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In zilele de 5—8 martie 1963 a avut 
loc ședința plenară a Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romîn.

La plenară au luat parte membrii și 
membrii supleanți ai Comitetului Central, 
membrii guvernului, primii secretari ai 
comitetelor regionale de partid, șefii 
secțiilor Comitetului Central al P-M.R.

Plenara a ascultat informarea cu pri
vire la ședința Comitetului Executiv 
C.A.E.R. din februarie a.c., făcută de 
reprezentantul Republicii Populare Ro
mine în acest organ, tovarășul Alexan
dru Bîrlădeanu, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri. Plena
ra a aprobat în unanimitate directivele 
date de conducerea de partid și de stat 
reprezentantului R.P.R., cît și activitatea 
pe care el a desfășurat-o.

Plenara și-a reafirmat acordul deplin 
cu „Principiile fundamentale ale diviziu-
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Răspunderea studentului
Conf. univ. A. Chircev
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Cu tinerii
din ClujIN TIMPULLIBER

Simbătă 9 martie 1963 Tinerii Nicolae Didiță și Flo- 
rea Vlad, sudori de ia între
prinderea de poduri metalice 
și prefabricate din beton — 
Pitești, au de ce să zîmbeas- 
că în fața obiectivului apa
ratului fotografic: planul 
și-l îndeplinesc ritmic, iar 
calitatea produselor este 
bună. Colectivul se mîn- 
drește pe bună dreptate 

cu ei.

nii internaționale socialiste a muncii”, 
adoptate de Consfătuirea reprezentanți
lor partidelor comuniste și muncitorești 
ale țărilor participante la C.A.E.R., din 
iunie 1962, potrivit cărora principalul 
mijloc de dezvoltare cu succes și de adîn- 
cire a diviziunii internaționale socialiste 
a muncii este coordonarea planurilor 
economiei naționale, în spiritul princi
piilor proclamate de Declarația de la 
Moscova din 1960, de respectare a inde
pendenței și suveranității naționale, de 
egalitate deplină în drepturi, întrajuto
rare tovărășească și avantaj reciproc.

Plenara apreciază că aceste principii 
fundamentale și-au dovedit în întregime 
valabilitatea, constituind și pentru viitor 
baza trainică a adîncirii relațiilor econo
mice în vederea dezvoltării fiecărei țări 
socialiste, reducerii treptate a deosebiri
lor în nivelurile lor de dezvoltare, avîn- 
tului general al întregului lagăr socialist.

Toată atenția lucrărilor de îngrijire

a semănăturilor de toamnă!

La biblioteca Uzinelor „Electro- 
putere" din Craiova au sosit 
cărți noi; motiv de bucurie 
pentru cei 1360 de cititori în
scriși anul acesta la bibliotecă. 
In iotografie: bibliotecara Eca- 
terina Dascălu, care a obținut 
premiul I pe oraș la concursul 
„Biblioteca în slujba construc

ției socialiste".Foto i N. SȚELORIAN--- *-- ,

Recomandările Institutului central de cercetări agricole

Sporirea producției la grîu și la celelalte cereale păioase de toamnă este de mare însemnătate pentru economia țării. In toamna trecută, semănatul griului, orzului și secarei s-a făcut în condiții agrotehnice mai bune decît în ceilalți ani. Aceasta se datorește faptului că semănatul s-a executat pentru prima dată în cadrul unei agriculturi complet colectivizate, în condițiile reorganizării conducerii agriculturii cînd în fiecare gospodărie colectivă lucrează ingineri agronomi, care, pe baza cunoașterii condițiilor locale pedoclimatice și tehnico-economice, pot să aplice o agrotehnică diferențiată. De asemenea, agricultura dispune de un număr sporit de tractoare și mașini agricole, s-au asigurat cantități mari de sămînță din soiuri productive și îngrășăminte chimice.în luna august, în urma ședinței secției de cereale și plante tehnice a Consiliului Superior ai Agriculturii privind cultura griului, cît și a consfătuirilor organizate la regiuni s-au făcut recomandări valoroase privind agrotehnica acestei culturi și soiurile care trebuie folosite. Suprafețe întinse au fost însămînțate cu grîu în arături adînci de vară sub care s-au aplicat cantități însemnate de îngrășăminte. De asemenea, la însămînțările de toamnă s-au folosit soiuri de înaltă productivitate, co

respunzătoare condițiilor locale. Prin munca harnică a oamenilor muncii din agricultură s-a reușit ca 80 la sută din suprafețele cu grîu și orz să se însămînțeze în epoca optimă, adică pînă la 20 octombrie. Datorită acestei preocupări, precum și faptului că în toamnă, cu excepția zonelor din vestul țării și a unei părți din cîmpia Transilvaniei, condițiile climatice au fost favorabile, semănăturile au răsărit bine, în cursul lunii noiembrie, vremea a fost umedă și caldă, fapt care a favorizat o bună germinare și înfrățire a griului. In majoritatea regiunilor, 
plantele au intrat în iarnă bine 
dezvoltate, ceea ce le-a permis 
să reziste mai bine la tempe
raturile scăzute.Condițiile din această iarnă au fost favorabile pentru cultura griului. în majoritatea regiunilor au căzut precipitații sub formă de zăpadă încă înainte de sosirea gerurilor. Stratul de zăpadă a fost destul de gros, variind între 20 și 50 cm. Spulberările de zăpadă care s-au produs în partea de sud-est a țării n-au atins decît suprafețe mici, sub 10 la sută. Deși temperaturile înregistrate au fost foarte scăzute, minus 30—35 de grade, datorită stratului gros de zăpadă semănăturile au fost puse la adăpost și au rezistat bine. în urma acestor condiții, semănă
turile de toamnă se află în mo

mentul de față în stare bună și din cercetările făcute în întreaga țară rezultă că pierderile provocate de ger slnt mici, iar densitatea normală a plan
telor este asigurată în toate 
zonele agricole. Chiar și orzul de toamnă, care este mai puțin rezistent la ger decît griul și secara, a avut puțin de suferit, iar puterea lui mare de înfrățire din primăvară va compensa micile pierderi din timpul iernii și se vor putea obține recolte bune.Precipitațiile căzute la sfîr- șitul toamnei și în iarnă au mărit în toate regiunile rezerva de apă din sol. Astfel, în majoritatea regiunilor, cantitățile totale de precipitații căzute în toamnă și iarnă totalizează 150—250 mm și chiar mai mult în cîmpia de vest, cantitatea de precipitații este de 210—250 mm, în Muntenia și Moldova de 200—250 mm, iar în Transilvania de 150—200 mm. Arăturile adînci de vară și de toamnă au asigurat o grabnică infiltrare a apei în stratul arat și o înmagazinare în adîncime a unor cantități mari din precipitațiile căzute. Această mare rezervă de apă păstrată în sol cu chibzuință va asigura recolte bogate de grîu, orz, secară chiar dacă precipitațiile care vor cade pînă Ia recoltare vor fi mai reduse. Deși în regiunile sudice zăpada s-a topit la sfîrși- tul lunii februarie, iar oscilațiile de temperatură au fost mari, după datele furnizate de stațiunile experimentale nu s-au înregistrat pierderi la cultura griului. Pentru obține
rea unor recolte mari, este ne
cesar ca acum să se dea cea 
mai mare atenție lucrărilor de 
îngrijire a semănăturilor. Ele 
trebuie aplicate în mod dife
rențiat, ținîndu-se seama de 
felul cum s-a făcut semănatul,

Laborator 
de agrochimieLa Suceava a luat ființă un laborator de agrochimie, înzestrat cu utilaje moderne. Aici se efectuează analize agrochimice și pedologice pentru determinarea substanțelor nutritive din sol. Specialiștii au și început activitatea recol- tînd probe de sol din diferite zone ale regiunii pe care supun analizelor. (Agerpres)’

rice pedagog trăiește o adevărată satisfacție cînd află că studenții săi se preocupă cu maturitate de propria lor muncă.Asemenea satisfacție am avut citind cu cîtă seriozitate s-au oprit studenții la cea de-a patra Conferință pe țară a U.A.S.R. asupra problemei cele mai importante a vieții studențești: munca individuală. Aceasta este, intr-adevăr, o problemă de mare actualitate pentru fiecare student. De ea sînt legate rezultatele la învățătură și, în ultimă instanță, pregătirea viitorului specialist. Citind rîndu- rile acestea, vor fi și studenți care vor spune: „cine nu știe că baza pregătirii o constituie studiul individual Da, prin, cipiui acesta îl cunosc mai toți studenții. Dar îl aplică? tor a fost smuls, aceasta îi Desigur, cei mai mulți îl a- este de-ajuns superficialului.Suficiența fiind doar atributul lui.Dar noi, profesorii și colectivul studențesc, putem fi indiferenți în fața acestei superficialități ? Nicidecum. Profesorul, care pe ogorul atît de fertil î al minților tinere, capabile de a asimila o bogăție de cunoștințe, seamănă tot ceea ce. el însuși a acumulat printr-un îndelung efort, nu poate fi indiferent dacă sămîn- ța cunoașterii a prins rădăcini adînci, din care să rodească apoi creația în profesiune. Iar colectivul, ca un harnic grădi. nar, veghează și el ca buruienile superficialității, ale delăsării să nu înăbușe sămînța trainică a cunoașterii, Ce-i mai

partimentată pe capitole, pentru a răspunde doar la cele cîteva întrebări din biletul de examen. Ei stăpîneau bine materia, aveau cunoștințe vaste în domeniul respectiv. Pentru alții, însă, examenul a fost o penibilă întîlnire cu profesorul, cu asistentul, care-i știau de la cursuri și seminarii, de la consultații, ca pe niște superficiali notorii. Simplu gest al mîinii, care se întinde spre bilet, tremurîndă, trădează nesiguranța, ruga pe care studen. tul și-o exprimă în gînd de a avea „norocul” unui bilet cu întrebări la care să știe cît de cît să răspundă. Răspunsul ? Pe măsura pregătirii din cîteva nopți înaintea examenului. Dacă cinciul sau șasele salva-plică. Dar, sînt și studenți care nu-1 aplică — unii din superficialitate, alții din nepricepere.La recenta sesiune de examene am avut din: nou prilejul să constat unele lucruri privind pregătirea studenților. Studenții sîrguincioși, despre care știam de la formele‘de activitate didactică că învățătura îi preocupă în cel mai mare grad, au făcut și la examene o impresie foarte bună, dovedind siguranță, competen. ță. O întrebare suplimentară pusă de examinator pentru a face investigații mai ample a- supra cunoștințelor lor nu <i-a derutat, pentru că pregătirea acestor studenți nu era com.

Foto t
O. PLECAN

și instructajele care se fac în 
S.M.T. sau la brigăzi, pe locul 
de muncă se stabilesc ultimele 
măsuri pentru buna desfășurare 
a campaniei agricole. Un accent 
deosebit se pune pe agrotehnica 
fiecărei culturi în parte și mai 
ales pe efectuarea unor lucrări 
de cea mai bună calitate.

rale colective peste 6 milioane 
ha. arătură normală, volum cu 
mult mai mare decît în primă
vara anului trecut.

Un număr sporit de lucrări 
cum sînt pregătirea solului, în- 
sămințarea, prevenirea și comba
terea dăunătorilor, diferite lu
crări în grădinile de legume, 
livezi etc., vor fi mecanizate.

în consfătuirile de producție

Numeroase brigăzi de mecani
zatori din S.M.T. 
Dobrogea, Banat, 
Crișana, București ___r_.
lucrările în cîmp. în unitățile în 
care vor lucra în acest an meca
nizatorii execută în prezent ară
turi, desfundări de terenuri pen
tru plantații de vii și pomi și 
altă lucrări. în această primăvară 
S.M.T. au contractat cu gospodă-

rămîne studentului de făcut ? Numai să învețe, să valorifice tot ceea ce este pus la dispoziție pentru a dobîndi o trainică pregătire de specialitate și de cultură generală. Propria-mi experiență pedagogică mi-a demonstrat că sînt și studenți care nu știu exact ce înseamnă „a învăța”. Firește, rețete fixe, pe care să le recomanzi unui student, nu există dar trebuie să-i ceri să învețe foarte bine alfabetul studenției, să-și formeze trainice deprinderi de studiu.Studenția este și ea, într-un fel, o profesiune, chiar dacă o practici numai 5 sau 6 ani. Durata nu contează însă, ci, în primul rînd, intensitatea cu care trăiești această perioadă de viață. Și, dacă studenția am numit-o profesiune, apoi de ia student trebuie să avem pretenția să și-o însușească foar- te bine. Pentru a izbuti în a- ceastă profesiune nu-i trebuie tînărului decît perseverență și o ambiție sănătoasă de a-și îm. plini idealul pe care și l-a ales. Studentul superficial, care adună de ici de colo cîte- va cunoștințe, este un meșteșugar, un cîrpaci. El izbutește să facă ceva în viață, dar nimic trainic. Efortul lui personal pentru a-și însuși o pregătire de specialitate este minim. Unii se apără cînd îi critici pentru superficialitate, spunîndu-ți: „Ce mi se poate reproșa ? N-am absențe la cursuri, la seminarii, merg la consultații, dacă se organizea-

ză meditații vin și eu, vin și la seminarii suplimentare, la grupa de învățătură”. Studentul acesta face totul, în afara efortului personal. El este un fel de spectator la ceea ce alții fac pentru el. Activitatea lui intelectuală se încheie tocmai atunci cînd trebuie să înceapă.Procesul de învățămînt în facultate este astăzi orînduit științific, logic. Nu-ți poți permite să excluzi, după bunul plac, etapele obligatorii în pre. gătire. Înseamnă să vrei să urci o scară fără trepte, și pentru asta trebuie să ai talent de echilibrist.Prima treaptă în însușirea cunoștințelor este cursul, prelegerea. Profesorul îi dă studentului jaloane după care să se călăuzească în cursul studiului, îi indică sursele la care să apeleze atunci cînd începe pregătirea. A lipsi de la curs înseamnă, de fapt, a renunța la busolă într-o călătorie nu ușoară, pe un drum pe care tu, student, ești explorator.Dar, să presupunem că studentul a fost la curs. E dea. juns ? Nicidecum. Chiar dacă posezi o memorie formidabilă, dacă nu te pleci cu migală a- supra notițelor, cursului, bi- bliografiei, dacă nu treci cunoștințele prin filtrul gîndirii tale, întrebîndu-te mereu de ce este așa și nu altfel, lucrînd cu creionul în mînă, n-ai să reușești decît să înmagazinezi mecanic un volum de cunoștințe. Și cînd va trebui să va. lorifici aceste cunoștințe, ce
(Continuare în pag. a IlI-a)

( Vă felicităm
[ prilejul zilei de 

8 Martie. Clți- 
va tineri de la 
Fabrica de con
fecții șf trico
taje București 
le felicită pe 
tovarășele lor 

de muncă.

