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In intîmpinarea 
aniversării luptelor

Proletari 'din toatei țările, tiniți-vă!

ceferiștilor cinteia
și petroliștilor

Mecanizarea operațiilor 
de manipulare

Începînd cu acest 
an, în stațiile de cale 
ferată București-Ba- 
sarab, 16 Februarie 
1933, Timișoara, Cluj, 
Oradea și Brașov se 
aplică o nouă metodă 
de manipulare a co- 
letăriei. Acest sistem 
care a primit denu
mirea de „paletizare" 
constă în așezarea co- 
letelor pe platforme 
din lemn, sau în lăzi 
cu cadru metalic și 
pereți din plase de 
sîrmă. Electrostivui- 
toare preiau platfor
mele sau lăzile res
pective din magazii 
și le transportă direct 
în vagoane. Descărca
rea în stațiile de do-

miciliu se face tot cu 
ajutorul mașinilor.

Datorită acestui 
mod de manipulare a 
coletăriei se reduc în 
mare măsură pierde
rile și degradările, se 
ușurează efortul fizic 
al lucrătorilor din 
magazii, și se micșo
rează costul unei 
tone-manipulate cu a- 
proape 30 la sută. De 
asemenea, sînt folo
site mai rațional su
prafața și volumul de 
încărcare pe vagon.

Noul sistem mo
dern de manipulare a 
coletăriei va fi ex
tins și în alte stații.

(Agerpres)

Trenuri marșrut

Da, meseria e o artă, atunci cînd o cunoști bine, cînd o practici cu pasiune. Și Vale- 
riu Micu e un artist în meseria de sudor, chiar dacă mai are cîteva luni pînă termină 

școala profesională de pe lîngă Uzinele „Independența" din Sibiu.

Foto : I. CUCU

în luna ianuarie, ceferiștii orădeni au format 103 trenuri marșrute. în felul acesta s-a reușit ca din totalul de mărfuri transportate, aproape 30 la sută să fie expediate cu trenuri marșrutizate. Planul de transport a fost depășit cu aproape 16 000 tone-marfă. Indicii de utilizare a vagoanelor de marfă au crescut cu patru la sută față de aceeași perioadă a anului trecut.
(Agerpres)

Întîlniri
OBIECTIV PRINCIPAL

AL ÎNTRECERII SOCIALISTE
cu vechi militanți

ai mișcării muncitorești

CĂLITĂ5L

PRODUSELOR
■ m intrat în- an de mun

cii noastre stau sarcini și mai mari. Planul de producție a sporit față de 1962 cu 3 la sută, iar indicele de calitate cu 1 la sută.Din practica de fiecare zi ne-am convins că una din condițiile de bază ale îmbunătățirii calității produselor este creșterea gradului de pregătire profesională a muncitorilor, maiștrilor și inginerilor. In 1962 au participat la cursul de calificare 220 de tineri, iar la cel de ridicare a calificării 330 muncitori, ajutori de maiștri, controlori de produse finite etc.Anul acesta, cursurile s-au organizat pe grade de pregătire și meserii. In cadrul lor sînt cuprinși peste 500 de tineri. Programa analitică a cursurilor este, de asemenea, mult îmbunătățită. Urmărindu-se atent munca tinerilor, s-au sesizat direcțiile în care aceștia au nevoie de mai multă îndrumare, de mai multe cunoștințe, fiind astfel incluse în programă teme noi, corespunzătoare necesităților fabricii. Am pornit de la faptul că fiecare lecție trebuie să dea tinerilor cunoștințe noi de care aceștia au într-ade- văr nevoie pentru a executa confecții de bună calitate.Tot în scopul creșterii calificării muncitorilor, conducerea întreprinderii a stabilit ca în acest an, în afară de noțiunile teoretice predate la

cursuri, să se treacă la demonstrații practice, la examinarea cunoștințelor acumulate de către tineri. In fabrică, lucrul e organizat în flux tehnologic, pe bandă, fiecare muncitor execuțînd o s anumită operație. Pentru a contribui din plin la sporirea calității produselor este însă nevoie să cunoască mai multe operații. Demonstrațiile se vor axa, de aceea, pe însușirea unor operații noi; fiecare tî- năr ajungînd să cunoască, pînă la sfîrșitul a- nului, să execute singur cel puțin 4 articole din producția de bază a fabricii.Măsurile stabilite de noi sînt completate cu acțiunile pe care le va iniția comitetul U.T.M., in strînsă colaborare cu comitetul sindicatului. Aș aminti, ca foarte bună inițiativa de a organiza un concurs permanent : „Fiecare tînăr să cunoască mai multe faze și operații de lucru”.In legătură cu ridicarea calificării, așteptăm din partea organizației U.T.M. mai mult sprijin în ce privește mobilizarea tuturor tinerilor la cursuri și mai ales în îndrumarea acestora ca să studieze literatura tehnică. Deși în industria confecțiilor nu se pun atîtea probleme tehnice ca în uzinele metalurgice, sau în cele constructoare de mașini, totuși e absolut necesară și aici studierea cărții tehnice, a experienței altor întreprinderi, constituind un mijloc Vie a îmbunătăți continuu calitatea produselor.

Aș vrea să spun cîteva cuvinte și despre a- jutorul pe care îl primim din partea posturilor utemiste de control. Deseori ele semnalează neajunsuri din munca unor tineri, fac propuneri judicioase pentru înlăturarea defecțiunilor ce se mai ivesc. Cred că pe această linie trebuie să persevereze și mai mult. E bine că încă la începutul anului, colectivele au fost întregite cu tineri fruntași, că s-au organizat schimburi de experiență între acestea, că au fost instruite de către comitetul U.T.M. asupra problemelor principale ale producției fabricii. Socotesc însă necesar ca, în mod permanent, colectivele posturilor să țină legătura cu conducerea sectoarelor, cu direcția tehnico-aministra- tivă pentru a fi la curent cu cele mai actuale probleme pe care le a- vem de rezolvat.Pentru îmbunătățirea calității produselor, noi am luat și alte măsuri: mai buna întreținere și reparare a utilajelor, extinderea organizării controlului în lanț, verificarea amănunțită a tuturor proceselor tehnologice, pe articole, pentru ca încă de la începutul anului să înlăturăm deficiențele ce împiedicau realizarea în bune condiții a operațiilor importante.
AUREL ANGHEL 
directorul Fabricii 
de confecții-Brăila

(Continuare 
în pag. a IlI-a)

La cluburi, în în" 
treprinderi și insti
tuții de pe Valea 
Prahovei au loc în a- 
ceste zile întîlniri 
ale oamenilor muncii 
cu parlicipanții la 
luptele ceferiștilor și 
petroliștilor din fe
bruarie 1933, vizite la 
muzeul Doftana, pre" 
cum și expuneri asu
pra desfășurării lup
telor greviste de a- 
cum 30 de ani.

Petrolistul Dumitru 
Antonescu, îu prezent 
pensionar, pârtiei" 
pant la luptele din 
1933, a vorbit în fața 
a sute de femei mun
citoare și gospodine 
din orașul Ploiești, 
despre condițiile ne-

omenești în care pe
troliștii erau siliți să 
muncească și să tră
iască în timpul regi
mului burghezo-mo- 
șieresc, despre lupte
le desfășurate de ei 
sub conducerea parti
dului, pentru o viață 
mai bună, pentru 
pace.

Numeroși tineri din 
orașul Ploiești au 
participat la o seară 
cultural-educativă or
ganizată în sala de 
festivități a Sfatului 
popular regional, cu 
prilejul căreia a vor
bit tov. Radu Petres
cu, vechi militant al 
mișcării muncito
rești. (Agerpres)

de iarnă a
întrueît anul acesta condițiile cli

materice sînt prielnice pentru desfă
șurarea sporturilor de iarnă, Comisia 
centrală de organizare a stabilit ca 
întrecerile în cadrul etapei I a Spar- 
tachiadei de iarnă să se încheie la 
data de 20 februarie.

în perioada care a mai rămas pînă

tn satele regiunii Galați 
au fost date în folosință 
in anul care a trecut 
de noi magazine, s-au 
menajat 21 de grădini 
vară pe lingă unitățile 
alimentafie publică, 30 
bufete, 9 cofetării , 
Unitățile existente au fost 
înzestrate cu frigidere, 
mașini electrice de fabri-

46
a-

de 
: de 
I de 
etc.

tinerelului
Organ Central al Uniunii Tineretului

Anul XIX, seria II nr. 4271
ES

4 PAGINI — 20 BANI
Muncitor

Joi 7 februarie 1963

RÎMH/RI PEmi CEI DINER-A Xl-A
in prima zi de școa
lă, profesorii 
„văd" elevii 
perspectiva 
Pe unii 
nează muncitori de
stoinici, pe alții in

gineri, pe alții profesori, în locul 
lor, la catedră. Este foarte 
portant să aprindem de la o vîr- 
stă fragedă la elevi flacăra pa
siunii pentru o profesiune 
alta, pentru că aceștia învață cu 
mai multă seriozitate atunci cînd 
în fata lor este mereu prezent 
idealul pe care nutresc să-1 îm
plinească.

In curînd, o nouă promoție de 
elevi, absolvenți a 11 clase, vor 
primi diploma de maturitate 
drept foaie de drum pentru viață. 
Unde se vor îndrepta ? Sînf sute 
de profesiuni; pe care s-o alea
gă ? Care le este cea mai po
trivită ? La vîrsta marilor avînfuri 
ești gata să muți din loc și mun
ții. Am cunoscut și eu această 
virstă. dar generației mele nu i-a 
fost dat, în anii tinereții, să se 
avînte spre înălțimi, să cuteze 
prea mult. Regimul trecut, apus 
pentru totdeauna în patria noa
stră, a frînt nemilos aripile acestei 
generații atunci cînd avea vîrsta 
celor; mai mari elanuri, a silit-o 
să-și irosească talentul, să-și piar
dă încrederea în valoarea sa. Cei 
care păsesc astăzi în viata, in 
anii luminoși ai socialismului, nu 
cunosc asemenea opreliști. Lor li

tfi 
în 

anilor. 
și-i imagl-

im-

sau

acad. Miron Nîcolescu

se cere numai o bună pregătire, 
o chibzuință profundă și matură 
atunci cînd își hotărăsc viitorul. 
Rîndurile pe care le scriu se vor 
a fi un sfat și un îndmen adresat 
tînărului de către un profesor 
care a întilnit cîteva generații în 
momentul de răscruce al alegeri, 
profesiunii.

în cursul anilor pefrecufi în 
școala medie, elevii au avut pri
lejul să-și însușească 
de bază ale culturii 
Fiecare a avut în anii de școală 
o materie, sau materii preferate 
fiecare a simțit atracția spre ur 
anumit domeniu, în sufletul tînă
rului trebuie să se fi aprins fla
căra pasiunii pentru anumite o- 
bieefe de studiu. Acum, în prag 
de absolvire a școlii i se cere 
doar să-și facă un profund examen 
lăuntric, să vadă singur dacă a- 
traefia spre acele materii este 
trainică, poate să stea la baza a- 
legerii viitoarei profesiuni. Profe
sorii, părinții, organizația U.T.M 
îi ajută ca acest examen să ducă 
la hofărîrea cea mai bună

Elevii se vor întreba poate de 
ce criterii trebuie să țină seama 
cînd își aleg profesiunea. Răs
punsul este foarte simplu, dar 
plin de adîncă semnificație. Ale- 
geți-vă profesiunea care vă va 
da posibilitatea de a obține ran
damentul maxim, de a vă valori-

noțiunile 
generale.

fica din plin capacitatea, înclina
țiile, talentul I Tînărul trebuie sa 
chibzuiască bine nu numai asu
pra vocației, dar și asupra dato
riei lui sociale, față de patrie : 
unde este mai mare nevoie de el, 
pe șantierele construcției socia
liste din patria noastră. Satisfac
țiile cele mai depline le pot; 
avea numai atunci cînd ai senti
mentul că ți-ai făcut datoria, că 
ai făcut ceva util pentru colecti
vitate

Vremurile pe care le trăim cu- 
rosc o dezvoltare impetuoasă, a 
economiei, culturii și științei noa
stre. Pretutindeni este nevoie de 
cadre, în orice domeniu de acti
vitate. Unele sectoare au însă 
nevoie de mai multe cadre, în 
raport cu sarcinile crescinde care 
stau în fața lor. Tinerii trebuie să 
țină seama de acest lucru. Patria 
are nevoie de numeroși ingineri 
in toate specialitățile : construcții, 
mecanică, metalurgie, electroteh
nică. este nevoie de ingineri a- 
gronomi, de matematicieni și fi
zicieni, de chimișfi, de profesori. 
Spre aceste ramuri sînf așteptați 
să se îndrepte cît mai mulți tineri. 
Elevii care și-au descoperit încli
nații spre studiul științelor natu
rii ca matematica, mecanica, a- 
stronomia, fizica și chimia, să se 
gîndească la dezvoltarea impe
tuoasă care au înregistrat-o

toate aceste discipline în secolul 
nostru.

