
I

©ibliotsc8 *

cinteia
tineretului

Anul XIX, seria II nr. 4292

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

Muncitor

Duminică 3 martie 1963

Tineri de la sate
și din

orașele raionale

Maistrul principal Badea 
Robitu, din secția mecanică 
grea a Uzinelor de utilaj 
greu „Progresul"-Brăila, îm
preună cu Alexandru Ște- 
fănescu, mecanic, și Nicolae 
Ungureanu, controlor de ca
litate, verifică functionarea 
mecanismului de ridicare ai 
unui excavator de 0,3 m1.

Foto: AGERPRES

Numeroase gospodării agri
cole colective din regiunea 
Galafi, sînt gata să înceapă 
campania agricolă de primă
vară încă din prima zi bună de 
lucru. Toate mașinile și utila
jele necesare muncilor de pri
măvară au fost revizuite. Co
lectiviștii din comunele Bra
niștea, Foltești și Nămoloasa-

Sat și-au pregătit semințele ne
cesare însămințărilor de pri
măvară, au transportat însem
nate cantități de gunoi la cimp 
și au luat măsuri pentru efec
tuarea însămintărilor în perioa
de optime.

O dată cu pregătirea semin
țelor, gospodăriile din regiu
ne continuă transportul îngră-

șămintelor la cîmp. Pînă acum 
au fost cărate pe ogoare aproa
pe 100 000 tone îngrășăminte 
naturale. Gospodăriile din ra
ioanele de deal ale regiunii fac 
pregătiri pentru plantările de 
primăvară de vii și pomi șl 
continuă, totodată, stropitul in 
livezi.

(Agerpres)

CERE CALIFICARE ÎNALTA
ombinatul side
rurgic Hunedoara 
trebuie să produ
că în acest an, față 
de realizările din 
L962, cu 10 la sută 
mai mult oțel, cu

12 la sută mai multe laminate 
(bluming), cu 18 la sută mai 
multă fontă. Este evident pen
tru oricine că îndeplinirea a- 
cestor prevederi cere din par
tea siderurgiștilor să-și or
ganizeze mai bine munca, să 
obțină indici superiori de uti
lizare a agregatelor, pentru ca 
să folosească mai complet ca
pacitățile de producție. Or, 
toate acestea nu pot fi reali
zate decît în condițiile unei 
înalte calificări, în condițiile 
în care fiecare muncitor, la 
postul său de lucru, stăpî- 
nește temeinic procesul tehno
logic.

Iată de ce, la indicația co
mitetului de partid, conduce
rea combinatului, împreună 
cu organizația U.T.M. și comi
tetul sindicatului, și-a propus 
să întreprindă în acest an o 
largă acțiune de perfecționare 
a pregătirii profesionale a 
muncitorilor.

Principala formă prin care, 
se poate realiza acest lucru s-a 
considerat a fi cursurile de 
ridicare a calificării. Comite
tul U.T.M. pe combinat, în 
urma consultării cu un nu
măr mare de tineri, a cerce
tării situației la fiecare loc 
de muncă, a propus conduce
rii tehnico-administrative să 
organizeze cursuri în fiecare 
secție. Propunerea a fost con
siderată bună. S-a hotărît să 
se organizeze peste 100 de 
cursuri pe schimburi; s-au luat 
măsuri ca lecțiile să se țină 
din 3 în 3 săptămîni, astfel ca 
aceeași temă să se poată pre
da la toate schimburile.

Recrutarea cursanților con
stituie — după cum se știe — 
una din condițiile de bază 
pentru buna desfășurare a în- 
vățămîn tului profesional.

Comitetul U.T.M. a propus

----

conducerii combinatului orga
nizarea unei consfătuiri cu 
toți factorii de răspundere, în 
care să se dea indicații preci
se în legătură cu organizarea 
cursurilor — în mod diferen
țiat, pe meserii și grad de pre
gătire. La laminorul de 1000 
mm, de pildă, n-a rămas în a- 
fara cursurilor nici un mun
citor.

Faptul că aici au fost cu
prinși toți tinerii în cursuri se 
datorește desigur și muncii 
politice desfășurate de orga
nizația U.T.M. Despre necesi
tatea ca toți tinerii să învețe.

Despre desfășurarea 
cursurilor de ridicare a 

calificării 
in Combinatul 

siderurgic Hunedoara

pictură și artă grafică
Casa regională a creației popu

lare și Muzeul regional Suceava 
au deschis o expoziție de foto
grafii intitulată „Regiunea Su
ceava în plină dezvoltare”.

în sălile muzeului s-a deschis, 
de asemenea, o expoziție de pic
tură și grafică, care cuprinde 100 
de lucrări.

Expozițiile redau aspecte ale 
vieții noi de pe meleagurile Mol
dovei de nord, din întreprinde
rile industriale și de pe șantiere
le de construcții din regiune, 
chipuri de fruntași în producție 
etc.

(Agerpres)

♦

Sporesc 
de

Colectiviștii din 
Cîndești, raionul 
Buhuși, sînt preo
cupați ca anul a- 
cesta să trimită 
mult mai multe 
produse agroali- 
mentare pe piețele 
orașelor. Ei au con
tractat cu statul 
90 000 litri de lapte 
și 6 000 kg caș de 
oaie, cu 60 000 litri 
lapte și cu 3 000 kg 
caș de oaie, mai 
mult ca anul tre-
cut.
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! Populare!

IM
Să dăm

votul nostru

candidaților

Frontuluigate de cerințele producției. 
Cum s-a procedat în această 
privință ?

„înainte de a se stabili te- 
maticile — spunea inginerul 
Iancu Mihuț — lectorii noștri, 
maiștri și ingineri cu multă 
experiență în producție, au 
stat de vorbă cu un număr 
mare de tineri, cu șefii de e- 
chipă, controlorii tehnici de 
calitate. In acest fel ei și-au 
putut forma o părere clară 
privind nivelul de cunoștințe 
al fiecărui tînăr. Pe de altă 
parte, la alcătuirea tematici
lor s-a ținut seama, în mod 
deosebit, de deficiențele ce 
s-au manifestat anuț trecut în 
procesul de producție. Am să 
dau un exemplu. Una din 
cauzele care a generat în 1962 
un procent ridicat de rebut a 
fost încălzirea necorespunză
toare a lingourilor. Nu toți 
cuptorarii știau să facă deo
sebire între calitățile de oțe
luri aflate în cuptoare și, ca 
atare, nu asigurau un proces 
de încălzire corespunzător. 
Lecția „Defectele de încălzire, 
cauzele și prevenirea lor” a 
urmărit să-i ajute pe tineri 
tocmai în această direcție. 
După aceleași principii s-au 
condus lectorii și Ia stabilirea 
altor teme: „Cum se face în
treținerea și repararea cup
toarelor”, „Factorii determi
nant în prelungirea duratei

Democrației

!• Atenția cu care asculți fie- j 
f care lecție, este primul cri-1 
ț teriu al bunei pregătiri. Cei j 
( doi elevi — Adriana Marian j 
fși Constantinescu Marceli 
Î|dln clasa a Xl-a C a Școlii) 

medii nr. 32 Filimon Sîrbu 
din București — după cum 
arată șl iotograiia, aplică în

( practică acest principiu.

SATULUI■rmTn

de Petru Vintilâ

Sînt trecute acolo

în pagina a ll-a
excursie la Kiev,

(Continuare în pag. a IlI-a)

CONSTANTIN PRIESCU 
ROMULUS LAL

GOiȚr

Foto: AGERPRES

t

pentru construcțiile zootehnice

Concurs „Cine știe,
că-

lajului
(Agerpres) (Agerpres)

aerului 
cu 250 
reduce 
consu-

interesant 
temă „Rea- 

poporulul 
anii regi

li 
vor acorda premii.

FLORENTIN 
POPESCU 

elev

anul 1963.
TACHE 

VASILACHE 
colectivist

Il-a fază, în urma 
reia vor ti desemnați 
cîștigătorii, cărora 
se

un angaja- 
care și Modernizarea uti

să-și ridice măiestria profe
sională, s-a discutat în mod 
temeinic în adunările generale 
U.T.M. Ele au adoptat hotărîri 
care prevăd participarea la 
cursurile de ridicare a califi
cării ca o necesitate, o sarci
nă de organizație pentru fie
care utemist.

Pe întregul combinat au 
fost astfel cuprinși în învăță- 
mîntul profesional peste 3 500 
de tineri.

Dar, după cum este binecu
noscut, nu e suficient numai 
ca aceste cursuri să fie orga
nizate. Principalul e ca lec
țiile predate să fie strîns le-

f Sub plapuma groasă a ză-) 
( pezii, griul a vegetat bine I 
i — constată inginerul agro- j 
J nom Nicolae Trifan, de la) 
( gospodăria agricolă colec- [ 
' tivă din comuna Bolești, re- j 

giunea Bacău. Semn că pes- j 
j te cîteva luni, pe cimpul a-) 
(cesta întins vor undui în ] 
( soare bogate holde aurii, j 

Foto: AGERPRES j

valorificările pe bază 
contract cu statul

Pregătesc < 
plantările 
de pomi

La sfîrșit de săptămînă
DIALOG CU 

CORESPONDENTUL 
VOLUNTAR

inerilor care vo
tează. acum pentru 
prima oară, mă 
simt dator — ca 
martor al unor 
stări de lucruri 
mai vechi — să le

înfățișez niște aduceri aminte 
văzute și trăite: știți cite cine
matografe sătești erau în Ro- 
mînia burghezo-moșierească ? 
Nici unul! Știți cîți țărani a- 
veau aparate de radio ? Nici 
unul! Știți cîte terenuri de 
sport Și cîte cluburi sportive 
erau odinioară la sate ? Nici- 
unul I Nu era absolut nici o li
brărie sătească iar comunele 
electrificate le puteai număra 
băbește, pe degete.

Acum avem cîteva mii de 
sate electrificate, nu e sat fără 
școală, cămin cultural și biblio
tecă, fără o formație artistică 
de amatori. In fața ultimului 
bordei din sat, președintele 
gospodăriei colective din To
praisar îmi spunea : „Trebuie 
să păstrăm măcar unul, să se 
uite tineretul la acoperișul de 
pămînt bătut, la dușumeaua de 
lut și la prichiciul de seînduri, 
fiindcă altfel le vine greu tine
rilor să ne creadă în ce mize
rie am trăit pe vremea moșie
rilor". Ionus Caiali din Toprai
sar are dreptate. Acum Toprai- 
sarul e în cea mai mare parte 
un sat cu locuințe noi, căminul 
cultural seamănă cu un adevă
rat palat, cu o bibliotecă de 
cîteva mii de volume, cu cine
matograf, cu sală de spectacole 
și cu un club unde poți citi 
ziarele, poți juca șah, domino 
și tenis de masă. In Topraisar 
zeci de tineri colectiviști au

motociclete și biciclete, sînt 
sute de aparate de radio.

Dar numai la Topraisar ? 
Odinioară pe hornurile și aco
perișurile caselor țărănești 
clămpăneau numai berzele, ve
deai numai cuiburile lor de 
paie, ca niște pălării neobiș
nuite, enorme. Acum, în locul 
lor se înalță antenele de radio 
și de televiziune. Anul trecut 
am participat la o consfătuine 
cu cititorii din comuna Ștoro- 
băneașa, raionul Alexandria. 
Era într-o duminică și, drept 
să spun, îmi părea rău că pier
dusem meciul campionatului 
de fotbal. Dar iată că ajuns la 
Ștorobăneasa, am găsit adunați 
in fața televizorului de la că
minul cultural cîteva sute de 
tineri care aplaudau frenetic 
șuturile lui Zavoda și inter
vențiile lui Voinescu. Am stat 
și eu la meci, iar după aceea 
am discutat cu trei sute de ti
neri despre poezie. Cine călă
torește la Lovrin, poate vedea 
pe mulți colectiviști tineri mer- 
gînd la lucru pe tarlale cu bi
cicletele. Să mai amintesc oare 
că la Lovrin există de vreo 
trei ani încoace cinematograf 
cu ecran lat ?

In sute de sate pe unde am 
călătorit în acești ani am văzut 
un lucru care merită să fie po
vestit. In fața clădirilor sfatu
rilor populare au fost așezate 
niște panouri mari de lemn 
sau de tablă. Pe ele stau scrise 
două șiruri de cifre, unul pri
vitor la trecut, celălalt privitor

la prezent.
ca într-o cronică vie, ca în- 
tr-un răboj modern, înfăptui
rile pe plan local: atîtea sute 
de case noi, S.M.T.-ul, moara, 
brutăria, școala, căminul cul
tural, sînt numărate apara
tele de radio, motocicletele, bi
cicletele, aragazele, garniturile 
noi de mobilă cumpărate de 
colectiviști, televizoarele, mași
nile de spălat rufe, magazinele 
nou deschise, construcțiile noi 
ale gospodăriei colective, avu
tul obștesc al gospodăriei. Sînt 
așezate, așadar, față în față: 
trecutul cu prezentul, bezna cu 
lumina, mizeria cu drumul spre 
belșug.

S-a pomenit odinioară mă
car intr-un singur sat să vezi 
organizat un curs agrotehnic, 
s-a pomenit undeva să vezi o 
„casă-laborator" dotată cu mi
croscop, cu o expoziție miciu
rinistă, și cu un teren de expe
riențe agricole ? S-a pomenit 
odinioară să vezi plecați la 
școli înalte cite 30-40 de copii 
de țărani dintr-un singur sat? 
Nu s-a pomenit, fiindcă dru
mul lor spre cultură era închis 
de nenumărate opreliști.

