyprianou, mi
nistrul afacerilor externe al 
Ciprului. Înainte de a pleca 
spre Londra, pentru a partici
pa la conferință Kyprianou va 
avea o serie de întrevederi cu 
primul ministru al Greciei, 
Paraskevopoulos, cu ministrul 
afacerilor externe, Xantho- 
poulos Palamas, precum și cu 
liderii partidelor Uniunea de 
Centru" și E.R.E. respectiv 
Papandreu și Kanellopoulos.

Tratativele indoneziano-filipineze
MANILA 8 (Agerpres). — 

La Palatul prezidențial din Ma
nila au. început luni tratativele 
oficiale dintre președintele Fi- 
lipinelor, Macapagal și pre
ședintele Indoneziei, Sukarno, 
care se află într-o vizită de 
cinci zile în Filipine.

In cadrul acestor tratative cei 
doi șefi de stat vor discuta pro
blema întăririi relațiilor dintre 
cele două țări precum și unele 
probleme ale Asiei de sud-est 
printre care și aceea a relații
lor cu Federația Malayeză.

Referindu-se la începutul a- 
cestor convorbiri, ministrul afa
cerilor externe al Filipinelor, 
Salvador Lopez a declarat că 
cei doi președinți au trecut în 
revistă, în lumina acordului de 
la Manila, evenimentele care 
sau petrecut în Indonezia și 
în Filipine în perioada care s-a 
scurs după realizarea acestui 
acord. Lopez a arătat că preșe
dintele Sukarno și președintele 
Macapagal și-au reafirmat ata
șamentul față de prevederile a- 
cestui acord și hotărîrea de a 
continua întîlnirile și de a de

pune eforturi constructive în 
vederea traducerii sale în viață.

Ei au căzut de acord asupra 
soluționării pașnice a disputei 
dintre cele două țări și Federa
ția Malayeză.

După cum se știe, în cadrul 
conferinței la nivel înalt care 
a avut loc în august 1963 la 
Manila cu participarea preșe
dintelui Sukarno, președintelui 
Macapagal și primului ministru 
al Malayei, Tunku Abdul Rah
man, s-au elaborat planurile, 
constituirii unei confederații a 
celor trei țări. Ulterior aceste 
planuri nu au putut fi puse în 
aplicare ca urmare a constitui
rii Federației Malayeze și a 
conflictului pe care aceasta l-a 
provocat.

Întrebat de ziariști asupra po
sibilității extinderii actualelor 
tratative și transformării lor 
într-o întîlnire tripartită cu par
ticiparea Federației Malayeze, 
președintele Sukarno a decla
rat : „Am început în doi și sper 
că vom sfîrși în trei".

Convorbirile între președin
tele Sukarno și Macapagal au 
continuat și în cursul după- 
amiezii.

Donație de cărți 
rom'nești Bibliotecii 

Naționale a Scoției
LONDRA. - Ministrul R. P. 

Romîne la Londra, Alexandru 
Lăzăreanu, a înmînat la 6 ia
nuarie, într-un cadru festiv, 
Bibliotecii Naționale a Scoției 
o donație de cărți din partea 
Universității din București.

La festivitatea care a avut 
loc cu acest prilej au luat 
parte lordul Clyde, președinte 
al Comitetului permanent al 
Bibliotecii Naționale a Scoției, 
dr. Beattie, directorul Biblio
tecii, P. Murry, reprezentantul 
pentru Scoția în Consiliul Bri
tanic, C. S. Minto, directorul 
Bibliotecii municipale a orașu
lui Edinburgh, reprezentanți 
ai presei și televiziunii.

în aceeași zi, ministrul 
R.P.R. la Londra a făcut o 
vizită lordului primar al ora
șului Edinburgh, Duncan 
M. Weatherstone.

După festivitate. Al. Lăză- 
reanu a oferit un dejun.

