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Studenții Institutului a- 
gronomic „Tudor Via- 
dimirescu*  din Craio
va au trăit bucuria 
inaugurării unui nou 
cămin studențesc, care 
se adaugă la căminele 
ce Ie sînt puse la dis
poziție pentru a trăi 
ln bune condițiuni. 
Noul cămin găzdu
iește 330 de studenți.

Foto : AGERPRES

Incepînd cu anul acesta, 
într-o serie de întreprinderi 
din țara noastră, printre care 
șantierele navale din Galați, 
Oltenița și Tr. Severin, uzi
nele „23 August” și Vulcan- 
București, Progresul-Brăila, 
„Tndependența”-Sibiu și „1 
Mai”'Ploiești, se extind două 
noi procedee avansate de su
dură. Este vorba de sudarea 
în mediu protector de bioxid 
de carbon, folosită în general 
la piese cu profile curbe și 
sudarea în baie de zgură, uti
lizată la piese groase. Aceste 
metode, experimentate, cu 
bune rezultate în cursul anu
lui trecut de către sudorii de 
la Șantierele navale Galați, 
uzinele „23 August”, „Vul
can” și „Semănătoarea”-Bucu-

rești, au avantajul că determi
nă un grad înalt de finisare a 
cusăturilor sudurii și menți
nerea precisă a dimensiunilor 
pieselor. Astfel, ele permit 
reducerea costului lucrărilor 
și ridicarea calității sudurilor 
la numeroase agregate și uti
laje complexe ca linii de ci' 
ment, recipienți de mare pre. 
siune etc.

0 deosebită extindere ca
pătă, de asemenea, sudura au
tomată și semiautomată sub 
flux, introdusă în producție 
în ultimii ani, datorită bunei 
calități a îmbinării prin sudu
ră pe care o crează, posibili' 
tăților mari de creștere a pro
ductivității muncii și de re
ducere continuă a prețului de 
cost. Sudura automată

semiautomată se 
la construirea de 
ne, autobuze și 
mașini agricole, rafinării, uti
laje chimice etc. întreprinde
rile au fost dotate cu instala
ții speciale, moderne, de 
mare randament, care fac po
sibilă aplicarea sudurii auto
mate și semiautomate într-un 
volum de peste 12 ori mai 
mare față de anul 1957.

Noile procedee se înscriu 
în linia generală actuală dc 
modernizare continuă a teh
nologiilor în construcția
mașini. Ele au căpătat extin
dere datorită perfecționării 
continue a utilajelor existen
te și creșterii calificării ca
drelor.

de

(Agerpres)

în fața colectivului Fabricii de rulmenți din Bîrlad, in anul j 
1963, stă sarcina de a spori productivitatea muncii, față de ’ 
anul trecut, cu 14,9 Ia sută. |

Care au fost măsurile luate pentru a asigura îndeplinirea | 
și depășirea acestei sarcini ? |

Avînd în vedere că acest colectiv harnic a acumulat o i 
experiență prețioasă în lupta pentru creșterea productivității | 
muncii, am solicitat cîțiva tovarăși, cu munci de răspundere | 
în această uzină, să ne răspundă la întrebările noastre. I

de răcire a uleiului de la a- 
gregatul de călire tip K 80 ;

— realizarea unui dispozitiv 
care pune mașina pe ciclu au
tomat continuu la operația de 
strunjire a căilor de rulare la 
rulmenții cu bile (la strungul 
paralel tip 1 A 62 — S 3).

Pentru anul 1963 lucrările 
de proiectare în ceea ce pri

năm în acest an mai devreme 
lucrările de proiectare pentru 
a putea începe lucrările pre
văzute în 1964. Aceasta ne va 
permite să omologăm mai din 
timp prototipurile pentru a 
obține un avans față de exe
cuție. Avem apoi în vedere 
atelierul de colivii unde s-a 
făcut încă puțin în privința

Ing.
ȘTEFAN MOLDOVANU 

responsabilul grupei de 
modernizări

Modernizarea mașinilor con
stituie o mare rezervă în .în

deplinirea sarcinilor privind 
creșterea productivității mun
cii. în 1962 am obținut în a- 
ceastă privință unele rezulta
te bune, cu eficacitate eco-

nomică mare. Noi am mers 
pe linia modernizării acelor 
mașini depășite din punct de 
vedere tehnic, pentru a le ri
dica la cerințele sarcinilor de 
creștere a productivității mun
cii. Iată cîteva exemple:

— realizarea avansului au
tomat alternativ al pietrei de 
rectificat la operația de fini
sare a rolelor butoi (la mașina 
de rectificat fără cutie tip 
3180) ;

— îmbunătățirea instalației

tînăr și entuziast. în urmă cu 
cîtva timp colectivul nostru a 
fost completat cu doi munci
tori de înaltă calificare, în 
special pentru lucrările de ex
perimentare și omologare a 
prototipurilor. Avem, de ase
menea, mulți tineri buni cum 
sînt, de pildă, proiectantul Vla
dimir Stupin, desenatoarea 
Maria Grama și multi alții 
care vor depune tot sufletul 
în realizarea punct cu punct a 
celor prevăzute în planul de 
modernizare pe acest an.

DESTINUL
FEMEII

de Veronica Porumbacu

vește modernizarea mașinilor 
sînt foarte avansate ; unele 
proiecte au fost deja aprobate 
pentru execuție. Sînt, de pil
dă, în execuție 8 dispozitive 
pentru mașinile tip 3180, două 
instalații pneumatice pentru 
prinderea pieselor la mașinile 
de rectificat și altele. Ne pro
punem, de asemenea, să termi-

modernizării utilajelor. Aici se 
pune problema automatizării 
mașinilor pentru frezarea coli
viilor din alamă. Rezolvarea 
acestei probleme va permite 
ca un singur muncitor să lu
creze la două-trei asemenea 
mașini.

Grupa de modernizări din 
cadrul fabricii are un colectiv

Ing. ION BANGU
șeful secției strungărie

\Un rol important revine 
secției noastre în privința 
creșterii productivității mun-

cii. S-au luat de aceea din timp 
măsuri care privesc îmbunătă
țirea procesului tehnologic, 
mai buna organizare a muncii, 
utilizarea mai rațională a ma
șinilor și utilajelor. La atelie
rul de colivii, din inițiativa 
tinerilor Jan Ribac (maistru) 
și Ion Vîrgolici (tehnician) s-a 
mecanizat operația de deba- 
vurare a carcaselor de alamă 
și aceasta a permis creșterea 
productivității muncii cu pes
te 50 la sută.

Rezultate bune s-au obținut 
și în atelierele de strunjire a 
inelelor de rulmenți unde, la o 
serie de strunguri, au fost 
construiți suporți ce permit 
executarea simultană a mai 
multor operații. Productivita
tea muncii la aceste operații

(Continuare în pag. a IlI-a)

de Mihu Dragomir
discuție despre colegialitate ? lată o temă care nu se 8 
poate perima nicicînd, incepînd cu încercarea de a da ■ 
o definiție și pînă la aspectele concrete, mereu al- | 
tele. Intre membrii fiecărui colectiv, care muncesc pen- 
tru îndeplinirea acelorași sarcini, se creează o varie- I 
taie de relații, de la cele tovărășești, la cele priete
nești, intime. După comunitatea idealurilor, gusturi co- I 

mune, după înclinații către o anume activitate, membrii unui colec- ■, > 9

tiv se descoperă și se respectă reciproc și, în special, în perioada | 
de formare a personalității, aceste relații pot avea un caracter hotă- ■

Un amator al prescurtărilor 
ar putea însemna destinele 
cîtorva femei in modul urmă
tor :
ALEXANDRINA CIUINEL : 
Ieri: argată pe moșia boieru

lui Duca, în satul Romani, 
de pe malul Oltului.

Azi: muncitoare fruntașă la 
Fabrica de mătase „Ilie Pin- 
tilie".

GHERGHINA TĂNĂSOAIE : 
Ieri: argată pe pământul colo

nelului Sfetescu, din comuna 
Șoldanu, in cîmpia Dunării. 

Azi: socotitoare la G.A.C.
„Flamura roșie’’ din aceiași 
comună.

AURORA TĂNĂSOAIE ; 
Azi: elevă la Școala medie din

Oltenița.
Miine : studentă la Institutul 

de Artă, secția Teatru.
DOMNICA TARNICERU : 
Ieri: fată de țărani din Solea. 
Azi: inginer agronom, mem

bră în consiliul agricol al 
regiunii Suceava.
Cu toate patru m-arn îm

prietenit pe teren, în munca de 
reporter. Primele două sînt 
cam de o vîrstă cu mine, a 
treia este ceva mai mare de
cît fata mea, iar ultima, absol
ventă de curînd a Institutului 
agronomic. Fiecare s-a născut 
în alt colț al țării, legănată 
în altă copaie, cu alte cîntece 
de leagăn, dar care murmurau 
toate aceeași tristețe ce apăsa 
viața femeii de altă dată. Și 
pe toate le leagă astăzi un 
destin comun : destinul femeii 
din țara noastră, destinul fău
rit de un popor liber, care a

eliberat și femeia din îndoita 
robie, la stăpîn, și la bărbat.

Cită vreme este de cînd tă
răncile de pe fostele domnii 
ale coroanei din Segarcea, ne
știutoare de carte, își închi
puiau „Coroana" ca pe o vă
duvă putred de bogată, care 
nu avea timp intr-o singură 
viață să cunoască la față toa
te „sufletele" și hectarele ce 
le stăpînea ? Nici un sfert de 
veac, după calendar. După 
schimbări, un întreg ev. In
tr-adevăr, nimic nu era mai 
tragic decît destinul femeii in 
regimul trecut. In chinuri a- 
ducea copiii, uneori în cîmp, 
sub o căruță, pentru o viață 
de chin: copilăria în praful 
ulițelor, al maidanelor, școala 
pe apucate și, apoi, munca de 
robot in fabrica domnilor, pe 
cîmp boieresc, ori pe propria 
sfoară avară de pămint. Ori
zontul femeii ? Cit fundul de 
tigaie.

Iar astăzi ? Cifrele își au, 
uneori, poezia lor: sute de fe
mei deputate în sfaturile raio
nale și regionale, zeci de fe
mei alese în cel mai înalt for 
legislativ al țării, în Marea 
Adunare Națională. Din cor
pul didactic, peste o jumătate 
de ostași ai revoluției cultu
rale sînt femei. In corpul me
dical, femeile își aduc un a- 
port prețios. Printre ingineri, 
printre poeți, printre savanți 
și academicieni, printre scrii
tori și sculptori, muzicieni și 
pictori, femeile ocupă un loc 
demn și prețuit. Ele pot mun
ci alături de bărbat, dar și cu 
aceleași drepturi, cu același sa_ 
Iar la muncă egală, iar statul

| rîtor. Părerile se interpătrund, influențele se manifestă la fiecare pas, ■ 
■ multe dintre acestea hotărîfoare. Tinerețea asimilează cu repeziciune | 
Itot ceea ce i se pare măreț, durabil, nou — și aceasta cu atît mai 

mult în cadrul unui colectiv în care fiecare se dezvoltă sub ochii

I celorlalți. Pornind aproximativ de la același bagaj de cunoștințe, 
elevii unei clase se diferențiază treptat și rezultatul nu este numai 
acela înregistrat de noiele obținute, ci de comportarea fiecăruia îri

■ cadrul și în afara colectivului. Sentimentul de răspundere reciprocă, 
atitudinea cea mai generală de solidaritate, este colegialitatea. Dar

B ea se rezumă la o simplă stare de fapt, determinată de întîmplarea 
“ care te-a adus în aceeași clasă cu alfi tineri de aceeași vîrstă ? în I acest sens, colegul înseamnă doar faptul că figurezi în același cata

log alături de alte nume. „Sînt coleg cu X" ar însemna numai că
_ asculți aceleași lecții — ceea ce oricine recunoaște că este mult 
I prea puțin pentru a se stabili raporturi de colegialitate. Acest spirit 
■ trebuie să fie activ, reprezentînd prima treaptă către crearea de le

gături și mai puternice între tineri. Deși parțială, definiția dată de I 
elevul I. B., din clasa a Vlll-a, ni se pare a ti surprins unul dintre I 

I aspectele esențiale : „Colegialitatea — spune el — e legătura între > 
oamenii care au aceeași muncă și care, în scopul obținerii de rezul- I 

Itate cit mai bune, se ajută între ei”. Și, în continuare, încercînd să _ 
adîncească această definiție personală : „O astfel de legătură tre- | 
buie să existe și între elevi, care au datoria de a se ajuta pentru

| a realiza principalul scop al școlii : însușirea cunoștințelor",

I
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Programe 
cu filme dedicate 

femeilor
Cu prilejul zilei de 8 Martie, 

întreprinderile regionale cinemato
grafice, în colaborare cu comite
tele femeilor, organizează în majo
ritatea orașelor, centrelor muncito
rești și reședințelor raionale, pro
grame speciale cu filme dedicate 
femeilor. Sînt reluate astfel 
ecrane producții romînești, 
studiourilor din U.R.S.S. 
de democrație populară, 
din viața și activitatea

In Capitală, programe 
cu filme pentru femei vor fi pre
zentate la cinematografele „Olga 
Bancic", „8 Martie", „Maxim 
Gorki", „Alexandru Sahia" și „Dru
mul serii".

Pe 
ale 

și țările 
inspirate 
femeilor, 
speciale

(Agerpres)
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MIOARA SPĂTARU are o 
privire senină, deschisă. Acolo 
unde muncește, ca țesătoare la 
Fabrica „Proletarul' din Bacău, 
e socotită fruntașă. Și cei care 
o cunosc îi acordă toată stima, 
toată prețuirea tovărășească.

nostru se îngrijește să le asi
gure condițiile cele mai bune 
pentru creșterea vlăstarelor, 
școli cu porțile deschise tutu
ror, concedii, prenatale, tabere 
de vară...

Ziua de 8 Martie cade pri
măvara. E înscrisă in calendar 
între primii ghiocei. E înscris 
alături și cuvîntul pace. Căci, 
femeia care aduce viața în 
chinuri pe lume vrea s-o și a- 
pere de suferințe, de primej
dii, de războaie. De aceea, 
sensul festiv al acestei zile, 
omagiul adus femeii, vieții, 
nu e o sărbătoare 
unei țări, doar a 
por, este un prilej 
țional de a face 
tăile inimii fiecăreia, o caldă 
bătaie a 
hotărârii 
de preț 
cea...

doar a 
unui po- 
interna- 

din bă-

FLORICA ILIE este din satul 
Țigănești, raionul Găești. Colec
tiviștii din gospodăria unde 
muncește, ne-au spus despre ea 
numai cuvinte de laudă: este 
fruntașă în muncă și-n activita
tea obșteasca.