In cealaltă parte a țării, în 
Dobrogea, în comuna Tudor 
Vladimirescu, am văzut pe bi
bliotecara căminului cultural 
dînd cărți pînâ la miezul nop
ții. Nu mai prididea cu împăr
țitul cărților ?i nu m-am mirat 
cînd a doua zi, la sectorul zo
otehnic al gospodăriei, în mina 
unei simple mulgătoare de vaci

am zărit un volum cu poeziile 
lui Eminescu. La Oltina, am 
fost martor la o scenă cu totul 
obișnuită: bibliotecara cămi
nului cultural venise la pre
ședintele gospodăriei colective 
să-i semneze o chitanță în va
loare de cinci mii de lei cu care 
cumpărase cărțile nou apărute. 
Cind s-a mai cumpărat odini
oară într-un sat cărți de atî- 
ția bani ? In gara nouă din 
Constanța am văzut astă-vară 
un tren O.N.T. în care erau cî
teva sute de țărani colectiviști. 
Plecau în
Moscova și Leningrad. Cînd 
mai plecau odinioară țăranii 
noștri în excursie în străină
tate ?

Toate acestea vorbesc din 
plin despre viața nouă a sa- 

' tului, se vede în toate, de la 
construcțiile puternice ale gos
podăriilor colective pînă la ca
sele noi ale colectiviștilor, de 
la căminul cultural, pînă la 

aparatul de radio și policioara 
cu cărți din casele oamenilor. 
Sînt semnele convingătoare ale 
belșugului socialist.

Sînt condiții ca 
aceste cantități de 
produse să fie de
pășite, iar contrac
tele cu organizații
le comerciale ale 
statului să fie su
plimentate. Teme
iurile acestor spe
ranțe de viitor ? 
Munca plină de în
suflețire, calificarea 
superioară pe care 
o au tinerii îngriji
tori de animale. Vi
tele vor fi îngrijite 
și hrănite mai bine,

după greutatea cor
porală și după pro
ducția pe care o dau. 
Este
ment pe 
l-au luat în aduna
rea generală U.T.M. 
în care au discutat 
despre contribuția 
pe care o vor adu
ce ei la îndeplini
rea planului de 
producție al G.A.C. 
pe

Colectiviștii din Oltenia se pre
gătesc pentru plantările de pomi. 
Ei au făcut, pînă acum, gropi pe 
aproape 3 000 hectare din cele 
4 000, prevăzute să fie plantate în 
primăvara acestui an. în gospodă
riile colective din raioanele Ol- 
tețu, Strehaia, Turnu Severin și Se- 
garcea, aceste lucrări au și fost 
terminate.

Gospodăriile din regiune și-au 
procurat materialul săditor din cele 
mai productive soiuri prevăzute a 
fi extinse în regiune. Concomitent 
cu lucrările de pregătire pentru 
noile plantări, colectiviștii conti
nuă lucrările de stropit în livezi 
împotriva dăunătorilor.

(Agerpres)

ta Școala medie B. 
P. Hașdeu din Buzău, 
se desfășoară, în pre
zent, un 
concurs cu
Uzări ale 
nostru In

mului democrat popu
lar”.

Numărul participau- 
ților înscriși e mare. 
Pînă acum, a avut loc 
prima fază. Cîștigăto- 
rii vor concura în a

La furnalul nr. 5 de 700 mc 
de la Hunedoara a început zi
lele acestea reconstrucția pri
mului cauper (agregat pentru 
preîncălzirea aerului necesar 
elaborării fontei). La grăta
rele cauperului se folosesc 
materiale refractare de un 
profil nou, tip fagure. Aces
tea permit creșterea suprafe-

ței specifice de încălzire cu 
50 la sută față de vechile pro
file de materiale refractare și 
mărirea temperaturii 
de insuflare în furnal 
grade Celsius. Se va 
astfel la acest agregat 
mul de cocs și va crește pro
ducția de fontă.

în cei 15 ani de la organi-

Pentru realizarea unui nu
măr mare de construcții agro
zootehnice necesare dezvoltării 
șeptelului, unitățile Ministeru
lui Industriei Construcțiilor au 
realizat în ultimul timp o se
rie de materiale noi, foarte 
economicoase, care înlocuiesc 
în bune condiții cărămida și 
lemnul, folosite în mod curent 
la aceste construcții. De pildă, 
pentru construirea grajdurilor 
se fabrică în acest an în can
tități industriale blocuri com-

zarea producției de materiale 
refractare, acest sector indus
trial s-a dezvoltat continuu, 
ajungînd să realizeze astăzi 
toate sortimentele de produse 
silico-aluminoase și peste 80 
la sută din cele de silică soli
citate de întreprinderile din 
țară.

primate. Acestea au o dimen
siune echivalentă cu a 7,5 că
rămizi obișnuite, ele costă de 
două ori mai ieftin decît cără
mida normală, asigură o foarte 
bună izolare și un ritm al lu
crărilor de construcții de circa 
trei ori mai mare.

La fabricarea acestor blocuri 
sînt folosite deșeurile de la fa
bricile de produse ceramice și 
alte materiale care pînă nu de 
mult se aruncau.

Pentru izolarea termică a a- 
cestor construcții, muncitorii 
de la fabrica „Izolatorul* din 
București au realizat în acest 
an un nou produs — plăcile din 
cojile de floarea-soarelui în a- 
mestec cu bitum și acoperite 
cu foi de carton asfaltat. Noul 
produs a și fost aplicat la con
struirea grajdurilor de la 
G.A.S. Tărtășești și Afumați, 
regiunea București. El va în
locui în bune condiții cheres
teaua de rășinoase.

Arhitectul Iulius Iordan și 
muncitorul Ion Pîrvulescu, de 
la Întreprinderea de prefabri
cate „Progresul" din Capitală, 
pregătesc linia tehnologică 
pentru noul tip de panouri 
mari, necesare blocurilor de 

locuințe cu patru etaje.



Vedere a noilor construcții din Piața Unirii din Iași
Foto: AGERPRES

„CASA-MIWION CREANGĂ*

■
i e-am lăsat spre Tg. 

Neamț, pe drumul ce 
trece prin valea O- 
zanei. Străbatem mi
nunata dumbravă de 
peste apa Nemfișo- 
rului, lăsăm în urmă 

cotitura Țipirigului și iată-ne în 
Humulești, satul lui Ion Creangă.

Cauți cu privirile în dreap
ta și stingă, prinzi din drum 
conturul căsuțelor albe, cu mușca
te la terestre, cu ogrăzi și grădini 
largi, pătrunzi tot mai mult în ini
ma lui și, cu cit înaintezi, te co
pleșește amintirea băiețașului năz
drăvan de altădată. Parcă-I și 
auzi, de undeva dintr-un ungher al 
timpului, depănîndu-și nostalgic a- 
ducerile-i aminte despre Humuleș- 
tii copilăriei lui : „Stau cite o dată 
și-mi aduc aminte ce vremi și ce 
oameni mai erau în părțile noas
tre...'.

Sînfem la încrucișarea celor 
două șosele ce vin dinspre Pia
tra și Roman și numai la vreo sută 
de metri dăm de casa lui Creangă. 
Mai întîi o curte mare, împreimuită 
cu un gard înalt de nuiele, tăblița 
de pe poartă pe care stă scris cu 
litere mari „Casa-muzeu Ion 
Creangă" apoi în curte, pitită, bă- 
trînă și albă, cu o grădină întinsă 
de jur împrejur, „Casa lui Ion 
Creangă 1837—1889', cum scrie 
pe o altă placă prinsă pe pere
tele dinspre răsărit. In cele două 
încăperi din față, cu înfățișarea lor 
de odinioară, ai să dai de un mic 
muzeu alcătuit din portrete de fa

milie, o seamă de documente și 
scrisori originale, înfățișînd aspecte 
diferite din viața familiei și a po
vestitorului, matricula elevului Ște- 
fănescu Ion de la școala domneas
că din Tîrg, operele scriitorului în 
diverse ediții și limbi, în frunte 
cu Basmele și Amintirile sale ce
lebre. Jn cealaltă cameră te în- 
tîmpină dintr-odată o seamă de 
lucruri, relicve, din cele cu care 
povestitorul de mai tîrziu și-a ilus
trat fermecătoarele sale Amintiri 

însemnări 
millllllHIIIIIIIIIHIIIIIilIlllilIlil

din copilărie. In sfînga, „cuptoriul 
cu prichiciul vetrei cel humuit, de 
care mă țineam cînd începusem a 
merge copăcel, și sfîlpul hornului 
unde lega mama o sfoară cu mo
tocei la capăt, de crăpau mițele 
jucîndu-se cu ei...'. Intr-un cui, 
atîrnă, astăzi blajin, „Sfîntul Nico
lai făcătorul de vînătăi..' pe care 
Moș Fotea, cojocarul satului, îl a- 
dusese „dar de școală nouă". Apoi 
măsuța cu-n singur picior de lemn 
la care-și făcea lecțiile Ionică și 
laițele de jur împrejurul pereți
lor. In mijlocul patului de scîn- 
duri, acoperit cu o velință, se află 
roata de depănat la care Ionică, 
poreclit „Torcălău" de către fetele 
din sat cu care se lua la întrecere, 
depăna „trei și chiar patru oci de

canură pe zi”. Intr-un colț, în for
ma unui butucel stă scaunul lui 
Moș Chiorpec Ciobotariul despre 
care Ionică spunea că avea necaz 
pe el că se ducea în ciobotăria 
lui și „dacă vedea omul și vedea 
că nu se poate descotorosi de 
mine cu vorba mă lua frumușel de 
bărbie cu mîna stingă, iar cu cea 
dreaptă muia feleștiocul în stra
china cu dohot și-mi trăgea un pui 
de răbuială ca aceea pe la bot, 
de-i bufnea rîsul pe toți ucenicii 
din ciobofărie".

Peste drum, într-o grădină me
gieșă ai să vezi locul unde se 
afla cireșul mătușii Mărioara, mar
cat și el de o tăbliță.

La răscrucea drumurilor din ini
ma satului, în curtea bisericii dai 
de chilioara în care a prins Ionică 
a învăța să scrie și să citească cu 
bădița Vasile, dascălul. Jn spatele 
bisericii „fmtirimul", unde Nică a 
lui Ștefan a Petrei prindea bondari 
și muște cu ceaslovul, „ucigînd 
cite 10—20 de suflete de-o 
dată...' Printre mormintele de aici, 
cu cruci de lemn bătrîne și strîm- 
be, bătute de ploi și de vînturi, ai 
să-l afli și pe cel al Smarandei 
Creangă, buna mamă a povestito
rului, „acea ageră fată de la Pi
pirig — cum spunea Sadoveanu — 
care a făcut neamului și veacului 
cel mai uimitor dar, în ființa unui 
incomparabil artist".

FANICĂ n. gheorghe
profesor

Pe urmele 
cunoscut

unui medicament 
din antichitate

DIALOG CU CORESPONDENTUL VOLUNTAR

■ inerii care scriu ziarului nostru au citit, fără îndoială, 
anunțul publicat zilele trecute, privind organizarea de 
către „Scînteia tineretului” a unui concurs pentru co
respondenții voluntari cu tema : „Din îndemnul conștiin
ței socialiste”. Mulți dintre corespondenți au avut, deja, 
timpul să ne și trimită — în răstimpul celor cîteva zile 
de atunci — cîte unul sau chiar mai multe plicuri. Iată

de ce, făcînd lectura unui mare număr de scrisori primite cu mențiu
nea „pentru concurs”, am socotit util să rezervăm acest „dialog” con
cursului pentru corespondenții voluntari.

Ce remarcă se poate face de la început ? în primul rînd, că mulți 
dintre cei care ne-au scris, au citit cu atenție anunțul publicat, reușind. 
ettfel, să înțeleagă bine tema concursului. Buna înțelegere a temei le-a 
dat posibilitatea să caute în jurul lor fapte care să vorbească într-ade- 
văr despre oameni care trăiesc și muncesc în chip socialist. 0 parte 
dintre corespondențele primite în primele zile, au fost deja publicate. 
Așa sînt, de pildă, corespondențele trimise de tovarășii Dumitru Petre. 
din Brașov, sau Ghinea Cotorobai din Hîrșova. Se vede că cei doi to
varăși au citit bine acel pasaj al anunțului, în care se spunea : „cores
pondenții sînt rugați să scrie reportaje și însemnări despre oameni ai 
zilelor noastre, despre faptele lor cele mai frumoase din muncă, din 
întrecerea socialistă, de pe ogoare, din școli, facultăți sau instituții, 
fapte despre dragostea cu care tinerii caută să-și sporească măiestria 
profesională, să dobîndească un profil moral-politic demn de înaltul 
titlu de cetățean al patriei noastre socialiste, fapte care să vorbească 
despre pasiunea tinerilor noștri pentru învățătură, pentru însușirea tai
nelor științei și culturii etc.”.