La 7 ianuarie ministrul 
R. P. Romîne a făcut vizite 
cunoscutului om de știință en
glez sir Edward Appleton, 
vicecancelar al Universității 
din Edinburgh și la Centrul 
pentru Scoția al Consiliului 
britanic unde a fost primit de 
Harold Leslie și Patrick Mur
ray, președintele și respectiv 
directorul Centrului.

Redactorul-șef al ziarului 
„Scotsman", Alistair M. Dun- 
nett, împreună cu alte persoa
ne din conducerea ziarului, au 
oferit un dejun în onoarea 
ministrului R. P. Romîne. în 
seara aceleeași zile, dr. W. 
Beattie, directorul Bibliotecii 
Naționale a Scoției, a oferit 
un dineu oaspeților romîni.

arma nucleară a întărit secu
ritatea internațională. Arătînd 
că acest tratat reprezintă însă 
abia un prim pas și că este 
necesară reglementarea unor 
importante probleme politice 
deschise între Est și Vest, el 
și-a exprimat convingerea că 
în prezent nu există nici un 
motiv „pentru care nu am pu
tea înainta împreună spre un 
progres rezonabil". El și-a ex
primat speranța că în anul 
care a început „se vor realiza 
progrese în ce privește metoda 
soluționării conflictelor inter
naționale".

LONDRA. — Agenția Reuter 
anunță că Partidul laburist 
din Anglia a înaintat miercuri 
Ministerului de Externe brita
nic noi propuneri în vederea 
luării unor inițiative construc
tive în domeniul dezarmării și 
al relațiilor Est-Vest.

Agenția menționată subli
niază că ele sînt în legătură 
cu „negocierile Conferinței ce
lor 18 state de la Geneva, care 
se va deschide la 21 ianuarie, 
referindu-se atît la o dezarma
re generală și completă, cît și 
la măsuri parțiale și prelimi
nare de dezarmare care ar pu
tea să fie imediat negociate".

---- •-----

Regiunile de deșert 
și semideșert 

din Turkmenia prind viață

Mesajul președintelui L. Johnson 
prezentat în Congresul S. U. A.

WASHINGTON 8 (Ager
pres). — în ședința de miercuri 
a Congresului S.U.A. a luat 
cuvîntul președintele Statelor 
Unite, Lyndon Johnson, care 
a prezentat tradiționalul „Me
saj asupra stării Uniunii". în 
acest mesaj, unul dintre cele 
mai scurte transmise Congre
sului din anul 1934, președin
tele Johnson a enunțat poli
tica pe care intenționează să o 
ducă guvernul său în cursul 
acestui an pe plan intern și 
extern. Cea mai mare parte a 
mesajului a fost consacrată 
problemelor interne, liniile di
rectoare ale politicii externe 
a S.U.A, fiind cuprinse în- 
tr-unul din capitolele docu
mentului.

Subliniind că „scopul final 
al politicii noastre externe este 
o lume fără războaie", pre
ședintele a declarat că Statele 
Unite trebuie să se îndrepte 
spre acest țel în anul 1964 pe 
diferite căi. L. Johnson a de
clarat că S.U.A. vor face noi 
propuneri la Geneva pentru a 
se obține controlul asupra ar
mamentelor și eventuala lor 
lichidare. „Chiar și în lipsa u- 
nui acord — a spus el — noi 
nu trebuie să stocăm arma
mente mai mult decît avem 
nevoie și nu trebuie să tindem 
spre un exces de forță milita
ră, care ar putea constitui o 
provocare. în acest spirit — a 
continuat președintele — în 
actualul an fiscal intenționăm 
să reducem cu 25 la sută pro
ducția de uraniu îmbogățit, să 
închidem patru pile atomice 
pentru fabricarea plutoniului 
și a multor altor instalații mi
litare care nu mai sînt esen
țiale".