Adunarea festivă consacrată

(Continuare in pag. a IlI-a) (Agerpres)

din regiunile 
Maramureș, 

au început

Au început lucrările de primăvară

oțelăriilor

Zilele trecute, studenții Universității București 
au primit un frumos dar : un nou bloc în cadrul 
complexului social studențesc Grozăvești.

Noul bloc, cu o capacitate de peste 500 de 
locuri, asigură cele mai optime condiții de viață 
și muncă și este cel de al V-lea bloc construit 
pentru studenții universității, în ultimii doi ani.

Fier vechi

cu izotopi radioactivi — 
retrodifuzia radiațiilor 
Beta.

Rezultatele lucrărilor 
prezintă un interes deo
sebit, pentru exploatarea 
motoarelor folosite în 
transporturi și agricul
tură, deoarece micșora
rea depunerilor in came
rele de ardere ale mo
toarelor aduce după sine 
evitarea opririlor și de
montărilor repetate pen
tru curăfirea acestora.

Cantități importante de fier vechi au fost strînse 
și trimise oțelăriilor în ultimele săptămini de co
lectivele de muncă din marile întreprinderi ale țării, 
în ultimele zile, Uzinele Grivița Roșie, Republica 
și Uzina de pompe Și mașini agricole din București 
au colectat circa 70 tone de metal vechi. Un volum 
mare de fier vechi au trimis oțelăriilor și tinerii 
de la Semănătoarea și Timpuri Noi din Capitală,

Combinatul siderurgic Hunedoara și de Ia întreprin
derile metalurgice din Reșița.

In total, de la începutul anului, întreprinderile 
siderurgice au primit 235 000 tone de fier vechi. 
Aproximativ o treime din această cantitate a fost 
strînsă de către oamenii muncii din regiunea Hune
doara, regiune fruntașă pe țară în această acțiune.

(Agerpres)

N. VINȚEANU 
student
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măvară la S.M.T. Videle 
tractoarele își petred ulti

mele clipe de odihnă.
Foto': N. SCARLET

Pavilioane romînești la 
tîrgurile internaționalein primul semestru al acestui an întreprinderile romînești de stat pentru comerțul exterior vor fi prezente la tîrgurile de la Milano, Tokio, Bruxelles, Gotteborg, Barcelona, cu produsele pe care le exportă în mod curent. In afară de aceste pavilioane și standuri vor fi organizate în aceeași perioadă oficii de informații comerciale, unele expunînd și diverse produse la tîrgurile internaționale de la Casablanca, Budapesta, Padova, Poznan.(Agerpres)

Un nou bloc în complexul 
studențesc Grozăvești

Cercetări privind exploatarea 
motoarelor

In laboratoarele Insti
tutului de energetică al 
Academiei R. P. Romine 
se întreprind cercetări 
asupra depunerilor în 
camerele de ardere ale 
motoarelor termice cil 
piston. Aceste cercetări 
au ca scop stabilirea în
sușirilor pe care trebuie 
să le aibă combustibilii 
iolosifi, astlel incit de
punerile să lie cît mai 
mici.

In cursul cercetărilor 
a iost folosită metoda

Cu prilejul zilei de 8 Martie 
Ziua internațională a femeii, 

vineri seara a avut loc, în 
sala Teatrului de Operă și 
Balet, adunarea festivă orga
nizată de Consiliul Național al 
Femeilor din R. P. Română și 
Comitetul orășenesc București 
al Femeilor.

Au luat parte numeroase fe
mei din întreprinderile și instituțiile bucureștene, din uni
tățile agricole din comunele 
învecinate orașului, lucrătoare 
pe tărâmul științei, artei și 
culturii, activiste ale organiza
țiilor de partid și obștești. Au 
asistat conducători ai institu
țiilor centrale și ai organiza
țiilor oamenilor muncii. A luat 
cuvîntul prof. ing. Suzana 
Gîdea, președinta Consiliului 
Național al femeilor din R. P. 
Română.

Sărbătorim Ziua internațio
nală a femeii — a spus vorbi
toarea — în condițiile puterni
cului avînt în muncă al între
gului nostru popor în toate do
meniile construcției socialiste, 
al entuziasmului cu care se 
înfăptuiesc mărețele sarcini 
trasate de cel de-al Ill-lea 
Congres al Partidului Munci
toresc Romîn, pentru desăvâr
șirea construcției socialiste în 
patria noastră. Noi, femeile 
trăim un sentiment de puter
nică mândrie, izvorît din conș
tiința, că în minunatele reali
zări ale poporului este cuprin
să și munca plină de avînt a 
milioane de femei de la orașe și sate.

Partidul și guvernul au 
creat femeilor din patria noas
tră posibilități nelimitate de 
dezvoltare și afirmare a apti
tudinilor și capacității lor 
creatoare, de a păși pe cele 
mai înalte trepte ale vieții po
litice, economice și de stat. 
Răspunzînd încrederii și grijii 
pe care le-o poartă ~ 
Muncitoresc Romîn, 
de femei de la orașe 
muncesc cu hărnicie 
ziasm, alături de toți oamenii 
muncii, pentru continua înflo
rire a patriei noastre socialis
te. Sute de mii de muncitoare, 
tehniciene și inginere din în
treprinderi aduc o contribuție 
valoroasă la îndeplinirea pla
nurilor de producție, iau parte 
la întrecerea socialistă, fac nu
meroase propuneri de inovații și raționalizări. Colectivistele 
muncesc cu dragoste pentru 
sporirea producției vegetale și

Partidul 
milioane 
și sate 

și entu-

animale, pentru continua creș
tere a avuției obștești, pentru 
dezvoltarea multilaterală și în
tărirea economico-organizato- 
rică a gospodăriilor colective. 
Miile de intelectuale din patria 
noastră își dăruiesc cunoștin
țele înfloririi științei, literatu
rii și artei romînești, ocrotirii 
sănătății populației, educării 
multilaterale a tinerei genera
ții, răspândirii culturii în ma
sele largi ale poporului. Cu 
hărnicia și priceperea lor, fe
meile participă la conducerea 
treburilor obștești, la înfrumu
sețarea și buna gospodărire a 
orașelor și satelor; ele aduc o 
contribuție prețioasă la ridi
carea construcțiilor social-cul- 
turale și la redarea de noi te
renuri agriculturii.

Vorbitoarea a arătat, în con
tinuare, că femeile din lumea 
întreagă sărbătoresc anul aces
ta Ziua internațională a fe
meii în condițiile creșterii for
țelor progresului și păcii.

Socialismul, care întruchi
pează progresul și viitorul în
tregii omeniri, înregistrează 
victorii hotăritoare în toate 
domeniile de activitate, în 
viața economică, politică, cul
turală.

Cauzei nobile a apărării pă
cii, a preîntâmpinării unui nou 
război mondial, care constituie 
problema cea mai arzătoare a 
zilelor noastre, îi închină acti
vitatea milioane de oameni — 
bărbați și femei — de pe în
tregul glob pământesc.

Referindu-se în continuare 
la situația internațională, vor
bitoarea a subliniat că mișca
rea de femei din Republica 
Populară Română, susținînd 
cu hotărîre politica de pace și 
coexistență pașnică a statului 
nostru, dezvoltă continuu re
lațiile de prietenie cu femeile 
din celelalte țări ale lumii. Ea 
aduce o contribuție importan
tă la activitatea Federației 
Democrate Internaționale a 
Femeilor — pentru întărirea 
unității mișcării de femei din 
toată lumea.

Intr-o atmosferă entuziastă, 
participantele la adunare au 
adoptat în unanimitate textul 
unei telegrame de salut adre
sate Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

Ne exprimăm dragostea și 
recunoștința profundă față de 
partidul nostru drag — se

(Continuare în pag. a Ill-a)



entru a cunoaște comorile de cultură și artă care stau la îndemîna zecilor de mii de tineri din orașul Cluj, n-a f°st ne-
Ivoîe să căutăm în statistici, în monografii sau să apelăm
I” la serviciile vreunui ghid. .Ne-am oprit în fața primului panou de afișaj și ne-am dat- de îndată seama că în Cluj, fiecare oră din timpul liber

stului Igor Bezrodnîi; Opera Maghiară de Stat: două spectacole cu concursul lui Octav Enigărescu în Falstaff și Rigoletto ; Academia R.P.R., Filiala Cluj, anunță un ciclu de conferințe despre călătoria pe nava „Viteaz” ținut de prof univ. Eugen Pora; Mu

I
I poate să aducă nenumărate satisfacții celor însetați de cu-
I nbaștere, de frumos. Iată numai cîteva din comorile pe
Icare fiecare locuitor al orașului le poate zilnic „descoperi” Ioprindu-se doar cîteva clipe în fața «fișierelor. Filarmonica de Stat Cluj : concert simfonic
I extraordinar — Festivalul Beethoven cu concursul violoni-
I 
I 
I
I
I zeul de artă : Expoziția „30 de : ani de la luptele ceferiștilor și »',< petroliștilor”; în programul spectacolelor pe o săptămînă al
I Teatrului Național sînt înscrise piesele „Domnișoara Nastasia”, | „Să nu-ți faci prăvălie cu sca

ră”, „Tache, Ianche și Cadîr”, „Generalul și nebunul”; Muzeul etnografic anunță deschiderea unei expoziții etc., etc Toate acestea într-o singură săptămină.4 teatre, două opere, o filarmonică, 8 cinematografe, 15 librării. numeroase cluburi și cămine culturale — iată cîte lăcașuri de cultură are Clujul. Pragul lor este trecut tot mai des de tineri muncitori, elevi și studenți, dornici să cunoască cit mai multe din comorile culturale ale orașului.

mînulte de pes-...Pe ce apă au fost uneltele acestea vechi cuit și în care sat din Transilvania a fost folosit acest rudimentar plug de lemn ? Unde a trăit meșterul olar care a știut să prefacă un bulgăre de lut în acest ulcior înflorat ? Nenumărate sînt întrebările ce și le pun tinerii din secția a V-a a Atelierelor de reparat material rulant „16 Februarie”, vizitînd Muzeul etnografic al Transilvaniei. Vizita aceasta se înscrie ca un prim punct în iti- nerariul cultural pe care tinerii din această secție și l-au propus pentru următoarele trei

luni. Itinerariul acesta ni s-a părut deosebit de interesant. Excursii duminicale istorice, la locurile besc despre trecutul al clasei muncitoare cu partidul ei pentru viața luminoasă de azi, vizionări colective de spectacole, audiții în grup de concerte simfonice, discutarea cîtorva filme artistice, întâlniri cu vechi muncitori. cu oameni de cultură din orașul Cluj etc. Popasurile la locurile istorice ale orașului, la expoziții și muzee 

la locuri care vor- de luptă în frunte

Comorile de lingă tine
vor constitui tema unui concurs organizat de comitetul U.T.M. Atenția cu care frezorul Lau- rențiu Abrudeanu și lăcătușul Ion Stoica șl ceilalți tineri urmăresc explicațiile dovedește că sînt hotărîți să se prezinte bine pregătiți la concursul intitulat „Să ne cunoaștem orașul”....La agenția de bilete, printre cei care vin în mod obișnuit să-și procure bilete de intrare la spectacole îi întâlnim și pe tinerii Ion Varga, Alexandru Cîmpeanu și Titus Crăciun de la „Tehnofrig”, e- levi ai liceului serai. Nu cu 

mult timp în urmă ei treceau pe lîngă afișele care anunțau spectacole de operă fără să le ia în seamă. Nu le-ar fi plăcut să vadă un astfel de spectacol ? Explicația e alta : nu le trezise încă nimeni interesul pentru acest gen de artă. Și iată că în urmă cu cîtva timp la intrarea în clădirea școlii, seraliștii au văzut un afiș care anunța o expunere ținută de primul regizor al Operei de Staț pe tema : „Cum se pregătește un spectacol de operă”. Oaspetele a vorbit despre 

munca artiștilor începînd cu citirea partiturii și pînă la emoția primului spectacol. Tinerii au ascultat atenți, au pus numeroase întrebări. Aceasta a fost numai prima parte a acțiunii, fiindcă a doua zi au fost invitați la Operă. Artiștii i-au condus prin teatru, le-au arătat schițe și decoruri, le-au vorbit despre rolurile pe care le interpretează, î-au invitat la o repetiție. S-a vorbit atunci despre necesitatea inițierii unor concerte- lecții pentru atragerea tinerilor spre înțelegerea muzicii de operă. Și astfel ciclul de expu

neri însoțite de audiții muzicale, ținute de utemista Felicia Stan, secretara literară a teatrului, a fost ascultat de zeci de elevi care au avut prilejul să cunoască biografii ale compozitorilor, prezentări și exemplificări ale operelor „Neamul Șoimăreștilor” „Evghenii Oneghin”, „Boris Gu- dunov” etc.Pe artiștii Teatrului Național din Cluj îi întâlnești deseori pe scenele cluburilor din oraș. Iată-i la clubul „Carbochim” prezentînd fragmente 

din piesele lui Caragiale. Medalionul literar dedicat marelui dramaturg a fost organizat de comitetul U.T.M. din fabrică în colaborare cu organizația U.T.M. de la teatru. Toate aceste contacte permanente, devenite o tradiție dintre artiști și tineri muncitori din întreprinderile Clujului, se soldează cu interesante acțiuni comune. Numeroși artiști ai scenelor clujene duc în rîndul celor peste 40 de brigăzi artistice de agitație și formații de teatru din întreprinderile orașului o prodigioasă activitate.dintre cei mâi valoroși ar45

tiști clujeni s-au angajat să răspundă de activitatea artiștilor amatori.Orașul Cluj are însă nenumărate comori — numai numărul bibliotecilor, de pildă, se ridică la 277. Cîte zeci de mii de volume stau la îndemîna tinerilor ! Dar și cîte forme vii de atragere a cititorilor pot fi organizate ! Vom da exemplul uneia dintre ele pregătită de către Organizația U.T.M. a cartierului Dîmbu Rotund, în colaborare cu conducerea căminului cultural din acest car

tier. în cadrul concursului „Iubiți cartea” tinerii au participat la expuneri pe teme care răspundeau preocupărilor lor. Citim titlurile cîtorva expuneri despre temele cuprinse în literatura noastră contemporană ca: „Atitudinea nouă față de muncă sau „întemeierea unei familii — o mare răspundere". „Chipul tinerei femei nouă" fete care cărți de la biblioteca de casă. După aceasta a urmat un concurs „Cine știe, cîștigă” la care 
„Chipulîn literatura noastră etc. Participantele, din cartier, după fie- expunere împrumutau

au participat 14 concurente.Iată cîteva exemple care demonstrează că există preocupare din partea instituțiilor de cultură clujene, a organizațiilor U.T.M. din aceste instituții pentru îmbogățirea universului spiritual al tinerilor, pentru dezvoltarea dragostei de cultură. Această experiență bună trebuie însă generalizată în toate organizațiile U.T.M.Pe bună dreptate au criticat tinerii de la „Carbochim” pe membrii comitetului U.T.M. pentru slaba preocupare pe