Pornind de la aceste recomandări, cei doi corespondenți au anali
zat faptele pe care le cunosc:

Tovarășul Dumitru Petre din Brașov, aflase că un tovarăș al său, 
un strungar, și-a propus să contribuie și el la realizarea unor economii 
de metal. Dar, nu numai că și-a propus, el a și căutat o metodă teh
nică în stare să-l ajute la obținerea acestor economii — și a reușit. 
„Este acest fapt dovada unei conștiințe socialiste, a unei atitudini so
cialiste în muncă ? — s-a întrebat corespondentul. Este !” și-a răspuns 
tot el și a pus mîna pe creion. La fel a procedat tovarășul Ghinea Co
torobai. La comitetul raional U.T.M., el a aflat că într-u'n sat de pe 
malul Dunării, un tînăr colectivist a apărat de furtună, timp de 4 zile 
ți 4 nopți, o tuf mă de otă colectivei. „Ce l-a îndemnat pe tînărul în
grijitor să facă acest fapt ? E limpede : fapta lui a pornit din îndem
nul conștiinței socialiste, din dragostea pentru gospodăria colectivă. 
Deci — un fapt despre care merită să scriu pentru concurs”. Și, to
varășul Ghinea ne-a scris despre el. La fel de bine au procedat și alți 
corespondenți ca, de pildă, Nicolae Pîrvu, din Caransebeș, care ne-a 
trimis un interesant reportaj despre pasiunea cu care trei frați lu
crează în sectorul zootehnic al gospodăriei colective din comuna Căvă- 
ran, sau corespondentul Constantin Frîncu, despre faptele care dove
desc dragostea pentru munca în sat a unui inginer din comuna Făcă- 
ieni, raionul Fetești. Și multe, multe altele. Esențial este, deci, ca a- 
tund cînd corespondentul dorește să scrie un reportaj, o însemnare

sau un portret pe care să le trimită pentru concurs, să-și pună mai 
întîi întrebarea: „faptul pe care îl comunic redacției dovedește el că 
tînărul care l-a făcut are o conștiință înaintată, că el este un om al 
zilelor noastre

Atragem atențda corespondenților rugîndu-i să-și pună această în
trebare, deoarece sînt și unii tovarăși care ne-au trimis scrisori cu 
mențiunea „pentru, concurs”, dar ale căror scrisori nu se încadrează în 
tema concursului nostru. De pildă :

A. Băghixia, din Turnu Severin, ne-a trimis o corespondență cu 
titlul : „Activitatea culturală — oglinda uzinei”. Scrisoarea e bună, 
folositoare redacției, dar... nu e ceea ce se cere la concursul cu tema ■ 
„Din îndemn&l conștiinței socialiste”. La fel, corespondența „Cercurile 
pe materii în scoală”, a elevului Les Vasile, din Satu Mare, ca și scri
sorile trimise de corespondenții D. Laurențiu din Fetești, I. Minciună 
din Tg. Jiu, V. Porumboiu din Ploiești, V. Morariu din Reșița, C. Sa
bin din Onești, A. Taropa din Mediaș, I. B. Mărgescu din Schitu-Go-

la sfirșit de săptămînă
Iești etc., ale căror scrisori — repetăm — folosesc redacției (majorita
tea vor fi publicate)^ dar nu pot fi încadrate în concurs avînd altă temă

Odată bine lămurit asupra condiției prime* pe care trebuie s-o 
respecte participanta la concurs, condiție despre care am vorbit mai. 
sus, corespondentul voluntar trebuie să-și pună cea de-a doua în
trebare : cum trebuie sa scriu și, mai ales, ce trebuie să scriu, pentru 
ca, din scrisoarea mea* cititorul să poată înțelege bine lucrurile așa 
cum s-au petrecut, să reiasă semnificația lor ? Sînt și corespondenți 
care ne-au scris despre fapte care meritau, într-adevăr, să consti
tuie subiectul unei scrisori pentru concursul nostru, dar care nu și-au 
realizat intențiile în suficientă măsură. Traian Pop din Cluj, ne-a 
scris despre un tînăr muncitor, care a reușit să cîștige anul acesta 
titlul de cel mai bun croitor în piele pe țară și asta, prin pasiunea 
pentru meseria aleasă. Ideea e foarte bună. A scris însă atît de pu
țin despre acest tînăr, încît n-a pus în scrisoare decît cîteva idei ge
nerale (...,,a muncit cu entuziasm*, „a învățat**, „și-a întrecut și mai
stru?* etc). Ce bine eria dacă tovarășul Pop se oprea la cîteva mo
mente mai semnificativa din anii în care s-a pregătit tînărul munci
tor ! JVoi, de pildă, ștun c-au trebuit 10 ani de la absolvirea școlii 
profesionale pînă ce tovarășul Gheorghe Ghireanu a reușit să-și însu
șească atît de bine meseria, încît să ocupe locul I în întrecerea pe 
țară. Și e firesc. Ca să fii cel mai bun muncitor dintr-o ramură a 
industriei noastre, apoi trebuie să înveți, nu glumă! Or, cîte fapte 
interesante nu sînt în munca tovarășului Ghireanu, fapte care tre- 
bute căutate în acești TO ani și care, fără îndoială, dovedesc pasiu
nea lui pentru însușirea meseriei, dorința lui de a fi unul dintre cei

mai buni muncitori. Despre asta trebuia să ne scrie tovarășul Pop și-l 
rugăm să reia din nou scrisoarea. Aceeași recomandare o facem și 
tovarășului Iordache Pricope din Simeria, care a încercat să facă un 
portret de tînăr muncitor, și tovarășului D. Gaman din regiunea Ba
cău, la fel și tovarășului Ilie Dobera, din comuna Săsar, regiunea Ma
ramureș, a cărui temă ne-a plăcut mult, dar despre care nu ne a 
dat destule amănunte.

Vorbind despre modul cum trebuie descris nn fapt interesant, 
semnificativ pentru conștiința socialistă a oamenilor, este necesar să 
mai spunem că trebuie să scriem cit mai simplu, fără pretențiozitate 
„literară9*, aceste încercări ducînd, uneori, la multe vorbe, la multe 
descrieri inutile, dar la idei puține. Tovarășa Jeni Ivan, din Draga- 
lina, a făcut foarte bine cînd și-a propus să scrie despre munca unui 
tînăr inginer. Mai puțin bine a procedat însă ea, cînd s-a apucat să-l 
descrie („tînăr, șaten, înalt, poartă ochelari...**), fiindcă acest fapt 
nu-i deloc esențial. Poate omul să fie mai scund sau mai înalt, șaten 
sau brunet, — esențial este dacă faptele lui fac dovada că tînărul e 
un om al zilelor noastre. Or, vorbele de prisos au făcut-o pe to
varășa Ivan să nu ne spună suficiente lucruri, tocmai despre aceste 
fapte. La fel a procedat și tovarășul A. Bistrianu din Gătaia, raionul 
Deta.

încă o dată: importante sînt — tovarăși care ne scrieți — faptele 
pe care le comunicați, importantă este semnificația lor, iar cores
pondentul care participă la concurs trebuie să încerce să le sub
linieze în așa fel, încît semnificația faptelor să fie limpede pentru 
orice cititor.

în încheiere, am vrea să-i mai sfătuim pe participation la con
cursul cu tema: „Din îndemnul conștiinței socialiste’*, să caute ca în 
corespondențe să descopere fapte semnificative pentru conștiința so
cialistă a tinerilor noștri, în domenii cit mai diverse. Mulți tovarăși 
ne-au scris despre tineri care, datorită înaltelor lor calități morale, 
datorită educației pe care au primit-o în organizația U.T.M., lucrea
ză bine în producție, realizează inovații, dau lucru de bună cali
tate etc. Alții ne-au scris despre tineri pasionați în munca din zooteh. 
nie, alții despre tineri specialiști care au plecat acolo unde este mai 
mare nevoie de ei etc. Toate aceste fapte sînt foarte bune, semnifi
cative pentru tineretul nostru. La fel de interesantă și de semnifi
cativă este, însă, și scrisoarea unui tînăr către foștii săi profesori, în 
care arată că, datorită muncii lor perseverente, plină de grijă pen
tru pregătirea viitorilor muncitori, el lucrează astăzi bine, e fruntaș, 
învață bine. Cităm această scrisoare pentru ca tinerii care partici
pă la concurs să caute a descoperi și ei fapte semnificative despre 
care să ne scrie în domenii cît mai diverse. Este bine, de asemenea, 
ca atunci cînd căutăm fapte semnificative, să nu ne limităm nici la a 
comunica doar întâmplări neobișnuite. Firește, și în aceste cazuri se 
vede atitudinea înaintată a tinerilor. Conștiința socialistă a tinerilor 
noștri se manifestă însă, zi de zi, în fiecare loc — în muncă, în viață.

Și acum, dragi corespondenți, vă dorim succes și corespondențe 
cît mai multe și mai bune.

EUGEN FLORESCU

Acest medicament este cunos
cut de multă vreme de medicina 
orientală. Marii medici din evul 
mediu, cu mult încă înainte de 
Avicenna, au arătat că îl folo
seau la vindecarea rănilor și a 
fracturilor. Legenda spune că 
proprietățile miraculoase ale a’ 
cestui medicament au fost desco
perite de un vînător, care a ob
servat cum o căprioară rănită îl 
culegea de pe stînci cu limba și 
apoi își lingea rănile.

Despre ce fel de preparat este 
vorba ?

în perioada călduroasă a anu
lui, din stîncile munților din Per
sia și India se scurge un lichid 
vîscos. Cu timpul acesta se soli* 
difică, capătă o culoare caracte
ristică brună închisă și un miros 
plăcut. Este „mumie” — o sub
stanță medicamentoasă folosită 
și în prezent în medicină.

O mică bucățică de mumie a 
fost studiată la Institutul1 de me
dicină experimentală al Acade
miei de Științe a R.S.S. Uzbece. 
Fractura unui iepure de casă s_a 
vindecat într-adevăr mai repede.

Existînd presupuneri că în 
munții din apropiere de Tașkent 
s-ar putea găsi „mumii”, în vara 
anului trecut a fost organizată 
o mică expediție.

Călătoria a durat o lună și ju
mătate. Membrii expediției au

Hărți rare
La Muzeul național din Bu

dapesta se păstrează o bogată 
colecție de hărți geografice. In
tre acestea prezintă o mare 
valoare colecția de hărți ma
ritime aparținînd celui mai 
mare cartograf al secolului al 
15-lea, Gratiosus Andrea Be- 
nincasa, hărți care indică ora 
astronomică — unice în acea 
epocă.

Cercetările recente ale isto
ricilor unguri arată că aceste 
hărți rare, păstrate la Muzeul 
național din Budapesta, au fă
cut parte din biblioteca lui 
Matyas Hunyadi.

înaintat pe poteci greu accesi
bile, ajnngînd pînă la zona ză
pezilor veșnice. Căutările expe
diției au fost rodnice.

La Institutul de medicină ex
perimentală se păstrează un vas 
de porțelan umplut cu o masă 
solidă, aproape neagră. Este mu
mie... din Uzbekistan 1 Institutul 
de chimie al Academiei de Știin
țe a R.S.S. Uzbece, căruia i S’a 
predat spre studiere, a stabilit 
că nu este vorba nici de asfalt, 
nici de ozocherită, ci de o rocă 
de sine stătătoare care are în 
componența sa aproximativ 20 de 
microelemente și o serie de sub
stanțe organice. Paralel cu stu
dierea componenței chimice, se 
cercetează și proprietățile tera
peutice ale acestui preparat.

<

Rinichi artiiicial creat de un 
grup de cercetători sovietici.

Foto : TASS-Moscova

Lulea... fără tutun
Un om și-a pier

dut vocea din cauza 
paraliziei coardelor 
vocale. înseamnă 
oare aceasta că toa
tă viața el nu va 
mai putea vorbi ?

Doi tineri radioa
matori din Donețk, 
Aleksandr Salosin 
și Viktor Prohorov, 
au creat un aparat 
electronic special 
pentru reactivarea 
sunetului și l-au in
trodus... intr-o lu
lea. Ar fi însă greu 
de ghicit de la pri
ma vedere că aceas
tă lulea nu servește 
la fumat.

„Luleaua” lui Pro
horov și Salosin re

prezintă de fapt 
niște coarde vocale 
artificiale. Pe o la
tură a ei se află un 
buton abia percepti
bil. în timp ce ia ți
gareta în gură, „fu
mătorul”, apasă pe 
buton, punînd în 
funcțiune generato
rul montat în lulea. 
La rîndul său, aces
ta transmite prin 
țigaretă vibrații so
nore cu o frecvență 
de 80-90 h. Vorbito
rul pronunță cuvin
tele distinct și fără 
să se grăbească. De
sigur, pentru a asi
mila deplin aceas
tă vorbire artificia

lă el va trebui să 
exerseze timp de o 
săptămînă-două.

Aparatul este ali
mentat de acumula
tori minusculi. A- 
ceștia pot fi încăr- 
cați în timpul nop
ții, prin conectarea 
lor la o priză elec
trică.

Aparatul lui Pro
horov și Salosin a 
fost premiat de aso
ciația tehnico-știin- 
țifică „A. Popov“. 
Dar mai de preț de
cît acest premiu au 
fost cuvintele de 
mulțumire ale oa
menilor cărora a- 
ceastă invenție le-a 
redat glasul.

CINEMATOGRAFE
Lupeni 29 : rulează la cine

matografele Patria, București, 
G. Coșbuc. Camelia : rulează 
la cinematografele Republica, 
E. Pavel. Fecioara : rulează la 
cinematograful Gh. Doja. Ab
sență îndelungată : rulează la 
cinematograful Magheru. Ine
lele gloriei: rulează la cine
matografele 1 Mai, Alex. Sa- 
hia. Cinci oameni la drum: 
rulează la cinematografele 
I. C. Frimu, Grivița. Povestiri 
despre revoluție: Tineretului,

*

Alex. Popov, I. Pintilie. Medi
cul și vraciul: Victoria. Pro
fesiunea doamnei Warren: Lu
mina. Baronul de Munchhau- 
sen: Central, Arta, B. Dela- 
vranceă. Program pentru copii 
— dimineața. Divorț italian — 
după-amiază : 13 Septembrie. 
Program de filme documen
tare; Timpuri Noi. Frumoasa 
americană : rulează la cine
matograful Maxim Gorki. Di- 
vorț italian : rulează la cine
matografele V. Alecsandri, în

frățirea între popoare, 8 Mar
tie, Floreasca. Marile speranțe: 
rulează la cinematografele 
C-tin David, G. Bacovia. Agen
tul X 25 : rulează la cinemato
graful V. Roaită. Omul cu 
obiectivul: Unirea. Patru inimi: 
Flacăra. Partea ta de vină: ru
lează la cinematograful T. Via. 
dimlrescu. Moartea în insula 
de zahăr: Miorița Drum de 
încercare : rulează la cinema
tograful Munca. Marile fa
milii : Popular. Lizzie Mac 
Kay : Moșilor. Stolul captiv: 
rulează la cinematograful 23 
August. Baia. Călătorie de în
cercare pînă la Marea Roșie: 
16 Februarie. Labirintul ini
mii : rulează la cinematogra
ful M. Eminescu. Mongolii: 
rulează la cinematograful Ște
fan cel Mare.

