
Una dintre sărbătorite : Zinica Rotaru, tricoteră fruntașă in Întrecerea socialistă la Fabrica de 
coniecții și tricotaje-București. Foto : L CUCE
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Adunarea festivă consacrată
Zilei internaționale a femeii

Cu prilejul zilei de 8 Mir- 
tie — Ziua internațională a 
femeii — sîmbătă după-amia- 
ză a avut loc în Capitală a- 
dunarea festivă organizată de 
Consiliul Național al Femeilor 
din R. P. Romînă și Comitetul 
orășenesc București al femei
lor.

La festivitate au participat 
numeroase femei din între
prinderile și instituțiile Capi
talei, lucrătoare în domeniul 
științelor, artei și culturii, ac
tiviste ale organizațiilor de 
partid și obștești. Au luat par
te, de asemenea, conducători 
ai instituțiilor centrale și or
ganizațiilor de masă.

A luat cuvîntul prof. ing. 
Suzana Gîdea, președinta Con-

FLORI PENTRU

siliului Național al Femeilor 
din R. P. Romînă.

An de an — a spus vorbi
toarea — la întîlnirea noastră 
de 8 Martie trăim un senti
ment de mîndrie patriotică, 
trecind în revistă marile pro
grese ale patriei noastre și 
relevînd contribuția crescîndă 
a femeilor la construirea so
cialismului. întîlnirea noastră 
de astăzi are însă o semnifi
cație deosebită, deoarece ea 
are loc în anul care marchea
ză două decenii de viață nouă 
și liberă a poporului romîn.

Acest eveniment constituie 
pentru noi un deosebit prilej 
de a releva drumul parcurs 
de femeile patriei noastre pe 
linia afirmării ca cetățene cu 
drepturi egale în societate, ca 
participante active la făurirea 
socialismului. Statul democrat- 
pcpular a creat condiții admi
rabile pentru ca femeile să 
poată folosi din plin drepturi
le ce le-au fost acordate.

Sutele de mii de femei care

(Continuare în pag. a III-a)

Muncitor

Duminică 8 martie 1964

Tineretul — 
prezent 

la înfăptuirea 
obiectivelor 

stabilite 
de partid 

Conierința Organizației 
regionale Oltenia 

a U.T.M.

AGRICULTURII
MECANIZATORI
BINE PREGĂTIȚI

Dobrogea 13 școli, cele

»

0 NECUNOSCUTA
♦

SEPARATOR
ELECTROMAGNETIC

— Să nu mi-o luați în nume 
de rău, stimată trecătoare, 
dacă, deși nu mă cunoașteți, 
îndrăznesc totuși să vă adre
sez cuvintul. O fac pentru că 
astăzi e ziua dumitale, iar in
tenția mea e pur omagială. De 
altfel, eu nu sînt altceva decit 
mesagerul care a purtat aceste 
proaspete frezii spre dum
neata.

— Intr-adevăr, florile sînt 
gingașe. Ce încurcătură: cu 
neputință să refuz un dar a- 
tît de delicat. Mulțumesc. Pot 
ști însă cine mi-l trimite ?

— Desigur. O întreagă gene
rație care, zi de zi alături de 
dvs, stimîndu-vă, admirin- 
du-vă, vă urează multă feri
cire. Și succes.

— O, în cazul acesta proba
bil că a intervenit o confuzie. 
Destinatară trebuie să fie alt
cineva.

— Cine ?
— Nu știu. Poate o savantă. 

O poetă. O artistă poate. Ori
cum, un om cu faimă. Cu un 
nume imprimat în fruntea u- 
nor importante lucrări științi
fice ori literare, dacă nu tipă
rit de sute de ori pe afișul vre-

unui teatru. Cu un chip lesne 
de recunoscut din fotografii. 
Eu îr.să...

— Vă rog. păstrați-vă bu
chetul. Nu e nici o eroare. Oa
re numele și fotografia ctaști- 
tale nu au apărut la panoul 
fruntașilor ? O confirmare cu 
totul recentă : nu mai depar
te de ieri, alaltăieri, ați pri
mit, intr-un cadru festiv 
insigna de fruntașă în în
trecerea socialistă. Ca fila-

tuală. S-ar putea să mâ refer 
la o etapă de fa parcurse. Căci 
între timp (de fapt paralel cu 
lucrurile deja amintite) toată 
generația mea r-a văzui în re
țină. De la lucru spre școala 
serală, pești aceștia au păstrat 
cadența. Da, au știut să pă
streze cadența, fără oboseală, 
potrivindu-și ritmul cu al băr
baților, mergînd astfel din 
clasa a VIII-a pînă la exame-

PhmoinFtrii
automat

Specialiștii de la Institutul 
teorologic din București au 
zat un pluviometru automat 
înregistrează, , .memorează"

me- 
reali- 
care 

. .. ’ șl
transmite telefonic ia cerere, prin 
cod morse, cantitățile de apă că
zute în zonele în care este insta
lat. Aparatul este format dinlrun 
sistem de captare a precipitațiilor, 
alcătuit din cupe basculante care 
deversează apa după fiecare canti
tate de o jumătate litru căzută pe 
metru pătrat. Datele sînt „memo
ra te“ și codificate print run sistem 
de relee.

Printr-un apel telefonic se de
clanșează funcționarea pluviome- 
trului si automat se schimbă func
țiunea liniei telefonice de Ia pozi
ția de apel, la cea de transmitere. 
Dalele privind cantitatea de pre
cipitații sînt transmise în cod 
morse dF-dauă ori consecutiv.

Aparatul este simplu, poate 
solicitat ori de cite ori este 
voie si spre deosebire de 
existente in cite țări, nu necesfd 
cabluri speciale, put:nd fi conecta! 
la rețeaua telefonică și chiar 
postul telefonic sătesc.

Sistemul de dec la-sare, 
care si transmitere poete ti 
ta' si pentru măsurarea cltor ele
mente. ca 
industriale, 
a lacurilor

presă.—ea In instala 
nhreJeJe bazrne.’or 

de acancda'e etc.
(Agerpres)

lui are o mare importantă in 
profesia viitorului mecaniza
tor. Dar asta nu înseamnă to
tul. El trebuie să cunoască 
bine tractoarele și mașinile, 
atît în ceea ce privește regla
rea și exploatarea lor corectă, 
cit și in ceea ce privește buna 
întreținere și repararea lor. 
Mecanizatorii trebuie să aibă 
bogate și solide cunoștințe de 
agrotehnică.

De asemenea, trebuie să se 
acorde mult mai multă aten
ție însușirii tehnicii noi. Ele
vii trebuie să cunoască noile 
tractoare și mașini agricole cu 
care este înzestrată agricultu
ra noastră și pe care le vor 
mînui. Această cerință nu se 
respectă, însă, întotdeauna. La 
școlile din Topraisar și Cas- 
telu, se acordă prea mult timp 
predării noțiunilor despre 
tractorul K.D.-35, iar despre 
noul tractor U 650 elevilor nu 
li s-a spus mai nimic, deși 
S.M.T.-urile au fost dotate cu 
astfel de tractoare. La Nazar- 
cea se consumă mult timp cu> 
studierea unor mașini mai 
vechi (pluguri tractate, de e- 
xemplu) timp care ar trebui

în
mai multe funcționînd în ca
drul unor stațiuni de mașini și 
tractoare sau al unor gospo
dării de stat, își aduc contribu
ția la pregătirea noilor cadre 
de mecanizatori. Pe cei pe care 
mîîne îi vom întîlni mînuind 
tehnica modernă pe ogoarele 
socialiste ale Dobrogei, să-i 
însoțim astăzi în școală, să ve
dem cum își însușesc meseria.

★
Mai întîi, citeva cuvinte 

despre condițiile de viață și 
de studiu create viitorilor me
canizatori. Elevii școlilor de 
mecanici agricoli au la dispo
ziție internate și cantine bine 
gospodărite, săli de clasă, la
boratoare și ateliere corespun
zătoare, un bogat material di
dactic.

In multe școli o atenție deo
sebită s-a acordat încadrării 
acestora cu profesori și spe
cialiști. Iată numai un exem
plu : la centrul școlar din Na- 
zarcea, de pregătirea celor 
340 de elevi se ocupă un co
lectiv didactic format din 5 
ingineri mecanici și agro
nomi 15 maiștri și alte cadre 
pregătite.

Sînt, însă, în regiunea Do
brogea și unele școli în care 
problema cadrelor didactice 
n-a fost încă pe deplin rezol
vată. E cazul școlii de pe lîn
gă S.M.T. Horia, raionul Ma
cin, unde predarea tuturor 
disciplinelor, cît și instruirea 
practică, revin în seama a nu-

mai 3 tovarăși : directorul 
școlii și doi maiștri. Greutăți 
în desfășurarea procesului de 
învățămint întîmpină cîteoda- 
tă și școlile de pe lîngă S.M.T. 
Topraisar și S.M.T. Panteli- 
mon, deoarece unii profesori 
cumularzi nu privesc cu su-

Raid prin școlile 
profesionale 

de mecanici agricoli 
din regiunea Dobrogea

ficientă răspundere sarcinile 
ce și le-au luat.

vâțăîură. In acest caz — ser- 
vieta pe care o duceți este 
p.xnă de cursuri, de caiete de 
notițe acoperite cu un scris 
mărunt, înclinat, ordonat. In 
fiecare cuvînt așternut acolo 
e o lentilă în care se poate 
zări viitoarea profesie intelec
tuală.

— Limbaj metaforic. Cam 
exterior. De unde știi că a- 
ceastă servietă n-ar cuprinde 
altceva ? De pildă, tezele ele
vilor mei? Aqum e timpul îna
poierii tezelor corectate.

— Profesoară ? Da, tot ce se 
poate. După absolvire, profe
soară. ...Dar scrisul ar ră- 
mine același, la fel de ordonat, 
deslușit in notele consemnate 
cu clasica cerneală roșie. De 
un roșu parcă mai aprins 
cind rotunjește o notă bună. 
Și sînt multe teze cu note 
bune. Pentru că, la obiectul 
la care predați dvn elevilor 
le-ar fi rușine să nu învețe. 
Prea tint frumoase lecțiile pe 
care le țineți.

— Ca și cum le-ai fi ascul
tat I Complimente... Uiți, în 
primul rind. că însăși profe
siunea aceasta, cariera mea di
dactică in fața căreia iți des
fășor! elogiile, nu este decit 
o ipoteză. N-am confirmat 
nimic.

— Știu. Din păcate... Servie
ta putea la fel de bine să fie

La preparația de cărbune 
Lupeni a fost pus în funcțiune 
un separator electromagnetic. 
Cu ajutorul acestuia se aleg 
bucățile de metal din cărbu
nele brut, operație care nece
sita un volum mare de muncă 
manuală. Se previn astfel de
fecțiunile ce pot fi provocate 
de metalele ce rămîn în căr
bune în timpul extracției și 
se ușurează munca lucrători
lor, mărindu-se totodată pro
ductivitatea muncii.

Deseori, la școala din Coba- 
din, elevii lipsesc de la ore 
motivînd că au fost la practi
că de conducere. Aceasta, pen
tru că direcțiunea școlii acordă 
toată atenția numai însușirii 
conducerii.

E drept, stăpînirea volanu-

NICOLAE ARSENIE

(Continuare în pag. a IV-ai

In legătură 
cu moartea regelui 

Paul al Greciei

ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare în pag. a III-o)

DE ZIUA FEMEII

Atena

AtenaNoi construcții pe Șoseaua Giurgiului din Capitală.

Un bun

Maiestății Sale 
Reginei Frederika 

a Greciei

Majestății Sale 
Regelui Constantin 

al Greciei

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

FĂURITORII DE NAVE

toare ? Bobinatoare ’ Croita- 
reasâ ? Macaragiță ? Nu mai 
știu, Amintiți-mi, vă rog, 
întreprinderea. Nu vreți. Dar 
dacă o primăvară timpurie ar 
fi făcut de prisos paltonul, 
cred că aș redea acum, pe re
verul taiorului, insigna cu 
steluța in cinci colțuri. Buche
tul acesta de flori este și el un 
omagiu modest adus hărniciei 
constante, verificate ceas de 
ceas, cn de an, în mijlocul 
unui colectiv vrednic... Conti
nuați să surideți; de ce? Spun 
naivități ? Confund totuși ?

— In ceea ce privește amă
nuntele, da : confunzi. Insă—,

— Insă in rest nu se poate 
obiecta nimic important, nu ? 
Daci reflectez bine, s-ar pu
tea ca identitatea ce v-am a- 
tribuit-o să nu mai fie cea ac-

nul de maturitate, luat cu 
brio...

— Tovarășe, insiști să re
constitui o biografie din niște 
date muh prea generale. Chiar 
dacă datele de p'.nă acum co
respund-.

— —ceea ce se petrece ori 
s-a petrecut după aceea îmi 
este necunoscut — asta vreți 
să spuneți ? Bine, să vedem. 
Examinez două posibilități. 
Sau v-ați continuat vechea 
muncă :și in acest caz cunoștin
țele acumulate, nivelul califi
cării, simțitor sporit, vă per
mit acum să lucrați cu un ast
fel de randament incit, prin 
rezultatele ei. munca este to
tuși alta, calitativ nouă. Sau 
«ați bătut la porțile unui insti
tut superior- — și ele s-au 
deschis în fața stăruinței dv^ 
disciplinei și exigenței la in-

în această tristă împrejura
re, exprim Majestății Voastre 
sincere condoleanțe din partea 
Consiliului de Stat, a Guver
nului Republicii Populare Ro
mine și a mea personal.

| Cei vrednici sînt în frunte
Rog pe Majestatea Voastră 

să primească condoleanțele 
mele pentru dureroasa pierde
re pe care a suferit-o.

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

I 
I

oloana bigii de în
cărcare de la un 
cargou de 4 500 
tone nu este prea 
simplu de execu
tat, chiar atunci 
cind operația se

face cu mașina. E nevoie de 
multă indeminare. de pricepere 
pentru ca lucrul să fie făcut de 
bună calitate. Nicu Sava a de
venit unul dintre ,-specialiștii' 
acestei operații. Lucrează aci, 

peste 8 ani, fiind stimat șide

apreciat de colectivul din care 
face parte. Anul trecut n-a 
existat lună în care numele lui 
să nu figureze în rindurile evi- 
dentiatilor în întrecerea socia
listă din secția în care lu
crează. Acum el este declarat 
fruntaș in întrecerea socialistă. 
Este ceva care îl bucură nespus 
de mult. Nicu Sava știe insă că 
cinstea de a fi fruntaș în între
cerea socialistă, obligă, cere 
din partea lui mai mult.

Colectivul de muncă al șan-

fierului și-a luat la începutul 
anului însemnate angajamente 
in cinstea celei de a XX-a ani
versări a eliberării patriei. Le 
cunoaște și Nicu Sava. Alături 
de ceilalți constructori din 
șantier el se străduiește să dea 
viată acestor angajamente. Pen
tru aceasta, el se preocupă în 
permanență de ridicarea califi
cării, studiază cărți tehnice și, 
ceea ce este caracteristic frun
tașului, împărtășește din expe
riența sa tovarășilor de muncă,

La Expoziția internațională 
turism la Stocholm. numeroase 
toarafii an făcut cunoscute v 
tatori’or frumusețile Romîniei, cele 
mai pitorești stațiuni balneo-clima- 
tice. Au fost expuse, de aseme
nea, machete înfățișînd mari hote
luri si complexe sportive.