L. Johnson a declarat că 
Statele Unite trebuie să dez-

Semnarea protocolului pentru completarea planului 
de colaborare culturala romino-cehoslovacă

PRAGA.' — La 8 ianuarie 
s-a semnat la Ministerul In- 
vățămîntului și Culturii al 
R. S. Cehoslovace protocolul 
pentru completarea planului 
de colaborare culturală romî- 
no-cehoslovacă, încheiat la 

1 București la 17 decembrie 1962.

Din partea R. P. Romine 
protocolul a fost semnat de 
prof. Gheorghe Nițescu, amba
sadorul R. P. Romîne la Praga, 
iar din partea R. S. Ceho
slovace de ing. Josef Groh- 
mann, adjunct al ministrului 
învățămîntului și culturii.

volte comerțul lor mondial. 
„Noi, împreună cu. aliații noș
tri, a spus președintele, tre
buie să elaborăm noi metode 
pentru a arunca o punte pes
te prăpastia dintre Est și Vest. 
Vorbitorul a subliniat că Sta
tele Unite „trebuie să caute 
necontenit noi acorduri care 
pot întări speranțele tuturor 
fără a se lovi în interesele ni
mănui". El a spus, în același 
timp, că S.U.A. trebuie să 
mențină actualul nivel al po
tențialului lor militar și să ac
ționeze pentru consolidarea 
blocurilor occidentale exis
tente.

Referindu-se la problemele 
interne ale S.U.A., președin
tele a declarat că viitorul bu
get al țării va fi de 97,9 mi
liarde dolari, cu 500 milioane 
dolari mai puțin decît în ac
tualul an fiscal. Totodată, pre
ședintele a arătat că „din ne
fericire, mulți americani tră
iesc la marginea speranței, unii 
datorită sărăciei, alții din cau
za culorii pielii lor și un nu
măr mult prea mare din am
bele cauze. Sărăcia, a conti
nuat el, este o problemă na
țională care necesită o mai 
bună organizare a țării și spri
jin. Sarcina noastră este să 
ajutăm ca în locul disperării, 
acești oameni să aibă o șan
să". Președintele a chemat 
să se întreprindă un efort 
pentru lichidarea sărăciei ori
unde există, în cartierele de 
cocioabe și în orașele mici, în 
taberele muncitorilor sezo
nieri, în rezervațiile indieni
lor, în rîndurile negrilor și 
ale albilor, în rîndurile tine
rilor, ca și ale bătrînilor.

Arătînd că în cursul anului 
1963 produsul național brut al 
S.U.A. a crescut, iar salariile, 
beneficiile și veniturile fami
liare au atins un nivel mai 
ridicat, mesajul relevă totoda
tă că „patru milioane de mun
citori și 13 la sută din capaci
tatea industrială a țării con
tinuă să se irosească".

L. Johnson a adresat Con
gresului un apel de a adopta 
măsurile legislative propuse 
de» guvern în problemele drep
turilor civile, reformei fiscale, 
lichidării șomajului, construi
rii de noi școli, spitale etc.

Canalul Kaia-Kum, lung de 800 
km, construit în Asia Cen
trală, a dat viață regiunilor 

de deșert și semideșert de pe te
ritoriul Turkmeniei, aprovizionînd 
cu apă orașele, așezările, pășunile, 
plantațiile de bumbac. In prezent 
continuă lucrările de construcție a 
sistemului de irigații care aprovi
zionează cu apa canalului, ogoa
rele colhozurilor și sovhozurilor. 
Numai în anul 1963 în zona care 
se întinde de-a lungul canalului a 
fost creată o rețea de canale de 
colectare în lungime de 230 km și 
79 instalații hidrotehnice. Se pre
vede ca în cursul anului 1964 ca
pacitatea canalului să sporească și 
mai mult. încă în primăvară debi
tul de apă în regiunea principală 
a canalului va atinge 205 mc pe 
secundă. Cel mai mare Iac de 
acumulare al canalului, situat pe 
teritoriul Turkmeniei, lacul Hauz- 
Han, va avea 435 milioane metri 
cubi apă — de două ori mai mult 
decît capacitatea din prezent, ceea 
ce va permite irigarea a încă 
100 000 ha.