Controlorul de calitate are o mare răspundere. Exigența, pre
gătirea sa profesională, trebuie să-și spună cuvintul ori de cîte 
ori o piesă vine pentru a 1 se da calificativul. Tinăra Aurelia 
Gheorghe, de la Uzinele metalurgice din Sinaia, îndeplinește 

cu multă conștiinciozitate și competență această sarcină.
Foto: N. 3TELORIAN

L e u 1g t r o n
numit legtron. Noul 
aparat îi ajută pe 
medici „să citească" 
cele mai confuze fo
tografii roentgeno- 
logice. De pildă, cu 
ajutorul legtronului

în Munfii Făgăraș

La Institutul de 
cercetări în dome
niul radiologiei și 
roentgenologiei din 
Kiev a fost realizat 
un aparat electro
nic, care a fost de-

se 
te 
vasele sanguine.

Noul aparat va fi 
de un prețios aju
tor chirurgilor.

pot distinge foar- 
clar pe fotografii

Reflexe condiționate"
Valdimir Karmanov, cercetă

tor științific principal la Insti
tutul de agrofizică din Le
ningrad, a descoperit la plante 
reflexe condiționate sui-generis, 
„deprinderi”, care pot fi folosite 
în interesul producției agricole.

Karmanov a făcut această des
coperire cu ajutorul termometru- 
lui semiconductor, pentru măsu
rarea temperaturii frunzelor, 
realizat de el.

la plante

CRONICA 
DRAMATICĂ OCEANUL" de Al. Stein

După părerea omului de știin
ță sovietic, aparatul racordat la 
frunze va ajuta plantele de seră 
să-și aleagă în mod de sine stă
tător regimul optim sub raportul 
luminii și aerului. Prin interme
diul aparatului ele vor transmite 
o „cerere” de climă artificială 
unei mașini de calcul rezolvare, 
care o va satisface în mod auto
mat.

Aparatul lui Karmanov este un 
ac subțire avînd un capăt prevă
zut cu un virf semiconductor, iar 
celălalt cu borne metalice legate 
de un aparat înregistrator de 
mare sensibilitate.

Termometrul semiconductor se 
fixează de frunză fără să o va- 
tăme și înregistrează cu precizie 
temperatura plantei.

reată în noiem
brie anul trecut, 
secția romînă a 
Teatrului de Stat 
din Tg. Mureș a 
realizat cîteva 
spectacole valo

roase, cu piesele „Dacă vel
fi întrebat” de Dorel 
rian și „Oceanul” de
Stein, făcîndu-și simțită, în
același timp, prezența 
viața culturală a regiunii prin 
numeroasele spectacole în de. 
plasare și turnee. Activitatea 
celui mai tînăr teatru din țară 
se desfășoară cu contribuția 
entuziastă a unor actori dor
nici să răspundă gustului este
tic al spectatorilor prin repre
zentații de o autentică ținu
tă artistică, ca și prin ajutorul 
permanent dat echipelor de 
teatru amatoare.

Tinerii eroi ai piesei drama
turgului sovietic Al. Stein se 
află înaintea primei lor călă
torii pe ocean. Față de această 
temerară încercare, fiecare din 
ei își dezvăluie profilul etic, 
trăsăturile lor fiind, în ansam
blu, caracteristice umanismu
lui socialist. Problema funda

mentală a piesei este nu atît

Do- 
Al.

în

în interpretarea actorilor secției romîne a 
Teatrului de Stat din Tg. Mureș

descifrarea evoluțiilor indivi
duale ale eroilor cît, pe baza 
acestora, sublinierea constitui
rii coeziunii moral-politice a 
colectivului de marinari, a echi
pajului care se pregătește pen
tru marea călătorie. Din acea
stă cauză grupul simbolic al 
marinarilor înfruntînd furtu
na, cu care se deschide acțiu
nea fiecărui act, nu numai că 
poartă semnificațiile supe
rioare ale mesajului piesei, 
dar și dirijează întreaga aten
ție a spectatorului spre un a- 
nume patos grandios al celor 
ce se petrec pe scenă. Acest 
grup dă tonul întregului spec
tacol 
eroice 
pline
Spectacolul realizat la Teatrul 
din Tg. Mureș subliniază toc
mai firescul succesiunii gran
diosului cu simplitatea, proces 
caracteristic unor eroi auten.

în care momentele 
alternează cu cele 

de un lirism cald.

tici, cum sînt cei ai piesei dra
maturgului sovietic.

Prezența permanentă în de
cor a unor trepte care se pierd 
în zarea azurie infinită men
ține mereu pregnantă o plas
tică grandioasă, corespunză
toare structurii morale a eroi
lor. Fiecare personaj se află 
„în drum" pe această scară, la 
diferite niveluri de înțelegere, 
cu atitudini variate, însă toți 
(cu excepția celor cîțiva care 
rămîn înfundați în lîncezeala 
de alcov a casei de la margi
nea portului) înaintînd ferm 
înspre valorile codului moral 
al constructorilor comunismu
lui.

înțelegînd această idee a 
construcției dramatice, inter- 
preții piesei s-au străduit și 
au reușit să mențină acțiunea 
scenică la nivelul superior al 
dezbaterii de idei pe care o 
conține piesa. Valentino Dain 
a realizat un Platonov sobru,

matur, reușind să sugereze în 
același timp imensa înțelegere 
și duioșia de care este în stare 
această foarte originală perso
nalitate. Actorul n-a mers pe 
linia dezvăluirii treptate a la
tențelor personajului, ci ni-l 
apropie definindu.l din pri
mele scene, reușind apoi, în 
genere, să se mențină la 
același nivel de interpretare 
matură, sigură. Pe alocuri însă 
jocul său uzează de ușoare 
poze (excepționala sa dicție și 
siguranță in scenă sînt calități 
care se cer mai profund valo
rificate în structura persona
jului). Nae Floca-Acileni — în 
rolul dificil al lui Kostik Cea- 
sovnikov — și-a realizat doar 
în parte personajul. Interpre
tarea sa nu a avut volumul 
corespunzător acestui erou 
contradictoriu și în plus l-au 
dezavantajat unele inflexiuni 
subțiri ale vocii, mergînd pînă 
la cuvinte întregi „înghițite”^,

în rolul Anecikăi, sensibilă și 
uneori capabilă de trăirea vi
brantă a unor momente drama
tice tumultoase, Elisabeta Dai- 
cu a dovedit suficiente resur. 
se pentru a-și perfecta inter
pretarea (care 
ales în scenele 
evoluție scenică 
sește invidiosul 
terpretarea 
Arșinel. Actorul a realizat 
personaj cinic al cărui rîs este 
tot timpul sfidător. Străbat în 
el invidia amară, egoismul 
brutal al unui personaj care a 
renunțat la principiile colecti
vului, alergind avid după ca
rieră și viață comodă. Falsele 
neliniști ale personajului îi 
compun doar o mască ridicolă, 
dincolo de care se străvede un 
demagog ticălos.

în rolurile lor, Lavotta 
roly, Ion Chițoiu, Miron 
văgău, Valentina lancu, 
melia Zorlescu și ceilalți 
terpreți au contribuit mult la 
reușita acestui spectacol tine
resc.

Seri literare
trenează mai 

dinamice), 
originală 
Kuklin în 

talentatului
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gă- 
in- 
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un

Ka. 
Su- 
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in.

C. STAXESCU

Pentru folosirea timpului 
liber în mod cît mai util, con
ducerea Grupului școlar poli
grafic „D. Marinescu" din 
București organizează de două 
ori pe lună seri literare.

Se prezintă viața și opera 
scriitorilor noștri, după care 
urmează discuții și lecturi din 
opera scriitorului. Adeseori 
în cadrul acestor seri literare, 
se organizează concursuri și 
scurte programe artistice. 
Clasa a II-a C s-a situat pe 
primul loc cu montajul literar 
„Vasile Alecsandri".

Pînă acum au avut loc șase 
astfel de seri literare dedicate 
scriitorilor M.
Arghezi, M. 
sandri, Gh. 
Labiș.

Eminescu, T. 
Beniuc, V. Alec- 
Topîrceanu și N.

AL. FLORIN ȚENE 
corespondent



Două zile
de discuții

rodnice
însemnări de la consfătuirea 

propagandiștilor U. T. M 
din raionul Răcari

omitetul raional 
U.T.M. Răcari, aub 
îndrumarea comite
tului raional de 
partid și cu spriji
nul comitetului re
gional U.T.M. Bucu.

rești, a organizat un prețios 
schimb de experiență între pro
pagandiștii cercurilor politice 
U.T.M. din cuprinsul raionului, 
precum și între propagandiștii 
cercurilor politice „Să ne cunoaș
tem patria socialistă”, din raioa
nele Răcari și Titu.

Informările metodice prezen
tate de către propagandiști cu 
vechime și experiență în această 
muncă, discuțiile purtate au pri
lejuit un schimb viu de păreri 
asupra celor mai bune metode 
folosite în munca de conducere 
a cercurilor politice U.T.M. Me- 

. rită reținută în această privință 
experiența lui Victor Trestianu 
din satul Cocioc, propagandist al 
cercului politic U.T.M. „Să ne 
cunoaștem patria socialistă". în 
cuvîntul său, insistînd asupra 
modului în care reușește să lege 
cele studiate în cerc de viața și 
munca tinerilor colectiviști, pro
pagandistul a explicat amănunțit 
cum procedează pentru a-i ajuta 
pe tineri să tragă concluzii prac
tice din cele studiate, care să-i 
ajute în activitatea lor, să-i 
mobilizeze la o muncă și 
mai activă pentru întări
rea economico-organizatorică a 
G.A.C. Pentru aceasta el acordă 
o deosebită atenție ilustrării pro
blemelor studiate în cerc cu 
fapte din gospodăria colectivă. 
Propagandistul cunoaște bine 
planul de producție al gospodă
riei colective, ține o strînsă le
gătură cu consiliul de conducere 
al G.A.C., cu brigadierii pentru 
a fi la curent cu activitatea zil-

cercurilor politice

nică a tinerilor colectiviști, cu 
sarcinile ce le stau in față. La 
lecția „Frumoasă și bogată ești 
patria mea”, de pildă, după ce a 
vorbit despre politica partidului 
de desăvîrșire a construcției so
cialiste în patria noastră, despre 
dezvoltarea înfloritoare a regiu
nilor țării, s-a referit și Ia succe
sele obținute de gospodăria co
lectivă. El a amintit tinerilor că 
gospodăria lor a obținut locul 
doi pe raion în ceea ce privește 
producția de lapte și cunoscînd 
că la sectorul zootehnic este ne
voie de crescători de animale, a 
vorbit despre frumusețea acestei 
munci și importanța ei pentru 
gospodăria colectivă.

Despre folosirea exemplelor 
concrete, a datelor și a faptelor 
comparative, menite a ajuta 
cursanții să înțeleagă mai bine 
problemele puse în discuție, au 
vorbit și alți participanți la in
struire. Părerea unanimă a fost 
că pentru aceasta este necesar 
ca propagandistul să cunoască 
bine sarcinile economice ale gos
podăriei colective, sarcinile con
crete care stau în fața organiza
ției de bază U.T.M. De această 
părere au fost și Ștefan Ionescu, 
Ștefania Iordache și alți propa
gandiști. De altfel în consfătuire 
s-a văzut că propagandiști ca A- 
drian Boierescu din satul Gulia, 
Ioana Badea din satul Pisc, Vlad 
Ioana din Crevedia Mică, raionul 
Titu necunoscînd problemele con
crete care se ridică în satul lor, 
nu au putut asigura întotdeauna 
cercurilor pe care le conduc e- 
ficacitatea necesară. Așa cum au 
recunoscut și ei în luările de cu- 
vînt, lecțiile și seminariile au 
uneori un aspect școlăresc, discu. 
țiile plutind în generalități. Și 
aceasta pentru că nu întotdeauna 
reușesc să îmbine expunerile și

discuțiile din seminar cu proble
mele concrete pe care le ridică 
viața, munca tinerilor din gospo
dăria respectivă.

O altă problemă importantă, 
care a stat în centrul dezbateri
lor, a fost modul în care propa
gandiștii folosesc materialul in
tuitiv pentru sprijinirea cursanți- 
lor în aprofundarea cunoștințe
lor. O bună experiență a dobîn- 
dit în această privință Florica 
Cristea, propagandistă la cercul 
politic „Să ne cunoaștem patria 
socialistă" din comuna Tamaș. La 
expunerea temelor, propagandista 
folosește harta R.P.R., albume cu 
vederi din țară, versuri ale poe
ților noștri despre patrie și par
tid. La predarea lecției despre 
partidul nostru, propagandista a 
amintit tinerilor vizita pe care au 
făcut-o la Muzeul Doftana, a 
purtat vii discuții despre cele 
văzute cu acest prilej. Viziona
rea în colectiv a filmului „Nouă 
zile dintr-un an" a fost folosi
toare cursanților pentru înțele
gerea mai profundă a eroismului 
în muncă, a trăsăturilor 
politice ale comunistului, 
gandista obișnuiește să 
mande tinerilor cărți de 
tură beletristică, care 
desprg» viața tinerilor 
tori ai socialismului din patria 
noastră.

Despre folosirea materialului 
intuitiv a vorbit și Elena Corne- 
liu. împreună cu cursanții ea a 
strîns vederi din țară, întocmind 
un album pe care-1 folosește a- 
deșeori. Maria Sima, propagan
distă la Slobozia Mare, a amena
jat un raft cu cărți, special în
zestrat cu bibliografia necesară 
pentru studiul politic.

Trebuie remarcat ca pozitiv 
faptul că a intrat în deprinde
rea celor mai mulți propagan-

moral* 
Propa- 

reco- 
litera- 

vorbesc 
construe-

diști ca după fiecare lecție și se
minar să învețe cu cursanții cîn- 
tece patriotice și revoluționare. 
„Republică măreață vatră", „Te 
slăvim partid", „Sub steagul par
tidului” — iată cîteva cîntece în
drăgite de tineri, cu care de o- 
bicei se încheie seminarul.