Tot în Suedia se va inaugura, 
peste citeva zile, la Goteborg, o 
“XDozitie romînească de turism, 
care va fi în continuare deschisă 
:n aprilie la Malmo. Vienezii vor 
avea, de asemenea, prilejul să vi
ziteze o altă expoziție romînească 
de acest gen.

Expoziția ce se va organiza Ia 
Paris în luna aprilie, va cuprinde 
printre altele, și trofee de vînă- 
toare,

Astfel de expoziții vor mai fi 
deschise. în următoarele luni, . în 
Anglia, R. F. Germană și S.U.A.

(Agerpres) SEREA NASTASE Tng. VIRGIL MARINESCU

îi ajută să-și îndeplinească și 
ei sarcinile de producție.

Odată cu Nicu Sava, l-am 
cunoscut în șantier și pe tînă
rul Năstase Serea de la secția 
ajustaj. Lucrează la confecțio
narea unor repere complexe de 
la motonave și cargouri. La 
confecționarea acestora, se con
sumă multă tablă, multe lami
nate. Folosirea cît mai judici
oasă a acestor materiale duce 
la însemnate economii de me
tal.

— Valorificarea resturilor re
cuperabile de metal constituie 
o sarcină principală a echipei 
noastre, deci și a mea, ca mem
bru al acestei echipe — spunea 
tînărul ajustor. Economiile mai 
însemnate le obțin în special 
de la confecționatul flanșelor 
de treceri. Avînd de executat 
flanșe de diferite dimensiuni, 
folosesc materialul rezultat de 
la debitarea flanșelor cu dia
metrul mai mare. Echipa noas
tră condusă de Grigore Fotache 
a obținut anul trecut peste 
23 000 lei economii numai prin 
reducerea consumului de metal.

TUDOREL OANCEA 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Galați

(Continuare în pag. a IV-a)

organizator al producției
rintre cei care au primit titlul de fruntaș în întrecerea 
socialistă pe anul 196}, se află șt maistrul Pavel Csipai 
din secția I mașini agricole de la întreprinderea 
„Tehnometal"—Timișoara. Echipa pe care o conduce 
a depășit în anul trecut sarcinile de producție, lună 
de lună, în medie cu 20 la sută. Pentru a ajunge la 
aceste rezultate, pe lîngă o aprovizionare ritmică cu

materiale, s-a cerut și o bună organizare a producției, preocupare 
continuă pentru ridicarea calificării muncitorilor. Tînărul maistru s-a 
ocupat permanent de. rezolvarea acestor probleme. A intrat în obiș
nuința sa ca încă din ajun să stabilească pentru fiecare om lucra
rea, operațiile pe care le are de executat în ziua următoare. Urmă
rind ca fiecare muncitor să-și îndeplinească exemplar sarcinile de 
producție, maistrul Csipai și-a dat seama că este necesar ca desenul 
tehnic să fie însușit cît mai bine. In secție s-a organizat studierea 
sistematică a desenului tehnic, temele fiind axate îndeosebi pe cu
noașterea cît mai temeinică a reperelor care intră în componența 
mașinilor agricole ce se execută aci. Demonstrațiile practice, pe care 
maistrul le organiza cu regularitate, au înlesnit muncitorilor să-și 
însușească cît mai bine procesul tehnologic, procedeele de lucru.

...In ședința de grupă sindicală în care tînărului maistru i s-a 
înmînat insigna și titlul de fruntaș în întrecerea socialistă pe anul 
1963, el arăta: „Planul pe luna martie îl vom realiza cu trei zile 
mai devreme. Avem toate condițiile ca și în lunile ce urmează să 
ne îndeplinim cu cinste angajamentele. Colectivul care a primit 
diploma de fruntaș în întrecerea socialistă, capacitatea și priceperea 
de bun organizator a maistrului — sînt garanții că angajamentele 
luate vor fi îndeplinite.

ILIE BRINDESCU
corespondentul „Scînteii tineretului* 

pentru regiunea Banat

| La sediul Ambasadei 
| Greciei din București

I Sîmbătă după-amiază, Avram
Bunaciu, vicepreședinte al I Consiliului de Stai, G<
dulescu, vicepreședinte 
siliului de Miniștri și G 

IPeie, adjunct al
afacerilor externe 
sediul ambasadei

I București, unde, in nui 
președintelui Consiliului
Stat al R.P, Romîne, Gheo

I Gheorghiu-Dej, al Consiliului 
de Stat, al guvernului și Mini-' 
sterului Afacerilor Externe au

■ exprimat condoleanțe însărci
natului cu afaceri ad-interim 
al Greciei, Euripide Kerkinos, 

iîn legătură cu moartea regelui
Paul.

Au mai prezentat condolean- 
Ițe reprezentanți ai unor insti

tuții centrale.
S-a semnat în cartea de con- I doleanțe 

basadei.

I
I
I..
■ Dej, 

felie
C1C1, tu fJL-- „-- --

g punerii jurămîntului.
(Agerpres)

Consiliului de Stat, Gogu Ră- 
î al Con- 

_ _ Miniștri și Gheorghe 
Pele, adjunct al ministrului 

; au sosit la 
ambasadei Greciei la 

în numele 
i de 

Stat al R.P, Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, al Consiliului

București, unde,

Au mai prezentat condolean- 
reprezentanți ai unor insti-

S-a semnat în cartea de con
doleanțe deschisă la sediul am-

(Agerpres)

TELEGRAMĂ

7 martie președinteleLa
Consiliului de Stat al R.P. Ro- 
mîne Gheorghe Gheorghiu- 

j, a trimis o telegramă de 
felicitare noului rege al Gre
ciei, Constantin, cu prilejul de-



Interviul nostru
cu compozitorul 

Cheorghe 

Dumitrescu 
maestru emerit

ȘANTIER
ARTISTIC

„Muzica contemporană tre
buie să satisfacă nevoile spi
rituale ale poporului, să ex
prime sentimente adevărate și 
puternice, idei înaintate, pline 
de adeVăr și frumusețe.

Muzica de orice gen de la 
operă și simfonie pină la cîn- 
tec, nu-și poate atinge țelul, 
nu poate emoționa și convinge, 
decît dacă e scrisă într-un 
limbaj clar și expresiv, în 
limbajul poporului căruia îi e 
adresată'.

Aici, în biroul de lucru al 
creatorului, care a adus în ul
timele decenii muzicii romînești 
și in special teatrului liric, 
unele dintre cele mai impună
toare lucrări artistice, cuvin
tele acestea rostite la recenta 
Conferință pe țară a compozi
torilor și muzicologilor mise 
par a sintetiza o profesie de 
credință, crezul artistic al com
pozitorului harnic să scrie o 
artă mare, puternică,, vibrantă.

Lîngă masa de lucru, pe care 
„plutfekc" -'zeci ăe Mtfâl cu por
tative înnegrite de un scris mă
runt, dar clar, precis, o discuție 
menită a dărui cititorilor noștri 
citeva amănunte asupra lucră-

rilor aflate pe „șantier" se în
firipă cu rapiditate.

—- Ultimul număr al revistei 
„Muzica" a difuzat un cor inti
tulat „Construim” prezentat 
drept un „fragment” al uneia 
dintre noile dv. lucrări...

— Este vorba de un nou ora
toriu pe versurile lui Cicerone 
Theo.dorescu intitulat „Zorile 
de aur" a cărui orchestrație o 
finisez zilele acestea.

— Un oratoriu de proporțiile 
lucrărilor dv. similare anteri
oare ?

— Nu numai sub raportul 
proporțiilor, ci și al mijloacelor 
de expresie și chiar al te
maticii.

— Este o tălmăcire muzicală 
a unui moment din istoria mai 
recentă a țării ?

— Noul oratoriu încearcă să- 
redea anii de luptă ai poporu
lui, sub conducerea partidului, 
pentru eliberarea patriei, victo
ria insurecției armate din august 
1944, zorile noi 
pe meleagurile 
porului pentru 
vieți noi.

— Și cîteva 
construcției lucrării...

— Oratoriul, care apelează 
la o largă formație orchestrală, 
corală, și Ia 5 soliști, — ce în
deplinesc diverse roluri în dra
maturgia lucrării, — este îm
părțit în patru mari secțiuni. 
Titlurile acestor fragmente dau 
și coordonatele tematice ale 
fiecărei părți: „Un corn în 
noapte", „Viscolul", „Luceafă
rul de ziuă” și „Zorile de aur". * 

Fiecare dintre aceste mo
mente, referindu-se la un anu
mit episod istoric (anii luptei 
ilegale a partidului, anii războ
iului, momentul dezrobirii și 
anii construcției socialiste) în
cearcă să redea „muzical* 
uriașa epocă a transformărilor 
pe care le-a trăit poporul nos
tru în ultimele decenii.

— Ce legătură s-ar putea sta
bili cu celelalte lucrări ale dv.?

— După operele „Decebal", 
„Ion Vodă cel Cumplit’, ora
toriul „Tudor Vladimirescu", 
opera „Răscoala^ Oratoriul 
„Grivița", opera „Fata cu ga-

că 
de
Și

care au răsărit 
țării, lupta po- 
făurirea unei

detalii asupra

roafe" — care redau fiecare 
dintre ele momente din secu
lara bătălie a poporului nostru 
pentru libertate, noua mea lu
crare încearcă să fie un corolar 
al acestor opusuri, mai bine zis 
o concluzie a lor, zugrăvind 
epoca în care au prins rădăcini 
adinei visurile pentru care 
au luptat cei mai buni fii ai po
porului nostru.

— La Conferința pe țară a 
compozitorilor ați vorbit despre 
necesitatea de a acorda o deo
sebită atenție operei, gen ar
tistic mult iubit de mase, menit 
să cînte prezentul cu uriașele 
lui eforturi pentru realizarea 
unei vieți demne și fericite.

Am de aceea certitudinea 
prezentîndu-ne proiectele 
viitor ne veți împărtăși 
ideia unei opere.

— Genul de operă, după pă
rerea mea cel mai complex gen 
muzical și cel mai capabil de a 
exprima idei concrete și de 
mare adîncime, continuă să mă 
pasioneze.

Singurul lucru despre care 
vă pot informa din acest punct 
de vedere este faptul că Ni- 
colae Tăutu elaborează acum; 
un libret pe baza căruia voi 
scrie o nouă operă la care mă 
gîndesc de multă vreme.

— Care este tematica acestui 
libret ?

— Viața constructorilor de 
pe unul din marile șantiere ale 
țării.

— Pe masa de lucru există 
desigur și „proiecte" mai apro
piate ?

— La cererea Casei Creației 
Populare din Pitești elaborez 
acum schițele unei cantate des
pre marea Hidrocentrală de pe 
Argeș, iar împreună cu Victor 
Tulbure definitivez poemul pen
tru o lucrare vocal-simfonică 
cerută de Ansamblul artistic al 
C.C.S.

— Mi-ați prezentat o listă 
impunătoare...

— Și care cere din partea 
mea maximum de exigență în 
vederea unei esențiale confrun
tări — aceea cu publicul săli
lor noastre de concert.

PREZENTARE 
A UNUI NOU 

DISC
Zilele trecute, dirijorul Egizio 

Massini și o serie de alți artiști 
de frunte ai Teatrului de Operă 
și Balet s-au întîlnit în sala de 
prezentări a noului magazin 
„Muzica", cu zeci de iubitori ai 
muzicii din Capitală. Această 
întllnire a fost prileluită de di» 
iuzarea de către Casa de 
discuri „Electrecord'' a impri
mării integrale a operei „Tru
badurul" de Giuseppe Verdi.

Cele trei discursuri — rod al 
unei munci pline de abnegație 
a unui larg colectiv de artiști 
și tehnicieni — sînt însoțite de 
o elegantă mapă cuprinzind și 
o amplă prezentare muzicolo
gică.

Moment din . spectacolul cu piesa „O femeie cu bani" de G. B. Shaw, recent pusă in 
scenă la Teatrul Național „1. L. Caragiale" (sala Studio).

Foto: AGERPRES

■ ără pretenții deo
sebite, spectaco
lul estradei pi- 
teștene — „Ca
bana cu melodii" 
— reușește să o- 
fere publicului o 

plăcută excursie muzicală.,
Un comperaj adesea punc

tat de fantezie și umor (tex
tul : Dan Dem. Ghițescu) 
leagă firesc între ele cîteva 
momente muzicale și satirice 
izbutit realizate, care, dau to
nul în spectacol și se cuvin 
subliniate. Vom reține, așa
dar, dintre acestea, dialogu
rile satirice „Uitucii", „Lada 
cu zestre" și cupletul „Orașu' 
meu drag“.

Scrise cu vervă și la obiect, 
textele bucăților amintite se 
bucură și de o adecvată in
terpretare din partea unor 
înzestrați actori pentru estra
dă ; Lidia Crețu și Dragoș 
Mîrzan. Acesta din urmă, 
care e și „ghidul excursiei", 
se remarcă, de asemenea, și ca 
un compeur cu frumoase po
sibilități : comunică entu
ziasm și voioșie, are nerv

IOSIF SAVA

Numai în luna ianuarie, de la biblioteca din comuna Pianul de Sus, raionul Sebeș, au îm
prumutat cărți peste 450 de cititori. Iată-i pe cei mai tineri — pionierii — discutînd cu 

bibliotecara. Foto: AGERPRES

dramatic și o dinamică pre
zență scenică.

Mal puțin inspirate ni s-au 
părut însă, și, de asemenea, 
insuficient realizate artistic, 
într-o manieră de serviciu 
am spune, sceneta „Cei trei' 
mușchetari1', „De tine nu-mi 
este dor", sau unele momente 
ale comperajului, cu stri
dențe nejustificate.

I studenți, intelec- 
' tuali, reprezentanți 
ai celor peste 

186 000 de utemiști din regiu
nea Oltenia au participat în zi
lele de 22—23 februarie a.c/ la 
Conferința Organizației regio
nale U.T.M.

Se aflau in sala Teatrului 
Național din Craiova, printre 
cei 503 delegați, tineri deputați 
în sfaturile populare, tineri dis
tinși cu ordine, medalii și di
ploma de onoare, fruntași in 
producție și învățătură, cu o 
bogată experiență de muncă și. 
viață. Participanții la conferin
ță au dezbătut cu maturitate 
problemele muncii organizații
lor U.T.M., au evidențiat expe
riența obținută în mobilizarea 
tinerilor la îndeplinirea sarcini
lor trasate de partid.

în anii regimului democrat- 
popular, datorită politicii parti
dului de dezvoltare continuă, 
armonioasă și multilaterală a 
tuturor regiunilor țării, în Ol
tenia au avut loc profunde 
transformări economice și so- 
cial-culturale.

Producția industrială realizată 
în anul 1963 a fost cu 80 la sută 
mai mare față de anul 1959, în-

Bogat reprezentată, cum 
era și firesc, partea muzicală 
a spectacolului e susținută, 
sub îndrumarea competentă 
a compozitorului Eugen Cer- 
bu, de cîțiva soliști talentați 
cu o evoluție pozitivă, față de 
spectacolele . anterioare. S-a 

, impus din 
spectacol, 
interpreta reușitului episod 
muzical spaniol. Păcat că re
gia n-a folosit prilejul, foarte 
potrivit, de a ilustra coregra
fic momentul; dramatismul, 
interpretării ar fi cîșMgat prin 
plasticizarea lui coregrafică. 
Contribuții frumoase și-au 
adus, de asemenea, Neli Mihai, 
îndeosebi în interpretarea 
melodiei lui Eugen Cerbu 
„Știam că ai să vil'1, apoi Ion 
Pietraru, debutanta Luminița 
Marinescu șt Mihai, Kirițeseu.