In (ară sînt 6 instituie politeh- 
nice^ {la București, Timișoara, lași, 
Cluj, Brașov, Galați), cu numeroa
se facultăți și zeci de specialități. 
Simțiți chemarea spre tehnică, im
boldul inimii, al mintii și mîinilor 
de a făuri și conduce mașini, de 
a înălța clădiri, de a lucra în la
boratoarele tinerei noastre indu
strii chimice — îndrepfați-vă spre 
facultățile politehnicilor. Simțiți 
chemarea ogoarelor fără haturi 
ale patriei, mai ales voi, cei care 
v-ati născut și ați crescut la sate, 
nu stați la îndoială ; profesiunea 
de inginer agronom este frumoa
să, plină de romantism, dar și de 
mari răspunderi. 1mbrățișați-o! La 
Cluj, la lași, la București, Craio
va și Timișoara, institutele agrono
mice vă așteaptă cu porțile larg 
deschise. Vă așteaptă numeroase
le facultăți de matematică și fi
zică ale celor patru universități 
și ale institutelor pedagogice de 
3 ani pe voi aceia care nutriți o 
autentică pasiune pentru matema
tică. pentru această minunată 
știință care mijlocește oamenilor 
cele mai mari descoperiri. Ați vi
sat să deveniti profesori, să creș
teți și voi, la rindul vostru, alte 
generații de 
și institutele 
ani sînf larg 
Oriunde veți

tineri, universitățile 
pedagogice de trei 
deschise pentru voi. 
merge, dacă alege-

tineretului

(Continuare în pag. a H-a)

organizare a Sparlacluadei

(Agerpres)

Colectivul Uzinelor „Vulcan 
din Capitală desfășoară larg 
întrecerea socialistă pentru în
deplinirea angajamentelor luate. 
El se mîndrește pe drept cu 
numărul mare al fruntașilor, 
inovatorilor și rafionalizatorilor 
care aduc o contribuție preți
oasă la introducerea 
noi. lată 
aspect de

tehnicii
în fotografie un 

muncă din atelierul 
cazangerie.

Foto : AGERPRES

la încheierea primei etape, consiliile 
regionale și raionale ale U.C.F.S. și 
comitetele regionale și raionale ale 
U.T.M. au datoria să ia în comun mă
suri eficiente care să asigure, mai cu 
seamă la sate, antrenarea unui număr 
cît mai mare de tineri în întrecerile 
spartachiadei de iarnă.

numărul unităților 
cooperatiste
cat înghețată și alte uti
laje.

Ca urmare a dezvoltării 
rețelei cooperației și îm
bunătățirii deservirii popu
lației, volumul mărfurilor 
desfăcute în 1962, a fost 
cu 15,2 la sută mai mare 
decît în anul precedent.

în acest an numărul u- 
nităților. cooperatiste va

crește cu încă 20 de ma
gazine noi, dintre care 5 
magazine universale. Va 
continua înzestrarea celor 
existente cu utilaj și mo
bilier și se Va extinde 
metoda autoservirii în u- 
nitățile de alimentație 
publică.

licmreii 
tinerelului

3S:

mea.

cerul tău nu mă

z . -sz sZvz

Pe fruntea mea, secara lânii toarna 
al spicelor fremătător alai, 
cum ceruri de .luceferi se răstoarnă 
în bărăganul străbătut de cai.

și nouă, 
lut,

In G.A.S. — noi sere 
și răsadnițe

Știu 
prin 
cînd 
șiruri de

fericirea de-a străbate drumuri 
ploaia cîntătoare și prin nea 
suie către ale lunii fumuri 

păsări albe, țara

Miroase-a frunză, limpede 
ca brazda vie, despicată-n 
azi un surîs petalele-i de rouă 
in sufletu-mi, domol, și-a desfăcut.

14 muguri dați pe creanga-n floare 
Gingaș, floarea albă și-o deschid. 
Anij mei ? Un mugur fiecare, 
înfloresc, sub steagul tău partid.

desparte 
în veci,

Nimic de 
iubirea mea de fiu e-a ta 
și nu înseamnă niciodată moarte, 
ci învieri de raze pe poteci.

GHEORGHE TOMOZEI

Gospodăriile agricole de stat au 
trimis pe piețe în această iarnă 
însemnate cantități de roșii, cas
traveți, salată verde, gulioare, ar
dei, ceapă verde și alte trufan
dale. Ele produc în sere cu peste 
80 la sută mai multe legume de
cît în anul trecut. Aceasta se da- 
torește măririi suprafeței serelor 
cu 40 la sută, iar cea a răsadni
țelor, pentru culturile forțate, cu 
20 la sută.

în același timp gospodăriile a- 
gricole de stat vor construi noi 
sere și răsadnițe pentru obține
rea de legume și răsaduri timpurii 
tn vederea plantării lor în cîmp.

Expoziție 
de fotografii

muguri
14 lebede plutind în zbor... 
Luminoși sînt anii vieții mele.
14 arii, de bucurii, de vis, de dor 
Nuferi oglindiți, în ape, lingă stele...

meaPlină de avînt inima 
Bate ritmul anilor curată ; 
Mugure de floare roșie e ea 
Și Partidului și țării mele-i dată.

SIMION RODICA MICHAELA 
elevă

In „Luna cărții" librăriile și bi
bliotecile sătești primesc nu
meroase lucrări politice, lite
rare, științifice. „Ce noutăți au 
sosit ?" In intîmpinarea acestei 
întrebări, la depozitul de cărți 
al întreprinderii comerciale 
interraionale București, zilnic 
se pregătesc și se expediază 
noi pachete cu cărți pentru ci

titorii satelor.

Foto: AGERPRES

Produse superioare de linăIndustria linii a introdus pînă acum în fabricație aproximativ 200 de noi modele din cele prevăzute pentru acest an. Produsele realizate sînt superioare celor realizate anul trecut datorită îmbunătățirii
Transmisie 

experimentală 
prin interviziune 
de la MoscovaStudioul de Televiziune București, folosind noul releu București-Moscova, va transmite cu titlu experimental meciul de hochei dintre echipele Statelor Unite și Uniunii Sovietice ce va avea loc la Moscova joi 7 februarie la orele 17,30 (ora Bucureștiului).

(Agerpres)

contexturilor și -coloritului. Concomitent cu mărirea numărului de modele a crescut și cantitatea de produse fine livrate comerțului, ca urmare a valorificării superioare a linurilor indigene și îmbunătățirii sortării lor. (Agerpres)
Noi

Prin grija sfaturilor 
populare, în regiunea 
Hunedoara au fost în
ființate în ultimele 6 
luni 10 circumscripții 
medicale comunale și 
urbane. Și-au începui 
de curînd activitatea 
o maternitate nouă la 
Sebeș și un dispensar 
medical în comuna 
Șibot, în cadrul că
ruia funcționează ca
binete de consulta-

La clubul „Siderurgistul" 
din Hunedoara s-a deschis o 
expoziție de fotografii artis
tice realizate de membrii 
cercului de foto-amatori de 
la combinatul siderurgic. Cele 
60 de lucrări expuse înfăți
șează peisaje industriale și 
naturale din regiune.

Fotografii amatori siderur- 
giști pregătesc în prezent lu
crări pentru o nouă expoziție 
dedicată combinatului siderur
gic și noului oraș muncitoresc.

(Agerpres)

unități sanitare
ții pentru adulți și co
pii și un servici de 
stomatologie pentru 
deservirea colectiviș
tilor din comuna și din 
satele din jur.

In scopul îmbunătă
țirii continue a asis
tenței medicale, uni
tățile spitalicești și 
circumscripțiile medi
cale din orașele și 
satele regiunii au 
fost dotate anul tre-

cut cu 
mașini, 
rate moderne, printre 
care 10 aufosalvări, 
două autorecoltatoare 
de sînge, o aufocara- 
vană pentru centrul 
regional de radiogra
fie, aparate de respi
rație artificială, elec
trocardiografe, aparate 
de raze ultraviolete, 
tensiometre etc.

(Agerpres)

peste 600 ele 
utilaje și apa-



0 temeinică pregătire
Ca președinte al unor comisii 

pentru examenul de maturita
te, în ultimii ani am examinat 

și am asistat la examinarea elevilor 
de la școlile medii „Gh. Lazăr”, 
„Mibai Viteazu”, „Nicolae Bălcescu”, 
„Gh. Șincai”, „Alexandru I. Cuza” 
din București, precum ți a unor elevi 
de la școli medii din diferite orașe 
din țară, ca Brașov, Brăila și altele.

La acest important examen am ur
mărit, împreună cu colegii mei profe
sori, membri ai comisiei, să vedem 
dacă și în ce măsură candidații și*au 
însușit conștient și temeinic cuno
ștințele predate în școala medie, pre
cum și capacitatea lor de a aplica 
în practică noțiunile teoretice, prin
cipiile ți legile însușite la fizică, 
chimie, matematică, bazele darwinis* 
mului.

Cu deosebită atenție am cercetat 
dacă absolvenții interpretează feno
menele naturii, evenimentele social- 
istorice, operele literare ale scriito
rilor studiați, diferitele concepții și 
teorii etc. în mod just, științific, prin 
prisma materialismului dialectic ți 
istoric, dacă ei cunosc lupta și politica 
Partidului Muncitoresc Romîn, supe
rioritatea orînduirii noastre socialiste 
și înfăptuirile regimului nostru de de
mocrație populară. Mărturisesc că de 
fiecare dată am avut satisfacția să 
întîlnese numeroși tineri care s-au 
prezentat bine pregătiți, care au dat 
dovadă că posedă un bogat bagaj de 
cunoștințe.

Aceste constatări vorbesc despre 
strădaniile elevilor, despre perseve
rența cu care s-au pregătit, dar ele 
sînt, în același timp, dovezi ale unei 
munci guvernate de înaltul simț al

răspunderii, ale unei activități desfă
șurate cu multă conștiinciozitate, cu 
competență și dăruire de către cadre
le didactice din școlile medii.

Pentru a mă referi numai Ia două 
exemple, aș dori să amintesc că în 
vara anului trecut, de pildă, la Școa
la medie „N. Bălcescu” din Capitală 
din cei 65 de elevi prezentați la exa
men în fața comisiei pe care am avut 
cinstea s-o prezidez, 62 au luat acest 
examen și, fapt cu totul semnificativ, 
este că marea lor majoritate au obți
nut medii de 8, 9 și 10. De asemenea, 
cu uu an ți mai înainte, la Școala 
medie „Spiru Haret”, din 78 de elevi

sușească cunoștințele predate în țcoa. 
lă. Cu toate eforturile făcute de ca
drele didactice și de părinți, eforturi 
care se cer mereu sporite, acești elevi 
n-au înțeles să desfășoare o muncă 
sistematică, să lucreze conștiincios, 
din înțelegerea necesității învățăturii, 
nu din obligație.

Voi, elevii care ați ajuns în clasa 
a Xl-a și care aveți timpul măsurat 
clipă de clipă, trebuie să înțelegeți 
că nici una nu trebuie pierdută. Prin- 
tr-o judicioasă planificare a timpului 
și a materiei pe care o aveți de reca
pitulat, sub îndrumarea permanentă a 
tovarășilor profesori, a conducerilor

Sfaturi și observații a!e unui președinte de 
sesiune pentru examenul de maturitate

prezentați la examen, 71 au trecut cu 
succes obținind note bune și foarte 
bune.

Ani rămas deosebit de impresionat 
asistînd la examenul dat de elevi- 
muncitori care au absolvit școala me
die.

Succesele importante pe care Ie 
obțin un inare număr de elevi sini 
umbrite însă de insuccesele altora, de 
pregătirea mai slabă, cu goluri, une
ori mari, de bagajul sărac, de cuno
ștințe și adesea și acelea nesistematic 
însușite cu care se prezintă la exa
menul de maturitate unii elevi. Lipsa 
principală ce se dezvăluie cu prilejul 
maturității este aceea că acești elevi 
nu s-au străduit, an de an, trimestru 
de trimestru, lecție de lecție, să-și în

școlilor, eu sprijinul organizațiilor 
U.T.M. — veți reuși să vă pregătiți 
temeinic și Să vă prezentați în con
diții bune la primul mare examen 
din viața voastră.

La matematică, de pildă, din ma
teria ultimei clase trebuie să puneți 
un accent deosebit pe însușirea te
meinică a noțiunilor teoretice și a 
problemelor practice privind deriva
tele, reprezentările grafice și locurile 
geometrice. Aceste capitole angajează 
numeroase cunoștințe din tot ceea cc 
ați învățat la matematică.

Străduiți-vă să îndepliniți cu cea 
mai mare conștiinciozitate tot ceea 
ce vă dau tovarășii profesori pentru 
revederea materiei. Recapitulați cu 
atenție noțiunile teoretice și rezolvați

zilnic, timp de 1—2 ore, probleme și 
exerciții. în orele de recapitulare, 
care se desfășoară sâptămînal în fie
care școală, căutați sa fiți cît mai 
activi pentru a vă lămuri ceea ce 
aveți neclar. Mulți dintre voi se gîir 
dese, desigur, Bă devină studenți la 
institutele tehnice sau chiar la ma
tematică. Toți aceștia trebuie să a- 
profundeze și mai mult pregătirea lor. 
să rezolve problemele și exercițiile 
pe care, în mod diferențiat, după pu
terile fiecăruia, tovarășii profesori le 
prezintă la începutul fiecărei noi săp- 
tăniini sau, uneori, eșalonindu-le pen
tru o lună întreagă.

La limba roniînă importanță deose
bită arc cunoașterea literaturii noi pc 
rare ați studiat-o. Pentru aceasta tre
buie să citiți neapărat și cu multă gri
jă operele scriitorilor noștri contem 
porani prevăzută în programa de în
vățămînt. Interpretarea justă a feno
menului literar, evidențierea a ceea 
Ce este esențial și specific în contri
buția fiecărui scriitor la dezvoltarea 
literaturii noastre, legătura perma
nentă cu realitățile din care au 
izvorît operele literare, în ce constă 
frumusețea, valoarea lor artistică — 
sînt probleme pe care trebuie să le 
urmăriți permanent. Cînd revedeți 
materia claselor anterioare, folosiți 
atent caietele voastre în care aveți 
însemnat ceea ce este esențial din 
operele citite de'a lungul anilor.

încheind aceste rînduri aș dori să 
tlau o sugestie Ministerului învăță- 
mîntului: să se preocupe ca subiec
tele de la examenul de maturitate l-“ 
matematică să fie mai variate de 1. 
an la an.

Prof. univ. GH. PETRESCU

vizită are Mihaela Panea. elevă în clasa a Xl-a B a Școlii

Un grup de elevi din clasele a Xl-a a Școlii medii 
nr. 11 din Capitală. In fafa lor, ca și a tuturor co
legilor lor care vor absolvi în curînd școala medie, 
viitorul deschide căi largi de afirmare, li vom re- 
intîlni la toamnă în facultăți, în școli tehnice, în 
producție. Atunci își vor aminti cu ușoară nostalgie 

de frumusețea anilor de școală.