ELENA MARINESCU este 
profesoară la Școala medie Di- 
mi trie Cantemir nr. 11 din 
București. Deși nu este cu mult 
mai vîrstnică decît cei care 
stau în băncile din fața ei, tî- 
năra profesoară și-a cucerit 
stima și prețuirea elevilor săi.

Iat-o pe GABRIELA PANA 
sludentă în anul IV al Facul
tății de filologie din București. 
Despre ea vă spunem un sin
gur lucru: în sesiune, la cele 
patru examene a luat patru note 
de 10.

Foto : O. PLECAN

dragostei materne, a 
de a apăra cel mai 
bun al omenirii, pa-

Lucrări de primăvară pe ogoare
ln peste 30 de gospodării a- 

gricole colective din regiunea 
Crișana au început arăturile 
pentru însămînțările de primă
vară. în unele gospodării, prin
tre care cele din comunele 
Apateu, Olari. Avram iancu și 
Valea lui Mihai se și însă- 
mînțează trifoiul.

Ajutate de mecanizatorii din 
stațiunile de mașini și trac
toare, gospodăriile colective au 
arat 30 la sută din terenurile

ce urmează să fie însămînțate 
în prima epocă. Se continuă 
totodată transportul îngrășă
mintelor naturale la cîmp. Gos
podăriile fac, de asemenea, lu
crări de îngrijire a semănătu
rilor de toamnă, aplicînd îngră
șăminte chimice pe cele ieșite 
mai slab din iarnă și executînd 
canale de scurgere a apelor pe 
tarlalgfe unde băltea apa pro
venită din topirea zăpezii.

(Agerpres)

în comuna Valea Mare, raionul Oltețu, a luat ființă un parc cu 
căprioare. La amenajarea lui au contribuit numeroși tineri.

Parcul are în prezent 16 căprioare, iar în primăvara aceasta numărul 
lor va spori cu 8. Acești oaspeți ai pădurilor noastre s-au împrietenit cu 
oamenii care le poartă de grijă cu drag. (I. POPESCU — corespondent)

Se pregătesc manualele școlare
pentru anul viitor

i

Iși liveziterenuripantă

La Editura didactică 
și pedagogică se pre
gătesc de pe acum ma
nualele 
viitorul 
mînt.

După 
mează 
acestei 
anul școlar 1963—1964 
vor ii editate 386 ma
nuale pentru învăță- 
mîntul de cultură ge
nerală, cu un tiraj de 
22 milioane de exem
plare, din care circa 
17,S milioane vor fl 
distribuite elevilor din

I—VII în mod 
Pentru elevii

școlare pentru 
an de invă/ă-

cum ne inior- 
conducerea 

edituri, pentru

clasele 
gratuit, 
din clasa a Vil-a sînt 
în curs de pregătire o 
serie de manuale noi 
corespunzătoare planu
lui de învățămint al 
școlilor de opt ani.

Multe manuale vor 
fi Îmbunătățite atît în 
ce privește conținutul 
cit și prezentarea gra
fică.

Pentru invățămintul 
profesional și tehnic se 
editează 188 de titluri, 
dintre care peste 100 
vor fi manuale recent 
elaborate.

ln planul editurii se 
prevede, de asemenea, 
realizarea unui însem
nat număr de manuale 
și cursuri necesare în- 
vățămlntului superior, 
precum și peste 80 de 
lucrări de literatură 
pedagogică și meto
dică.

Anul acesta produc
ția editurii se va 
dica la circa 1 000 
titluri, cu un tiraj 
tal de 26 milioane 
exemplare.

ri
de 
lo
de

(Agerpres)

In regiunile Argeș și Ploiești 
au început lucrările de amena
jare a terenurilor în pantă, su
puse eroziunii solului, în vede
rea plantării lor cu vii și pomi. 
Aci, ca și în regiunile Dobro- 
gea, Galați, Brașov și altele 
din țara noastră, acțiunea de 
punere în valoare a terenuri
lor în pantă se desfășoară pe 
suprafețe mai mari decît anul 
trecut. Unitățile agricole so
cialiste din întreaga țară au 
prevăzut amenajarea a 40 000 
hectare terenuri ce urmează să 
fie plantate cu vii și pomi.

Lucrările de terasare, de 
executare a canalelor de reți
nere și evacuare a apelor, se 
fac cu mijloace mecanizate în_ 
tr-o măsură mai mare decît în 
anii precedenți. Terasarea te
renurilor pentru noile planta
ții de vii, bunăoară, se execută 
mecanizat în proporție de peste 
60 la sută. Ele sînt efectuate 
de cele 29 brigăzi S.M.T. de 
combatere a eroziunii solului, 
care sînt înzestrate cu trac
toare grele, pluguri de desfun. 
dat, buldozere și alte mașini.

In țara noastră, din anul 
1958, de cînd aceste lucrări 
au început să se efectueze pe 
suprafețe mari și pînă în pre
zent au fost amenajate 102 000 
hectare terenuri în pantă pen
tru extinderea viilor și live
zilor.

I
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La ancheta întreprinsă în cîteva școli medii din Capitală, majori- 8 
tatea celor întrebați au insistat asupra caracterului de întrajutorare ■ 
al colegialității. „Un bun coleg este M. — scrie o elevă — care s 
esfe gata oricînd să-ți explice o problemă pe care n-ai înțeles-o". _ 
Intr-adevăr, în această caracteristică a colegialității este cuprinsă | 
o latură importantă, de tond, privind chiar scopul învățăturii. A acu
mula cunoștințe numai pentru tine însuți, ca un colecționar de I
obiecte rare, pe care nu le arată nimănui, ținindu-le numai pentru ” 
desfătarea lui secretă, este un non-sens. Cu cil mai temeinic te ■ 
pregătești in școală, cu atît mai rodnică va fi contribuția pe care o I 

Ivei aduce miine in munca de desăvirșire a construcției socialiste. ■ 
Și dacă miine va trebui ca din cunoștințele tale să împărtășești tu- | 

Ituror oamenilor, cu atît mai mult se cere s-o faci astăzi, pe băncile 
școlii cînd, înfr-o măsură mică, dar existeniă, răspunzi și tu pentru | 
pregătirea colegului tău. „Cel mai bun coleg îl consider pe I. —

| ne scrie un elev — deoarece ori de cîte ori un elev răspunde mai I 
slab, el se îngrijorează de parcă ar fi răspuns el însuși astfel. După * 

Ioră, el stă de vorbă cu elevul respectiv. Se interesează de ce nu ■ 
s-a pregătit bine și, dacă consideră că e necesar, îi acordă ajutorul I 

Ilui, ii explică ce n-a înțeles din lecții, îi dă un sfat cum să-și orga
nizeze mai bine timpul de învățătură". In afară de faptul obiectiv, 

_ îndreptarea situației elevului mai slab pregătit, în această atitudine 
g se vădește spiritul nou al relațiilor între oameni pe care, bineînțeles, 

elevul considerat ca „buc. coleg" l-a deprins în colectivul școlii, prin 
| educația primită aici și în familie. „Am fost ajutat de multe ori — 
" ne spune un alt elev — și pînă la urmă am început să obțin rezul- 
I fate bune. Mi-am dat seama că și eu pot contribui acum la îndrep- 
■ tarea situației altor elevi, și o fac, avîndu-mă chiar pe mine drept 
I exemplu".

Cîți dintre noi nu-și amintesc despre raporturile care existau în- 
Itre elevii unei clase, ai unei școli din trecut. Domnea răceala dis

prețului fiilor de bani gata față de copiii oamenilor simpli, care 
_ reușeau cu greu să urmeze școli. Prin însuși esența întregii socie- 
I tați, stăpin in școală era egoismul.
_ Astăzi școala e a poporului, a fiilor celor ce muncesc. în școala 
| noastră nouă a apărut colectivul de elevi uniți prin aceleași idea

luri și năzuinți. Relațiile dintre elevi sînt cu totul altele. Ei învață, 
| muncesc și se distrează împreună. Intre elevi s-au statornicit rapor

turi noi, de prietenie, de tovărășie, de adevărată colegialitate. Și 
Iunde s-ar putea dovedi mai bine natura noilor relații decît în munca 

lor. lată, deci, ce înseamnă întrajutorare. Muncă comună, efort co- 
Imun, bazate pe răspunderea și sîrguința personală a membrilor co

lectivului în vederea obținerii unor rezultate tot mai bune la în- 
Ivățătură. întrajutorarea înseamnă a nu tolera lipsurile colegului în 

muncă, a nu-i trece cu vederea o lecție neînvățată, a nu-i ierta o 
notă proastă. întrajutorarea este povață, cînd îi arăți colegului ce 

|a greșit, și-l obligi să se îndrepte, întrajutorare se cheamă atunci 
cînd, preocupîndu-te de continua îmbunătățire a muncii tale, stărui- 

| tor și dezinteresat, împărtășești și colegului experiența ta, metodele | 
■ tale de muncă, și-l ajuți cu perseverență să-și perfecționeze activi- I 
I tatea sa, să-și îmbunătățească pregătirea, notele. -

De obicei, cînd un elev este slab la învățătură și e criticat | I acesta răspunde : „Dacă nu m-ajută nimeni I Dacă m-ar ajuta..." Iar
colectivul ia imediat „măsura" de a-l ajuta, repartizîndu-l pe lingă I 
elevi fruntași la învăfătură. Și el se complace în această situație de

Ajutorul colegial

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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dădăcit. Se bucură că învață alții pentru el. Pentru un cinci îi este I 
«suficient sM asculta ce-i exotica colentil fruntaș la învățătură Din r-e ■

(Agerpres)

suficient să asculte ce-i explică colegul fruntaș la învăfătură. Din ce - 
fl cauză gîndește așa, de ce s-a obișnuit să muncească alții pentru ■ 
■ el I Una din cauze e tocmai greșeala colegilor care găsesc întot- ■ 
Ideauna salvarea în intrajutorare, înlocuind prin aceasta munca per- ■ 

sonală, studiul individual. Ajutorul colegilor nu poate și nici nu tre- | 
Ibuie să înlocuiască munca, răspunderea pe care trebuie s-o aibă fie

care elev. Ajutorul colectivului este folositor numai dacă este orien- 
fat spre lămurirea unor probleme rămase neclarificafe în urma stu- I diului individual.

I
De multe ori sîntem tentați să înțelegem colegialitatea numai în I raportul dintre doi inși. Esfe, desigur, un raport important, care

poate duce la înaltul sentiment de prietenie. Dar punctul acesta de 
| vedere rămîne foarte îngust. Colegi îți sînt toți cei d intr-o clasă 

(Continuare în pag. a Il-a)
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In discuția adunării generale

IN V A Ț A T U R A
ntr-o adunare ge
nerală U.T.M. des
chisă — la care 
au fost invitați și 
muncitori fruntași 
din întreprinderi, 
tineri muncitori 

de la seral, părinți ai elevilor, 
diriginți, cadre didactice — a 
fost analizată situația la învă
țătură din clasele a Xl-a ale 
Școlii medii din Drăgășani.

Utemistul Gonțoiu Marin, 
secretarul comitetului U.T.M. 
al organizației de bază, a pre
zentat o dare de seamă amă
nunțită în care, pornind de la 
sarcina patriotică de a învăța, 
pe care o au elevii, a făcut o 
amplă analiză a rezultatelor 
obținute de elevi la învăță
tură.

Au fost citate exemple de 
elevi utemiști că Buruleanu 
Aurelia, Crețu Mircea, Giura 
Gheorghe, Bucur Elena, Păun 
Gheorghe, Boncân Marin și 
Iliescu Victor, care au obținut 
rezultate bune și foarte bune 
Ia învățătură. La nivelul aces
tora nu sînt însă toți elevii, 
arăta raportul. Elevi ca Mi- 
trache Ilie, Vasile Florea, 
Dincă Justina, nu au obținut 
note de trecere la toate obiec
tele, unii 
corijenți 
specifice 
uman) pe 
fost criticat, de 
elevul Stănculescu 
lucrează în salturi, 
munca zilnică dînd 
atenție sportului și 
for. Lipsa simțului de răspun
dere de care dă dovadă l-au 
transformat într.-un elev me-

dintre 
chiar 
secției 
care o

ei rămînînd 
la obiectele

(real sau 
urmează. A 

asemenea. 
Gh. care 
neglijează 
mai multă 
distracții-

diocru, deși are capacitate de 
muncă, fapt dovedit la un 
concurs „Cine Știe, cîștigă” or
ganizat de comitetul U.T.M. 
pe școală, cu care ocazie a ob
ținut premiul II.

Cauzele rămînerii în urmă 
la învățătură a unor elevi — 
arăta raportul — sînt superfi
cialitatea, studiul individual 
defectuos, nesistematizat, ne
aprofundat, indisciplina la une
le ore și lipsa notițelor, pierde
rea timpului cu plimbări și 
distracții prelungite.

La discuții, utemistul Iliescu 
Victor, elev fruntaș la învăță
tură, a arătat adunării gene
rale cum învață, cum își orga
nizează studiul și-și planifică 
materiile pe care le repetă 
pentru maturitate. La vîrstă 
noastră, spunea el, învățăm și 
trebuie să învățăm, nu pentru 
notă sau de frica ei, ci din 
conștiință. Eu învăț după un 
program dinainte stabilit, ră- 
mînîndu-mi timp și pentru 
odihnă normală. După exerci
țiile și problemele de matema
tică citesc literatură sau zia
rele. Sînt pasionat dezlegător 
de probleme în „Gazeta de 
matematică și fizică” și activez 
în cadrul cercului de matema
tică și fizică al școlii. Sînt so
licitat și de unii colegi pe care 
îi ajut cu bucurie.

Păun Gheorghe, membru al 
biroului clasei a Xl-a a criti
cat pe unii colegi ai săi care 
întîrzie sau lipsesc fără mo
tive temeinice de la ore (Flo- 
rescu Liliana. Grebenea E- 
lena).

în cuvîntul său, tov. Lazaru 
I.. din partea părinților, invi
tat la această dezbatere, a ri
dicat în fața utemiștilor și 
elevilor problema necesității 
calității muncii. Timpul liber, 
spunea dînsul, trebuie mai a- 
tent și mai bine folosit, iar 
răspunderea față de grija pe 
care partidul și guvernul o au 
față de tineret să se concre
tizeze prin note de la 8 în sus. 
Tovarășul Popa Aurel, mun
citor la I.C.H.V. Drăgășani 
și elev în clasa a X-a la 
seral, arăta elevilor cum mun
cește și învăță dînsul. Stățiu-*  
nea l-a recomandat pe tov. 
Popa Aurel pentru a urma 
școala de maiștri. De vreo doi 
ani a terminat-o; acum esta 
în clasă a X-a la seral și Ia 
anul merge la facultate.

Cînd vrei, poți face mult,. » 
conchis ..tov. Popa, îndernnîn- 
du-i pe utemiști să muncească 
cu rîvnă pentru propria lor 
pregătire.

Adunarea generală a adop
tat hotărîri concrete menite 
să-i antreneze pe elevi la o 
și mai bună pregătire.