I 383 de accidente 
în cinci zile

/ntre jo decembrie 1963 și 5 
ianuarie 1964, pe șoselele 
Belgiei s-au înregistrat 1383 

accidente de automobil, datorită, 
cărora și-au găsit moartea 22 de 
persoane, iar 911 au fost rănite*

Nu de mult, a fost descoperit 
și împușcat de către un vînător 
ursul uriaș pe care vi-I pre
zentăm în fotografia alăturată. 
Ursul care trăia în pădurea Si- 
hote-Alinsk din taigaua Haba- 
rovskului, hiberna într-un bîr- 
log avînd o vechime de 500 

de ani.
Călduri caniculare 

în Australia

ROMA. In pofida măsurii 
luate de Comisia de disciplină 
a Partidului Socialist Italian 
de a suspenda din orice acti
vitate parlamentară pe o pe
rioadă între șase luni și un an 
pe cei 25 de deputați și 13 se
natori socialiști care au pă
răsit Adunarea Națională în 
timpul votului de încredere 
în guvernul Moro aceștia con
tinuă să nu se supună hotă- 
rîrii.

Încordarea din Partidul so
cialist continuă să crească a- 
menințînd să ducă la sciziu
ne. In cadrul reuniunilor ele
mentelor de stînga din partid, 
care au avut loc în aproape 
50 de federații în vederea 
Conferinței naționale din 
11—12 ianuarie, delegații l-au 
criticat pe liderul partidului 
Pietro Nenni, pentru că a în
călcat hotărîrile Congresului 
din octombrie 1963, care sta
bilea condițiile participării la 
guvern.

Socialiștii din Sardinia au 
adoptat o rezoluție în„ care 
condamnă „năzuința încăpățî
nată a socialiștilor de dreapta 
de a provoca o sciziune".

ALGER — La 6 ianuarie în 
portul și pe aerodromul orașului 
Alger au fost remise autorităților 
algeriene 148 tractoare și un a- 
vi'on „U-18", pe care Uniunea So
vietică le-a trimis în dar poporu
lui algerian.

La primirea avionului „II-18" au 
participat Ben Bella, președintele 
republicii, și alte personalități al
geriene.

LONDRA. Acordul între 
guvernul Cubei și firma bri

tanică „Leylands Motors" 
pentru cumpărarea de 400 
autobuze a fost apreciat de 
către purtătorul de cuvînt al 
Departamentului de Stat al 
S.U.A. ca fiind o nesocotire 
din partea engleză „a efortu
rilor Statelor Unite de a izo
la Cuba".

Răspunzînd acestor păreri, 
un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Comerțului al Ma
rii Britanii a spus că „fabri
canții din Anglia sînt liberi 
să vîndă oridecîteori au posi
bilitatea. Nu a existat nicio
dată în Anglia vreun boicot 
împotriva Cubei. Nu vedem 
niciun motiv pentru a modi
fica această poziție. întreți
nem legături comerciale ex
tinse cu Cuba".

COLOMBO, — Intenția de a 
efectua manevre ale flotei a 7-a 
americane în Oceanul Indian a 
provocat critici și vii proteste în 
rîndul opiniei publice din Ceylon 
și Birmania.

Influentul ziar „Ceylon Obser
ver" și-a exprimat în două articole 
de fond . îngrijorarea în legătură 
cu repercusiunile acestei acțiuni, 
iar șeful partidului ceylonez „Fron
tul unit de stînga", dr. Perera, a 
criticat energic proiectul american.

Ziarul birman „The Nation" scrie 
că statele care și-au dobîndit de 
curînd independența, ar interpreta 
drept „o jignire și chiar ca o a- 
menințare la adresa integrității lor, 
dacă iară aprobarea lor, ar fi efec
tuată demonstrația de forță în 
Oceanul Indian".

MOSCOVA — La 7 ianuarie 
s-a înapoiat la Moscova N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.,

care a făcut o vizită neoficială 
în Republica Populară Polonă, 
la invitația lui W. Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., și a lui J. Cyrankie- 
wicz, președintele Consiliului 
de miniștri al R. P. Polone.

