
€^MitraH 
f^&JOsțal^ 

f’PG'ottra-Oeva

Tinerii Aurelia Avram și Dore! Mun teanu din anul I al Școlii tehnice 
din cadrul grupului școlar din . Sinaia in timpul orei de tehnologia metalului

Foto : N. ST E LORI AN
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Tot mai multe trenuri de marfă 
remorcate de locomotive Diesel-electrice

Pe liniile de cale fe
rată București—Craio. 
va și pe cele care por
nesc din Brașov spre 
Ploiești, Teiuș și Sibiu, 
toate trenurile directe 
de mărfuri sînt remor
cate de locomotive Die- 
sel-electrice.

Randamentul supe
rior al acestor locomo
tive a permis ca trans
portul mărfurilor pe 
aceste trasee să fie e- 
fectuat cu un număr 
de locomotive de 1,7

ori mai mic decît cel 
folosit în tracțiunea 
cu aburi. Trecerea la 
tracțiunea Diesel-elec- 
trică pe liniile aminti
te duce și la obținerea 
unor importante eco
nomii de combustibil.

Se prevede ca la 
sfirșitul acestui an o 
cincime din traficul fe
roviar să fie efectuat 
cu locomotive Diesel- 
electrice,

(Agerpres)

Muncitor

Marți 12 martie 1963

întrecerile campionilor ciin comu
ne (Spartachiada de iarnă a tine
retului)

„Speranțe" noi la atletism (Finala 
compionatului R.P.R. de cros)

Campionatele Internaționale de 
tenis de masă ale R.P.R.

t 
(

Muncitoarele Anisia Grovu și Lucia Puia de Ia Fabrica i 
de postav „Partizanul roșu' din Brașov dau zilnic o pro- ) 
ducție mai mare cu 15 la sută decît prevederile planu- J 
lui. La aceasta contribuie și condițiile de muncă exis- J 
tente în atelierul de urzit unde lucrează, utilajul modern, )Folosirea deplini a utilajelor 

productivitate sporită l iluminatul cu lămpi fluorescente etc. J
Foto: AGERPRES

In excursieMii de turiști au străbătut duminică, drumul în serpentină ce duce spre Poiana Brașov. Mulți dintre ei erau muncitori, ingineri, medici, profesori, studenți sau elevi din Brașov; alții au venit cu trenurile sau autocarele O.N.T. de la București, Sibiu, Baia- Mare și din alte orașe. Amatorii de sport s-au îndreptat spre locul unde se desfășurau competițiile de schi. Cei mai mulți au urcat cu telefericul la cabana Cristian-Excursioniștii veniți la Brașov au mai vizitat Muzeul regional, rămășițele istoricelor cetăți ale Brașovului, Biserica Neagră.In aceeași zi, peste 500 tineri din diferite întreprinderi ale Brașovului au plecat cu autocarele O.N.T. într-o excursie pe Valea Prahovei. (Agerpres)

■
 ractica arată că folosirea rațională, întreținerea Și buna îngrijire a utilajului duc laI creșterea indicilor de utilizare a a- cestuia, la sporirea productivității muncii.Ce s-a făcut în acest an la Uzina de tuburi „Republica” din Capitală, pentru ca agregatele să funcționeze cu întreaga capacitate ?La indicația comitetului de partid, avînd la bază propunerile făcute de către colectivul de muncă, conducerea uzinei a stabilit în acest sens o serie de măsuri. Orientarea a fost de a se găsi soluții tehnice noi care să ducă la reducerea timpilor auxiliari la agregatele principale aflate în punctele „cheie” ale fluxului tehnologic. Așa de pildă, un grup de tehnicieni din uzină au studiat posibilitatea sporirii randamentului la agregatul perforator de la laminorul de 6 țoii, acesta fiind de fapt cel care „reglează” producția întregului laminor. Soluția a fost" găsită și rezolvată prin folosirea dornurilor cu răcire continuă. Efectul ? In afară că s-a înlăturat efortul fizic al muncitorilor (s-a obținut mecanizarea operației respective), productivitatea muncii a

crescut cu 5 la sută. Totodată, consumul de scule (dornuri de perforare) s-a redus de circa 3 ori.La mai buna folosire a utilajelor, a creșterii indicilor de utilizare un loc important în măsurile stabilite îl ocupă pregătirea materiei prime pe sorturi și calitate. în prezent, amborarea țaglelor se face în flux tehnologic la cald. Se obține astfel centrarea mai perfectă a materialului, se reduce manopera, iar calitatea țevilor laminate crește simțitor. Din realizările pe primele două luni rezultă că s-a micșorat procentul de rebuturi și declasate la laminorul de 6 țoii (în luna februarie, de exemplu, procentul de rebuturi a fost de 0,16 la sută față de 0,20 la sută admis). Prin cojirea materiei prime pentru laminarea țevilor cu destinație specială (turle, prăjini grele) și pentru țevile cu pereți mai groși de 7 milimetri și diametrul exterior sub 89 milimetri, s-a „ușurat” efortul mecanic al a- gregatelor în timpul laminării, ceea ce a făcut posibil mărirea timpului de funcționare între două revizii planificate. Cum o astfel de revizie durează în medie 8—10 ore, e- liminarea, în cadrul unei luni a unei revizii a dus la folosirea mai extensivă a laminoru-

lui și pe această cale la sporirea cantității de țevi laminate.Sporirea capacității de lucru a perforatorului a atras după sine luarea unor măsuri ca și celelalte agregate ale laminorului să poată lucra în ritmul impus. La „duo”, agregatul următor al laminorului, se folosesc acum dopuri sferice în locul celor obișnuite. Prin folosirea acestora se obține mecanizarea operației, productivitatea muncii crescînd cu 5 la sută. Tot pe această linie s-a experimentat tragerea țevilor cu cărucior prevăzut cu amortizor hidraulic, ceea ce a dus la sporirea vitezei de tragere, respectiv la creșterea producției de laminate cu 15 la sută.Pentru buna desfășurare a acțiunii de creștere a indicilor de utilizare a utilajului s-a organizat și se organizează Ia toate punctele de lucru o consultare largă pentru a se cunoaște starea tehnică a fiecărui agregat și posibilitățile de mărire a productivității muncii. La această acțiune participă cu deosebit interes, alături de ceilalți muncitori, și tinerii laminoriști. Comitetul U.T.M., organizațiile de bază din secții se ocupă îndeaproape de această problemă, urmărind felul cum tinerii își

îngrijesc utilajul, cum îl exploatează. în adunările generale sînt puse în discuție probleme care să lămurească tinerilor importanța ce 6 prezintă pentru sporirea cantității de laminate folosirea rațională a mașinilor, creșterea indicilor de utilizare a acestora. Posturile utemiste de control organizează periodic raiduri prin care scot rin evidență felul cum tinerii folosesc și îngrijesc utilajele, cum luptă pentru creșterea randamentului la agregatele la care lucrează. Au fost evidențjați "cu parametrilor tehnologiei astfel de prilejuri tineri ca' fabricație. Pe această linie Tudor Petre, Roman Marin; Ștefan Ganea, Chiriță Dări- ciuc, Gheorghe Giugaru, Radu Manolache și mulți alții' De altfel colectivele posturilor

utemîste de control popularizează rezultatele bune obținute în creșterea indicilor de utilizare. De pildă, colectivul laminorului de 6 țoii, a realizat pe luna ianuarie un indice de utilizare intensivă de 14,5 tone/oră față de' 14,1 tenebră planificat. Cantitatea dată peste plan numai în luna februarie, se cifrează la 212 tone țeava de bună calitate.în acțiunea de creștere a indicilor de utilizare a agregatelor un loc important ocupă respectarea, strictă

Lucrări în livezi

îi a de s-a
ing. CORNEL DRAGOTA

V. DINULESCU

în gospodăriile de stat și gospodăriile agricole colective din regiunea Maramureș se lucrează din plin la îngrijirea pomilor. Pe întinsele livezi din principalele bazine pomicole ale regiunii — , Sighet, Lăpuș, Somcuța, Vișeu — această lucrare s-a efectuat pînă acum în proporție de 45-50 la sută. Lucrări asemănătoare se desfășoară în ritm susținut și în celelalte raioane. în primele zile de lucru, în întreaga regiune s-au executat stropiri la aproape 500 000 pomi, iar la alți aproximativ 500 000 s-au efectuat lucrări de cură-

A.

In pragul campaniei 
agricole de primăvară
Raidul nostru in raionul Sebeș

Mecanicul Constantin Pirucea, de la gospodăria didactică ex
perimentală — Băneasa execută al doilea stropit de iarnă cu 

ulei horticol al pomilor fructiferi.

Foto : AGERPRES

Oameni de știință 
în mijlocul 

colectiviștilorîn această lună aproape 25 000 de oameni de știință, artă și cultură, ingineri, specialiști în diferite probleme, au fost oaspeții satelor. Ei au înfățișat colec*  tiviștilor principalele aspecte ale situației internaționale și ale politicii externe a statului nostru, au făcut expuneri asupra celor mai recente realizări ale științei și tehnicii, au vorbit despre arta și cultura poporului nostru. Colectiviștii au primit, de asemenea, îndrumări privind desfășurarea campaniei agricole de pri’ măvară, întărirea economico-or- ganizatorică a G.A.C., organizarea muncii în unitățile agricole socialiste, folosirea metodelor a- grotehnice avansate.Specialiști cu înaltă calificare au dat în acest răstimp 240 consultații științifice cadrelor de conducere și tehnice din unitățile agricole socialiste. La toate aceste acțiuni au participat peste 3 milioane de țărani colectiviști, lucrători din S.M.T. și G.A.C.(Agerpres)

(Continuare în pag. a-IH-a) (Agerpres))

Modernizarea iluminatului public 
orașele sucevene
comunelor Darabani și 
T tușești.

In ultimii ani, con
comitent cu construc
țiile de locuințe și lu
crările de sistematizare 
a orașelor sucevene 
s-a întreprins o largă 
acțiune de moderniza
re a iluminatului pu-

m
De curînd, muncito

rii și tehnicienii de la 
Întreprinderea regio
nală de electricitate 
Suceava au terminat 
modernizarea ilumina
tului public pe străzile 
Ștefan cel Mare și Re
publicii din Săveni, 
precum și în centrul

blic, prin construirea 
cablurilor subterane, 
înlocuirea -stilpilor. de 
lemn cu stllpi metalici 
sau din beton și intro
ducerea lămpilor cu 
vapori de mercur și 
neon etc.

j E timpul cînd tractoarele j I intră în acțiune. Pînă spre) 
( viitoarea iarnă duduitul lor 1 | se va auzi mereu pe ogoare, j 
fNici o zi de întrerupere a ) (muncii. Chiar și pentru re- | j parațiile accidentale tre- jI mina
I, .( ! ( .
( bute să se găsească la înde- j 

orice piesă 
rezervă...

dej J . J 
Foto : I. CUCU j

(Agerpres)

CONDUITA 
STUDENTULUI 

de prof. dr. Valeriu Bologa
Om de știință

I
mi propun în a- ceste rînduri să spun cîteva păreri despre disciplina studențească, despre munca tînăru- lui aflat pe băncile facultății, despre conduita sa în anii de studenție.

emerit al R.P.R.Noi, cu toții — fie că facem parte din marele detașament al făuritorilor de bunuri materiale, fie că lucrăm, în instituții, la catredă, fie că învățăm abia1 la școală sau facultate — avem în această societate un rol bine stabilit. Munca noastră liberă și conștientă este

închinată aceluiaș scop, aceluiași ideal — făurirea socialismului și comunismului. Fiecare, individual, și întreaga colectivitate poartă pe umeri răspunderi mari, deosebit de importante, de realizarea cărora depinde fericirea întregului popor. Gîndindu-ne Ia aceste mari i răspunderi, ne este fiecăruia mâi lesne de înțeles că nu ne putem permite nici măcar o •' clipă să ne abatem de la normele de viață ale colectivității ' care ne face marea cinste de a ne socoti demni membri ai săi.Studențimea formează marele colectiv universitar al patriei. Are și ea normele ei de viață noi, născute din înnoirea totală < a învățămîntului nostru universitar, pe care partidul, prin •grija sa permanentă, îl călăuzește să,se dezvolte puternic, pe măsura, cerințelor socialismului.■ Disciplina face și ea parte din aceste norme de viață universitară. Nu este vorba de niște puncte înscrise intr-un regu-

lament, pe care studentul trebuie să le îndeplinească în mod mecanic, ci de mult mai mult. Este vorba de conștiință, de înțelegerea unor legi nescrise pe care etica comunistă ți le impune ție, student, ție, tînăr de 18 sau 22 de ani, care nu mai primești notă la purtare, ci aprecierea colectivului în care trăiești și în care vei trăi mai tîrziu, atunci cînd vei începe să profesezi. Pentru foarte mulți studenți lucrurile acestea sînt de la sine înțelese. Nu le trebuie nici un efort pentru a fi studenți cu adevărat. Și aceasta, pentru că iubesc studenția, sînt animați de pasiune pentru profesiunea a- leasă, pentru că au știut să asculte îndemnurile, să primească ajutorul pentru a-și forma trainice deprinderi de studiu, de muncă , și de viață-disciplinată.O minoritate ne mai dă de lucru și nouă, dascălilor și colectivelor studențești. O ' fac prin superficialitate, prin ne-

seriozitate. Amină ' mereu, de ci să vă socotiți ca o mică păr- pe o zi pe alta, hotărîrea de a se apuca serios de treabă. Azi mai uită să vină la cursuri, mîine evită seminarul, la consultație nu vin pentru că n-au ce să întrebe, în; locul bibliotecii preferă parcul, și așa mai ciul ' complex al pedagogiei universitare, clădit pe trainice baze științifice. Acesta se prezintă astăzi într-o formă organizată pînă Ia cel mai mic a- mănunt. Orice abatere înseam-