Prof. EMIL A. ISTOCESCU 
secretarul comitetului U.T.M. 

de la Școala medie 
din Drăgășani

Fotografia vă ajută să-i însoțiți cîteva clipe pe elevii de la Grupul școlar profesional „Stea
gul roșu’ din Brașov, care, in fiecare zi, se îndreaptă spre uzină, la practică.
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SATIRA
AJUTĂ

o culoare!

Capitală, Viorel Bric 
ți Steluța Drăgoi din

din școli conțin și

A dispărut
In clasa noastră există un 

grafic. Rezultatele la învăță
tură noi le-am înlocuit cu 4 
culori și anume : notele sub 5 
cu negru, cele de 5 și 6 maro, 
7 și 8 cu albastru, iar 9 și 10 
cu roșu. încă de la începutul 
anului, graficul clasei noastre 
a avut un aspect foarte plă
cut. Dintr-odată a dispărut 
culoarea neagră. Ea a rămas 
prezentă doar în legenda res
pectivă. In prezent, există 
două note de 6, cinci note de
7 și 20 de 10. Celelalte sint de
8 și 9. Din totalul de 20 elevi, 
numai unul singur are note de 
6. Este vorba de Păcuraru Vio-

rel. în prezent ne preocupă ca 
și el să-și îndrepte aceste note, 
în adunările generale U.T.M., 
în ședințele de birou și în toa
te împrejurările ivite noi 
ne-am străduit să arătăm ele
vilor că a învăța este o dato
rie patriotică. Vom deveni 
tehnicieni zootehniști, și a- 
ceasta presupune o temeinică 
pregătire. Acest lucru a fost 
înțeles pe deplin de elevii 
noștri.

FLORIAN SAVOIU
secretarul comitetului U.T.M. 

din anul II Zootehnie 
Centrul Școlar-Armășești

Elevii din cldsa a X-a B a Școlii medii nr. 32 „Filimon Sîrbu' din Capitală în laboratorul de 
fizică împreună cu tov. Mircea Alexandra, șefă de laborator.

Fotografiile de N. STELORIAN

(Urmare din pag. I)

eu tine, toți la un loc formînd un 
colectiv. în cadrul acestui colectiv 
—- răspunzător de buna desfășu
rare a activității fiecăruia — se 
manifestă colegialitatea. Colegia
litatea în cadrul colectivului pre
supune, așa cum spunea I.B. din 
clasa a X-a, „p atitudine conștientă, 
deschisă .și sinceră,, combativă față 
de tot ce se întîmplă în clasă. 
Avem îh clasă și elevi indiferenți, 
care nu participă la viața clasei, 
dar . aceștia nu cred că sînt ade- 
vărațî colegi. S-a întîmplat, de 
pildă, ca într-o 
clasa noastră Să copieze la teză. 
Am hotărît să 
în clasă. Majoritatea elevilor au 
condamnat cu tărie această faptă 
nedemnă, rușinoasă. Chiar vinova
tul și-a făcut o autocritică aspră. 
Doi dintre colegi nu și-au spus 
însă părerea. „Treaba lui, îl pri
vește, nu ne băgăm”. Sigur că 
cel vinovat e răspunzător, în pri
mul rînd, dar colectivul este cel 
care-i arată că e vinovat și-l ajută 
să se îndrepte".

„Există două feluri de colegia-. 
lifate —r ne scrie elevul. C.T. — 
una bine înțeleasă, și .alta prost 
înțeleasă". Este limpede că aces
te . două feluri" se rezumă, de 
fapt, la unu) singur, colegialitatea 
adevărată. Cealaltă este doar un 
reflex negativ, 6 atitudine greșită 
de solidarizare cu fapte pe care 
tu însuți nu le-ai comite. „De 
obicei — spline elevul T. I. — 
cele mai diferite opinii sînt în 
legătură cu așa-zisul „pîrît". Dacă 
elevul care a greșit nu este în 
stare să-și mărturisească greșeala, 
găsesc că este foarte neplăcut să 
o facă unul dintre colegi. La noi 
în clasă s-au văzut cazuri în care 
a fost pedepsită întreaga clasă 
pentru unul singur. Eu gîndesc că 
ar fi mai bine dacă s-ar duce 
muncă pentru dezvoltarea spîritu-

zi un elev din

discutăm cazul

Iul de autocritică, de recunoaște
re a greșelii de către vinovat, 
decît pentru dezvoltarea spiritu
lui de „pîrît" între colegi". In 
această părere, exprimată cura
jos, așa cum stă bine unui tînăr, 
există fără îndoială elemente po
zitive. Dacă, după cum spune 
cunoscuta maximă, a greși este 
omenesc, fot atîf de omenesc este 
să-ți și recunoști greșeala. Se spu
ne că „o greșeală mărturisită este 
pe jumătate iertată" și credem că 
sensul este acesta : mărturisirea, 
nu formală, arată ea însăși celui 
vinovat poziția lui greșită, îi arată 
și cum trebuie să lupte împotriva 
eventualelor greșeli viitoare. Fără 
îndoială, acest spirit autocritic tre
buie dezvoltat. în acest sens, ele
vul T. I. are toată dreptatea. Dar 
afirmațiile lui conțin și erori de 
apreciere. „A pîrî" este departe 
de atitudinea cinstită de critică a 
celui vinovat. Termenul de „pîrî- 
cios", atît de frecvent în lumea 
elevilor, se poate aplica acelora 
care, din dorința meschină de e- 
vidențiere, creează ei înșiși moti
ve de a dezvălui faptele nesem
nificative ale altora. în „pîrît" 
intră și micime de suflet, și do
rință de răzbunare și încercarea 
de „a se pune bine". „Cutare se 
mișcă în bancă", „cutare mi-a 
luat un creion", și atîtea alte 
dovezi de îngustime de caracter... 
Dar a ascunde o faptă rea, sau 
o greșeală, înseamnă a te simți 
mîndru că „n-ai pîrît" ? Elevul 
I. M. ne scrie : „înfr-o zi a dis
părut condica clasei. La început 
nu știa nimeni cine e făptașul. 
Aflînd apoi pe vinovat, și știind 
că putea să fie pedepsif, am fă
cut din gură. A fost pedepsită 
toată clasa". Care a fost „cole
gialitatea” în acest caz ? în loc 
să fie pedepsit vinovatul, au fost 
pedepsiți zeci de nevinovați. 
Oare în acest fel, vinovatul n-a 
fost încurajat fățiș de „colegi" 
să-și continuie isprăvile ? N-a 
fost îndemnat la acte și mai gra
ve, la greșeli și mai mari 7 Evi
dent, da Cel care, avînd o vină, 
se ascunde, preferind să fie pe-

depsiți cei nevinovați, nu poate 
fi numit „coleg", iar cei care nu 
l-au ajutat să-și recunoască gre
șeala au toate motivele să fie în
tristați. Aceasta nu este genero
zitate, ci o falsă și periculoasă 
înțelegere a colegialității. O elevă 
ne scrie : „într-o oră de curs am 
fost cam indisciplinată, și tov. 
profesoară mi-a atras atenția că 
mă va pedepsi. Peste cîteva mi
nute, dînsa a interceptat un bilet 
pe care îl scrisesem eu și a în
trebat cine l-a trimis. Mi-a fost 
teamă să spun și atunci colegul 
meu de bancă 
luat asupra lui vina i 
fost foarte rușine și am

s-a ridicat și a 
mea. Mi-a 
i hotărît să

Elevii scriu zilnic ziarului des- ințifice, 
pre tot ce se petrece interesant 
în școlile lor. Evident, cele mai 
multe scrisori ale corespondenți
lor noștri voluntari din școli se 
referă la felul în care învață ei 
și colegii lor, la măsurile luate 
de organizațiile ILT.M. pentru 
ridicarea nivelului general la 
învățătură și eficacitatea acesto
ra. „în trimestrul II — ne scrie 
Ion Patorac, elev în clasa a X-a 
a Școlii medii din Ciacova — 
mulți elevi și-au îmbunătățit si
tuația la învățătură. La aceasta 
au contribuit generalizarea me
todelor bune folosite de fruntașii 
la învățătură, ajutorul tovărășesc 
acordat celor care întâmpinau 
greutăți, criticarea celor care 
Uu-și făceau datoria de elevi”. Și 
parcă în completarea acestor me- 
tode, elevul Ion Lazăr, de la 
Școala medie din Dej ne vorbește 
despre rolul cercurilor pe mate
rii în aprofundarea cunoștințe
lor, în trezirea interesului elevi
lor pentru o disciplină ori alta. 
Spre exemplificare ne oferă ac
tivitatea cercului de fizică. „La 
cercul de fizică din școala n^as*  
tră — ne scrie Ion Lazar —'^jnt 
admiși numai cei care obțin note 
de la 7 în sus, ceea ce reprezin
tă un stimulent pentru că — da
torită activității sale interesante 
— mulți elevi doresc să devină 
membri ai cercului. Așa, de pil- 
dăj la ultima ședință a cercului 
s-au prezentat referate privind 
bazele fizice ale zborului omu
lui în Cosmos, despre tuburi e- 
lectronice și alte probleme ști-

s-au făcut experiențe 
interesante”.

Dar despre rezultatele bune 
obținute Ia învățătură în trimes" 
trul acesta ne scriu mulți cores
pondenți voluntari, din diferite 
colțuri ale țării. Liviu Cărăfel ne 
scrie din Jimbolia, Luiza Pins- 
ghiulian de la o școală nouă, dată 
recent în folosință în cartierul 
Grivița din 
din Huedin 
Oravița.

Scrisorile 
alte informații interesante, lega
te de munca de educare politică 
a elevilor, de organizarea unor 
acțiuni frumoase, interesante, în 
timpul liber. „La noi în școa
lă se țin cu regularitate infor
mări politice asupra principalelor 
evenimente din țară și de peste 
hotare, ne aduce la cunoștință 
elevul Liviu Meza din Timișoara.

„Iu ultimul timp, elevii an fost 
informați asupra însemnătății a- 
legerilor de la 3 martie, cu pri
vire la evoluția evenimentelor 
din Congo, precum și asupra, al
tor evenimente interne și inter" 
naționale”.

Cu prtlejnl împlinirii a 101 ani 
de la nașterea marelui nostru 
scriitor Caragiale — ne infor
mează eleva Janinne Cligher de 
la Școala medie mixtă nr. 7 din 
Capitală — în școală a fost creat 
un cerc literar care-i poartă nu
mele. Scriitorul Aurel Baranga 
ne-a vorbit despre viața Ș*  opera 
lui I. L. Caragiale, după care un 
grup de elevi au prezentat frag" 
mente din „Lanțul slăbiciunilor”,

„Conu Leonida față cu 
nea”, „Petițiune” și din 
crări”.

„De curînd — ne scriu Petru 
Dobre și Adrian Fiat, elevi la. 
școala medie din localitatea Oțe
lul roșu — în școala noastră s-a 
organizat o frumoasă reuniune. 
La reuniune au fost invitați și 
elevi de la școala profesională și 
medie serală, precum și tineri 
muncitori din uzină. Conferința 
„Viața fericită a tineretului pa
triei noastre” ținută de tov. G. 
Staicn, directorul școlii medii, 
concursul pe tema „Frumoasă 
ești patria mea”, întrecerea „Cine 
dansează mai frumos”, precum 
și celelalte părți ale programu
lui au contribuit la îmbogățirea 
cunoștințelor noastre, nean aju
tat să legăm noi prietenii fru
moase, să ne distram minunat...” 
Pe aceeași linie ni se pare demnă 
de semnalat și experiența Școlii 
medii din Caransebeș -— despre 
care scrie elevul Nicolae Gris- 
tescu —*■  unde organizarea con
cursurilor pe diferite teme a 
căpătat de acum o frumoasă tra
diție. Tema ultimului concurs 
„Viața și/ activitatea lui I. E. 
Repin” lă care au participat ele
vii claselor a IX-a, a dovedit in
teresul și cunoștințele lor bogate 
despre viața și creația marelui 
pictor. Mai trebuie adăugat că 
răspunsurile la întrebările con
cursului au fost date în limba 
rusă.

Mulți elevi ne vorbesc despre 
bogata activitate artistică ce se 
desfășoară în școli. Corurile, for-

reacțiu- 
alte lu-

mațiile de dansuri și de teatru, 
brigăzile artistice de agitație, 
cuprind sute și sute de elevi 
talentați. „în școala noastră — 
scrie elevul Florian Săvoiu din 
Urziceni — la activitatea cultu- 
rabartistică participă marea ma
joritate a elevilor. Aceasta pen
tru că fiecare clasă are propriile 
sale formații artistice”. „în afa
ra spectacolelor pe care le dăm 
îu școală — ne relatează Gheor
ghe Mozeș din Timișoara — sîn- 
tem de multe ori oaspeții colec
tiviștilor din jurul orașului, pe 
care încercăm să-i distrăm cu 
spectacolele pregătite de noi. De 
curînd, am prezentat pe scena 
căminului cultural din cartierul 
Vii, un spectacol intitulat „Rîs și 
voie bună” cuprinzînd piesa 
„Deșteaptă pămîntuliu”, muzica 
populară și ușoară romînească, 
recitări etc.”.

Am citat doar cîteva din scri
sorile sosite recent la redacție. 
Ele ne’au ajutat să desprindem 
o experiență valoroasă din dife
rite domenii de activitate ale or
ganizațiilor U.T.M. din școli.

r
MARIETA VIDRAȘCU

Dragoș Calcarul și 1 onu Guță sînt elevi în 
clasa a Xl-a la Școala medie nr. 2-Caransebeș. 
S-au întîlnit prima dată in clasa a VIII-a. Stînd 
amîndoi in aceeași bancă, au început să se cu
noască bine. Dragoș a observat că lui Torni ii 
plăcea foarte mult sportul. Știa despre el că se 
ocupă cu ridicarea halterei, că îi place să joace 
volei, iar iarna să schieze. Cu supărare vedea 
însă că Guță neglijează învățătura. Atunci și-a 
propus să-l ajute. A inceput să-l însoțească cit 
mai des la antrenamente. După aceea, au pornit 
să învețe împreună pentru a doua zi. La școală, 
în pauze, repetau împreună ceea ce aveau pen
tru ora următoare. La inceput a fost mai greu, 
dar Torni s-a deprins cu munca școlară și a în
ceput s-o îndrăgească cu aceeași pasiune cu care

îmbrățișa sportul. Bucuria lui a fost mare atunci 
cînd a început să dezlege singur probleme la fi
zică și matern atică-. Rezultatele nu 
așteptate: 9 la fizică, la o lucrare 
8 la matematică.

Dragoș Caleariu se simte mîndru 
să îndrăgească și el sportul aproape 
Tonii învățătura.

Prietenia lor a început să fie privită ca 
exemplu viu și pentru uiți colegi. Adunarea 
nerală ținută recent în cadrul școlii a evidențiat 
roadele prieteniei dintre Torni și Dragoș.