Alături de „ghidul ex
cursiei", se cuvin relevate 
prezentarea frumos susținută

nou și în acest 
Viorica Bistreanu,

de Flori Badea și grupul ca
banierelor : Dida Constantin, 
LII) Niculescu, Doina Bucur.

Regia lui Dan Dem. Ghi- 
tescu atestă finețe și gust In 
conducerea spectacolului spre 
o linie de ținută.

Citeva probleme se impun 
totuși a fi subliniate: ele țin 
de o insuficientă, în general, 
pregătire a multora dintre in- 
terpreți care se dovedesc încă 
stîngaci pe scenă, au o dicție 
destul de supărătoare, lasă 
impresia improvizației. Sînt 
aspecte care ar trebui să 
preocupe serios estrada pi- 
teșteană, după cum o preo
cupare stăruitoare implică și 
pregătirea soliștilor sau ba
lerinilor, cu date inițial reale, 
insuficient însă valorificate 
prin studiu de specialitate. 
In sfîrșit', dacă decorul Euge
niei Buiuc Marinescu rezolvă 
potrivit cerințele spectacolu
lui, nu același lucru se poate 
spune despre costume care 
nu-i servesc cîtuși de puțin 
pe mulți dintre interpret!. Și 
aici se impune mai multă 
exigență, după cum în gene
ral, această exigență artistică 
se impune sporită, finind sea
ma de posibilitățile harnicu
lui colectiv.

DINU SĂRARU

I. S.

din 
vă' 

„Mi- 
.Fata

. Studioul „ Lenfilm 
a realizat acest film 
după romanul lui Va
dim Kojevnikov,

Rolul inginerului Pa
vel Baluev este deținut 
de Ivan Per ever zev pe 
care spectatorii 
țara noastră hau 
zui în filmele 
ciman Panin", ,___
din Kiev", „Bătălie în 
marș'1, „Avîntul tine- 
reții" și altele.

Unul din rolurile 
feminine principale II 
interpretează Zenaida 
Kirienko pe care am

revăzut-o de curînd An. Scenariul și regia 
„Povestea anilor în- aparțin lui Vijctăr Ko- 
ilăcărați". missdrjevsjit.'

■ ' ti 'J*

DEZRĂDĂCINAȚI!11

Locul acțiunii filrnw 
lui „Țtezradâcinafii", 
producție a studiouri-

mexicane, este
Htalul Texas din zilele 
noastre.

Atras de mirajul mo
dului de viață ameri
can, Francesco Pu- 
checo emigrează din 
Mexic în S.U.A.

Dar realitățile sînt 
cu totul altele decît 
cele descrise de recla
ma ce se face acestui 
„mod de viață".

Regia filmului 
ține lui Gilberto 
eon, cunoscutul
mexican Pedro Armen
dariz — l-am văzut 
de curînd în „Mania 
Candelaria" și „Escon
dida" — interpretează 
unul din rolurile prin
cipale.

apar- 
Găz- 
actor

Pentru cep mai reu* 
șită realizare a an«l 
tinere cinematografii, 
filmul „Doamna Tu 
Hau", producție a stu
diourilor din Vietnam, 
obține la Festivalul In
ternațional al Filmului
de la Moscova din ‘ 
1963, Medalia d4 Ar-3 
glnt.

Tot la acest festival 
Interpreta principală, 
actrița Tra Giang ob
ține mențiune pentru 
interpretare.

Filmul redd un epi
sod din lupta pat Hoți
lor din Vietnamul de 
Sud.

Cinematograful „Tim
puri Noi" din Capi-

tală prezintă săptă- 
mina viitoare un nou 
program campus din 
filmele doeumentăre :■ 
„Uimitorul e iMIuri* 
1» scenariul icgia

Iul 3. Obrazțov șl H 
Grek, „Chopin în pa* 
lrie“, producție a stu
diourilor poloneze șl 
Sportul rominese Nf, 1 
din 19W.

Șeheraxadi : rulează la Pa
tria (8,30; II; 13,30; 16.15; 19:
21.30) . Foto Haber: rulează
la Republica (8; 10; 12,15; 14,30: 
16,45; 19; 21,15), București
(9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,30; 
20,45), Excelsior (10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Feroviar (9,15; 
11,30; 13,45; 16; 1830; 21), Sca- 
no Boa î rulează la Carpați 
(10; 12; 14; 16; ora 19 : Seara 
prietenilor filmului), Festival 
(10; 12; 14; 16,15; 18,30 20,45). 
înfrățirea între popoare (10: 
15,45; 18; 20,45), Grivița (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Flamu
ra (10; 12,15; 16). Renul alb: 
rulează la Capitol (10; 12; 14; 
16,15; 18,30; 20,30). Valea vul
turilor : rulează la Victoria 
(10; 12,15; 14,30; 16,30), Unirea 
(16; 18,15; 20,30). Pași spre 
lună : rulează la Bucegi (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Jurna
lul Annei Frank : rulează la 
Lumina (9,30—15; 17,45; 20,30), 
Munca (15; 17,45; 20,30). Din 
toamnă pînă în primăvară: 
rulează la Union (16; 18,15;
20.30) . Program pentru copii:
Doina (10). Nu-i loc pentru al 
treilea: rulează la Doina
(11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

CINEMATOGRAFE
Liniște — Comoara — Ochii 
orașului meu — Orchestra 
ultrasunetelor — Fotbal pe 
glob-1963 ; rulează la Timpuri 
Noi (10—16; 17; 19; 21). Rusal- 
ka : rulează la Giulești (10,30; 
12,45; 15; 17,45; 20). Medica
mentul care ucide • rulează 
la Cultural (16; 19,15). Qivitoq; 
rulează la Dacia (9.45; 12;

Modern (10; 12,15; 14,30; 16,30; 
18,45; 21). Podul: rulează la 
Vitan (15; 17; 19; 21), Adesgo 
(15,30; 18; 20,30). Viață sporti
vă : rulează la Miorița (10; 
12,30; 15; 17,45; 20,30). Noi doi, 
bărbații • rulează la Volga (10; 
12; 16; 18,15; 20,30). Revista de 
la mieiul nopții; rulează la 
Popular (16; 18; 20,30). Elena 
din Troia: rulează la Arta (16; 
18,13; 20,30). Hoțul din San
Marengo ; rulează la Moșilor

T E L E V

14,15; 16,30; 18,45; 21). Cascada 
diavolului: rulează la Flacăra 
(14,30; 16,30; 18.30; 20,30). Ev- 
dochia: rulează la Buzești 
(15; 17,30; 20). Locotenent
Cristina: rulează la Tomis 
(9,30; 11,45; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Melodia (10; 12; 15; 17; 19; 21),

DUMINICA 8
Orele 8,50 — Gimnastica de 

înviorare la domiciliu. 9,00 — 
Emisiune pentru copii și tine
retul școlar. 10.30 — Rețeta 
gospodinei. 11.00 — Emisiune 
pentru sate. 18.00 — Transmi
siune din Studioul de concerte 
al Radioteleviziunii: „Varie
tăți’. 19.00 — Jurnalul televi-

05-, 1?; 19; 2D, Ferentari (14,30; 
15,20; 18,20; 20,201, Cotroceni 
(15; 17; 19; 21). Omul eu rieșat 
rulează la Aurora (10; 12,30; 
15; 17.45; 20,30), Cosmos (15,30; 
13; 20,30). A dispărut o navă: 
rulează la Viitorul (15; 17; 19; 
21). A treia repriză: rulează 
la Colentina (16; 18; 20). Era 
noapte la Roma: rulează la 
Floreasca (16,30; 19,30). Haidu
cul de pe Ceremuș : rulează la 
Luceafărul (15; 17; 19; 21). 
Mi-am cumpărat un tată: ru
lează la Progresul (15; 17: 19: 
21). Tudor; rulează la Lira 
15,30; 19). Călătorie in aprilie: 
rulează la Drumul Serii (16; 
18; 20), Cringași (16; 18; 20).

I Z I.U N E
MARTIE 1964

ziuniî. 19.16 — Partea ă doua a 
emisiung de ,,Varietăți". 20.45 
— Actualitatea cinematografi. 
că. 21,45 — Filmul „Liniște, li
niște", fantezie muzicai-core- 
grafică, realizată de Televiziu
nea din Praga. în încheiere : 
Buletin de știri, sport și buletin 
meteorologic.

nmi/i - preleve
LA ÎNFĂPTUIREA OBIECFKLOR 

SEABIUEE BE PARTIB
■' etalurgiști și pe-

| troliști, mineri și 
j constructori, co- 

registrînd un ritm mediu anual 
de creștere de 15,8 la sută.

Cu deosebit entuziasm au 
primit participanții la conferin
ța aprecierile făcute de tova
rășul Constantin Drăgan, prim 
secretar al Comitetului regio
nal Oltenia al P.M.R., privind 
contribuția tinerilor la realiză
rile obținute de oamenii mun
cii din cadrul regiunii. Vorbi
torul s-a referit la grija deose
bită a partidului pentru crește
rea și educarea tinerei genera
ții. Enumerînd marile realizări 
înfăptuite în regiunea Oltenia, 
vorbitorul a spus: „Biroul comi
tetului regional de partid apre
ciază că organizația regională 
a U.T.M. a fost prezentă în 
toate acțiunile mari inițiate și 
a dus la îndeplinire sarcinile 
izvorîte din hotărîrile și direc
tivele partidului".

Subliniind faptul că anul a- 
cesta poporul nostru muncitor 
va sărbători 20 de ani de 
viață liberă și fericită, vorbi- 
toul a arătat că organizațiile 
U.T.M. trebuie să mobilizeze 
mai activ tinerii din întreprin
deri la îndeplinirea ritmică și 
la toți indicii a planului de pro
ducție, a angajamentelor luate 
în întrecerea socialistă. Ele tre
buie să considere drept sarcină 
principală sporirea contribuției 
tinerilor la darea în funcțiune 

la termenele prevăzute a mari
lor obiective industriale care 
se construiesc în regiune.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la sarcinile mari ce re
vin organizațiilor U.T.M. din 
G.A.C. privind mobilizarea în
tregului tineret la întărirea 
economico-organizatorică a 
G.A.C., la creșterea producției 
agricole vegetale și animale.

Arătînd contribuția pe care 
trebuie s-o aducă organizațiile 
U.T.M. la îmbunătățirea nive
lului învățăturii în școli și fa
cultăți, la educarea comunistă 
a tinerilor, tov. Constantin Dră
gan a exprimat în numele co
mitetului regional de partid 
convingerea că dezvoltînd ex
periența dobîndită, organele și 
organizațiile vor participa mai 
din plin la îndeplinirea sarci
nilor trasate de partid.

★
Darea de seamă prezentată 

de tovarășul Mihai Dănescu — 
prim-secretar al comitetului 
regional U.T.M., participanții la 
discuții au analizat profund 
contribuția tineretului din în
treprinderi, mine, schele petro
liere, de pe marile șantiere la 
îndeplinirea ritmică și la toți 
indicii a planului de producție, 
Ia continua îmbunătățire a ca
lității produselor și creșterea 
productivității muncii, la reali

zarea de economii și beneficii 
peste plan, activitatea organi
zațiilor U.T.M. de la sate. S-a 
apreciat faptul că în această 
perioadă s-a îmbunătățit mult 
situația la învățătură, s-^au ob
ținut succese în toate domeniile 
de activitate.

Conferința organizației 
regionale Oltenia 

a U. T. M.
Tovarășii Pop Gheorghe — 

prim-secretar al Comitetului ra
ional Tg. Jiu al U.T.M., Nicolae 
Vrapcea — inginer la Uzinele 
„Electroputere" din Craiova, 
Petre Predulescu, prim-secretar 
al Comitetului raional Giioțt al 
U.T.M. au vorbit despre expe
riența organizațiilor U.T.M. în 
mobilizarea activă a tinerilor 
la întrecerea socialistă.

în secțiile și sectoarele în
treprinderilor raionului nostru 
— a spus tovarășul Pop Gheor
ghe — există obișnuința ca 

înaintea consfătuirilor de pro
ducție, maiștrii și inginerii să 
prezinte tinerilor sarcinile vii
toare de plan, să-i orienteze în 
descoperirea rezervelor interne 
pe care le au la îndemînă, 
ajutîndu-i astfel la stabilirea 
unor angajamente care să-i sti
muleze în mai buna organizare 
a muncii. Vorbitorul a dat 
exemple concrete în acest sens. 
Maiștrii și inginerii din secția 
frigorifere au explicat membri
lor brigăzii condusă de Alexan
dru Văduva că pot aduce o 
contribuție mai mare la lupta 
colectivului pentru economii 
valorificînd deșeurile de mase
plafetice. Acesta a devenit un 
angajament permanent al aces
tui colectiv. La bilanțul întoc
mit la sfîrșitul anului s-a vă
zut că brigada a economisit pe 
această cale 135 000 lei.

în anul care a trecut — a 
spus tov. Nicolae Vrapcea — 
inginer la Uzinele „Electro-

putere" din Craiova, tinerii au 
realizat 140 de inovații care au 
adus uzinei economii de peste 
1 000 000 lei. In cadrul întrece
rii socialiste s-a creat o puter
nică opinie de masă împotriva 
celor care se abat de la disci
plina socialistă a muncii, a 
crescut răspunderea personală.

Folosind forme multiple 
(adunări generale U.T.M., pos
turile utemiste de control, ga
zetele de perete, stațiile de 
radioamplificare etc.) organiza
țiile U.T.M. —- s-a arătat în 

conferință — sub conducerea 
organizațiilor de partid, au ur
mărit în mod permanent cum 
își îndeplinesc tinerii angaja
mentele, au popularizat și ge
neralizat experiența înaintată,

Un loc deosebit de important 
în lucrările conferinței l-a ocu
pat activitatea desfășurată de 
organizațiile U.T.M. pe linia 
sprijinirii acțiunii de ridicare a 
calificării profesionale a tineri
lor.

— Sub conducerea organiza
ției de partid — a spus Pop 
Mihai, delegat din partea orga
nizației U.T.M. a Combinatului 
chimic Craiova — organizația 
U.T.M. a mobilizat în anul tre
cut la cursurile de calificare 
peste 670 de tineri. în prezent, 
la cursurile de ridicare a cali
ficării urmează alți 268 de ti
neri. Separat de aceasta, comi
tetul U.T.M. a folosit forme va
riate care i-au ajutat pe tineri 
să-și îmbogățească cunoștințe
le profesionale. De mult succes 
s-au bucurat concursurile 
„Cine știe meserie, cîștigă", 
consfătuirile și schimburile de 
experiență pe profesii. în ca
drul unor asemenea forme fie- 
rarii-betoniști și dulgherii au 
discutat despre noutățile din 
tehnică, realizînd astfel un va
loros schimb de experiență.

Organizațiile U.T.M. au mo
bilizat un număr mare de tineri 
la conferințele tehnice, au spri
jinit popularizarea noutăților 
tehnice.

în cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a Eliberării patriei 
noastre, colectivele de munca 
din întreprinderile regiunii 
s-au angajat să realizeze peste 
plan o producție în valoare de 
cel puțin 30 000 000 lei, să obți
nă peste prevederi 24 000 000 
lei economii la prețul de cost 
și 15 000 000 lei beneficii.

Iată de ce conferința a 
hotărî* ca organizațiile U.T.M. 
din întreprinderile industriale 
— și îndeosebi cele de pe ma
rile șantiere — să acorde o mai 

mare atenție ridicării calificării 
tinerilor, însușirii de către a- 
ceștia a tehnicii noi, folosind 
forme cît mai variate, con
cursuri, schimburi de experien
ță și demonstrații practice, 
simpozioane pe teme tehnice 
etc.

Conferința a hotărit ca în a- 
cest an organizațiile U.T.M. să 
mobilizeze la cursurile de cali
ficare, de ridicare a calificării 
cel puțin 10 000 de tineri.

★
în economia regiunii Oltenia 

agricultura ocupă un loc im
portant.

Darea de seamă a prezentat 
un amplu tablou al succeselor 
obținute în agricultura regiunii 
ca urmare a industrializării ță
rii, a încheierii procesului de 
colectivizare a agriculturii.

în locul celor peste 25 000 
pluguri de lemn, pe ogoarele 
înfrățite lucrează în prezent, în 
condiții agrotehnice superioa
re, 6 032 tractoare, 3 767 com
bine și peste 25 000 de alte 
mașini agricole. Cu toate con
dițiile climaterice nefavorabile, 
în anul 1963 producția totală 
de grîu din G.A.C. a fost cu 
58 400 tone mai mare ca în 
1962, iar cea de porumb cu 
36 200 tone.

Participanții la conferință 
s-au referit în cuvîntul lor la 
acțiunile întreprinse de organi
zațiile U.T.M. pentru mobiliza
rea tuturor tinerilor la dezba
terea planurilor de producție 
ale G.A.C. și la îndeplinirea 
lor.

în cele mai multe G.A.C., 
după aprobarea planurilor de 
producție de către adunările 
generale ale colectiviștilor, ti
nerii dezbat în adunările ge
nerale U.T.M. sarcinile ce le 
revin. De asemenea, înaintea 
fiecărei campanii agricole, ma
joritatea organizațiilor U.T.M. 
pe brigăzi discută sarcinile 
pentru perioada respectivă, iar 
apoi analizează periodic mo
dul cum sînt ele îndeplinite.

Darea de seamă sublinia ex
periența organizației U.T.M. de 
la G.A.C. Măceșul de Sus, ra
ionul Segarcea, care urmărind 
în permanență participarea ce
lor 400 de tineri la muncă, ca
litatea lucrărilor efectuate a 
creat condiții ca aceștia să 
aducă o contribuție de seamă 
la obținerea unei producții me
dii la hectar de 3 100 kg po
rumb boabe pe întreaga supra
față cultivată.

Organizațiile U.T.M., îndru
mate îndeaproape de organiza
țiile de partid, au pus în cen
trul activității lor dezvoltarea 
la tineri a dragostei pentru 
meseria de crescător de anima
le. Inițiind acțiuni interesante, 
discuții despre frumusețea me
seriei, întîlniri cu lucrători mai 
vechi din acest sector, în nu
mai doi ani — se arăta în darea 
de seamă — au fost recoman
dați să muncească în sectoa
rele zootehnice ale G.A.C., ală
turi de cei 1 100 tineri, încă 
2 700. îndrăgind meseria, marea 
majoritate a acestora, ajutați 
de organizațiile U.T.M., de in
gineri și tehnicieni, îmbogățin- 
du-și cunoștințele profesionale, 
au contribuit din plin la crește
rea efectivelor de animale, a 
producției de lapte, carne, lînă 
etc.

— Un grup de trei utemiști 
— releva în cuvîntul său ing. 
Angela Mărășescu — secretara 
organizației U.T.M. de la G.A.C. 
Terpezița, a obținut timp de 
trei luni un spor de greutate 
zilnică la porci de 0,800—1 kg. 
Organizația U.T.M. s-a preocu
pat de permanentizarea tineri
lor care lucrează în acest sec
tor. Organizația U.T.M., sub 
conducerea organizației de 
partid, a invitat specialiști care 

‘au vorbit tinerilor despre fru
musețea și utilitatea meseriei 
de crescători de animale. în 
sectorul zootehnic s-a amena
jat o bibliotecă, iar în acest an 
se va construi un teren de vo-



Adunarea festivă 
consacrată Zilei 

Internationale a femeii
(Urmare din pag. I) 

muncesc în întreprinderi — a 
arătat în continuare vorbitoa
rea — au adus o contribuție 
însemnată la îndeplinirea pla
nurilor de producție și la ob
ținerea unor produse de cali
tate superioară. Muncitoarele, 
tehnicienele, inginerele din 
fabrici și uzine sînt chemate 
să-și desfășoare întreaga lor 
putere de muncă, să foloseas
că din plin tehnica modernă 
pentru a contribui la înfăptui
rea prevederilor planului de 
stat, la creșterea productivită- 
tii muncii, la scăderea prețu
lui de cost ți la realizarea de 
economii, la realizarea unor 
produse do înaltă calitate.

Alte milioane de femei lu
crează cu hărnicie și pricepe
re pe ogoarele patriei. Munca 
lor rodnică s-a concretizat în 
contribuția însemnată pe care 
ău adus-o lă sporirea produc
ției agricole, vegetale și ani
male, la creșterea continuă a 
avuției obștești, la dezvoltarea 
multilaterală și întărirea eco- 
nomico-organizatorică a gos
podăriilor agricole colective. 
Colectivistele, muncitoarele 
din gospodăriile agricole de 
stat, tehnicienele și inginerele 
din agricultură sînt chemate • 
să muncească cu tot mai mul
tă hărnicie și pricepere pen
tru a spori neîncetat rodnicia 
ogoarelor, bunăstarea între
gului popor.

Creșterea rolului femeii în 
domeniul științei, culturii și 
artei romînești este remarca
bilă. Intelectualele se dedică 
cu pasiune operei de îmbogă
țire a patrimoniului științific 
și cultural al patriei și de 
răspîndire în mase a valorilor 
spirituale create de poporul 
romin și de întreaga omenire. 
Ele sînt chemate să contribuie 
cu talentul și cunoștințele lor 
la crearea unor lucrări știin
țifice și opere artistice valo
roase, demne de epoca socia
listă pe care o trăim.

în continuare, vorbitoarea a 
arătat că femeile din lumea 
întreagă sărbătoresc anul a- 
cesta ziua de 8 Martie in con
dițiile unul climat internațio
nal mai favorabil destinderii 
încordării și promovării unor 
relații multilaterale de înțele
gere și prietenie între popoare.

Animate de idei și țeluri ge
neroase, profund umane, fe
meile pășesc tot mai ferm in 
rîndurile partizanilor păcii, 
împletind lupta lor pentru re
vendicări specifice cu lupta 
pentru înfăptuirea dezarmării 

Aspect din atelierul de bobinat conus textil de la Uzina de fibre și fire sintetice Săvinești.
Foto: I. C1OBANU

lei creîndu-se astfel tinerilor 
condiții mai bune pentru petre
cerea timpului liber.

Conferința, relevînd lipsurile 
care mai există în munca orga
nizațiilor U.T.M. din sectorul 
zootehnic a cerut ca acestea să 
se ocupe cu mai multă răspun
dere de recomandarea tinerilor 
care să lucreze în acest sec
tor, de permanentizarea lor, de 
întărirea disciplinei.

Cunoscînd necesarul de ca
dre din fiecare G.A.S. și G.A.C., 
conferința a stabilit ca în acest 
an organizațiile U.T.M. să re
comande cel puțin 1 000 de ți
neri pentru sectorul zootehnic, 
să acorde o atenție deosebită 
permanentizării lor.

Merită relevată răspunderea 
cu care a dezbătut Confe
rința contribuția organizațiilor 
U.T.M. din unitățile socialiste 
ale agriculturii la îmbogățirea 
cunoștințelor agrozootehnice a 
tinerilor. Faptul că peste 50 000 
de tineri au urmat cursurile 
agrozootehnice a făcut să 
crească contribuția lor la creș
terea producției agricole ve
getale și animale.

— Organizația U.T.M. — a- 
răta tovarășul TSnase Dumitru, 
director al G.A.S. Șișești, raio
nul Tumu Severin, pe lingă 
mobilizarea tinerilor la cursu
rile agrozootehnice, a inițiat 
concursuri cu toți crescătorii 
de animale, expuneri pe teme 
din diverse meserii. Tinerii au 
particioat la schimburile de ex
periență cu cei din G.A.C în 
cadrai cărora s-a discutat des
pre aplicarea si extinderea me
todelor înaintate.

Concursuri, schimburi de ex
periență, consfătuiri cu temă 
au fost organizate — așa cum 
a reieșit din cuvintul deleqa- 
ților — si la G.A.C. Ostroveni. 
raionul Segarcea. în G.A.C. din 
raionul Oltețu, la G.A.C Be
chet, Unirea, Izbiceni din raio
nul Corabia etc. 

generale și a triumfului prin
cipiilor coexistenței pașnice.

Dorința de pace a femeilor 
din țara noastră, a întregului 
popor, își găsește pe deplin 
expresia în politica externă a 
statului nostru care se mani
festă ca un factor activ pe a- 
rena internațională, promovir.d 
cu consecvență o politică de 
bună înțelegere între state cu 
sisteme sociale diferite, de a- 
părare a păcii în lume.

într-o atmosferă entuziastă, 
participantele la adunare au 
adoptat în unanimitate textul 
unei telegTame de salut adre
sate Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romin.

Sărbătorind tradiționala zi a 
femeii în acest an care mar
chează a XX-a aniversare a e- 
liberării patriei noastre dragi, 
se spune printre altele în te
legramă, gîndul nostru se în
dreaptă cu dragoste și recu- 
ndștință nețărmurită către ini
țiatorul mărețelor planuri de 
construcție socialistă a Româ
niei, conducătorul încercat al 
poporului, Partidul Muncito
resc Romin.

încredințăm Partidul Munci
toresc Romin, Comitetul său 
Central și personal pe tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
că vom munci și de acum îna
inte cu elan în toate sectoa
rele de activitate, că vom par
ticipa tot mai intens la viața 
economică, politică și cultura
lă a tării, peste tot unde ne 
cheamă partidul pentru a con
tribui împreună cu întregul 
popor la obținerea de noi și 
importante succese în întâm
pinarea celei de-a XX-a ani
versări a eliberării patriei.

S-a trimis, de asemenea, o 
telegramă Federației Demo
crate Internaționale a Femei
lor, în care se spune printre 
altele :

In această zi de sărbătoare 
din pragul primăverii, ne ex
primăm o dată mai mult sen
timentele de solidaritate față 
de femeile din lumea întreagă 
care luptă pentru drepturi, 
pentru pace, independență na
țională și progres social. Fie ca 
pacea, pe deplin victorioasă, 
să lumineze cu strălucirea sa 
viața oamenilor de pe toate 
meridianele globului nostru.

In încheierea adunării, a 
fost prezentat un program ar
tistic.

♦
Adunări festive consacrate 

Zilei de 8 Martie, au avut loc 
și în alte localități din țară.

(Agerpres)

Conferința a hotărît ca în a- 
cest an organizațiile U.T.M. să 
mobilizeze la cursurile agro
zootehnice cel puțin 25 000 de 
tineri.

♦
însemnate succese au obținut 

organizațiile U.T.M. din regiu
nea Oltenia în mobilizarea ti
neretului la acțiuni de muncă 
patriotică.

în ultimii doi ani — se arăta 
în darea de seamă — tinerii au 
colectat și expediat oțelăriilor 
18 450 tone de fier vechi — 
evidențiindu-se organizațiile 
U.T.M. din raioanele Gilort, Tr. 
Severin, Tg. Jiu, au împădurit 
1 560 ha de teren, au plantat 
peste 22 500 de pomi pe margi
nea șoselelor și drumurilor. Va
loarea totală a economiilor 
realizate prin muncă patriotică 
în perioada analizată depășește 
suma de 57 milioane de let

Conferința a hotărît ca în a- 
cest an să se realizeze prin 
munca voluntară a tineretului 
economii în valoare de cel pu
țin 30000 000 lei. De asemenea, 
in cinstea aniversării a 20 de 
ani de la eliberarea patriei, să 
se realizeze din angajamentul 
anual următoarele obiective: 
colectarea a 7 000 tone de meta
le vechi ; curățirea suprafeței 
de 32 000 ha izlaz și finețe ; 
împădurirea suprafeței de 500 
ha.

+
în acest an tn scoli $i facul

tăți Învață peste 252000 de ti
neri cu aproape 65 la sută mai 
mult decit in 1938. Numai in 
ultimii doi ani s-eu cbeitui». ta 
această regiune pentru învăță- 
mînt pesta 200 milioane lei.

Sub îndrumarea comitetului 
regional de partid, comitetul 
regional U.T_M s-a ocupat mai 
mult de îmbunătățirea muncii 
organizațiilor U.T.M. din școli 
în vederea mobilizării elevilor

Constanța și Mihai Suinba- < 
sacu întocmind .jneteoruT" J 
după prelucrarea datelor cu- J 
lese. Alături, pe masa de z 
lucru, tovarășii nedespărțit: | 
ceasul — a cărui activă pre- ? 
zen/d se iace simțită din oră j 
în oră — și telefonul, legă- ) 
tura lor cu „marele pămint* } 

mestru al lui '64". Ceasul, așezat 
pe masă, între diferite instrumente 
meteorologice, sună strident și 
unăra vorbi :

— Mihai, ...mă duc să fac me
teorul... Ai grijă de ăla micu’.

Urmărind privirea femeii, l-am 
descoperit pe „ăla micu' *. un bă
iețaș de 2-3 ani, dormind liniștit 
în pătuțul lui, deasupra căruia 
erau prinse-n pioneze dteva hărți 
meteorologice.

— Este cred copilul care $-a 
născut și trăiește la cea mai mare 
altitudine din țara noastră — 
mi-a explicat tatăl.

M-am înclinat, cum se cuvine, 
în fața copilului.

«.Am început să vorbim... De 

fapt. vorbeau numai ei. Tăceam 
și-i ascultam, cum rar am ascultat 
pe cineva vreodată, și, atund, am 
înțeles cu adevărat ce înseamnă 
înțelegerea între soți, dț de fru
moasă poate fi căsnicia, dacă 
există o stimă reciprocă și, mai 
ales, dt de mult poate înnobila 
munca pe oameni...

Mihai și Constanța s-au născut 
în același an 1935. Amîndoi au 
terminat în 1957 școala tehnică 
superioară de hidrometeorologie, 
iar peste un an, căsătorindu-se, 
se numeau Constanța și Mihai 
Sumbasacu.

In 1959 s-a înființat stația me
teorologică „1500 Sinaia" și Con
stanța Sumbasacu a fost reparti
zată aid, iar Mihai la stația me
teorologică „Vîrful Omul". Timp 
de doi ani tei doi-, tineri căsătoriți 
s-au întîlnit, cu scurte întreruperi, 
numai în eter, prin intermediul 
convorbirilor radiofonice. Datele 
meteo transmise de cei doi, se în- 

a obținut în ultimii doi ani suc
cese de seamă cu care pe bună 
dreptate se poate mîndri. S-a 
îmbunătățit munca organizații
lor U.T.M. din întreprinderile 
industriale în mobilizarea tine
retului la realizarea planului de 
producție, s-au obținut succese 
pe linia întăririi muncii organ: 
zâțiilor U.T.M. de la sate. Din 
dezbateri s-a desprins un bilanț 
frumos de realizări în școli și 
facultăți, în munca de educare 
comunistă și patriotică a tine
retului. Organizația regionala 
s-a întărit din punct de vedere 
politic și organizatoric.

