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i ntroducerea unor 
j metode înaintate 
\ în laminare a pre

ocupat și preocupă 
permanent colec
tivul de muncă al 
uzinei noastre. De

mai bine de trei ani, aplicînd 
indicațiile Directivelor Congre
sului al Ill-lea al P.M.R., fo
losim cu succes laminarea în 
toleranțe negative. în ce cons
tă această metodă ? în reali
zarea unor profile de dimen
siuni cît mai apropiate de cele 
cerute de norma de laminare, 
în încadrarea în cîmpul de to
leranțe, în dimensiunea cea 
mai restrînsă.

Laminarea în toleranțe ne
gative permite ca din aceeași 
cantitate de metal (de pildă, 
la 10 tone de tablă de 
0,5 milimetri rezultă în 
plus 220 foi) să se obți
nă mai multe produse. Nu
mai în anul 1962, prin aplica
rea acestei metode, colectivul 
uzinei noastre a reușit să eco
nomisească peste 3 600 tone 
oțel.

Aplicarea acestui modern 
procedeu de lucru este condi
ționată de doi factori: de pre
gătirea tehnică a producției în 
bune condiții și de însușirea

A

oamenii a fost in această pri
vință hotărîtoare. De ce spun 
aceasta ? Cîmpul de toleranțe 
îl permite laminatorului să lu
creze în limitile admise de 
STAS — și la plus și la minus. 
Muncitorul, ca să nu greșească, 
preferă să lamineze la pozi
tiv. Dar în acest caz se pierde 
mult oțel. Este vorba deci de 
a convinge pe fiecare munci
tor că este necesar să-și ridice 
permanent calificarea, să fo
losească toate posibilitățile 
tehnice pentru a lamina în to
leranțe restrînse.

Peste 70 la sută din munci
torii secțiilor noastre de lami
nare sînt tineri. Ei au ieșit în 
anii din urmă de pe băncile 
școlii profesionale. Organizația 
U.T.M., îndrumată de comite
tul de partid, a stimulat acti
vitatea tinerilor pentru apli
carea metodelor înaintate de 
lucru. în multe adunări gene
rale U.T.M. au fost dezbătute 
asemenea probleme : „Cum la
minăm — în toleranțe pozitive 
sau negative ?”, „Importanța 
respectării procesului tehnolo
gic pentru laminarea în tole
ranțe negative" și altele.

Munca politică precum și 
alte acțiuni inițiate de organi
zația U.T.M. i-au mobilizat pe 

tineri la însuși
rea metodelor t avansate de lu
cru. Schimbul 
condus de Ion 
U h e r - în 

M care majorita
tea muncitori
lor sînt tineri 
— laminează în 
toleranțe nega
tive peste 90 la 
sută din întrea
ga producție. 
85 la sută din 
producția 
minorului
platine este rea
lizată la limite
le inferioare ale 
cîmpului de to
leranțe. Și la 
laminorul de 
profile metoda 
s-a extins la a- 
proape 50 la 

producția curentă, 
de oțel rezultată din
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temeinică de către toți munci
torii a acestei metode. Ce s-a 
făcut practic la noi în acest 
sens ?

Am pornit de la premiza că, 
pentru a lamina în toleranțe 
negative, trebuie să te îngri
jești, în primul rînd, de îmbu
nătățirea continuă a calității 
materiei prime cu care lucrezi. 
Aceasta, deoarece numai o 
materie primă care întrunește 
toate calitățile permite o lami
nare optimă în cîmpuri cu to
leranțe restrînse. în această 
privință noi ne-am îndreptat 
eforturile în două direcții. Pe 
de o parte, am acordat o mare 
atenție stabilirii unor măsuri 
de prevenire și eliminare a 
defectelor pe care le mai pre
zintă oțelul elaborat în uzină 
(incluziuni eterogene pe supra
față, picături reci, bavuri la 
bază etc). Pe de altă parte, am 
început și continuăm experi
mentările pentru obținerea 
unei noi calități de oțel și a- 
nume — oțelul semicalmat. 
Din acest oțel, care are o struc
tură cristalină mai bună, am 
obținut la laminare cu 10-15 ia 
sută mai multe produse.

Prima operație la care se 
supune materia primă la la
minare este încălzirea. Reali
zarea unei încălziri omogene a 
lingourilor constituie una din 
condițiile principale în obține
rea unei cantități sporite de 
produse laminate în toleranțe 
negative. Datorită măsurilor 
luate — îmbunătățirea regimu
lui termic de lucru, automati
zarea parțială a unor cuptoare, 
reglarea automată a proporției 
gaz-aer etc, am reușit ca la la
minorul de platină să reducem 
în mod evident pierderile prin 
oxidare.