NICOLAE CRISTESCU
elev

s-au. lăsat 
de control,

că a reușit 
lot atît cit

un 
ge-

el, la rîndul lui, greșit 
Se pare că se poate, 
toți elevii care au răs- 

ancheta noastră s-au re
cunoscuta problemă a 

înseamnă,

te fi și 
înțeles ? 
Aproape 
puns la 
ferit la 
„suflatului". A „sufla” 
într-adevăr, a da un ajutor, dar 
în ce fel ? Elevul care obține o 
notă bună, fără s-o merite, co
mite — oricit de grav ar suna 
cuvîntul — un furt. Este oare in
dicat să ajuți pe cineva să fure ? 
„După ce primisem o notă proas
tă, pentru că suflasem unei cole- 

ne scrie eleva S. C., din
IX-a — m-am hotărît să 
suflu niciodată. Cu toate

ge — 
clasa a 
nu mai

că va ti 
să-i sullu. 
mie. mi-ar 
explic 
făcut. Și Intr-adevăr, colega mea 
a luat o notă bună". Și eleva a- 
daugă : „A fost mult mai sim
plu...". Mai simplu, pentru că s-a 
procedat cinstit. Nu teama de 
„complicații" trebuie să înlăture 
suflatul din viața școlii, ci convin
gerea că în acest fel nu-ți ajuți 
colegii la învățătură. Cel mult la 
lenevie.

Neasimilarea cunoștințelor astăzi 
poate avea efecte neplăcute mîi
ne. Poate că, suflînd unui coleg,

ascultată și m-a rugat 
M-am gîndit însă 
fi mult mai ușor 

lecția. Și așa am

că 
să-i

5'

serioasă și se cere privită ca ata
re. A-l ajuta pe un coleg să nu 
învețe înseamnă a nu înțelege răs
punderea față de viitorul lui.

Dar, dincolo de sentimentul de 
într-ajutorare, de corectitudine 
față de colegi, colegialitatea, ca 
orice sentiment, se manifestă în' 
tine însuți. Pentru un tînăr de azi, 
ambiția deșartă, orgoliul, invidia, 
sînt sentimente străine, departe 
de morala comunistă, proprie so
cietății noastre socialiste. „N-am 
dat dovadă de colegialitate — 
scrie elevul B. I. — atunci cînd

Despre colegul
de azi și

mi se mai întâmple așa ceva.nu
Și nu mi s-a mai întîmplat". Cole
gul ei dp bancă a fost oare „ge
neros" ? în aparență, da. Dar în 
fond ? Singura latură pozitivă a 
întîmplării este că eleva și-a dat 
seama că lașitatea este un duș
man al omului. Dar „curajul" co
legului n-a fost decît o fanfaro
nadă. Adevăratul curaj trebuie să 
constea în a spune deschis adevă
rul, în a lupta pentru îndreptarea 
unor greșeli.

„Colegialitate"  ... 
ilicită

Dacă una dintre trăsăturile co
legialității aste ajutorul sincer, 
dezinteresat, acest ajutor nu poa-

acesfea, e foarte greu, căci atunci 
cînd ești scos la lecție și 
cel de lingă tine nu șlie lucruri 
extrem de simple e imposibil să 
stai să-l vezi cum se chinuie să 
dea niște răspunsuri atît de ușoa
re". Sentimentul este real și, în 
esență, lăudabil. Se impune o 
singură concluzie : colegul respec
tiv trebuie să fie ajutat. Dar 
cum î „Suflîndu-i" nu-i transmiți 
decît cunoștințe pe care el nu și 
le va integra, va repeta mecanic 
cuvintele neasimilate, spunînd nu 
un adevăr pe care îl cunoaște, ci 
un neadevăr. Ajutorul se cere dat 
în alt mod. Tot eleva S. C. ne 
scrie, în continuare : „La mate
matică, colega mea de bancă știa

de mîine
împrumufîndu-i mereu caietul etc, 
un elev este mulțumit în sine de 
.ajutorul" pe care i l-a acordat. 

Dar dacă, după terminarea școlii, 
vor lucra amîndoi în aceeași în
treprindere sau instituție ? Sau cu 
un altul, care, de asemenea, a fost 
„ajutat" în același mod ? Nu se 
vor izbi amîndoi de lipsa de cu
noștințe a celui care, neînvățînd, 
a izbutit totuși să-și înșele profe
sorii ? Trăim înfr-o societate în 
care toți avem cîte o răspundere. 
Elevul răspunde nu numai în fața 
profesorilor, ci în fața întregii so
cietăți de felul cum se pregătește 
pentru a deveni un bun construc
tor al socialismului și comunismu
lui. Este o răspundere extrem de

mai 
notă

m-am bucurat că un elev 
bun decît mine a luat o 
slabă și deci în lupta pentru a 
ieși premiant la sfîrșitul anului 
cîștigasem un oarecare avantaj". 
Marea sinceritate a acestei dezvă
luiri arată, deși cuvintele n-o 
spun, că elevul regretă meschina 
bucurie de moment, și că astfel 
de sentiment nu îl va mai încer
ca. Aceasta cu atît mai mult cu 
cit el singur și-a observat greșea
la, care se produsese numai 
gîndul lui. Simțul colegialității, 
trem de dezvoltat, îl obligă 
spună mai departe : „Uneori
ajuns pînă acolo îneît am rîs de 
un elev ce s-a încurcat în opera
țiile de înmulțire, pe care le în-

în 
ex-

sS 
am

într-o adunare generală a clase
lor a IX-a de la Școala medie 
„T. Lamian**  din Botoșani, s-a fă
cut propunerea creării unei bri
găzi artistice de agitație care să 
prezinte, bilunar, programe-spec- 
tacol.

Interesul viu stîrnit In 
elevilor 
dovedit 
ședință, 
cei mai 
cepuți „regizori1* pentru 
mirea „revistei**,  căci sub 
nume era cunoscut proiectul pro
gramului. Profesorul de fizică al 
clasei a IX-a., utemistul Mihai 
Tironiac, a promis că-i va ajuta 
pe elevi.

Imediat după ședință, au început 
să sosească materiale. Schițe umo
ristice, poezii satirice, epigrame 
erau supuse zilnic părerilor colec
tivului. După amiezile, colectivul, 
cu ajutorul permanent și eficace 
al profesorului de fizică, lucra la 
corectarea și finisarea materialelor 
primite.

După vreo două săptămlni, 
primul spectacol al „revistei" pu
tea să fie susținut în fața elevi
lor.

Spectatorii au fost numeroși.
Membrii colectivului au citit 

(despre mulți se poate spune că 
au interpretat), schițele, poeziile, 
epigramele. Cîțiva din ei își ci
teau propriile compoziții. Erau 
pe scenă elevi despre care îți 
vorbește cu simpatie și admirație 
orice coleg. Erau fruntașii claselor 
a IX-a : Firea Graziela, Pompei 
Carmen, Săndulache Dumitru, 
Colbu Cornelia, Dobrescu Ale
xandru, Enășescu Alexandru, 
Segal Paula, Borti Anca. Hoho
tele de rîs ale spectatorilor și 
fețele purpurii ale „eroilor**  sati
rizați arătau că scopul revistei 
fusese atins din plin. Rîsul sănă
tos, ironia țintea în elevii care, 
prin comportarea lor, dăduseră 
mult de furcă profesorilor și cole
gilor. Nume ca Matei, Rotaru, 
Purice, Lungu, Băncescu, Colite- 
cenco, Bucur, Pancu se repetau des 
în paginile vorbite ale „revistei".

Acest prim spectacol a avut un 
mare succes.

rîndul 
de acest proiect a fost 
prin faptul că, în aceeași 
s-a ales un colectiv din 
buni elevi și cei mai pri- 

** intoc-
acest

Acum, colectivul lucrează la pre
gătirea celui de al doilea număr. 
Rîsetele vor umple din nou cori
doarele școlii. Sint rîsete, dar nu 
numai atit. E ajutor tovărășesc, e 
interes pentru colectivul în care 
înveți.

KADU SIMIONESCU
corespondent

Aspect de la biblioteca clubului Școlii profesionale „L C. 
Frimuu din Sinaia.

vățasem cu ani înainte". Da, fot 
atit de grav ca și ne-ajuforarea 
unui coleg este faptul de a rîde 
de slăbiciunile și greșelile lui. 
De altfel, a rîde de un coleg pe 
care nu l-ai ajutat înseamnă a 
rîde într-un fel și de tine însuți. 
Dacă te bucuri cînd cel ajutat de 
tine obține rezultate bune, trebuie 
să te întristezi cînd cel pe care 
nu l-ai ajutat obține rezultate ne
gative.

Nu numai 
cîțiva ani...

„Prin a ajuta un tovarăș eu cred 
tă trebuie să-l convingi mai întîi 
că nu există piedică de netrecut 
în viață” — răspunde elevul U. D. 
Ia una din întrebările noastre. 

Privită astfel, colegialitatea se do
vedește a fi o forță colectivă 
lare poate influența pozitiv asu
pra fiecăruia. începînd de la îm
prejurările cele mai simple, o 
temă pe care cineva n-o poale 
desluși prea bine, pînă la ajutorul 
dat în situațiile cele mai critice, 
un coleg trebuie să arate că poa
te fi un prieten și un tovarăș de 
nădejde. Colegii adevărați nu se 
despart o dată cu terminarea șco
lii și chiar dacă geografic vor fi 
despărțiți, sufletește vor rămîne 
mereu aproape. Cît de emoțio
nante sînt reuniunile promoțiilor 
care se reîntîlnesc după trecerea 
a 10, 15 sau 20 de ani de la 
terminarea școlii I Ceva din tine
rețea luminoasă a anilor de învă
țătură, din spiritul adevărat 
colegialitate, se păstrează în 
cursul vieții, rămînînd printre 
mai scumpe amintiri. Dacă în
ță nu există piedici de netrecut, 
aceasta o înveți de la colectivul 
în mijlocul căruia trăiești. Și pri—

mul colectiv este școala, acolo 
unde ai primit cravata de pionier, 
acolo unde ai primit carnetul roșu 
de utemist, acolo unde ji-ai cu
noscut primii prieteni cu care ai 
visat despre drumul viitor în via
ță. Și deseori, cei care au pornit 
pe același drum au rămas apro- 
piați pentru totdeauna, începînd 
de pe băncile școlii. A fi un bun 
coleg nu înseamnă a te menține 
doar în limitele corectitudinii, ei 
a privi mai departe, a vedea în 
cel care învață alături de fine pe 
cel care, poate, mîine va munci 
fot alături de tine pentru înflorirea 
patriei noastre.

Dincolo 
de definiții

de 
tot 

cele 
via-

O definiție cuprinzătoare a co
legialității nu este, după cum s-a 
văzut, lesne de formulat. Elevul 
S. F. o vede astfel : „Prin adevă
rată colegialitate înfeleg : să-mi 
ajut colegii în orice situații, să 
iau atitudine împotriva acelora 
care nu învafă, sînt indisciplinați, 
suflă, vorbesc urît, au atitudini 
nelalocul lor față de fete, sînt 
egoiști, nu se comportă frumos 
în societate, să nu am' atitudini 
pasive fafă de un coleg care a 
greșit sau este în primejdie”. De
finiția este acceptabilă, deși pro
cedează numai prin eliminarea 
părților negative. Reluată, pe baze 
afirmative, colegialitate ar putea 
fi definită drept sentimentul de 
răspundere tovărășească față de 
munca întregului colectiv și față 
de fiecare membru al lui în parte. 
Privind la colegul fău, gîndește 
că nu îți va fi numai coleg de 
clasă, ci și coleg de fericire în 
comunism.



VIATA DE ORGANIZAȚIE

Sprijin concret 
în vă (ăm î n Iu Iu i
politic U. T. M
ncă de la alegerea 
sa, comitetul co
munal U.T.M. din 
Arbore, regiunea 
Suceava și-a stabi
lit în planul de 
muncă sarcini con

crete privind sprijinirea activi
tății celor 6 cercuri de învăță- 
mînt politic. Pe lingă fiecare 
cerc, a fost repartizat cîte un 
membru al comitetului comu
nal U.T.M. pentru a ajuta atît 
pe propagandist în pregătirea 
lecțiilor, cît și pe cursanți în 
studiul individual. Astfel, co
mitetul comunal cunoaște în
totdeauna exact modul în care 
decurge învățămîntul în fie
care cerc, care sînt rezultatele 
și neajunsurile, reușind să in
tervină la timp pentru înlătu
rarea lipsurilor, să ia măsuri 
pentru generalizarea celor mai 
bune metode folosite de propa
gandiști. Așa, de pildă, la lec
ția a doua și a treia s-a obser
vat că o parte din tineri lip
sesc de la învățămîntul politic 
iar alții vin nepregătiți. Anali- 
zînd această stare de fapt co
mitetul U.T.M. a ajuns la con
cluzia că nu în suficientă mă
sură a explicat tinerilor impor
tanța învățămîntului politic, 
rolul lui în educarea lor multi
laterală. Membrii comitetului 
U.T.M. au discutat din nou cu 
toți cursanții și separat cu cei 
în cauză explicîndu-le că învă- 
țămîntul politic îi ajută să-și 
formeze un larg orizont politic, 
să înțeleagă mai bine politica 
partidului nostru, îi ajută să 
muncească cu mai mult spor 
pentru a traduce în viață ho- 
tărîrile partidului.

Participarea membrilor co
mitetului U.T.M. la cercuri a 
dat totodată posibilitatea cu
noașterii experienței bune a 
unor propagandiști, experiență 
care apoi să fie generalizată. 
Printre cei mai buni pro-

Pentru creșterea fertilității solului
SUCEAVA (de la corespon

dentul nostru).
In aceste zile în gospodăriile 

«olective din regiunea Suceava, 
colectiviștii, profitînd de fap
tul că zăpada este înghețată și 
cu sania pot merge ca pe un 
pod, au început să transporte, 
în special pe tarlalele destinate 
pentru porumb și la grădină, 
mii de tone de gunoi de grajd. 
Așa, de exemplu, la G.A.C. 
Roma, raionul Botoșani, zilnic 
40 de sănii transportă îngrășă- 
mintele naturale pe cîmp, iar 
alte 8 sănii îl transportă la ; 
grădina de legume. In această 
gospodărie s-a identificat gu. 
noiul disponibil din curțile co
lectiviștilor și se transportă pe 
tarlalele gospodăriei colective. 
Pînă în prezent, colectiviștii

Brutărie-școală
In orașul Galați a foet înfiin

țata de curînd o brutărie-școală 
pentru practica studenților de la 
Facultatea de tehnologia produ
selor alimentare și tehnica pescu
itului, din localitate. întreaga 
producție a brutăriei este reali
zată de studenți, care, prin rota" 
tie, execută toate operațiunile, 
de la prepararea aluatului și 
pînă la coacerea pîinii. Acest lu. 
cru permite studenților să aplice 
mai bine în practică cele învă
țate în facultate, să experimente
ze în laboratoare o serie de re
țete noi, menite să ducă la îm
bunătățirea calității pîinii.