ticică a angrenajului complex pe care îl formează astăzi în- vățămîntul nostru superior. Cu cită grijă și migală, cu cît studiu adîncit s-a alcătuit, în cursul ultimilor 15 ani, edifi-departe. Dacă le atragi atenția, te pun imediat în categoria pe- danților, — mai ales pe profesori : „Profesorul de aceea este profesor să-ți ceară să fii disciplinat, să înveți. Doar n-o ■ nă o Stînjenire, un defect în să te îndemne să nu vii la cursuri și seminarii..." Desigur, totul pornește de Ia optica greșită a acestui gen de student, care nu ' se gîndească cursul sau care a lipsit, într-o zi chiulesc de la facultate". Aparent voi, acei care să gîndiți așa, plasați nu în nu în anul de studiu respectiv,

săface eforturi mai departe de seminarul de la „N-o fi foc dacăașa este. Dar cutezați uneori încercați să vă ziua respectivă,

desfășurarea întregii munci u- niversitare.Fiecare etapă a muncii studentului își are locul său bine conturat în procesul pregătirii sale. Cursul îi oferă studentului posibilitatea să afle noțiunile generale în cunoașterea materiei, orientarea pentru studiu multilateral. Seminariile îi oferă posibilitatea să dezbată, sub îndrumarea asistentului, problemele pe care și le-a însușit, consolidîndu-le in acest fel.' Consultația vine în

ață de anul trecut, 
pentru actuala cam
panie de primăvară 
planurile de pro
ducție ale celor 38 
de gospodării agri
cole colective din 

raionul Sebeș prevăd o creștere 
simțitoare a suprafețelor ce vor 
fi însămînțate cu diferite culturi. 
In total vor fi cultivate 17 700 
de ha, din care 10 762 cu porumb, 
1 106 cu cartofi, 388 cu floarea 
soarelui, 363 cu legume, 3 190 cu 
plante furajere și altele. Pentru 
asigurarea unor recolte bogate, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, ținînd seama de reco
mandările consiliului agricol ra
ional, colectiviștii desfășoară în 
aceste zile o intensă muncă de 
pregătire în vederea apropiatei 
declanșări a campaniei de primă
vară.

V
In această campanie, pe ogoa

rele gospodăriilor agricole co
lective din acest raion vor ieși 
195 de tractoare, adică cu 45 mai 
mult decît în anul trecut, 31 po- 
lidiscuri, 80 de semănători de 
porumb și numeroase alte utila
je. Cu încă aproape o lună îna
inte, reparațiile lor au fost termi
nate în întregime. La sfirșitul lu
nii februarie, într-o ședință 
lucru a consiliului agricol ra
ional, sfatul popular raional și 
conducerea S.M.T. din Mercurea, 
au fost împărțite utilajele pe 
brigăzi și brigăzile pe unitățile 
respective. S-a urmărit pe cît a 
fost posibil ca fiecare brigadă să 
se întoarcă acolo unde a lucrat 
și în anul trecut, pentru a se 
asigura permanentizarea lor în 
aceeași gospodărie. A urmat apoi 
o adunare generală U.T.M. des
chisă la care au participat toți 
tinerii mecanizatori. Inginerul 
șef al stațiunii, tov. Prislăr Ri- 
hard, invitat la această adunare, 
a vorbit pe larg despre sarcinile 
ce le revin tinerilor mecanizatori 
în această campanie. La rîndul 
lor, în cadrul discuțiilor, tinerii 
mecanizatori au făcut cu acest 
prilej un larg schimb de expe
riență privind metodele ce tre
buie folosite pentru executarea 
calitativă a lucrărilor, economi
sirea combustibilului și lubrifi- 
anților. Și iată că cu cîteva zile 
în urmă, după ce s-a făcut o ul
timă revizie fiecărei mașini și 
utilaj în parte, coloane lungi

sprijinul studentului dornic de a stăpîni o bună cunoaștere a întregii materii. Munca în laborator sau la proiect face parte integrantă din complexul activității didactice, și este și ea absolut obligatorie pentru student, căci îi oferă posibilitatea experimentării, verificării și, în consecință, înțelegerii mai trainice a cunoștințelor pe care le dobîndește din cursuri. Asupra studiului individual, acea muncă personală a studentului pentru consolidarea cunoștințelor pe care le primește Ia curs, nici nu mai stăruiesc. Studentul știe că fără efort personal dobîndirea cunoștințelor nu este posibilă. Disciplina universitară îți cere să nu elimini din viața ta de student forme le-am buie prima
nici una din aceste de pregătire pe care enumerat. Studentul tresă știe aceasta din zi cînd pășește! în

(Continuare în pag. a lll-a)

de

de tractoare au ieșit pe poarta
S.M.T. - - - -
toarele

îndreptîndu-se spre vii' 
locuri de muncă.

.★
colectivistCare 

rolul gunoiului de 
rirea producției la

— Anul trecut, 
spunea Ion Kir, 
G.A.C. din Apoldu 
recentă plenară a 
gricol raional, noi 
producție de 2 703 kg porumb 
boabe la ha pe întreaga suprafa
ță de aproape 200 ha. Această 
producție este socotită destul de 
mare în raionul nostru.

Vorbind despre succesele lor, 
Ion Kir a arătat că gunoirea în
tregii suprafețe destinate culti
vării cu porumb a avut un rol 
hotărîtor asupra dezvoltării pro
ducțiilor amintite. Iată pentru 

ce, la indicația consiliului agri
col, urmînd sfaturile inginerilor 
agronomi, colectiviștii din satele 
sebeșene și'au făcut în această 
iarnă o preocupare de seamă din 
transportarea gunoiului de grajd 
pe cimp. Pînă acum au fost 
transportate peste 45 500 tone de 
gunoi din cele 50 000 tone pla
nificate. Această acțiune conti
nuă. Tinerii colectiviști își aduc 
și ei o contribuție însemnată.

— Tinerii din gospodăria noa
stră, spunea Gheorghe lrimie, 
secretarul organizației de bază 
U.T.M. din G.A.C. din Răhău, au 
fost mobilizați zi de zi la aceas
tă lucrare. Printre cei mai har
nici s-au dovedit a fi utemiștii 
Vulcu Vasile, Bota Achitn, lrimie 
Gheorghe II și alții. Fetele, prin, 
tre care Vulcu Floarea, Gherman 
Maria, Bena Ana și Vulcu Rodi- 
ca au fost repartizate să lucreze 
la așternutul gunoiului de grajd 
în răsadnițe. La fel s-a muncit 
și în gospodăriile agricole colec
tive din Apoldu de Jos, Sîngă- 
tin, Mercurea și Dobîrca unde, 
de asemenea, au fost transpor
tate la cîmp, toate cantitățile de 
gunoi de care dispuneau gospo
dăriile. Acțiunea de transporta
re a îngrășămintelor naturale pe 
cîmp trebuie însă intensificată în 
unele gospodării rămase în urmă. 
Prin folosirea tuturor atelajelor 
gospodăriilor și a remorcilor 
S.M.T., prin constituirea unor 
brigăzi formate din tineri și alți 
colectiviști care să lucreze zi de 
zi la această muncă, pînă la 
terminarea ei, se poate asigura 
gunoirea întregii suprafețe pla
nificate. Asemenea muncă trebuie 
desfășurată în G.A.C.-urile din

LAL ROMULUS 
corespondentul „Scînteiî tine

retului" pentru regiunea 
Hunedoara

nu cunoaște 
grajd in spo- 
ha ?

de exemplu, 
președintele 

de Sus intr-o 
consiliului a- 
am obținut o

(Continuare în pag. a Ill-a)

O nouă promoție 
de mecanizatori

Acum cîteva zile în școala 
noastră s-a petrecut un eve
niment deosebit: 58 de meca
nizatori — promoția 1963 — au 
încheiat cursurile. Acei tineri, 
care, cu trei ani în urmă, ve
niți din toate colțurile regiunii 
Galați, au intrat sfioși pe por
țile Centrului școlar agricol 
din Focșani, 
spre unitățile agricole socia
liste de la sate care îi așteap
tă să-și pună în valoare cunoș
tințele căpătate în școală.

G. GAVRILA 
elev

s-au îndreptat



mecanic Ion Parancea de la Fa-

RANGA

Speranțe44 noi la atletism internaționale de

și Geta 
proba de

acest concurs am tovarășului Pi tu lotului nostru de

Eleva Artica Co/ocoru, s-a remarcat prin
tre cele mai bune gimnaste ale concursu

lui lat-o executînd o cumpănă

Maria Alexandru 
Pitică evolulnd în 

dublu
Foto: V.

Tlnărul
brica de vata din Butteo, cîștigătorul în

trecerii de haltere

mult, primul concurent a reușit, in repriza a Ii-a, să cîștige prin „tuș '. Calități frumoase pentru acest sport a dovedit și tînărul lloru Paseu, care deține și primul loc pe clasă Ia învățătură.La haltere, cel mai bun rezultat l-a obținut lăcătușul Ion Parancea, de la Fabrica de vată din

campionilor din comune
n primele ore ale zilei de duminică, pe șoseaua ce date spre, sălile și baza sportivă din comuna Buftea, raionul Răcari, puteau fiîntilniți grupuri de flăcăi și fete de la S.M.T. Cocioc, ca și de la gospodăria agricolă de stat și fabricile de conserve ți vată din Buftea. Ei se îndreptau spre Jocul de concurs, acolo unde urmau să se desfășoare întrecerile decisive din etapa a II-a a Spar- tachiadei de iarnă a tineretului. Printre grupele de tineri se a- flau muncitori, tractoriști, colectiviști, tehnicieni, care au dovedit aceeași iscusință în întrecerile sportive ca și în mutica de fiecare zi. Respectiv, erau campionii a 5 asociații sportive, cei mai buni concnrenți dintre satele de tineri care au luat startul la a- ceasta populară competiție de mase.Gazdele au făcut o primire frumoasă tinerilor participant! din comunele ți satele învecinate.întrecerile au fost viu disputate și atractive. Comisia de organizare, care și-a desfășurat ac* * tivitatea sub îndrumarea tov. Emil Cozicișin, secretar al comitetului raional U.T.M. Răcari și a profesorului de educație fizieă Paul Popescu, a desfășurat o activitate eficientă, rodnică.

Ieri au luat sfirșit Ui Poiana 
Brașov probele nordice din ca
drul „Cupei R.P.R.” la schi. 
Cursa âe 5 km senioare a re
venit dinamovistei luliăiia Ma
tei cu 27’36". La 15 km fond, 
pe primul loc a terminat Gh. 
Bădescu (Dinamo Brașov) cu 
lhOS’lO'.,

Iată alte rezultate : ștafetă 
3X5 km femei; Tractorul Bra
șov lh33’48’’; 3X10 km seniori; 
Dinamo Brașov 2h21’13”. In 
clasamentul final al probelor 
nordice, locul întîi a fost cuce
rit de schiorii de la Tractorul 
Brașov cu 121 puncte, urmați 
de cei de la Dinamo Brașov — 
126 puncte și
Brașov — 209 

precum privesc ei viitoarele partide ?— Noi, cei care urmărim la fața locului „marea bătălie", avem toate motivele să fim intr-adevăr satisfăcuți de modul cum evoluează echipa noastră. Startul excelent luat — victoria in fața hocheiștilor polonezi — a dat aripi întregii e- chipe, care joacă de la meci la meci, din ce în ce mai bine, în sprijinul acestei afirmații se află rezultatul întîlnirii cu Elveția, de duminică, cu care am terminat la egalitate (4-4), după ce, în minutul 59 conduceam cu 4-3. Și așa, însă, prin acest rezultat, echipa noastră se menține în lupta pentru primul loc în seria B. în a- ceastă partidă, îndeosebi în- tilnind un adversar foarte valoros, hocheiștii romîni au demonstrat un joc de un ridicat nivel tehnic, bine apreciat în cercurile presei și a specialiștilor prezenți aici-

în prima parte a programului sportiv a evoluat echipa feminină de gimnastică, alcătuită din eleve din anul III C a Școlii pedagogice Buftea. Acestea au prezeir
La volei, Rapid București - P. U. C. Paris 3-1

Deși invingătoure9
Rapid a jucat slab

O fază din intllnirea de volei Rapid București
— P.U.C, (Franța)

Rapid București a obținut du
minică în sala Dinamo o meritată 
victorie in fața campioanei Fran
ței, echipa Paris Universite Club : 
3—1 (15—8, 15—9, 14—16, 15-6). 
Acest „3—1“ a demonstrat că, în 
ciuda unor carențe care au Ieșit 
la iveală pe parcursul meciului, 
feroviarii au un important plus de 
pregătire și de experiență in
ternațională față de voleibaliștii 
de la P.U.C. Cu toate ca la un 
moment dat în teren activau nu
mai doi sportivi din garnitura de 
bază de anul trecut (Plocon și 
Drăgan), r«stul fiind numai jucă
tori tineri (Costinescu, Ardelea, 
Gheorghiță și Sănduiescu), acest 
plus de pregătire și de expetiență 
al campionilor noștri a ieșit în evi- 
den/ă. Adăugindu-1 celor tineri și 
pe Coțoveanu, promovat de Ia 
juniori, impreună cu faptul că Ni- 
coiau n-a jucat deloc, fiind ușor accidentat, putem spune câ Rapid 
a tăcut duminică o reușită expe
riență.