PNOM. PENH. — Delegația fran
ceză condusă de Pierre Messmer, 
ministrul forțelor armate al Fran
ței, a părăsit marți seara capitala 
Cambodgiei. Agenția Associated 
Press relatează că în urma tratati
velor cu guvernul cambodgian, a 
fost încheiat un acord potrivit că
ruia Franța va acorda ajutor Cam
bodgiei.

La plecare, delegația franceză a 
exprimat acordul Franței față de 
propunerea cambodgiana privitoa
re la convocarea unei conferințe 
internaționale de garantare a neu
tralității Cambodgiei, precum și 
dorinfa acestei țări de a acorda 
ajutor militar șl cultural Cambod
giei.

LONDRA. In zilele de 9 și 
10 ianuarie, anunță agenția 
France Presse, vor avea loc 
la Washington întrevederi in- 
teroccidentale în legătură cu 
reluarea la 21 ianuarie a lu
crărilor Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare.

La convorbirile de la Wa
shington vor participa repre
zentanți ai S.U.A., Angliei, 
Canadei și Italiei, țări mem
bre în comitetul celor 18.

Agenția menționată arată 
că reprezentanții celor patru 
puteri occidentale vor exami
na cu acest prilej propunerile 
cuprinse în recentul mesaj a- 
dresat de N. S. Hrușciov șe
filor de state și guverne. 
Printre alte probleme care 
vor figura pe agenda între

vederilor de la Washington, 
agenția citează reducerea alo
cațiilor militare, încheierea 
unui tratat pentru prevenirea 
atacurilor prin surprindere 
etc.

înainte de a pleca spre 
Washington, reprezentantul 
britanic la aceste tratative, 
Peter Thomas, ministru de 
stat la Ministerul Afacerilor 
Externe al Angliei, a declarat 
în legătură cu apropiata re
luare a lucrărilor Conferinței 
de la Geneva că „a sosit timpul 
să ne ocupăm de dezarmarea 
generală și totală".

JESSETON. — Membri ai forțe
lor patriotice din Borneo de nord 
au atacat Biroul de imigrări din 
localitatea Tazoao (Borneo de 
fiord), ucigînd un funcționar și 
rănind alți cîțiva. Locuitori din 
această regiune au pus mina pe 
vase aparținînd unor comercianți 
și au fugit în Indonezia. Potrivit 
unor știri din Borneo de nord, 
posturile militare britanice din 
regiunea Tawao an fost și conti
nuă să fie atacate de detașamente 
de partizani.

ATENA. — Guvernul grec a 
prezentat regelui Paul spre 
semnare decretul de dizolvare 
a Parlamentului.

Se așteaptă ca parlamentul 
să fie dizolvat joi. Conform 
prevederilor constituționale, 
parlamentul trebuie dizolvat 
cel tîrziu pînă sîmbătă.

Primul ministru al Greciei, 
Paraskevopoulos, a declarat 
presei că alegerile parlamen
tare vor avea loc la 16 februa
rie, așa cum s-a anunțat.

ADEN — Rahman Girgrah, 
ministrul educației al Federa
ției Arabiei de sud, a ordonat 
închiderea tuturor școlilor 
pînă la noi ordine. Această 
măsură a fost anunțată în 
urma grevei elevilor și stu
denților, declarată cu două 
zile în urmă în semn de pro
test împotriva instituirii stă
rii excepționale în Aden și în 
semn de solidaritate și simpa
tie cu liderii politici arestați.

Ministrul educației i-a ame
nințat pe elevi și studenți că 
în caz că nu încetează greva 
vor fi exmatriculați.