Conducerea trustului de pani" 
ficație din Galați a preconizat ca 
periodic studenții ce deservesc 
noua unitate să împărtășească 
experiența lor în cadrul unor 
consfătuiri de producție tuturor 
brutarilor din regiune.

(Agerpres)

In ciclul simfoniilor de Be
ethoven dirijate la Filarmonică 
de George Georgescu și înre
gistrate de către Electrecord se 
înscrie și Simfonia a V-a. Sim
fonia reprezintă unul din ma
rile succese dirijorale ale lui 
George Georgescu, iar discul 
redă cu fidelitate desfășurarea 
acestei mari capodopere muzi
cale. începînd cu cele patru

note inițiale, și pînă Ia explo
zia triumfătoare a Finalului, 
George Georgescu conduce lu
crarea cu o mină de mare ma
estru : tempo-ul este excepțio. 
nai de ferm și just, accentele la 
timpane sînt dezlănțuite cu o 
precizie a atacului infailibilă, 
creșterile de intensitate sonoră 
sînt duse către culminații de 
mare forță expresivă.

Discul, realizat în condiții 
excelente este completat de 
uvertura „Coriolan". Episodul 
istoric al trufașului general 
roman care a luat armele îm
potriva patriei, dar care la 
rugămințile înduioșătoare 
ale mamei sale se răsgîndește, 
este redată cu o mare putere 
de convingere. Se pot recu
noaște în interpretarea deose
bit de nuanțată, imprimată de 
George Georgescu, ritmurile și 
melodiile ce răspund ideilor 
programatice ale lucrării.

J. V. PANDELESCU

pagandiști din comună, cu 0 
bogată experiență, se numără 
și bibliotecara Ecaterina Cio- 
bîcă. Ea se pregătește temeinic 
pentru fiecare lecție, studiază 
tot materialul bibliografic in
dicat, își face plan de expuneri, 
clarifică ideile importante din 
lecția respectivă. In consfă
tuirile propagandiștilor din co
mună, în ședințele de comitet 
unde sînt invitați și propagan
diștii, Ecaterina Ciobîcă a vor
bit de multe ori despre meto
dele ei în expunerea lecțiilor, 
cum conduce ea convorbirile 
în cerc, cum îi ajută pe 
cursanți în studiul individual. 

Un lucru ce ni s-a părut in
teresant în munca comitetului 
comunal U.T.M. din Arbore 
este și faptul că el ține la cu
rent propagandiștii cu toate 
sarcinile ce stau în fața tine
retului din comună. Aceasta dă 
posibilitatea propagandiștilor 
să lege tot mai string expune
rile lor de sarcinile concrete 
ce stau în fața tinerilor colec
tiviști.

De curînd, în cercuri a fost 
seminarizată lecția „Frumoasă 
și bogată ești patria mea”. La 
discuții cursanții au arătat 
cum s-a dezvoltat țara noastră, 
orașe noi apărute pe harta ță
rii, obiectivele industriale con
struite în țară. Pe larg a fost 
discutat și modul cum s-a 
dezvoltat regiunea Suceava, 
precum și despre noile reali
zări din comuna Arbore.

Cu scopul completării cuno. 
ștințelor predate cursanților la 
cercurile de învățămînț politic, 
comitetul U.T.M. a organizat 
excursii în regiune. Pînă în 
prezent au fost vizitate Combi_ 
natul forestier Suceava, Fa
brica de zahăr Bucecea și alte 
obiective construite în anii re
gimului de democrație popu
lară.

ION MARIA

din Roma au transportat la 
cîmp și la grădină peste 3 000 
de tone de gunoi de grajd.

Aceeași grijă față de fertili
zarea solului o manifestă mem
brii gospodăriilor colective din 
raza orașului Suceava. Pină în 
prezent ei au transportat la 
cîmp aproape 30 000 de tone de 
îngrășăminte naturale. Pe 
ogoarele gospodăriei colective 
din Salcea, de pildă, au fost 
transportate pe 80 ha 1650 tone 
gunoi, la Plopeni 1406 tone, 
iar în comuna Sf. Ilie peste 
1 0ol> de tone.

La acțiunea de transportare 
a gunoiului de grajd, organi. 
zațiile U.T.M. din gospodăriile 
colective mobilizează, alături 
de conductorii de atelaje, nu
meroși alți tineri colectiviști. 
Munca intensă ce se desfășoa
ră în această direcție a făcut 
ca pînă acum în gospodăriile 
colective din regiunea Suceava 
să se transporte la cîmp peste 
200 000 de tone de gunoi de 
grajd. Cele mai mari cantități 
au fost transportate în gospo
dăriile colective din raioanele 
Dorohoi — 36 840 tone. Rădă
uți — 30 000 tone, Botoșani, 
21 000.

Studenții Eugenia Calu, Constantin Buzatu, Ion Sișoc și Sterică Gheorghiu de Ia Institutul 
politehnic din Galați urmăresc cu atenție explicațiile profesorului Năstase Constantin privind 

instalațiile de încărcare și ancorare ale unui cargou.
Foto i AGERPRES

După Octav Băncili, Tonitza 
este artistul care deschide picturii 
romînești un orizont nou. Activi
tatea sa din anii 1918—1925, este 
o luptă pe baricadele progresului, 
o demascare vehementă și plină 
de forfă a regimului burghezo-mo- 
șieresc. Desenele făcute de el pen
tru ziarul „Socialismul" vădesc din 
plin caracterul militant ai artei 
sale. Printre aceste desene apare 
și prima idee, a compoziției „Coada 
la pline".

Icleea compoziției va fi păstrată 
pînă la realizarea in ulei: o înși
ruire monotonă de oameni — fe
mei, copii și bătrîni — fără ac
cente, fără prim plan, o imagine a 
suferinței colective a celor ce 
muncesc. Dar dincolo de imagine 
se citește, ca intr-o metaforă, ma
nifestul demascator lansat de pic
tor : războiul imperialist dezlănțuit 
de burghezie în interesele ei apasă 
cu întreaga greutate pe umerii 
celor ce muncesc.

Pictor al orașului, Tonitza a por-

Viorica Nicula, muncitoare la Uzinele de anvelope „Victoria" din Florești, este și elevă a 
școlii populare de artă din Ploiești, lat-o în timpul unei repetiții.

Foto : N. STELORIAN

Răspundem la sesizările

INFORMAȚII

A R TA DE A PRIVI

Un tablou al lui Tonitza

tinerilor
muna Dobra, raionul llia. Urmă
toarea serie se va deschide la 
data de 1 iulie a.c. Se pot înscrie 
la această școală tineri care nu 
aii depășit vîrsta de 25 de ani și 
care sînt apți pentru această me
serie.

Grigore Mihăilescu — Mărcu- 
Iești.

în
stră, 
tului 
secția sănătate și prevederi 
ciule, ne-a comunicat că, pînă la 
numirea definitivă a personalului 
medical necesar la circumscrip
ția sanitară Mărculești, a fost 
detașat aici un alt medic din ca
drul raionului.

urma sesizării dumneavoa' 
Comitetul executiv al Sfa- 
popular raional Slobozia, 

so-

Dițu Rătlulea — Cărpiniș.

Comitetul raionul pentru cul
tură și artă Gilort ne-a informat 
că sesizarea dumneavoastră 
justă. Comitetul executiv al 
tului popular din Aniniși a 
măsuri pentru ca sala în 
existau depozitate diferite mate
riale ale cooperativei din sat să 
fie reamenajată fi pusă la dispo
ziția tinerilor pentru a avea pu
tința să organizeze diferite acti
vități cultural-educative.

este
Sfa~ 
luat
care

elevii anilor II și III au fost pre
miate trei lucrări, iar altele cinci au 
primit mențiuni. Tudor Pastia din 
anul al II-lea a obținut premiul I, 
Dorin Dumitriu din anul al III-lea, 
premiul II, Dan Belei din anul al 
III-lea, premiul III, iar Valerica 
Ivan, Corneliu Almășan, Despina 
Mureșan, Constantin Ivan și Corina 
Thavon au luat mențiuni.

Lucrările prezentate oglindesc as
pecte ale solidarității internaționale 
a lemeilor, ale luptei lor pentru 
pace, imagini din viața și munca 
lor. Lucrările constituie totodată un 
omagiu adus femeilor cu ocazia zi
lei de 8 Martie.

VERONA STANESCU
bibliotecară

cund, la schifareg, prin contur, a 
siluetelor, privitorul descoperă trep
tat o gamă de stări suieleteștj : de 
la resemnare și tristețe — in grupul 
tăcut și sobru al femeilor din mij
loc —- pînă ld un gest de revoltă 
in intenție — la personajul din 
dreapta. (Intr-un desen atitudinea 
de revoltă era manifestată — băr
batul cu pălărie spunea ceva cu 

pumnul ridicat). Singura siluietă 
desprinsă din înșiruirea aceasta 
lent ritmată, ca un cîntec de sufe
rință, este o leliță. Condamnarea 
războiului, a exploatării, mizeriei 
devine plastic grăitoare in figura 
slăbuță a copilului, repetînd ana
cronic gesturile și atitudinea 
meilor bătrîne. Fetita aceasta 
reveni și in alte tablouri ale

le
va 
lui

Vă mulțumim pentru sugestia 
pe care ați dat-o și așteptăm de 
la dumneavoastră și alte vești.

Cătunele.
sindicatelor

Elena Săvescu —
Consiliul local al 

din Tg. Cărbuneșli ne-a comuni
cat că pe data de 12 ianuarie 
1963 gospodăria agricolă de. 
Itat Cărbunești v-a expediat prin 
poștă udeverința pe care ați soli
citat-o.

Comunicați-ne dacă ați pri
mit-o !

G. Constantin — Obrejița.

Comitetul executiv al Sfatului 
popular orășenesc Buzău, care a 
cercetat sesizarea dumneavoastră, 
ne-a informat că s-au luat mă
surile necesare pentru înlătu
rarea lipsurilor semnalate. Ast
fel, sălile cinematografelor din 
oraș sînt acum bine încălzite, 
iar la cinematograful „Nicolae 
Bălcescu” s-au făcut unele rea- 
menajări care asigură vizionarea 
filmelor în bune condiții.

Ce masuri luați pentru creșterea
productivității muncii ?

(Urmare din pag. I)

crește astfel cu circa 30 la 
sută.

Ținînd seama că în crește
rea productivității muncii un 
rol însemnat îl are utilizarea 
cit mai rațională a mașinilor, 
la începutul anului în secție 
s-a întocmit un plan de veri
ficare și punere la punct a 
strungurilor utilizate mai mult 
și la care s-a lucrat cu regi
muri intensive. Au fost astfel 
recondiționați suporții uzați, 
s-au înlocuit penele de la să
niile transversale, au fost ve
rificate, recondiționate sau în
locuite, pinioanele și rulmenții 
din cutiile de viteze etc. Drept 
urmare, la sfîrșitul lunii ia
nuarie, coeficientul de utiliza
re a acestor strunguri a fost 
mai mare decât în ultimele 
luni ale anului 1962. Putem a- 
precia că, datorită acestui fapt, 
s-au produs peste plan circa 
2 000 inele mari pentru rul
menți.

Paralel cu măsurile amintite 
mai sus, trebuie să menționăm 
faptul că muncitorii secției 
noastre (marea lor majoritate 
sînt tineri) își îngrijesc mai 
bine mașinile, lucrează cu mai 
mare atenție, își organizează 
tot mai bine locul de muncă și 
aceasta le permite să obțină 
un spor însemnat de produse. 
Iată un exemplu. Brigada din 
atelierul carcase de tablă a 
produs în prima lună a aces
tui an, numai datorită bunei 
organizări a locului de muncă, 
aproape 9 000, iar în februarie 
20 000 mai multe colivii față 
de lunile respective ale lui 
1962. Trebuie menționat că a- 
ceste rezultate s-au obținut 
fără a aduce utilaje sau oa
meni în plus. Cum ? în briga
dă s-a hotărît ca fiecare 
schimb să pregătească lucrul 
pentru schimbul următor. 
Unul din șefii de echipe a fost 
însărcinat, exclusiv, cu pregă
tirea utilajului. El pregătește, 
de exemplu, stanțele pentru ca 
reglajul mașinilor să se facă 
în timp minim, pe baza cu
noașterii amănunțite a repere
lor ce trebuie prelucrate.

Pentru restul anului ne gîn- 
dim la multe lucruri care să 
contribuie la creșterea produc
tivității muncii. Ascuțirea cen-

Tonitza, printre care și în impre
sionantul „Cimitir" expus și el la 
Muzeul de artă R.P.R.

Privit sub aspectul realizării 
picturale, tabloul lui Tonitza relevă 
o extremă simplitate. Orice acce
soriu dispare pentru a face loc 
oamenilor, grijilor lor, greutăților 
și atitudinii lor. Realizarea pictu
rală reușește să impresioneze pen-

tru că prezenta vieții e directă și 
exprimată cu vigoare. De la pri
mul contact, tabloul ne definește 
atmosfera generală- Colorist de 
talent. știind să insufle ta
blourilor sale un sentiment auten
tic de optimism și dragoste de 
viată, Tonitza renunță la maniera 
sa obișnuită și folosește aici o mo
dalitate grafică mai dură, dar mai 
expresivă. Linia, urmărind In ru-

lntrecerile campionatelor interna
ționale de tenis de masă ale 
R. P. Romine vor începe vineri în 
sala sporturilor de la Floreasca. 
Anul acesta, pentru cele 7 titluri 
de campioni internaționali vor 
lupta unii dintre cei mai valoroși 
jucători din R. P. Ungară, R. S. Ce
hoslovacă, R. D. Germană, R. P, 
Polonă, R. P. Bulgaria, R. P. F. Iu
goslavia, R. R. D. Coreeană și 
R. P. Romînă.

Vineri, campionatele încep dimi
neața de la orele 9, urmînd ca 
festivitatea de deschidere să se 
desfășoare de la orele 16,30. Du
minică seara vor ii cunoscute echi
pele campioane. Luni și marți au 
Ioc meciurile individuale.

STOCKHOLM 6 (Agerpres). — 
Coresponden/ă specială :

Cel de-al 29-lea campionat mon
dial de hochei pe gheată se des
chide astăzi în capitala Suediei, cu 
participarea a 21 de echipe. Ho- 
cheiștii noștri susțin astăzi după 
amiază pe stadionul olimpic primul 
meci, cu reprezentativa R. P. Po
lone. Vineri, echipa 
tîlni reprezentativa

noastră va în- 
Angliei.

orele 19, sala• Vineri, de la 
Giulești va găzdui meciul retur din
tre echipele feminine Rapid Bucu
rești și T.T.T. Daugava Riga din 
Cadrul „Cupei campionilor euro
peni” la baschet. Primul meci, 
desfășurat la Riga, a fost ciștigat 
cu scorul de 57—37 de echipa so
vietică.