S-a discutat, de asemenea, pe 
larg cu prilejul acestei consfă
tuiri despre modul în care se 
ocupă comitetul U.T.M. de în
drumarea și controlul activității 
cercurilor politice.

A fost scoasă cu acest prilej 
în evidență experiența bună acu
mulată de comitetul U.T.M. din 
comuna Bolintinu din Vale. Se
cretarul comitetului U.T.M., Ion 
Protopopescu, explica în consfă
tuire că după ce s-a pregătit te
meinic deschiderea învățămîntu- 
lui politic, comitetul U.T.M. a 
continuat să se preocupe îndea
proape de buna lui desfășurare. 
Un membru al comitetului comu- 
nai U.T.M. controlează cum parti
cipă propagandiștii Ia pregătirea 
de la raion, cum studiază mate
rialul bibliografic indicat etc. 
Desfășurarea învățămîntului po
litic U.T.M. a fost analizată re
cent într-o ședință a comitetului 
U.T.M. S-a hotărît cu acest prilej 
ca propagandiștii să nu mai pri
mească și alte sarcini de organi
zație, singura lor preocupare 
fiind ridicarea conținutului învă
țămîntului politic.

Punînd în fața propagandiști
lor o bogată experiență pozitivă, 
consfătuirea organizată de Comi
tetul raional U.T.M. Răcari le-a 
dat un sprijin concret, care, fără 
îndoială, își va arăta rezultatele 
în creșterea conținutului și a 
eficacității învățămîntului politic 
U.T.M.

Un moment important
din istoria

poporului bulgar
Poporul frate bulgar sărbă

torește astăzi 85 de ani de 
la constituirea statului bul

gar modern, încununare a luptei 
de eliberare dusă de poporul bul
gar împotriva cotropirii otomane.

La începutul ultimului sfert al 
secolului XIX, popoarele de la 
sudul Dunării au pornit la lupta 
pentru eliberare. Identitatea de 
interese, ura împotriva cotropi
torilor au unit într-un elan co
mun lupta acestor popoare. „Răs
coala din aprilie” 1876 a poporu
lui frate bulgar — în fruntea că
reia s-au situat democrații revo
luționari Hristo Botev și Vasil 
Levski — a avut un deosebit ră
sunet in întreaga Europă. Luptele 
eroice din Bulgaria au fost urmă
rite cu un cald interes în Romî
nia.

In vara anului 1876 Serbia in
tră și ea în război, iar în primă
vara anului 1877 luptei de elibe
rare a popoarelor balcanice li se 
alătură Rusia și apoi Romînia. 
De altfel, deși crunt reprimați, 
răsculații bulgari nu încetaseră 
lupta.

Alături de armatele rusă și ro
mînă, voluntarii bulgari și-au a- 
rătat eroismul în cea de-a doua

împotriva represiunilor

antidemocratice din Irak

Standul de cărți din secția țesătorie-bumbac a Fabricii de pos
tav din Buhuși cunoaște zilnic o mare afluență de cumpărători.

Foto : O. PLEC AN

Studenții irakieni care stu
diază în R. P. Romînă au a- 
doptat o declarație de protest 
împotriva represiunilor 
care sînt supuse forțele 
mocratice din Irak.

„Noi studenții irakieni 
se spune în declarație — 
am fost învățați de viteazul 
nostru popor să ne sacrificăm 
pentru cauze drepte, condam
năm energic aceste acțiuni 
criminale și protestăm cu toa
tă tăria împotriva asasinării a

la 
de-

care

Concursul de literatură romînă,
-----

la cea de-a

I de 24 fe- 
a fost

n ziua 
bruarie

i inaugurată cea de 
I a șaptea ediție a 
| concursului de li- 
I teratură romînă 

organizat de So
cietatea de științe istorice și 
filologice din R.P.R,. pentru 
elevii din școlile medii de cul
tură generală, școlile pedago
gice și școlile profesionale.

Ca și în ceilalți ani, la prima 
etapă a concursului, etapa pe 
orașe (în Capitală și pe raioa
ne) au participat zeci și sute 
dintre cei mai talentați elevi, 
care au înclinații deosebite 
pentru literatură și au obținut, 
pe trimestrul întîi medii între 
8 și 10.

La acest concurs participă 
elevi din clasele a VIII-a—Xl-a 
ale școlilor medii, din anii III- 
VI ai școlilor pedagogice și din 
anii de studii I-III ai școlilor 
profesionale. Adresîndu-se atî- 
tor categorii de elevi, concursul 
a căpătat an de an un tot mai 
larg caracter de masă, ducînd 
la sporirea interesului elevilor 
pentru studiul limbii și litera
turii romîne, la descoperirea 
unor autentice talente în do
meniul creației și analizei lite
rare. în acest sens este cunos
cut exemplul regretatului poet 
Nicolae Labiș care s-a afirmat 
într-un concurs similar de li
teratură rezervat elevilor din 
școlile medii. De altfel, și pen
tru mulți dintre tinerii noștri 
poeți actuali participarea la a- 
cest concurs a însemnat un 
veritabil debut.

Din cei aproape zece mii de 
participanți la concursul din

prima etapă, vor fi selecționați, 
pe baza notelor obținute la lu
crări, concurenții de la etapa a 
doua, pe regiuni (în București, 
pe oraș) care se va desfășura 
în zilele de 7-8 aprilie.

După cum e și firesc, subiec
tele de la lucrările din cea de 
a doua etapă a întrecerii celor 
mai valoroși tineri literați din 
școlile medii, pedagogice și 
profesionale vor fi mai cuprin
zătoare, în comparație cu cele 
de la etapa pe oraș, dat fiindcă 
între timp participanții au mai 
parcurs materia unui trime
stru.

Din desfășurarea trecutelor 
ediții ale concursului s-a des
prins concluzia că unii partici- 
panți, din graba de a scrie cît 
mai mult, se străduiesc prea 
puțin să asigure lucrărilor un 
caracter sintetic și o cît mai 
exactă și clară formulare a 
ideilor, cu stricta respectare a 
normelor ortografice. De aceea, 
e necesar ca cei care vor avea 
onoarea să reprezinte școlile 
din orașul respectiv în etapa a 
doua a concursului, să se pre
gătească temeinic, sub îndru
marea profesorilor de speciali
tate, atît în privința unei cît 
mai frumoase și îngrijite for
mulări, cît și în ceea ce pri
vește sintetizarea cunoștințelor 
căpătate printr-o bogată lec
tură literară.

Etapa finală a actualei ediții 
a concursului va avea loc la 
București în zilele de 21-23 a- 
prilie.

CINECLUB ȘCOLAR
Cu cîteva luni în urmă, la 

Școala medie „T. Vladimires- 
cu“ din Slatina a luat ființă 
un cineclub al elevilor.

Condus de către profesorul 
Jitaru Gheorghe, cineclubul 
școlar desfășoară o bogată ac
tivitate la care participă pes
te 60 de elevi, îndrăgostiți de 
arta filmului. Pînă acum, în 
cadrul ședințelor de lucru s-au 
prezentat referate pe diferite 
teme ca „Spectatorii și arta 
cinematografică", „Cinemato
grafia sovietică", „Cinemato
grafia romînească", „Mersul 
lucrărilor în turnarea filmu
lui sovietic de mare amploare 
«Război și pace», au fost 
expuse numeroase recenzii 
ale unor filme noi ca „9 
zile dintr-un an”, „Flăcări și 
flori", medalioanele „Nadia 
Rumianțeva", „Charles Cha
plin" întocmite în cea mai 
mare parte de elevi și urma
te de discuții pasionate. Mem
brii cineclubului școlar de la 
Școala medie Slatina întrețin 
și o bogată corespondență cu 
alte cinecluburi din țară (Cluj, 
Oțelul roșu), cît și din stră
inătate (R. P. Ungară).

CONSTANIN VERONICA 
elevă

IOAN N. CHITI’ 
lector universitar

ISFOFM ATU
La invitația Uniunii Ziariștilor 

din R. P. Roiăînă au sosit in țară 
Kâmjat Aladarne, vicepreședintă si 
doctor Lokos Zoltan, membru al 
Prezidiului conducerii Uniunii Zia
riștilor din R. P. Ungară. Vizita 
ziariștilor maghiari are loc în ca
drul relațiilor de prietenie și co
laborare între cele două uniuni.

ak

constituie o îndrumare concretă 
dată minerilor și se reflectă direct 
în activitatea acestora.

Asemenea universități sau lecto
rate, funcționează in majoritatea 
exploatărilor miniere și întreprin
derilor industriale din regiunea 
Hunedoara.

(Agerpres)

Simbătă seara a avut Ioc, în 
sala Circului de Stat din Capitală, 
premiera spectacolului „Circul 
Slavya", prezentat de artiști ai Cir
cului de Stat din R. S. Ceho
slovacă.

In program sini înscrise dresuri 
de urși albi și de lei, diverse evo
luții acrobatice, numere muzicale, 
comice și altele. Artiștii circului 
cehoslovac, care se ailă pentru a 
patra oară in turneu în tara noas
tră, vor prezenta în Capitală 30 
de spectacole.

★

în țară au avut loc consfă
tuiri regionale de analiză a re
zultatelor, celui de-al II-lea 
Concurs bienal „Biblioteca în 
slujba construcției socialiste”. 
Consfătuirile au relevat succe
sele obținute de biblioteci în 
atragerea cititorilor, creșterea 
numărului cărților împrumu
tate și îmbunătățirea muncii 
de îndrumare 
cu cititorii.

a bibliotecarilor

★

cei 80 de mineriAproape toți 
care frecventează cursurile univer
sității muncitorești din Lupeni se 
remarcă prin rezultate mereu mai 
bune obținute în producție. Lecțiile 
predate pe teme crf „Formarea 
zăcămintelor", „Introducerea tehni
cii și tehnologiei înaintate", 
losirea întregii capacități de 
a utilajelor din subteran"

„Fo- 
lucru 
etc.,

jumătate a anului 1877. Căderea 
Plevnei a anunțat apropiata in' 
frîngere a Turciei.

Turcia a fost silită să ceară ar
mistițiu și apoi să încheie pacea. 
Prin tratatul de la San Stefano 
din 19 februarie / 3 martie 
1878 Bulgaria a fost reconstitui
tă sub forma unui stat autonom. 
Turcia sultanilor a fost obligată 
să-și retragă trupele și totodată a 
fost constrînsă să înceteze să-și 
exercite o dominație directă asu
pra poporului bulgar, pe care-l 
aservise o jumătate de mileniu. 
Dominația turcă a devenit în de
ceniile următoare — pînă în 1908 
cînd s-a proclamat independența 
Bulgariei — o dominație cu to
tul formală, care n-a putut stăvili 
năvalnica luptă de eliberare a 
poporului bulgar.

Popoarele romîn și bulgar au 
conlucrat strîns în anii 1876-1878 
în lupta comună împotriva Tur
ciei sultanilor, tn Romînia și-au 
găsit adăpost și loc de pregătire 
revoluționarii bulgari, de aci a 
pornit in fruntea unei cete de 
luptători Hristo Botev, presa ro- 
minească a susținut cu elan lupta 
răsCulaților bulgari, iar, apoi, 
luptătorii romîni și bulgari s au 
înfrățit în grelele bătălii de pe 
întinsul Bulgariei. In 1876, în 
perioada de neutralitate premer
gătoare războiului, M. Kogălni- 
ceanu, în calitate de ministru de 
externe, declara Europei că nea- 
jutorarea răsculaților bulgari 
crunt reprimați de turci repre
zenta „o tăcere insultătoare” și 
că „această tăcere Romînia, ori- 
cît de modestă îi este pozițiunea, 
n-ar mai putea-o păstra mult 
timp”. Un sprijin deosebit de 
cald l-au avut revoluționarii bul
gari de la cercurile socialiste din 
Romînia, conducătorii 
manifestîndu-se ca niși 
susținători ai luptei de 
bulgare.

După 85 de ani de la 
rea statului Bulgariei 
popoarele romîn și bulgar — de
plin independente după înlătura
rea claselor exploatatoare, care le 
aserviseră țările capitalismului 
străin — sînt și astăzi alături, în 
lupta comună pentru construirea 
Unei vieți noi, luminoase, sub fal
durile steagului socialismului.

constitui- 
' moderne,

acestora 
io tari ți 
berare

DARIA KUHTA

Semnarea planului de colaborare economică

de tenis de

între R. P. Remină și R. P. Bulgaria

mlj dintre cei mai cinstiți 
ai poporului nostru".

Studenții din 39 de țări din 
Europa, Asia, Africa și Ame
rica Latină care învață în 
R. P. Romînă au trimis o te
legramă O.N.U., organizațiilor 
democratice internaționale, 
precum și guvernului irakian, 
în care își exprimă indigna
rea față de crimele și acțiu
nile barbare ale forțelor ne
gre din Irak, îndreptate împo
triva celor mai buni fii ai po
porului irakian, a partizanilor 
păcii, a democraților și patrio- 
ților.

De asemenea, tineri din 7 
țări, care urmează cursul de 
învățămînt superior în țara 
noastră, au adoptat o declara
ție în legătură cu situația din 
Irak în care se Spune :

„Chemăm pe toți oamenii 
de bună credință din lume să 
protesteze împotriva extermi
nărilor în masă și a vărsării 
de singe nevinovat și să ceară 
încetarea lor imediată".

Spartachiada de iarnă a ti
neretului a mobilizat Ia star
tul întrecerilor peste 220 de 
elevi de la Școala profesio
nală de pe lîngă Fabrica de )
rulmenți-Bîrlad. Numai la { 
șah, s-au înscris și partid- j 

pă 60 de elevi.
fotografie : un aspect de j 
întrecerile ce au loc aici j 

la această disciplină l

Foto: FLORIN TAGA 
ajustor j

• Asta-seară, 
Ia orele 20, în 
sporturilor di 
Floreasca, 
Ioc prima 
dintre echipele 
lecționate de 
ale R. P. Romîne și 
R. P. Polone, din ca
drul „Cupei Euro
pei". Intîlnirea sus
cită tin interes deo
sebit în rlndul a- 
matorilor de sport 
bucureșteni. In cele 
mai așteptate me
ciuri, campionul 
nostru, Ion Monea, 
se va în tUni cu fos
tul triplu campion 
european, Pietrzy- 
kowski, iar Nico
lae Puiu va primi 
replica lui Bending.