Un alt factor important spre 
care ne-am îndreptat atenția 
l-a constituit reglarea cu pre
cizie a instalațiilor. Aici am 
pus un mare accent pe meca
nizarea operațiilor respective, 
în prezent reglarea cajelor la 
laminorul de tablă, precum și 
a cajei-finisoare a laminorului 
de platină se face mecanizat. 
Aș vrea să remarc în această 
privință și contribuția unor 
tineri din serviciul nostru de 
concepție. Colectivul de pro- 
iectanți condus de tînărul Mi
hai Chelmu a conceput și rea
lizat dispozitivul de reglaj me
canic de la laminorul de pla
tine ceea ce a dus la reduce
rea completă a timpului ma
nual de reglaj. în acest fel se 
realizează 
ducție de 
tine.

Aceasta 
rile luate 
de conducerea uzinei pentru 
extinderea laminării în tole
ranțe negative. Ele n-ar fi dus 
la rezultatele amintite dacă 
metoda ca atare n-ar fi fost 
îmbrățișată de aproape toți 
laminatorii noștri. Munca cu

sută din 
Economia 
laminarea în toleranțe nega
tive, în primele 2 luni, se ri
dică la peste 250 tone oțel.

Am vorbit pînă acum despre 
rezultatele obținute de colecti
vul nostru în gospodărirea 
metalului. Noi sîntem convinși 
că mai dispunem încă de re
zerve pentru a realiza econo
mii și mai mari. Este nece
sară, astfel, dotarea cuptoare
lor cu aparataj termotehnic. 
Din calculele făcute de specia
liștii noștri rezultă că, dato
rită faptului că regimurile de 
ardere nu sînt automatizate, 
noi pierdem anual, prin oxi
dare însemnate cantități de 
oțel. Apelăm și pe această 
cale la direcția de resort din 
M.M.C.M. pentru a urmări eu 
mai multă consecvență dota
rea unităților sale cu apara- 
tajul termotehnic necesar.

Alte probleme sînt strict in
terne și pentru rezolvarea lor 
se impune să acționăm neîn- 
tîrziat. Serviciul nostru tehnic, 
în care lucrează și mulți tineri, 
va trebui să găsească soluții 
mai eficiente pentru extinde
rea metodei de elaborare a o- 
țelului semicalmat, care dă re
zultate dintre cele mai bune, 
pentru mecanizarea unor ope
rații foarte importante cum 
sînt cele de manipulare, de 

verificare și de control.
Unele rezerve de economi

sire a metalului sînt legate di
rect de munca laminatorilor. 
De aceea îmi permit să 
cîteva recomandări.

Tinerii care lucrează în 
ția de laminare a tablei 
buie să acorde o mai mare 
atenție respectării disciplinei

„Ziua inginerului 
și a tehnicianului

Da Uzinele „Strungul' 
Arad a fost inițiată o nouă 
formă de documentare tehni- 
co-științifică a inginerilor și 
tehnicienilor, cu scopul apli
cării în producție a procedee
lor tehnicii moderne. Siptămî- 
nal, la cabinetul tehnic al 
uzinei, se organizează „ziua 
inginerului și a tehnicianului", 
în care specialiști cu o temei
nică pregătire în construcția 
de mașini țin conferințe, expu
neri, dau consultații tehnice. 
Această nouă formă de îmbo 
gățire a cunoștințelor tehnice 
profesionale ale cadrelor de 
specialiști a permis colectivu
lui Uzinei „Strungul” să extin
dă numeroase procedee de 
cru moderne.

Exemplul acestei uzine 
fost urmat și de alte mari 
treprinderi din Arad.

Muncitor
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însămînțarea

tineretului

Pentru strungarul Gheorghe Vlădea de la Fabrica de scule Rîșnov, 
fiecare piesă prelucrată înseamnă un examen al calității. în cu

rînd el se va afla în fața unui alt examen : maturitatea.
Foto : N. STELORIAN

Numeroase gospo
dării agricole colecti
ve din raioanele de 
cîmp ale regiunii 
Ploiești, au început 
însămînțarea culturi
lor din prima epocă. 
Ajutate de mecani
zatorii din S.M.T., 
care pînă acum au

arat aproape 10 000 
hectare din terenuri
le destinate acestor 
culturi, cele peste 30 
de gospodării agricole 
colective din raioa
nele Ploiești, Mizil și 
Buzău au însămânțat 
mai mult de 1000 
hectare cu mazăre
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Prin școlile ploieștene 

în pragul 
încheierii

trimestrului II

timpurie, trifoi și alte 
culturi.

Paralel cu însămîn- 
țările, colectiviștii fac 
lucrări de îngrijire 
a semănăturilor de 
toamnă, aplicînd în
grășăminte suplimen
tare celor ieșite mai

prima epocă
slab din iarnă, iar 
acolo unde este ne
cesar, sînt săpate 
șanțuri de scurgere și 
puțuri absorbante de 
evacuare a apei de 
pe semănături.