în îndeplinirea lor. Despre cecare au avut-o unei cerințe a este vorba ? în urmă cu cîte- va luni tinerii au cerut să se organizeze în colaborare cu Filarmonica un ciclu de expuneri însoțit de exemplificări „Cum să înțelegem muzica simfonică”. Dar după prima expunere nu s-a mai ocupat nimeni de continuarea acestei interesante inițiative. Nici inițiativa Muzeului de artă, de a ține la clubul „Filimon Sîrbu” un ciclu de conferințe pe tema „Cum trebuie să privim un tablou” n-a găsit mai mult interes din partea comitetului 

U.T.M. al Atelierelor de repa- f rat material rulant „16 Februarie".Organizațiile U.T.M. trebuie să fie ele cele dintâi care să atragă atenția tinerilor asupra necesității de a avea preocupări dintre cele mai diverse pentru educarea lor estetică. Să-i ajute pe cei care sînt nelipsiți din sălile de cinematograf, sau de la competițiile sportive, de pildă, dar care sînt prea puțin văzuți în sălile bogatelor muzee clujene, la spectacolele de operă, la concertele de muzică simfonică, să înțeleagă, cît de mult pierd a- tunci cînd trec indiferenți pe lîngă atîtea comori de cultură și artă. Iar un asemenea ajutor nu se poate da decît organized acțiuni menite să le stârnească interesul, să le „arate” aceste comori.Tinerii clujeni,, care pe a- ceastă cale vin în contact cu istoria orașului, cu arta, du pictura, cu muzica, cu teatrul vor căpăta fără îndoială satisfacții dintre cele mai depline. Dincolo de „itinerariile” de campanie, dincolo de concursurile cu care acestea șe pot încheia, vor rămîne dragostea și prețuirea valorilor orașului lor și, mai ales, va rămîne o puternică pasiune : setea de a cunoaște tot mai mult, necesitatea de a-și însuși zi de zi frumosul.
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ALIVIA ANTE

Cu tinerii din Cluj

După primele lecții, la cererii ,.Să Învățăm să dansămSpre deosebire de roman, cartea tehnică se citește cu creionul 
în mină.

O vizită în Grădina Botanică.
Foto : EMIL COJOCARU

SERILE CULTURAL-DISTRACTIVE■ e poate spune, pe drept cuvînt, că în programul
timpului liber al zecilor de mii de tineri din orașul 
Cluj, un loc din cele mai importante îl ocupă serile 
cultural-distractive. Iată de ce la fiecare din cele 7 
cluburi din oraș găsești, in zilele cînd se organizează 
asemenea manifestări, sute și sute de participante 
Cum se desfășoară aceste seri, sînt tinerii pe deplin 

mulțumiți de felul cum se desfășoară, de conținutul lor, ce ar 
dori în plus ? Iată cîteva întrebări la care încearcă să răspundă 
raidul nostru.

O FRUMOASĂ 
TRADIȚIE

Obișnuința au creat-o „Joile tineretului" care, atunci cînd 
sînt bine organizate, îmbină în modul cel mai deplin transmi
terea de noi cunoștințe cu distracția. îmbogățită continuu, tradl-

tineri nu văzuseră încă prima serie) după care a urmat o jumă
tate de oră... dans. La fel au arătat și celelalte „joi" din luna 
februarie. Ce noutăți, ce lucruri interesante le-au adus ele tine
rilor ? Acest mod formal de a organiza timpul liber sc manifestă și în munca altor organizații U.T.M. din orașul Cluj. In loc ca 
„Joile tineretului" să cuprindă acțiuni vii, a căror pregătire să 
prilejuiască o căutare neîntreruptă a celor mai interesante, mai 
variate forme educative, de multe ori se improvizează în ultima 
clipă un program anost care, nu se știe de ce. trebuie numit 
„Joia tineretului". Numai fiindcă are loc joia 1 De altfel la unele 
cluburi asemenea seri cultural-distractive îndrăgite de tineri (și tocmai de aceea devenite tradiționale) au loc nu neapărat 
joia ci in alte zile ale săptămânii. Membrii comitetului U.T.M. 
de la Fabrica de țigarete, de pildă, vor spune că la ei „Joile ti
neretului" se organizează... sîmbăta (deși, evident, nu acesta este 
esențialul ci modul în care se desfășoară programul acestor seri). 
De aici se desprinde însă și o altă cerință. Aceea că în organi
zarea serilor cultural-distractive într-o întreprindere trebuie să 
se țină seama de condițiile de acolo, de programul de muncă și 
învățătură pe care-l au tinerii, de zilele în care au ei cel mai 
mult timp liber.

Și se știe că o asemenea posibilitate o oferă mai ales zilele de 
sîmbătă și duminică. Ce se organizează, la cluburi. în aceste zile pentru tinerii din orașul Cluj 1

La seara cultural-distractivă bri gada artistică aduce de fiecare dată cîntecul, voia bună.
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tur al-distractiv 6" dar care nu se deosebesc cu nimic de niște 
baluri cu bilete de intrare au avut loc sîmbătă și la clubul „Me
talul” și la clubul Uzinei de pielărie și încălțăminte.

Sarcina organizării timpului liber al tinerilor de sîmbătă și 
duminică trebuie privită de comitetele U.T.M. din întreprinderi 
cu mai multă răspundere. De ce tocmai sîmbăta și duminica pro
gramul cluburilor din Cluj e mai sărac ? Iată de pildă, acțiunile 
ce au avut loc la clubul „Libertatea" în ziua de duminică 3 
martie. Dimineața .- tenis de masă'; ora 18: reuniune tovărășea
scă. Sau la clubul „Metalul”: ora 18, reuniune tovărășească. 
S-ar cuveni ca duminica, muncitorii, tineri și vîrstnici, 
să găsească la cluburile lor cele mai bogate și variate programe 
culturale, concursuri pe teme interesante, ore de poezie, întilniri 
cu oameni de artă și de știință, simpozioane, concerte-lecții, 
spectacole ale artiștilor amatori — așa îneît fiecare oră petre
cută la club să fie un prilej de îmbogățire a cunoștințelor, de 
destindere.

„AURUL" UNEI 
SINGURE ZILEZeci de tineri puteau fi văzuți duminică dimineața ureînd 

scările Palatului culturii din Cluj. La ora 10 își începuseră deja 
activitatea cercul de balet pentru copii, cercul dramatic în limba 
maghiară, cercul filateliștilor. Către ora 11, într-una din săli, în 
care luaseră loc zeci de iubitori ai muzicii, se revarsă primele 
acorduri ale cvartetului de coarde nr. 1 de Ion Dumitrescu. Pro
gramul audițiilor muzicale de azi mai cuprinde și uvertura la 
opera „Maeștrii cîntăreți din Ntirnberg" de R. Wagner.

Cei care vin astăzi la cercul de artă plastică sînt acum mai 
activi ca oricînd : se apropie doar ziua când se va deschide ex
poziția de pictură în cinstea zilei de 1 Mai și au foarte mult 
de lucru.

Numai cei care au intrat de dimineață în sala de lectură a 
bibliotecii nu vor intirzia mai mult timp acolo: către ora 11 
se vor îndrepta spre sala unde va începe recitalul de poezie 
George Topîrceanu. Poeziile sint recitate de membrii cercului 
dramatic.

Toate acestea — în programul unei singure zile, al unei dumi-

nici. Iată un exemplu a ceea ce înseamnă un program viu de 
activitate, exemplu din care cluburile din orașul Cluj ar trebui 
să tragă învățăminte pe care să le aplice, apoi, la nivelul posi
bilităților de care dispun in organizarea propriei activități. In 
felul acesta, multe din cerințele tinerilor care vin la cluburi și-ar găsi împlinirea.

PORNIND DE LA
UN CHESTIONARCare sînt cerințele cu care vin la club tinerii din fabrica noas

tră ? Această întrebare și-au pus-o comitetul U.T.M. și conduce
rea clubului Uzinei „Carbochim" încă din primele zile ale anului 
acesta. Pentru a afla răspunsul, s-a întocmit un chestionar care, 
apoi, a fost făcut cunoscut întregului colectiv de muncitori, teh
nicieni și ingineri din întreprindere. Această inițiativă a stîrnit 
un interes larg, dovadă numărul chestionarelor completate: 500.

La întrebarea „Ce acțiuni sugerați să organizăm pentru petre
cerea timpului liber în mod plăcut și educativ ?“ — s-au pri
mit cele mai multe și mai variate răspunsuri.

Iată cîteva dintre ele :
• Vizitarea unor locuri istorice și monumente de artă din 

orașul Cluj în cadrul unei acțiuni organizate „Să ne cunoaștem 
orașul", urmată de concursuri „Cine știe, cîștigă”.

• Să se organizeze seri cultural-distractive cu program bogat, 
nu numai cu dans. Să fie invitați mai des oameni de artă, să se 
organizeze întilniri cu sportivi de frunte, concursuri gen „Cine 
știe, cîștigă" pe teme literare, muzicale, sportive.

• Să se înființeze un cerc al iubitorilor muzicii.
• Să se organizeze seri de informare tehnică, la care ingineri 

să fie rugați să răspundă întrebărilor înaintate din vreme con
ducerii clubului în legătură cu cele mai diverse probleme.

• Să se înființeze un cerc de fotoamatori.
• Să aibă loc ore de prezentare a modei unde să se explice 

cum e bine și. cum nu e bine să ne îmbrăcăm.
• Să se înființeze un cerc literar.
Iată o gamă variată de propuneri interesante care se cer a 

fi aplicate în viață nu numai la „Carbochim", ci și în activitatea 
celorlalte cluburi ale orașului. CONSTANTIN NANCU

CREATORI ȘI IUBITORI 
DE FRUMOS

ția organizării „Joilor tineretului” se păstrează și la Cluj, ca în 
oricare alt colț al țării noastre unde muncesc sau învață tinerii. 
La întreprinderea „Carbochim", la Atelierele de reparat material 
rulant „16 Februarie" sau la Fabrica de mobilă „Libertatea”, co
mitetele U.T.M. îi invită pe tineri •— uneori o dată pe săptămînă, 
alteori de doua ori pe lună — la manifestări pregătite cu scopul 
de a le oferi pe lîngă prilejul însușirii unor cunoștințe interesante, 
folositoare, și posibilitatea de a petrece cîteva ore recreative. 
Unele comitete U.T.M., cum sînt cele de la Fabrica de mobilă și 
de la Întreprinderea „Carbochim", de pildă, au acumulat o ex
periență bogată în organizarea acestor seri culturale care au loc 
joia. Programul lor cuprinde în afara dansului concursuri pe cele 
mai diferite teme (istorie, geografie, știință), ore de poezie, 
spectacole ale brigăzilor de agitație, ale soliștilor de muzica 
populară și ușoară, jocuri distractive etc. La Fabrica de mobilă, 
„Joile tineretului” sînt pregătite pe rină de fiecare organizație 
U.T.M. de secție. La Fabrica de țigarete la „Joile tineretului" 
Sînt nelipsite spectacolele artiștilor amatori, iar la Atelierele 
„16 Februarie", pentru realizarea unor seri cultural-distractive 
cît mai interesante, comitetul U.T.M. a pregătit unele puncte 
din program în colaborare cu comitetul U.T.M. al Facultății de 
filologie.

Se intîmplă însă ca asemenea seri cultural-distractive să-și 
piardă caracterul interesant, educativ, din cauza superficialității 
cu care sînt pregătite. Unele organizații U.T.M. socotesc că dacă 
se asigură o recenzie sau Un spectacol încropit în grabă „partea 
educativă" a „joii” s-a rezolvat.