★
In cursul acestui sezon, echÎDa 

feminină de baschet a R. P. Romîn» 
va susține mai multe întîlniri In
ternationale. In zilele de 
aprilie, baschetbalistele 
vor evolua la Bruxelles in 
aia echipei reprezentative
giei. La 6 aprilie, în orașul Mont- 
ceau les Mines, echipa rotnînă va 
întllnj echipa Franfei. în meciul
desfășurat anul trecut la Bucu
rești, sportivele noastre au termi
nat învingătoare cu scorul 
74—57

3 si 4 
noastre 
«aiura
ți Bel-

de

au 
ăe 
si

• Peste 30 000 ăe spectatori 
urmărit Ia Bratislava întîlnirea 
fotbal dintre echipele Slovan 
Tottenham Hotspurs (Anglial con
țină pentru sferturile de finală ala 
„Cupei cupelor". Fotbaliștii ceho- 
lovăci au 
scorul de 
va disputa

terminat învingători cu
2—0 (1—0). “ 
la Londra.

Returul se

Skoblikova, 
absolută la

campioană 
patinaj vi-

• Lidia 
mondială 
teză, a stabilit pe patinoarul din 
orașul său natal, Cbliabinsk, un 
nou record mondial în proba de 
3 000 m cu timpul de 5'10'1110. 
Vechiul record deținut de Iriga 
Voronina era de 5'14'1/10. Sko
blikova s-a clasat și pe focul întîi 
la multiatlon realizing 197,299

tralizată a cuțitelor de strung, 
utilizarea băilor de săruri de 
la atelierul de tratamente ter
mice la capacitatea lor maxi
mă Sînt doar două dintre a- 
ceste căi.

ALEXANDRU PORUMB 
secretarul comitetului 

U.T.M.

Marea majoritate a munci
torilor fabricii noastre sînt ti
neri, de aici rezultă și sarci
nile mari pe care le are orga
nizația U.T.M. în mobilizarea 
tinerilor la îndeplinirea pla
nului de producție.

Organizația, noastră acordă 
o atenție deosebită ridicării ca
lificării tinerilor, cunoscind că 
aceasta este o condiție impor
tantă pentru a obține o pro
ductivitate înaltă. în prezent, 
funcționează în fabrică 28 de 
cursuri de ridicare a califică
rii la care participă 610 tineri 
și 4 cicluri de conferințe.

Noi ne dăm seama însă că 
în munca tinerilor sînt încă 
multe rezerve care pot fi fo
losite în scopul obținerii unei 
productivități ridicate. Una 
dintre ele se refera la organi
zarea locului de muncă. Sînt, 
de pildă, la secția strungărie 
două brigăzi a căror activitate 
arată ce mare rol are organi
zarea. Brigada lui Constantin 
Toderiță și cea a lui Dumitru 
Dulgheru lucrează pe aceleași 
mașini, la aceleași repere 
chiar. Prima însă își depășeș
te lunar planul cu 20—30 la 
sută, iar cea de a doua numai 
cu 7—8 la sută. Diferența vine 
de la faptul că brigada lui 
Dulgheru n-a reușit pînă acum 
să-și organizeze corespunzător 
locul de muncă, oamenii lui 
nu prea cunosc dinainte ce au 
de făcut 
nu-și pot 
sculele.

Ne este 
că nu toți 
trebuie timpul de lucru, cele 
480 de minute cum obișnuim 
noi să spunem. Se pierde încă 
timp la preluarea schimburi
lor. Angajamentul unor bri
găzi privind preluarea schim
bului din mers a rămas o sim-

și, în consecință, 
pregăti din vreme

clar, de asemenea, 
tinerii folosesc cum

peri brusc* *,  irămlntate, conturul 
personajelor, scoate din suprafața 
tabloului o șilujetă sau indică o 
o stare de spirit. Culoarea se în
scrie în conturări, arbori nd o re
zolvare în griuri îmbinate cu un 
verde dens, accentuate din loc în 
loc de o pată albă. Deși în afară 
de oameni nu vedem nimic, se 
simte aerul umed, trotuarul ud și 
murdar, frigul pătrunzînd oamenii 
flămînzi, toate îmbinate în peisa
jul întunecat al suferinței.

Petrea Iordache —Dălhăuți.
Comitetul executiv al Sfatului 

popular al raionului Focșani — 
in urma semnalului dumneavoa
stră critic — ne-a comunicat că 
cele semnalate sînt întrutotul 
juste. De aceea, pentru îmbu
nătățirea activității cultural-edu
cative, în comuna Faraoanele a 
fost încadrat nu de mult ca di
rector al căminului cultural to
varășul Alexandru Zilișteanu. 
Noul director, împreună cu comi
tetul comunal U.T.M. au luat o 
serie de măsuri menite să înlătu
re lipsurile existente. Astfel, a 
fost reorganizată brigada artisti
că de agitație care în momentul 
de față pregătește intens un pro
gram intitulat : „Mi-e dragă viața 
in colectivă”, inspirat din mun
ca și viața colectiviștilor din co
mună. De asemenea, noile echipa 
de teatru și dansuri pregătesc un 
frumos spectacol care, sperăm 
că nu peste mult timp, va fi pre
zentat in fața colectiviștilor.

Toma Sabin — Călan.

Școala de conductori auto pro
fesioniști de pe lingă l.R.T.A. 
Hunedoara-Deva s~a deseltis la 
data de 15 decembrie 1962 în co-

La invitația c«iducerii Uni
versității din Londra, au plecat 
In Anglia prof. univ. dr. Jean 
Livescu, rectorul Universității 
București, și prof. univ. Nico
lae Teodorescu, decanul facul
tății de matematică din aceeași 
universitate, pentru un schimb 
de experiență în problemele 
învățămîntului superior.

(Agerpres)
★

Cu ocazia zilei de 8 Martie, di
recțiunea Școlii tehnice de arhi
tectură și comitetul U.T.M. au or
ganizat un concurs de afiș, dotat 
cu premii în cărți.

Din celc 116 afișe prezentate de 

nit de la un aspect tipic citadin. 
„Coada la pîine" se formează în 
suburbiile muncitorești din anul 
1918 , an de după război, de re
voltă șj cruntă mizerie pentru oa
menii muncii, și realizează o ima
gine de o impresionantă forfă de 
sugestie.

Compoziția adoptă o lormulă 
lineară, fără nici un accident. Pe 

fundalul neutru Li unui perete — 
și peisajul acesta mărginit de căl
dări mul eterp și zidul indiierent 
conturează mai puternic sentimen
tul general de tristele — se În
tinde, de la un capăt la altul al 
cadrului, un șir de oameni. Atitu
dinile tuturor personajelor par sta
tice. Și deși pictura e lucrată cu o 
simplitate care merge în planul se

Pictînd acest impresionant tablou, 
artistul afirmă atitudinea sa de 
dragoste profundă pentru cei ce 
muncesc — de condamnare a răz
boiului. Criticii progresiști au se
sizat încă în urmă cu multe de
cenii, incandescența demascatoare 
a lui Țonilza relevind „tonul cu
tezător" al compoziției sale. Pen
tru noi, tabloul are valoarea unui 
document artistic al anilor de la 
Începutul veacului.

MARIANA CELAC

puncte. Tamara 
pe locul doi cu

Rllova s-a clasat
203,566 puncte, 

transmite agenția 
cu

• După cum
„Renter", în luna octombrie, 
prilejul aniversării a 100 de ani de 
la înființarea federației engleze de 
iotbal, se va disputa la Londra un 
meci între selecționata mondială și 
reprezentativa Angliei. Recent, pre
ședintele comisiei de seieclie a 
F.I.F.A., Cavan, a desemnat un lot 
de 29 de jucători din care se va 
alcătui „tl“-le mondial. Printre a- 
ceșiia se afiă portarii Soskici (Iu
goslavia), Carbajal (Mexic), funda
șii D. Santos (Brazilia), Matral 
R. P. Ungară), mijlocașii Maso-

In drum spre cabana Susai
Foto : AGERPRES

i Bogată activitate
culturală

plă vorbă și va trebui să lup
tăm pentru realizarea lui. Am 
făcut, de pildă, un calcul care 
arată că dacă lă secția strun
gărie s-ar reduce zilnic pier
derea de țimp cu 5 minute de 
către flecare tînăr s-ar putea 
da în plus, într-un an, 48 000 
de inele 308-1.

Este deci necesar să inten
sificăm acțiunile organizației 
U.T.M., prin posturile utemis- 
te de control sau prin alte 
mijloace, pentru ca fiecare tî
năr să înțeleagă valoarea 
imensă pe care o are chiar și 
un minut. Calculele, compara
țiile semnificative vor avea 
darul să-i convingă pe tineri, 
să-i mobilizeze la efortul gene
ral al colectivului nostru pen
tru obținerea unei productivi
tăți înalte.

întrecerea socialistă este un 
alt factor important în antre
narea și mai activă a tineretu
lui la creșterea productivității 
muncii. Tocmai de aceea or
ganizația U.T.M. a sprijinit 
comitetul sindicatului în mobi
lizarea a .peste 1 000 de tineri 
în întrecerea socialistă.

Primul lucru ce a stat în fața 
organizației U.T.M. a fost 
acela ca în colaborare cu co
mitetul sindicatului să ajute 
pe tineri să-și ia angajamente 
concrete, să-i sprijine apoi în 
îndeplinirea acestor angaja
mente. Un exemplu numai. 
Brigada lui Ion Purice de la 
forjă era fruntașă lună de 
lună, își îndeplinea sarcinile 
ritmic. Alături însă era o bri
gadă mai slabă, cu rezultate 
sub posibilități. Tînărul Ion 
Purice a cerut atunci să preia 
el conducerea brigăzii rămase 
în urmă. într-un răstimp de 
numai cîteva luni el a reușit 
s-o aducă în rîndul celor frun
tașe.

Pe ecranele Capitalei

Cîînele sălbatic Dingo

O producție a studioului ,.Lenfilm”

Film distins cu premiul „Leu] de aur” la festivalul inter
național de Ia Veneția 1962 și cu „Palmierul de aur” al Ceu- 
trului național italian de filme pentru tineret.

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

poust (R. S. Cehoslovacă), BaxM 
(Scoția), Radakovici (Iugoslavia), 
înaintașii Garrincha (Brazilia), Pele 
(Brazilia), Kopa (Franța), Rivera 
(Italia), Genlo (Spania), Meshi 
(U.R.S.S.). Eusebio (Portugalia) și 
alții.

• Din cauza grevei tipografilor 
și ziariștilor din New .York tur
neul de box amator „Golden Glo
ves” (Mănușa de aur) care »e des
fășoară în fiecare an în S.U.A., 
începînd din 192?, probabil nu va 
mai avea loc. Ziarele „Daily News ' 
și „Chicago Tribune” au anunța*  
că nu vor mai putea subvenționa 
această competiție.

In satele aparținătoare co
munei Brănișca, regiunea Hu
nedoara, formațiile artistice de 
amatori desfășoară o bogată ac
tivitate culturală. Astfel, în .co
muna Brănișca echipa de teatru 
interpretează piesele „Zmeoai- 
cele" și „Monumentul lui 
Traian" iar brigada de agitație 
a prezentat de curlnd noul pro
gram „Bune și rele in sectorul 
zootehnic". Artiștii amatori din 
satul Tîrnava s-au deplasat în 
comuna vecină, Sulghieta, unde 
au prezentat un program ar
tistic mult apreciat de specta
tori. Echipa de teatru din satul 
Boz a prezentat piesele „Dra
goste nu te pripi" și „Riști) pă- 
mîntului" iar brigada de agi
tație programul „înflorește a 
noastră colectivă". Formația de 
dansuri de aici a prezentat cinci 
spectacole cu o nouă suită de 
jocuri populare.

MIRON TIC
corespondent

Muzeul etnografic 
al Transilvaniei

Cluj, str. 30 Decembrie 21 

telefon 23—44 
Muzeul este deschis pen
tru vizitatori în fiecare zi 
(afară de luni) între orele 
10—14 și 16—19.

Asigurarea documentării 
pentru cercetători științi- 
fiei, artiști creatori și stu- 
denți — în fiecare zi între 
orele *—14.
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GENEVA 6— corespondentul 
'Agerpres, C. Benga transmite: 
Ședința plenară ordinară din 6 
martie a Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare a în
ceput sub președinția reprezen
tantului Braziliei, De Mello- 
Franco.

La începutul ședinței repre
zentantul Uniunii Sovietice, Ța- 
rapkin, a protestat împotriva 
încălcării de către delegații 
occidentali a înțelegerii de a nu 
pune la dispoziția presei mate
riale privind ședința închisă a 
Comitetului celor 18 din 4 
martie a.c.

Delegația sovietică, a spus 
S. K. Țarapkin, a respectat cu 
scrupulozitate hotărîrea Comi
tetului în această privință. Dar 
în presa S.U.A. și în presa altor 
țări occidentale („New York 
Times”, t,New York Herald 
Tribune”, „Le Monde”) au apă
rut în ziua următoare materiale 
care se refereau exact la cele 
spuse în cadrul acestei ședințe 
de reprezentanții unor țări, in
clusiv de reprezentantul Uniu
nii Sovietice. Este cît se poate 
de evident caracterul tenden
țios al acestui gen de infor
mare care de obicei prezintă 
poziția S.U.A. și Angliei sub o 
formă „înnobilată" în timp ce 
poziția Uniunii Sovietice este 
denaturată.

După aceea în cadrul ședin
ței au luat cuvîntul 
Birmaniei, Romîniei, 
S.U.A., Bulgariei.

Reprezentantul 
Barrington, a cerut ca problema 
încetării experiențelor cu arma 
nucleară să se bucure de o 
prioritate necondiționată.

După cuvîntul reprezentantu
lui R. P. Romîne, G. Maco
vescu, a vorbit reprezentantul 
american Chr. Stelle, care a in
sistat din nou asupra amănun
telor tehnice legate de efectua
rea inspecțiilor la fața locului.

Reprezentantul R. P. Polone, 
Blusztajn, a demonstrat con
vingător că în momentul de 
față mijloacele naționale de 
control sînt suficiente pentru a 
detecta și identifica experien
țele nucleare.

Șeful delegației R. P. Bulga
ria, M. Tarabanov, a subliniat 
necesitatea discutării în ședin
țele comitetului a problemelor 
esențiale legate de ajungerea 
la un acord privind interzice
rea experiențelor nucleare

•k

tat de sute de milioane de oa
meni în lumea întreagă?

S-a afirmat deseori în acest 
comitet — inclusiv delegația 
romînă a făcut asemenea 
clarații — că niciodată 
istoria destul de lungă a 
tativelor, cele două părți 
au fost mai aproape, că nicio
dată semnarea acordului nu a 
fost mai posibilă decît acum. 
Guvernul Uniunii Sovietice a 
făcut pasul hotărâtor și a a- 
rătat încă o dată lumii întregi 
că este adînc preocupat de 
soarta prezentă și viitoare a 
omenirii.