'★
Studioul nostru de 

televiziune va trans
mite, începînd din 
jurul orei 20,30, as
pecte de la aceas
tă importantă reu
niune pugilistică.

va avea 
întîlnire 

se- 
box

• Au fost stabi
lite, prin tragere la 
sorți, grupele com
petiției pe echipe 
pentru cupele „Cor- 
billon" (fete) și 
„Swaythling" (băr
bați) din cadrul

DAN BERINDEI 
cercetător științific principal 

Institutul de Istorie 
al Academiei R.P.R.

Formația de dansuri a Casei 
de cultură „Tudor Vladi- 

mirescu" din Capitală.

Foto : AGERPRES

campionatelor mon
diale
masă de la Praga 
(5-14 aprilie), 
prezentativa femini
nă a R. p. Romine 
va juca în grupa A, 
alăturți de echipele 
R. S. Cehoslovace, 
R. P. Polone, Aus
triei, Danemarcei, 
Scoți/ei, S.U.A., Gre
ciei și Singapore.

Re-

• Echipa sovieti
că de fotbal Torpe
do Moscova și-a 
continuat turneul în 
Cipru jucînd la Li
massol cu selecțio
nata 
pedo 
toria 
6-2.

orașului. Tor- 
a obținut vic- 
cu scorul de

• Cu prilejul unui 
concurs internațio
nal de patinaj vite
ză, desfășurat la 
Oslo, norvegianul 
Ivar Erikson a sta
bilit un nou record 
mondial în proba de 
3 000 m cu timpul 
de 4'33". Vechiul re
cord era de 4'33" 9/10 
și aparținea Iui 
Knut Johannesen.

• Tinărul cana
dian Donald Mo

Perhson, vlrstă 
de 17 ani, este noul 
campion mondial la 
patinaj artistic. EI a 
totalizat 2219,8 
puncte, intrecind pe 
campionul european 
Alain Calmat (Fran
ța) — 2214,1 pune-, 
te ți Manfred 
Schnelldorfer (R. F. 
Germană) — 2203,9 
puncte, clasați pe 
locurile următoare.

Campionat e- 
1 e mondiale de pa
tinaj artistic se în
cheie astăzi la Cor
tina d'Ampezzo, cînd 
vor fi 
campioniii 
lor două probe : 
piu și individual 
minin.

cunoscuți 
ultime- 

cu- 
fe-

• La Padua 
disputat meciul 
tenis pe teren aco
perit dintre repre
zentativele Italiei si 
R. P. Ungare, Gaz
dele au cîștigat 
scorul de 5-0. In 
tima zi, Tacchini 
învins cu 6-3; 6-4
Korpa, iar Gardini 
a dispus cu 7-5; 5-7; 
6-4 de Gulyas.

s-a
de

cu 
ul- 
1-a 
pe

(Agerpres)

Tehnica modernă cere calificare înalta
(Urmare din pag. 1)

de funcționare a cuptoarelor 
între două reparații” etc.

în întocmirea tematicilor s-a 
mai ținut însă cont și de alte 
criterii. In procesul de lami
nare apar metode noi de mun
că. Conducerea secției a gândit 
că o bună și rapidă generali
zare a acestora se poate face 
la cursuri. Tinerilor li se vor 
preda, printre alte teme, 
lecții privind trecerea cuptoa
relor noastre pe zgură lichidă, 
exploatarea, conducerea și în
treținerea lor în condițiile a- 
cestui nou sistem de lucru etc.

Despre eficacitatea acestor 
lecții vorbesc cel mai bine re
zultatele obținute în producție 
lă care au contribuit și tine
rii. Anul trecut, în aceeași pe
rioadă, laminorul de 1 000 mm 
nu-și realizase planul. In a- 
cest an, numai în luna ianua
rie, s-au dat peste plan 3 000 
tone oțel, iar procentul de re
but a fost redus de la 0,21 la 
sută, coeficientul admis, la 
0,19 la sută.

Acolo unde cursurile au fost 
temeinic organizate, unde li 
s-a asigurat un conținut co
respunzător, iar de desfășu
rarea lor se ocupă cu toată 
răspunderea atît conducerile 
tehnico-administrative, cît și 
organizațiile U.T.M., ele dau 
rezultate dintre cele mai bune.

Trebuie arătat însă că în 
organizarea și desfășurarea 
cursurilor de ridicare a cali
ficării la Combinatul siderur
gic Hunedoara mai există și 
unele deficiențe, atît în orga
nizare, conținut cît și în mo
bilizarea tinerilor.

La secțiile furnale, de pildă, 
nu s-au luat încă măsuri de 
organizare a cursurilor. Ingi
nerul Alexandru Doboly, șeful 
secției I furnale, consideră 
chiar că aici nu se simte ne
voia cursurilor deoarece „oa
menii noștri sînt bine pregă
tiți”. Așa să stea lucrurile ? 
Secția se găsește în urmă cu 
îndeplinirea planului, iar pro
centul de declasate se menți
ne încă ridicat. Tînărul Ilie 
Mîtcă, unul dintre cei mai

buni primi-topitori ai secției, 
spunea : „Cursurile de ridica
re a calificării ne sînt foarte 
necesare. Probleme cum ar fi 
stabilirea judicioasă a compo
ziției șarjelor, pregătirea ma
teriilor prime în funcție de 
mersul cuptoarelor, influența 
temperaturii asupra calității 
nu sînt cunoscute de toți ti
nerii”.

Mai există și o altă situație. 
Aproape 20 la sută din cursu
rile planificate (îndeosebi la 
oțelăriile nr. 1 și 2, laminorul 
nou) nu au fost deschise, deși 
ultimul termen stabilit pentru 
aceasta a fost 1 februarie.

O mai mare atenție trebuie 
acordată, în unele secții, îm
bunătățirii conținutului cursu
rilor. La secția a Il-a furnale 
și la oțelăria nr. 2 tematicile 
au fost întocmite în mod for
mal. Bunăoară, oțelarilor li 
s-a vorbit anul trecut, într-o 
lecție, despre importanța pro
ducției de oțel. Firește, ei tre
buie să cunoască, mai bine ca 
oricine, însemnătatea acestui 
lucru. Includerea aceleiași

teme și în programa din acest 
an nu mai este însă justifi
cată. Mult mai utilă ar fi fost, 
spre exemplu, o temă ca a- 
ceasta : corelarea vitezei de 
turnare cu temperatura oțelu
lui, problemă foarte importan
tă în procesul de producție 
din oțelării. Putem da și un 
alt exemplu. Inginerul Ale
xandru Oprănescu conduce 
un curs al oțelarilor pe 
schimb. De curînd ei a avut 
de predat tema : „Cunoaște
rea cauzelor care generează 
rebutul”. Aceasta este o pro
blemă vastă. în loc să fie îm
părțită pe subteme, astfel ca 
fiecare cauză să constituie o 
lecție, pentru a da posibilita
tea cursanților să înțeleagă în 
mod temeinic, lectorul a expus 
întreaga temă într-o oră și ju
mătate. S-a trecut astfel re
pede peste cauze, peste moda
litățile de înlăturare a rebutu
lui.

Mai multă preocup» tre
buie să existe din partea or
ganizațiilor U.T.M. și în ce

privește mobilizarea tinerilor 
la cursuri. Frecvența în unele 
secții — laminorul de 800 mm, 
oțelăria nr. 1, secțiile mecani
ce etc — lasă de dorit, fiind 
sub 60 la sută. Se cere din 
partea serviciului personal și 
învățămînt, a conducerilor de 
secții și a organizațiilor U.T.M. 
o urmărire mai atentă a mo
dului cum se desfășoară 
cursurile de ridicare a califi
cării.

La Combinatul 
Hunedoara există 
o bună experiență 
rea profesională a
lor. Nici nu se poate altfel. 
Mînuirea modemelor agrega
te care există aici a cerut ti
nerilor să învețe pei-manent. 
înlăturarea chiar de la înce
put a neajunsurilor semnalate 
în activitatea unor cursuri va 
da un și mai puternic imbold 
acțiunii de ridicare a califică
rii, va contribui la creșterea 
aportului tinerilor siderurgiști 
în îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan pe acest an.

siderurgic 
în general 

în pregăti- 
muncitori-

Intre 28 februarie și 2 mar
tie 1963 au avut loc la Bucu
rești convorbiri între. delega
țiile Comitetului de Stat al 
Planificării al R. P. Romine și 
Comitetului de Stat al Planifi
cării al R. P. Bulgaria, privind 
colaborarea economică dintre 
cele două țări în perioada de 
perspectivă generală pînă în 
anul 1980.

în cursul convorbirilor, care 
s-au desfășurat în spiritul prie. 
teniei frățești și înțelegerii de
pline, au fost discutate proble
me privind dezvoltarea și în
tărirea continuă a colaborării 
economice dintre Republica 
Populară Romînă și Republica 
Populară Bulgaria.

Documentul încheiat la ter
minarea lucrărilor, a fost sem
nat din partea romînă de 
Gheorghe Gaston Marin, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Române, pre
ședintele Comitetului de Stat 
al Planificării, iar din partea 
bulgară de Apostol Pașev, pre
ședintele Comitetului de Stat 
al Planificării al R. P. Bulga
ria.

La semnare au fost de față 
membri ai conducerii unor mi-

nistere economice, precum și 
ai celor două delegații.

Erau prezenți Ivan Kinov, 
ambasadorul R. P. ~ 
R. P. Romînă, și 
ambasadei.

★

Simbătă seara 
Capitala îndreptîndu-se 
patrie delegația condusă 
Apostol Pașev, președintele 
Comitetului de Stat al Plani
ficării din R. P. Bulgaria, care 
a participat la convorbirile 
privind colaborarea economică 
dintre cele două țări în perioa
da de perspectivă generală 
pînă în anul 1980.

La plecare, în Gara de Nord, 
oaspeții bulgari au fost con
duși de Gh. Gaston Marin, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele Co
mitetului de Stat al Planifică
rii, membri ai conducerii Co
mitetului de Stat al Planifi
cării și ai unor ministere eco
nomice.

Au fost de față Ivan Kinov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria în 
R. P. Romînă, și membri ai 
ambasadei,

Bulgaria în 
membri ai

a părăsit 
spre 

de

(Agerpres)

SĂPTÂMINA VIITOARE
PE ECRANE

Cîinele sălbatic Dingo

Film distins cu premiul „Leul de aur” la festivalul inter
național de la Veneția 1962 și cu „Palmierul de aur” al Cen
trului național italian de filme pentru tineret.

O producție a studioului „Lenfilm”

Filmul redă cu multă sensibilitate și plasticitate cinema
tografică puritatea și profunzimea sentimentelor unor 
adolescenți.



• DE PESTE HOTARE

Un grup de elevi în atelierele școlii tehnice pentru mecani
zarea agriculturii de la Begovo regiunea subcarpatică 

(U.R.S.S.)

Azi, alegeri 
in U. R. S. S.
MOSCOVA 2 (coresponden

tul Agenpres transmite) : La 3 
martie oamenii sovietici din 
R.S.F.S.R., Ucraina, Bielorusia, 
R.S.S. Uzbecă, R.S.S. Kazahă, 
R.S.S. Moldovenească, R.S.S. 
Letonă, R.S.S. Tadjică și Turk
menia vor alege deputății în 
Sovietele Supreme ale republi
cilor și în sovietele locale ale 
acestor republici.

în aceste zile la întîlnirile a- 
legătorilor cu candidații în a- 
legeri se face bilanțul realiză
rilor obținute în cei patru ani 
care au trecut de la alegerile 
precedente.

în ședința de vineri a Comi
siei Electorale Centrale a 
R.S.F.S.R. s-a comunicat că toa
te pregătirile pentru alegeri au 
fost terminate. Avioanele Ae- 
roflotului au transportat ma
terialele electorale pînă la cele 
mai îndepărtate puncte ale ță
rii. Sute de avioane și elicop
tere sînt pregătite în vederea 
transportării la 4 martie a 
materialelor cu rezultatele vo
tului. în trenurile de lungă 
distanță, care leagă Moscova 
de Vladivostok,' Habarovsk, 
Irkutsk și alte orașe și care se 
află deja pe drum s-au organi
zat 340 de centre de votare.

lui Jimmy Travis
cum transmite agen- 
UPI, rasiștii albi din

Boicot anti-rasist

Organizațiile de tineret din 
Suedia, Norvegia și Da
nemarca au început la 1 

mantie o campanie de boico
tare a mărfurilor din Republi
ca Sud-Africană, în semn de 
protest împotriva politicii ra
siste promovate de guvernul 
Verwoerd. Campania se des
fășoară sub lozinca : „Nu cum
păra mărfuri din Africa de 
sud" !

„Vina“
După 

ția
orașul Greenwood (sta

tul Mississippi) au tras focuri 
de armă și au rănit grav un 
negru în vîrstă de 20 de ani, 
întrucit acesta a îndemnat pe 
negri să se înscrie în registrele 
de vot. Potrivit agenției, ne
grul, Jimmy Travis, împreună 
cu un coleg al său, Bob Mo
ses, se aflau în suburbiile ora
șului cînd rasiștii au deschis 
focul asupra lor dintr-un auto
mobil.

Protestul tinerilor ceylonezi

împotriva dictaturii lui Stroessner
ai multe organizații de ti
neret din Paraguay au 
constituit un front revolu

ționar de luptă împotriva regi
mului dictatorial al lui Stroess
ner.