In aceste condiții, era firesc ca 
de-a lungul meciului să se facă

9

Elena Moiș 
și Hadu Ionian 
campioni 
la patinaj artistic

ai țării

artificial dinPe patinoarul 
parcul „23 August" au fost CU- 
noscuți duminică seara noii 
campioni ai țării la patinaj 
artistic. O remarcabilă evoluție 
a avut micuța patinatoare Ele
na Mcriș (Dinamo) care a reu
șit să o învingă pe campioana 
de anul trecut Cristina Pătrau- 
lea. Performanța Elenei Moi? 
este deosebit de valoroasă dacă 
ținem seama că ea îmbracă 
tricoul de campioană a „seni
oarelor" la vîrsta de numai 11 
ani, La seniori Radu Ionian 
(Știința) și-a păstrat titlul, do- 
vedindu-se în continuare cel 
mai bun patinator al țării. 
Proba de perechi a fost oiști- 
gată de Cristina Patraulea și 
Radu Ionian (Știința).

(Agerpres)

Echipe’e de fotbal 
au susținut întîlnlri 

de verificareCu o săptămină înaintea 
deschiderii oficiale a sezonului 
de fotbal, ochipele din catego
ria A au susținut noi intilniri 
de verificate. Jucind pe teren 
propriii, Petrolul Ploiești a în
vins eu scorul de 3—1 (0—1) 
pe Dinamo Bacău prin punc
tele marcate de Dridea (2) și 
Badea. Alte rezultate : Arleșul 
Turda—Minerul Lupeni 3—1; U. T. Arad—C.F.R. l.R.T.A. 
1—1 ; C.S.M.S. Iași—C.F.R. 
Pașcani 3—0; Crișana Ora
dea—Vagonul Arad 2—0; 
Știința Timișoara—Crișul Ora
dea 4—0.

(Agerpres) 

tat exerciții de gradul II din regulamentul complexului sportiv, ca și o serie de piramide, care au fost răsplătite cu aplauze de numeroșii spectatori pre- zenți în sală.La concursul individual, o notă bună a obținut utemista Anica Cojocaru, anul III A. fiică de colectiviști din comuna Pcre- tu (Roșiori). Ea a îndrăgit acest sport în urmă cu cîțiva ani, pe e'nd învăța la școala elementară din comuna natală.— După orele de învățătură — ne'a spus tînăra Anica Cojocaru — particip cu plăcere la antrenamentele de gimnastică. Odată cu terminarea școlii dc la Buftea voi căuta să mă înscriu într-o secție de gimnastică a unui club sportiv.De un frumos succes s-au bucurat și exercițiile de gimnastică prezentate de elevii din anul IV A, pregătiți de prof. Paul Popescu. De altfel, ei s-au calificat pentru etapa raională a Sparta- chiadei.în continuare, s-au desfășurat în mai multe săli concursurile de trîntă, haltere, șah și tenis de masă, care au prilejuit întreceri pasionante. Printre cei mai puternici tineri Ia întrecerile de trîntă s-au dovedit : N. Crețu, I. Dulgheru, D. Pascu, V. Măciucă, D. Rădulescu și M. Udrea. Deosebit de disputat a fost ultimul meci, la categoria peste 83 kg, între tînărul electrician Marin Udrea (Știința-Bufteă) și mecanicul Dumitru Barbu (Fabrica de vată). Deși a avut de înfruntat un adversar care cîntă- rea cu cîteva kilograme mai

multe greșeli, 
neoti insă

în fruntea

tînăra, do- 
în rîndul 

internațlo-

u- ne- 
perinis de multe, 
cănctelizate prin 
pierderea (cu 14 
—16) a celui 
de-al treilea set 
iii care Rapid a 
condus cu 6—0,
7—1 șl... 14—10 1 
Cauza principală 
a greșelilor ' fă
cute de voleiba
liștii de la Rapid 
este insuficienta 
pregătire a trei 
clemente esenția
le : blocajul, ata
cul și executarea 
serviciului. De a- 
ceea, Coutlain, 
ce! mai bun ju
cător al oaspe
ților, a tras cură a vrut șl cltid a vrut, țar Plocon 
și Grigorevici au 
expediat balonul 
mai mult in aiu
ra terenului. Cil 

despre serviciu, aproape toți jucă
torii au lost deficitari, 
lor clasindu-se Mincev.

P.U.C. este o echipă 
lală cu mul ie calități, 
căreia joacă o serie de 
nali francezi repuiați. Ea a dove
dit o valoare mai buna decît Stade 
Fran-aiS, o altă campioană a Fran
ței, întrecută de Rapid în anii 
trecuți. De aceea, Rapid trebuie 
să privească cu multa atenție retorul meciului programat pentru 
duminica viitoare la Paris.

Cîteva declarații după meci.Bora Lecic ( R. P. F- Iugoslavia] 
arbitrul meciului : „Rapid n-a ju
cat la valoarea ei reală. Știu că 
echipa rotnînă are un bun nivel, 
de aceea mă așteptam la un atac 
mul! mai bun și ia un blocaj mai 
bine pus la punct. Cunosc echipa 
Rapid și valoarea ei, de aceea am 
spus aceste lucruri".J. Lignqt lantrenor al P.U.C): 
„Serviciile jucătorilor de la Rapid 
au lost foarte dificile pentru nor. 
le-am recepționat aefectuos șl de 
aceea noi am putut construi pufine 
atacuri. In general, P.U.C. n-a 
jucat în ritmul ei obișnuit. Nu am 
reușit să ne impunem jocul. Si 
dacă lucrul acesta nu l-am realizat 
la București, vom căuta sâ-1 în
făptuim Ia Păris, unde speram 
chiar în calificarea noastră. Re- riiafc ămbianța plăcută și publicul 
foarie sportiv".Ștefan Roman, antrenor al Rapi
dului : „Echipa noastră a jucat 
slab, fără orientare în atac și apă
rare. P.U.C. a jucat pentru un re
zultat cit mai bun și a reușit să 
cîștige un set. 
retur Rapid sa 
sa valoare".

Sperăm însă ca In 
joace la adevărata

T. ALEXANDRU

r t t ( (
Mihail Flamaropol, * 

antrenorul 
selecționatei 

noastre, 
transmite de la 

Stockholm

I J JJ JI J lSuedi- spor- în zi de zi.
in capitalaei, iubitorii tului așteaptă, prezent, vești despre desfășurarea ultimei mari competiții a sezonului de iarnă, campionatele mondiale de hochei pe gheață.Pentru a afla unele amănunte despre desfășurarea a- cestei Importante competiții, l-am chemat la telefon pe antrenorul selecționatei noastre. MIHAI FLAMAROPOL, pe care l-am rugat să ne răspundă la cîteva întrebări:— Iubitorii sportului au a- flat cu satisfacție de comportarea bună a hocheiștilor noștri la „mondiale”. Spuneți-ne, vă rugăm, cîteva păreri des-

Buftea. El a ridicat haltera de 27 de ori, iu timp ce colegii săi,

Ion Dobre și Tudor Udrea, con- I curînd la alte categorii mai mici, 9 au ridicat haltera de 26 de ori și, respectiv, de 22 de ori. La întrecerile de șah, pentru etapa finală 3-au calificat P. Trihtibu și reBpeCtiv tînăra elevă Măria Trinbcz.Pentru desemnarea câștigătorului Ia concursul de tenis de masă a fost nevoie de mai bine de patru ore. Nu mai pitțin interesant a fost ți concursul cros, desfășurat pe un teren riat, în jurul bazei sportive.*Asemenea concursuri sportive au mai avut lec și în comunele Răczri, Brczoaiele, Baloteștî, ca și in alte sate diu regiunea București. în zilele următoare, concurenții clasați pe primele locuri la etapa a Iî-a â Sparta- chiadei se întrecerile vor începe vor pregăti pentru finale pe raion, caTe duminică 17 martie.
T. IONESCU

Cupa R. P. R.
ia schi

Casa Ofițerilor 
puncte.

SILVIU DUMITRESCU 
antrenor de atletism

Start in proba rezervată juniorilor.

cu începere de la orele 16,15, 
Steaua ca juca in compania 
echipei Petrolul Ploiești. La 
Timișoara, Știința primește vi
zita echipei Dinamo București.

1

Mondialele la hochei pe gheață
jocul hocheiștilor noștri și

entru prima dată 
în istoria atletis
mului nostru, Cra- | ova a găzduit ii- 
alele campionatu- 

' lui R.P.R. de cros. 
Soarele și timpul 

„spectatori" bineveniți 
la concurs.. — au compensat 
traseele dificile, dar totuși cu 
pricepere alese.

Caracteristica principală a a- 
cestor campionate a fost afir
marea puternică a cîtorva ele
mente tinere, dotate, mai multe 
decît în alți ani, și care dau 
speranțe pentru viitor, mai 
dreptățile decît pînă acum.

Ește bine cunoscut că în 
letism (și cu citit mai mult 
probele de fond) sint necesari 
6-8 ani de muncă pentru a a- 
junge la performanțe mai înal
te. Majoritatea seniorilor noștri 
au trecut de acest „stagiu", 
unii cu mult. Și, lotuși, la Cra
iova, pe locul 7 s-a clasat tînă- 
tul ostaș Niculae Mustață, la 
luptă cu campionul nostru bal
canic la 3 000 m obstacole, 
Dăndărău, și înaintea multor 
componenți ai lotului nostru 
republican, cu toate că el nu 
practică metodic atletismul, de
ci! de cinci luni, in cadrul clu
bului Dinamo, în urma afirmă
rii la cîteva concursuri de at
letism. Din cele relatate de an
trenorul sau, M. Tintorescu,

Luni dimineață, reprezentativa țării noastre a susținut cel de-al patrulea meci, care a coincis cu cea de-a treia victorie. Selecționata R.P.R. a învins cu scorul de 7-4 (1-1; 2-1; 4-2) echipa Iugoslaviei, la capătul unui joc bogat în faze spectaculoase.Echipa romînă are acum 7 puncte și este neînvinsă în grupa B. Hocheiștii romîni vor juca joi cu Franța și sîmbătă cu Norvegia.— Cum comentează presa sportivă comportarea echipei noastre ?— Pentru a ilustra interesul manifestat aici fată de echipa noastră și de celelalte formații din grupa B, vă relatez faptul că, la partidele din a- această grupă asistă un apreciabil număr de spectatori, deși, uneori, concomitent au loc și partide din cadrul grupei A. In ce privește presa locală, ea e unanimă în remarci elogioase la adresa echipei ro- mîne. Ziarul Dagens Nyhe- ter”, de pildă, aprecia că „ro

Finala campionatului R- P- R- de cros

conștiinciozitatea și însufleți
rea cu care se pregătește Ni- 
culae Mustață, precum și re
zistenta naturală pe care o do
vedește la antrenamentele dure 
executate pînă acum, lasă să 
se întrevadă în el un atlet cu 
inimoase perspective.

La junioare, Viorica Gabor a 
reușit să cîștige duelul cu 
Leontina Frunză, promițind a- 
mirdouă performanțe de valoa- 

VIORICA GABOR 
campioană de junioare a R.P.R. 

la cros (1 000 m)

CONSTANTIN BLOȚIU 
campion de juniori'al R. P. R.

Ia cros (3 000 m)

senioarelor, chiar în acest 
Pe echipe, victoria a reve- 
calegoric școlii sportive

rea
an.
nil
U.C.F.S. Roman, care de altfel, 
prin munca neobosită a antre
norului Nehoi Constantinescu, 
și-a tăcut o puternică tradiție 

mînii constituie o adevărată surpriză plăcută, practicînd un joc modern, în viteză, cu faze spectaculoase". Aceleași considerații pentru hocheiștii romîni le are și ziarul „Idrot- 
tsbladett’’, care relatează în termeni foarte măgulitori jocurile selecționatei noastre.Mai amintesc un amănunt : un ziar din Stockholm scria că „romînii se bucură de frumoase aprecieri și simpatie nu numai pentru că au tricouri de aceeași culoare cu suedezii, ci și pentru că joacă elegant, frumos, modern". Desigur, mai a- vem de întîlnit adversari redutabili și, în primul rînd. Norvegia, dar echipa este ho- tărîtă să aibă și în continuare o comportare bună.— Ce ne puteți spune despre jocurile din grupa A ? Cum se conturează șansele e- chipelor la titlurile de campioane, mondială și europenă?— E prematur, d - igur, a face pronosticuri, din plin avantajul terenului deFolosind

de a duce cel puțin cite un 
titlu de campion junior de cros 
în orașul moldovean. Atletele 
sale Viorica Furdui, (sosită pe 
locul doi) și Aurica Eftimie (pe 
locul cinci), au frumoase posi
bilități. De remarcat și com
portarea junioarelor de la 
C.S.M. Cluj, echipă clasată pe 
locul II.

Nici juniorii nu s-au lăsat 
mai prejos. A impresionat ușu

rința, eleganța și prospețimea 
cu care Constantin Bloțiu (Ra
pid București) a cîșligat cursa 
extrem de dificilă rezervată 
lor, urinat de timișoreanul Mir
cea Bota și colegul de echipă 
al campionului, Ion Chimoiv.

i

echi- deo-
i

me- spre astfel înre- orice

propriu și al publicului, pa Suediei s-a instalat camdată în fruntea clasamentului. însă, pentru acest loc candidează cu șanse apreciabil egale reprezentativele Canadei, U.R.S.S. și Cehoslovaciei. De altfel, e semnificativ că cele mai interesante ciuri sînt programate sfîrșitul competiției și că nu e de loc exclus să gistrăm și surprize. în caz, echipele amintite își vor disputa cu siguranță primele trei locuri. Canadienii, deși buni, lasă aici o impresie neplăcută prin jocul dur pe care îl practică, fiind dezaprobați unanim pentru aceste manifestări.Mulțumindu-i tov. Flamaropol pentru interviul telefonic acordat, l-am rugat să transmită hocheiștilor romîni participanți la Suedia noi mai bun în mondial.
„mondialele” din succese, un loc cit ierarhia hocheiului

S. SPIREA

Pe echipe a ciștigat C.S.S. 
natul, înaintea C.S.M. Cluj și 
C.S.S. București.