Felicitînd în numele C.C al 
U.T.M. tineretul regiunii Olte
nia pentru succesele dobîndite. 
vorbitorul s-a referit pe larg 
la sarcinile ce revin în conti
nuare organizațiilor U.TM în 
mobilizarea tineretului Ia înfăn- 
tuirea politicii partidului de 
dezvoltare economică și cultu
rală a regiunii.

în industrie, unde producția 
cunoaște o dezvoltare deosebi
tă, organizațiile U.T.M. vor 
trebui să mobilizeze tineretul 
la îndeplinirea ritmică a planu
lui de stat la toți indiciu la 
continua perfecționare a pro
ducției, la îmbunătățirea calită
ții produselor, acordtadu-se cea 
mai mare atenție tinerilor de 
pe șantiere. O mare atenție tre
buie acordată mobilizării acti
ve a tinerilor pentru a-și spori 
contribuția la realizarea anga
jamentelor pe c&ze oamenii 
muncii din întreprinderi le-au 
luat în cinstea celei de a XX-a 
aniversări a Eliberării patriei.

Va trebui acordată o mai 
mare atenție întăririi disciplinei 
în muncă, extinderii experien
ței înaintate prin cele mai va
riate forme.

Organizația regională U-TM 
trebuie să considere mobila
rea activă a tinerilor la coasira- 
irea si darea în funcțiune la ter
menele stabilite a marilor o- 
biective industriale. Combinatul 

tîlneau la stația colectoare de li 
Predeal, și, odată cu ele, soții își 
trimeteau cuvinte calde de dra
goste, știute și înțelese numai de 
ei.

Vremea s-a scurs pe nesimțite 
și, de 4 ani, sînt împreună aici, la 
cota „i$oo", împreună cu fiul lor, 
Onoriu.

Din oră în oră de la 7 dimi
neața și pînă la ora 20, iar apoi, 
la ora ,1 și 2 noaptea, cei doi soți 
transmit telefonic Predealului, date 
meteorologice privind temperatura, 
.presiunea atmosferică, vînt, preci
pitații etc. In afară de acestea, 
execută diferite lucrări meteo de 
mare durată.

— Rar avem timp liber.

GHIOCEII
— Asta e meseria noastră,. — 

studiem fenomenele naturii.
Cei doi mi-au destăinuit, un 

secret : își permit o singură dero
gare de la serviciu. Dacă este 
Constanța în tură și se transmite 
vreo piesă de teatru la radio, 
atund o înlocuiește el. La fel, 
Constanța culege datele pentru 
Mihai cînd se transmite vreun 
meci important de fotbal sau un 
concert simfonic pe care Mihai 
vrea să-l asculte.

Se făcuse aproape ora 1 noap
tea. Ceasul sună, făcîndu-1 atent 
pe Mihai că trebuie să se ducă ia 
„stație". Bărbatul își puse cu 
mișcări domoale șuba pe umeri, 
luîndu-și totodată și schiurile. 
Afară începuse să ningă și trebuia 
măsurată grosimea zăpezii.

— O să-ți spun cită zăpadă a 
căzut în timpul dt am vorbit — 
îmi spuse, cu o ușoară nuanță de 
doj ană, parcă.

De abia plecat, Constanța fugi

(Urmare din pag. I)

plină cu schițe inginerești. 
Sau să conțină carnetul rețe- 
tar aparținînd -unui medic de 
circumscripție. Sau niște do
sare doldora de probleme ju
diciare. Acum trebuie să recu
nosc : identificarea profesio
nală e peste măsură de anevo
ioasă. Căci la fel de bine pre
cum ingineră, doctoriță sau 
judecătoare, puteți fi... Nu 
vreți să-mi spuneți singura 
cine puteți fi ?

— Nu văd motivul. Sint 
poate ospătărița ; cînd îți în
tind tacîmul, cu farfuriile a- 
burind, cind vii de la lucru. 
Sînt poate bibliotecara; îți 
dau zeci de cărți, întotdeauna 
te-am sfătuit ce să alegi, sd-ți 
fie pe plac, și niciodată nu 
ți-a părut rău. Sint poate te
lefonista, ori taxatoarea din 
troleibuz, ori vînzătoarea din 
magazin. Un om căruia ti soli

chimic și Complexul de prefa
bricate de la Craiova, C.I.L. Tr. 
Severin, Fabrica de ciment de 
la Tg. Jiu. o chestiune de onoa
re și de cinste. Aceste obiective 
industriale sînt o mîndrie pen
tru regiunea Oltenia.

Sarcini de mare răspundere 
revin organizațiilor U.T.M. din 
agricultură. Ele trebuie să dez
volte la tineri dragostea pentru 
gospodăria din care fac parte, 
hotărirea de a participa cu re
gularitate la muncă mai ales in 
acele sectoare în care se simte 
mai multă nevoie. Va trebui 
continuată acțiunea de reco
mandare a tinerilor în zooteh
nie. permanentizarea lor în acest 
sector. Pentru ca tineretul să-și 
sporească aportul la consolida
rea și întărirea gospodăriei, la 
creșterea și sporirea continuă a 
producției agricole vegetale si 
animale, organizațiile U.T.M. 
de la sate vor trebui să mobili- 
-eze un număr mai mare de ti
neri la cursurile agrozootehnice 
arutindo-i să-și însușească și 

aplice regulile științifice de 
lucrare a pfantatuhri și de creș
tere a animalelor.

în continuare, tovarășul Pos- 
telmcu s-a referit la citeva 
sarcini importante care revin 
organizațiilor U.TM din școli: 
'xncarea nivelului la învăță- 
:urâ. întărirea disciplinei, îm
bunătățirea conținutului și e- 
tcaa'ății acțiunilor cultural-

Reiermdu-se la munca orga- 
Turatiilor U.TM din invățâ- 
raiatxi superior, vorbitorul a 
relev*: țaptul că peste 70 la 
>ulă din totalul studenților au 
obțxcut medii de la 7 ta sus 
Atesta principală trebuie să 
Se acordată studenților din 

ană. să se creeze o pu
ternică optaie colectivă impo- 

ee cobe le Ireritâ Organiza ți: > 
U.TM trebuie sâ se ocupe cu 

timpului liber, să dovedească 
mai multă inițiativă.

Vizita delegației C.C. al P.M.R. 
Is Muzeul Revoluției Chineze

PEKIN 7 — Corespondentul 
Agerpres, E. Soran. transmite : 
In cursul dimineții de 7 mar
tie, membrii delegației C.C. al 
P.M.R. — tovarășii Ion Gheor
ghe Maurer, Emil Bodnăraș, 
Nicolae Ceaușescu, Chtvu 
Stoca — precum și persoanele 
care însoțesc delegația, au vi
zitat Muzeul Revoluției Chi
neze, situat în marea Piață 
Tien An Men. Delegația a fost 
însoțită de Pin Cijen, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, U Siu-țiuan, mem
bru al C.C. al P. C. Chinez, 
Sian Ian, adjunct al ministru
lui culturii al R. P. Chineze.

SIMPOZION
Vineri și sîmbătă, la Casa 

Universitarilor din Capitală, a 
avut loc un simpozion în legă
tură cu predarea esteticii în 

spre bibliotecă. Cu fața luminată 
toată, de un surîs cuceritor, îmi 
arătă, spre surprinderea mea, 
într-un pahar cu apă cîțiva ghiocei 
plăpînzi.

Apoi, cu gesturi delicate, femeia 
ascunse la loc ghioceii.

— Sînt un dar al lui. Să nu-i 
spui nimic. Mihai îi ține ascunși 
de o săptămînă.

Am consimțit. Constanța a în
velit copilul, care tresărise în 
somn, și cu 6 simplitate dezar
mantă — greu de redat în cuvinte 
— mi-a povestit istoria ghiocei
lor.

— Era tot în martie, acum trei 
ani. Un vînt călduț topise zăpada 
ca și acum. Știi, iama... muntele 

fără zăpadă... De sus cădea o Ia* 
poviță măruntă și vîntul bătea 
tare din sud.

în toată cabana nu era dedt 
Mihai cu mine, cabanierul, nu 
ăsta, Nicu Cîmpeanu, care e acum 
la Peștera și trei alpiniști de la 
„Prahova-Ploiești". Alpiniștii po
posiseră aici, izgoniți de vremea 
urîtă. Urmau să plece a doua zi 
spre Horoabe, la un concurs. Băr
bații, mi-amintesc precis, stăteau 
lipiți de sobă, beau vin fiert și 
pălăvrăgeau de-ale lor. Cred că 
era 9. Mă pregăteam să mă culc 
— era tura lui Mihai — cînd 
crainica de la radio a anunțat că, 
în cinstea zilei femeii, 8 martie, se 
va transmite muzică ușoară. Pe 
loc m-am trezit luată în brațe fi 
copleșită de felicitări. Fiecare din 
cei cinci bărbați căutau să fie du 
mai atenți, neștiind cum să mă 
sărbătorească. M-au invitat ce- 
cemonios la dans. Nu se făcea să 
refuz pe nimeni, și nu mai puteam 

Flori pentru o necunoscută
ciți un serviciu fără să te 
simți obligat să-i dai și bună- 
ziua...

— Iertați-mă. Vă rog, dacă 
mi s-a intîmplat, iertați-mă. 
Cu un minim de autocritică, 
știu, mi s-a intîmplat.

— A, dar n-o iau în tragic. 
Așa, fiindcă veni vorba.

— Și totuși cine sînteți ? 
Surideți mai departe, dacă do
riți, dar spuneți-mi: cine ? Mă 
gîndesc că puteți fi o colecti
vistă pe care treburile obștești 
au adus-o intr-o delegație din 
comuna ei — aici, in orașul de 
reședință. Treburi însemnate 
și de răspundere. Colectivista 
le-a rezolvat cu pricepere, cu 
energie, iar după aceea, adică 
acum, în așteptarea orei de 
plecare a trenului sau auto
buzului, parcurge încet bule
vardul, examinînd cu ochi exi- 
genți, critic, vitrinele: „Ia să 
vedem cum stăm cu moda în 
primăvara lui '64n...

Vorbitorul s-a oprit apoi asu-1 
pra sarcinilor care revin organi- ■ 
zației regionale U.T.M. pentru I 
intensificarea muncii politico-1 
educative în rîndul tineretului, g 
pentru educarea patriotică a I 
tineretului în spiritul dragostei I 
față de muncă, față de realizări- g 
le regimului nostru, la educarea I 
sa moral-cetățenească, la for- ■ 
marea unor trăsături de carac- g 
ter cum sînt: cinstea, demnita-1 
tea, curajul, pasiunea pentru ■ 
frumos în viață. g

Tovarășul Tudor Postelaicu I 
și-a exprimat convingerea că ■ 
tinerii din regiunea Oltenia g 
nu-și vor precupeți eforturile I 
pentru îndeplinirea sarcinilor ■ 
trasate de partid. Anul acesta g 
poporul nostru sărbătorește 201 
de ani de la Eliberarea patriei. ■ 
Va trebui să folosim toate for- g 
țele, toată energia noastră tine-1 
rească pentru ca în cinstea glo- ■ 
1 joasei aniversări, sub conduce- g 
rea Comitetului regional P.M.R., I 
să obținem rezultate și mai® 
mari în toate domeniile de ac- g 
tivitate. I

în încheierea lucrărilor, par-1 
ticipanții la Conferință au adop- ■ 
tat o telegramă adresată C.C. g 
al P.M.R., tovarășului Gheorghe I 
Gheorghiu-Dej, în care își ex-® 
primă dragostea șî atașamentul | 
lață de politica partidului, mul-1 
(urniri din inimă pentru grija® 
de care se bucură, hotărirea | 
de a intimptaa cea mai mare I 
sărbătoare a poporului, a XX-a® 
aniversare a Eliberării patriei,! 
cu rezultate cit mai bune în® 
<oate domeniile de activitate. ■

Conferința a ales noul comi-1 
tet regional U.TM și comisia® 
de revizie. în prima sa ședință I 
de lucru. Comitetul regionali 
Oltenia al U.TM a ales ca® 
pmn-secretar pe tovarășul Ml- I 
hai Dinescu. I

LIDIA POPESCU I 
VASILZ BABAC ®

Directorul muzeului a pre
zentat oaspeților exponate 
care ilustrează lupta eroică 
dusă de poporul chinez, sub 
conducerea Partidului Comu
nist, pentru eliberarea țării și 
înfăptuirea revoluției socia
liste.

La sfîrșitul vizitei, oaspeții 
au semnat în cartea de aur a 
muzeului.

*
în seara aceleiași zile, dele

gația și persoanele care o în
soțesc au asistat la un specta
col prezentat de Teatrul de 
operă clasică din Pekin.

învățămîntul superior, organi
zat de Ministerul Invățămîn- 
tului.

de oboseală... Țîrriu, nu știu cum 
s-a făcut, dar mi-am dat seama 
că Mihai lipsea. M-am uitat la 
ceas. Nu ’.... Nu trebuia 9ă dea me
teorul. Mai erau dteva ore pînă 
la 1. Eu eram atît de veselă. De 
ani de zile nu mai fusesem atît 
de sărbătorită și, să fiu sinceră, 
eram mîndră. și fericită și, ca 
niciodată, unde mutam butonul 
aparatului de radio, dădeam nu
mai peste muzică de dans. Tot
deauna mi-a plăcut să dansez. 
Cînd eram mică visam să fac 
balet... Acum străbat munții...

Deodată am tresărit. Meteorul
— mi-am zis I Știți, la noi, s-a 
format un fel de reflex. Chiar cînd 
sînt plecată de aici, din oră în 
oră, mi-aduc aminte de „stație'’. 
Era 1 fără un sfert. Am ieșit în 
grabă afară. Noaptea era groaz
nică. Ploaia rece mă izbea cu pu
tere în față. Vîntul bătea puternic, 
din nord de data asta. Era clar : 
dimineață vom avea zăpadă. 
Atunci, mi-am amintit din nou de 
Mihai. Cînd veneam spre casă, 
l-am văzut intrînd grăbit, clăti- 
nîndu-se în ușa cabanei. Am 
transmis datele la telefon și m-am 
întors Ia ei. în cabană plutea o 
liniște nefirească... Tăceau toți. 
Mihai, lîngă sobă, își scotea 
bocancii din care curgea apă. 
Ochii tuturor îl priveau cu admi
rație. El — vedeți, de acolo, de 
lîngă sobă, s-a ridicat, șl a venit 
lînga mine. în urma lui rămîneâu 
urmele pașilor uzi. M-a sărutat 
stingherit pe ochi. Pe masă, acolo 
unde stătusem eu, erau două fire 
firave de ghiocei. Mi Ie adusese 
din Sinaia.

Stau acum și mă gîndesc: în 
două ore făcuse drumul Sinaia— 
Cota 1500 dus și întors. Dar 
unde o fi găsit ghioceii ?

Să nu-1 întrebați, cumva, ca se 
supără !