Din frontul revoluționar, după 
cum menționează agenția Prensa 
Latina, fac parte organizațiile de 
tineret afiliate la una din frac
țiunile partidului Colorado, la 
partidul revoluționar febrerist și

Represiuni contra organizațiilor 

de tineret din Martinica

Ziarul „L’Humanite” anun
ță că pe insula Martini- 
ca au fost operate noi 

arestări în rândul conducăto
rilor și activiștilor organizații
lor de tineret care se pronun
ță pentru lichidarea regimului 
colonial. Printre cei arestați 
este și Guy Duffont, membru 
al C.C. al P.C. din Martinica 

la partidul comunist, precum și 
alte organizații de tineret și stu
dențești.

Agenția subliniază că formarea 
Frontului revoluționar al tinere
tului este apreciată în cercurile 
democratice din țară ca fiind un 
pas important pe calea întemeie
rii unui front național de luptă 
împotriva dictaturii lui Stroess
ner.

și secretar general al Uniunii 
tineretului comunist.

Autoritățile au interzis un 
miting de protest inițiat de 
organizațiile democratice.

In țară se întețește mișcarea 
grevistă. De o săptămînă sînt 
în grevă aproximativ 40 000 de 
oameni ai muncii — muncitori 
din uzine și alte întreprinderi. 
Activitatea uzinelor din sudul 
insulei Martinica este complet 
paralizată.

Prezențe romînești peste hotare
SOSIREA DELEGAȚIEI

R.P.R. LA TIRGUL

DE LA LEIPZIG

LEIPZIG. — La Leipzig, a 
sosit delegația guvernamenta
lă a R. P. Romîne care va 
participa la deschiderea Tîrgu- 
lui internațional de primăvară 
din localitate. Delegația este 
condusă de Sergiu Bulgacoff, 
ministru, prim-vicepreședinte 
al Comitetului de Stat al Pla
nificării.

PRINZ IN CINSTEA LUI 

HENRI COLPI 

LA LEGAȚIA R.P.R. 

LA PARIS

PARIS. — La 1 martie, le
gația Republicii Populare Ro
mîne la Paris a oferit un prînz 
în cinstea cineastului francez 
Henri Colpi, realizatorul co
producției franco-romine „Co
din’’ și a colectivului de actori 
și cineaști francezi care au 
contribuit la realizarea acestui 
film. La prînz au luat parte, 
de asemenea, Fourre-Corme- 
ray, director general al Cen
trului național al cinematogra
fiei franceze, Craven, director 

general al societății cinemato
grafice „Uni-France Film”, 
precum și Paul Cornea, direc
tor general al Studioului cine
matografic București, membri 
ai legației Republicii Populare 
Romîne la Paris. Henri Colpi 
și colaboratorii săi au avut un 
schimb prietenesc de impresii 
despre activitatea în vara și 
toamna anului trecut în Romî- 
nia, unde după cum se știe, au 
avut loc filmările pentru exte
rioarele și interioarele filmu
lui.

LA INVITAȚIA 

UNIVERSITĂȚII 

DIN HELSINKI

HELSINKI. — La invitația 
Universității din Helsinki, în 
Finlanda se află prof. Alexan
dru Dima de la Universitatea 
Al. I. Cuza din Iași care a ținut 
o serie de conferințe la univer
sitățile din Helsinki și Turku.

Cu acest prilej, la 1 martie 
Legația R. P. Romîne la Hel
sinki a oferit un cocteil la care 
au participat Erkkj Kivinen, 
rectorul Universității din Hel
sinki, Martti Santavouri, pre
ședintele Uniunii scriitorilor 
din Finlanda, precum și alți 
oameni de știință și cultură 
finlandezi.

de 28 
la

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
Cu prilejul încheierii vizitei la 
Moscova a lui Ahti Karialai- 
nen, primul ministru al Fin
landei, a fost dat publicității 
un comunicat comun sovieto- 
finlandez.

în timpul vizitei au avut 
loc întîlniri și convorbiri 
între Nikita Hrușciov, șeful 
guvernului sovietic, și primul 
ministru al Finlandei. în 
cursul convorbirilor a avut loc 
un schimb sincer de păreri în 
problemele legate de dezvol
tarea continuă a relațiilor so- 
vieto-f inlandeze, precum și. în 
problemele internaționale care 
prezintă interes pentru cele 
două țări.

La convorbiri au participat 
și alți conducători ai statului 
sovietic, precum și persoanele 
care îl însoțesc pe primul mi
nistru.

„Cele două părți — se spune 
în comunicat — au constatat 
cu satisfacție că relațiile din
tre Uniunea Sovietică și Fin
landa sînt bune”.

De asemenea, se subliniază 
că una din realizările cele mai 
remarcabile în dezvoltarea po
zitivă a relațiilor sovieto-fin- 
landeze o constituie tratatul 
semnat anul trecut, prin care 
Finlandei i se dă în arendă

partea sovietică a canalului 
Saimaa.

în cursul schimbului de pă
reri în problemele internațio
nale s-a exprimat convingerea 
că în condițiile actualei dez
voltări a tehnicii militare mo
derne și a mijloacelor de ex
terminare în masă respectarea 
principiilor coexistenței pașni
ce, care impune rezolvarea 
problemelor litigioase pe cale 
pașnică, constituie unicul mij
loc rezonabil de reglementare 
a relațiilor internaționale.

Totodată, se arată că politica 
de coexistență pașnică, promo
vată de cele două țări, precum 
și politica de neutralitate și 
pace, promovată de Finlanda, 
cît și relațiile ei de prietenie 
cu toate statele „înrîuresc în 
mod activ menținerea păcii și 
liniștei în nordul Europei, con
tribuind la cauza păcii în în
treaga lume”.

în continuare, este relevată 
creșterea considerabilă a co
merțului reciproc în anul care 
a trecut. Cele două părți atri
buie o mare însemnătate stu
dierii posibilităților de dezvol
tare continuă a schimbului de 
mărfuri.

Sporirea volumului schim
bului de mărfuri și lărgirea 
nomenclaturii lor vor continua 
și pe viitor.

Părțile s-au înțeles asupra 
pregătirilor în vederea înche
ierii unui nou acord comercial 
pe termen lung pe anii 1966— 
1970. Aceste pregătiri urmează 
să înceapă încă în acest an.

n seara 
februarie, 
Colombo a a- 

vut loc un miting de 
masă al tineretului 
din Ceylon. Răspun- 
tînd chemării Uniunii 
studenților din Cey
lon, mii de cursanți 
de la universități, co
legii si școli s-au a’

dunat într-unul din 
parcurile din Colom
bo, pentru a-și expri
ma indignarea față 
de acțiunile S.U.A. 
împotriva Ceylonului, 
față de încercările 
monopolurilor ameri
cane de a îngenun
chea poporul ceylo- 
nez, Participanții la

miting au solicitat 
guvernului ceylonez 
să naționalizeze toate 
societățile străine din 
Ceylon și să evacueze 
de pe insulă organi
zațiile americane cum 
sînt „Vocea Ameri- 
cii”, „Fondul Asiei” 
și „Corpul păcii”.

Situația din Congo
ELISABETHVILLE 2 (Ager- 

pres). — Potrivit unui comuni
cat oficial dat publicității de 
poliția katangheză din Elisabeth- 
ville, „comandamentul O.N.U. a 
luat severe măsuri restrictive îm
potriva trupelor guvernului cen
tral congolez care staționează în 
această localitate”.

Comunicatul precizează că în 
urma incidentelor care au avut 
Ioc în ultimele zile între ele
mente aparținînd jandarmeriei 
katangheze și soldați ai trupelor 
guvernului central, autoritățile 
O.N.U. au hotărît ca 
cestora din urmă să
zică să părăsească cazărmile lor, 
și să nu mai circule înarmați pe 
străzile Elisabethvilleului. Trupele 
guvernului central vor continua

în viitor a- 
li se inter-

să facă parte din patrulele uni
ficate cu poliția katangheză și 
trupele O.N.U., dar numai sol
dați! O.N.U. vor avea dreptul să 
poarte arme. Soldații guvernului 
central vor fi arestați de către 
forțele O.N.U. dacă asupra lor 
vor fi găsite arme.

Aceste măsuri adoptate de co
mandamentul O.N.U. se înscriu 
pe linia repetatelor acțiuni între
prinse pînă acum de forțele 
O.N.U. care nu au făcut decît să 
întîrzie lichidarea secesiunii ka
tangheze și să încurajeze elemen
tele secesioniste din jandarmeria 
katangheză, care, după așa-zisa 
capitulare a Iui Chombe, conti
nuă să se dedea la provocări îm
potriva autorității guvernului 
central congolez.

Demonstrație de protest la New York împotriva persecuțiilor 
rasiale din S.U.A.

O întrecere originală

Acord
de frontieră

chino-pakistanez

la 2 martie a

PEKIN 2 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
China Nouă 
fost încheiat la Pekin, între

R. P. Chineză și Pakistan a- 
cordul cu privire la frontieră.

Cu acest prilej la Pekin a 
avut loc un miting în cadrul 
căruia a luat cuvîntul Pîn Ci 
jen, primarul orașului Pekin, 
și Bhutto, ministrul afaceri
lor externe al Pakistanului.

Pe pozițiile rațiunii
LONDRA 2 

Luînd cuvîntul 
fața studenților 
Liverpool, Harold Wilson, lide
rul partidului laburist, a spus că 
este de datoria Angliei să dea 
dovadă de inițiativă pentru a îm
piedica răspîndirea armei nu
cleare în lume.

După părerea partidului labu
rist, a spus Wilson, obstacolele ce 
stau în calea încheierii unui a- 
cord cu privire la dezarmarea 
generală și totală pot fi înlătu
rate.

(Agerpres). — 
la 1 martie în 

Universității din

După ce a scos în evidență ne
cesitatea unor acțiuni energice 
ale guvernului englez pentru a 
sprijini realizarea unor acorduri 
cu privire la interzicerea expe
riențelor nucleare și la dezarma
rea generală și totală, liderul la
buriștilor englezi a declarat că 
actuala politică a statelor mem
bre ale blocului N.A.T.O., bazată 
pe „folosirea imediată a armei 
nucleare, implică un pericol pen
tru pacea în întreaga lume”.

isipirea banului public 
constituie o tradiție în is
toria guvernatorilor statu

lui Alabama”, scrie în ultimul său 
număr revista americană „Time”, 
care aduce amănunte despre o 
originală întrecere între doi gu
vernatori ai acestui stat din su
dul S.U.A. întrecerea a început 
în 1947, cînd guvernatorul nou 
ales (pentru o perioadă de patru 
ani), James Folsom, a comandat, 
pentru uzul său personal, con
struirea unui yacht luxos, pe care 
l-a botezat Jamelle, după numele 
soției sale. Yachtul a costat 
140 000 dolari, acoperiți, bineîn
țeles, din fondurile statului. Cei 
patru ani de guvernare au trecut 
și în fruntea statului a venit în 
1951 un alt guvernator, Gordon 
Persons. Acesta a socotit că și so
ția lui, Alice, este îndreptățită 
să-și vadă numele arborat pe 
frontispiciul unui yacht. Ca ata
re a ordonat construirea, tot pe 
socoteala statului, a unei nave la 
fel de luxoase, care a primit nu
mele soției sale. Și astfel, Alaba
ma, unul din statele S.U.A. unde 
venitul pe cap de locuitor este 
dintre cele mai reduse, după cum 
comunică „Time”, s-a pomenit cu 
o veritabilă flotă la dispoziția 
guvernatorilor.

Și povestea a continuat. După 
alți patru ani a fost ales din nou 
Folsom. Nemulțumit doar cu o 
flotă maritimă, (pentru că acum 
și cel de-al doilea yacht îi reve
nea de drept lui), el și-a coman
dat și o flotă aeriană, compusă 
din 7 aeroplane. Cele două flote 
serveau unui scop foarte concret 
și precis : petreceri la care Fol
som invita un număr cît mai 
mare de rude și prieteni. Numai 
într-un singur an, el a cheltuit 
pentru petrecerile organizate pe 
cele două yachturi suma de 
54 260 dolari. In 1958, cînd a a- 
vut loc Expoziția mondială de la 
Bruxelles, Folsom, împreună cu 
întreaga familie și o suită respec
tabilă, s-a îmbarcat pe cele 7 a- 
vioane și a făcut o vizită de două 
săptămîni în capitala belgiană. 
Cine a suportat costul acestei ve
ritabile expediții ? Contribuabilii 
de rînd, firește...

in 1959 au avut loc noi ale
geri. Cine știe ce s-ar mai fi în- 
tîmplat dacă învingător ar fi ieșit 
rivalul lui Folsom, adică Per
sons. Noroc că funcția de guver
nator a revenit unei alte persoa
ne, John Patterson, care a anun
țat sentențios că a sosit vremea 
să se pună capăt rivalității din
tre cei care îl precedaseră la gu
vernarea statului și „să se facă 
economii”. Ca o primă măsură in 
acest sens, el a renunțai la 5 din 
cele 7 avioane ale flotei aeriene 
personale la dispoziția guverna
torului, pentru ca, însă, puțin 
timp după aceea... să achizițio
neze alte patru. Nemulțumit cu o 
singură secretară pentru proble
mele presei, a mai angajat o se
cretară pentru problemele apari
ției sale la radio și televiziune, 
precum și un fotograf personal, 
înainte de a~i expira mandatul, 
el a cheltuit suma de 17 500 do
lari din fondurile de rezervă ale 
statului pentru angajarea unor 
avocați care să-l a"pere pe fratele 
său, Maurice, pe care îl numise 
director al operațiunilor finan
ciare ale statului. Organele fede
rale descoperiseră că Maurice 
frustase statul de o mare parte 
din fondurile pe care fusese pus 
să le administreze. Nimic de

spus, Patterson a pus capăt riva
lității dintre guvernatorii prece- 
denți, întrecîndu-i, după cit se 
vede, pe amîndoi în necinste.