La cursa de cros — juniori 
(care se va disputa pentru pri
ma oară în cadrul crosului bal
canic) ne vom prezenta cu o 
echipă de juniori capabilă să 
lupte cu succes pentru victorie.

La senioare, dacă Florica Grecescu nu a avut emoții prea 
mari pentru a cîștiga din nou 
titlul de campioană, pe urmă
toarele două locuri s-au înre
gistrat însă nume noi la cros. 
„Patrusiitista" Florentina Sian- 
cu și tînăra Victoria Cosa, por
nită pe drumul afirmării, au 
reușit să o întreacă pe' Elisa- 
beta Todorov. Pe echipe a Ciș
tigat Dinamo, la luptă cu plo- 
ieștencele de la Petrolul, care 
ar fi putut desigur obține a- 
cest loc valoros și dacă nu fo
loseau unele „durități"1 neper- 
tnise în timpul cursei.

Pentru crosul balcanic, echi
pa noastră feminină va trebui 
să lupte pentru a transforma în 
tradiție cîștigarea primului loc.

Constantin Grecescu, a ciști
gat cu mult mai mare ușurință 
decît se aștepta, crosul seniori
lor. Plăcută apariția pe distan
țe mai lungi a Iui Zoltan Va- 
moș, care deși a alergat cu 
multă timiditate, dar 
rință, a reușit după o 
prigă cu colegul său 
Barabaș, dusă pînă pe 
sosire, să ocupe locul 
mătorii sosiți — Lupu
ciu — care vor întregi proba
bil echipa balcanică de seniori, 
au arătat o formă mai bună de
cît în alți ani.

CU UȘU- 
luptă a-

Andrei 
linia de 
doi. Ur
și Veli-

• Halterofilul sovietic Ana
toli Gavrilov, în virată de 23 
de ani, a stabilit un nou re
cord mondial la cat. semigrea 
„stilul smuls" cu performanța 
de 146,5 kg. Vechiul record de
ținut tot de un halterofil so
vietic, Fedor Osîpa, era de 145. 
La totalul celor trei stiluri 
Gavrilov a realizat 465 kg.

• Cu prilejul unui concurs 
de atletism desfășurat pe teren 
acoperit la Washington, atletul 
Brian Sternberg a încercat să 
doboare recordul mondial la 
săritura cu prăjina deținut de 
finlandezul Pentti Nikula cu 
5,10 m. Sternberg a sărit peste 
ștacheta înălțată la 4,95 m. 
Apoi el a cerut ca ștachetă să 
fie pusă la 5,11 m, rotind toa
te cele trei încercări. Ca și 
Nikula, americanul Sternberg 
utilizează o prăjină de fibre 
de sticlă.

» Echipa feminină de volei 
Dinamo Moscova a învins cu 
3—0 (6, 10, 6) pe Dinamo Ber
lin in primul meci al sferturi
lor de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni". Returul 
este programat să se desfă
șoare la 16 martie la Berlin.

• în campionatul de fotbal 
al America de sud, Brazilia, a 
învins cu 1—0 (1—0) pe peru, 
iar Argentina a dispus cu 4—2 
(2—2) de Columbia. Echipele 
Boliviei 
terminat 
(2—2).

și
la

auEcuadorului 
egalitate 4—4

se desfășoară• Miercuri
cele două restanțe ale turului 
campionatului categoriei A la 
fotbal. Pe stadionul Republicii,

Campionatele 
internaționale 

de tenis de masă

in aceste zile sala de sporturi Floreasca găzduiește întrecerile cetei de a XHI-a ediții ale Campionatelor internaționale de tenis ue masa ale R.P.R.în, legătură cu solicitai părerile 
Pop, antrenor al tenis de masa.„Campionatele tenis de masa ale R.P.R. constituie, maj ales pentru reprezentanții noștri etapa finală a pregătirilor pentru „mondialele" de la Praga. Aceasta cu atît mai mult cu cit pregătirile care vor mai continua pîna în aprilie se vor desfășura in funcție de noii noștri adversari, de particularitățile acestora ale căror nume le-am aflat in zilele trecute. Este interesant de Știut că în această ultimă etapă, sportivii romîni se vor antrena împreună cu sportivii coreeni.Această ediție a campionatelor internaționale a scos încă o dată în evidența valoarea ridicată a componentelor reprezentativei noastre feminine : Maria Alexandru, Ella Constantinescu și Geta Pitică care au ciștigat cu brio proba feminină pe echipe. Ele au demonstrat o deosebita siguranță in întrecerile de simplu și s-au dovedit în creștere de formă in evoluția la dublu. Se remarcă de asemenea o concepție mult mai activa in joc. Demn de semnalat este și faptul că echipa feminină secundă a țării noastre s-a clasat pe locul II. Remarcabil au evoluat tinerele speranțe ale tenisului nostru de masă ludith Crejec și Eleonora Mihalca.în același timp înscriem cu mult regret comportarea sub valoarea reală a sportivilor noștri. Este adevărat din lotul nostru masculin a lipsit Negulescu, dar aceasta nu justifică deloc comportarea slabă în meciul cu formația Iugoslaviei. Sportivii noștri joacă încă foarte lent și nu sint incisivi în atac. Am convingerea că pînă la întrecerile de la Praga se vor putea face retușurile respective ash- fel încît și ei să se comporte în mod corespunzător, să ocupe locul cuvenit în ierarhia mondială a tenisului europeană și de masa."

V. R.
★

• Luni au continuat in sala F i- 
reasca campionatele internaționale 
de tenis de masă ale R. P. Ro
mine. In sleiturile de iinală ale 
probei de simplu masculin tinărul 
nostru reprezentant Dorin Giur- 
giucă l-a eliminat cu 3-0 pe Cion 
Doc Ciu (R.P.D. Coreeană), caliti- 
cîndu-se in semiiinale. El va juca 
cu un alt jucător coreean Pak Si 
11, Învingător cu 3-2 in partida cu 
iugoslavul Vecko.

In finala probei feminine Maria 
Alexandru care a dispus cu 3-0 de 
Folea va intîlni pe învingâtoarea 
din meciul Constantinescu-
Geta Pitică

• Duminică 17 martie sint 
programate primele meciuri 
ale returului campionatului 
cat. A la fotbal. In Capitală, 
pe stadionul „23 August" se 
vor desfășura în program cu
plat următoarele . intilniri: 
Steaua—Crișana Oradea (ore
le 14,30) și Dinamo-—C.S.M.S. 
Iași (orele 16,15).

9 Noua ediție a campiona
tului republican de rugbi înce
pe sîmbătă o dată cu desfășu
rarea meciului dintre echipe
le bucureștene Gloria și Dina
mo, care va avea loc de la 
orele 16 pe stadionul Gloria. 
Celelalte intilniri sint progra
mate duminică. In Capitală se 
vor desfășura trei intilniri 
după cum urmează : Grivița 
Roșie—Rulmentul Birlad (ore
le 9 pe terenul din parcul Co
pilului) ; Progresul—C.S.M.S. 
Iași (orele 11,15 pe stadionul 
Progresul) și Unirea—Steaua 
(orele 16 pe terenul Unirea).

• Recordmanul mondial la 
săritura in înălțime, Valeri 
Brumei, a debutat cu succes 
într-o nouă specialitate atleti
că : săritura în lungime. Bru
mei a ciștigat titlul de cam
pion al Moscovei la concursu
rile pe teren acoperit cu rezul
tatul de 7,31 
s-a clasat 
7,25 m.

m. Pe locul doi 
lgor Goncearov

(Agerpres)



u citeva zile in urmă, la comitetul raional U. T. M., propagandiștii și responsabilii cu e-! ducația comunistă din birourile organizațiilor U.T.M. de la întreprinderea forestieră Fălticeni, s-au ’întîlnit' intr-o rodnică consfătuire. Cele patru referate prezentate, cit și discuțiile purtate de propagandiști au constituit un bun mijloc de generalizare a metodelor bune folosite de propagandiști în munca de conducere a cercurilor politice U.T.M.întrebării: „Cum legăm problemele teoretice, studiate la învățămîntul politie U.T.M. cu sarcinile și activitatea practică a cursanților ?” — a căutat să-i răspundă referatul pr»- zentat de propagandista Olimpia Paduraru, de la gura de exploatare forestieră „Rișca Mare”. Ea arăta : „Principalul criteriu de apreciere a eficacității învățămîntului politic constă în creșterea conștiinței politice, a capacității de înțelegere a sarcinilor politice și obștești de către tî- nărul cursant, a modului în care el își îndeplinește îndato-

pant activ la lupta pentru continua dezvoltare a industriei noastre socialiste”, a invitat un inginer care le-a vorbit cursanților, explicîndit-Ie pe larg eăile existente in întreprinderi în vederea creșterii productivității muncii, îmbunătățirii calității produselor, reducerii prețului de cost.Mult interes a stfrftit și referatul „Cum influențează propagandistul frecvența cursanților la cerc”, prezentat de Corneliu Avram — propagandist al unui cerc politic de studiere a Statutului U.T.M. de Ia gura de exploatare „Bursu- naru”.— Frecvența regulată a cursanților la ședințele cercului m-a preocupat încă de la descinderea învățămîntului politie. Ce am făcut în această privință eu, ea propagandist ? Mat întîi, am stat de vorbă cu toți curșanții pentru a-i cunoaște bine, pentru a vedea unde și cum lucrează. Ajutat de comitetul U.T.M., am întocmit un grafic eu datele și locul unde se vor ține ședințele cercului. Aceasta era necesar, deoarece tinerii din cercul nostru sînt rite brigăzi
La raion;

Instruirea
propagandiștilor

din sectorul

forestier

din împarțiți în dife- prin parchete forestiere și nu ne întîlnim prea des. Un sprijin efectiv în desfășurarea învă- țămîntului politic U.T.M. l-am primit din partea organizației de partid. La fiecare ședință a cercului participă un membru al biroului organizației de partid care ne ajută în clarificarea unor probleme minar.după mea,

xistă în epica 
noastră contempo
rană o Dizitilă 
preferință, pentru 
simbol, mai precis 
pentru metafora 
simbolică. împre

UMBRELA DE SOARE"
R. POPESCU

ion Berzunțeanu, ) 
Schild și Valeria l se numără printre j( Tinerii

( Arnold( Grosuf iruntașii în- muncă de la fa- ț 
( brica „Muncitorul liber" — 1 
( Bacău. Totodată ei sînt și j 
} inovatori, lată-i la biblio- ] 
( teca cabinetului tehnic, dis- J 
( cutind despre ultima lor { 
( inovație ,
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Cărfi noi apărute 

în Editura tehnică:

Delegația Uniunii Tineretului
Cehoslovac a părăsit Capitala

ririle în producție. De aceea, întotdeauna, în expuneri, în seminarii eu caut să fac o strînsă legătură între problemele discutate în cerc și activitatea practică a tinerilor. Bunăoară, la lecția „Partidul Muncitoresc Romîn — forța conducătoare a poporului nostru în lupta pentru făurirea o- rinduirii socialiste", în afară de exemplele cuprinse in lecția din manual, am făcut referiri la realizările din regiunea Suceava. Am vorbit de condițiile grele în care munceau și trăiau în trecut muncitorii forestieri, ccmparîn- du-le cu prezentul. Am vorbit despre bordeiele în care trăiau înainte muncitorii? de’cabanele special construite azi pentru ei, în care întotdeauna, după muncă. îi așteaptă un pat curat, aparate de radio, biblioteca. Cînd s-au purtat discuții la această temă, curșanții au venit și ei cu exemple edificatoare. Mulți au arătat modul în care au fost ajutați să se califice in această meserie, au vorbit despre utilajele moderne cu care lucrează, in comparație cu modul în care munceau părinții lor in trecut. La lecția „Uniunea Tineretului Muncitor, organizația revoluționară de masă a tineretului din R.P.R.", pe tot parcursul expunerii m-am referit la sarcinile concrete ce revin cursanților în întreprindere, la ajutorul pe care trebuie să-l dea tineretul la refacerea patrimoniului silvic în regiunea Suceava. Tinerii din regiune s-au angajat să planteze în această primăvară 1 900 ha. Curșanții cercului nostru s-au angajat să-și aducă și ei contribuția la această acțiune-La discuțiile pe marginea a- cestui referat, mulți propagandiști și-au împărtășit propria experiență. Constantin Vor- neanu a arătat că pentru a fi mai bine înțelese problemele ridicate de lecția „Tineretul din fabrici și uzine — partici-

din se- Dar, părerea secretul bunei frecvențe a cursanților la toate ședințele cercului depin- mult de măsura in

Cartea mozaicarului și fă- ianțaruluî — Al. Cordașevsehi — V. Șiara, 208 pagini — 6 lei.

Delegația Uniunii Tineretului Cehoslovac, condusă de tov. Anezka Valigurova, secretar al C.C. al Uniunii Tineretului Cehoslovac, a vizitat în ultimele zile orașul Constanța și st-atiunile de pe litoral, G.A.S. Călărași și G.A.C. Ceacu, din regiunea București și Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii” din București.

Sîmbătă 9 martie, delegația a fost primită de secretariatul C.C. al U.T.M., cu care a avut un schimb de păreri privind continua întărire a legăturilor de prietenie între Uniunea Tineretului Muncitor și Uniunea Tineretului Cehoslovac.în cursul zilei de luni, delegația Uniunii Tineretului Cehoslovac a părăsit Capitala, îndreptîndu-se Spre patrie.