în continuare, G. Macovescu 
a spus : Nu putem fi de acord 
cu încercările de a fundamen
ta hotărîrile politice pe baza 
unor date

Timp de 
ani — din 
anului 1962 
rul, guvernul Statelor Unite

științifice eronate, 
mai bine de patru 
1958 pînă în vara 
— a spus vorbito-

Cuvintarea
reprezentantului

R. P. Romine

delegații 
Poloniei,

Birmaniei,

GENEVA 6. - De la trimisul 
special Agerpres, C. Benga:

în cuvântarea sa, G. Maco
vescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al R. P- Ro
mine, a spus :

La 25 februarie, în ședința 
plenară a Comitetului nostru, 
delegația R. P. Romîne, co- 
mentînd unele fapte și date, 
a ajuns la concluzia că reali
zarea acordului cu privire la 
încetarea experiențelor cu ar
me nucleare este o problemă 
politică și nu tenhico-științifi- 
că, aritmetică.

S-a petrecut vreo modificare 
esențială de la 25 februarie și 
pînă azi în atitudinea puteri
lor nucleare vestice care să. a- 
teste voința lor de a încheia 
acum, în cel mai scurt timp, 
acordul pe care îl negociem de 
atîta vreme și care este aștep-

și-a fundamentat poziția sa în 
problema inspecției la fața lo
cului pe premisa că în Uniu
nea Sovietică ar avea loc în 
fiecare an aproximativ 700 de 
cutremure de pămlnt de gra
dul 4 sau mai mult. Pe baza 
datelor menționate mai înain
te. în proiectul occidental de 
încetare a experiențelor cu 
arme nucleare din 18 aprilie 
1961 se cerea 20 de inspecții 
anuale. Ulterior, la 29 mai 
1961 cererea a fost puțin mo
dificată, prevăzîndu-se 12 pînă 
la 20 inspecții.

Atunci, ca și acum, se pre
tindea că poziția puterilor nu
cleare vestice se afla într-o 
strînsă interdependență cu da
tele științei.

Recent, a fost publicată la 
Washington ancheta făcută la 
25 iulie și 2 august 1962 de că
tre subcomitetul Comitetului 
pentru relațiile externe al Se
natului Statelor Unite privind 
negocierile de la Geneva pen
tru dezarmare. în cursul ace
stei anchete, a fost audiat di
rectorul Agenției pentru con
trolul armamentelor și dezar
mare, domnul William C. Fo
ster, reprezentantul Statelor 
Unite la lucrările Comitetului 
nostru. Președintele subcomi
tetului a fost senatorul Hump
hrey, care a asistat recent la 
lucrările acestui comitet.

Reprezentantul R. P. Romî- 
ne a citat o parte din dialogul 
dintre Humphrey și Foster, 
din care reiese că aprecierile 
americane asupra fenomenelor 
seismice din Uniunea Sovieti
că s-au bazat pe date culese 
în 1932 și 1936, iar cererile pri
vitoare la numărul de inspec
ții la fața locului aveau în 
vedere tocmai aceste date. Da
torită aparatajului creat acum

au fost reconsiderate aprecie
rile americane, care, după cum 
a apreciat senatorul Hump
hrey, au constituit o „eroare 
monumentală”.

Vorbitorul a arătat că dialo
gul acesta pune în evidență 
concluzia că pentru fundamen
tarea poziției sale într-una din 
cele mai arzătoare probleme 
ale perioadei postbelice — cea 
a încetării experiențelor cu 
arma nucleară — guvernul a- 
merican a operat timp de mai 
bine de patru ani cu date acu
mulate în perioada anilor 
1932—1936 și că nu este vor
ba aici despre o concordanță 
între politic și științific, ci 
despre întemeierea unei pozi
ții politice pe date eronate.

Vă mărturisesc că, după 
ce timp de peste patru ani 
ne-au fost opuse propuneri ba
zate pe date și calcule eronate, 
nici acum nu putem avea sigu
ranța că cifrele ce ne sînt in
dicate astăzi de delegația 
S.U.A. corespund realității.

Acceptînd 2-3 inspecții anu
ale, Uniunea Sovietică a mers 
dincolo de limitele impuse de 
calculul făcut pe baza datelor 
americane.

Puterile nucleare vestice ce
reau însă 8 pînă la 10, iar în 
prezent cer 7 inspecții. Nici 
una din aceste cifre nu este în 
concordanță cu noile date știin. 
țifice dezvoltate în fața comi
tetului senatorial. Nu se poate 
să nu se creeze impresia că 
prezentîndu-se asemenea cereri 
exagerate cu privire la numă
rul de inspecții, din care, în- 
tr-o tîrguială străină spiritului 
de negociere se scade din timp 
în timp cîte una, se urmărește 
a se crea o aparență de flexi
bilitate, de concesii.

După părerea delegației ro- 
mîne, este rîndul guvernului 
Statelor Unite să facă micșo
rarea necesară pentru a se 
trece rapid la încheierea acor
dului. De aceea, acest comitet 
este îndreptățit să ceară dele
gației americane să prezinte 
guvernului său situația așa 
cum este ; să arate că părerea 
dominantă în acest comitet 
este că acordul se poate în
cheia, în condițiile cunoscute, 
fără să se prejudicieze intere
sele nici unui stat; că există 
un consens unanim că acordul 
este o necesitate absolută și 
imediată.

Aș voi să repet ceea ce am 
mai spus și altădată. De la a- 
ceastă conferință nimeni nu 
trebuie să se întoarcă acasă 
învins sau învingător. Aici nu 
este vorba despre diminuarea 
prestigiului unei țări sau al al
teia, al unui guvern sau al al
tuia. Aici este vorba ca împre
ună să găsim soluția cea mai 
bună a unei grele probleme 
care stă în fața noastră. Dar 
pentru aceasta se cere din 
partea tuturor guvernelor pe 
care le reprezentăm aici să do. 
vedească hotărîrea de a rezol
va și curajul de a acționa. Gu
vernul Uniunii Sovietice a fă
cut această dovadă. Este rîndul 
guvernului Statelor Unite.

Probleme
privind lichidarea

colonialismului în discuția
unui comitet al O.N.U

NEW YORK 6 (Agerpres). - 
Comitetul special al O.N.U. 
pentru examinarea problemei 
aplicării Declarației cu pri
vire la acordarea independen
ței țărilor și popoarelor colo
niale a hotărât ca dezbaterile 
în această problemă să înceapă 
cu examinarea situației din co
loniile portugheze din Africa 
(Angola, Mozambic și Guinee» 
portugheză). Apoi se va trece 
la discutarea situației din co
lonia britanică Rhodesia de 
sud și din Africa de sud-vest, 
teritoriu administrat de Repu
blica Sud-Africană.

S-a hotărît, de asemenea, 
crearea unui grup de lucru 
care să continue discuțiile a- 
supra ordinei în care urmează 
a fi analizată situația din alte 
teritorii coloniale.

In ciuda opoziției reprezen
tantului Marii Britanii, E. 
King, subcomitetul pentru pe
tiții al Comitetului special al 
ON.U. pentru examinarea 
problemei aplicării declarației 
cu privire la acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor 
coloniale a hotărît să reco
mande audierea în cadrul a- 
cestei sesiuni a petiționarilor 
din teritoriile situate în nordul 
insulei Kalimantan (Borneo).

S-a recomandat, de aseme
nea, să fie ascultat reprezen
tantul Ligii Arabe de sud din 
Aden, organizație ce se pro
nunță împotriva Federației A- 
rabiei de sud. Această hotărîre 
a fost luată în urma unei scri
sori primite din partea secre
tarului organizației mai sus- 
amintite în care se arăta că 
formarea Federației Arabiei 
de sud „este în totală con
tradicție cu principiul respec
tării suveranității teritoriilor 
ce o compun”.

dUăzni spS,

TINERETULUI LUMII
Vina“ de a fi

pentru pace

U THANT: Problema dezarmării este cea 
mai importantă problemă care stă in fața 
OM. și a popoarelor din întreaga lume

NEW YORK 6 (Agerpres). - 
Problema dezarmării este cea 
mai importantă problemă care 
stă în fața Organizației Nați
unilor Unite și a popoarelor 
din întreaga lume, a declarat 
U Thant, secretar general al 
O.N.U.

Luînd cuvîntul la un prînz 
oferit la hotelul „Waldorf A- 
storia”, de clubul Economic, el 
a subliniat că problema dezar
mării depășește cu mult ca im. 
portanță toate celelalte pro
bleme. Cheltuielile pentru 
înarmare, a continuat U Thant, 
au ajuns în prezent la aproxi
mativ 120 miliarde dolari a- 
nual, ceea ce este echivalent cu 
8 sau 9 la sută din producția 
anuală de mărfuri și din volu
mul serviciilor care se efectu
ează în întreaga lume. 
U- Thant a subliniat că posi
bilitatea unui nou război, care 
însoțește cursa înarmărilor, a-

menință omenirea cu o cata
strofă nemaiîntîlnită.

In prezent, a 
U Thant, „problema 
imperioasă care stă 
noastră a tuturor este proble
ma acțiunilor care pot fi între
prinse pentru a preîntîmpina 
un conflict militar, al cărui re
zultat ar fi inevitabil nefast 
pentru toate părțile”.

Vorbind astfel despre trata
tivele cu privire la interzicerea 
experiențelor cu arma nucle
ară, U Thant a declarat că în 
cursul acestor tratative „nu s-a 
realizat un progres suficient 
care să justifice optimismul”. 
El i-a îndemnat pe participan- 
ții la tratative să manifeste 
„bunăvoință și hotărârea de a 
face un compromis”. In atmos
fera încordată din zilele noa
stre, a declarat el, este nevoie 
mai mult decît orice de ho
tărârea de a accepta un „com
promis”,

declarat 
cea mai 
în fața

Situația precară a sănătății 
publice în America

Foto : TASS—MOSCOVA

PREZENȚE ROMINEȘTI
PESTE HOTARE

Marți, 5 martie, 
loc la Teatrul

PARIS. — 
seara a avut 
Champs-Elysees un concert al 
orchestrei naționale a radio- 
televiziunii franceze, 
de dirijorul romîn 
Georgescu, artist al 
lui al R. P. Romine. Concertul 
s-a bucurat de un frumos suc
ces.

condusă 
George 

poporu-
întîi

★

COPENHAGA. — în seara 
zilei de 5 martie, Asociația de 
prietenie danezo-romînă a or
ganizat la Copenhaga o întru
nire. Cu acest prilej, secretarul 
asociației Bent Kozeluh a vor
bit despre condițiile de turism 
în R. P. Romînă pentru anul 
1963.

Au fost prezentate apoi pro
iecții 
tînd 
că.

Cu
zentată și o expoziție cu foto
grafii cu realizări din Repu
blica Populară Romînă.

de diapozitive reprezen- 
arta populară romîneas-

acest prilej a fost pre-

oi tineri englezi, 
unul în' vîrstă de 
20 ani și celălalt 
de 19 ani, au fost 
condamnați la cîte 
opt luni închisoa
re fiecare și au fost

scoși din cadrele armatei. „Cri
ma" lor a constat în faptul că 
s-au pronunțat împotriva cursei 
înarmărilor nucleare și au a- 
probat acțiunile desfășurate de 
partizanii păcii din Marea Bri
tanie. Cazul a stîrnit un puter
nic ecou în rîndurile opiniei 
publice engleze, numeroase 
ziare, printre care și „Times" 
acordînd un spațiu larg relată
rii desfășurării procesului care 
.a avut loc în fața unui tribunal 
militar din Locking (comitatul 
Somerset).

„Rechizitoriul" procurorului 
Gerald Lester a fost deosebit de 
vehement. El a cerut pedepsi
rea aspră a celor doi tineri, 
Michel McKenna și Robert Par
ker, tehnicieni la școala de 
radio nr. 1 a forțelor aeriene 
britanice din Locking, întrucit, 
după părerea lui, „ideile acu
zaților sînt dăunătoare".

Dar să vedem mai 
despre ce este vorba.

La 21 ianuarie, McKenna și 
Parker au adresat o scrisoare 
revistei engleze „Peace News" 
în care declarau : „Considerăm 
că este deosebit de încuraja
tor faptul că citim despre ac
țiunile tot mai dese ale parti
zanilor păcii. Sîntem siguri că 
există multe persoane care, 
după ce s-au înrolat în această 
mișcare, au constatat că vechile 
lor convingeri politice și mo
rale s-au schimbat radical. Cre
dem că părerile multor aseme
nea persoane, pacifiști sau ad
versari ai înarmării nucleare, 
pot avea un ecou considerabil 
în rîndurile membrilor forțelor 
aeriene britanice. Din propria 
noastră experiență considerăm 
că o asemenea activitate poate 
avea un mare succes". In con
tinuare cei doi tineri s-au ofe
rit să difuzeze în rîndurile co
legilor lor publicațiile organi
zațiilor partizanilor păcii și ale 
adversarilor înarmării nucleare

din Marea Britanie și au suge
rat organizarea unor grupuri de 
partizani ai păci în rîndurile 
membrilor forțelor aeriene en
gleze.

A doua zi după apariția scri
sorii celor doi tineri în revista 
„Peace News", ei au și fost 
arestați. „In momentul arestă
rii — scrie ziarul „Times” — 
Parker a declarat că va con
tinua să lupte pentru a înrola 
cît mai mulți colegi la campa
nia împotriva armelor nucleare 
de distrugere în masă”. Cît pri
vește pe McKenna, potrivit a- 
celuiaș ziar, autoritățile au con
siderat necesar să-l izoleze de 
colegii lui întrucit „el este ex
trem de inteligent și s-a dove
dit o personalitate puternică 
capabilă să exercite influență 
asupra militarilor”.

Procesul de la Locking nici 
nu prea a avut istoric. Cei doi 
„acuzați” au recunoscut în în
tregime „vina" și nici nu au 
încercat să nege acuzațiile a- 
duse. Ei au declarat că încă de 
la 16 ani au început să urască 
armele de exterminare în masă 
și de aceea se împotrivesc folo
sirii lor. în sprijinul poziției 
lor, reprezentantul apărării a 
prezentat tribunalului numeroa
se exemple, printre care și acela 
al unui ofițer superior din for
țele aeriene britanice care, după 
ce a văzut un film redînd ex
plozia atomică de la Hiroșima, 
și-a schimbat în întregime con
vingerile sale și a devenit un 
luptător în favoarea interzicerii 
armelor nucleare.