Iată, de exemplu, o seară cultural-distractivă care a avut loc 
în ziua de 28 februarie la frumosul club „Metalul". In program : 
seria a Il-a a unui film (programat fără să se țină seama că mulți

DE SĂPTĂMÎNĂ
E sîmbătă după-amiază. Și, iată, clubul „Victoria" și-a deschis 

larg ușile. In sala mare s-au și strîns cîteva sute de tineri. 
Toate privirile sînt îndreptate spre scenă unde au cîntat pînă 
acum soliști de muzică populară și ușoară de la I.C.R.A. Forma
ția de dans a întreprinderii a fost prezentă și ea, iar acum toc
mai își încheie programul brigada artistică de agitație. Aplau
zele răsplătesc eforturile organizatorilor care au socotit pe 
drept cuvînt că o seară distractivă poate fi întregită cu un pro
gram artistic dat de tinerii artiști amatori. Participanții, dintre 
care cei mai mulți erau de la ICRA (manifestarea era pregătită 
de ei) au găsit astfel la club o atmosferă plăcută, în care și mai 
tîrziu, cînd a început dansul, s-au simțit bine.

Iată însă și o altă seară din aceeași sîmbătă la clubul Atelie
relor de reparat material rulant „16 Februarie". Și aici au venit 
tot peste 400 de tineri atrași de afișul de la intrare care anunța 
o seară cultural-distractivă. Programul acestei reuniuni a înce
put cu dans și s-a terminat tot cu... dans. Două lucruri au stat aici în atenția organizatorilor: numărul de bilete vîndute și a- 
provizionarea bufetului cu bere. Asemenea seri denumite „cul-

■ i-am «pus deseori,
ți am această con
vingere, că oamenii 
care fac casele, șo
selele, mobila, cei 
care fac marile 
parcuri ale orașe

lor, în sfîrșit, autorii frumuseți
lor care ne înconjoară, au în ei, 
undeva, o vioară de autentici 
poeți. Poate unii din ei nu-și 
dau seama de acest lucru, sau, 
ca artiști adevărați, îl acoperă 
în discreție, în modestia carac
teristică creatorilor adevărați. 
Vioara niciodată nu țipă... Iată 
de ce mi s-a părut un lucru fi
resc ca în afara orelor de lucru 
aceștia să-și caute preocupările 
în manifestări tot de ordinul
frumosului. La fabrica de mobilă 
„Libertatea" din Cluj am stat de 
vorbă cu un grup de tineri din 
secția tapițerie. Ce fac ei după 
orele de muncă, cum își petrec 
timpul liber ? Mi-a fost îndea
juns să întreb doar pe cîțiva 
pentru a mă convinge că acești 
tineri, obișnuiți să mînuiască 
rindeaua, au învățat să vadă în 
lemnul brut și în seîndură, foto
liul și biblioteca împodobind in
teriorul unei încăperi. Au învă
țat, cu alte cuvinte, să descopere 
poezia muncii lor, au învățat să 
viseze.

Mai întîi aproape toți utemi- 
știi din secție îți vor vorbi des
pre succesul obținut la concursul 
pe țară al păpușarilor amatori 
(bienala Ion Luca Caragiale)

de Vasiie Rebreanu

unde formația lor a obținut pre
miul I Cu o foarte originală re
prezentație. Luînd motivul unui 
basm oriental, al înțeleptei prin
țese Djamilia, adăugînd acestui 
pretext unele personaje de mare 
notorietate folclorică : Păcală și 
Nastratin, colectivul păpușarilor 
de Ia „Libertatea" au creat un 
text de mare eficiență agitato
rică, criticînd și dcmascînd apu
cături ale vechiului, acolo unde 
se mai manifestă în munca și 
viața colectivului.

— Eu am interpretat rolul lui 
Păcală, ne spune tovarășul Vodă 
flie, care este și secretarul U.T.M. 
al secției. Cel mai greu în 
acest rol era începutul. Trebuia 
să apar din sală, cu straița în 
băț. Din partea opusă a sălii 
venea Nastratin, și începeam să 
discutăm. Toată lumea se uita la 
noi. Eu trebuia să trec prin mij
locul spectatorilor și... mă cam 
intimidam. Cînd ajungeam pe 
scenă era altceva. Scena îți dă 
o anumită siguranță, chiar dacă 
se uită toată lumea la tine. De 
fapt, cum să vă spun... Cu scena 
sînt obișnuit, am mai jucat și în 
alte piese, dar să interpretezi 
trecînd printre spectatori, asta 
n-o mai făcusem. Acum, dacă 
ar fi să mai joc un rol și să apar 
tot ața, din mijlocul spectatori
lor, cred că n-aș mai fi atît de

emoționat. în general mie îmi 
plac rolurile comice, cu umor 
adevărat. Și dacă lumea se amuză, 
prinzi aripi, uiți de emoții... Să 
spună și tovarășul Pei Victor.

Pei Victor e un pasionat cîn- 
tăreț de muzică ușoară. Cîntă în 
cadrul clubului fabricii. Ne măr
turisește că în vederea alegerilor 
de la 3 martie a făcut foarte 
multe repetiții. Cu o brigadă ar
tistică a dat reprezentații în co
munele din apropierea Clujului : 
Florești, Mera. Apahida, Popești, 
Coruș. La întrebarea dacă colec
tiviștilor le-a plăcut muzica 
ușoară, tovarășul Pei răspunde 
afirmativ, zîmbind. Este un lucru 
cît se poate de firesc — ne spune 
el — odată ce țăranii ascultă la 
radio muzică ușoară, deci i-au 
prins gustul. Și apoi în satele 
noastre au mai fost atîtea și 
atîtea asemenea formații, „nu eu 
am fost primul cîntăreț de mu
zică ușoară".

Abia acum observ privirea 
gravă a vecinului meu : Barbu 
Tudor. El este un pasionat citi
tor al cărților tehnice, a luat 
premiul I la concursul organizat 
în cadrul întreprinderii „Cine 
știe meserie, cîștigă". A citit 
mult în vederea concursului, s-a 
documentat. Este elev în clasa 
a Xl-a la seral. Și... a fost și el so
list în brigada de agitație. Dar

spre deosebire de colegul său, 
lui Barbu îi place muzica simfo
nică, pe care încă nu o înțelege 
pe deplin, dar caută să se ini
țieze, citește cărți de specialitate, 
biografii ale marilor cîntăreți, 
compoztiori, interpreți, frecven
tează spectacole de operă, merge 
la concerte.

Adaug aici numele lui Rusu 
Mircea, un pasionat cititor de li
teratură clasică și contemporană, 
numele Iui Oros Adrian, elev la 
Școala populară de artă, și al lui 
Farcaș Alexandru, tînăr cu pa
siune pentru pictură, al cărui 
ultim tablou a stîrnit admirația 
tovarășilor din secție.

Interlocutorii mei au fost doar 
cîțiva, întîlniți într-o după-amia- 
ză la clubul întreprinderii. Dar 
din vorbele lor am reușit să-mi 
dau seama de modul instructiv în 
care ei își petrec timpul liber. Ba 
mai mult, am descifrat aici o 
semnificație majoră : socialismul 
prin revoluția culturală a dăruit 
acestor tineri cheia de aur cu 
ajutorul căreia ci deschid camera 
cu rezonanță de vioară a înțe
legerii. Prin cultură, prin educa
ția pe care b primesc în cadrul 
organizației U.T.M., ei înțeleg 
sensurile înalte ale muncii lor, 
poezia ei.



Toată atenția lucrărilor de îngrijire

a semănăturilor de toamnă!
1)(Urmare din pag. 

lernarea semănăturilor 
condițiile climatice locale din 
această primăvară.

și de

EVACUAREA APELOR 
DE PE SEMĂNĂTURIPrima și cea mai de seamă măsură care trebuie luată în primăvară este evacuarea a- pei de pe semănături. Aceasta se face prin orice mijloace — 

șanțuri de scurgere, puțuri 
absorbante etc. Eliminarea apei care băltește este necesară pentru a permite accesul oxigenului de care plantele au întotdeauna nevoie, chiar și în timpul iernii cînd funcțiile lor vitale sînt încetinite și cu atît mai mult primăvara, cînd căldura le redeșteaptă la viață, înghețurile din ultimele zile au făcut ca în multe locuri pericolul de asfixiere a plantelor să fie mai mare, deoarece la suprafața solului s-a format un strat de gheață. Gheața trebuie 
spartă prin trecerea cu tăvă
lugi stelați ori, dacă scoarța 
de gheață este groasă, cu tă
vălugi inelați.

APLICAREA
ÎNGRĂȘĂMINTELORPentru întărirea semănăturilor ieșite mai slab din iarnă, este necesar să se administreze îngrășăminte azotate ușor solubile. Aceasta este cea mai eficace măsură pentru întărirea plantelor. In condițiile concrete ale acestui an, trebuie să se acorde o atenție deosebită acestei măsuri. Ea trebuie aplicată cu mult discernămînt, în mod diferențiat de la o tarla la alta, ținîndu-se seama de nivelul îngrășării în trecut, de planta premergătoare, adîn- cimea arăturii, soiul cultivat și cantitățile de îngrășăminte pe care le au Ia dispoziție unitățile agricole.în primăvara aceasta întîr- jiata, umedă și răcoroasă se șiiute in mod deosebit o mare nevoie de azot pentru a avea o bună înfrățire și a asigura densitatea lanului. Un adaos 

de azot prin îngrășăminte ușor 
solubile date devreme, în pri
măvară, cînd încă nu s-a în
ceput procesul de nitrificare, 
contribuie foarte mult la în
tărirea plantelor. Aplicat chiar în doze mici, stimulativ, azotul aduce însemnate sporuri de producție. Dintre îngrășămintele azotate, azotatul de 
amoniu poate fi aplicat în pri
măvară peste semănăturile de 
toamnă pe toate tipurile de 
sol. Experiențele au arătat că, pe terenurile îngrășate din toamnă, doza optimă în primăvară este de 100 kg azotat de amoniu la hectar. Această cantitate se poate reduce însă la 50 kg, deoarece se obțin sporuri mai mari pe unitatea de îngrășămînt cu azot cînd se dau doze mai mici și se fertilizează suprafețe mai mari de grîu, avînd astfel eficacitate economică mai mare. Ni- trocalcarul este indicat să se dea pe solurile acide, pe pod- zoluri și solurile de pădure podzolite. Prin calciul ce îl conține, -nitrocalcarul contribuie la corijarea reacției a- cestor soluri.

Gospodăriile colective și de 
stat dispun de cantități însem
nate de mraniță pe care o fo
losesc cu mult succes Ia îngră
șarea griului prin răspîndirea 
ei peste semănături, primăva
ra devreme. Este o măsură foarte bună care trebuie generalizată. Rezultatele cele mai bune se obțin cînd se dau doze de 3 000—5 000 kg mraniță la hectar. Mranița în cantități nu numai zionează griul cu astfel de că aprovi- elementele

Adunarea festivă consacrată 
Zilei internaționale a femeii

(Urmare din pag. I)

spune printre altele in tele
gramă — pentru viața noastră 
demnă și fericită, pentru con
dițiile create de a fi părtașe 
la întreaga activitate econo
mică, politică și culturală a 
țării, pentru grija părintească 
cu care sînt înconjurați copiii 
noștri și minunatele posibili
tăți de învățătură asigurate ti
nerei generații.

Ne angajăm în fața parti
dului ca, împreună cu întregul 
popor să muncim cu toată 
energia și capacitatea noastră 
pentru realizarea cu succes a 
mărețelor sarcini stabilite de 
Congresul al Ill-lea al P.M.R. 
privind dezvoltarea continuă, a 
industriei și agriculturii socia
liste, îmbogățirea culturii, a 
științei și creșterea bunăstării 
celor ce muncesc în scumpa 
noastră patrie.

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

„Militante active pentru în
făptuirea nobilelor țeluri ale 
F.D.I.F., femeile din R. P. Ro- 
mînă sînt hotărîte să-și aducă 
și mai mult contribuția la în-

e

Zilnic la biblioteca căminu
lui cultural din Ră-psig-Gura- 
honț numeroși colectiviști îm
prumută cărți, participă la ac
țiunile organizate aici. în pri
mele două luni ale anului co
lectiviștii au citit de la biblio
tecă 1 400 cărți beletristice, 
broșuri agrozootehnice și de 
știință popularizată.

P. ABRUDEAN 
colectivist

nutritive necesare, dar îl și a- pără de acțiunea oscilațiilor de temperatură din primăvară care survin după topirea zăpezii și de multe ori sînt cele mai dăunătoare. Mra- nița poate fi amestecată cu cantități mici de îngrășăminte minerale, 25 kg azotat de a- moniu și 100 kg superfosfat la hectar, pentru a-i mări puterea de fertilizare.Pe care terenuri trebuie a- plicate îngrășămintele ?Se recomandă ca în primul 
rînd să fie fertilizate semănă
turile care au urmat după po
rumb și floarea soarelui, culturi care după cum se știe părăsesc terenul tîrziu și-l lasă secătuit de apă și nitrați.In toamnă, pe unele terenuri, pentru a nu se scoate bulgări la suprafață a fost necesar să se are la o adîncime mai mică. Posibilitățile de mobilizare a azotului din rezerva naturală sînt reduse pe terenurile astfel lucrate. Cînd asemenea terenuri n-au fost bine fertilizate în toamnă ele trebuie să fie preferate în primăvară la îngrășarea cu azot.Pe porțiunile depresionale, pe locurile pe care s-au adunat cantități mari de zăpadă, apa în exces duce nitrații în profunzimea solului, dincolo de zona activă a rădăcinilor. După înlăturarea excesului de apă, plantele rămîn galbene, firave dovedind lipsa azotului din sol. Pe astfel de terenuri, pentru a se redresa plantele trebuie dat azotat de amoniu.In unele gospodării de stat și colective s-au aplicat la cultura griului cantități însemnate de superfosfat. în pămînt s-au acumulat însemnate rezerve de fosfor. Experiența a arătat că aceste rezerve aduc sporuri însemnate de producție cînd sînt echilibrate și cu doze corespunzătoare de îngrășăminte azotoase. Pe asemenea terenuri se recomandă să se aplice primăvara devreme 50—75 kg azotat de a- moniu la hectar, ceea ce aduce sigur un spor de producție de 400—500 kg boabe la hectar.Soiurile de grîu intensive, rezistente la cădere, sînt cele mai recunoscătoare la Ele trebuie preferate la grășare. azot.