După cum anunță agenția 
Reuter, la 7 ianuarie, președin-' 
tele Nasser l-a primit pe re
prezentantul Partidului popu
lar socialist din Aden, Basen- 
du, cu care a discutat situația 
din Aden. Intr-o declarație jă- 
cută presei, Basendu a criticat 
autoritățile colonialiste din A- 
den care continuă să mențină 
în închisori numeroși lideri 
politici, încălcînd rezoluția 
O.N.U. adoptată la 16 decem
brie care cerea eliberarea tutu
ror deținuților din Aden.

SAN SALVADOR. - Jumă
tate din cei 1 500 000 de tineri 
din Salvador sînt analfabeți. 
Cauza acestei situați, arată 
agenția Prensa Latina, constă 
în numărul insuficient de școli 
și în situația materială grea a 
oamenilor muncii a căror co
pii sînt nevoiți să muncească 
pentru a-și cîștiga mijloacele 
de existență.

DALLAS. — Judecătorul distric
tual Joe Brown a anunțat miercuri

că tribunalul din Dallas va exami
na la 20 ianuarie o nouă cerere 
de punere în libertate, pe cauțiune 
a lui Jack Ruby, ucigașul lui Lee 
Harvey Oswald, asasinul prezum
tiv al președintelui Kennedy. A- 
ceaslă cerere a fost prezentată de 
unul din cei cinci avocați ai lui 
Ruby.

Pe de altă parte, procurorul 
districtual din Dallas, Henry Wade, 
a anunțat că a primit un raport al 
poliției din acest oraș cu privire 
la împrejurările în care a fost asa
sinat Oswald. El a declarat că, po
trivit raportului, polijia din Dallas 
nu a găsit „nici un fel de dovezi 
privitoare la existența unor legă
turi" între Ruby și polițiștii din 
Dallas.

După cum transmite agenția 
U.P.I., Ruby continuă să primească 
vizite în celula în care se află în
chis. Printre cei ce-1 vizitează se 
află și medici psihiatri. Reierindu- 
se la eforturile întreprinse de anu
mite cercuri pentru a obține pune
rea în libertate a lui Jack Ruby, 
se subliniază faptul că cei cinci 
avocați ai săi vor primi onorariul 
uriaș de 100 000 dolari.

ACCRA. — In legătură cu aten
tatul nereușit la viața președinte
lui Ghanei, Nkrumah, autoritățile 

^ghaneze au anunțat arestarea pre
ventivă a comisarului adjunct de 
poliție, Amaning, a superinten- 
dentului poliției, Awuku, și a 
unui avocat.

Cel care a tras asupra pre
ședintelui se află, după cum se 
știe, în mîinile poliției. El este 
membru al poliției ghaneze care 
fusese însărcinat să facă de gardă 
în fața palatului prezidențial. Po
trivit poliției celelalte persoane 
arestate par să fi avut legături 
cu atentatorul.

Zn regiunile din estul Au
straliei s-au înregistrat în 
ultimele două săptămîni 

temperaturi excesiv de ridicate. 
In regiunile de vest ale statului 
New South Wales la 7 ianuarie 
s-au înregistrat temperaturi de 50 
de grade la umbră. Chiar la Syd
ney care este așezat la malul O- 
ceanului, temperatura a fost de 
40—42 de grade. Potrivit agenți
ilor de presă, o asemenea tempera
tură nu s-a mai înregistrat aici 
de 20 de ani. Intr-o serie de re
giuni ale statului New South 
Wales au fost introduse restricții 
în ce privește consumul de apă. 
Din cauza căldurilor caniculare, în 
partea de est a Australiei și în 
Tasmania au devenit frecvente in
cendiile în păduri care provoacă 
mari pagube.

In obscuritate».•

După cum transmite agen
ția Prensa Latina, capi
tala Republicii Costa 

Rica, San Jose, s-a aflat re
cent în obscuritate din cauza 
cenușei provocate de intensi
ficarea activității vulcanului 
Irazu. Ultima, erupție a vul
canului a provocat, de aseme
nea, alunecări de teren, ceea 
ce a determinat autoritățile să 
ordone evacuarea spitalului 
Duran, situat la 12 km de vul
can.
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