McKenna și Parker au fost 
condamnați și scoși din rîndu
rile armatei întrucit deveniseră 
„periculoși” și puteau exercita 
o „influență nefastă”, din punc
tul de vedere al autorităților 
militare, asupra colegilor lor. 
Dar însăși organizarea acestui 
proces este o dovadă că rîndu
rile partizanilor păcii 
cresc fără încetare și 
ziția față de folosirea 
de distrugere în masă 
rile de interzicere a lor au un 
ecou tot mai puternic.

englezi 
că opo- 
armelor 
și cere-

HAVANA 6 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
Prensa Latina, cu prilejul ce
lui de-al 10-lea Congres medi
cal național, care s-a încheiat 
recent, la Havana a avut loc 
și o conferință a mesei rotunde 
avînd ca temă „Sănătatea pu
blică în America Latină’’. La 
conferință au luat cuvîntul 
medici din diferite țări ale a- 
cestui continent, care au expus 
situația precară a asistenței sa
nitare din țările lor.

Delegatul argentinean, Ber- 
mann, a arătat că în țara sa 
există doar 13 medici la 10 000 
de locuitori. în 1959 un pro
cent de 88,5 la sută din medicii

Lupta revendicativă a oamenilor muncii din Franța a luat o deosebită amploare. La nume
roase greve, printre care la cea din industria minieră, participă sute de mii de muncitori, In 

fotografie : un pichet de grevă al muncitorilor parizieni

țării se găseau în Buenos Ai
res și împrejurimi, pentru tot 
restul țării rămînînd numai 
11,5 la sută. Referindu-se la 
organizarea spitalicească, Ber- 
mann a spus că în spitale lip
sesc medicamentele și condiți- 
țiile necesare pentru a oferi o 
asistență medicală eficientă.

Medicul bolivian Torres a 
declarat că din cauza stării 
haotice în care se găsește a- 
sistența sanitară in zonele mi
niere din Bolivia, mortalitatea 
infantilă atinge 50 la sută din 
numărul noilor născuți. Vorbi
torul a subliniat că întrucit 
Bolivia nu a putut dobîndi o 
independență economică de
plină, ea nu iși poate dezvolta 
nici instituțiile sanitare.
Medicul venezuelean Ochoa a 

arătat că în țara sa există nu. 
mai 3 500 de medici, dintre 
care 2 000 se găsesc la Caracas. 
In Venezuela populația țără
nească este decimată de boli 
tropicale și zilnic mor oameni 
din cauza subalimentării. Oc- 
hoa a spus că 60 la sută din 
bugetul național este alocat 
pentru forțele de represiune 
ale regimului Betancourt, iar 
procentul minim de 6 la sută 
alocat sănătății publice este 
folosit pentru menținerea unei 
birocrații parazitare, care per
secută pe medicii cu convingeri 
de stingă.

Medicul chilian Hernan San 
Martin a arătat că toate aceste 
lipsuri sînt consecința logică a 
stării de înapoiere socială și 
economică 
popoarele 
Vorbitorul 
sionismul
miți teoreticieni ca unică so
luție pentru rezolvarea grave
lor probleme economice din A_ 
merica Latină,

în care trăiesc 
latino-americane. 

a combătut malthu- 
•preconizat de anu-

PE SCURT

I. RETEGAN

Cheltuielile militare trag la fund

RĂSFOIND

economia națională americană"
ursa prelungită a înarmă
rilor a început să se trans, 
forme într-un fel de hara- 

kiri economic. Stările de criză 
sînt din ce în ce mai frecvente ; 
procentul șomajului continuă să 
fie îngrijorător de ridicat; rit
mul de dezvoltare economică 
șchiopătează”. Pornind de la a*  
ceste constatări, ziaristul ameri
can Fred Cook publică în revista 
„Nation” un amplu articol în 
care explică avantajele care ar 
decurge pentru Statele Unite din 
realizarea unui tratat de dezar
mare generală și totjțjă.

„Aceste simptome, continuă 
Cook, indică în mod clar că nu 
merg toate bine și cine caută să 
afle ce se ascunde în spatele lor 
deosebește imediat două fapte : 
cheltuielile militare trag Ia fund 
economia națională americană 
privită ca un întreg și reprezin
tă o cale de scurgere pentru re
sursele financiare ale majorității 
statelor din S.U.A., aducînd be
neficii numai cîtorva dintre ele.

Acestea sînt fapte economice 
dure, care devin acum evidente, 
și cu timpul pot ajunge pietrele 
unghiulare ale unei noi politici 
de dezarmare.

Primul fapt dur care pledează

PE SCURT
VIENA. — La 5 martie, Con. 

ferința pentru relațiile consu
lare organizată de O.N.U., care 
discută problema elaborării 
unor reguli internaționale în 
domeniul drepturilor și privi
legiilor consulare a trecut la 
alegerea președinților și vice
președinților celor două comi
sii în cadrul cărora vor avea 
loc dezbaterile asupra acestei 
probleme. Ca președinte al co
misiei pentru problemele con
sulare a fost ales Nathan 
Barnes — Liberia, iar ca pre
ședinte al comisiei pentru pri. 
vilegii și imunități consulare, 
Mario Gibson Barboza — Bra
zilia. Tot în cursul ședinței de 
marți, au fost aleși și cei 18 
vice-președinți ai celor două 
comisii printre care și șefii de
legațiilor U.R.S.S., R. P. Ro
mîne și R. S. Cehoslovace.

Lucrările conferinței conti
nuă.

OUAGADOUGOU. - După 
cum transmite agenția Reuter, 
la Ouagadougou, capitala Vol
tei Superioare, s-a deschis o 
conferință a miniștrilor aface
rilor externe ai -statelor mem-

bre ale Uniunii afro-malgașe, 
care grupează 12 foste colonii 
franceze. Miniștrii vor discuta 
probleme legate de apropiata 
conferință a 
ne ai țărilor 
stei Uniuni.

șefilor de guver- 
membre ale ace-

In seara zileiCAIRO. — 
martie a sosit la Cairo Ralph 
che, secretarul general adjunct al 
O.N.U., care, după cum s-a mai 
anunțat, din însărcinarea secreta
rului general U Thant, a întreprins 
o misiune de informare în Repu
blica Arabă .Yemen. In declarația 
făcută la sosire la Cairo, Ralph 
Bunche a precizat că „situația din 
Yemen este calmă, forțele armate 
republicane deținînd controlul asu
pra întregului teritoriu". In legă
tură cu acțiunile agresive între
prinse de trupele iordaniene, sau- 
dite și engleze la granițele Yeme
nului, Ralph Bunche a arătat că 
„O.N.U. este împotriva oricăror 
infiltrări sau încercări de amestec 
in treburile interne ale acestei 
țări" și că „va face totul pentru 
ca prin mijloace pașnice să pună 
capăt acestor acțiuni".

de 5 
Bun-

Uniunii Sovietice utilaj pentru 
convertizoare cu oxigen. Vice
cancelarul B. Pittermann, care 
a luat cuvîntul după semnarea 
acordului, și-a exprimat, între 
altele, speranța că acest acord 
va contribui la lărgirea con
tinuă a relațiilor comerciale 
dintre Austria și U.R.S.S.

ta prezintă un
pentru pescuit și pentru cerce
tarea bogățiilor aflate sub fun
dul mării.

intere*  practic

VIENA. — La Viena a fost 
semnat un acord potrivit că
ruia întreprinderea metalur
gică austriacă „Voest“va livra

MOSCOVA. — După cum 
uunță agenfia TASS, oamenii 
știință au descoperit pe 
Oceanului Pacific și au inclus în 
hartă lanțuri întregi de munți 
de origină vulcanică — mai mul
te decît se află pe continentele 
întregului glob pămîntesc. Noua 
hartă a reliefului 
nelor de pe glob 
mită de Institutul 
gie al Academiei 
U.R.S.S. Ea va da 
oară imaginea cea 
mai amănunțită a reliefului fun
dului oceanului. Harta este în
tocmită la scara de 1/10 milioa
ne. Pentru întocmirea hărții oa
menii de știință au folosit re
zultatele expedițiilor oceanolo*  
gilor sovietici și materialele pri
mite din alte țări în perioada A- 
nului Geofizic Internațional. Har

a- 
de 

fundul

tuturor ocea- 
a fost întoc- 
de Oceanolo' 
de Științe a 
pentru prima 
mai exactă și

MOSCOVA. — La 6 martie 
a fost semnat la Moscova pla
nul sovieto-cuban de colabora
re culturală și științifică pe a- 
nul 1963. Planul acordă o mare 
atenție dezvoltării contactelor 
in domeniul educației, artei și 
medicinei.

perseverentă împotriva justiției ne
drepte și pentru a-și dovedi nevi
novăția, care a durat timp de 50 de 
ani, s-a bucurat de sprijinul și sim
patia celor mai largi mase ale po
porului japonez. Agenția United 
Press International subliniază că 
succesul obținut de Yoshida a fost 
primit cu

în favoarea unei asemenea 
tici noi este că miliardele 
tuite pentru arme nu contribuie 
la edificarea economiei naționa
le ; în ultimă instanță, o debi
litează.

Al doilea fapt se leagă de pri
mul, deși întreaga națiune sufe
ră de pe urma impozitelor uria
șe pentru finanțarea înarmărilor, 
beneficiile economice de pe urma 
lor sînt distribuite într-un mod 
foarte inegal... Cursa înarmări
lor favorizează din punct de ve
dere economic cîteva state ame
ricane, în timp ce celelalte au 
parte numai de firimituri. în 
multe dintre acestea din urmă 
șomajul a devenit endemic, fir
mele dau faliment.

Aceste două fapte oferă o lar
gă bază economică pentru o nouă 
politică de dezarmare. Una din
tre pietrele fundamentale a fost 
pusă de tragerea la fund a eco
nomiei naționale, a cărei dezvol
tare este stînjenită de subordo
narea ei anormală față de intere
sele militare; a doua, care din 
punct de vedere politic este și 
cea mai explozivă, rezidă în con
secințele economice inevitabile și 
inechitabile ale înzestrării arma
tei : cei bogați devin și mai bo- 
gați, iar cei săraci și mai săraci, 
și nu se poate face prea mult 
pentru a schimba această situa
ție”.

în continuarea articolului este 
pus în discuție mitul așa-numi- 
tei „prosperități” americane. 
„Distinsul economist și sociolog 
suedez Gunnar Myrdal, scrie 
„Nation”, a subliniat de curînd 
într-o conferință că 20 la sută

poli- 
chel-

dintre americanii acestei „socie
tăți prospere trăiesc sub limita 
sărăciei, iar 20 la sută cu puțin 
deasupra ei. El a arătat că revo
luția tehnică face ca șomerii să 
nici nu mai poată fi angajați, 
deoarece slujbele depind din ce 
în ce mai mult de nivelul tehnic 
cerut de noua epocă. Aceasta în
seamnă, după părerea 
dai, că trebuie să se 
efort masiv pe scară 
pentru a ridica nivelul 
nai al celor 40 la sută 
mericani ale căror forțe sînt a- 
stăzi irosite, dacă se dorește ca 
și ei să devină vreodată partici- 
panți atît la sarcini cît și la re
compense. Cifrele lui Myrdal nu 
pot fi contestate. Soluția preco
nizată de el este însă una pe 
care putem fi siguri că statul 
nostru în orbirea sa actuală nu 
o va accepta. Congresul nu a 
protestat împotriva bugetului mi
litar. E aproape sigur că forțele 
armate vor căpăta pînă la ulti
mul ban din sumele cerute. în 
același timp, bisturiile Congresu
lui sînt ascuțite pentru a tăia 
din acele secțiuni ale bugetului 
care poartă eticheta infamantă 
de programe sociale.

Cu timpul se poate ca aceste 
argumente să înceapă să convin
gă, pentru că chiar și oamenii de 
afaceri care au îmbrățișat din 
punct de vedere ideologic și fi
nanciar țelurile războiului rece 
vor ajunge să vadă că acest mod 
de a acționa nu mai aduce fo
loase, că bunăstarea economică a 
națiunii impune folosirea în 
scopuri civile, nu militare, a ce
lor mai bune minți și resurse 
naționale”.

lui Myr' 
facă un 
națională 
profesio- 
dintre a-

bucurie In întreaga tară.

— La 6 martie au sosit 
Intr-o vizită oficială Sri

TOKIO. — La 5 martie s-a în
cheiat în Japonia o afacere judi
ciară care datează din 1913. Ishi- 
matsu Yoshida, pe atunci muncitor 
într-o fabrică din Nagoya, a fost 
condamnat în august 1913 la 
moarte, fiind acuzat că ar ii ucis 
un negustor din localitate. Sentința, 
care a fost comutată în anul ur
mător la Închisoare pe viață, a fost 
pronunțată exclusiv pe baza unor 
declarații a doi martori implicați 
și ei în acest caz. Yoshida a rămas 
In închisoare timp de peste 21 de 
ani și a fost eliberat provizoriu în 
1935, fără însă ca acuzația să fie 
retrasă. La 5 martie, revizuind pro
cesul, un tribunal japonez a stabi
lit nevinovăția lui Yoshida. Yoshida 
are în prezent S3 de ani. Lupta sa

PEKIN. 
Ia Pekin 
Sevang Valhana, regele Laosului, 
prințul Suvanna Fuma, primul mi
nistru al guvernului de coaliție al 
Laosului, Quinim Folsena, minis
trul afacerilor externe al Laosului 
și alți oameni de stat din Laos. 
Pe aeroport oaspeții au fost întim- 
pinați de Liu Șao-ți, președintele 
R. P. Chineze.

BERLINUL OCCIDENTAL.
— La 5 martie, seara tîrziu, 
a fost săvîrșit un atac bandi
tesc împotriva reprezentanței 
din Berlinul occidental a so
cietății sovietice „Inturis.t". 
Explozia pusă la cale de pro
vocatori a distrus în întregime 
toate vitrinele reprezentanței, 
precum și ferestrele aparta
mentelor apropiate din clă
direa „Inturist"-uluL
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Scrisoarea adresată
de Râul Roa
NEW YORK 6 (Agerpres). - 

La 4 martie, Râul Roa, minis
trul afacerilor externe al Cu
bei, a adresat lui U Thant, se
cretarul general al O.N.U., o 
scrisoare în legătură cu situa
ția din bazinul Mării Caraibi
lor.

Guvernul revoluționar al 
Cubei, se spune în scrisoare, 
consideră de datoria sa ca în 
interesul păcii și securității in. 
ternaționale să demaște încă o 
dată măsurile pe care le iau în 
momentul de față cercurile 
reacționare din S.U.A. pentru 
a pregăti o agresiune împotri
va Cubei.

lui U Thant
în scrisoare sînt citate nu

meroase declarații ale mem
brilor Congresului S.U.A., care 
cuprind îndemnuri fățișe la 
provocări împotriva Cubei.

în scrisoare se arată că, 
după părerea guvernului revo
luționar al Cubei, forma cea 
mai bună de rezolvare a crizei 
din regiunea bazinului Carai
bilor o constituie tratativele 
pașnice și discuțiile dintre gu
verne cu respectarea dreptu
rilor suverane ale fiecărei na
țiuni, precum și a normelor 
dreptului internațional.