(Agerpres)

Colectiviștii din Cătrunești, raionul Urziceni, pun în valoare o nouă sursă venituri
pentru dezvoltarea averii obștești. Prin construcția unui dig vor amenaja un iaz de 14 hec
tare care va ii populat cu pește. Apele de aici vor ii iolosite și la irigarea unei suprafețe 

de 100 de ha de grădină și cultură de cîmp.
Foto : I. CUCU

£E FTiQFWEȚI PENTRU MOI II?
A
Iși spun cuvântul lectori și cursanți, la sfârșitul

primului an al învățământului agrozootehnic de trei ani

Oră de curs la Institutul 
agronomic din Craiova

Ing. ANDREI DUMITRU 
directorul Uzinelor 

„Oțelul roșu”

Foto : N. STELORIAN
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n perioada aceasta, în marea majoritate a 
gospodăriilor agricole colective, s-au în
cheiat cursurile primului an al învățămîn- 
tului agrozootehnic cu durata de 3 ani. Un 
prilej potrivit pentru a face o analiză plină 
de învățăminte asupra desfășurării proce
sului de învățămînt agricol de masă.

Cei circa 800.000 de țărani colectiviști care au parti
cipat la cursuri și la demonstrațiile practice, și-au îmbo
gățit simțitor cunoștințele agricole. Se realizează astfel 
una din sarcinile trasate de partid : înarmarea țărăni
mii colectiviste cu cunoștințe agrozootehnice în vederea 
sporirii producției agricole și pentru întărirea economi- 
co-organizatorică a gospodăriilor colective. Ei au de
prins metode noi de cultivare a plantelor, de îngrijire 
și creștere a animalelor. Apoi au învățat multe lucruri 
noi privind celelalte sectoare de producție din gospo
dăria colectivă : legumicultură, pomiviticultură etc. Fi
rește că aceste cunoștințe noi au contribuit într-o mare 
măsură la ridicarea calificării tuturor cursanților. Nive
lul de cunoștințe al colectiviștilor a crescut datorită 
predării de către cei mai mulți lectori a unor lecții in
teresante, adaptate la specificul gospodăriei respective 
ți organizării demonstrațiilor practice care i-au ajutat
pe cursanți să-și însușească noile cunoștințe agricole cît 
mai temeinic. Lucrul acesta a fost deja demonstrat cu 
prilejul ținerii adunărilor generale de dezbatere a pla
nului de producție pe anul 1963, qu prilejul adunări
lor pe brigăzi, cînd colectiviștii, stăpîni pe un bagaj 
serios de cunoștințe agrozootehnice, au făcut propuneri 
valoroase privind folosirea tuturor posibilităților și re
surselor de sporire a producției agricole, îmbunătățirea 
organizării muncii etc.

Primul an de învățămînt agricol a scos la iveală și 
unele elemente valoroase de experiență care trebuie 
generalizate în anii următori. Unii lectori au pus un 
mare accent, în timpul predării lecției, pe folosirea ma
terialului didactic-ilustrativ. Apoi după predarea teo
retică a lecției, lectorii au organizat cu cursanții demon
strații practice. Bunăoară, lectorul Virgil 
ner agronom al gospodăriei colective din 
regiunea Dobrogea, a organizat aproape la toate lecțiile 
demonstrații practice. După ce a predat lecția despre 
tipurile de sol, a ieșit în cîmp cu toți cursanții și au 
săpat o groapă pentru a putea studia „pe viu" orizon
turile solului. Cînd au studiat lecția despre îngrășă
minte, cursanții au făcut ei înșiși o platformă de băle
gar sub îndrumările inginerului. în zootehnie, unele de
monstrații practice, ca aceea a folosirii grosierelor în 
hrana animalelor au devenit metode de lucru perma
nente pentru îngrijitori. La gospodăria colectivă din 
Becichereoul Mic, regiunea Banat, lectorul Mircca Nea- 
gu a organizat periodic, cu cursanții concursuri „Cine 
știe, cîștigă" pe temele tratate la învățămîntul agro
zootehnic de masă. Numeroși lectori, pentru a veni în 
sprijinul cursanților, au întocmit planșe, grafice, scheme, 
au alcătuit colecții cu plantele cultivate în gospodăria 
colectivă.