---------

Numai note de 10, Frumoasă carte de
medii nr. 10 din Capitală. Ce să-i urăm mai departe? Numai note de 10!

Fotografii de I. CUC

EX IGEN ȚE
La adunarea generală U.T.M. 

în care s-a analizat situația la 
învățătură a clasei a Xl-a de la 
Școala medie din Tg. Cărbunești, 
referatul și discuțiile au pornit 
de la ideea că rezultatele din a- 
ceastă clasă trebuie să crească 
serios din punct de vedere cali
tativ. S-a vorbit mult despre ex
periența fruntașilor și, totodată, 
au fost criticați aspru acei care 
nu au dovedit continuitate în 
studiu. Pentru a stabili măsurile 
cele mai bune în vederea ridică
rii nivelului calitativ ia învăță
tură, adunarea generală a clasei 
a Xl-a a analizat cu multă serio
zitate cauzele care au dus Ia une
le rezultate slabe la învățătu
ră în trimestrul I. Se știa 
în școală că această clasă s-a 
manifestat în anul școlar trecut 
ca o clasă în care opinia colecti
vă era slab dezvoltată, ca o clasă 
în care disciplina lăsa de dorit. 
Unele măsuri educative luate a- 
tunci (cum au fost adunări ge
nerale U.T.M., intensificarea mun
cii U.T.M. în organizația respec
tivă, precum și îmbunătățirea te
matică a orelor educative) ar fi 
trebuit continuate în acest an. Ce 
a făcut în fapt biroul U.T.M. al 
clasei? în cele peste 3 luui s-iu 
ținut două adunări generale: una 
pentru alegerea organelor con
ducătoare și alta, la încheierea 
trimestrului, pentru analiza situa
ției la învățătură. Și dacă am re 
zuma întreaga activitate am re
duce-o la: cîteva filme vizionate 
în colectiv, și cîteva „sarcini” 
date elevilor buni să ajute pe cei 
mai slab pregătiți. Atit! Nici

U.T.M. să tragă la răspundere 
imediat pe Stana Victor sau Pu
rece Iulian pentru notele de 3 și 
4 obținute dc-a lungul trimestru
lui, nu să fie așteptată adunarea 
generală de analiză a muncii. 
Oare era lipsit de interes și efi
ciență dacă Ștcfănescu Emil, cari 
anul trecut se număra printre 
fruntașii clasei, ar fi fost discu
tat Ia timp într-o asemenea adu
nare generală pentru lipsa de 
preocupare în pregătirea profe
sională? Cum e posibil ca un 
elev care a obținut altădată note 
bune să ajungă anul acesta în si
tuația de corijent ? N-ar fi fost o 
problemă educativă izvorîtă din 
realitatea clasei respective? Era 
rlc datoria unor elevi buni ca 
Didea Ana, Becheru Cornel, Ca- 
sandra Lucia sau Mihalache Cor
nelia să intervină imediat. Bi
roul U.T.M. ar fi trebuit să înlă
ture formalismul și atitudinile dc 
falsă Colegialitate din comporta
rea unor elevi. Comitetul U.T.M. 
pe școală și activiștii comitetului 
raional U.T.M. cu probleme de 
școli, care au venit în școală, ar 
fi trebuit să analizeze la timp si
tuația din clasa a Xl-a. Trebuia 
să fie solicitat mai concret aju
torul părinților. Și, în primul 
rind, trebuiau concentrate toate

eforturile 
individual, 
cioase a timpului liber de către 
fiecare elev.

Organizarea în continuare a 
cursurilor și orelor de pregătire, 
solicitarea mai mult a părinților 
in sprijinul școlii, controlul pe
riodic al studiului individual, or
ganizarea unor întilniri cu spe 
cialiști și a unor vizite la sche
la de extracție Țicleni și la în
treprinderea 4 Construcții pentru 
orientarea profesională — sini 
cîteva propuneri bune pentru ac
tivitatea acestui trimestru. Va 
trebui să se folosească pe baza 
situației concrete a clasei toate 
formele muncii în școală pentru 
a se îmbunătăți situația la învă
țătură. Colaborarea activă a tu
turor factorilor din școală, înlă
turarea formalismului din mun
ca biroului U.T.M. al clasei, aju
torul concret al comitetului raio
nal U.T.M. și al secției de învă- 
țămînt raionale — toate acestea 
în scopul mobilizării elevilor la 
studiu profund, serios — sint ne
cesare cu obligativitate pentru a 
îmbunătăți situația profesională a 
elevilor din clasa a Xî’a de la a- 
ceasta școală.

in sprijinul studiului 
al planificării judi-

NICOLAE DRAGOȘ

o altă acțiune educativă! Nici o 
adunare generală U.T.M. cu pro
bleme izvorîte din situația reală 
a clasei, din rezultatele sale sla 
be, care ar fi trebuit analizate 
cu răspundere la momentul opor
tun. Ar fi trebuit ca biroul

Școala medie nr. 32 „Fili- mon Sîrbu" din București.Pentru a afla stadiul de pregătire pentru cele două importante evenimente — examenul cursul dresat venți.
ROMAȘCU GABRIEL, clasa 

a Xl-a C.Am început de mult timp să pregătesc cele două examene. Pină acum, am rezolvat a- proape toate problemele de matematică și fizică din manuale, din culegerile de probleme și din revistele de specialitate- După maturitate, doresc să urmez cursurile facultății de energetică din Institutul politehnic. De ce mi-am ales această profesie ? îmi este greu să răspund dintr-o dată. Poate pentru că vreau ca activitatea mea viitoare să fie interesantă, plină de lucruri noi, care să-mi dea o mare satisfacție după rezolvarea lor. Să-mi dea satifacția că am făcut ceva util, că acesta este domeniul în care eu pot da cel mai mult. Mă simt înclinat să studiez probleme tehnice, să lucrez ca inginer în uzină.
LITTMAN MIRIAM, clasa 

a Xl-a B.Cu mult timp înainte, am hotărit ca în clasa a Xl-a să reduc sau să suspend vremelnic din programul meu unele

de maturitate și con- de admitere, ne-am a- cîtorva viitori absol- Iată răspunsurile lor :

ocupații maidistracții sau puțin importante și să acorcl prioritate repetării materiilor de examen. Astfel, planificîn- du-mi strict timpul rămas după cursuri, am reușit să termin recapitularea matematicii și chimiei din clasa a VIII-a și a fizicii din clasele a VIII-a și a X-a. în afară dc manualele școlare, am studiai manualele de chimie organică și anorganică ale autorilor Zapan și Beral.în privința profesiunii ale-

microscop lumea interesantă a microorganismelor. De atunci a trecut multă vreme și în a- cest răstimp, am avut ocazia să vizitez multe laboratoare. Mă mîndresc cu faptul că la orele de chimie, tovarășa pro- iesoară m-a ales pe mine ler.tru a o ajuta în efectuarea xperiențelor.
CAZAN FLORIAN, clasa a 

Xl.a C.Matematica și fizica sînt o- >iecte cerute de ambele exa
Răspunsuri la întrebarea:

Ce să fiu ?

tovarășei profesoare de fizică, Lucia Șerb, care este și diriginta clasei noastre, pentru modul în care m-a îndrumat și ajutat să îndrăgesc această profesiune. Voi munci intens ca în meseria pentru care mă pregătesc să obțin rezultate cît mai bune.
Rinduri 

pentru cei 
dintr-a Xl-a

se, trebuie să mărturisesc că am fost tare nehotărîtă- Aceasta, deoarece eram asigurată de cei din jur că am înclinație, pe de o parte spre literatură, iar pe de altă parte spre chimie. Este adevărat că îmi place nespus de mult să citesc literatură și că am obținut cîteva premii la concursurile literare, dar adevărata mea pasiune este chimia și, mai ales, biochimia. Această preferință nu a apărut de curînd, ci din primii ani de școală cînd am zărit printr-un

mene, și de maturitate, și de admitere la Institutul politehnic. Pentru a le pregăti, am parcurs pină acum trigonome- tria și am rezolvat aproape toate problemele de matematică și fizică cuprinse în culegerile autorilor Sachter și Buzatu.Ca profesiune, am ales mecanica, dorind să continui, de astă dată „în mare”, construcțiile de mașini și bărcuțe alimentate cu diferiți combustibili, pe care le făceam în anii copilăriei. Sînt recunoscător

CEAUȘU MARIANA, clasa 
a Xl-a A.Vor sosi în curînd și cele două examene de cotitură din viața noastră. Le aștept pregă- tindu-mă temeinic. Am reușit să parcurg fizica din clasa a VIII-a și matematica din clasele a IX-a și a X-a.De multe ori am asistat pe unchiul și pe tatăl meu — ambii ingineri constructori — la alcătuirea unor planuri și documentații. Mi-au plăcut căutările, frămîntările lor pentru găsirea unor soluții cît mai ingenioase, cît mai bune în construcție. Astă-vară am fost de multe ori în mijlocul constructorilor care înălțau minunatele blocuri de pe Bulevardul Dinicu Golescu. Am cunoscut astfel strădania și preocuparea lor de a realiza locuințe confortabile și trainice. M-am simțit bine în freamătul șantierului și m-am hotărit ca viitoarea mea profesiune să fie aceea de constructor.

prof. GRAUR FLORESCU

Rigla de calcul este, într-un tel, simbolul ingineriei. Dar pină la inginerie mai sînt pași de făcut : examenul de maturitate, concursul 
de admitere în facultate, studenția. Sîrguinja cu care se pregătesc acești elevi lasă să se întrevadă că pașii vor fi făcufi cu succes.

CU AJUTORUL PĂRINȚILOR

■
 lașa a Xl-a con

stituie 0 etapă 
grea a școlarității. 
Este necesar un e- 
fort deosebit din 
partea elevilor și 
profesorilor, pre

cum și un susținut sprijin din 
partea părinților.

In primul trimestru am or
ganizat o consfătuire cu pă
rinții elevilor din clasa a Xl-a. 
In această consfătuire am dis
cutat situația pregătirii elevi
lor, necesitatea ca încă din pri
mul trimestru să înceapă pre
gătirile pentru examenul de 
maturitate. Cu această ocazie, 
părinții elevilor au aflat pro
gramul recapitulărilor, au avut 
posibilitatea să cunoască ce 
sarcini au elevii, cum trebuie 
să arate programul lor de ac
tivitate pentru ca munca din 
ultimul an de școală să fie cît 
mai bine organizată. Mulți

dintre părinți, ținind seama de 
sfaturile noastre, urmăresc lec
tura elevilor, participarea a- 
cestora la recapitularea mate
riei. Diriginții și părinții țin o 
strinsă legătură. In această di
recție se folosesc, in afară de 
consfătuirile organizate, discu
țiile individuale și corespon
dențe. A devenit acum o obiș
nuință ca părinții elevilor cla
sei a Xl-a să vină cu regulari
tate la școală, să se intereseze 
de situația pregătirii fiilor lor. 
să întrebe ce trebuie să mai 
facă pentru a-și ajuta copiii. 
Tot atit de frecvente sînt și 
vizitele diriginților și profeso
rilor la domiciliu, în special la 
acei elevi care nu știu, să-și or
ganizeze timpul liber. Ei stau 
de vorbă și cu elevii, dar și cu 
părinții, își petrec multe ore a- casă ta un elev pentru a-l aju
ta in mod concret. Ca urmare 
a efortului comun al școlii, or-

ganizației U.T.M. și al familiei, 
mulți elevi din clasa a Xl-a ca 
Cibireac Florin, Uozneanu Va
lentin, Rotaru Valentin, care 
nu foloseau timpul liber pen
tru pregătirea lor, se plimbau 
prea mult, acum se pregătesc 
cu seriozitate atit la orele de 
recapitulare cit și în timpul li
ber. Părinții i-au ajutat în
deaproape.

Împreună cu organizația 
U.T.M. am creat și grupele de 
întrajutorare. Aceasta este o 
formă de bază in pregătirea 
elevilor din clasa a Xl-a pen
tru maturitate. Recapitulările 
colective în urma studiului in
dividual sint foarte utile. Pă
rinții n« ajută mult în bunul 
mers al activității grupelor.

Cu aceeași acuitate se pune 
și problema orientării profe
sionale a elevilor. Se organi
zează discuții colective, intîl- 
niri cu specialiști, discuții in

dividuale. în cele mai multe 
cazuri trebuie însă să fie o- 
rientați chiar și părinții, deoa
rece ei sînt aceia care-și în
deamnă copiii să meargă la o 
facultate sau alta. Ținind sea
ma de aceasta, la lectoratul 
pentru părinți cit și la consfă
tuirile organizate am vorbit 
despre „ce să fie copiii noștri“, 
„necesitățile de cadre ale pa
triei", „aptitudini, muncă și 
talent". Este o problemă foar
te importantă, în alegerea pro
fesiei, punerea de acord a do
rinței elevului cu dorința pă
rinților. Cum am procedat 
noi ? Se știe că diriginții cu
nosc bine aptitudinile fiecărui 
elev. Împreună cu organizația 
de bază U.T.M. s-a discutat 
individual cu elevii asupra 
profesiei pe care și-au a- 
les-o. Discuțiile cu diriginții și 
cu organizația U.T.M. i-au aju
tat mult pe elevi ca de pe a-

cum să se hotărască asupra 
profesiei pe care s-o îmbrăți
șeze. O discuție pe această te
mă s-a organizat și cu părinții. 
Dar cele mai bune rezultate le 
dau discuțiile individuale. în multe cazuri, diriginții vorbesc 
părinților despre aptitudinile 
copiilor lor, despre necesitatea 
stimulării . acestor aptitudini. 
Părinții sînt receptivi la sfatu
rile diriginților. In urma unor 
astfel de discuții, cu elevii și 
părinții, mulți dintre elevii 
clasei a Xl-a și-au hotărit pro
fesiunea. Așa de exemplu, ele 
vul Lozneanu Valentin, fiu de 
colectiviști, vrea să devină in
giner agronom. Eleva Merdler 
Ruth, talentată la desen, vrea 
să urmeze arhitectura. Elevu
lui Piescu Petru îi place mult 
chimia și s-a hotărit să urmeze 
chimia industrială.