în-

LUCRARILE 
DE ÎNTREȚINERE 

A TERENULUIOscilațiile mari de temperatură care au existat la sfîr- șitul lunii februarie și in primele zile ale lunii martie a a- cestui an au provocat succesiv îngheț și dezgheț. Din această cauză, multe rădăcini se rup, plantele sînt „descălțate”, scoase din masa solului. In astfel de situații semănăturile 
trebuie tăvălugite cu tăvălugi 
netezi spre a se stabili con
tactul strîns al rădăcinilor cu 
pămîntul.Datorită vînturilor puternice de la începutul primăverii se formează repede o crustă care duce la pierderi mari de apă și stînjenește creșterea plantelor tinere. 
Spargerea crustei, primăvara 
devreme, se face cel mai bine cu grapa stelată. Lucrarea se execută în direcția rîndurilor semănăturilor. Grapa stelată sparge scoarța fără să dezrădăcineze plantele sau să le a- copere cu pămînt.Cînd semănăturile de toamnă sînt dese și foarte bine înfrățite și înrădăcinate din toamnă și dacă se alege bine momentul, cînd solul este reavăn, se obțin rezultate bune și prin folosirea grapelor cu colți, mai ales pe solurile bătătorite și cu structura puțin 

co-

tărirea unității de luptă a fe
meilor de pretutindeni, pentru 
statornicirea unei păci trainice 
în lume, cucerirea și apărarea 
drepturilor femeilor, ocrotirea 
vieții și viitorul fericit al 
piilor".

în încheierea adunării 
fost prezentat un program 
tistic.

a
ar

V
Adunări festive consacrate 

zilei de 8 Martie — ziua inter
naționala a femeii — au avut 
loc și în alte localități din 
țară.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)vei face ? Memoria exersată mecanic te poate înșela.Departe de mine gîndul de a-1 transforma pe student într-un „șobolan de bibliotecă”, care să-și astupe urechile, să nu privească decît la cursul lui sau la caietul lui de notițe. Munca individuală nu înseamnă individualism, ci efort personal de a-ți îmbogăți min. tea cu cunoștințe vaste, de a completa cunoștințele date de profesor cu cunoștințe pe care tu însuți să le aduni din alte surse, să le verifici prin experiment. îi mai vin studentului în ajutor consultațiile date de profesori, întrajutorarea colegială și, în ultimă instanță, seminarul. Uneori, însă, studen. tul socotește că aceste forme de activitate îl scutesc de orice efort. Filozofia lui sună cam așa : „nu învăț, dar nu-i nimic, merg la consultație și-mi mai explică profesorul o dată materia, sînt atent și prind eu ceva ; în camera de cămin, colegii, care și-au bătut capul cu studiul individual, îmi explică și ei ceva ; la seminar îi ascult pe cei care discută și învăț și eu cît de cît. La examen fac eu față”, Jal-

deau
stabilă. Se obțin rezultate bune și cu sapele rotative cu colți întorși, cînd plantele sînt bine crescute. Grâpatul trebuie aplicat cu mult discernă- mînt mai ales în zonele stepă, cînd semănăturile ieșit slabe din iarnă, și numai cînd este nevoie. Cînd pămîntul este bine structurat și afinat în urma gerurilor, nu mai este nevoie să se grăpeze semănăturile.

COMBATEREA 
DĂUNĂTORILOR 

ȘI A BURUIENILORCombaterea dăunătorilor, cu deosebire a gindaoului ghebos, trebuie să preocupe îndeaproape pe inginerii agronomi și conducerile unităților agricole socialiste. Cînd apare a- tacul acestui dăunător, trebuie să se facă prăfuiri cu Hexa- 
tox 3 la sută în cantitate de 
25—30 kg la hectar. Unde a- tacul este izolat, se va prăful numai vatra cu o margine de siguranță de 5 m. Se poate folosi și Hexatox de 1,5 la sută în cantitate de 30—35 kg la hectar și Aldrin — 15—20 kg la hectar. Păstrarea lanului curat de buruieni este de mare însemnătate pentru obținerea de recolte mari. La 
stîrpîrea buruienilor trebuie 
folosite orice mijloace — de la 
plivitul manual pină la cel 
chimic prin stropiri cu ierbi- 
cidul 2,4 D.Odată cu sosirea primăverii, 
o mare atenție trebuie acor
dată îngrijirii ogoarelor de 
toamnă pentru a se preveni 
pierderea apei prin evaporare. O lucrare care trebuie făcută grabnic în primăvară, imediat ce stratul de sol de la suprafață s-a zvîntat este grăparea 
energică a arăturilor de toam
nă. Prin această lucrare se sfărîmă scoarța formată după topirea zăpezii, se afinează solul, ceea ce ajută la încălzirea lui, la distrugerea buruienilor care au germinat. Grăpatul se execută după ce se zvîntă solul pe o grosime mai mare pentru a se evita bătătorirea din cauza greutății tractorului.Inginerii agronomi din gospodăriile de stat și colective, specialiștii din cadrul consiliilor agricole și de la stațiunile experimentale sînt chemați să urmărească în permanență mersul vegetației și să verifice densitatea plantelor și, în funcție de acestea, să stabilească modul cum trebuie aplicate aceste recomandări. în acest scop, este necesar să se ia probe din teren pentru a se stabili precis numărul de plante la metrul pătrat. procentul de pierderi și stadiul de vegetație. In felul acesta se vor putea aplica în mod științific măsurile agrotehnice care să ducă la obținerea de recolte mari.

în satul Nisipeștl, raionul Roman, regiunea Bacău, t-a dat de curlnd în folosință o școală 
cu 8 săli de clasă șl laboratoare de fizică ți de științe naturale. în fotografie t oră de geogra

fie la clasa a V-a B a noii școli. foto j AGERPRES
Rezultate bune la învățătură

Elevii din anul II A, al Școlii 
de mecanici agricoli din Ro
șiori de Vede, se străduiesc să 
obțină rezultate cit mai bune 
la învățătură. Elevi care pe 
trimestrul 1 au fost corijenți.

Răspunderea studentului
nică filozofie! Consultația s-a născut ca formă de muncă universitară menită să-l ajute pe student să pătrundă mai a- dînc înțelesul unor cunoștințe însușite individual, iar grupa de întrajutorare trebuie să însemne o pasionantă discuție științifică între colegi după ce au învățat individual problemele din curs, din bibliografie pentru a le adînci sau pentru a le clarifica pe cele mai greu de înțeles. Uneori ne grăbim să spunem: „am organizat consultații, meditații, grupe de învățătură”, și toată lumea este mulțumită. Dar uităm să analizăm și conținutul acestor activități, să vedem ce drum a parcurs studentul pină la gru. pa de învățătură, bunăoară. Greșim, în felul acesta încu- rajînd dădăceala.Studentul nostru trăiește în. tr-un colectiv nou, puternic, căruia îi sint caracteristice răspunderea pentru fiecare membru al său spiritul de întrajutorare, exigența. Dar înseamnă oare că răspunderea colectivului, spiritul de întra-

l
Campionatele mondiale de hochei

R. P. Romînâ-Angiia 8-1

Pe docul plutitor din portul Constanța se atlă andocată în prezent motonava 
nia"

„Transilva- 
căreia 1 se face revizia și reparațiile necesare, în cadrul pregătirilor pentru apropia

tul sezon turistic.

Cinci oameni la drum"

momente 
nou 

de rnun-

e ecranele Capitalei 
rulează itn nou film 
romînesd adresat ti
parului spectator. 
De data aceasta e- 
toul este un colec
tiv, 6 echipă de

tineri sudori pe care Cinea
știi își propun să'i urmărea
scă discret, în cîteva __
ale acomodării lor pe un 
șantier, tn relațiile lor 
că și de viață personală. Dar sim
plitatea, discreția cu care debu
tează filmul se transformă cu- 
rînd în monotonie, superficiali
tate, incapacitate de a pătrunde 
în viața acestui colectiv de tineri 
Constructori.

Scenariștii — N. fie, Radu. 
Cosașu, G. Barta — nu adoptă 
construcția obișnuită a subiectu
lui (caractere puternice angajate 
în ciocniri de asemenea puterni
ce) ci formula să-i zicem „re
portericească", de consemnare, 
de însăilare a citorva întîmplări.

Dar și această formulă Cinema
tografică implica o cunoaștere 
temeinică a vieții tineretului 
nostru, constructor, o profundă 
identificare cu preocupările, nă
zuințele sale ; cineaștii aveau da
toria să-l ajute pe spectator să 
descopere în faptul cotidian fi
lonul prețios, dramatic, semnifica
ția lui. Or, creatorii înregistrea
ză cu ochi grăbit realitatea, r&- 
min la suprafața ei. Însuși con
flictul filmului pornește de la o 
premiză falsă. Ce-au vrut să spu
nă, de fapt, autorii cu acest 
film ?

O echipă de sudori se strămu
tă pe un alt șantier (după ce 
și-au terminat cu succes sarcina 
anterioară), și aici trebuie si

și-au îndreptat situația și con
tinuă să obțină note din ce în 
ce mai bune. La aceste rezul
tate ți-au dat contribuția ți 
fruntașii clasei Dobrescu lacob, O. Stancu, Pîsat Virgil, Mano- 

jutorare înlocuiesc spiritul de răspundere individual pentru propria-ți pregătire, munca ta personală ? Nu o dată se în- tîmplă să greșim față de acei studenți cu atitudine înapoiată față de învățătură. Sesizăm lenea lor, delăsarea. Și cine-i vinovat ? Colectivul! Da, într-a. devăr, colectivul este vinovat că l-a lăsat pe student să persiste în această atitudine, că n-a fost suficient de exigent față de el. Dar studentul în cauză, nu poartă nici o vină ? In primul rînd el este cel vinovat, pentru că nu învață. In Ioc însă să-1 ajutăm să-și înțeleagă această vină, uneori tragem la răspundere numai colectivul. Studentul delăsător, superficial își formează astfel impresia că vina lui este foar. te mică și că, colectivul este dator să-1 scoată basma curată. De aici și tendința acestui gen de student de a cere meditații, de a se baza numai pe ceea ce îi dă grupa de învățătură, de a se văicări: „a- jutați-mă !". în felul acesta, 
mutăm întreaga răspundere de 

muncească o vreme, din lipsă de 
Cadre, la lopată. Lăsind la o 
parte caracterul cu totul acci
dental, nereal al faptului, ceea 
ce urmează apoi în film e 
complet ilogic. Tocmai cînd lu. 
crurile încep să se normali
zeze, adică după ce tinerii 
revin la sudură, doi dintre ei pă
răsesc subit șantierul. Pentru ca 
fuga lor să fie egalată cu o pă
răsire a tovarășilor de muncă și 
astfel să ajungem la necesitatea 
Unei sancționări colective (care 
ar fi explicat mesajul filmului) 
ar fi trebuit să vedem in ce im-

CARNET CINEMATOGRAFIC

la
ve-

prejurări, grele pentru colectiv. 
se produce plecarea celor doi. 
care sînt. repercusiunile ei ma
teriale și morale.

Dar, mai ales (condiție esen
țială pentru un asemenea gen 
de conflict) să ne fi convins de 
unitatea colectivului pină 
această întimplare ca să 
dem ce înseamnă acest lucru 
acum. Neoferindu-se insă datele 
elementare ale ecuației dramati
ce, demonstrația artistică nu mai 
poate avea loc. Echipa de sudori 
nu apare de la început monoli
tă. deși s-ar părea că venirea pa 
acest șantier a fost o hotărîra 
colectivi. în film un singur om, 
Ionescu, decide pripit, în numele 
tuturor, ți acțiunea lui. apare Sec
tară, „autoritatea" lui jignește 
(pe bună dreptate îl critică 
Vrînceanu).

Tensiunea creată în jurul

lache Marin și Voiculeț Vasile, 
care ți-au ajutat colegii ră
mași în urmă, la învățătură, să 
recupereze materia.