In

de foartecare propagandistul reușește sa facă expuneri și discuții interesante, atractive. Astfel, în ultima vreme, după terminarea seminarului, in cercul nostru au fost prezentate recenziile unor cărți. împreună cu comitetul nostru U.T.M. ne-am îngrijit ca. după ședința cercului să organizăm pentru cursanți seri literare, concursuri ghicitoare, pe teme de literatură, lecturi, recitări etc.— Deseori — spunea propagandistul Constantin Zaharia — mi-am pus întrebarea : cum să procedez ca lecțiile și discuțiile să fie mai atractive pe înțelesul cursanților ? Experiența tovarășului Comeliu A- vram este foarte interesantă și eu am învățat multe * lucruri din felul în care procedează el. De la o vreme, discuțiile în cercul nostru sînt mai antrenante, curșanții se completează în discuții unii pe alții, intervin imediat cînd o problemă nu este clară. Ce am făcut eu pentru a Ie stimula a- cest interes ? De pildă, la seminarul lecției: „Frumoasă și bogată ești, patria mea", știam că mai mulți cursanți fuseseră în excursii prin țară, vizitind orașe noi, obiective industriale construite de curînd și i-am rugat să ne povestească ce au văzut în excursie. La început au făcut-o cu timiditate, apoi din ce în ce mai înflăcărat. Discuțiile pe marginea lecției au fost astfel interesante și pline de învățăminte pentru tinerii cursanți.Acesta este numai xemplu. Alt seminar cepul, de pildă, cu o pe harta regiunii marcînd și discuiînd despre obiectivele nou construite.Consfătuirea de la Fălticeni a prilejuit un viu schimb de păreri, o pasionantă discuție despre cele mai bune metode din munca propagandiștilor. Atît propagandiștii cît și responsabilii cu educația comunista din birourile organizațiilor U.T.M. au plecat cu învățăminte folositoare. Fără îndoială, că ea își va arăta roadele în creșterea conținutului educativ și a eficacității practice a învățămîntului politic U.T.M. în organizațiile U.T.M. din gurile de exploatare forestiere din raionul Fălticeni.

în cuprinsul cărții se- dau noțiunile generale cu specificarea lucrărilor ce se execută de mozaicari și faianțați; se prezintă materialele ce se folosesc la lucrările de mozaicuri și faianță, cu indicarea caracteristicilor și condițiilor de calitate. De asemenea, se descriu uneltele și utilajele folosite și șe prezintă organizarea și tehnologia executării lucrărilor.Cartea este necesară muncitorilor mozaicari și faianțari în scopul îmbogățirii cunoștin. țelor teoretice ' și practice. Poate fi folosită și de personalul de pe șantierele de construcții. care dorește să se califice în meseria de mozaicar și .faianțai’.
★Fabricarea șt mentza-ea par. chetelor — Bulbbacă Iosif. 196 pagini — 6.20 lei.Lucrarea tratează despre fabricare?. și montarea parchetelor", prezeniî.id cunoștințele necesare pentru realizarea unei producții sporite și de calitate superioară. o utilizare și o exploatare rațională, care Să dtica la o bună conservare a parchetelor.O atenție deosebită se acordă tipurilor rtoi de parchete, cum și condițiilor tehnice și tratamentelor la care este supusă materia primă.Cartea se adresează muncitorilor și tehnicienilor din sectorul industriei lemnului și din sectorul de construcții și materiale de construcții. i

Comitetul de stat pentru cultură și artă — Consiliul pentru răspândirea cunoștințelor cultural-științifice a organizat, duminică dimineața, în sala mică a Palatului R. P. Romîne, un simpozion intitulat „Matematica și viața".Au luat cuvîntul, cu acest prilej, acad. Grigore Moisi! și prof. univ. dr. Gheorghe Mi- hoc. membru corespondent al Academiei R.P.R.
★Duminică a sosit în țară o delegație a radioteleviziunii poloneze, în frunte cu tov. Wlodimierz Sokorski, președintele Comitetului de radiodifuziune și televiziune, în vederea reînnoirii Convenției de colaborare în domeniul radiodifuziunii și televiziunii cu Radio- televiziunea romînă.
xDuminică, în centrul activității culturale a orașului Iași, a fost concertul extraordinar al Filarmonicii de stât „Moldova”, la care și-a dat cursul violonistul sovietic Bezrodnîi.

★în sala Teatrului dedin Pitești a avut loc, dumini- un concurs al formațiilor

artistice din școlile profesionale și medii din orașul Pitești. Echipele fruntașe vor participa la concursul cultural artistic al școlilor medii și profesionale ce gihne. se va desfășura pe re-
★

după-amiază, în sala 
Palatului R. P. Romî-

Luni 
mică a 
ne, a avut loc prima întâlnire 
a ■ „Prietenilor 
artă al R.P.R.".

Cuvîntril de 
fost rostit de 
M, H. Maxy, i 
zeului.

La întâlnire au participat 
peste 750 de iubitori ai artei 
din Capitală.

★

Muzeului de

; deschidere a 
artistul emerit 

directorul mu

I

con-Igor
stat

La 11 martie Anton Ruh, ambasadorul R. D. Germane în R. P. Română, a organizat o conferință de presă, îp cadrul căreia a vorbit despre congreăul al VI-lea -al P-S.U.G.Au participat redactori ai presei centrale romîne, corespondenți ai presei străine și atașați de presă ai unor misiuni diplomatice. (Agerpres)
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In pragul campaniei 
agricole de primăvară 

(Urmare din pag. I)

Girbova unde s-au gitnoit doar 
30 lia din cele 90 planificate, in 
G.A.S din Sebeș, unde s-au gu- 
uoit numai 80 ha din cele 180 
cit sa prevăzut in plan,
G.A.C. din Secășel, unde mai sint 
dc gunoit încă 70 ha. Continua
rea arăturilor (mai sint de arat 
circa 5 900 ha) și întreținerea 
prin grupare și discuire a celor 
11 600 ha de arături adinei, exe
cutate toamna trecută, constituie, 
de asemenea, lucrări deosebit de 
importante pentru executarea că
rora mecanizatorii așteaptă doar 
zvîntarea terenului.

★

Procurarea semințelor de înal
tă productivitate, din soiurile 
cele inai potrivite pentru condi
țiile raionului Sebeș, a început 
incă de acum citeva luni. Prin 
Agrosem a fost deja preschim
bată cantitatea de 39 tone 
porumb hibrid generația l 
cele 68 tone planificate a 
schimba. In prezent, in fiecare 
zi continuă să se schimbe canti
tăți tot mai mari de porumb. La 
laboratorul regional de control 
al semințelor au sosit, de aseme
nea, probe din toate G.A.C.-urile. 
Ele au și primit în mare parte 
buletinele cu rezultatul analize
lor. Ovăzul, un furaj deosebit de 
important pentru animale, va 
ocupa in acest an o suprafață 
însemnată in gospodăriile agri
cole colective. Ar fi fost firesc 
ca Șl semințele acestei culturi să 
fie deja pregătite. Multe dintre 
gospodării insă, ca cele din Gir
bova, Secășel, Ludoș, Vingard 
dispun de semințe de ovăz care 
au in amestecul lor un mare 
procent de impurități, fiind res
pinse de către laboratorul de 
control. Este necesar ca organi
zațiile U.T.M. să recomande con
siliilor de conducere ale G.A.C., 
tineri cure să muncească în aces
te zile la condițioriatul semințe
lor de ovăz și pentru alte cul
turi.

de 
din 

se

ION MARIA
NICOLAE VLAȘCEANU
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un e- 1-am în- călătorie Suceava, pe larg industrial?

Paula Paușescu, cercetătoare 
stagiară la Institutul de fi
zică al Academiei R. P. Ro
mine, lucrind in laboratorul 

de raze X
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Primirea de către 
vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romine, 

Gheorghe Gaston Marin, 
a ambasadorului Elveției 

la BucureștiLuni 11 martie, vicepreședintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romine, Gheorghe Gaston Marin, a primit diență de prezentare pe sadorul extraordinar și potențiar al Elveției la rești, Emile Bisanga.
ia au- amba- pleni- Bucu-

(Agerpres)

jurarea e firească, dacă ■ ținem 
seama de procesul de continuă 
interferență a speciilor și ge
nurilor și, mai ales; de inten
ția tot mai pronunțată a scri
itorilor de a dezvălui realități 
cu caracter revelatoriu și de a 
le da o anume semnificație 
deosebită, țintind, nu o dată, 
chiar aspectul filozofic al. te
mei tratate. Folosirea unui a- 
tare procedeu dă, adesea, forță 
suplimentară mesajului și a- 
dîncimi tulburătoare operei, 
conferindu-i relief, elocvență 
și substanță. D. R. Popescu se 
numără, fără îndoială, printre 
pa'rtlzanii lui cei mai perseve- 
renți.- Mărturie -stă. șl „Umbre
la de soare”. Procedeul nu-și 
limitează însă funcția la aceea 
de simplu instrument. Ca și la 
Al. Ivan Ghilia, Fănu,i Neaga 
sau la alți scriitori mai vecni, 
el se 
unei 
tind 
unui 
gere 
rat.

La D. R. Pope&cu metafora 
de bază nu restrînge fabulația 
la citeva date fundamentale — 
pretext. Dimpotrivă, ea tinde 
să îmbrățișeze orizonturi cit mai largi, aducind sub reflec
tor o mulțime de fapte 
subordonate aceleiași idei 
centrale, metafora puscrindu-și 
prospețimea, vitalitatea și e- 
locvența. Ne referim, evident, 
la piesele de rezistență ale vo
lumului, pentru că, așa cum 
vom. vedea, nu întotdeauna in
tenția artistică ajungi să cv.- 
noas-tă intr.ucliipârile ei cpTt- 
me sau, pentm a .fi,, probabil; 
mai aproape de. adet’ăr, nu în- 
toideaung i.deea artișțieă sub
liniată de autor acoperă real
mente conținutul obiectiv al 
operei.

D. R. Popeșeu își extrage si
tuațiile epice și caracterele din 
aciualițaie, de-zbătînd probleme 
la ordinea zilei și dînd răspun
suri juste întrebărilor puse. In 
„Moroiul" evocă momente din 
timpul războiului ; in „Picata 
alba’ reconstituie atmosfera 
halucinantă a secetei postbe
lice ; în „Nabucodonosor”, 
„Pădurea" sau „Umbrela de 
soare’’ se oprește -asupra unor 
realități caracteristice satului 
nostru in perioada colectiviză
rii ; în „Ora cinci" încearcă să 
surprindă un aspect nou 
psihologia unor pescari ; 
„Căruța cu mere" tinde să na
reze, în manieră picarescă, în- 
tîmplări din viața unor tineri 
orășeni Reveniți circuri, in pe
rioada reformei agrare ; în „La 
culesul perelor” rememorează 
un episod din copilărie, pe 
fundalul ecourilor tragice ale, 
războiului in viața unui sat. 
Problematica, ,e așadar,,,,fii-, 
versa. Diversă e și. tipologia; 
D. R. Popescu manifestând, ca 
și Fănuș Neagu, o atracție par
ticulară pentru eroii intere- 
sanți și pentru sittiațiile neco
mune. Sub acest raport, lectu
ra sa se remarcă, de la început, 
printr-un soi de romantism sui 
generis, cultivînd neobișnuitul. 
Soldatul Ristea din .Moroiul” 
inventează o istorie cu un stri
goi, care terorizează pe hitle- 
riștii puși să păzească un de
pozit dc muniții; Paraschi- 
vescu din „Nabucodonosor" 
crește, zidit în grajd, un mînz; 
chiaburul Cămui din „Ploaia 
albă” cumpără cadavre pentru 
a-și impune în fața consăteni
lor puterea discreționară, iar 
copiii săracilor jnăntncă pămînt 
ars de pe țist, Zamfira se com
portă în linia Ancăi din „Nă
pasta”, lui Caragiale ș.a.m.d. 
De altfel, nuvelele la care 
ne-am referit acum sînt și cdle 
mai bine realizate din volum.

In fiecare din ele, D. R. Po
pescu a găsit o metaforă eloc
ventă care încorporează o idee

artisțică captivantă, capabilă a 
evidenția o realitate socială 
obiectivă interesantă și impor
tantă in contextul concret is
toric. Moroiul domină într-un 
fel existența morală a solda- 
ților de la depozitul de muni
ție șt a locuitorilor din orășe
lul apropiat. Prezența lui sim
bolică e o formă fantastică de 
manifestare a protestului anti
războinic, pe care oameni ca 
Ristea o știu folosi insa eu suc
ces in acțiunea de sabotare a 
comandamentului german. Mo
roiul devine, astfel, o realitate 
palpabilă în clipa eîrtd, sub 
acutul superstiției, Ristea în
treține conștient -atmosfera de 
teamă in rîndurile hitleriști-

încorporează, pfăbtic, 
viziuni ideologice, facill- 
conturarea mai exactă a 
mod personal de ințele- 

a fenomenului trUnsfigu-

lor. Paraschivescu din „Nabu
codonosor” e un țăran colecti
vist in sufletul căruia mai 
dăinuie spiritul individualist. 
La intrarea. în colectivă, nu 
declară minzul născut chiar în 
dimineața aceea. Zidește ușa. 
de la grajd și-l ascunde pe 
mînz. Luni de zile nu merge la 
lucru, pretextând că e bolnav, 
pentru a-l putea hrăni pe Na
bucodonosor. In cele din urmă, 
stratagema e descoperită : do- 
borîndu-se ușa zidită, se văzu 
„apărind (...) o arătare cu pă
rul alb și lung, cu picioarele 
subțiri și lungi ca niște trestii, 
cu copitele mari. Era un fel 
de mînz deșirat. Un monstru 
cu ochi mici.-Păși ca orb; Dar 
cînd simți aerul, se sperie, cum 
s-ar fi speriat la. lurnină, și 
fugi înăuntru”. NabuCodOno- 
sor e și el un simbol. Intr-un 
sens, e proiecția fantastică a 
lui Paraschivescu însuși, o- 
glinda individualismului exa
gerat, a ideii de stăpîn, de su
veran. Descripția finală prin 
grotescul ei, e încărcată de alt
fel de puternice sem-nificatii 
care subliniază anacronismul 
poziției lui Paraschivescu în-

tr-o societate întemeiată pe re
lații socialiste. „Ploaia albă" 
cultivă de ; asemenea, formula 
aplicată de data aceasta inten
ției.de a reliefa tragedia uma
nă, provocată de seceta ce a 
bîntuit. în țară in anii de după 
război’. Nuvela e, fără îndoială, 
printre cele mai reprezenta
tive lucrări epice scrise la noi 
pe această temă.'Ea relevă, da
rurile de analist și de poet ale 
lui D. R. Popescu, capacitatea 
lui de a. crea atmosferă și n- 
plicațille lui spre cumplit și 
fantastic.