Deși pină acum o mare par
te a elevilor au hotărit Ce vor

face după maturitate, noi vom 
organiza o serie de acțiuni — 
întâlniri cu ingineri agronomi, 
vizite la complexul de indus
trializare a lemnului din Su
ceava, vizite la gospodării co 
lective etc. — care să contri
buie la orientarea profesională 
a tuturor elevilor. Cu părinții 
organizăm în continuare dis
cuții individuale, precum și o 
serie de expuneri în cadrul lec 
toratului.

Colaborarea școlii cu familia 
va contribui ca și in acest an 
cei 88 de elevi din clasa a Xl-a 
să ia maturitatea cu bine și să 
urmeze drumul spre profesiile 
alese, așa cum au făcut și cei 
156 de absolvenți de la cursu 
rile serale și de zi de anv 
trecut.

OBADĂ ALEXANDRU
directorul Scolii medii 

„Ștefan cel Mare", Suceava

(Urmare din pag. I) 

rea voastră se bazează pe o pro
fundă pasiune și dragoste de 
munca, avefi încrederea că veji 
izbuti I

Tinărului nostru, prin grija ne
mărginită a partidului, îi sînt asi
gurate toate condifiile pentru a 
învăța. Lui nu i se cere decit to
tală dăruire față de profesiunea a- 
leasă, dorința de a dobîndi o 
înaltă calificare. Tinerii elevi și 
studenfi duc o viață în con
diții minunate, fără griji materia
le, petrecută sub îndrumarea unor 
cadre didactice animate de dorin
ța de a le da trainice cunoștințe, 
de a-i înarma pentru munca în 
producție, spre binele patriei 
noastre socialiste.

Tinerii aflați in clasa a Xl-a au 
de trecut două examene : exa
menul de maturitate și examenul 
de admitere in facultăți sau în 
școlile tehnice. Prezentarea la a- 
ceste examene cere o temeinică 
pregătire. Viitorii absolvenți să 
nu uite un lucru ; că intrarea în- 
tr-un institut de învățămînt supe
rior sau într-o școală tehnică pre
supune un concurs și, ca la orice 
concurs, izbutește cel mai bine 
pregătit. In condițiile de astăzi, 
cînd se pune cu atîla acuitate 
problema calității în orice dome
niu de activitate și exigența la 
examen este mult sporit. Numă
rul locurilor în facultățile noastre 
crește în fiecare an, pe măsura 
creșterii necesităților de cadre în 
toate domeniile de activitate, dar 
crește și numărul doritorilor de a 
urma cursurile superioare.

Nu spun aceasta pentru a-i în- 
spăimînta pe tinerii care vor să 
candideze la studenție, ci, dimpo
trivă, pentru a-i îndemna să se 
pregătească mai bine în vederea 
apropiatului concurs. Ei sînt în cla
sa a Xl-a, au mult de muncit, mult 
de învățat. O muncă ordonată, 
continuă, le poate asigura însă 
succesul fără eforturi extenuante. 
Totul este să nu-și irosească 
timpul, să lucreze disciplinat, după 
plan și să nu se abată nici o clipă 
de la ceea ce și-au propus în pla
nul zilnic de activitate.

Cunoașteți materiile pentru exa
menul de maturitate, v-ați ales 
profesiunea și știți ce materie tre
buie să pregătiți pentru concursul 
de admitere. Cu ajutorul profeso
rilor voștri, al părinților, eșalona- 
ți-vă cu grijă materia pe parcursul 
celor cîteva luni care vă despart 
de cele două examene. Este ne
voie să repetați de cîteva ori fie
care materie. Cunosc că în grija 
profesorilor voștri stă în perma
nență preocuparea de a organiza 
Ore de recapitulare, meditații, 
consultații. Acestea sînt forme de 
studiu de la care nu trebuie să 
lipsiți 'niciodată. Totodată, în 
practica de astăzi a intrat preocu
parea de a se organiza cursuri de 
pregătire pentru candidații la stu
denție încă cu multe luni înainte 
de concurs. Și voi vă numărați 
printre aceștia, așa că, duminica 
sau sîmbăta după-amiază, cînd sînt 
programate aceste cursuri, preve
deți în programul vostru participa
rea la cursurile de pregătire, care 
vă ajută să aprofundați și să vă 
sistematizați cunoștințele ce se vor 
cere la concurs. Nu zîmbifi de 
sfatul ce vi-l dau în încheiere, căci 
el vă este foarte folositor. Dor- 
mifi suficient, plimbați-vă la timpul 
potrivit, luafi masa la ore regu
late, Organizați-s'ă cu grijă iec- 
’ura și randamentul vostru in pre. 
gătire va fi foarte bun,

Vă doresc, dragi elevi, viitori 
absolvenți și candidați la studen
ție, succes la bilanțul celor 11 ani 
de scoală și reușită ia concursu
rile de admitere în facultăți I



Vizită neobișnuită
Cu cîtăva vreme în urmă, am 

primit o solie neobișnuită din 
partea gospodăriei colective din 
Șerbești: un album fotografic în 
epidiascop și o bandă de magne
tofon. în aceeași zi, prin cămi
nul cultural din comuna noastră 
s-a anunțat că va avea loc o 
„vizită" în gospodăria din Șer
bești. Așa cum era și de așteptat, 
interesul colectiviștilor noștri, 
a fost deosebit. îi cunoaștem pe 
cei din Șerbești ca oameni har
nici, cu o bogată experiență în 
gospodărirea averii colectivei și 
eram nerăbdători să-i ascultăm 
acum.

Și iată-i, printre cei ce gră
beau pe poteca bătătorită, către 
cămin, și pe utemiștii fruntași în 
muncă Vasile Andrei, Vasile Maf
iei și Ana Zaharia. Organizația 
U.T.M. din comună s-a preocu
pat din vreme ca manifestarea 
culturală ce urma să aibă loc să 
fie popularizată printre tineri, 
astfel îneît numărul celor pre- 
zenți în sală să fie cît mai mare.

în sala căminului, ne-au în
tâmpinat mai întîi o măsuță cu 
cărți și ziare și un panou. Căr
țile și ziarele vorbeau despre ex
periența unor gospodării frun
tașe din regiunea noastră și des
pre recomandările Consiliului Su
perior al Agriculturii cu privire 
la cultura porumbului, la îngriji
rea animalelor tinere în timpul 
iernii etc. Panoul, intitulat: „Pu
tem și noi să-i ajungem și să-i 
întrecem !“, punea față-n față ci- 

privind recoltele, fondul de 
și veniturile realizate de

frele 
bază

Seară literară
A

I n fiecare seară, la cămi
nul cultural din comuna 
Dragalina, regiunea Iași, 

tinerii participă Ia cite o acti
vitate interesantă. Acțiuni fru
moase, care atrag un mare nu
măr de participanți, s-au dove
dit a fi, la noi, serile literare. 

Aș putea spune chiar că în a- 
ceastă privință la noi s-a creat 
o tradiție. Voi încerca să de
scriu recenta seară literară 
„Așa s-a călit oțelul". Cum am 
procedat la pregătirea și des
fășurarea acestei manifestări ? 
Împreună cu comitetul comu
nal U.T.M. și cu responsabilii 
cercurilor de citit, cu aproape 
o lună înainte am împărțit toate 
cele 8 exemplare ale cărții, unor 
tineri cititori fruntași. Vasile 
Tica, Vasile Munteanu, Nicolae 
Cara. Aurelia Proca și încă pa
tru tineri colectiviști au primit 
cartea, au citit-o. Cu o săptă- 
mînă înainte de a avea loc 
seara literară eu, împreună cu 
secretarul comitetului comunal 
U.T.M.. tovarășul Ion Munteanu, 
am stat de vorbă cu cei 8 ti-
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ELENA PETCU 
bibliotecară în comuna 

Dragalina, regiunea Iași

(Agerpres)

Me Sălcudennu: „STRADA
etre Sălcudeanu do’ 
vedește, nu în pu
ține din paginile ul* 
imei «ale cărți, ca

pacitatea de a crea 
viață și, totodată, 
cutezanța de a ata

ca o problemă interesantă, invi
tând. la meditație, obligînd la 
concluzii importante.

Scriitorul încearcă să ogliu* 
dească și să explice tragedia pe' 
trecută în viața unei familii de 
oameni simpli, în împrejurările 
ultimului război.

Odraslă a unui acar, trăind în* 
tr-o mahala de oameni necăjiți 
(cei mai mulți lucrători fero
viari), Sile Negoiță ajunge, da
torită unor condiții speciale, să 
fie tolerat ca elev într-un liceu 
german, al cărui mentor spiritual 
e respingătorul obsersturmfuhre* 
rul Schulz. Aici, el e „pregătit" 
metodic de „camarazii” săi pen
tru a deveni omul care le este 
necesar. Odată prins în plasa 
lor, nu află forța de a se elibera. 
Contribuie la evoluția lui nefe
ricită o serie întreagă de 
factori foarte diverși : atmosfera 
din familia Iui, arivismul său, 
lașitatea și o anume înclinație 
de a face compromisuri cu pro
pria lui conștiință, de a căuta 
justificări nobile unor compor
tări pe care le știe mîrșave, de a 
se minți pe sine însuși, Ia care 
trebuie adăugat dezinteresul ta- 

cele două gospodării ai căror co
lectiviști aveau să se „întîlnească 
în acea seară : cei din Șerbești și 
noi, din Girov.

După ce le-am cercetat cu 
toții, cu luare aminte, am luat 
loc în sala căminului cultural. în 
fața noastră aveau să se desfă
șoare pe ecran imagini din viața 
și munca colectiviștilor din Șer
bești. Am văzut cîmpurile lor 
mănoase, de pe care au strîns o 
recoltă de grîu ce întrece cu cî- 
teva sute de kg Ia hectar pe a- 
ceea obținută de noi. Am inai a- 
flat iarăși, din imagini, că ferma 
lor zootehnică e mai dezvoltată, 
că în sectorul legumicol au obți
nut rezultate superioare, i-am 
urmărit în muncă pe unii frun
tași ai lor ca M. Olaru, C. Bor
dei, P. Rusu și unii dintre noi 
au făcut observația : „Asta da, 
calitate I".

Ceea Ce ne-a impresionat la a- 
ceastă seară culturală dedicată 
popularizării unei colective frun
tașe a fost și un alt fapt : ima
ginile proiectate cu epidiascopul 
erau însoțite de explicații im
primate pe bandă de magnetofon. 
Un glas sfătos, care ne părea cu
noscut, ne informa că gospodă
ria din Șerbești a ajuns să aibă 
un fond de bază de două milioane 
lei, că a durat în 1962 noi con
strucții zootehnice și altele încă. 
In sală s-au auzit apoi glasuri :

— Aista-i Gheorghe Crăciun, 
președintele din Șerbești. Doar a 
mai fost pe 
tem !

Ia noi și-l cunoaș-

convins că s-auneri. ne-am 
pregătit bine pentru seara lite
rară. Apoi, un grup de iele 
m-au ajutat la pregătirea sălii. 
Scena a devenit un atrăgător 
interior de bibliotecă. La intra
rea în sală am organizat o mică 
expoziție cu cele mai noi cărți 
intrate în bibliotecă. Băieții au 
iăcut afișe, le-au pus în locurile 
cele mai vizibile din comună și 
din satele componente Crivești 
Si Ciortolom. Concomitent, el 
au stat de vorbă cu toți tinerii. 
Si. în seara anunțată, la cămin 
s-au adunat peste 150 de tineri. 
Profesoara de limba romînă, 
utemista Elena Marian, a făcut 
o scurta prezentare a scriito
rului și a Operei sale. Pe urmă au luat cuvîntul Aurica Băcă- 
oanu, Lina Popa, Mihai Agache, 
Gheorghe Dobre și ceilalți ti
neri care citiseră cartea, 
discutat cu pasiune, pe 
tole, evoluția acțiunii 
frămîntările prin care au 
eroii. Încet, încet, așa cum 
am urmărit de altfel, cei pre- 
zenți in sală s-au transformat

Ei au 
capi- 

cărții, 
trecut

orice 
orice 
acest 

ccrșe- 
fasci-

tălui său, Irimia, pentru forma
rea fiului său.

Căsătorit a doua oară cu sora 
mamei lui Sile, Irimia Negoiță 
își iubește soția, dar acceptă cu 
seninătate să fie încornorat de 
ea, fapt care nu poate decît 
stîrni dezgustul fiului. Acesta se 
vrea eliberat de fapt, de 
sentimente umane, de 
scrupule; se autoeducă în 
sens (vezi scena bună, cu 
torul) și află în ideologia 
stă sprijinul necesar. Desigur, 
sentimentele nu se pot înăbuși 
la comandă ; desigur, scrupulele 
nu dispar brusc. De aceea perso
najul e ros de remușcări după 
fiecare acțiune nelegiuită pe care 
o săvîrșește, cade pradă unor e- 
zitări. Dar acestea nu"l împiedi
că să se rostogolească pe panta 
pierzaniei. Tocmai fiindcă apare 
într-o lumină atît de defavorabi
lă în ochii săi, tatăl lui, vag 
simpatizant al 
orice caz un om de 
lipsit de voință, nu 
cita nici o influență 
nici nu încearcă să întreprindă 
nimic în această privință, pentru 
că pe de o parte nu’și dă sea
ma de gravitatea primejdiei, iar

săi, tatăl lui,
1 comuniștilor, în 

treabă dar 
poate exer- 
asupră*i, și

Jurnalul de actualități, desfășu
rat în acest fel la căminul nos
tru cultural, ne-a dat nouă tutu
ror de gîndit. Colectiviștii din 
comuna noastră au înțeles și mai 
bine că mijlocul cel mai impor
tant de sporire a bunăstării fie
căruia este creșterea fondului de 
bază, (care la noi depășește un 
milion lei, fiind însă mai mic de
cît acela al colectivei din Șer- 
bești). Am mai reținut că tre
buie dată o atenție sporită legu- 
miculturii și creșterii animale
lor, ramuri pentru care avem și 
noi condiții prielnice. Asemenea 
păreri au fost formulate și în 
discuțiile ce au urmat. Au luat 
parte colectiviști vîrstnici și ti
neri. Chiar acolo tineri ca Gh. 
Hogea și Ana Zaharia s-au an
gajat să transporte la cîinp mai 
mult gunoi de grajd, angajament 
îndeplinit de ei în zilele urmă
toare.