CORNELIV ARMA$U

— Așa ?! Colectivistă fiind 
m-aș ocupa tocmai cu aceasta 
cercetare ? Interesant.

— Colectivistă fiind, v-ați 
ocupa și cu această cercetare. 
Nu văd aici nici o nepotrivire. 
Dimpotrivă. Viața noastră 
șterge din ce în ce mai mult 
barierele rigide pe care între
barea de mai sus le insinu
ează. In brigada de cimp ați 
lucrat, cot la cot cu bărbații, 
la prașilă, inaintînd cu săpă- 
liga de-a lungul brazdelor; 
nenumărate roade ale pamîn- 
tului cultivate în grădina de 
zarzavat a colectivei datoresc 
miinilor dv. rotunjimea și cu
loarea, aroma ?i gustul; mul
gătoare, cu aceste mîini ați 
făcut să se reverse în șiștare 
rîuri înspumate de lapte cald; 
crescătoare de păsări, intre a- 
ceste palme ați ținut ghemu- 
șoarele cu viață, aurii, firave, 
pufoase, fierbinți, ocrotindu-l 
pe fiecare in parte. Cum deci 
să rămînă aceste mîini de
parte de mîngîierea țesăturilor 
fine, de farmecul croielilor, de 
grația culorilor ? Aici există o 
potrivire. Numai socialismul a 
realizat-o. Aceasta este una 
din marile cuceriri ale noa
stre : frumusețea casei, fru
musețea fiecărui lucrușor din 
casă să se acorde cu stăpîna 
casei, femeie care muncește.

E adevărat. Și e deose
bit, nu știu cum. Simt nevoia 
să mulțumesc pentru aceste 
cuvinte mișcătoare.

— Nu mie. $i nu pentru cu
vinte, oricum ar fi ele. Ci 
pentru realitățile vieții noa
stre. Ele vă păstrează ochii lu
minoși, surîsul tînăr, fruntea 
senină. Acele realități care au 
ridicat femeia la rangul de 
cetățean cu drepturi egale și 
depline, încredințîndu-i misi
uni de cea mai mare răs
pundere pe vastul șantier al 
patriei. De la directoarea din 
întreprindere, pînă la depu
tata în Marea Adunare Națio
nală și de la președinta de 
G.A.C. pînă la participanta la

Sîmbătă, la Ambasada R. P. 
Bulgaria din București a avut 
loc festivitatea înmînărif ordi
nului „Klril și Metodiu" clasa 
I academicianului Emil Petro- 
vicL

Inmînîndu-i aceasta distinc
ție, Gheorghi Bogdanov, am
basadorul extraordinar și ple
nipotențiar al R. P. Bulgaria 
în R. P. Romină, a relevat ac
tivitatea științifică a acad. 
Emil Petrovici pe tărîmul dez
voltării prieteniei tradiționale 
romîno-bulgare.

Acad. Emil Petrovici a mul
țumit pentru înalta distincție 
acordata.

Au fost de față profesori și

Campionatele mondiale 
de handbal

R. P. Romină -
Norvegia 18 -10

PARDUBICE 7 (prin telefon de 
la trimisul special Aperpres, P. 
Ochialbi) :

Cea de-a doua zi a campionate
lor mondiale masculine de handbal 
în șapte s-a caracterizat prin sco
ruri miri, victorii ale favorițiîor și 
o singură surpriză, în meciul Islan
da — Suedia, cîștigat de prima for
mație cu scorul de 12—10.

Reprezentativa R. P. Romine » 
repurtat o nouă victorie, de data 
aceasta în dauna echipei Norve
giei, pe care a învins-o cu scorul 
de 18—10 (11—7).

Se remarcă îndeosebi Virgil 
Hnat și tînărul Gheorghe Gruia 
student în vîrstă de 20 de ani. care 
participă pentru prima oară la un 
campionat de asemenea anvergură.

Punctele echipei romîne au fost 
marcate de Hnat (4), Ivănescu (3), 
Gruia (3), Ofelea (3), Costache (2), 
Nodea, Moser si Bulgaro.

Rezultatele înregistrate în cele
lalte grupe : Grupa A : Iugoslavia
— S.U.A, 22—3 (13—2) ; R. F Ger
mană — R. D Germană 12—10 
<7—5) $ Grupa B : R. P. Ungară — 
R.A.U. 16—9 (9—3) ; Islanda — 
Suedia 12—10 (7—5) : Crupa C: 
Elveția — Franța 15—14 (9—6) ; 
R S. Cehoslovacă — Danemarca 
14—11 (7—7) ; Grupa D U.R.S.S.
— Japonia 40—10 (23—6). Astăzi 
este zi de repaus în toate grupele.

FOTBAL
• Din cauza timpului nefa

vorabil Federația romină de 
fotbal a hotărît amînarea cu
plajului fotbalistic interbucu- 
resfean : Steaua — Progresul 
și Rapid — Dinamo, ce urma 
să se desfășoare astăzi pe sta
dionul „23 August" din Capi
tală. Meciurile vor avea loc 
miercuri 18 martie. Biletele 
vîndute rămîn valabile pentru 
această dată.

——•-----

Primul spectacol al teatrului
„Royal Shakespeare Company*

Cunoscutul teatrul „Royal Sha
kespeare Company" clin Sirattford- 
upon Avon a susținut stmhaia sea
ra în sala Teatrului de Operă și 
Balet al R. P. Romîne, primul spec
tacol în țara noastră, în cadrul 
turneului pe care-l întreprinde în 
Europa cu prilejul aniversării a 400 
de ani de la nașterea lui Shakes* 
pears,

Actorii englezi au prezentat pu
blicului bucureștean „Comedia e- 
rorilor'*.

Arta interpretativă a oaspeților 
a fost răsplătită cu vii aplauze, La 
sfîrșitul spectacolului, actorilor 
le-au fost oferite flori.

In Editura Politica

V. I. LENIN — Opere com
plete, voi. 23.
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lucrările Consiliului de Stat, 
femeia a primit dovada supre
mei încrederi, justifieînd-o 
clipă de clipă prin capacitate 
și abnegație. Pe ruinele îndo
itei robii de odinioară, statuia 
femeii care construiește viața 
cea nouă nu este astăzi, nici 
cu un milimetru mai scundă 
decit a tovarășului ei.

— Așa este. Dar, ca să în
cheiem : ce te faci, prietene, 
dacă tot nu mi-ai ghicit iden
titatea ? Dacă în viață nu apar 
sub nici una din aceste înfă
țișări? Dacă — te pomenești 
— nu sînt decit o femeie sim
plă care se preocupă doar de 
creșterea copiilor ei ?

— Ați spus „decît“ ? Ați 
spus „doar“ de creșterea co
piilor ? E ca și cum s-ar zice: 
cutare nu e altceva tidecîtu 
paznic la o mină de aur. Și 
încă nu e bine spus, pentru 
că rezervele oricărei mine scad 
cu încetul, pe cînd conștiința 
copilului își sporește zilnic 
tezaurul. Dar ca să și-l spo
rească, dumneata trebuie să 
fii numaidecît în preajmă, îm
preună cu profesorul, cu in
structorul de pionieri, cu se
cretarul organizației U.T.M. 
Cînd acești copii vor fi, mîine, 
oameni adevărați — și vot fi; 
cînd își vor înscrie numele pe 
frontispiciul unei construcții 
mărețe — și, știu, și-l vor în
scrie pe mii de construcții ; 
cînd în tot ce vor înfăptui ei 
cu eroism șt dăruire pe pămân
tul iubit al patriei, se va des
luși — filigran — și opera dv, 
ei bine, cine ar cuteza atunci, 
să rostească acești minimali
zatori „decît“ și „doar" ? Veți 
fi alături de toate celelalte 
femei, împreună cu ele, îm
preună cu toți, o învingătoare.

Primiți buchetul, vă rog, sti
mată necunoscută. II meritați 
pe deplin, nu într-una, ci în 
trei sute șaizeci și cinci de zile 
pe an. Nu sînt decît un mesa
ger, așa cum v-am spus ; cu 
toate acestea, vă cer îngădu
ința să vă sărut mina.

funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe.

*
Președintele Academiei R. P. 

Romîne, acad Uie Murgulescu, 
a primit sîmbătă la amiază de
legația Academiei de Științe a 
U.R.S.S condusă de acad. A. 
P. Vinogradov, membru al 
Prezidiului Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S., care se află 
în țară cu prilejul semnării 
planului de colaborare științi
fică pe anul 1964 între Aca
demia de Științe a U.R.S.S. șî 
Academia Republicii Populare 
Romîne. A fost de față acad. 
Dumitru Dumitrescu, secretar 
prim al Academiei.

(Agerpres)

ine urcă de Ia
Sinaia în Bucegi. spre 
Vîrful cu Dor, întil- 
r.ește în drum, as
cunsă între brazi, 
cabana „1 500“. O 
inscripție arată că 

tot aici se afla stația meteorolo
gică „Cota 1 500 Sinaia'. Am tre
cut de multe ori pe lingă „statie' 
și, poate, nu aș fi intrat niciodată 
înăuntru — mai ales că pe ușă se 
află scris clar „Intrarea persoane
lor străine, stria interzisă'1 — 
dacă zilele trecute dnd am po
posit pe aid nu m-ar fi întîmpi- 
nat o vreme potrivnică.

Am bătut la ușă.
— Intră și tad ! — Am făcut 

întocmai. înăuntru, doi tineri — 
o fată și un băiat — jucau șah. 
Am priceput invitația de adinea
uri, și, dteva minute, am tăcut. 
Tînănil, o figură de om cumse
cade, scund, grăsuț, (în șoaptă, 
și-ar putea recunoaște și un început 
de chelie), mi-a aruncat într-un 
tîrziu o privire caldă.

— Fii bine venit la Constanța 
șî Mihai, la „15 sute" < — dar 
nici o vorbă... Se joacă a 31-a 
partidă...

— „Dedsivă"... continuă tinăra, 
o blondă cu ochi albaștri, limpezi, 
ca marea dnd bate nordul. Am 
tăcut din nou, pînă dnd vocea 
zglobie a fetei a anunțat victo
rioasă scorul de 62 la 60 în fa
voarea ei. Calm și plin de seriozi
tate, bărbatul mă lămuri pe scurt 
ca, numai un „acident" l-a făcut 
să piardă pe data de 3 martie 
această partidă din „primul tri- 

la îmbunătățirea situației la 
învățătură. în plenare și ședin
țe. de birou s-a analizat periodic 
munca organizațiilor U.T.M. și 
de pionieri, iar în colaborare 
cu secția de învățămînt a sfa
tului popular regional s-au for
mat colective care au ajutat 
un număr important de școli în 
mai buna organizare și desfășu. 
rare a muncii.

Plenaie trimestriale cu acti
vele, organizate de comitetele 
raionale și orășenești U.T.M., 
adunările generale U.T.M. des
chise pe școli și ani de studii 
au dezbătut situația la învăță
tură și disciplina.

— Pentru cei 1 100 de viitori 
petrochimiști — spunea Ion 
Marinescu — elev la Grupul 
școlar petrochimic din Craiova, 
au fost create condiții minuna
te de învățătură : 18 săli de 
clasă, laboratoare de chimie și 
fizică, două cabinete de desen, 
cămin, cantină etc. Procentul 
de promovare al elevilor în 
primul trimestru a fost de 79,5 
la sută din care 42 la sută cu 
note de la 7 în sus. Situația nu 
ne mulțumește, de aceea în 
cadrul adunărilor generale 
U.T.M. s-au analizat cauzele 
rămînerii în urmă a unor elevi, 
s-au stabilit măsuri corespunză
toare, punîndu-se un accent 
deosebit pe studiul individual. 
Adunări în care s-au dezbătut 
asemenea probleme : ,,Cum mă 
pregătesc pentru lecții", „Cum 
îmi iau notițe", „Cum îmi pe
trec timpul liber* au constituit 
un ajntor prețios pentru elevii 
rămași în urmă la învățătură.

Conferința a relevat rezulta
tele bune obținute și de către

*

în încheierea lucrărilor con
ferinței a boat curtatul tovară
șul Tudor Postetaicu. membra 
al Biroului CC al U.TM

..Organizata regională U.TM 
Oltenia — arăta vorbitorul —



Făuritorii
(Urmare din pag. I) î

Năstase Serea lucrează pe 
șantier de peste 12 ani. Aci a 

. învățat meseria, aci s-a calificat 
-in meseria de constructor de 
nave. Cînd în grupa sindicală i 
s-a înmînat insigna și titlul de 
„Fruntaș în întrecerea so
cialistă pe anul 1963“, în 
cuvîntul său, el a vorbit des
pre experiența sa în buna orga
nizare a muncii, despre metode
le folosite. Amintind că rezulta
tele bune obținute trebuie să 
constituie un stimulent pentru 
■viitor, Năstase Serea arăta la 
ședința de grupă sindicală :

— Șantierul nostru s-a anga- i 
jât ca, în cinstea zilei de 23 i 
August, cea de a XX-a ani
versare a eliberării patriei, să 
dea peste plan o motonavă de 
2 600 tone și să realizeze eco
nomii în valoare de 900 000 lei 
și tot atîtea beneficii peste 
plan. Și noi, tinerii, care ne 
bucurăm de minunate condiții 
de muncă, de viață și învăță
tură nu trebuie să precupețim 
nici un efort pentru îndepli
nirea acestor angajamente. Da
toria noastră este să muncim 
conștiincios, să dăm lucru de 
cea mai bună calitate, să facem 
în așa fel încît fiecare tînăr să 
aibă satisfacția că și-a făcut pe 
deplin datoria.

Este de fapt, și părerea pe 
care ne-a împărtășit-o tînărul 
inginer Virgil Marinescu, șeful 
secției a III-a amenajări din 
șantier. Tînărul Virgil Mari- 

•nescu a terminat Institutul poli
tehnic din Galați — secția con
strucții nave și instalații de 
bord acum 6 ani. Are 27 de ani 

.și conduce o secție în care lu- 

.crează aproape 400 de oameni. 
Nu este un lucru tocmai atît 
de ușor. Cu grijă și atenție el 
s-a ocupat de bunul mers al

de nave
producției. De cite lucruri nu-și 
amintește acum: de măsurile 
pe care le-a luat privind orga
nizarea mai bună a lucrului, 
repartizarea lucrărilor pe echipe 
și oameni în funcție de com
plexitatea operațiilor și gradul 
de pregătire al muncitorilor și 
cîte altele. De aceasta își amin
tește acum cînd pentru rezul
tatele obținute anul trecut în 
producție secția pe care o 
conduce a fost declarată frun
tașă.

— Bilanțul anului 1963 l-am 
încheiat cu rezultate frumoase 
în muncă. Media lunară a rea
lizării planului de producție pe 
anul 1963 a oscilat între 101— 
104 la sută. Numai la prețul de 
cost pe anul 1963 secția noas
tră a realizat economii în va
loare de 470 000 lei. O reali
zare însemnată este și aceea 
că noi am asigurat, în ultima 
lună a anului 1963, livrarea a 
două cargouri într-o singură 
săptămînă. Iar dacă e vorba de 
calitate, în întreg anul 1963, 
noi nu am înregistrat nici un 
rebut și nici o reclamație. 
Dimpotrivă. Atît beneficiarii cît 
și echipajele vaselor amenajate 
de noi, ne-au trimis scrisori de 
mulțumire. E un motiv de mîn- 
drie, ca și titlul de secție frun
tașă în întrecerea socialistă 
care ne-a fost acordat, și tot
odată, un îndemn de a munci 
în viitor și mai bine. Realizarea 
planului de către secția noastră, 
în proporție de 102,3 la sută pe 
luna ianuarie și respectiv 102 
la sută pe luna februarie ne dă 
convingerea că vom munci și 
pe viitor, în așa fel încît, ziua 
de 23 August, cea de a XX-a 
aniversare a Eliberării patriei, 
s-o întîmpinăm cu noi realizări 
in muncă, cu angajamentele 
îndeplinite.