Acum, în fruntea statului se 
găsește un alt guvernator, Wal
lace, care a găsit finanțele statu
lui într-o stare de plîns: peste 
2,2 milioane dolari deficit. Wal
lace a anunțat un program de 
austeritate pentru a se face față 
acestei situații. El a ordonat 
scoaterea la licitație a flotei na
vale și a flotei aeriene alcătuite 
datorită străduințelor guvernato
rilor precedenți. Iată, s-ar pu
tea spune, un guvernator care 
ține în sfîrșit seama de intere
sele celor pe care îi cîrmuiește. 
Oare așa să. stea lucrurile ? 
„Dintr-un punct de vedere, scrie 
revista „Time”, Wallace se asea
mănă cu ceilalți guvernatori ai 
Alabamei”. Despre ce e vorba ? 
Este vorba despre politica rasia
lă. In timpul campaniei electo
rale, Wallace a lansat lozinca 
„segregației veșnice” și imediat 
după ce a fost ales a și prezentat 
Adunării legislative locale spre a- 
probare un nou capitol bugetar 
în vederea întăririi măsurilor de 
discriminare rasială.

Revista „Time” are într-adevăr 
dreptate. Guvernatorii se asea
mănă între ei...
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PE SCURT \ SteU&Cr | PE SCURT | SXX4&& | PE SCURT
9 LEOPOLDVILLE. — Comisia 

economică a O.N.U. pentru Afri
ca a adoptat o rezoluție în care 
se pronunță în favoarea creării 
unei bănci africane de dezvoltare.

După cum relatează agenția 
France Presse, rezoluția cere gu
vernelor africane să acorde spri
jin acestei bănci, acceptînd ela
borarea unui plan amănunțit de o- 
perațiuni, precum și o întîlnire a 
miniștrilor.............................. ..
Africii.

Statutul 
voltare a 
stabilit cu 
trilor de finanțe, întîlnire proiec
tată să aibă loc 
iunie la Addis

ln declarație se exprimă spe
ranța că guvernul indian va 
răspunde pozitiv la eforturile 
pașnice ale Chinei, astfel incit 
să se stabilească o atmosferă 
prielnică pentru tratative di
recte între China și India.

militare atț trimis noi întăriri în 
această regiune.

de finanțe din țările

viitoarei bănci de dez- 
statelor africane va fi 
prilejul întilnirii miniș-

la începutul lunii 
Abeba.

Declarația purtătorului 
de cuvînt al Ministerului 

Apărării al R. P. Chineze

' • PEKIN, 
se arată în 
tătorului de 
nisterului Apărării al R. P. 
Chineze, dată publicității la 1 
martie la Pekin, detașamentele 
chineze de grăniceri au înde
plinit integral planul de retra
gere din proprie inițiativă de-a 
lungul întregii frontiere chino- 
indiene.

Răspunzînd 
conferinței de 
subliniază în 
vernul chinez 
instituie in cursul înfăptuirii 
încetării focului puncte admi
nistrative de control după re
tragerea detașamentelor chine
ze de grăniceri în patru re
giuni asupra cărora există di
vergențe intre China și India.

— După cum 
declarația pur- 
cuvînt al Mi-

la chemarea 
la Colombo, se 
declarație, gu
ri hotărît să nu

însemnări
«RĂZBOI UI

LANGUSTELOR"

HAVANA. — La 23 februa
rie, un contratorpilor de esca
dră al S.U.A. a atacat la 3 mile 
de golful Guantanamo o mică 
navă cubană de cabotaj. Con- 
tratorpilorul s-a apropiat de 
nava cubană și i-a pricinuit 
avarii serioase la babord. După 
aceasta, contratorpilorul ame
rican a urmărit timp de o oră 
nava avariată.

Ziarul „Noticias de Hoy” ca
lifică această provocare groso
lană drept o „acțiune tîlhă- 
rească a agresorilor ameri
cani".

• PNOM PENH. — La 2 
martie, prințul Norodom Sia- 
nuk, șeful statului cambod
gian, a declarat că parlamen
tul țării a fost dizolvat, iar 
guvernul regal, condus de 
prințul Norodom Kantol, a de
misionat.

9 CARACAS. —. Presa vene- 
zueleană a anunțat la 1 martie 
că, în ultimele zile, în regiunea 
muntoasă El Charal, situată la 
sud-vest de Caracas, au avut loc 
lupte între trupele guvernamen
tale și unități venezuelene de 
guerilă. După cum transmite a- 
genția France Presse, autoritățile

• ATENA. — Ziarul „Ma- 
kedonia”, care apare la Salo
nic, a început să publice o se
rie de articole ale lui Veni- 
zelos, liderul „Uniunii de cen
tru”, cu privire la situația po
litică internă din Grecia. Au
torul articolelor acuză guver
nul grec că îngrădește dreptu
rile parlamentului, drepturile 
politice ale cetățenilor, liber
tatea presei și cuvîntului. El 
se pronunță pentru legalizarea 
Partidului Comunist din Gre
cia.

Note de protest 
ale guvernului R.D.G.

9 BERLIN. — După cum trans
mite A.D.N., guvernul R. D. Ger
mane a adresat guvernelor S.U.A., 
Angliei și Franței, note în care 
protestează împotriva unei noi în
cercări de a integra Berlinul oc
cidental in statul de la Bonn și de 
a-1 subordona jurisdicției vest- 
germane. Guvernul R.D.G. cere gu
vernelor celor trei puteri occiden
tale să ia măsuri pentru a împie
dica aplicarea legii cu privire la 
statutul judecătorilor, care preve
de subordonarea judecătorilor vest- 
berlinezi față de autoritățile din 
R. F. Germană.

KAZAN. — Un singur om va 
putea conduce activitatea a peste 
o mie de sonde petroliere. Spe
cialiștii sovietici întocmesc pro
iectul unei întreprinderi pentru 
extracția petrolului complet au
tomatizată, prima de acest fel în 
practica mondială. Ea va fi crea-

tă la exploatarea petroliferă de 
lingă orașul Leninogorsk din Ta
taria (cursul mijlociu al Volgăi).

Toate procesele de extracție, 
transport și rafinare a țițeiului 
vor fi automatizate: sondele, 
mijloacele de colectare a țițeiu
lui, depozitele, stațiile de corn- 
presoare, sistemul de întreținere 
artificială a presiunii stratului.

9 NEW YORK. — După cum 
transmite agenția U.P.I., la 1 mar
tie în Statele Unite a tost lansat 
un balon pentru a se stabili dacă 
există semne de viață pe planeta 
Marte.

Balonul a ridicat la o altitudine 
de aproximativ 23,5 km un telescop 
și aparate electronice pentru cer
cetarea radiației iniraroșii, emisă 
de Marte, în vederea culegerii 
unor date mai precise asupra com
poziției gazelor care înconjoară 
această planetă.

La 2 martie, balonul a aterizat 
cu bine în statul Tennessee. Te
lescopul și aparatele electronice au 
lost coborîte pe Pămint separat 
cu parașuta.

lor pentru a împiedica orice în
cercări de infiltrare din partea 
detașamentelor saudite, iorda- 
niene.

Operațiunea, a precizat purtă
torul de 
căile de 
gresoare 
yemenit.

La 1 martie, a anunțat purtă
torul de cuvînt, un grup de 300 
de soldați saudiți infiltrați în 
Republica Arabă Yemen au fost 
nimiciți. Prințul El Hassan, fiul 
fostului premier yemenit, care 
comanda acest grup, a reușit să 
fugă în Arabia Saudită.

După cum anunță presa occi
dentală, Anglia își sporește foi
țele la frontierele Yemenului, 
încă la 28 februarie, prin Cana
lul de Suez, au trecut trei nave 
de război engleze.

cuvînt, a tăiat toate 
retragere ale forțelor a" 
infiltrate pe teritoriul

Operațiuni 
încununate de succes 

ale armatei republicane 
Yemenite

SANAA. — La 2 martie, un 
purtător de cuvînt al Cartierului 
general al forțelor armate din 
Sanaa a făcut o declarație co
respondenților de presă în care a 
precizat că operațiunile militare 
desfășurate în ultimele zile de 
către forțele armate republicane 
yemenite, în colaborare cu tru
pele R.A.U., au avut drept scop 
încMjerea ermetică a frontiere-

9 LONDRA. — Legile electo
rale engleze cer iiecărui candidat 
să depună o importantă garanție 
în bani, care nu i se restituie de- 
cit dacă întrunește 12,5 la sută 
din voturi. Este evident că numai 
partidele și candidații care dispun 
de importante mijloace bănești, 
pot face față acestei condiții.

In Anglia, pentru a putea parti
cipa la alegeri, alegătorul trebuie 
să domicilieze cel puțin trei luni 
pe teritoriul circumscripției elec
torale.

• BUENOS AIRES. — Agenția 
France Presse, anunță că Ministe
rul Aiacerilor Interne al Argenti
nei a admis transferarea fostului 
președinte al Argentinei, Arturo 
Frondizi, de pe insula Martin Gar
da, unde se află în prezent de[i-

nut, Ia San Carlos de Bariloche 
(1 700 km sud-est de Buenos 
Aires).

Păreri lucide
BERLIN. — Senatorul fran

cez Jean Bardol s-a pronunțat 
pentru recunoașterea de facto 
a R.D.G. de către guvernul 
Franței. Jean Bardol, membru 
al Comitetului de prietenie 
„Franța — R.D.G.", creat re
cent, conduce delegația lucră
torilor pe tărîm comunal din 
Boulogne, care a sosit la Stral
sund (R.D.G.).

în numele a numeroși fran
cezi, care, ca și oamenii mun
cii din R.D.G., luptă pentru 
menținerea păcii în întreaga 
lume, mă pronunț pentru con
solidarea relațiilor de' priete
nie dintre popoarele noastre, 
a declarat J. Bardol.

STOCKHOLM. — Chirurgul 
sovietic prof. V. S. Saveliev, 
care se află în Suedia, a efec
tuat într-un spital din orașul 
Goteborg o operație la care a 
folosit instrumente sovietice 
pentru suturarea vaselor san
guine. Operația a fost trans
misă prin televiziune. Desfășu
rarea ei a fost urmărită de 80 
de medici, dintre care unii ve- 
niți din alte orașe ale Suediei.

Medicii suedezi au calificat 
această operație ca fiind uni
că. Metoda profesorului V. S. 
Saveliev este interesantă prin 
aceea, a declarat L. E. Gelin, 
profesor de medicină din G6- 
teborg, că ea ușurează efec
tuarea operației.

asiunile dezlănțuite în legătură cu pescuitul în apele 
teritoriale braziliene, unde pescadoarele firmelor 
franceze au pătruns ilegal, sînt departe de a fi poto
lite. Disputa, care la început părea un incident banal, 
S'a amplificat zi de zi, ajungînd pînă la trimiterea 
de nave de război. Ceea ce a fost denumit ironic în 
presă „războiul langustelor” a căpătat implicații nu

numai de ordin juridic, ci chiar și militar.
Dacă inițial opinia publică braziliană nu i-a dat vre-o impor

tanță, fiind după cum relatau corespondenții de presă, mai preo
cupată de carnavalul tradițional pentru acest anotimp în America 
Latină, acum lucrurile s-au agravat considerabil.

Aspectul economic al conflictului nu poate fi neglijat dacă se 
ține seama că producătorii brazilieni sînt afectați de concurenții 
lor francezi care uzează de mijloace ilegale, atunci cînd trimit 
navele la pescuit în ape teritoriale aparținînd suveranității altui 
stat. Dar pe lingă aceasta, a intervenit și prestigiul pus pe primul 
plan de autoritățile franceze. La vestea că s-a ordonat unor fre
gate braziliene să se îndrepte spre apele unde au fost semnalate 
pescadoarele franceze, autoritățile franceze au anunțat trimiterea 
unui torpilor. S-a anunțat apoi că spre locul incidentului se 
îndreaptă chiar un purtător de avioane francez, dar autoritățile 
parisiene s-au grăbit să dezmintă această informație.

Nici intervenția ambasadorului brazilian în Franța pe lingă 
președintele de Gaulle nu s-a dovedit rodnică și încordarea se 
menține. „Sîntem surprinși de atitudinea inadmisibilă adoptată de 
Franța, a declarat ministrul de externe brazilian Ernest Lima. 
Înainte de a trimite o navă de război spre coastele braziliene, s-ar 
fi putut face apel la zeci de sugestii și soluții care ar fi putut fi 
luate în considerare de cele două țări. Sperăm că guvernul fran
cez își va reconsidera hotărîrea”.

După ce încercările de a găsi o soluție s-au dovedit infruc
tuoase mai multe luni de zile, la 30 ianuarie trei pescadoare fran
ceze au fost conduse în portul brazilian Natal. După aceasta, pre
ședintele Goulart a dat o autorizație specială la șase pescadoare 
franceze care se găseau în nord-estul coastelor braziliene să-și 
continue activitatea și să termine treaba începută, urmînd ca între 
timp să se găsească o soluție reciproc acceptabilă. Pînă la 19 
februarie însă, nu a fost realizată o înțelegere și atunci pescarii 
bretoni au primit ordinul să se retragă. Autoritățile braziliene 
susțin că zonele de adîncime mică care se prelungesc pînă la 100 
de kilometri de coastă aparțin Braziliei și în consecință și langus
tele. Autoritățile franceze susțin că pescuitul langustelor nu 
înseamnă decît folosirea dreptului de pescuit în largul mării. Zia
rul „Ultima Hora" din Sao Paulo scria : „Sîntem dispuși să con
tribuim, furnizînd crustaceele noastre ca materie primă, la incom
parabila bucătărie franceză, dar pe baze comerciale și nu pur și 
simplu să ne lăsăm jefuiți”.

Pînă unde vor ajunge lucrurile este dificil de apreciat în 
momentul de față. Guvernul brazilian a anunțat că atîta timp cit 
nu se va renunța la amenințări cu navele de război franceze, nu 
va participa la discuții, deoarece tratativele nu pot avea loc sub 
presiune. In urma avertismentului primit, pescadoarele franceze au 
părăsit locul unde se aflau, dar nu s-au îndreptat spre porturile 
franceze, așteptînd întăririle militare.
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