Am aflat că, prin grija casei 
raionale de cultură din Piatra 
Neamț, care se preocupă de or
ganizarea jurnalelor de actualități 
pentru popularizarea experien
ței celor mai bune gospodării co
lective din raion, asemenea ac
țiuni vor mai avea loc. Va veni 
rîndul gospodăriilor din Bălă- 
nești, Mărgineni și, bineînțeles, 
Girov să-și arate experiența, spre 
folosul tuturor, la căminele cul
turale 
formă 
tivă.

din raion, sub această 
nouă, plăcută și instruc-

co-

I. HOGEA 
președintele 

gospodăriei colective din 
murta Girov, regiunea Bacău 

participat 
o ma- 
și de 
avem 

lite-

din simpli spectatori, în partici
panți activi la elucidarea idei
lor cărții, la explicarea învăță
mintelor pe care trebuie să le 
tragă fiecare tînăr din această 
carte. Seara literară s-a termi
nat tirziu. Acest fel de a o or
ganiza a plăcut mult participan- 
ților. Ei ne-au cerut să mai în
treprindem asemenea acțiuni. 
Le-am satisfăcut cerința- Urmă
toarea seară literară am orga
nizat-o pe marginea cărții „Fa
brica morții". Au 
peste 200 de tineri. A fost 
nifestare deosebit de vie 
emoționantă. In prezent 
în pregătire o altă seară 
rară asemănătoare, pe marginea 
cărții „Drum deschis" de Șer- 
ban Nedelcu.

Astfel, 'serile literare organi
zate de noi sînt îndrăgite de 
tineri, înlesnindu-le înțelege
rea semnificației și conținutu- 

educativ al cărții citite.

îi lipsește curajul, 
necruțătoare : in
și lașitatea se plă- 
Irimia greșeala a-

pe de alta, 
Viața e însă 
conștiența ca 
țese, iar pe 
ceasta capitală îl va costa totul.

De mic copil, mama sa, a că
rei amintire îi este scumpă, îi 
insuflașe lui Sile dorința de a se 
smulge mizeriei do unul singur. 
Aspirația îndreptățită, profund 
umană, spre o viață mai bună e, 
la el, dorința arivistă de a intra 
în rîndurile „lumii bune”, care-1 
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privește însă cu o superioritate 
greu disimulată. Schulz și ciracii 
lui știu cum să-i incite ambiția, 
să-i flateze amorul propriu, să-l 
recompenseze. Așa se face eă a" 
dolescentul acesta care disprețu" 
iește un pe nedrept bănuit agent 
de siguranță pentru că ar încer
ca să-și organizeze o viață con
fortabilă prin mîrșăvii, sfîrșește 
el însuși prin a accepta, și chiar 
la începutul carierii sale, mîrșă- 
via cea odioasă : să-și denunțe 
tatăl Gestapoului, să-l ucidă. Și

întreprinderea de prefabricate „Progresul Capitală. Se
manevrează stilpii pentru iluminatul public în vederea expedierii lor 
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• Meciul pentru titlul mondial de șah dintre marii maeștrii sovietici Mihail Botvi- nik și Tigran Petrosian se va deschide la 22 martie în sala Teatrului de estradă din Moscova.• La 27 februarie se va disputa la Paris meciul de fotbal dintre echipele Franței și Angliei din cadrul „Cupei Europei". în primul joc disputat Ia Sheffield rezultatul a fost
InformațiiMarți și miercuri, în Capitală a avut loc un ciclu de conferințe și comunicări de lingvistică teoretică, lingvistică matematică și lingvistică aplicată, organizat de Comisia de lingvistică matematică a Academiei R. P. Romîne.Au participat academicieni, profesori, cercetători, specialiști în domeniul lingvisticii structurale și lingvisticii matematice din București și din țară.Au fost prezentate 16 conferințe și comunicări de specialitate, aparținînd acad. A- lexandru Rosetti, acad. Grigo- re C. Moisil, acad. Emil Pe- trovici, prof. Edmond Nicolau și alții.

★O delegație franceză a sosit în țara noastră pentru a purta tratative în vederea încheierii unui nou acord comercial între R. P. Romînă și Franța. Delegația este condusă de J. Fouchet din Ministerul Afacerilor Externe.
★Casa regională a creației populare în colaborare cu Comitetul orășenesc al femeilor Oradea a inițiat un ciclu de conferințe pe tema „Cum să ne amenajăm locuința, cum să ne îmbrăcăm practic șl frumos". Expunerile sînt însoțite de proiecții de diafilme și de alte materiale intuitive.Prima conferință, despre Amenajarea ingenioasă și cu gust a interiorului locuinței", prezentată în sala de festivități a Bibliotecii regionale din Oradea, a fost urmărită de o asistență numeroasă.

Lacul „Ursu" din stajiunea bal
neară Sovata, în aceste zile 

de iarnă.

aceasta, numai pentru că i «-a 
lăsat impresia că se bucură de o 
încredere pe care trebuie s-o 
justifice. Desigur, lui Sile nu_i 
este așa ușor nici să*l atace și 
să-l jefuiască în grup pe medicul 
evreu Blau, nici să apară îmbră
cat în cămașa bruuă pe Strada 
Lux. Cu atît mai greu îi vine 
Să-și denunțe tatăl. Dar odată cri" 
ma comisă n-are curajul Să se re
cunoască vinovat, totdeauna în
cearcă să se convingă pe sine că 

a procedat just, sau, cel puțin, 
că era animat de o intenție no' 
bilă, să-și aureoleze lașitatea.

Desigur, Paul Georgescu, are 
perfectă dreptate în această pri
vință arătînd că disputa ce se 
dă în sufletul Iui Sile ar fi do- 
bindit alte dimensiuni, mult mai 
adinei, cartea ar avea semnifica
ții, mult mai bogate, dacă autorul 
ar fi creat un erou care să-i dea 
cuvenita replică fascistului, N'a 
făcut-o, și cititorul resimte pro
fund această lipsă esențială a ro-

egal: 1-1. Pentru acest mecifederația britanică a selecționat 22 de jucători printre care Springett, Armfield, Wilson, More, Miller, și Connely. Bankș, Douglas
acoperit® La noul bazin din Galați, construit la sfîrși- tul anului trecut, s-au organizat primele cursuri de învățare a înotului pentru tineri și-tinere din întreprinderi și școli. De pregătirea înotători se ocupă de educație fizică și de înot din orașulPînă acum, au fost înscriși și participă la pregătiri un număr de 200 de tineri.

viitorilor profesori antrenori Galați.
• întrerupte în prima zi din cauza unei ninsori abundente, campionatele europene de patinaj artistic au fost reluate miercuri la Budapesta cu disputarea în continuare a exer-

Spartachiada de 
a tineretului

iarnă

în regiunea Bacău la prima etapă a Spartachiadei de iarnă a tineretului au participat peste 130 000 de tineri. Recent a fost organizată ziua Spartachiadei de iarnă care a reunit în di-

ferite concursuri 16 000 de sportivi. Un frumos succes a cunoscut concursul de orientare turistică între sportivii a- sociațiilor sportive Metalurgia, Unirea și Voința din Bacău. Peste 100 de
Calitatea

(Urmare din pag. I)Este cunoscut c.ă în realizarea unor produse de bună calitate condițiile de muncă au o mare importanță. In anul 1962 la noi s-au modernizat sălile de fabricație, s-au parchetat toate sectoarele, s-a introdus iluminatul fluorescent, în sectoare există ordine, curățenie, au apărut multe vaze cu flori. Pe scurt spus, procesul de producție s-a organizat mai bine. In planurile organizației U.T.M. se arată că și în acest an ținerii vor fi mobilizați pentru a aplica inițiativa de la Uzinele „Tudor Vla- dimirescu'’-București: „Pentru o bună organizare a locului de muncă, curățenie și a- titudine civilizată în producție”. Acum, tinerii din fabrica noastră, acordă o mal mare a- tenție organizării locului de muncă, curățeniei-Aplicarea inițiativei nu trebuie privită însă ca o pro-

LUX"
manului. Și nu numai aceasta. 
Trebuie să’i reproșăm autorului 
o anume dulcegărie de proastă 
melodramă, care-1 împinge pe a- 
locuri la o apreciabilă distanță 
de literatura realistă. Sentimen
talismul ieftin al paginilor vor
bind despre împăcarea lui Irimia 
cu soția lui, descriind scenele lor 
amoroase, discuțiile lor desuet- 
romanțioase sînt scăderi care nu 

Irimia e 
ratat datorită a" 

deloc veridice, 
aci anume ges- 
lăsau să se între"

fao cinste autorului, 
un personaj 
cestor scene, 
fiindcă pină 
turi și vorbe 
vadă un anume caracter literar. 
Supără, de asemenea, o înclinație 
a autorului pentru fapte și per
sonaje ciudate, pitorești, pentru 
elementul melodramatic sau sen
zațional. Singurul intelectual cin
stit din carte, profesorul Mitran, 
nu e deloc interesant fiindcă e 
prezentat ca 
rul muncitor Pavel, 
evolua spre 
gurul erou cu care de bine de 
rău, se confruntă Sile, apare a- 
deSea în situații vulgare și voit 
pitorești. Lista nu e încheiată : 
Deneș e un bețiv, vag sentimen
tal ca toți bețivii, și vag maniac,

un țicnit. Tînă- 
Care va 

comuniști, sin-

Prezentarea scrisorilor de acreditare
de către ambasadorul Elveției 

la BucureștiLa 6 februarie, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Confederației Elvețiene în Republica Populară Romînă, Emile Bisang, a prezentat scrisorile de acreditare vicepreședintelui Consiliului de Stat, Ștefan Voitec.în cuvîntul său, ambasadorul elvețian, exprimînd satisfacția guvernului elvețian față de ridicarea celor două misiuni diplomatice de la Berna și București la rang de ambasadă, a subliniat voința guvernului elvețian de a îmbunătăți tot mai mult relațiile pe care le întreține cu Republica Populară Romînă.„Asigur pe Excelența voastră, a spus Emile Bisang, că voi continua să fac tot ce îmi va fi în putință pentru a menține șl întări buna înțelegere care există atît de fericit între țările noastre. Sper, de asemenea, că îmi va fi posibil să a- duc o contribuție utilă la dezvoltarea relațiilor economice și culturale între Elveția și Romînia".în încheiere, ambasadorul Elveției a transmis tovarășului Ștefan Voitec, în numele gu- 

cițiilor obligatorii la proba individuală. După terminarea celor cinci figuri, în fruntea clasamentului se află francezul Alain Calmat cu 1209 puncte. Urmează în ordine : Manfred Schnelldorfer (R.F.G.) — 1195,4 puncte; Emmerich Danzer (Austria) — 1092,5 puncte ; Peter Jonas (Austria) — 1082,5 puncte; Ralph Borghardt (R.D.G.) — 1072 puncte; Valeri Meșkov (U.R.S.S.) — 1062 puncte; Sepp Schoenmetzler (R.F.G.) — 1049 puncte etc.La perechi, concursul a început cu executarea figurilor libere. Conduce cuplul Marika Kilius-Hans Baumler (R.F.G.), urmat de sovieticii Ludmila Belusova și Oleg Protopopov.• Miercuri la Belgrad în cadrul sferturilor de finală ale „Cupei cupelor" la fotbal, O.F.K. Beograd a învins cu 2—0 (0—0) pe F.C. Neăpole.
schiori și-au trecut normele în concursul organizat pe dealul Săuceștilor. La clubul C.F.R. din Bacău au avut loc concursuri de patinaj viteză, șah, tenis de masă și popice.

produselorblemă ce aparține exclusiv organizației U.T.M. Conducerile tehnico-administrative ale sectoarelor, maiștrii trebuie să a- corde o mai mare importanță, sprijin mai substanțial organizației U.T.M. în această privință- Aplicarea inițiativei tinerilor de la Uzinele „Tudor Vladimirescu” înseamnă întărirea disciplinei tinerilor în procesul de producție. Aceasta nu presupune numai prezența la lucru, ci și modul în care sînt folosite de către tineri cele opt ore de muncă, felul în care sînt exploatate și îngrijite mașinile.Sîntem convinși că măsurile enunțate mai sus vor contribui ca și în acest an colectivul întreprinderii noastre, conducerea comitetului partid, să realizeze planul la toți indicatorii, să-și îndeplinească angajamentul de a da în plus 30 000 bucăți confecții de calitate.
pe deasupra, vorbețt» în* 
jargon imposibil. Cazul dis* 
în roman e, în sine, destul

«are, 
tr-un 
cutat 
de interesant pentru ca autorul 
să nu se fi simțit obligat să 
recurgă la astfel de cîrlige cu 
care să prindă atenția cititorilor. 
Și e destul de bine realizată at
mosfera de teroare din anii aceia 
întunecați, cînd oamenii nu cute
zau să vorbească decît în șoaptă 
sau prin semne, și puteau fi 
lesne uciși ; cînd prin gări tre
ceau lungi trenuri cu vagoane 
plumbuite în care prizonieri, în* 
ghesuiți claie peste grămadă, se 
sufocau ; cînd peste tot domnea 
o liniște de mormînt, sfîșiată din 
cînd în cînd de răcnetele dispe
rate ale victimelor, de comenzile 
sălbatice ale căpeteniilor fasci
ste, de rafalele de armă.