In alte cazuri, însă, metnțo- 
ra'aleâsă nu acoperă decît un 
sector .de viață, sărăcind ast
fel Sertinificația mesajului. Ne 
referim, mai exact, la izola
rea doar a unui fenomen din 
seria ' celor reflectate. „Pădu
rea”, de pildă, deși bine scri
să, nit evidențiază decît o la
tură a biografiei încăpățîna
tului Fctnuță, cînd datele ofe
rite de narațiune se pretau a 
fi sintetizate printr-un simbol 
mai corespunzător complexită
ții psihologice a unui țăran 
iluzionat de credința că se 
poate realiza tot atît de bine și în afara colectivului. „Um
brela de soare” sau „Zmeul 
albastru" vădesc aceeași inad
vertență. Problema e, fără în
doială, mai complicată decît a- 
pare ea; la prima vedere. Ni 
s-ar putea replica, la urma ur
mei, că printr-o simplă schim
bare a titlului, obiecția noas
tră s-a destrămat. In fond, 
raportul dintre metaforă și 
materialul de viață transfigu
rat, reproduce raportul dintre 
intenție și realizare. Dacă în 
„Moroiul", „Ploaia albă’’ sau 
„Nabucodonosor" realizarea o- 
biectivă traduce exact intenția 
subiectivă. în alte nuvele 
sdu povestiri există un rizibil 
divorț între cele două cb"-r""i- 
te. E un divorț pe care 
-punem meditației lui D. R. Popescu, fiind siguri că, aprofun- 
dînd problema, va avea numai 
de'riștigat; Autorul volumu
lui pe care îl discutăm e prea

- înzestrat pentru ca, privindu-și 
autocritic creația, să nu ajun
gă; să se autodepășească. E 
ceea ce îi și dorim.

AUREL MARTIN

in 
m

Crește numărul cititorilorîn anul trecut, în întreprinderile; instituțiile, unitățile cooperatiste și șantierele de construcții din Capitală, prin difnzorii voluntari și standuri s-au desfăcut cărți în valoare de peste 22 milioane lei. Ca urmare a creșterii tot mai mari a numărului cititorilor de țoate viratele, difuzarea cărții în Capitală a crescut în 1962, pe cap de locuitor, eu aproape 10 la sută față de 1959.Pentru a veni în ajutorul celor care doresc să-și procure lucrăride specialitate, standurile din întreprinderi desfac în secții, cu prioritate, cărți legate de

!• W

-productivity® sporită
(Urmare din pag. I)

specificul meseriilor respective. Listele cu cărți întocmite pe diverse ramuri industriale și tehnice șr bibliografiile anexate la unele volume permit muncitorilor să găsească cu ușurința lectura care-i interesează.Comisiile de ingineri șinicleni din întreprinderi sprijină difuzarea cărților tehnice recb- maudîud muncitorilor cele mai lolositoare lucrări, dînd consultații, întocmind liste cu cărțile «cele mai solicitate, făcînd propuneri. pentru reeditarea luerări epuizate.

luat inițiativa de a se efectua controlul riguros al capului de serie Ia fiecare sortiment ih- tratțps>vj .m>, laminor. A fost montat un aparat de înregistrare a temperaturii în timpul perforării. Cu ajutorul lui este determinată apoi viteza optimă d.e îrjpintare a domului perforator. De asemenea, au fost întocmite diagrame care cuprind limitele de temperatură la care trebuie încălzite țaglele în funcție de calitatea și compoziția oțelului, ceea ce îi ajută pe cuptorari să regleze focul cuptoarelor în așa fel incit să fie asigurată o încălzire uniformă a întregii mase a materialului. Aceasta a dus. cum este firesc, la realizarea unor produse de calitate superioară.Paralel cu măsurile tehnice și organizatorice stabilite, în uzină se desfășoară și o largă acțiune de îmbogățire a noștințelor profesionale, cursurile de ridicare a calificării, cursuri ce sînt organizate pe specific de meșerie și grad de pregătire profesională, sînt cuprinși peste 1 400 de muncitori. De asemenea, lunar, sînt organizate conferințe tehnice. S-a căutat ea ele să cuprindă teme legate de creșterea indicilor de utilizare, de îmbunătățirea calității produselor și creșterea productivității muncii. Așa, de pildă, în planul de conferințe, sînt. prevăzute și astfel de teme : „Prevenirea defectelor mecanice, condiție de bază pentru întrețiheVea utilajului din secția laminor de 6 țoii”, „Reglarea agregatelor, condiție de bază pentru evitarea defectelor de laminare” etc.Desigur, scoțînd în relief

unele din principalele căi de sporire a indicilor de utilizare a agregatelor la Uzina de tuburi „Republica” din Cap'..a-, lă> «Ati țfutSM Servele sînt epuizate. în fiecare loc de muncă, la fiecare agregat mai există destule rezerve care, descoperite și valorificate,. pot contribui la creșterea productivității muncii, la sporirea cantității de țevi laminate. Comitetul U.T.M. va trebui și pe viitor să desfășoare o largă acțiune de mobilizare a tineretului, alături de întregul colectiv, la îmbogățirea experienței dobîndite, sporind astfel contribuția tinerilor la îndeplinirea cu. succes a sarcinilor de producție.

(Agerpres)
DESPRE CONDUITA STUDENTULUI

(Urmare din pag. I)facultate. Sever și disciplinat, el trebuie să ia parte la cursuri și lucrări, să-și organizeze bine munca individuală. Planurile noastre de studii și programele analitice sînt atît de consecvent și minuțios alcătuite încît o zi de cursuri și lucrări dă premiza activității rodnice din ziua următoare. Toate zilele u- nui semestru constituie o unitate în care nu trebuie să existe o fisură. Ceea ce, în mod disciplinat, studentul receptează la cursuri și lucrări, cu aceeași disciplină severă trebuie imediat prelucrat, cît timp impresiile sînt proaspete, în studiul individual. Un student la matematici care a pierdut în- tr-o zi elaborarea unei probleme prezentată de profesor, a doua zi. cînd i se dezvoltă o problemă care e continuarea logică a celei anterioare a pier-

dut firul și nu se mai poate orienta. Medicinistul care azi nu a învățat percuția, mîine nu va mai putea să facă legătura logică între ea și auscul- tație ; dacă el nu și-a însușit temeinic cunoștințele de fizio- patologie și de biochimie, la clinică, laborator, nu va mai înțelege nimic din metodele de diagnostic funcțional. Așadar, înainte de toate disciplină de- săvîrșită la cursuri, lucrări și studiul individual ! Disciplina în munca de zi cu zi pentru a nu ajunge în situația de a munci în asalt, in preajma examenelor, numai pentru examene sau de a amîna examenele.Ăm întîlnit într-o cameră de cămin un afiș foarte sugestiv (remarc însă că nu era bătut în cuie, pentru că membrii acelei camere aveau un profund respect pentru bunul obștesc,

pentru căminul care le' era pus la dispoziție) : „Membrii acestei camere nu au voie să lipsească de la cursuri, semi- narii, să-și amine examenele, nu au voie să ia note mai mici de 7", Desigur, nu acest afiș determina pe studenții acestui mic colectiv să fie conștiincioși, harnici, așa cum se cere unui student, ci, în primul rînd, conștiința că studenția trebuie trăită intens, respectînd toate legile ei. Dar afișul avea darul de a ține mereu trează atenția studenților că nu le este admis să-și facă concesii de la disciplina colectivului. Mi-am amintit de acest fapt, petrecut mai de mult, pentru că m-a impresionat seriozitatea cu care studenții își priveau îndatoririle lor.O altă problemă de disciplină studențească este aceea a comportării individuale în colectiv, Studentului i se oferă

astăzi o viață ordonată în cămin. Aici, mii de colegi trăiesc și lucrează disciplinat. în acest cadru, manifestările individualiste de indisciplină au rolul nefast de tulburare a activității colectivității. Cînd majoritatea colegilor se concentrează liniștit, pentru a-și pune la punct cunoștințele dobîndite, gălăgia, nepunctualitatea, neglijența, individualismul refractar și egoist nu constituie numai un rău exemplu, ci conturbă viața ordonată a colectivului. Unul singur, prin comportarea sa nedisciplinată, este în stare șă stînjenească munca unui grup întreq. sibil.Dar nu șe cultății în care studentul învață. Ea depășește acest cadru și îi cere studentului să fie și pe stradă și în societate un om civilizat, demn.

Și aceastadisciplina oprește la
este inadmi-universitarăcadrul ,fa-

Desigur că manifestările nor asemenea; studenți pot „lecuite". Dezbaterile, atitudinea față de opinia publică combativă și un rol puternic acestor studenți și necorecți. Dar așteptăm ca ei să se manifeste, să întîlnim în viața noastră din facultăți cazuri de indisciplină. Exprimîndu-mă tot in termeni medicali, noi avem datoria să luăm măsuri profilactice, să prevenim existența unor asemenea manifestări. Și tot opinia publică, exigența, munca educativă pentru dezvoltarea la studenți a unor trăsături de conduită morală înaintată, a- jută ia realizarea obiectivului pe care noi ni-1 propunem de a statornici în rîndul tuturor studenților o trainică.', disciplină.

privind învățătură, studențească, exigentă, au în educarea indisciplinati nu trebuie să

teh-

Pe ecranele CapitaleiO producție a studiourilor „Defa’ -Berlin în regia lui Kurt Maetzig
Dosarul furat

Imaginea : Gunter HauboldArno Wyszniewski, Angelica Domrose, Harry Hindemith, Hannyo Hasse
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CENIVA Lucrările Comitetului
celor 18 state pentruGENEVA 11 (Trimisul special Agerpres C. Benga transmite) : La 11 martie au continuat lucrările Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, discutîndu-se problema încetării experiențelor cu arma nucleară.Reprezentantul Statelor Unite, C. Stelle, și-a consacrat a- proape întreaga cuvîntare încercărilor de a răspunde intervențiilor reprezentanților U.R.S.S., Romîniei, Poloniei și Bulgariei din ședințele anterioare. El a încercat în fel și chip să justifice cererile S.U.A. cu privire la efectuarea unui număr mare de inspecțiiUniunea Sovietică. Stelle a căutat să demonstreze, de semenea, necesitatea discutării în primul rind a amănuntelor tehnice ale organizării acestor inspecții, urmărind să îndepărteze comitetul de la discutarea problemei de fond.Stelle a fost sprijinit de delegatul Canadei, care a insistat, de asemenea, ca numărul inspecțiilor să depășească numărul cu care este de acord U.R.S.S.Delegatul Cehoslovaciei, Karel Kurka, a subliniat că în prezent în S.U.A. se desfășoară o campanie împotriva unui acord cu privire la înce-

îna-

tarea experimentării armei nucleare.La o lună după reluarea tratativelor, a spus el, sîntem ne- voiți să subliniem cu regret că rezultatele așteptate nu au fost realizate.Reprezentanții Bulgariei și Poloniei au scos în evidență, de asemenea,, inconsistența poziției delegatului american.A luat apoi cuvîntul șeful delegației Uniunii Sovietice, S. Țarapkin, care referindu-se la cuvîntarea reprezentantului S.U.A., a declarat că poziția S.U.A. nu se bazează pe date științifice ci pe umflarea artificială a neîncrederii și suspiciunii. El a arătat că puterile nucleare occidentale încearcă să-și justifice poziția în problema controlului prin afirmația tendențioasă că Uniunea Sovietică, chipurile, ar intenționa după încheierea acordului să-și încalce cuvîntul și să procedeze la explozii subterane. Or, a subliniat Țarapkin, se știe că nu Uniunea Sovietică. ci S.U.A. și Anglia sînt a- celea care efectuează experiențe subterane, iar în prezent o asemenea este pregătită și Franța.Referindu-se la declarație a Comisiei pentru
experiență de cătreo recentă

Procesul intentat directorului
ziarului „Avghi"

Vii proteste în rîndurile opiniei
publice din Grecia

(Agerpres). — La 
Atena a început 

directorului

ATENA 109 martie, la 
procesul intentat 
ziarului „Avghi’’, P. Paraske- 
vopulos. Paraskevopulos este 
învinuit de încălcarea legii a- 
doptate în 1962 cu privire la 
așa-numitele măsuri de secu
ritate, în virtutea căreia pu
blicarea materialelor Partidu
lui Comunist din Grecia și a 
informațiilor despre activitatea 
sa reprezintă o „crimă".

Partea apărării a cerut să 
înceteze persecutarea ziarului 
„Avghi’’, întrucît legea cu pri-

Raportul Comisiei

economice 0. £ (/.

pentru Europa

vire la măsurile de securitate 
contravine constituției și De
clarației generale a drepturi
lor omului. Această cerere insă 
a fost respinsă. Procesul va 
dura pînă la 11 martie.

Măsurile luate împotriva 
ziarului „Avghi” au stîrnit un 
puternic val de proteste în 
rîndul opiniei publice din Gre
cia.

Uniunea redactorilor ziarelor 
din Atena a protestat împotri
va arestării ziariștilor, îm
potriva proceselor intentate lu
crătorilor din presă, împotriva 
încălcării libertății presei. 
Uniunea a cerut anularea legi
lor antidemocratice, care în
grădesc libertatea presei.