ION GIURCA
elev

pe umerii studentului — care-i dator să învețe, pentru că de aceea a venit la facultate — pe umerii colectivului sau ai profesorului. Și nu este bine. Nu-i este permis unui student să se comporte ca o jucărie mecanică — care funcționează numai atunci cînd o învîrți cu cheia — și să învețe numai cînd i se cere, numai cînd este criticat și îndemnat. Specialistul învață toată viața — și ci- ne-1 va determina pe tînăr să învețe mai tîrziu, cînd va absolvi facultatea și nu va mai avea seminarii, examene, grupe de învățătură, consultații, meditații, dacă el n-a căpătat deprinderea de a învăța din necesitate, pe băncile facultății ?Iată de ce ar fi bine ca organizațiile U.T.M., grupele studențești, în analiza periodică a situației la învățătură, să-și îndrepte atenția mai mult și asupra aspectelor ridicate mai sus.Participarea pasivă la lecții, conspectarea sporadică a bibliografiei pentru seminarii, ati-

Foto: AGERPRES

spargerii acestei unități, ceded, 
ză pe parcurs locul unui fals 
conflict, dușmănia dintre lonCs- 
cu ți Crăciun (cel care i-a jignit 
cindva nevasta) conflict me
lodramatic ți facil care împin
ge întreg filmul spre o altă con
cluzie decît cea anunțată la în
ceput. Dacă realizatorii ți-au 
schimbat pe drum intenția ți, in 
loc de a povesti tentativele de 
destrămare a unui colectiv, s-au 
gindit să ne arate cum Se închea
gă, din oameni diferiți ca Ione- 
scu și Crăciun, de pildă, o co
lectivitate sănătoasă, atunci tre-

buiau să schimbe și natura dra
maturgiei lor. Dar pentru o ase
menea demonstrație erau absolut 
necesare caractere vii, puternice 
(tocmai pe ele le-au evitat sce
nariștii, pentru a nu uza, proba
bil, de formule „clasice" ),

Regizorii Mihai Bucur și Ca
briel Barta au pus, printr-o tra
tare cinematografică searbădă, 
mohorită și mai mult în evidență 
carențele scenariului: superfi
cialitatea, falsitatea relațiilor 
dintre personaje, puținătatea 
ideilor, lipsa lor de mesaj. Tine
rii muncitori se. mișcă într-un 
mediu indecis, ei înșiși fiind niș
te personaje vagi, lipsite de per
sonalitate (zadarnic incearcă să 
le-o împrumute, pe n lor, inter 
preți valoroși de film ca Lazăr 
Vrabie, Victor Rebenciuc, Dana 
Comitea, Ion Ciprian, Ilarion 
Ciobanu). Șantierul apare mărunt 
descris în culori terne, imaginile 
de muncă tint superficialo și 
searbede (scene anoste de sudură, 
niște movile ce trebuie săpate 
și nici un plan general care să 
localizeze acțiunea). Nimic din

InformațiiVineri după-amiază s-a deschis în Capitală cea de-a opta sesiune de comunicări științifice a cadrelor didactice din Institutul de petrol, gaze și geologie.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de rectorul institutului, prof. dr. Nicolae Petru- lian, membru corespondent al Academiei R. P. Romîne.Acad- Alexandru Codarcea, președintele Comitetului Geologic, a prezentat apoi referatul „Cercetări geologice pentru asigurarea bazei de materii prime industriei noastre socialiste”.
WFormația italiană de muzică de cameră aflată în țara noastră, a prezentat, vineri seara, în sala Ateneului R. P. Romîne, primul său concert în Capitală. Formația este alcătuită din soprana Angelica Tuccari, care ne-a mai vizitat țara cu prilejul turneului formației „I. Menestrelii”, flautistul Conrad Klemm și pianista Loredana Franceschini.In programul trio-ului italian au figurat piese de Scarlatti, Telemann, Vinci, Verdi, Bellini, Donizetti, Dutilleux, Cortege, Tocchi. (Agerpres)

tudinea Indiferentă față de activitatea cercurilor științifice studențești, pregătirea „în asalt” pentru colocvii și examene, îndeplinirea formală a sarcinilor în cadrul practicii pedagogice ș.ajn.d., după cum se știe, sînt fenomene nedorite, pe care le mai întîlnim însă la unii dintre studenți. Aceștia sînt puțini, dar nici acești puțini nu trebuie să mai existe. Manifestările lor sînt expresia unui nivel scăzut de dezvoltare a conștiinței, expresia lipsei unor resorturi socialmorale care să stea la baza activității de învățătură în vederea realizării sarcinilor lor de perspectivă, cînd vor fi specialiști.Combaterea la timp a acestor manifestări, ajutorul tovărășesc dat celor în cauză pentru a înțelege ce este greșit în atitudinea lor, sînt acțiuni educative, care trebuie să pornească din interiorul fiecărui colectiv studențesc, ele fiind menite să contribuie în- tr-o însemnată măsură la formarea și educarea atitudinii socialiste față de învățătură a tuturor studenților noștri.

Reprezentativa de hochei pe gheață a R. P. Romîne a repurtat a doua victorie la campionatele mondiale din Suedia, învingînd vineri seară cu 8-1 (2-0; 3-1 ; 3-0) selecționata Angliei. Scorul, după cum transmite corespondentul a- genției France Presse, reflectă foarte bine superioritatea ho- cheiștilor romîni, care s-au dovedit mai buni patinatori și deosebit de combativi. Atacurile echipei romîne, scrie același comentator, s-au ținut lanț aproape tot timpul partidei. Portarul englez, Derek Metcalfe a trebuit să facă c- forturi serioase pentru a salva echipa sa de la o înfrîngere și mai categorică. Din echipa ro- mînă, linia de atac — G. Szabo, Ferenczi, I. Szabo — a

avîntul proaspăt, tineresc, con
tagios, pe care îl întilnești ori 
unde pe șantierele patriei noa
stre. Filmului îi lipsește, in a- 
cest fel, iiu numai ambianța, at
mosfera reală u acțiunii drama
tice, dar însuși mobilul ei. Cum 
să-i crezi solidari pe acești tineri 
cind nu simți țelul înalt al mun
cii lor, însuflețirea care-i mobi
lizează către îndeplinirea unei 
sarcini concrete ? Iată cum 
neindeminarea creatorilor, prove
nită din cunoașterea superficială 
a vieții înfățișate lipsește filmul 
de valoare artistică și educativă.

Insuficienta realizare a unei 
lucrări afectează nu numai latu
ra ei artistică ci, in primul rînd 
(și ceea ce e mai important) con
ținutul său filozofic. Dacă nu 
arăți convingător ce înseamnă in 
viața unui colectiv de construc
tori inimoși șantierul, cum poți 
înțelege dpoi drama pe care o 
ttăiește cel ce l-a părăsit pentru 
un moment, cel care și-a lăsat 
singuri, la greu, tovarășii ? Nu e 
vorba că ai filmat mai iscusit ori 
mai puțin iscusit o macara, un 
peisaj industrial, ci că ai neglijat 
tocmai vibrația, poezia energiei 
constructoare, care trebuia să a- 
limenteze fiecare gest, fiecare 
reacție a eroilor. Nu niște carac
tere rigid date, ci niște oameni 
care să se definească în acest ra
port tulburător față de muncă, 
de tovarășii săi, de locul nou și 
arid pe card îndrăgesc pină la 
urmă, pentru că-l transformă, îl 
„îniblinzesc" — iată ce putea 
stirni ambiția tinerilor noștri ci
neaști, și nu jocul de-a „antidra- 
maturgia’.

Ne-am fi așteptat, din partea 
celora cărora le-a fost încredin
țată sarcina de a oglindi pe peli
culă interesanta viață a tineri
lor noștri constructori, la o se
riozitate și exigență mult sporite.

ALICE MĂNOIU

întreprinderea nr. 7 T.R.C. 
Banat 

cu sediul in Timișoara str.
Hașdeu nr. 1

ANGAJEAZĂ

șoferi pentru autocamioane 
și lăcătuși calificați pentru 

confecții metalice
Se asigură cazare gratuită 

și cantina contra cost.

Flata muncii se face in 
acord, conform normelor în 
vigoare. 

Pe ecranele Capitalei

Cîinele sălbatic Dingo

O producție a studioului „Lenfilm”

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

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

produs o puternică impresie prin jocul său presărat cu mul_ te subtilități tehnice. S-au remarcat, de asemenea, Vacar, Pană și Varga. Cele opt goluți ale echipei romîne au fost marcate de I. Szabo (2), G. Szabo, Calamar, Varga, Fană, Ioanovici și Tackas. Anglia a înscris punctul de onoare prin Jan Dobsson.într-un alt meci, pentru grupa B, Norvegia a întrecut Franța cu 8-2 (1-1; 1-0; 6-1).Astăzi, echipa noastră are Zi liberă, iar mîine dimineață Susține primul său meci dificil cu reprezentativa Elveției, fostă campioană â Europei.
PE SCURT

• Ieri, in sala Sporturilor de la 
FlorCasca au început întrecerile 
campionatelor internaționale de 
tenis de masă ale țării noastre la 
care participă jucători și jucătoare 
din 8 țări. Competiția a programat 
primele meciuri pe echipe. La 
masculin, echipa R.P.D. Coreene, 
e reușit să învingă cu 5—3 echipa 
R. P. Ungare și cu 5—0 echipa 
R. P. Bulgaria. In meciul clu repre
zentativa maghiară, Coing Kil 
Uua a învins cu 2—0 pe Fdeldi și 
Șandor.

Campionatele continuă astăzi de 
la orele 9 și 17 cu probele pe 
echipe.• Duminică de la ora 18,30 sală Dinamo dlri Capitală va găzdui meciul internațional de volei dintre echipele masculine Rapid București și P.U-C., campioana Franței, din cadrul „Cupei campionilor europeni”. Voleibaliștii romîni s-au pregătit intens în important joc. vederea acestui

» Aseară, în
tr-un meci retur _____ r
.,Cupa campionilor europeni- 
baschet feminin, echipă TTT Dau
gava Riga, a Învins cu scorul de 
56—42 (28—25) echipa Rapid
București. Baschetbalistele sovie
tice s-au caliiicat pentru turtii ur
mător. Ele au ciștigat șl primul 
joc cu 57—27.

sala Giulești îtl- 
contlnd pentru 

i“ la

• Tradiționalul concurs da haltere „Premiul orașului Moscova” se va desfășura anul ă- cesta între 15 și 17 martie și va reuni sportivi din 17 țări printre care Japonia, S.U.A., R. P. Ungară, R. P. Romînă, Austria, R. P. Polonă, Iran, R. S. Cehoslovacă etc. Lotul U.R.S.S. cuprinde 30 de halterofili. Dintre ei lipsește însă Iuri Vlasov care a hotărît să-și consacre toată atenția pregătirii sale pentru campionatele mondiale și Jocurile Olimpice.• In sferturile de' finală ale „Cupei' campionilor europeni” la baschet masculin echipa iugoslavă Olimpia Ljubliana a învins cu scorul . de, 86-83 f47-36) echipa Spartak.jBrno. Returul se va disputa la Bmo.(Agerpres)



GENEVA: In Comitetul celor 18GENEVA 8. — Trimisul special Agerpres, C. Benga, transmite : în dimineața zilei de 8 martie, a avut loc, sub președinția lui Milko Tarabanov, șeful delegației R. P. Bulgaria, la Palatul Națiunilor din Geneva, cea de-a 106-a ședință a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, în cadrul căreia au luat cuvîntul: reprezentantul Italiei, F. Cavalletti, P. Mason, din partea delegației Angliei, Semion Țarapkin, șeful delegației U.R.S.S., Ch. Stelle, reprezentantul Statelor Unite ale Americii.în discursul său, șeful delegației Italiei, Cavalletti, s-a pronunțat pentru continuarea discuțiilor în problema încetării experiențelor cu arma nucleară pînă ce se va ajunge la un acord, dar a cerut noi concesii Uniunii Sovietice.Cuvîntarea reprezentantului Marii Britanii, P. Mason, nu a adus nimic nou. El a încercat încă o dată să justifice cererile occidentale de a se discuta problemele tehnice privind controlul internațional înainte de a se realiza o înțelegere în problema numărului inspecțiilor la fața locului și al stațiilor seismice automate.Reprezentantul U.R.S.S., S. K. Țarapkin, a analizat în
0 primă vidorie 

a tipografilor greviști 
dm New York

• NEW YORK. — în cea 
de-a 91-a zi a grevei tipogra
filor din New York, primarul 
orașului New York, Robert 
Wagner, a anunțat că patronii 
ziarelor newyorkeze afectate 
de această grevă, precum și 
sindicatul tipografilor au ac
ceptat formula de mediere 
propusă de autorități pentru a 
pune capăt „celei mai lungi și 
costisitoare greve a tipografi
lor din istoria orașului” (As
sociated Press). Potrivit for
mulei de mediere, în scurt 
timp va fi semnat un contract 
colectiv pe termen de doi ani, 
prevăzînd mărirea salariilor și 
reducerea săptăminii de lucru 
a tipografilor. Astfel, tipogra
fii din New York au obținut 
o primă și importantă izbîn- 
dă. Agenția France Presse 
menționează că nu se cunoaște 
încă ziua exactă cînd ziarele 
vor începe să reapară. Data 
intrării în vigoare a contrac
tului colectiv, propus de au
torități, este legată de reapa
riția ziarelor.

- - •- -
0 CERERE CARE REFLECTĂ 

ÎNGRIJORAREA COMPLICILOR 
LA ASASINAREA LUI LUMUMBA

NEW YORK 8 (Agerpres). — 
Ministerul de Externe congolez a 
adresat președintelui Consiliului 
de Securitate o telegramă în care 
se pronunță împotriva convocă
rii Consiliului de Securitate în 
vederea examinării raportului 
Comisiei O.N.U. care a cercetat 
împrejurările în care a fost ucis 
Patrice Lumumba și ceilalți to
varăși ai săi. După cum se știe, 
convocarea Consiliului de Secu
ritate în această problemă a fost 
cerută recent de Ghana. Tele
grama amintită afirmă că discu
tarea în Consiliul de Securitate 
a problemei împrejurărilor în 
care a fost ucis Lumumba nu ar 
fi oportună deoarece se depun 
în prezent eforturi pentru o 
„reconciliere națională” în Con- 
g°-

Cererea Ministerului de Exter
ne congolez reflectă îngrijorarea 
provocată în sinul anumitor 
cercuri complice la asasinarea 
lui Lumumba de perspectiva unei 
dezbateri amănunțite a rapor
tului Comisiei O.N.U. care, după 
cum se știe, a stabilit atît modul 
în care a fost ucis fostul prim- 
ministru al Republicii Congo cît 
și persoanele care poartă ras- 
punderea acestui asasinat.

La New York s-a anunțat că 
președintele Consiliului de Secu
ritate își continuă consultările cu 
membrii consiliului și că nu a 
fost fixată încă o dată pentru 
ședința cerută de Ghana.

Aparate pneumatice
care sînt... tipărite

MOSCOVA. — După cum a- 
uunță TASS, oamenii de știință 
sovietici au reușit să elaboreze a" 
parate pneumatice cu totul deo
sebite de cele obișnuite. Ele nu 
au piese. Aparatele sînt destinate 
controlului și conducerii produc
ției și sînt construite printr-o 
metodă neobișnuită și anume ele 
sînt tipărite, la fel cum sînt ti" 
părite cărțile la tipografie.

Specialiștii consideră că ase
menea dispozitive pot duce la o 
revoluție tehnică.

Partea lor principală o consti
tuie schemele tipărite sau deca- 
pate prin metoda tipografică pe 
plăci metalice, din masă plastică 
sau ceramică.