Apreciind „Strada Lux" ca o 
carte mareînd un serios progres 
al autorului, dezbătînd o proble
matică interesantă și aducînd o 
mărturie prețioasă despre ce a 
fost fascismul, îi cerem lui Petre 
Sălcudeanu să renunțe curajos 
la toate clișeele unei literaturi 
de duzină, pe care e înclinat să 
Ie folosească, și să încerce să 
privească lucrurile dintr-o pers
pectivă și mai adîncă. îi cerem 
aceasta, fiindcă „Strada Lux” ne’a 
convins că el poate scrie din ce 
în ce mai bine literatură adevă
rată, că are capacitatea de a se 
depăși.

EUGEN LUCA

romîno-

vernului elvețian și al său personal, cele mai bune urări pentru fericirea sa personală și pentru prosperitatea poporului romîn.în răspunsul său, vicepreședintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne Ștefan Voitec, a spus printre altele :„Guvernul romîn își exprimă satisfacția pentru evoluția pozitivă a relațiilor elvețiene, care și-a găsit expresiei în hotărîrea comună privind ridicarea misiunilor diplomatice de la Berna șl București la rang de ambasadă. Considerăm că există posibilități de a dezvolta în continuare aceste relații, ceea ce corespunde atît intereselor popoarelor romîn și elvețian, cît și ale înțelegerii și colaborării internaționale în general".Tovarășul Ștefan Voitec, mulțumind pentru bunele urări adresate a transmis, la rîndul său, președintelui Confederației Elvețiene, cele mai bune urări de fericire, iar poporului elvețian urări de pace și prosperitate.între vicepreședintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, Ștefan Voitec și ambasadorul Elveției, a avut loc apoi o convorbire.La solemnitate și la convorbire au asistat Comeliu Mă- nescu, ministrul Afacerilor Externe. și Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat.Ambasadorul elvețian a fost însoțit de Fritz Adams, atașat.(Agerpres)
Sesiuni ale sfaturilor 
populare regionaleîn țară au continuat să aibă loc sesiuni ale Sfaturilor populare regionale în care s-a analizat felul în care a fost îndeplinit planul economic și execuția bugetului pe anul trecut, „Sesiunile au dezbătut și aprobat, totodată bugetul pe anul în curs.TIMIȘOARA. — în anul trecut industria locală a regiunii Banat a realizat în plus produse de larg consum în valoare de 11 milioane lei. Au fost date în folosință 1 760 de apartamente și 30 de magazine noi. s-a extins rețeaua de alimentare cu apă și cea electrică.Pentru acțiuni social-culturale, sfatul popular regional a alocat în acest an o sumă egală cu valoarea întregului buget al regiunii din anul 1956.BACĂU. — Din raportul prezentat la Sesiunea Sfatului popular regional Bacău a reieșit că bugetul pe anul trecut a fost îndeplinit cu un excedent de 18 milioane lei.Noul buget al Sfatului popular al regiunii Bacău prevede
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O producție a studioului cinematografic „București”

A

In curînd pe ecrane 
NOUL FILM ROMINESC

Scenariul: NICOLAE ȚIC, EUGEN MANDRIC, MIRCEA 
DRĂGAN

Regia: MIRCEA DRĂGAN 
Imaginea : AUREL SAMSON 
Muzica : THEODOR GRIGORIU 
Decoruri: ARH. LIVIU POPA

■>LICA GHEORGHIU, COLEA RĂUTU, ȘTEFAN CIUBOTA.' 
?RAȘU, GEORGE CALBOREANU, ILARION CIOBANU, 
KCOSTEL CONSTANTINESCU, GEORGE MĂRUȚĂ, FORY 
6ETERLE, TOMA DIMITRIU, V. RONEA, SANDU STICLA-! 
?RU, BORIS CIORNEI, DINU GHERASIM, GEORGE MOTTOI
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Cu:

Manifestări

consacrate
alegerilor

de la 3 martie
In întreaga țară se desfășoară 

în continuare diferite manifestări 
cultural'artistice, consacrate ale
gerilor de la 3 martie.

PLOIEȘTI. — Fiecare din cele 
peste 2 400 formații artistice de 
amatori care își desfășoară acti
vitatea îu regiunea Ploiești, și-au 
alcătuit pentru manifestările cui- 

e" 
va-

turale din cadrul campaniei 
lectorale programe cît mai 
riate. Programele cuprind dra
matizări după schițele lui Ca- 
ragiale, piese într-un act inspira* 
te din realitatea noastră de azi, 
versuri ale poeților contempo
rani și montaje literare muzicale 
în care sînt cîntate faptele con
structorilor socialismului.

La numeroase întreprinderi, 
schele petroliere și la căminele 
culturale din regiune au avut 
loo pînă acum 280 de adnnări 
cu tineri muncitori și munci* 
toare, colectiviști și mecaniza
tori din G.A.S. și S.M.T., care la 
3 martie vor vota pentru prima 
oară. Aceștia au ascultat expu
neri despre alegerile din trecut 
și de azi, despre drepturile de 
care se bucură tineretul din țara 
noastră.

★
GALAȚI. — în orașul Galați 

a fost înființat de curînd un 
„colț al deputatului". Aici sînt 
expuse fotografii și însemnări re- 
dînd aspecte din activitatea ce
tățenilor pentru gospodărirea și 
înfrumusețarea orașului. Multe 
din fotografii înfățișează mo
mente din munca desfășurată da 
deputați și cetățeni pentru înfăp
tuirea unor lucrări de interes ob
ștesc, cum sînt amenajarea unui 
parc pentru copii, construirea de 
trotuare, extinderea rețelei de 
apă potabilă etc. (Agerpres)

pentru diferite lucrări investiții de 141 733 000 lei. Pentru acțiunile social-culturale a fost alocată o sumă mai mare cu 13 milioane lei decît în a- nul trecut.CRAIOVA. — Realizări importante în dezvoltarea economică și social-culturală au fost obținute și în regiunea Oltenia. Industria locală a înființat în anul trecut 18 secții noi pentru valorificarea resurselor locale. în afara celor 2 377 de apartamente au fost realizate, din fondul de investiții, o fabrică de gheață la Tg.-Jiu și una de pîine la Stre- haia, o uzină electrică la Calafat, noi localuri de școli și unități sanitare etc.IAȘI. — Bugetul regiunii Iași pe anul 1963 este cu 75 milioane lei mai mare decît în 1962. Orașele regiunii se vor îmbogăți în acest an cu 2164 de apartamente, dintre care 1 800 se vor construi Ia Iași. Rețelele de apă și canalizare se vor extinde cu peste 30 kilometri. (Agerpres)
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U.R.S.S.: Aspect din timpul conslrucjiei noului pod pe rîul Dvina de la Arhanghelsk.

• TASS—MOSCOVA

La Budapesta :

Ședința Comitetului
Executiv al

La 6 februarie s-a deschis 
la Budapesta ședința 
Comitetului Executiv al 

Federației Mondiale a Tinere
tului Democrat. La lucrări 
participă delegații ale organi
zațiilor de tineret din 50 de 
țări din Asia, Africa, Europa și 
America. Din R. P. Romînă la 
lucrări participă tov. 
Ștefan, membru al 
C.C. al U.T.M.

Comitetul Executiv
cuta activitatea federației, va 
adopta planul de activitate și 
va fixa principalele acțiuni ce

vor avea loc anul acesta; tot
odată vor fi examinate reco
mandările în legătură 
ganizarea Conferinței 
naționale a tineretului 
dezarmare și
derea primirii de

Raportul de
F.M.T.D. a fost 
Piero Pieralli,
F.M.T.D.

După prezentarea raportului 
au început dezbaterile. Lucră
rile vor dura pînă la 9 februa
rie.

cu 01" 
inter- 

pentru 
în ve-

Andrei 
Biroului

va dis-

cererile
noi membri, 

activitate a 
prezentat de 
președintele

Rezohția GnferințM Onii

DANEMARCA; Șadința conducerii

Uniunii Tineretului Comunist

La Copenhaga a avut loc o ședință a conducerii Uniunii Tineretului Comunist din Danemarca care a discutat probleme în legătură cu situația internațională și a sarcinilor ce revin tineretului muncitor, mai ales în legătură cu încercările continue de a a- trage Danemarca în Comunitatea Economică Europeană. După cum relatează ziarul „LAND OG FOLK”, la ședință a fost adoptată o declarație în care se subliniază că în ciuda eșecului tratativelor de la Bruxelles, „pericolul ca Danemarca să fie subordonată Pieței comune încă nu.; a trecut”.Conducerea Uniunii Tineretului Comunist din Danemarca cere guvernului danez să înceapă neîntîrziat tratative comerciale cu toate țările care doresc să facă comerț cu Danemarca, inclusiv cu țările socialiste și neutre.
T ntr-o rezoluție 
/ a Conferinței

Uniunii Tine
retului Democrat din 
Suedia se t 
această țară 
să-și retragă 
de aderare i 
comună.

Sîntem i 
blocurilor

arată că 
i trebuie 
i cererea 
la Piața

împotriva 
comercia-

le și pentru un co
merț internațional li
ber fără discriminări. 
Suedia trebuie să 
facă comerț cu toate 
țările lumii și să ex
tindă relațiile cu ță
rile slab dezvoltate. 
Considerăm că co
merțul cu țările so
cialiste nu este sufi

cient dezvoltat și că I 
el trebuie să se lăr
gească pe baza avan
tajului reciproc.

In rezoluție se su
bliniază că tineretul 
din Suedia sprijină 
propunerea privind 
convocarea unei con
ferințe internaționale 
în problemele co
merțului.

FRANȚA: Declarațiile pmiliii ministru 
■» Pompiilau

PARIS 6 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la 5 februarie la Paris 
la un prînz în fața unor cores
pondenți ai presei franceze și 
străine, Georges Pompidou, pri
mul ministru al Franței, a de
clarat:

„N-am spus niciodată că în 
fața Angliei este închisă poarta 
spre Piața comună. Dar ea tre
buie să adere la această organi
zație numai în condițiile prevă
zute de tratatul de la Roma (cu 
privire Ia întemeierea Pieței co
mune — n.r.). Or, Anglia nu este 
în stare să accepte aceste con
diții7’.

Șeful guvernului francez a re
proșat reprezentanților Angliei 
la tratativele de Ia Bruxelles că 
ei nu au făcut decît concesii 
neînsemnate, nemanifestînd nă
zuința de a reglementa „proble
mele principale”. Pompidou a 
negat faptul că eșecul tratative
lor de Ia Bruxelles provoacă o

fisură în „unitatea” puterilor oc
cidentale.

El a adresat, de asemenea, 
Angliei reproșul că în domeniul 
militar ea preferă colaborarea 
strînsă cu S.U.A., colaborării cu 
țările Europei occidentale, în 
special cu Franța.

După ce a atras atenția asu
pra schimbării poziției S.U.A. în 
privința Pieței comune, Pompi
dou a lăsat să se înțeleagă că, 
în timp ce la început america
nii aveau față de ea o atitudine 
„foarte favorabilă”, astăzi ei în
cep să se teamă că acest bloc 
economic închis ar putea să con
stituie o barieră greu de trecut 
pentru exporturile americane în 
țările Europei occidentale. In 
felul acesta, după cum reiese din 
declarațiile șefului guvernului 
francez, S.U.A. sînt nevoite astăzi 
să culeagă roadele amare ale po
liticii lor în problemele așa-nu- 
mitei „integrări europene”.

Declarația guvernamentală 
a lui AdenauerBONN. — Miercuri dimineața, cancelarul Adenauer a prezentat parlamentului federal o declarație guvernamentală referitoare la politica externă și internă a R.F.G.în partea consacrată politicii externe, Adenauer a pus accentul pe faptul că Germania ocidentală nu intenționează să facă „o alegere" între partenerii săi din N.A.T.O., ci dorește să mențină relații bune cu toate celelalte puteri occidentale. Astfel, el a subliniat că strînsele relații cu Statele Unite sînt „esențiale" pentru R.F.G., s-a străduit să scoată în evidență importanța tratatului franco-vest-german, pe care a anunțat că îl va supune în curînd ratificării parlamentului, și, totodată, s-a pronunțat pentru admiterea Angliei în Piața comună.Cancelarul a făcut cunoscut că unul din obiectivele politicii vest-germane va fi „să contribuie la restabilirea unității membrilor Pieței comune și la primirea Marii Britanii", recunoscînd implicit că R.F.G. dorește să-și asume rolul de

arbitru în conflictele care pri- mejduiesc alianțele occidentale.R.F.G., a declarat, de asemenea, Adenauer, „va colabora din toate puterile la dezvoltarea unei forțe nucleare a N.A.T.O. cu condiția să împărtășească întru totul responsabilitatea" conducerii acesteia. Totodată, a precizat el, forța de luptă a actualelor formațiuni ale Bundeswehrului va fi întărită.Adenauer s-a situat pe aceleași poziții obstrucționiste ca deobicei, în problema germană. „Pentru noi — a spus el — nu poate exista nici un compromis în problema reunifi- cării sau în problema Berlinului".O mare parte a declarației guvernamentale a fost consacrată problemelor interne. Pentru prima dată Adenauer a recunoscut în mod deschis că „perioada de redresare rapidă s-a terminat". El a menționat că bugetul federal pe anul 1962, a înregistrat un deficit de 409 milioane mărci.

GENEVA: Conferința internațională 
pentru folosirea științei și tehnicii 

în interesul regiunilor 
insuficient dezvoltate

Intervenția reprezentantului R. P. Romine

GENEVA 6 — Trimisul spe
cial Agerpres, C. Benga, trans
mite :

Miercuri dimineața, în cadrul 
Conferinței Națiunilor Unite 
pentru folosirea științei și teh
nici în interesul regiunilor insu
ficient dezvoltate a avut loc șe
dința generală care a deschis 
dezbaterile asupra dezvoltării 
industriale. în cadrul ședinței au 
luat cuvîntul M. I. Mayobre, co
misar pentru dezvoltarea econo
mică pe lîngă Națiunile Unite, 
Z Paikert — R. S. Cehoslovacă, 
dr. I Szita — R. P. Ungară, A- 
nondo — Indonezia, Goodman 
— S.U.A., K. N. Plotnikov — 
U.R.S.S., A. Dorfman — Argen
tina și alții.