In același timp, la Salonic 
a fost intentat un alt proces 
ziarului „Makedonia", pentru 
criticile publicate la adresa gu
vernului.

GENEVA 11 (Agerpres). — La 10 martie, Comisia economică O.N.U. pentru Europa a dat publicității un raport în care subliniază că în cursul anului 1962 producția de oțel a țărilor socialiste din Europa a continuat să crească intr-un ritm intens, în timp ce aceea a țărilor europene capitaliste a manifestat o tendință de scădere. Raportul arată că în anul 1962 țările socialiste din Europa au produs pentru prima oară peste 100 milioane tone de oțel, cu un ritm de creștere de 8,1 la sută. Europa occidentală, adaugă raportul, a realizat o producție de oțel mai mică cu 2,3 milioane tone decît în anul 1961. înre- gistrînd un declin de 2.2 la sută. Cele mai mari scăderi ale producției de oțel au fost înregistrate în Marea Brita- nie. Spania. Austria, Germania occidentală, Luxemburg și Franța. Numai datorită creșterii producției de oțel în țările Europei răsăritene, menționează raportul, s-a reușit ca producția pe scara întregii Europe să fie cu 2,6 la sută mai mare decît în a- nul 1961

dezarmare

MANIFESTĂRI
CARAGIALE

LA PARIS Șl RABAT

ÎNCHINATE

energia atomică a S.U.A., potrivit căreia actuala serie de experiențe nucleare subterane americane contribuie foarte mult la perfecționarea bombelor nucleare, Țarapkin a relevat că acesta este unul din indiciile că S.U.A. nu se gîndesc în prezent la încheierea unui acord privind încetarea experiențelor și sînt preocupate mai mult de găsirea unor modalități de tergiversare a tratativelor.Următoarea ședință a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare va avea loc la 13 martie a. c.

PARIS. — Asociația de prie
tenie Franța-Rominia a orga
nizat recent la Paris un dineu- 
dezbatere, dedicat operei lui 
I. L. Caragiale. Scriitorul Pier
re Paraf și secretarul general 
al Penelubului, Jean de Beer, 
au prezentat expuneri despre 
viața și opera marelui scriitor 
romin.

Adunarea a fost prezidată 
de prof. univ. Ernest Labrous- 
se. Au participat numeroase 
personalități culturale france
ze, scriitori și ziariști.

Au fost prezenți N. Udrițea- 
nu, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R. P. Romine la 
Paris și alți membri ai lega
ției.

Pe șantierul de construcție a 
termocentralei din Verhne Ta- 
ghil, regiunea Sverdlovsk. A- 
ceastă termocentrală este unul 
din cele mai mari agregate al 

sistemului energetic Ural

Tratative sovieto-americane
pentru colaborare 

in domeniul cercetărilor

Evenimentele din Siria
• Arestarea unor membri ai partidului comunist
• Demonstrații la Damasc • Măsuri restrictive

impuse de noul guvern
BEIRUT 10 (Agerpres). — 

Corespondentul din Beirut al 
agenției MEN, referindu-se la 
relatările ziarului libanez „An. 
Nahar”, a anunțat Ia 10 mar
tie că au fost arestați Mustafa 
Amin, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Siria, și o serie 
membri aj acestui partid.

de

DAMASC 10 (Agerpres). — După cum transmite agenția France Presse, în dimineața de 10 martie la Damasc a sosit o delegație irakiană, condusă de Aii ■ ~ vicepreședinte de Miniștri al Din delegație nea,
Saleh El Saadi, al Consiliului Republicii Irak, fac, departe generalul Saleh Mahdi, ministrul de Taleb Hussein Chebib, trul afacerilor externe, precum și generalul Taher Yahia, șeful statului major al armatei irakiene.

aseme-război, minis-

Sehimh de scrisori intre C. C.

și C.C. il P.C. Chinez

★
RABAT. — Postul de tele

viziune Rabat a consacrat 
sîmbătă, 9 martie o emisiune 
prezentării Iui I. L. Caragiale.

----- •-----

OUAGADOUGOU 11 (A-gerpres). — La 10 martie în orașul Ouagadougou — capitala Voltei superioare — s-a deschis conferința șefilor statelor Uniunii afro-malgașe (U.A.M.), din care fac parte 12 foste colonii franceze.După cum anunță corespondentul din Ouagadougou al a- genției Reuter, la această conferință, care își va desfășura lucrările timp de 4 zile, vor fi discutate probleme economice, unificarea sistemului de învățămînt, problemele comunicațiilor poștale, telegrafice și telefonice.
Comunicatul comun

chino-laoțîaiiPEKIN 10 (Agerpres). — După încheierea vizitei oficiale a regelui Laosului, Sri Sa- vang Vathana, în R. P. Chineză, la Pekin a fost dat publicității un comunicat comun al R. P. Chineze și legatului Laos în care se arată că China și Laosul consideră că țările interesate trebuie să respecte riguros toate prevederile acor- ■ durilor de ia Geneva, să respecte independența, integritatea teritorială și neutralitatea Laosului și să nu se amestece în treburile interne ale Laosului, sub nici o formă.Partea laoțiană, se subliniază în comunicat, și-a exprimat speranța că Republica Populară Chineză își va ocupa locul ce-i revine de drept în O.N.U.în comunicat se arată că între oamenii de stat ai R. P- Chineze și Laosului a avut loc un schimb de păreri în ce privește dezvoltarea continuă a colaborării economice și tehnice între cele două țări.

HANOI 10 (Agerpres). — La 
10 martie, au sosit la Hanoi 
într-o vizită oficială, regele 
Laosului, Sri Savang Vathana, 
primul ministru al guvernului 
de coaliție, prințul Suvanna 
Fumma, și alți oameni de stat 
ai Laosului.

înalții oaspeți au fost întîm- 
pinați pe aeroport de Ho Și 
Min, președintele R. D. Viet
nam, de Ciong Tin, președin
tele Comitetului permanent al 
Adunării Naționale a R. D. 
Vietnam, Fam Van Dong, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al R. D. Vietnam, de miniș
tri ai R. D. Vietnam, reprezen
tanți ai oamenilor muncii din 
Hanoi, diplomați și ziariști.

Ho Și Min și Sri Savang 
Vathdna au rostit cuvîntări.

I

cosmice
ROMA — La 11 martie la 

Roma au început tratativele 
bilaterale sovieto-americane 
privind colaborarea în dome
niul cercetării spațiului cosmic. 
Delegația sovietică la tratative 
este condusă de academicianul 
A. A. Blagonravov, membru al 
Prezidiului Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S., iar cea ameri
cană de profesorul Hugh Dry
den, director adjunct al Admi
nistrației naționale pentru pro
blemele aeronauticii și cerce
tării spațiului cosmic. întâlni
rile delegațiilor se vor desfă
șura consecutiv la ambasada 
U.R.S.S. și cea a S.U.A. de Ia 
Roma.

în E. P. L P. din Moscova

a apărut cartea

„Despre comunism

MOSCOVA 11 (Agerpres). m 
In Editura de stat pentru lite
ratură politică din Moscova a 
apărut cartea „Despre comu
nism”, care a fost scrisă de un 
grup de savanți de vază — fi
lozofi, economiști, istorici.

în această carte, scrisă în- 
tr-o formă ușor accesibilă ma
selor largi de cititori, se arată 
cum comunismul se transfor
mă din visul de veacuri al o- 
menirii în realitate vie. Pe 
baza unui bogat material fap
tic, sînt relevate marile suc
cese care au fost obținute de 
poporul sovietic și se arată ce 
trebuie făcut pentru a apropia 
viitorul 
mul.

Cartea 
capitole : 
omenirii'. 
terială a comunismului’’, „Spre 
proprietatea comunistă unică”, 
„Comunismul și munca’’, „Spre 
autoadministrarea comunistă”, 
„Belșugul de bunuri materiale 
și spirituale", „Frumusețea 
vieții noi” etc.

conține următoarele 
: „Visul de veacuri al 
’’, „Baza tehnico-ma-

BONN 11 (Agerpres). — După cum transmit agențiile occidentale de presă-, ministrul de interne în guvernul regionalJunker, a declarat corespondenților de presă în noaptea de duminică spre luni că liderul O.A.S.-iștilor francezi, Georges Bidault, a cărui arestare fusese anunțată cu cîteva ore înainte, nu se găsește în realitate sub stare de arest, ci „a fost numai identificat” -și continuă să se afle la locuința pe care o ocupă în localitatea Steinenbach, situată în apropierea orașului Munchen. Junker a adăugat că Bidault și-a asumat obligația să nu părăsească Bavaria și să stea la dispoziția autorităților vest germane.Potrivit agenției Associated Press, locuința lui Bidault este înconjurată de polițiști vest-germani ca urmare a u- nei cereri înaintate autorităților de fostul premier francez de a „i se asigura protecția" de teama de a nu fi „răpit". Agenția Associated Press transmite, de asemenea, că în dimineața de 11 martie, Bidault, care a înaintat cancelarului Adenauer o cerere de a i se acorda azil politic în R.F.

bavarez, Heinrich
Germană a fost transportat de la locuința lui sub o puternică escortă, pentru a fi interogat de un procuror federal.„Surse oficiale din capitala Germaniei occidentale — transmite agenția Associated Press nu au făcut pînă acum nici un comentariu în problema soartei lui Bidault.După cum transmite agenția D.P.A., Bidault se afla a- proape de o lună pe teritoriul R. F,Germane. De la 6 februarie pînă la 3 martie el a locuit la hotelul „Seeblick" în localitatea Hopfen, în apropierea orașului Fussen, sub numele fals de Maurice Berger.Luni, după-amiază, agențiile de presă au anunțat că Adenauer „a refuzat să ia cunoștință” de scrisoarea prin care Bidault cerea azil politic, sau dreptul de a se stabili în Germania federală. In același timp însă, precizează agenția France Presse, la Munchen s-a a- nunțat din partea Ministerului de Interne bavarez, că „Bidault este liber în mișcările sale”, și. că el dorește „să se stabilească la Steinbach”, în landul Bavaria.

IT
MOSCOVA. La 11 martie 

s-a deschis ia Kremlin Con
sfătuirea lucrătorilor din a- 
gricultura R.S.F.S.R. — cea 
mai mare republică a U.R.S.S. 
La consfătuire participă N. S. 
Hrușciov și alți conducători ai 
P.C.U.S. și ai guvernului 
vietic.

Consfătuirea, ale cărei 
crări vor dura două zile,
discuta problemele folosirii 
cit mai bune a rezervelor col
hozurilor și sovhozurilor, a 
realizărilor științei, pentru a 
se obține în acest an — cel 
de-al cincilea an al septena- 
luluî — mari succese în’ agri
cultură și creșterea animale
lor.

so

lu-
va

PRAGA. — Secretariatul 
F.S.M. a dat publicității o de
clarație prin care salută pe 
oamenii muncii din Franța, 
sprijinitori activi ai luptei mi
nerilor francezi pentru apăra
rea libertăților sindicale și a 
dreptului de grevă. F.S.M. se 
solidarizează cu minerii gre
viști și cheamă pe toți oamenii 
muncii, în special pe oamenii 
muncii din Europa, ca prin 
acțiuni eficiente să sprijine pe 
curajoșii mineri din Franța.

MOSCOVA. — Nikita Hruș- 
ciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a pri
mit la 9 martie pe U Pe Kin, 
ambasadorul Birmaniei în U- 
niunea Sovietică la cererea 
acestuia. în cursul convorbirii 
prietenești, care a avut loc în
tre Nikita Hrușciov și U Pe 
Kin, au fost abordate proble
mele colaborării sovieto-bir-

Agențiile TASS și China Nouă transmit știri cu privire la schimbul de scrisori dintre C.C. al P.C. al Uniunii Sovietice și C.C. al P.C. Chinez.La 21 februarie 1963, — transmite agenția TASS ■— C.C. al P.C.U.S. a adresat C.C. al P.C. Chinez o scrisoare în care și-a exprimat considerentele în legătură cu necesitatea de a se întreprinde eforturi comune de către partidele frățești, în scopul întăririi unității mișcării comuniste mondiale.în această scrisoare C.C. al P.C.U.S. a reafirmat încă o dată poziția P.C.U.S., pe care a expus-o tovarășul N. S. Hrușciov, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., la Congresul al Vl-leit al Partidului Socialist Unit din Germania, cu privire la încetarea polemicii între partidele comuniste, și a propus să se organizeze întîlniri bilaterale între reprezentanții P.C.U.S. și reprezentanții P.C. Chinez și ai celorlalte partide frățești, în vederea discutării problemelor celor mai importante ale mișcării comuniste mondiale.în legătură cu această seri-

soare, așa cum s-a mai anunțat în presă, tovarășul Mao Țze-dun, președintele C.C. al P. C. Chinez, a primit pe tovarășul Stepan Cervonenko, ambasadorul sovietic în R. P. Chineză, și a avut 'u el o convorbire.în după-amiaza zilei dc 9 martie, — transmite agenția China Nouă — tovarășul Den Siao-pin, Secretar general al Chinez, l-a primit S. V. Cervonenko, tf.R.S.S. în R. P.
C.C. ai P.C. pe tovarășul ambasadorul Chineză, cn care a avut o convorbire în problema unei întîlniri între reprezentanții P.C. Chinez și ai P.C.U.S. Tovarășul Den Siao-pin a predat tovarășului S. V. Cervonenko o scrisoare a C.C. al P.C. Chinez, ca răspuns la scrisoarea din 21 februarie a C.C. al P.C.U.S. în aceste scrisori, care au fost schimbate dc Comitetele Centrale ale P.C. Chinez și P.C.U.S., sc re. afirmă necesitatea organizării unor întîlniri între cele două partide pentru discutarea celor mai importante probleme legale de mișcarea comunistă internațională contemporană.(Agerpres)