O placă ușoară din ceramică, 
care încape pe palma unei mîini, 
are imprimat un desen, asemănă
tor cu urmele labelor de păsări. 
Rîndurile acestor „urme” sînt 
unite între ele prin canale.

Două plăci de acest fel puse 
față în față constituie aparatul. 
El poate fi constituit din cîteva 

mod amănunțit rezultatele dezbaterilor din Comitet care durează de aproape o lună. în această perioadă, a spus el, a- tenția principală a participan- ților la lucrările Comitetului a fost concentrată asupra problemei interzicerii experiențelor cu arma nucleară.Dar, posibilitățile de încheiere a unui acord în problema interzicerii experiențelor cu arma nucleară se restrîng, se ridică noi bariere în calea spre un acord, tratativele se află din nou într-un impas.De patru ani, a spus în continuare S. K. Țarapkin, realizarea unui acord în domeniul interzicerii experiențelor cu arma nucleară a fost împiedicată de poziția S.U.A., care, după cum recunoaște în prezent partea americană, a fost clădită pe greșeli sau, mai bine spus, pe o denaturare conștientă a faptelor. în prezent, pierdem din nou timp, lăsînd să ne scape posibilitatea de a realiza un acord, din cauza a- celeiași poziții a Statelor Unite.Delegația sovietică, a spus reprezentantul U.R.S.S., consideră că există toate posibilitățile pentru realizarea unui a- cord, însă aceste posibilități pot să dispară. Uniunea Sovietică este interesată în încheierea unui acord privind încetarea experiențelor cu arma nucleară, dar desigur pe o bază reciproc acceptabilă.Ultimul a luat cuvîntul Ch. Stelle, reprezentantul Statelor Unite, care a fost de acord cu Țarapkin, că posibilitățile de realizare a unui acord privind interzicerea experiențelor nucleare sînt mai apropiate ca oricînd, dar a declarat că în problema inspecțiilor la fața locului poziția Statelor Unite a rămas neschimbată.Următoarea ședință a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare va avea loc la 11 martie.

Oameni asasinați, locuințe jefuite. Pe acolo au trecut tru- U 
pele diemiste într-un raid în căutarea patrioților sud-vietna- ■ 

mezi I
--------- ----------------------------------- -- I

IDezvăluiri privind participarea

ECUADOR: Suferințele 
și năzuințele celor m ulfi

militarilor 
la acțiunile

NEW, YORK 8 (Agerpres). — 
în ultimele zile diferite oficiali* 
tăți din S.U.A. au făcut declara
ții, iar mai multe ziare au pu
blicat știri despre participarea 
militarilor americani la agresiu
nea din aprilie 1961 în Cuba. La 
7 martie, ziarul „Chicago Ame
rican” a publicat o informație 
semnată de Albert C. Persons, un 
fost participant la invazia din 
Cuba, care a arătat că 18 piloți 
americani au fost recrutați în 

plăci suprapuse, avînd forma 
unei cărți.

Aparatul funcționează pe baza 
interacțiunii curenților de aer : 
șuvoiul de aer din interiorul dis
pozitivului circulă prin șanțurile 
desenelor în relief ca pe niște 
linii originale de gravură.

Lipsa unor piese mecanice mo- 
bile face ca aparatele să fie 
foarte rezistente.

Aparatele au fost create sub 
îndrumarea profesorului Mark 
Aizerman. Această tehnică a fost 
denumită tehnica curentului sau 
„pneumonica”.

Spre deosebire de aparatele 
pneumatice voluminoase, aceste 
aparate încap într-o cutie de chi
brit. Ele funcționează însă de 
1 000 de ori mai rapid decît ce
lelalte, putînd executa operațiu
nile de control și de conducere a 
proceselor de producție într-o 
miime de secundă.

Pneumonica este capabilă să 
înfăptuiască operațiuni chiar' și 
de „memorizare”.

Consfătuirea 
reprezentanților 

partidelor comuniste 
din țările „Pieței comune"BRUXELLES 8 (Agerpres). — între 4 și 6 martie a avut loc la Bruxelles consfătuirea reprezentanților partidelor comuniste din țările participante la Comunitatea Economică Europeană. La consfătuire a asistat, de asemenea, un reprezentant al Partidului Comunist din Marea Britanie.După cum se spune în comunicatul publicat joi, parti- cipanții la consfătuire au ascultat raportul prezentat’ de Pierre Joie, reprezentantul Partidului Comunist din Belgia, despre problemele Pieței comune și au avut un schimb de păreri în legătură cu situația din țările lor. din Piața comună, precum și în legătură cu problemele care se ivesc în fata tuturor forțelor democratice și iubitoare de pace ca urmare a creării „axei Paris- Bonn".Ținînd seama de seriozitatea situației create, se spune în comunicat, delegații au a- doptat hotărîrea privind stabilirea unor contacte mai strîn- se între partidele comuniste, în scopul intensificării luptei lor comune împotriva politicii monopolurilor — care transformă Europa într-un bastion al războiului rece și al reac- țiunii — precum și a luptei comune pentru transformarea țărilor lor în forte ale păcii și progresului.Delegațiile au recunoscut în unanimitate că în prezent au apărut noi posibilități de acțiuni ale forțelor care caută să opună „axei Paris—Bonn“ și încordării internaționale perspectivele democrației și păcii.Participant^ la consfătuire au adoptat, de asemenea, textul unei declarații.

americani
anticubane
vederea acestei acțiuni, și riu | 
aflat sub comanda generalului 
american Reid Doster,> care pe | 
atunci era comandantul unității 
a 9-a a. forței aeriene tactice a 
S.U.A. . > ’

Persons a adăugat că, potrivit 
planului inițial, avioane avînd 
semnele distinctive ale forțelor 
aeriene cubane urmau să bom
bardeze baza americană de la 
Guantanamo, ceea ce ar. fi con
stituit pretextul pentru o inter
venție deschisă a S.U.A, în 
Cuba.

Potrivit agenției U.P.I., fostul 
superior al generalului Doster, 
generalul David Hutchinson, a 
declarat la rîndul Iui că Doster 
l-a anunțat că a. primit ordinul 
să plece în Guatemala pentru a 
conduce operațiile aeriene tacti
ce în cursul invaziei. El a adău
gat că piloții americani recrutați 
au fost plătiți de către Agenția 
Centrală de Investigații a S.U.A.

După cum transmite agenția 
Associated Press, guvernatorul 
statului Arkansas, Orval Faubus, 
a declarat că 12 membri ai găr
zii naționale a statului Arkansas 
au fost recrutați de guvernul a- 
merican și unii dintre ei au efec
tuat misiuni de luptă la Playa 
Giron. El a adăugat că autorită
țile americane au cerut acestor 
persoane „să păstreze cel mai 
strict secret și le-au spus că vor j 

executa misiuni periculoase în 
cursul cărora s-ar putea. efectua 
schimburi de focuri, dar toate 
acestea se fac în interes natio
nal'’. Faubus a declarat, de ase
menea, că autoritățile americane 
au folosit în cursul invaziei din 
Cuba un avion al gărzii naționale 
din statul Arkansas, care a fost | 
doborît.
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Documente adoptate de Prezidiul 
Consiliului Mondial al Păcii

STOCKHOLM 8 (Agerpres). 
— Prezidiul Consiliului Mon
dial al Păcii, întrunit în șe
dință la 2 și 3 martie la Mal
mo (Suedia) a adoptat un me
saj de salut adresat Congre
sului de solidaritate cu Cuba, 
care urmează să aibă loc în 
curînd. In mesaj se adresează 
un apel cetățenilor, organiza
țiilor și mișcărilor de luptă 
pentru pace din America La
tină și din celelalte regiuni ale 
globului pentru a-și aduce 
contribuția la' organizarea și 
reușita acestui congres.

■ In mesaj se cere încetarea 
politicii de discriminare și a- 
menințări din partea S.U.A. 
împotriva Cubei și întărirea 
vigilenței și mișcării de soli
daritate a forțelor iubitoare 
de pace cu lupta poporului 
cuban.

Intr-un alt document adop
tat, Prezidiul Consiliului Mon
dial al Păcii își exprimă sa
tisfacția în legătură cu succe
sul celei de-a treia Conferințe 
de solidaritate a popoarelor 
Asiei și Africii, desfășurată 
între 4 și 11 februarie la 
Moshi (Tanganika). In acest 
document se subliniază că a- 
probarea unanimă a declara
ției și rezoluțiilor conferinței 
exprimă aspirațiile milioanelor 
de oameni din aceste două 
continente spre eliberarea na
țională, dezarmare generală și 
pace.

Prezidiul Consiliului Mon
dial al Păcii, se spune în do
cument, salută cu toată căl
dura rezoluția conferinței cu 
privire la pregătirea și convo
carea conferinței celor trei 
continente — Asiei, Africii și 
Americii Latine, cu participa
rea și sprijinul organizațiilor 
și mișcărilor care luptă împo

„Vrem apă pentru a ne potoli 
setea, învățători pentru a ne e~ 
duca copiii și pămînt pentru a-1 
lucra”.

In ce secol au fost formulate 
aceste cerințe ?

De necrezut, dar aceste reven
dicări au răsunat în zilele noa
stre, în Camera Deputaților din 
Ecuador de către o delegație a 
țăranilor indieni din provincia 
Tungurahua. Unul din membrii 
delegației, Manuel Maisaquiza, a 
arătat că din cauza controlului 
nemilos al latifundiarilor asupra 
resurselor de apă, indienii sînt 
neyoiți să-și vîndă și ultima bru
mă de avut pentru a-și putea plă. 
ti apa atît de necesară.

. Episodul acesta a aruncat o 
puternică lumină asupra situației 
din agricultura Ecuadorului. Cu 
toate că cea mai mare parte a 

Ca și‘acum cîteva sute de ani, mulfi dintre 
țăranii -ecuadorieni .lucrează pămîntul cu plu

gul de lemn

triva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului, 
pentru independența națională 
deplină, pace și progresul po
poarelor acestor trei conti
nente.

Prezidiul Consiliului Mon
dial ai Păcii sprijină, de ase
menea, hotărîrea Conferinței 
de la Moshi de a declara la 17 
aprilie Ziua solidarității in
ternaționale cu Cuba și chea
mă comitetele naționale să 
participe la această manifes
tație.

DIN LUPTA STUDENȚI
LOR DE PESTE HOTARE 

ffapă 21 de zile 

de grevă 

studențească,..După 21 de zile, miercuri 
seara, la Milano a încetat 
greva celor 450 de stu- 

denți de la Facultatea de arhi
tectură.

Potrivit agenției France Presse, 
studenții milanezi revendică o 
mai strînsă colaborare între 
corpul didactic și studenți, a- 
doptarea de măsuri pentru o 
participare mai intensă a studen
ților la viața universitară, lecții 
strîns legate de practică și reor
ganizarea examenelor, astfel in
cit numai elementele cu adevărat 
pregătite să fie promovate.

Greva a luat sfîrșit numai după 
ce forurile academice au accep
tat la 6 martie formarea unei 
comisii din care fac parte repre
zentanții studenților și rectorul 
universității, pentru a discuta 
modalitățile rezolvării cererilor 
studenților.

Referindu-se Ia victoria stu
denților din Milano, agenția 
Associated Press subliniază că 
aceasta va constitui un sprijin în 
lupta pe care o duc și studenții 
de la Facultatea de arhitectură 
din Torino pentru revendicări 
similare. Studenții din Torino au 
declarat grevă săptămîna trecută, 
baricadîndu-se în sălile de 
cursuri.

Studenții bavarezi 
împotriva lui Strauss

Organizațiile studențești 
din Bavaria continuă să 
ceară insistent demisia 

imediată a vîrfurilor conducă
toare ale Uniunii creștin-soci- 
ale, în fruntea cărora se află 
Strauss. După cum se știe, or
ganizația U.C.S. din Bavaria 
este una din cele mai influ
ente filiale ale partidului lui 
Adenauer -* U.C.D.

După cum anunță ziarul 
„Westfalische Rundschau’’, stu
denții cer insistent demisia 
„clicii Strauss, Eberhard, Weiss 
și Zimmerman și numirea noii 
conduceri a partidului încă 
înainte de alegerea conducerii, 
care trebuie să aibă loc în iu
lie".

Poziția hotărîtă a organiza
țiilor studențești a alarmat 
vîrfurile conducătoare ale 
U.C.S. care au fixat pentru 9 
martie o ședință specială a 
conducerii partidului în acea
stă problemă.

PE SCURTĂ PE SCURT
MOSCOVA. — în zilele de 

7 și 8 martie conducători ai 
P.C.U.S. și ai guvernului so
vietic s-au întâlnit la Kremlin 
cu oameni de litere și de artă. 
Au luat cuvîntul cunoscuți 
oameni de litere și de artă. în 
încheierea discuțiilor, N. S. 
Hrușciov a expus sarcinile in 
domeniul muncii ideologice, al 
dezvoltării literaturii și artei 
realismului socialist, în condi
țiile construcției desfășurate a 
comunismului.

• BERLIN 8 (Agerpres). — De 
cîteva zile W. Ulbricht, prim-se- 
cretar al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al
R. D.G., se află la Leipzig cu prile
jul Tîrgului internațional de pri
măvară din acest oraș.

Intr-un interviu acordat cores
pondenților agenției A.D.N., W. 
Ulbricht a subliniat că în cursul 
vizitării tîrgului, el a avut un 
schimb de păreri cu oaspeți din 
Uniunea Sovietică' și din alte țări 
socaliste, cu reprezentanți ai lumii 
capitaliste, inclusiv cu parlamen
tari și reprezentanți ai; cercurilor 
de afaceri din Anglia. In cursul 
schimbului de păreri s-a manifes
tat năzuința unanimă SDre un co
merț liber în condițiile coexisten
ței pașnice.GENEVA — In seara zilei de 
7 martie a avut loc la Geneva întâlnirea celor doi copreședinți ai Comitetului celor 18 state pentru dezarmare — S. K. Țarapkin, reprezentantul U.R.S.S. în comitet, și Ch. Stelle, reprezentantulS. U.A. în comitet. La întîlnire au participan consilierii și ex- perții delegațiilor.