în legătură cu modul în care 
trebuie abordată problema indu
strializării țărilor în curg de dez
voltare au apărut puncte de ve
dere deosebite.

Reprezentanții tinerelor state 
din Asia și Africa au manifestat 
un mare interes față de proble
mele dezvoltării industriei grele, 
ale creării unei baze energetice 
proprii. Ei au subliniat că se poa
te vorbi de independență în ade
văratul sens al cuvîntului numai 
atunci cînd statul respectiv îm
bină o agricultură dezvoltată cu 
o industrie dezvoltată.

O serie de reprezentanți ai de
legațiilor occidentale, (de exem
plu al Belgiei) au pus accentul pe 
dezvoltarea în tinerele state a 
industriei ușoare. Acești vorbi
tori au defăimat ideea dezvoltării 
planificate a industriei grele în 
țările insuficient dezvoltate.

La dezbateri o mare atenție 
s-a acordat raportului lui K. N. 
Plotnikov, membru corespondent 
al Academiei de Științe a 
U.R.S.S.

Conducătorul delegației R. P. 
Romine, prof. dr. Roman Moldo
van, prim-vicepreședinte al Co* 
mitetului de Stat al Planificării, 
intervenind în dezbaterea pro
blemei aflate pe ordinea de zi, a 
scos în evidență cîteva aspecte 
privind necesitatea industriali
zării, ca mijloc de ridicare a ni
velului de trai și al schimbării 
poziției dezavantajoase din pre
zent a țărilor în curs de dezvol-

ITALIA: Puternice acțiuni 

greviste ale oamenilor muncii
ROMA. — Aproximativ un 

milion de muncitori de la uzinele 
particulare constructoare de ma
șini și metalurgice luptă de cîteva 
luni pentru recunoașterea dreptu
lui sindicatelor de a încheia con
tracte colective nu numai pe plan 
național, ci și în diferite între
prinderi.

La 5 februarie, muncitorii me- 
talurgiști din Millano, unde sînt 
concentrate un număr deosebit de 
mare de întreprinderi din această 
ramură industrială, au organizat o 
demonstrație de masă în „Piazza 
del Duomo“ — piața centrală a 
orașului. Muncitorii au hotărît să 
ocupe „Piazza del Duomo“ și să

nu o părăsească atîta timp cît nu 
va fi zdrobită rezistența patroni
lor.

Pretutindeni în întreprinderi se 
desfășoară strîngerea de mijloace 
pentru „fondul solidarității munci
torești" cu greviștii. Numai la Bo
logna în acest fond s-au colectat 
peste un milion de lire. Cele trei 
principale centrale sindicale din 
țară — Confederația Generală a 
Muncii din Italia, Confederația ita
liană a sindicatelor oamenilor 
muncii și Uniunea italiană a mun
cii — au hotărît în unanimitate să 
organizeze la 8 februarie o grevă 
generală de solidaritate cu meta- 
lurgiștii.

tare în cadrul diviziunii interna
ționale a muncii.

Se discută deseori a spus vor 
bitorul — în ce ordine, în ce pro
porții și cum trebuie să fie dez: 
voltate ramurile producției na
ționale în scopul de a asigura 
ritmul cel mai rapid al progre* 
sului economic și social. Noi sus
ținem acele păreri potrivit că
rora, ținînd seama de condițiile 
specifice ale fiecărei țări, pro
ducția industrială trebuie dezvol" 
tată cu prioritate, deoarece ea 
reprezintă forța motrice a dez
voltării tuturor celorlalte ramuri 
și a economiei în ansamblu și 
reprezintă calea cea mai eficace 
pentru a asigura utilizarea rațio
nală a resurselor de forțe de 
muncă. Numai prin dezvoltarea 
industriei este posibilă lărgirea 
exportului cu produse care, a- 
vînd un mare grad de prelucrare, 
sînt mai valoroase, ceea ce asi' 
gură creșterea resurselor nece
sare importurilor. Paralel cu in
dustrializarea unui număr impor
tant de regiuni ale lumii, tre" 
buie, în același timp, să admitem 
că în actuala diviziune interna
țională a muncii vor avea loc, 
fără îndoială, schimbări remarca
bile. Ar fi un nonsens să presir 
punem că țările în curs de dez" 
voltare vor continua să rămînă 
îndeosebi furnizoare de materii 
prime. Cert este că industriali
zarea determină profunde schim
bări în structura economică și 
socială a unei țări. In acest sens, 
industrializarea nu trebuie să fie 
concepută ca un scop în sine, ci 
ca un mijloc destinat ridicării 
nivelului de trai, care lărgește 
piața internă și dă un sens pro
fund acestui proces. Bineînțeles, 
industrializarea presupune o creș' 
tere proporțională a tuturor ra
murilor economice, în special a 
acelor ramuri ale industriei grele 
capabile să asigure reluarea pro
ducției de la o etapă la alta pe 
o scară mai înaltă.

în ce privește industrializarea 
ca proces care cuprinde econo
mia în ansamblu, considerăm ca 
elocvent faptul că dl. Anondo, 
referindu’se la experiența Indo
neziei, subliniază că în această 
țară în ultimul plan de dezvol
tare s-a dovedit necesitatea mo
dificării radicale a tipului tradi* 
țional de economie pe calea unui 
program de industrializare mo
dern, de a cărui realizare trebuie 
să se ocupe în special sectorul de 
stat. Este adevărat că industria
lizarea unei țări pune numeroase 
și diferite probleme, totuși am 
dori să subliniem — a spus vor
bitorul — că, potrivit experien
ței țării noastre, problema indus
trializării poate fi rezolvată din 
momentul în care au fost create 
condițiile necesare organizării 
producției pe baza proprietății 
sociale asupra mijloacelor de 
producție.

în concluzie, prof. dr. Roman 
Moldovan a arătat că este de cea 
mai mare importanță sprijinirea, 
consolidarea și lărgirea prin toate 
mijloacele, inclusiv prin institu
țiile O.N.U., a curentului favora
bil care s'a format în legătură 
cu necesitatea și posibilitatea in
dustrializării, precum și a efor
turilor pe care țările în curs de 
dezvoltare le fac în acest scop.

N. S. Hrușciov 
a primit un grup 

de conducători 
ai P. C. din AlgeriaMOSCOVA. — 6 (Agerpres). La 5 februarie, N. S. Hruș- ciov, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., a primit pe Bachir Hadj Aii, Sadek Hadj eres, Ab- delkader Baba conducători ai Partidului Comunist din Algeria.în timpul convorbirii s-a reafirmat că „Partidul Comunist al Uniunii Sovietice consideră că interzicerea activității Partidului Comunist din Algeria este o măsură nejustificată și antidemocratică și și-a exprimat speranța că Partidul Comunist din Algeria va avea și pe viitor posibilitatea de a activa spre binele poporului său”.în cursul convorbirii s-a subliniat uriașa însemnătate a victoriei poporului algerian în lupta sa pentru independență națională care a fost obținută datorită eforturilor tuturor forțelor antiimperia- liste național-patriotice și democratice ale poporului, a cărui parte integrantă o constituie comuniștii algerieni.Discutarea problemelor a- bordate în timpul întîlnirii s-a desfășurat în spiritul înțelegerii reciproce frățești și al unanimității.La convorbire a participat Boris Ponomariov, secretar al C.C. al P-C.U.S.
Prezențe rominești 

peste hotareCOPENHAGA 6 (Agerpres). — La 4 februarie, în numele guvernului danez, ministrul comerțului, Hilmar Bauns- gaard, a oferit un dineu în cinstea tovarășului Mihai Petri, adjunct al ministrului comerțului exterior al R. P. Romine, care a sosit la Copenhaga pentru semnarea acordului comercial de lungă durată între R. P. Romlnă și Danemarca.în toastul rostit, ministrul Baunsgaard a vorbit despre primirea călduroasă făcută în R. P. Romînă delegației economice daneze, pe care a condus-o în toamna anului 1962, despre realizările importante obținute de R. P. Romînă. El a subliniat necesitatea și posibilitatea dezvoltării relațiilor economice dintre cele două țări.în cuvîntul său, tovarășul Mihai Petri a mulțumit pentru primirea cordială și atenția manifestate de reprezentanții autorităților daneze și a subliniat posibilitățile reale de dezvoltare multilaterală a relațiilor dintre R. P. Romînă și Danemarca.
TOKIO 6 (Agerpres). — De 

curînd s-a deschis la magazi
nul universal Matsuzakaya din 
Tokio o expoziție romînească 
cu vînzare de vase de cerami
că și textile. Expoziția se 
bucură de aprecierea publicu
lui japonez.

Conferința de solidaritate 
a popoarelor afro-asiatice

MOSHI 6 (Agerpres). — Cea 
de-a treia conferință de solida
ritate a popoarelor Asiei și Africii 
își continuă lucrările.

La 5 februarie, în cadrul ședin
ței de dimineajă, conducătorul de
legației indiene la conferinjă, Lall, 
a exprimat mulțumiri guvernului și 
poporului Uniunii Sovietice pen
tru lupta sa permanentă pentru 
pace în întreaga lume și pentru 
promovarea politicii de coexi
stență pașnică. Salutăm uriașa con
tribuție pe care a adus-o Uniunea 
Sovietică la cauza dezarmării — a 
spus el. Fiecare țară din Asia și 
Africa cunoaște bine sprijinul 
uriaș pe care U.R.S.S. l-a acordat 
și îl acordă luptei pentru indepen
dența națională.

Conducătorul delegației indiene 
a cerut delegațiilor la conferință 
să lupfe pentru deplina indepen
dență națională a țărilor Asiei și 
Africii, pentru dezvoltarea lor eco
nomică împotriva mizeriei.

La cuvînf a urmat conducătorul 
delegației coloniei engleze Kenya, 
Oginga Odinga, vicepreședinte al 
Uniunii naționale africane din 
Kenya. Subliniind că țara se află 
pe cale spre independență, Odin
ga a cerut să se acorde indepen
dență Kenyei încă în acest an. Ne 
dăm seama, a subliniat conducă
torul delegației Kenyei, că nu se 
poare obține adevărata eliberare 
națională, dacă în economia noa
stră și în comerțul nostru vor do
mina țările capitaliste. De aceea, 
ne pronunțăm cu fermitate împo
triva Pieței comune, care este unul 
din cele mai primejdioase care 
de luptă ale neocolonialișfilor.

Oginga Odinga a cerut să se în
tărească unitatea popoarelor Asiei 
și Africii. Noi, a declarat el, spri
jinim întrutotul ideea panafrica- 
nismului, care urmărește crearea 
unui puternic bastion al libertății 
pe continentul african, pentru a 
face imposibilă imperialismului o 
nouă penetrație pe pămîntul afri
can.

Prof. Tokumațu Sakamoto, con
ducătorul delegației japoneze, a 
cerut lichidarea bazelor americane 
de pe pămîntul Japoniei și resti
tuirea către Japonia a Okinawei, 
ocupată în mod ilegal de S.U.A.

La ședința de dimineață a con
ferinței au mai luat cuvîntul repre
zentanții Algeriei și Indoneziei.

La ședința din seara zilei de 5 
februarie a celei de-a freia con
ferințe de solidaritate a popoare
lor Asiei și Africii a luat cuvîntul 
Mirzo Tursun-Zade, conducătorul 
delegației sovietice.

50 de milioane de oameni de 
pe globul pămîntesc mai suferă 
încă de pe urma dominației colo
niale, a spus în cuvîntul său Mirzo 
Tursun-Zade. Datoria noastră sfîn- 
tă este să-i ajutăm să se elibe
reze de acest jug.

Uniunea Sovietică, a spus vor
bitorul, se pronunță împotriva 
oricărui amestec în treburile in
terne ale altor popoare și state. 
Dar ea a considerat și consideră 
o datorie sfîntă a sa să acorde 
sprijin multilateral popoarelor în 
lupta lor pentru independența na
țională.

Coexistența pașnică creează con_ 
diții deosebit de favorabile pen
tru dezvoltarea și succesul final 
al mișcării oe eliberare națională 
în țările coloniale și dependente, 
a spus conducătorul delegației 
sovietice. Sîntem convinși că vic
toria deplină în lupta de eliberare 
națională poate fi obținută fără 
sacrificiul a sute de milioane de 
vieți omenești.

Tursun-Zade a subliniat necesi
tatea intensificării mai departe a 
luptei popoarelor pentru dezar
mare, interzicerea producției ar
mei nucleare și a experiențelor cu 
această armă. Dezarmarea totală, 
a subliniat el, va face disponibile 
fonduri uriașe care poț fi folosite 
penfru dezvoltarea economică a 
țărilor Asiei, Africii și Americii La
tine.

Referindu-se la criza din regi
unea Mării Caraibilor, Tursun-Zade 
a spus că Uniunea Sovietică a de
monstrat în cursul acestor eveni
mente că este devotată cauzei pă
cii și a dejucat planurile agresive 
ale imperialiștilor împotriva Cubei.

Li ședință au mai luat cuvîntul 
ri rnfanții Rhodesiei de nord, 
Liberiei, Ugandei și Vietnamului 
de sud.

Rezoluția Comitetului de pregătire 
a conferinței comerciale internaționale 

a O.N.U.
NEW YORK 6 (Agerpres). - La 

New York și-a încheiat lucrările 
prima sesiune a Comitetului de 
pregătire în. vederea convocării 
unei conferințe comerciale interna
ționale a O.N.U. La ultima sa șe
dință comitetul de pregătire a a- 
doptat o rezoluție care conține re
comandări în ce privește ordinea 
de zi a conferinței. Ordinea de zi 
preliminară a viitoarei conferințe, 
aprobată de comitet, cuprinde pro
bleme ca analiza tendințelor din 
comerțul internațional, nevoile co
merciale ale țărilor slab dezvol
tate, problemele comerțului dintre 
țările dezvoltate din punct de ve
dere industrial și țările mai puțin 
dezvoltate, problemele comerțului 
dintre țările cu sisteme sociale di
ferite.