DAMASC 11 (Agerpres). — După cum a anunțat postul de radio Damasc, vicepreședintele Consiliului de Miniștri al Irakului, Saadi, care a sosit în ziua de 10 martie în Siria în fruntea unei delegații guvernamentale irakiene, a propus să se creeze comandamentul arab unit al armatelor R.A.U., Algeriei, Yemenului. Irakului și Siriei. Potrivit a- cestei propuneri, cele cinci state arabe trebuie să încheie între ele un acord care să prevadă că armatele lor vor lupta în comun împotriva „agresiunii și comploturilor" îndreptate spre răsturnarea regimurilor existente în aceste țări.DAMASC 11 (Agerpres). — La Damasc a fost dat publicității comunicatul comun siriano- irakian cu privire la tratativele care au avut loc între delegația oficială a Irakului și noul guvern al Siriei.In comunicat se spune între altele că ambele părți au discutat situația internă și internațională a țărilor arabe și măsurile care trebuie să fie luate în interesul întăririi securității celor două țări. Ambele părți au constatat înțelegerea reciprocă deplină și identitatea de vederi cu privire la unitatea scopurilor. Ele au considerat că ar fi necesar să se dezvolte contactele între Cairo și Bagdad în scopul a- propierii celor trei țări arabe, R.A.U., Republica Arabă Siria și Republica Irak.Ambele părți au ajuns la concluzia că trebuie să-și unească eforturile în scopul sprijinirii revoluției din Yemen „prin toate mijloacele posibile” și, de asemenea, au luat hotărîrea să acorde tot ajutorul moral și material necesar „Pentru crearea Algeriei a- rabe”. Cele două părți au subliniat unitatea mișcărilor din cele cinci țări arabe (R.A.U., Irak, Siria, Republica Arabă Yemen și Algeria) și necesitatea unirii politicii lor atât pe plan național cit și internațional „în interesul obținerii uhi- tății arabe și al asigurării principiului neutralității pozitive și neaderărîi la blocuri”.
DAMASC 11 (Agerpres). — 

Agenția Reuter anunță că la 
10 martie a avut loc la Da
masc o demonstrație la care 
au participat 3 000 de persoa
ne. Demonstranții purtau por
trete ale lui Nasser și scandau

lozinci în sprijinul restabilirii 
Uniunii siriano-egiptene, pre
cum și al creării unei uniuni 
între Siria, Irak și R.A.U.

Trecînd prin fața ambasadei 
Turciei, unde și-a găsit azil 
fostul prim-ministru al Siriei 
Khaled el Azem, demonstran
ții au aruncat cu pietre in 
clădirea ambasadei. Totodată, 
în alte părți ale orașului s-au 
desfășurat încă cîteva demon
strații între care demonstrația 
adepților liderului „baasiști- 
lor“ de stingă, Akram Hau
rani. Agenția Reuter a anun
țat că în urma acestor de
monstrații postul de radio Da
masc a difuzat ordinul „Con
siliului național al Comanda
mentului revoluției", prin care 
se interzice organizarea orică
ror demonstrații precum și 
„adunarea în grupuri, arbora
rea drapelelor, panourilor și 
steagurilor". î.. 
întărite patrulele 
străzi au apărut 
mașini blindate.

Agenția M.E.N.
că „Consiliul național al Co
mandamentului revoluției" 
din Siria, care este alcătuit 
din 18 ofițeri a emis ordinul 
prin care se interzice portul 
oricăror arme.a

Associated Press a- 
Damasc că noul re- 
Siria a intensificat 
de urmărire împo-

în oraș au fost 
militare. Pe 
tancuri și

a anunțat

Agenția 
nunță din 
gim din 
acțiunile 
triva liderului aripii de stingă
a partidului „Baas", Akram 
Haurani, și a fostului coman
dant al armatei siriene (pînă 
la unificarea Siriei cu Egiptul 
— N.R.), generalul Afif Bizri. 
Au fost arestați foștii prim- 
miniștri Maaruf Dawalibî și 
Maamun Kuzbari.

★
Agenția M.E.N. a anunțat că 

frontiera dintre Siria și Liban 
continuă să fie închisă. Comu
nicațiile telefonice au fost în
trerupte 
ducerea 
străine.

și a fost interzisă a- 
în Siria a ziarelor

O nouă acțiune 
antidemocratică 

a autorităților de la 
Bagdad

BAGDAD 11 (Agerpres). — 
La 10 martie tribunalul mili
tar din Irak a condamnat la 
moarte alți 25 de comuniști 
irakieni. După cum transmite 
corespondentul din Bagdad al 
agenției M.E.N., ei au fost a- 
cuzați că au opus „rezistență 
armată” noului regim din țară.

luminos — comunis-

ANGOLA. In așa numitele lagăre de muncă populația băștinașă este supusă de către colo
nialiști unei exploatări de tip sclavagist

BRUXELLES 11 (Agerpres).Ziarul „Drapeau Rouge” n 11 martie relatează că G'aston Moulin și Marc Drumond, deputați comuniști în Camera Reprezentanților din parlamentul belgian, au făcut o vizită la ambasada Irakului la Bruxelles pentru a-și exprima protestul împotriva represiunilor la care sînt supuși democrații, partizanii păcii și comuniștii irakieni.După încheierea convorbirii cu ambasadorul Irakului, deputății au declarat că sînt profund îngrijorați de soarta personalităților progresiste din Irak.
Mesajul lui Kennedy

mane, precum și unele proble
me internaționale actuale.

SCURT
cu privire la creșterea
șomajului în S.U.A

ziarului „Times” califică aceste tratative drept „încercări de a rezolva imposibilul”. Din considerente financiare, scrie el, Anglia va prefera să nu se angajeze îndată în planul american care prevede crearea forțelor nucleare ale N.A.T.O. alcătuite din submarine înzestrate cu rachete „Polaris”. Misiunea lui Merchant, scrie Pincher, comentatorul pentru probleme militare al ziarului „Daily Express”, este de a „impune Angliei în folosul N.A.T.O. alte 300 milioane lire sterline”. Pincher cere guvernului englez să respingă planul american de creare a „forțelor nucleare multilaterale” ale N.A.T.O., chiar numai pe considerentul că este costisitor. Pincher avertizează că participarea Germaniei occidentale la acest tendința ei j nucleară.
MOGADISCIO. — La Mogadiscio 

a lost semnal un contract sovieto- 
somalez cu privire la construirea 
unei stajiuni de radio cu o putere 
de 50 de kilowați. Conform con
tractului, Uniunea Sovietică va li
vra in mod gratuit Republicii So
malia utilajul pentru stațiunea de 
radio, va acorda ajutor in construi
rea clădirii sta/iunii de radio și a 
stajiunii electrice Diesel.LONDRA. — Comentatorii multor ziare engleze pun la îndoială succesul apropiatelor tratative dintre trimisul special al președintelui Kennedy, L. Merchant, care a sosit la Londra, și miniștrii cabinetului englez cu privire la înfăptuirea planului a- merican de creare a așa-numite- lor „forțe nucleare multilaterale” ale N.A.T.O. Comentatorul pentru problemele militare al

HELSINKI. — După cum rela
tează ,,Kansan Uutiset", plenara 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Finlanda, care auvut 
loc Ia 9 martie, a examinat situația 
actuală, precum și probleme legate 
de pregătirile in vederea celui 
de-al XIH-Iea congres al partidului. 
Plenara a adoptat o rezoluție in 
care subliniăză că Partidul Comu
nist din .Finlanda sprijină intruto- 
tul lupta muncitorilor și iuncționa- 
rilor slab retribuiji pentru majora
rea salariilor.

atentatori au lost comutate în închisoare pe viață. Potrivit agen
ției, aceasta este cea de-a patra 
execuție capitală, ca urmare a con
damnărilor pronunțate de tribuna
lele speciale franceze pentru parti
cipare la atentate împotriva pre
ședintelui. de Gaulle.

MOSCOVA. Duminică s-a 
înapoiat Ia Moscova A. A. 
Gromîlco, ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., din vizi
tele oficiale pe care le-a făcut 
în Norvegia și Danemarca la 
invitația guvernelor acestor 
țări.

plan de a
După

va intensifica obține arma
cum relateazăVIENA-. ____ ____ _______ziarul „Volksstimme", la Viena a avut loc recent Plenara C.C. al P.C. din Austria.Participanții la plenară au ascultat și au analizat raportul lui F. Furnberg, secretar al C.C. al P.C. din Austria, cu privire la apropiatele alegeri prezidențiale și comunicarea lui F. Hexmann, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Austria, cu privire la situația din mișcarea comunistă internațională. î

PARIS. — 'Agenția France Presse 
anunță că in dimineața zilei de 11 
martie Jean Marie Bastien-Thiry 
unul din autorii atentatului pus la cale la 22 august, anul trecut, la 
Petit Clamart Împotriva.generalu
lui de Gaulle, a lost executat prin 
împușcare. Pedepsele cu moartea 
pronunțate împotriva altor doi

SALISBURY. — După cum 
anunță agenția U.P.I., la 
martie a sosit pe neașteptate 
la Salisbury 
ședințe” al provinciei katan- 
gheze, Moise Chombe. Potrivit 
declarației unui purtător de 
cuvînt al guvernului federal, 
la aeroport, unde a sosit ve
nind dinspre Paris pe bordul 
unui avion francez, Chombe a 
fost așteptat de oficialitățile 
guvernamentale ale Rhodesiei 
de sud. El urmează să se întâl
nească cu primul ministru al 
Federației Rhodesiei și Nyas- 
salandului, Roy Welensky, iar 
apoi să plece la Elisabethville.

li

fostul „pre-

BUENOS AIRES 11 (Agerpres). 
Autoritățile argentiniene au anun
țat la 10 martie descoperirea unui 
nou complot al unor ofițeri din 
torțele aeriene, naționaliști de ex
tremă dreaptă, care au plănuit 
răsturnarea actualului guvern ar
gentinian. Agenția France Presse 
anunță că In legătură cu aceasta, 
in dimineața de 10 martie au fost 
arestate 30 de persoane printre 
care șase colonei și doi maiori. 
Potrivit agenției menționate, patru 
dintre coloneii arestați se aflau 
puși in retragere pentru că au par
ticipat la rebeliunea eșuată din de
cembrie anul trecut a generalului Cayo Alsina, fost comandant al 
aviației argentiniene. Generalul 
Alsina . urma să preia conducerea 
noii rebeliuni. Complotiștii, adaugă 
agenția, se ~ sprijineau, de aseme
nea, pe simpatiile unor comandanți

ai marinei „care nu și-au ascuns 
nici o dată tendințele lor ultrareac- 
ționare-.

Agenția Associated Press trans
mite că unități blindate au încon
jurat garnizoana brigadei a 7-a 
aeriene de la Moron, de care apar
țineau complotiștii. Toate permi
siile infanteriei marine au fost 
anulate, iar unități ale trupelor fe
derale au fost instalate in fața 
tuturor stafiilor de radio și televi
ziune din Buenos Aires.SEUL — In Coreea de sud continuă lupta pentru putere între diversele fracțiuni ale juntei militare. Guvernul a anunțat în mod oficial la martie că 19 persoane, care mai frunte ai nistrației _centrale, arestate. ' ' _ _arestate se află generalul Kim Dong He, membru al juntei militare, generalul Park Im Hang, ministru al construcțiilor. generalii Li Kiu Kwang, și Pak Ciong Am, acesta din urmă procuror șef al țării. După cum arată comunicatul oficial publicat la Seul, cei arestați sînt învinuiți că ar fi organizat un complot împotriva actualului șef al juntei militare, Pak Cijan Hi. La Seul s-a anunțat că urmează a fi operate noi arestări.KABUL. — Agenția Associated Press anunță că primul ministru al Afganistanului, Sardar Mohammad Daud, și-a prezentat demisia în seara de 9 martie. Demisia a fost acceptată de regele Afganistanului, Mohammad Zahir. El a în- ,sărcțnat, pe ministrul - minelor și industriei în guvernul Dând. Mohammad Yusuf, să formeze . ‘noul guvern.

11 între muîți membri de guvernului și admi- au fost Printre persoanele

WASHINGTON 11 Ager
pres. — La 11 martie președin
tele Kennedy a adresat Con
gresului un mesaj însoțit de 
un raport al Ministerului Mun
cii privitor la situația brațe
lor de muncă din S.U.A. In 
mesajul său Kennedy preci
zează că șomajul a devenit 
„problema economică nr. T' a 
Statelor Unite.

Subliniind, după cum trans
mite agenția U.P.I., că econo
mia americană este tot mai pu
țin în stare să asigure locurile 
de muncă cerute de o populație 
și brațe de muncă tot mai nu
meroase, președintele Kennedy 
arată că dacă actualul ritm de 
creștere a șomajului se va 
menține, numărul șomerilor se 
va ridica în 1967 la 5 500 000 
ceea ce va reprezenta 7 la sută 
din totalul muncitorilor dispo
nibili.

Raportul Ministerului Muncii 
din S.U.A., anexat mesajului, 
conține o serie de date din care 
reiese că în cursul ulti
milor cinci ani, cifra șomaju
lui a reprezentat cel puțin 5,5 
la sută din numărul brațelor 
de muncă, procent care luna 
trecută s-a ridicat la 6,1 la 
sută, cel mai înalt nivel al șo
majului din ultimele 18 luni; 
nefolosirea capacității totale 
de producție a economiei ame
ricane reprezintă o pierdere a- 
nuală de aproape 40 miliarde 
de dolari în mărfuri și servicii. 
Numai în 1962, S.U.A. au pier
dut 1 miliard de zile muncă, 
din cauza șomajului total al 
unui număr de 4 000 000 mun
citori și al șomajului parțial al 
unui alt mare număr de mun
citori.REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București. Piața „Scînteii”, Tel. 17.60.10, Tiparul : Combinatul Poli grafic „Casa Scînteii”/