GENEVA. — Constantin Un- 
gureanu, însărcinatul cu pro
blemele de presă al delegației 
R. P. Romine la Conferința 
Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare, a oferit un 
cocteil pentru ziariștii străini 
și elvețieni acreditați la Ge
neva.

0 ATENA. — La 9 martie Ia 
Tribunalul penal din Atena începe 
procesul intentat directorului zia
rului ,,Avghi“, Paraskevopulos, 
pentru publicarea în ziarul ,,Av- 
ghi“, a hotărîrilor plenarei a IV-a 
a C.C. al P.C. din Grecia.

în aceste zile delegații de oa
meni ai muncii, de tineri, studenți, 
de simpli locuitori din. Atena și 
Pireu vin la redacțiile ziarelor 
pentru a protesta împotriva aces
tei acțiuni a autorităților.

0 NEW YORK. — La 7 
martie, secretarul general al 
O.N7U., U Thant, a anunțat 
convocarea unei sesiuni extra
ordinare a Adunării Generale 
a O.N.U. la 14 mai pentru 
„examinarea situației finan
ciare a organizației”.

0 BAGDAD. — Coresponden
tul din Bagdad al agenției Fran
ce Presse anunță că la 6 martie 
completul întîi de judecată al 
tribunalului militar din Bagdad, 
prezidat de generalul Camsuddin 
Abullî, a început judecarea pro-* 1 
cesului în care figurează un ofi
țer și șapte soldați, învinuiți de 
insurecție armată împotriva 
„mișcării revoluționare de la 14 
ramadan” (adică împotriva lovi
turii de stat care a avut loc în 
Irak la 8 februarie).

populației se ocupă de agricul
tură, țăranii dețin abia 16 la 
sută din suprafața arabilă a ță
rii. Restul se găsește în mîinile 
latifundiarilor sau în posesia 
bisericii.

Caracteristic pentru Ecuador 
este menținerea unor puternice 
rămășițe feudale, care constituie 
o piedică serioară în calea dez
voltării naționale și a progresu
lui social. Proprietățile latifun
diarilor cuprind uneori sate în
tregi cu o populație de peste
15 000 locuitori. Țăranilor nu le 
aparține nici măcar terenul pe 
care se află casa lor. Numeroase 
au fost cazurile cînd moșierii au 
împrejmuit cu sîrmă ghimpată 
aceste sate, izolîndu-le astfel de 
restul lumii. Agricultorii ecua
dorieni trăiesc într-o stare de 
mizerie îngrozitoare.

O familie de 
„huasipungos” -— 
cum sînt numiți 
țăranii ecuado. 
rieni — primeș
te în folosință 
temporară de la 
moșier sau de la 
mînăstire un mic 
petec de pă
mînt aproape 
impropriu pen- 
tril cultivat. In 
schimb, țăranul 
împreună cu în
treaga familie 
este nevoit să 
muncească patru 
zile pe săptămî- 
nă pe moșia 

binefăcătoru
lui” lor. Veșnic 
datori, neputînd 
niciodată să-și 
achite datoriile, 
acești „huasi
pungos” sînt le
gați de pămînt. 
Ei nu au voie
să plece în altă 
parte. La fel ca 
în Evul Mc-.

0 CAPE CANAVERAL. — A- 
genția U.P.I. transmite că la 7 
martie a eșuat lansarea unei ra
chete „Polaris" de pe bordul unui 
submarin aflat în imersiune. Ra
cheta a deviat de Ia traiectoria ei 
și a căzut Ia o mică distanță de 
locul lansării.

0 VARȘOVIA. — După cum a- 
nunță, agenția P.'A.P. la 7 martie 

Aspect de la o adunare organizată în orașul Guayaquil de către Federația oamenilor 
muncii din Ecuador sub semnul lozincilor de luptă pentru o viață mai bună

diu, acești iobagi trudesc pînă 
la moarte. Nici cînd a tre
cut în rîndul morților, țăra
nul nu este absolvit de datorii. 
Urmașii săi sînt obligați să preia 
datoriile părinților sau ale rude
lor, această stare jalnică perpe- 
tuîndu-se astfel sute de ani- Nu 
reprezintă o exagerare reporteri, 
ceașcă afirmația că majoritatea 
acestor oameni nu au încălțat 
niciodată pantofi, că peste 90 la 
sută sînt analfabeți, că datorită 
lipsurilor și a asistenței medica
le, 350 de copii dintr-o mie de 
noi uăscuți mor înainte de a 
atinge vîrsta de un an.

Această stare jalnică a fost a- 
gravată în mare măsură și dato
rită pătrunderii monopolurilor 
nor d~ americane în agricultura 
Ecuadorului. Această penetrație 
se realizează sub forma achizițio. 
nării pămîntului. Astfel, mono
polurile nord-americane „United 
Fruit", „Bananera Astral", „Plan- 
taciones Ecuatorianos" și altele, 
care operează în Ecuador, au a- 

între R. P. Polonă și R. F. Ger
mană a fost semnat un acord co
mercial pe anii 1963—1965.

Noul acord prevede o sporire 
considerabilă a volumului schim
burilor de mărfuri.

0 SAN JOSE. — Ministrul secu
rității publice al Republicii Costa 
Rica, Mario Ouiros Sasso, a fost 
rănit la 6 martie în picior în cursul 
unui... duel cu pistolul susținut cu 
fostul ministru al educației Fer
nando Runnenbaum Quiros. Duelul 
a avut loc ca urmare a unei dispu
te intre cei doi politicieni în timpul 
unei recepții.

0 PARIS. — După cum rela
tează agenția Reuter, șeful sece- 
sioniștilor katanghezi, Chombe, și-a 
amînat în ultimul moment reîntoar
cerea în Katanga sub motivul 
„îmbolnăvirii sale subite". El anun
țase că va părăsi la 7 martie 
Franța, unde s-a ailat în ultima 
vreme, pentru a se reîntoarce la 
Elisabethville. Chombe a pretins că 
prezența sa în Congo „este indis- 

. pensabilă".

SANAA. — După cum trans
mite agenția Reuter, forțele ar
mate republicane yemenite îm
preună cu forțe armate ale 
R.A.U. au ocupat la 7 martie o- 
rașul Harib, ultimul punct de 
sprijin al mercenarilor yemeniți 
și agresorilor saudito-iordanieni 
de pe teritoriul Yemenului.

Agenția Reuter subliniază că 
după ce acum zece zile trupele 
republicane yemenite au ocupat 
orașul Marib, eliberarea acum a 
ultimului punct întărit al forțe
lor mercenarilor yemeniți și a- 
gresorilor saudito-iordanieni în
seamnă de fapt că guvernul Ye
menului controlează acum în 
mod absolut întregul teritoriu al 
țării.

0 BUENOS AIRES. — Corespon
dentul din Buenos Aires al agen
ției Prensa Latina relatează că la 
7 martie s-a anunțat descoperirea 
unui complot pus la cale de mai 
mulți ofițeri superiori și civili în 
scopul răsturnării actualului guvern 
argentine an.

Complotiștii s-au organizat în 
orașul La Plata, capitala provin
ciei Buenos Aires, unde se află

Lovitură de
DAMASC 8 (Agerpres). — 

Postul de radio Damasc anunță 
că la 8 martie în Siria a avut 
loc o lovitură de stat și că pu
terea a fost preluată de „Con
siliul revoluționar național si
rian”. In țară a fost decretată 
starea excepțională. Toate fron
tierele, porturile și aeroporturile 
au fost închise. Legăturile tele
grafice și telefonice dintre Siria 
și străinătate au fost întrerupte.

Această lovitură de stat, anun
ță postul de radio Damasc, a 
fost înfăptuită de forțele armate 
și de cîteva persoane civile care 
„au încredere în unitatea arabă”.

Imediat după preluarea pu
terii, Consiliul revoluționar na
țional sirian, anunță postul de 
radio Damasc, a dat publicității 
O declarație în care se arată că 
„Siria nu va mai trăi în izolare 
și va ridica sus steagul arabis- 
mului”. Declarația, relevă agen
ția Associated Press, „condamnă 
retragerea Siriei din Republica 
Arabă Unită, fără însă a preciza 
dacă Siria se va reuni cu 
R.A.U.”. Siria, arată declarația, 
va promova o politică de neu
tralitate pozitivă, va respecta a- 
cordurile internaționale și Carta 
O.N.U. și va colabora cu toate 
țările pe bază de egalitate.

Referindu-se la poziția RiA.U, 
și Irakului față de evenimentele 
din Siria, agenția U.P.I. anunță 

caparat uriașe suprafețe de pă
mînt. Numai trustul „United 
Fruit" stoarce anual din comer
țul cu banane un profit de 500 
de milioane de dolari.

Chiar potrivit datelor Băncii 
Centrale a Ecuadorului se recu
noaște că Ecuadorul a pierdut 
din cauza politicii economice a 
monopolurilor nor d~ americane 
mai mult decît a primit sub for
mă de împrumuturi din S.U.A. 
în cadrul programului „Alianța 
pentru progres", Ecuadorul a 
primit anul trecut din partea 
S.U.A. un „ajutor" de 25 mili
oane dolari. în același timp însă 
monopolurile nord-americane au 
obținut numai din exportul bana, 
nelor din Ecuador profituri de... 
60 de milioane dolari.

Capitalul american și-a asigu' 
rat treptat controlul asupra în
tregii economii ecuadoriene. Mo
nopolurile americane, împreună 
cu reacțiunea internă, au căutat 
să mențină o instabilitate politi
că în țară pentru a putea inter

o importantă bază navală și în
semnate forțe militare argentinene.

O NEW YORK - In luna februarie, numărul șomerilor a crescut în Statele Unite cu 246 000 ajungînd la 4 918 000 persoane, ceea ce reprezintă 6,1 la sută din întreaga forță de muncă din țară. Acesta este cel mai înalt nivel al șomajului din ultimele 18 luni, a a- nunțat Ministerul Muncii al S.U.A.
0 MOSCOVA. — Torston 

Nilsson, ministrul afacerilor 
externe al Suediei, va face o 
vizită oficială în Uniunea So
vietică între 7 și 18 mai 1963, 
la invitația lui Andrei Gro- 
mîko, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S.

BRUXELLES. — In cadrul 
unei conferințe de presă ținută la 7 martie la Bruxelles, Walter 
Hallștein, președintele comisiei 
Pieței comune, a subliniat că 
„pentru moment nu există nici o 
șansă” de reluare a tratativelor 
în vederea aderării Angliei la a- 
ceastă organizație.

Cît privește o eventuală aso
ciere între Marea Britanie și 
Piața comună, a spus Hallștein, 
este lipsit de sens șă se vorbeas
că despre așa ceva în momentul 
de față.

PARIS. — Greva minerilor fran
cezi, care a intrat în cea de-a 
șaptea zi, continuă să fie totală în 
toate bazinele miniere ale Franței, 
în pofida ordinului de rechiziție 
emis de autorități. în jurul mine
lor continuă să facă de gardă zi 
și noapte pichete de greviști și cei 
însărcinați cu securitatea minelor. 
In semn de solidaritate cu minerii, 
vineri dimineață au declarat grevă 
generală de două ore oamenii 
muncii de la uzinele de electrici
tate din întreaga Franță. Nume
roase uzine, metroul din Paris și 
trenurile electrice au încetat să 
mai funcționeze din lipsă de cu
rent electric.

stat in Siria
că potrivit unei declarații data 
publicității de Abdel Kader Ha- 
tem, ministrul culturii și infor
mațiilor al R.A.U., orice agre
siune din afară împotriva Siriei 
va fi considerată ca o agresiune 
împotriva R.A.U. Republica A- 
robă Unită, a spus el, va sprijini 
cu toate forțele sale revoluția 
din Siria, Hatern a subliniat că 
forțele armate ale R.A.U. au fost 
puse în stare de alarmă și sînt 
pe deplin pregătite pentru a 
sprijini Siria.

în același timp, după cum 
transmite postul de radio Bag
dad, comandamentul suprem al 
Irakului a dat publicității un co
municat în care se spune că 
unitățile armatei irakiene au 
primit ordinul „de a fi gata să 
intervină în cazul vreunui aten
tat la revoluția din Siria fră
țească", Totodată, agenția U.P.I., 
citind postul de radio Bagdad, 
anunță că „guvernul irakian a 
declarat că unități ale armatei 
sale au fost dislocate la granița 
cu Siria și se află la dispoziția 
Consiliului revoluționar național 
sirian".

In ce privește soarta guvernu
lui răsturnat de la putere, agen
ția Associated Press anunță că 
principalii lideri ai fostului gu
vern sirian, inclusiv primul mi
nistru, s’au refugiat la ambasada 
Turciei din Damasc.

veni în treburile interne ale 
Ecuadorului după cum le dictea’ 
ză propriile lor interese.

Situația maselor populare, în 
continuă înrăutățire, precum și 
promovarea unei politici reacțio
nare de către guvernul acestei 
țări au creat în Ecuador o stare 
de încordare. Poporul ecuadorian 
acționează cu tot mai multă ho- 
tărîre în lupta pentru drepturi și 
libertăți democratice. Un val de 
greve a cuprins țara, iar țăranii 
au ocupat în repetate rînduri pă
mânturile nefolosite și se apără 
atunci cînd poliția și trupele în
cearcă să-i alunge. Nu de mult, 
participanții la lucrările Congre" 
sului Federației studenților din 
Ecuador au chemat poporul să 
lupte împotriva cercurilor reac
ționare interne și externe.

Evenimentele ce se petrec în 
Ecuador demonstrează energia cu 
care popoarele latino-americane 
luptă pentru a-și cuceri o viață 
mai bună, omenească.
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