7 (Agerpres). — La

Interviul ministrului
de externe a! Greciei

Corespondentul 
Al. Gheorghiu,

PREZENȚE ROMÎNEȘTI
Zenaida Paliy și Jean Bobescu

elogiați de presa varșoviană
VARȘOVIA — Coresponden

tul Agerpres, Gh. Gheorghiță, 
transmite : Relevînd interpre
tarea deosebită a rolurilor 
principale din operele „Car
men" și „Trubadurul" de către 
cîntăreața Zenaida Pally pe 
scena Operei de Stat din Var
șovia, ca și măiestria dirijoru
lui Jean Bobescu, sub bagheta 
căruia au fost prezentate am
bele spectacole, presa varșo
viană a adus elogii artiștilor 
romîni.

Cronicarul ziarului „Trybu- 
na Ludu" notează printre al
tele că apariția Zenaidei Pally 
în rolul principal din „Car
men" — care a fost dirijată 
perfect și minunat de dirijorul 
romîn. Jean Bobescu — me
rită elogii deosebite.

Ziarul „Zycie Warszawy* re-

marca: „Fiecare vizită a Ze- 
naidei Pally este pentru iu
bitorii de muzică o adevărată 
sărbătoare. Splendidă, limpe
de, cu un puternic volum de 
mezzosoprană, și calități sce
nice și actoricești — iată va
loarea minunatei cîntăreie*.

In încheierea scurtului tur
neu întreprins în R. P. Polonă, 
maestrul emerit Jean Bobescu 
a dirijat în seara zilei de 6 
martie din nou opera „Truba
durul" de Verdi, prezentată 
pe scena Operei de Stat din 
Varșovia.

Dirijorul romîn a fost viu și 
îndelung aplaudat

După interpretarea rolului 
principal din opera „Carmen" 
pe scena Operei din Poznan, 
Zenaida Pally a plecat într-un 
turneu în U.R.S.S.

romînești oferite lectoratului 
limbă și literatură romînă 
la Universitatea din Pisa

Acțiuni

Acad.
Tudor Arghezi 

și-a încheiat vizita 
în Franța

PARIS 7 — Corespondentul 
Agerpres, Georges Dascal 
transmite : Vineri seara a ple
cat din Paris cu destinația 
Viena, maestrul Tudor Arghe
zi. După o scurtă oprire în ca
pitala Austriei, el se înapoiază 
în țară.

în ultimele zile ale șederii 
sale la Paris, Tudor Arghezi 
a participat la un prînz oferit 
de Jean de Beer, secretar ge
neral al Pen-Clubului francez 
și de Pierre Seghers, directo
rul editurii cu același nume.

Radiodifuziunea franceză a 
consacrat joi o emisiune mare
lui poet romîn, iar vineri tele
viziunea franceză a transmis 
un interviu în cadrul emisiunii 
„Paris-Club*.

Agriculturii — 
mecanizatori 
bine pregătiți

(Urmare din pag. I)

să fie folosit pentru învățata 
mai temeinică a noilor tipuri 
de mașini.

LA ȘCOALA 
PUfTICH

-Cei 132.de el«Vî'- din aAii II 
și UI ai școlii din Topraisar 
își petrec o zi pe săptămînă 
în atelierele S.M.T., în cadrul 
practicii. încă de la începutul 
anului școlar, ei au fost îm- 
părțiți în grupe și repartizați 
pe posturi de lucru, alături de 
muncitori. Fiecarețechipe de 
muncitori i-airfost aap ' în 
grijă cîte doi-trei elevi. Șefi
lor de echipe, în primul rînd, 
și apoi tuturor muncitorilor, li 
s-a arătat cum trebuie să se 
ocupe de buna desfășurare a 
practicii elevilor, le-a fost ex
plicată programa și ce sarcini 
le revin în realizarea ei. Con
ducerea S.M.T. împreună cu 
responsabilul de practică con
trolează modul cum sînt înde
plinite aceste sarcini. La ana
liza săptămînală a muncii 
mecanizatorilor, se discută și 
despre activitatea elevilor, 
despre modul cum își însu
șesc cunoștințele.

Și în activitatea organizației 
r U.T.M. din S.M.T. Topraisar 
grija pentru buna pregătire a 
elevilor este permanent pre
zentă. Tinerii mecanizatori îi 
sprijină cu dragoste pe elevi, 
le explică lucrările pe care le 
execută, îi ajută la realizarea 
unor lucrări mai dificile. Or
ganizația U.T.M. are, de ase
menea, în preocupările sale, 
întărirea disciplinei elevilor, 
dezvoltarea răspunderii perso
nale, a autoexigenței pentru 
însușirea meseriei. Doi mem
bri din comitetul U.T.M. au 
sarcina de a se ocupa îndea
proape de activitatea elevilor 
prâcticanți.

Lucrurile nu stau, însă, pes
te tot la fel. La Cobadin și 
Castelu, de pilda, elevii nu 
sînt repartizați la locuri de 
muncă, nu li se precizează ce 
trebuie să facă. Din această 
cauză, interesul lor la practi
că este scăzut. Unii din ei se 
plimbă fără rost prin ateliere, 
nu păstrează ordinea și disci
plina de producție, strică scu
lele. Organizațiile U.T.M. din 
aceste unități nu au în preo
cuparea lor grija pentru elevi.

Alteori, deficiențele se dato- 
resc și S.M.T.-ului. La S.M.T. 
Horia, elevii veniți în prac
tică sînt folosiți mai mult la 
lucrări gospodărești, la Valu 
lui Traian elevii au fost re
partizați să lucreze în brigăzi, 
deși conform programei tre
buiau să lucreze în atelier, iar 
la Pantelimon au fost lăsați 
fără supraveghere.

Toate aceste lucruri dăunea
ză bunei pregătiri a elevilor, 
creează goluri în cunoștințele 
lor. Conducerile școlilor și ale 
S.M.T., organizațiile U.T.M. 
trebuie să se preocupe mai 
mult de înlăturarea acestor 
deficiente, de îmbunătățirea 
conținutului practicii.

Peste o lună, elevii vor pleca 
în practica de producție în 
S.M.T. și în brigăzile de meca
nizatori din cadrul gospodării
lor colective. La centrul școler 
din Nazarcea au fost deja 
stabilite locurile de practică, 
s-a luat legătura cu stațiunile 
pentru asigurarea din timp a 
condițiilor corespunzătoare de 
cazare și hrană pentru elevi. 
Pe baza experienței din anul 
trecut, s-au întocmit programe 
de practică diferite pentru fie
care grupă de elevi. Profesori

de specialitate și maiștri s-au 
deplasat în S.M.T. și împreu
nă cu specialiștii de aici, au 
întocmit programe judicioase 
în care se ține seama de sar
cinile de producție, de condi
țiile concrete din ateliere și 
brigăzi; au fost stabilite și te
mele lucrărilor de control pe 
care elevii le vor susține la 
sfîrșitul perioadei 4e practică.

Pregătiri multilaterale-- în 
vederea practicii se fac și 
la școala de pe lîngă S.M.T. 
Castelu. Aici, s-a hotărlt ca la 
plecarea în practică, fiecărui 
elev să-i fie dată o temă de 
studiat, o problemă pe care 
s-o urmărească In mod deose
bit în aceastâ^perioadă. La re
întoarcerea în scoală fiecare 
elev va prezenta rodul obser
vațiilor sale șub forma unui 
mic ..proiect “. Lucrarea va fi 
însoțită de scheme, grafice, iar 
elevii din anul II vor trebui 
să prezinte și piesa secționată.

Asemenea pregătiri e bine 
să înceapă și la celelalte școli 
de mecanici agricoli din re
giune. Experiența școlilor din 
Nazarcea și Castelu poate fi 
de mare folos. Ar fi foarte u- 
tilă, de aceea, inițierea unor 
schimburi de experiență prin 
care să se pună în valoare 
cele mai bune metode de or
ganizare și desfășurare a 
practicii.

Preocupîndu-se de viața și 
activitatea tinerilor care înva
ță în aceste școli, comitetul 
regional U.T.M. Dobrogea a a- 
nalizat, recent, activitatea or
ganizațiilor U.T.M. din școlile 
de mecanici agricoli, în spriji
nul procesului instructiv-edu- 
cativ. Cu acest prilej, au fost 
stabilite o serie de măsuri me
nite să ducă la îmbunătățirea 
muncii organizațiilor U.T.M. 
din aceste școli. Iată cîteva 
mai importante.

In viitoarea perioadă, comi
tetele raionale U.T.M. vor 
sprijini îndeosebi buna organi
zare și desfășurare a practicii 
pe care elevii o desfășoară în 
S.M.T. și la brigăzile din 
G.A.C. Totodată comitetele ra
ionale U.T.M. vor organiza 
consfătuiri comune ale organi
zațiilor U.T.M. din școli și u- 
nitățile agricole unde elevii 
fac practică, în vederea reali
zării unei mai strînse colabo
rări, a organizării unor activi
tăți comune a elevilor și tine
rilor muncitori. In colaborare 
cu consiliile agricole, comitete
le raionale U.T.M. vor alcătui 
colective care vor ajuta per
manent activitatea școlilor de 
mecanici agricoli în organiza
rea activității politico-educa
tive și a practicii în producție. 
Se va organiza un schimb de 
experiență între comitetele 
U.T.M. ale acestor școli pri
vind organizarea vieții cultu
rale a elevilor, iar activiști ai 
comitetelor raionale U.T.M. 
vor ajuta organizațiile U.T.M. 
din școli să organizeze activi
tăți interesante în timpul liber 
al elevilor. Comitetele U.T.M. 
ale școlilor vor fi ajutate să 
pregătească la începutul tri
mestrului al III-lea, adunări 
generale în care să se analize
ze multilateral rezultatele ob
ținute de elevi la învățătură 
și în activitatea practică. în 
urma acestor adunări, fiecare 
an de studiu își va alcătui un 
plan care să cuprindă activi
tăți menite să ducă la încheie
rea cu succes a anului școlar, 

îndeplinirea măsurilor sta
bilite va contribui la îmbună
tățirea activității organizații
lor U.T.M. din școlile agricole, 
la sporirea contribuției acesto
ra la pregătirea viitorilor me
canizatori.

ATENA —
Agerpres, 
transmite: Presa Greacă reia 
interviul acordat de ministrul 
de externe Kostopoulos, zia
rului „Washington Post**.

Arătînd că guvernul grec a 
insistat pe lîngă președintele 
Makarios, ca acesta să accepte 
soluția de împăcare propusă 
de cei cinci membri neperma- 
nenți ai Consiliului de Secu
ritate. Kostopoulos 
atunci cînd se va 
Cipru forța de 
unitățile existente 
britanice, grecești și turcești — 
vor trebui să se retragă. Mi
nistrul de externe al Greciei 
a adăugat apoi că „Grecia nu 
a prezentat obiecțiuni împo
triva existenței celor două 
baze din Cipru, aflate sub con
trol englez, și că nu are inten
ția să se opună acestora*.

Kostopoulos a declarat în 
continuare că Grecia intențio
nează să rămînă fidelă obliga
țiilor ei față de N.A.T.O. El 
și-a exprimat, apoi, speranța 
că după cele trei luni de paci
ficare în Cipru, populația ci
priotă-greacă, majoritară, și 
populația turcă, minoritară, 
vor reuși să trăiască din nou 
în pact. El a adăugat că rădă
cina răului se găsește în acor
durile din 1960, care trebuie 
revizuite pentru a se elimina 
pericolul continuu împotriva 
păcii.

ROMA
Roma a avut loc festivitatea 
donării de către Legația R. P. 
Romine a unei biblioteci de 
cărți romînești, oferite de 
I.R.R.C.S. și Ministerul Invâ- 
țămîntului din R. P. Romînă, 
lectoratului de limba și litera
tura romînă de la Universita
tea din Pisa. Festivitatea s-a 
desfășurat în amfiteatrul In
stitutului de limbi străine, în 
prezența profesorilor și a nu
meroși studenți ai institutului. 
Cu acest prilej a luat cuvîntul 
prof. Mastrelli, decanul Insti
tutului de limbi străine, și 
prof. Silvio Guarnieri, titula-

ral lectoratului de limba și li
teratura romînă. Mulțumind 
pentru cărțile primite, ei au 
arătat interesul crescînd al 
profesorilor și studenților in
stitutului pentru limba și lite
ratura romînă și și-au expri
mat dorința ca schimburile cu 
instituțiile de specialitate ro
mi ne să se lărgească.

Mihai Marin, ministrul R. P. 
Romîn? în Italia, a mulțumit 
rectorului, profesorilor și stu
denților pentru frumoasa pri
mire, călduroasa manifestare 
de simpatie față de cultura 
romînească.

Evenimentele din Cipru
a spus că. 
instala în 
pacificare, 
astăzi —

• DECLARAȚIA PREȘEDINTELUI MAKARIOS
NICOSIA 7 (Agerpres). — 

Anunțarea de către președintele 
Makarios a eliberării de către co
munitatea cipriotă greacă a osta- 
tecilor din rîndurile dprioților 
turci a fost urmată — potrivit 
agenției Reuter — de predarea a 
49 de ciprioți turci reprezentanți
lor Crucii Roșii Internaționale. 
Totodată Makarios a anunțat că 
guvernul cipriot va lua măsurile 
necesare pentru a se pune capăt 
tuturor actelor arbitrare și pentru 
diminuarea tensiunii dintre cele 
două comunități. In aceeași decla
rație, președintele Republicii Ci
pru a precizat că răspunderea 
pentru ordinea în insulă revine 
autorităților cipriote.

Curînd după declarația lui 
Makarios, vicepreședintele Kuduk 
a anunțat ca comunitatea dprioți
lor turti nu v^ refuza eliberarea, 
pe bază de redprodtate, a prizo
nierilor dprioți greci.

Ministrul de externe, Kyprianu, 
a declarat că guvernul dpriot

Vizita delegației Sovietului
Suprem d U.R.S.S. in Franța

• Declarația lui N, Podgornîi
bilitățile existente de colabo
rare între țările noastre, a 
spus în continuare Podgornîi, 
ne-am referit, firește, și la 
eforturile pe care trebuie să 
le depună împreună Franța și 
Uniunea Sovietică în lupta 
pentru pace, deoarece în pre
zent, pe pămînt nu există o 
sarcină mai vitală ca aceasta. 
Din păcate, în lume există 
multe probleme nerezoivate. 
Se știe că în probleme atît de 
actuale ca dezarmarea genera
lă și totală, reglementarea 
pașnica a problemei germane 
și într-o serie de alte proble
me, între guvernele marilor 
puteri, și în special între 
Uniunea Sovietică și Franța 
există divergențe.

Considerăm că oamenii de 
stat din toate țările trebuie să 
dea dovadă de înțelepciune, 
răbdare și bunăvoință pentru 
ca la masa tratativelor să facă 
să progreseze lucrările în do
meniul dezarmării, să găseas
că o rezolvare pentru proble
mele internaționale neregle
mentate.