Discuțiile care au avut loc în co
mitet au arătat că multe țări sînt 
din ce în ce mai îngrijorate în le
gătură cu politica blocurilor co
merciale și discriminării în comer
țul internațional, politică promo
vată de țările occidentale. în or
dinea de zi preliminară adoptată 
de comitet și-au găsit reflectarea 
propunerile Uniunii Sovietice în

dreptate spre dezvoltarea comer
țului reciproc avantajos, cum sînt 
problema comerțului dintre țările 
cu sisteme economice și sociale 
diferite, problema principiilor de 
bază care să reglementeze comer
țul internațional. Comitetul a fost 
de acord ca în cadrul problemelor 
generale privind situația și pers
pectivele comerțului internațional 
să fie examinat punctul propus de 
Uniunea Sovietică privind aspec
tele comerciale ale programului 
economic de dezarmare. O serie de 
delegații, Brazilia, Liban, Iordania 
și alte țări, au sprijinit propune
rea sovietică ca în cadrul confe
rinței să lie discutată problema 
creării unei organizații perma
nente de comerț internațional.

Totodată mersul lucrărilor comi
tetului de pregătire a demonstrat 
încă o dată că puterile occiden
tale continuă să se opună cu în
verșunare eforturilor îndreptate 
spre lichidarea discriminărilor în 
relațiile comerciale spre extinde
rea comerțului reciproc avantajos 
între țările cu sisteme sociale și 
economice diferite, cu nivel diferit 
de dezvoltare economică.

SCURTE ȘTIRI • SCURTE ȘTIRI • SCURTE ȘTIRI
Semnarea unui protocol 

cu privire la schimburile 
de mărfuri pe 1963 

între U.R.S.S. și Cuba

MOSCOVA. — La Moscova 
a fost semnat un protocol cu 
privire la schimbul de mărfuri 
dintre U.R.S.S. și Cuba pe 
anul 1963 și un acord cu pri
vire la acordarea unor credite 
sovietice pentru Cuba.

Documentele au fost sem
nate din împuternicirea gu
vernelor respective de Alber
to Morra Beceerra, ministrul 
comerțului exterior al Cubei, 
și de Mihail Kuzmin, locțiitor 
al ministrului comerțului 
exterior al U.R.S.S. La cere
monie au participat Anastas 
Mikoian, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și alte persoane ofi
ciale.

Dizolvarea parlamentului 
canadian

OTAWA. — După votul de 
neîncredere în guvern al par
lamentului canadian, primul 
ministru al Canadei, John 
Diefenbaker, a anunțat Ia 6 
februarie dizolvarea parla
mentului și stabilirea datei a- 
legerilor generale pentru 8 a- 
prilie 1963.

După cum transmite agen
ția U.P.L, premierul canadian 
a anunțat dizolvarea parla
mentului după o ședință de 
două ore a conducerii partidu
lui conservator, în cursul că
reia s-a hotărît ca el să rămî
nă mai departe în funcția de 
lider al partidului.

NEW YORK — U Thant, se
cretarul general al O.N.U., a 
anunțat că provincia Katanga 
nu mai este separată de Re
publica Congo.

In raportul despre situația 
din Congo prezentat Consi
liului de Securitate, U Thant 
și-a reafirmat, de asemenea, 
hotărirea de a nu evacua 
„prea devreme” trupele O.N.U.

din Congo, motivind acest lu
cru prin aceea că in Katanga 
„ar putea izbucni din nou 
mișcarea secesionistă”.

RIO DE JANEIRO. — In ca- 
drul une, întrevederi cu lide
rii mișcării sindicale brazi
lieni, Joao Goulart, președin
tele Braziliei a declarat: 
„Țara noastră va fi ca și pînă 
acum adeptă a principiului 
autodeterminării popoarelor. 
Atît în timpul crizei din Ma
rea Caraibilor, cît și în pre
zent, a spus el, poziția Brazi
liei a fost și este poziția unei 
țări libere, care apără o poli
tică externă suverană”.

Scopul vizitei 
lui Gilpatric în Japonia

TOKIO. — La 5 februarie mini
strul adjunct de război al S.U.A., 
Rosweill Gilpatric, a sosit la Tokio 
pentru convorbiri cu oficialitățile 
militare japoneze. Deși scopurile 
vizitei lui Gilpatric sînt ținute în 
cel mai strict secret, agențiile de 
presă occidentale sînt unanime în 
a încadra această vizită în efortu
rile generale ale anumitor cercuri 
din S.U.A. de a intensifica înarma
rea Japoniei și de a o determina 
să accepte prezența în porturile 
sale a submarinelor atomice ame
ricane.

STRASSBURG. — La 5 fe
bruarie au început la Stras- 
sburg dezbateri politice în 
așa numitul „parlament” al 
reprezentanților celor șase 
țări membre ale Pieței comu
ne. Dezbaterile s-au axat asu
pra tratativelor de la Bruxel
les în problema admiterii An
gliei în Piața comună. Majo
ritatea vorbitorilor au decla
rat, după cum reiese din rela
tările agențiilor de presă, că 
eșecul tratativelor de Ia Bru
xelles se datorește exclusiv 
poziție, adoptate de reprezen
tantul francez.

BONN. — Pentru ca să nu 
vizioneze un film despre ma
rea bătălie de pe Volga, pre

zentat la 31 ianuarie de televi
ziunea vest-germană, soldații 
din R.F.G. au fost puși pe ne
așteptate în stare de alarmă. 
„Alarma preventivă împotriva 
televiziunii”, cum au numit-o 
militarii vest-germani, a fost 
ordonată direct de inspectorul 
general al Bundeswehrului, 
Foertsch.

La 20 de ani de la istorica 
înfrîngere a cotropitorilor fas
ciști în marea bătălie de pe 
Volga, stafiile naziste își fac 
încă de cap în statul de la 
Bonn.

BERLIN. — La 5 februarie, am
basadorul U.R.S.S. în R.D.G., P. A. 
Abrasimov, a vizitat pe președin
tele Camerei Populare a R. D. 
Germane, Johannes Dieckmann, și 
i-a remis scrisoarea președintelui 
Sovietului Uniunii al Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., I. Spiridinov, 
și președintelui Sovietului Națio
nalităților al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., I. Peive, referitoare la 
procesul intentat Uniunii persoa
nelor’ persecutate de naziști.

MOSCOVA. ■— Dr. Abdel Aziz 
As-Saed, ministrul învățămîntului 
superior și președintele Comitetu
lui superior pentru legături cultu
rale cu străinătatea, a sosit la 5 
februarie la Moscova în fruntea 
delegației guvernamentale a R.A.U. 
Delegația condusă de el va duce 
tratative cu privire la planul de 
colaborare culturală și științifică 
dintre Uniunea Sovietică și R.A.U. 
pe anii 1963—1964.

• MOSCOVA. — In U.R.S.S 
a început tradiționala „sărbă
toare a iernii rusești”.

SOFIA. — La adunarea anuală 
de dare de seamă a Academiei de 
științe agricole din Sofia, care a 
avut loc la 5 februarie, a luat cu- 
vintul Todor Jivkov, prim-secre
tar al C.C. al P.C. Bulgar, preșe
dintele Consiliului de Miniștri.

LONDRA. — Este de datoria gu
vernului să contribuie pe toate 
căile la dezvoltarea comerțului an- 
glo-sovietic, a declarat Ia 5 fe
bruarie în Camera Comunelor de

putatul laburist independent Emrys 
Hughes.

Guvernul Angliei, a subliniat 
Hughes, trebuie să salute orice ini
țiativă „îndreptată spre îmbunătă
țirea relațiilor cu Uniunea Sovie
tică".

• LONDRA. — La 4 fe
bruarie, în Camera Comune
lor, Douglas Jay, a prezentat 
spre examinarea parlamentu
lui în numele partidului labu
rist o moțiune de neîncredere 
în guvern, care prin politica 
sa economică a sortit șomaju
lui peste 860 000 de persoane.

Anglia : 2 456 de greve 
în 1962

LONDRA. — In cursul anu
lui 1962 au avut loc in Anglia 
2 456 de greve la care au par
ticipat 4 421 200 de muncitori.

Grevele menționate au dus 
la pierderea a 5 794 000 de 
zile de muncă, cifră care re
prezintă dublul numărului de 
zile pierdute in 1961.

Greva tipograiilor 
din New York continuă

NEW YORK. — După cum 
anunță agenția Reuter, la tra
tativele dintre reprezentanții 
tipografilor greviști din New 
York și reprezentanții proprie
tarilor de ziare, nu s-a reușit 
încă să se ajungă la un acord 
pentru a pune capăt grevei ti
pografilor care durează de 61 
de zile.

S-a descoperit hidrogen 
pe Lună

9 LENINGRAD. Cunoscutul as
tronom sovietic Nikolai Kozîrev a 
descoperit hidrogen pe Lună. Dr. 
Kozîrev a terminat prelucrarea fo
tografiilor spectrelbr craterului A- 
ristah din Lună. El a cercetat in
diciile emanării unor gaze vulca
nice și a constatat că din crater 
emană hidrogen. O serie de spec- 
trograme ale craterului Aristah au 
fost obținute prin telesCopul-reflec- 
tor de la Observatorul de astrofi
zica din Crimeea. In spectrul părții

centrale a craterului au fost des
coperite cîteva dungi luminoase 
provocate de gazele care emană 
din crater. Măsurarea lungimii de 
unde a dungilor obținute și com
pararea lor cu spectrele obținute 
în laborator duc la concluzia că 
izvoarele de luminiscență sînt con
stituite de hidrogenul molecular. 
Reacțiile chimice care dau naștere 
hidrogenului au loc de obicei la 
temperaturi înalte. De aceea, ema
narea hidrogenului din craterele 
Lunii dovedește existența unor 
temperaturi înalte în interiorul 
Lunii.

O nouă clasificare 
a virusurilor

LENINGRAD. Virusurile con
stituie în natura vie un regn a- 
parte, paralel cu regnul vegetal și 
cu regnul animal.

Această teză, formulată pentru • 
prima oară, se află la baza noii 
clasificări raționale a virusurilor 
alcătuită de savanții sovietici So
fia Gaidamovici și Viktor Jdanov.

Clasificarea elaborată Se înte
meiază pe faptul că virusurile au 
o structură acelulară și un proce
deu special de înmulțire. Regnul 
virusurilor a fost împărțit de oa
menii de știință sovietici în două 
tipuri (clase). Primul tip, care con
ține Arn (acid ribonucleic), a fost 
denumit tipul Ivanovski, după nu
mele microbiologului rus, descope
ritorul virusurilor. Celălalt tip, 
care conține Adn (acid dezoxiri- 
bonucleic), a primit numele de jen- 
neriu, în amintirea savantului en
glez Jenner, care a studiat variola. 
Oamenii de știință, au acordat o 
înaltă prețuire noii clasificări, sub
liniind că ea permite să se siste
matizeze și să se acumuleze cunoș- 
tiințe despre virusuri, ușurează 
studierea principiilor de diagnos
ticare și de tratament al bolilor. 
Acad. prof. dr. Ștefan S. Nicolau, 
director al Institutului de inframi- 
crobiologie al Academiei R.P.R., 
membru asociat străin al Acade
miei de Științe Medicale a U.R.S.S., 
a apreciat pozitiv această lucrare.

• MADRID, — De ce spa
niolii citesc puține cărți ? 
Răspunsul la această întrebare 
îl dă publicația „Revista 
Grand Via” din Barcelona, 
care a publicat recent date 
deosebit de interesante din ra

portul oficial al Consiliului 
administrativ al Institutului 
cărții spaniole.

Potrivit datelor publicate, în 
Spania există numai 800 de 
biblioteci publice, inclusiv cele 
universitare, în timp ce numă
rul consiliilor municipale a- 
junge la 9 212. Fondul de cărți 
ai tuturor bibliotecilor din 
țară nu depășește 7 800 000 vo
lume, ceea ce pentru o popu
lație de 30 milioane de oa
meni reprezintă 0,26 cărți 
pentru fiecare spaniol.

„Revista Grand Via” scrie 
că această situație se datorește 
prețului foarte ridicat al cărți
lor și puterii scăzute de cum
părare a spaniolilor, care pot 
cheltui pentru cărți numai 30 
de pesetas pe an.

Dacă lucrurile vor rămîne 
neschimbate atunci, pentru a 
asigura fiecărui spaniol cel 
puțin o carte, este nevoie, fără 
a ține seama de creșterea 
populației, de aproape... 160 de 
ani.

WASHINGTON. - Președintele 
Kennedy a adresat Congresului 
S.U.A. un mesaj în problemele mă
surilor ce urmează să fie între
prinse pentru reducerea cazurilor 
de îmbolnăviri psihice în rîndu- 
rile cetățenilor americani. Mesajul 
subliniază că în fiecare an se în
registrează aproximativ 125 000 de 
cazuri noi de bolnavi mintali.

SAIGON. — în vrma cioc
nirilor care au avut loc la 5 
februarie între forțele patrio
tice și trupele diemiste în pro
vinciile Chuong Thîen și Xu- 
yen, la 150 mile sud-vest de 
Saigon, trupele diemiste au su
ferit noi pierderi. Potrivit re
latărilor corespondentului din 
Saigon al agenției Associated 
Press, peste 60 de ostași die- 
miști au fost uciși și răniți. 
Partizanii au capturat un mare 
număr de arme. In luptele < j 
au avut loc în regiunea rîu- 
lui Cua Lon din provincia Xu- 
yen, trupele diemiste au pier
dut o vedetă și o navă de de
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