N. Podgornîi a arătat că 
Uniunea Sovietică promovează 
în prezent măsuri pentru re
ducerea cheltuielilor militare 
și a efectivului forțelor sale 
armate și a amintit inițiativele 
recente ale guvernului sovie
tic îndreptate spre destinderea 
încordării internaționale.

PARIS 7 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția TASS, 
înainte de a părăsi Parisul, 
Nikolai Podgornîi, conducăto
rul delegației Sovietului Su
prem al U.R.S.S. care s-a aflat 
In vizită în Franța, a făcut o 
declarație la cererea ziariști
lor.

Vizita 
fel ca 
U.R.S.S. < 
tați ai 
Franceze, 
lă pentru lărgirea și întărirea 
legăturilor dintre Sovietul Su
prem al U.R.S.S. și Parlamen
tul Franței. Am putut să ne 
convingem din nou că sfera de 
colaborare între țările noastre 
pe tărîm pașnic poate fi ex
trem de largă. Deși în Franța 
și Uniunea Sovietică sistemele 
sociale sînt diferite, sîntem 
totuși ferm convinși că pentru 
dezvoltarea relațiilor de cola
borare și prietenie între cele 
două țări există toate condi
țiile necesare.

Oamenii sovietici, a spus în 
continuare vorbitorul, își dau 
seama că Franța, fiind o mare 
putere cu o considerabilă pon
dere și influență internaționa
lă poate contribui mult la des
tinderea încordării internațio
nale, la consolidarea spiritului 
de încredere și înțelegere între 
popoare.

Cînd am vorbit despre posi-

noastră, a spus el, la 
și vizita făcută în 

de un grup de depu- 
Adunării Naționale 

!, a fost extrem de uti-

aprobă numirea generalului indian 
Gyani în funcția de comandant al 
forței O.N.U. pentru menținerea 
păcii în Cipru. Generalul Gyani 
și-a exprimat optimismul în legă
tură cu măsurile anunțate de pre
ședintele Makarios. „Consider, a 
spus el, că noul gest al guver
nului cipriot în vederea înlăturării 
animozităților și reacția lui Kuciuk 
vor contribui cu siguranță la nor
malizarea situației".

Pe de altă parte, agenția U.P.I. 
anunță că în orașul Paphos s-au 
produs sîmbătă noi incidente, 
fiind folosite și arme grele. S-au 
înregistrat morți și răniți din am
bele tabere.

După cum anunță Associated 
Press, primul ministru turc Inonu 
a declarat ziariștilor la Ankara că 
rezoluția Consiliului de Securitate 
în problema Ciprului „nu știrbește 
dreptul Turciei la intervenție" în 
Gpni.

NEW YORK 7 (Agerpres). — 
„Secretarul general al O.N.U., U 
Thant, are de făcut față unor se
rioase dificultăți în eforturile sale 
de a constitui o forță a O.N.U. 
pentru menținerea păcii în Cipru*, 
transmite agenția Reuter. Cores
pondenții acreditați la O.N.U. 
subliniază faptul că răspunsurile 
statelor solicitate să trimită uni
tăți pentru forța internațională nu 
corespund așteptărilor. „Acum, 
transmite corespondentul agenției 
Associated Press, O.N.U. are de 
făcut față unor probleme la fel 
de complicate ca și disputa ci
priotă însăși. Secretarul general a 
găsit o pronunțată lipsă de entu
ziasm în rîndurile țărilor a căror 
contribuție militară a cerut-o“.

Pe de altă parte, s-a anunțat că 
Departamentul de Stat a făcut cu
noscut că S.U.A. sînt dispuse să 
pună la dispoziție avioane pentru 
transportul unităților ce vor fi tri
mise în Cipru.

Telescop uriașNecazurile inspectorului 
A. Watts

Albert Watts, inspector la so
cietatea pentru protecția a- 
nimalelor din Brighton (An

glia) are o mulțime de necazuri. 
Tribunalul orașului i-a încredințat 
spre a-i crește o pereche de șoa
reci albi, după ce el reclamase pe 
proprietarul lor că nu le da gri
ja cuvenită. In curînd Watts s-a 
pomenit capul unei familii de ro
zătoare care creștea pe zi ce trece. 
EI a luat o primă hotărîre : să 
despartă masculii de femele. Acum 
speră că „pensionarii" săi — în 
număr de 192 — nu se vor mai 
înmulți.

Cu prilejul aniversării a
400 de ani de la naște-
rea lui Galileo Galilei, 

în Italia s-a construit un tele
scop uriaș cu un diametru de 
3 m. Costul telescopului, care 
este considerat drept cel mai 
mare din Europa, se ridică la 
un miliard de lire.

In prezent se alege locul 
unde va fi instalat, fie la Cori 
în regiunea Lazio, sau în Si
cilia, în apropiere de Siracusa, 
unde se vor pune bazele unui 
observator astrofizic italian 
modern.

ale partizanilor 
păcii din Franța 
PARIS

ques Madaule, cunoscut scri
itor francez și membru al Pre
zidiului Consiliului Național al 
Păcii din Franța, a făcut o de
clarație pentru presă pronun- 
țîndu-se împotriva politicii de 
creare a forțelor nucleare de 
șoc, pentru aderarea la Trata
tul de la Moscova cu privire 
la interzicerea experiențelor 
nucleare în cele trei medii și 
pentru participarea Franței la 
lucrările Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare.

In declarație se arată, de a- 
semenea, că mișcarea partiza
nilor păcii din Franța a hotă- 
rît pentru luna martie iniție
rea unor marșuri ale păcii și 
a altor manifestații in întrea
ga țară. Aceste acțiuni se vor 
desfășura sub lozinca luptei 
împotriva oricăror forțe de șoc 
atît „naționale* cît și „multi
laterale".

7 (Agerpres). — Jac-
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Aspect al pavilionului romînesc de la Tîrgul internațional de 
primăvară de la Leipzig.

Camera de Comerț americană cere reexaminarea

politicii comerciale aS.U. A. față de țările socialiste
WASHINGTON 7 (Agerpres) 

— Camera de Comerț a S.U.A, 
anunță agenția United Press 
International, examinează în 
prezent elaborarea unei decla
rații politice în care cheamă 
Administrația să treacă de 
urgență la „reexaminarea și 
reevaluarea politicii sale co
merciale cu țările socialiste".

Potrivit agenției, inițiativa 
acestei acțiuni a fost luată de 
Comitetul pentru comerțul ex
terior al Camerei de Comerț, 
care a întocmit un proiect de

TOKIO. — Recent, la Tokio s-a 
deschis o expoziție romînească de 
artizanat. Sînt expuse obiecte de 
ceramică, alabastru, textile, covoa
re, cărți, împletituri.

Expoziția va fi deschisă timp de 
o săptămînă.

MONTEVIDEO. — Menține
rea de relații de prietenie cu 
toate statele constituie una din 
bazele politicii externe a Uru- 
guayului, se arată în mesajul 
anual al guvernului adresat 
Congresului țării.

In mesaj se subliniază că 
guvernul Uruguayan va men
ține și de acum înainte rela
ții cu țările „cu alt sistem so
cial".

declarație, ce va fi supus exa
minării acestui organism, la 
adunarea sa anuală din 29 a- 
prilie.

Proiectul cere Administra
ției, după cum relevă U.P.I., 
„să revizuiască actualele res
tricții impuse în comerțul cu 
țările socialiste și să elimine 
acele îngrădiri care nu vor fi 
necesare „pentru cerințele 
securității» sau care nu ar 
„dăuna poziției competitive a 
S.U.A,».

CARACAS. — Luînd cuvîntul în 
cadrul unei conferințe de presă, 
Jorge Olavarria, deputat al Con
gresului național al Venezuelei, a 
declarat că blocada economică îm
potriva Cubei, inițiată de Statele 
Unite, a suferit un eșec. El a 
criticat, totodată, intenția guvernu
lui venezuelean de a rupe relați
ile comerciale cu Anglia, Franța 
și alte țări, pe motiv că mențin 
contacte comerciale cu Cuba.
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BONN. — Conferința „Organi
zației studenților creștin-demo- 
crați" din R.F.G., \ '1
șoară lucrările Ia Konigstein, s-a 
pronunțat pentru dezvoltarea le
găturilor politice, economice și 
culturale cu Republica Democrată 
Germană și cu celelalte state so
cialiste.

Participanfii la conferință au 
adoptat o rezoluție care salută 
eforturile îndreptate spre stabilirea 
de contacte și organizarea de în- 
tîlniri cu studenții din țările so
cialiste. Totodată, rezoluția adre
sează un apel organizațiilor stu
dențești vest-germane de a crea un 
„organ comun pentru coordonarea 
acestor eforturi".

care își desfă-

Pe

Conferința de presă a lui Dean Rusk

LEOPOLDVILLE — După cum 
anunță agenția Reuter, sîmbătă, în 
provincia congoleză Kwilu, au a- 
vut loc puternice ciocniri între 
partizani și trupele guvernamen
tale. Ele au luat forme deosebit 
de violente în apropierea orașului 
Kikwit, capitala provinciei Kwilu. 
Agenția remarcă faptul că acesta a 
fost cel de-al doilea atac între
prins de partizani în ultimele zile, 
împotriva trupelor guvernamen
tale.
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CAIRO — La Cairo a fost 
dat publicității un decret în 
care se anunță naționalizarea 
completă a 11 companii co
merciale. Aceste companii po
trivit declarației ministrului 
economiei al R.A.U., erau nu
mai parțial naționalizate. De 
acum, ele vor fi puse sub con
trolul organizației generale e- 
giptene pentru comerț.

SAIGON — Agenția United 
Prese International, citind decla
rațiile unui purtător de cuvînt 2- 
merican din Saigon, relatează că 
în februarie s-a înregistrat cea 
mai intensă activitate a partiza
nilor sud-vietnamezi de la începu
tul războiului din Vietnamul de 
Sud. Purtătorul de cuvînt a afir
mat că în februarie au avut loc 
2 240 de ciocniri între partizani 
și trupele guvernamentale. El a 
precizat că în această lună au 
fost uciși, răniți sau capturați de 
partizani x 593 de soldați guver
namentali.
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WASHINGTON 7 (Agerpres) 
Referindu-se în conferința sa 
d© presă la stadiul în care s& 
află în prezent tratativele în 
problema dezarmării, frînate, 
după cum se știe, de tergiver
sările occidentale, secretarul 
de stat al S.U.A., Dean Rusk, 
a afirmat că Statele Unite „nu 
vor abandona eforturile în ve
derea găsirii de puncte de 
contact între propunerile lor și 
cele ale Uniunii Sovietice, pre
zentate la Geneva. Nimeni, a 
declarat secretarul de stat, 
nu-și poate permite să renunțe 
la aceste eforturi.

Un indiciu încurajator este 
faptul că S.U.A. și U.R.S.S. nu 
au sporit anul acesta alocările 
pentru înarmare". Secretarul 
de stat și-a exprimat părerea 
că problema cea mai urgentă 
este ca „cele patru mari puteri

nuclearo să se pună de acord 
asupra unei formule de nerăs- 
pîndire a armelor nucleare, 
măsură pe oare o doresc în 
mod vizibil».

în această ordine de idei, 
Rusk s-a referit și la propune
rea guvernului polonez privind 
înghețarea armelor nucleare în 
centrul Europei. Fără a preci
za care sînt obiecțiile america
ne, el a afirmat doar că acest 
plan ar prezenta „unele difi
cultăți serioase». Totodată el 
a spus că S.U.A. îl vor discuta 
cu ceilalți membri ai N.A.T.O.

Secretarul de stat american 
a declarat, de asemenea, că la 
Washington se studiază în pre
zent problema lărgirii comer
țului americano-sovietic. în 
privința Cubei, a spus el, poli
tica S.U.A. nu a suferit nici o 
schimbare.
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specifice regiunii, executate din zăpadă.

Constanță natală

Cînd doamna Elsa Nilsson 
din Gaellivare (Suedia) l-a 
chemat pe șoferul de taxi 

Albert Nilsson (care nu este de
altfel nici un fel de ruda cu cli
enta sa), acesta știa aproape si
gur ce se va întîmpla. Doamna 
Nilsson a născut în mașină cel 
de-al șaselea copil al său. Șofe
rul nu a fost prea mirat — trei 
din copiii doamnei Nilsson se năs
cuse deja în mașina sa în împre
jurări asemănătoare, iar un al 
patrulea venise pe lume pe trep
tele de la intrarea maternității.

Fertilizarea deșerturilor 
cu ajutorul unor pături 

de cauciuc sintetic

Dunele de nisip mobile ule 
unei insule întregi situate 
în apropierea coastei engle

ze au fost fixate. O firmă engleză 
le-a acoperit cu o pătură extrem 
de subțire de cauciuc sintetic care 
ține nisipul pe loc.

O asemenea pătură, comupusă 
din cauciuc sintetic și ulei, va pu
tea fi folosită însă și în scopuri 
mult mai importante. O asemenea 
pătură impermeabilă, prin care nu 
pătrunde nici 
urmează să 
rimental într-o regiune deșertică 
pentru a împiedica evaporarea to
tală a umidității și a f 
giunea respectivă. Pătura de cau
ciuc nu împiedică creșterea plan
telor, ci ț ' ~
cereale să pătrundă prin pori.

Au fost construite mașini 
semănat care fac găuri t 
în pătura de protecție și introduc 
boabe de cereale care germinează. 
Sînt în curs de proiectare alte ma
șini care, în perioada premergă
toare sezonului ploios, vor strînge 
pătura de cauciuc sintetic și o vor 
arde. După terminarea perioadei 
ploilor se va pulveriza imediat o 
nouă pătură de cauciuc asupra te
renurilor ce urmează a fi fertili
zate.

Procesul lui Jack Ruby
DALLAS 7 (Agerpres). — Vi

neri s-a încheiat audierea mar
torilor acuzării la procesul lui 
Jack Ruby. Ultimul martor a fost 
un agent de poliție, care a decla
rat că Ruby i-a spus la zece mi
nute după ce l-a ucis pe Oswald 
că încercase același lucru cu o zi 
mai înainte. De la începutul pro
cesului au fost audiați 20 de mar
tori ai acuzării, dintre care 10 
polițiști.

Tot vineri au fost prezentate 
trei filme reprezentînd scena uci
derii lui Oswald de către Ruby. 
După cum se știe, cînd s-a întîm- 
plat aceasta, la fața locului se 
aflau mai mulți ziariști și opera
tori de televiziune, care au fost 
chemați pentru a asista la trans
ferarea lui Oswald la o altă în
chisoare.

Tribunalul a trecut apoi Ia au
dierea martorilor apărării. Primii 
doi martori audiați vineri au fost 
o dansatoare din localul lui Ruby 
și proprietarul unui bar de noapte.

★

In timp ce se desfășura proce
sul lui Ruby, șapte deținuți au 
făcut o încercare de evadare din 
celulele situate în localul tribuna
lului. Unul din deținuți a confec
ționat un revolver din carton 
vopsit în negru cu care au ame
nințat o femeie care se afla pe 
culuarele tribunalului. Ținînd-o 
în fața lor ca ostatecă, cei șapte 
deținuți au reușit să părăsească 
clădirea. Ulterior, patru dintre ei 
au fost capturați, iar ceilalți trei 
continuă să fie căutați de poliție.
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