La încheierea cursurilor majoritatea lectorilor au or
ganizat lecții și seminarii recapitulative cu care prilej 
s-a vorbit mai ales despre metodele agrotehnice care 
trebuie aplicate în prezent, în campania de însămîn- 
țări. Aceasta, ținînd seamă, bineînțeles, de specificul 
culturilor din fiecare gospodărie colectivă. Mulți dintre 
lectori, acuma, cînd au început lucrările de campanie,

Badea, ingi-
Valul-Traian,

le explică colectiviștilor cum trebuie aplicate în prac
tică cunoștințele însușite la cursuri. Este o metodă bună, 
care trebuie generalizată. Pentru aprofundarea și veri
ficarea practică a cunoștințelor agrozootehnice învățate 
la cursuri, este de asemenea, necesar ca toți lectorii să 
organizeze în gospodăriile colective loturi demonstra
tive pe care să aplice întregul complex de reguli agro
tehnice împreună cu cursanții, precum și grupe de ani
male care să fie îngrijite și furajate de cursanți.

Firește că mai există destule posibilități de îmbună
tățire a procesului de învățămînt agrozootehnic de 
masă. Dorind să aflăm părerile cu privire la măsurile 
ce se pot lua în acest sens pentru anul ce vine, am în
treprins de curînd o anchetă printre lectori, cursanți, 
președinți de gospodării agricole colective și brigadieri. 
Ei au făcut numeroase propuneri, au dat diferite su
gestii cu privire la îmbunătățirea manualelor, a desfă
șurării lecțiilor și demonstrațiilor practice, a folosirii și 
îmbogățirii materialului didactic-intuitiv. Redăm, pe 
scurt, aceste propuneri și sugestii.

Despre manuale
Subliniind faptul că manualele editate anul trecut de 

Consiliul Superior al Agriculturii au fost de un real fo
los pentru cursauți în procesul de însușire al noilor cu
noștințe, un grup de ingineri agronomi și zootehnicieni,

(Continuare în pag. a IlI-a)

ar fi în mare măsu- 
și condițiile create

anual în plus o pro- 
peste 200 tone pla-

VASILE CĂBULEA 
PETRE GHELMEZ

(Continuare in pag. a IlI-a)

MUZEULUI

aduselumină

Eliberare,după carac-

țara

Co- 
sînt 
le

na-

este deschis 
celor ce vor să se a- 
de arta plastică. Cer- 
menirea să realizeze 
largi de popularizare,

chemată să pună 
înnoirile

I
Sonde saline date în exploatare

Recent, la Salina Ocna Mureș, a fost dat în 
exploatare un nou grup de sonde, care asigură 
întreaga cantitate de sare sub formă de sara
mură, necesară uzinei de produse sodice din 
localitate. Asemenea sonde au mai fost înăl
țate în ultimele luni la salinele Ocnele Mari și 
Cacica.

In prezent se fac pregătiri pentru instalarea 
unor noi sonde care să asigure necesarul spo
rit de materie primă Combinatului chimic de 
la Borzești.

Oaspeți ai
Două brigăzi de 

cercetători de la fili
ala din Cluj a Aca
demiei R. P. Romîne, 
au fost, recent, oas
peții colectiviștilor 
din comunele Deușu 
și Chințeni, regiunea 
Cluj. Cercetătorii au 
răspuns, cu acest pri
lej, numeroaselor în-

colectiviștilor
treburi puse de colec
tiviști, referitoare la 
situația internaționa
lă, la zborurile cos
mice, la o serie de 
probleme privind o- 
riginea omului, utili
zarea unor substanțe 
chimice în agricultu
ră etc.

(Agerpres)

lu-

a
în-

Ba v •
r i g a zi 

raionului Botoșani, 
învățătorii au orga- 
științifice care dau 

asupra

(Agerpres)

în satele 
profesorii și 
uizat brigăzi 
explicații colectiviștilor 
apariției vieții pe pămînt, orginii 
omului, rolului vitaminelor în 
alimentație etc. Asemenea brigăzi 
au alcătuit și cadrele didactice 
din satele raionului Dorohoi,

științifice
pentru a lămuri colectiviștilor o 
serie de noțiuni din diferite do
menii ale științei. Ei au ținut și 
conferințe pe teme ca : „Dezvol
tarea și apărarea avutului ob
ștesc în G.A.C.”, „Cultura — bun 
al întregului popor” etc.

în numeroase cercuri de citit, 
profesorii din comuna .Viișoara,

I a sate
raionul Turda, prezintă cele mai 
noi volume de literatură politi
că, beletristică și agrozootehnică, 
în urma acestor acțiuni, 22 de 
tineri din comună au devenit 
purtători ai insignei „Prieten al 
cărții”, iar alți 22 de colectiviști 
s-au înscris la concursul „Iubiți 
cartea”,

în sala de cultură a secției 
presă, de la Uzinele „Tracto
rul”, s-a deschis o expoziție de 
pictură a frezorului Lucian 
Zaharia. Expoziția, care este 
vizitată zilnic de numeroși 
constructori de tractoare, cu
prinde lucrări realizate de pic
torul muncitor, în timpul ce
lor trei ani, cît a fost elev al 
școlii populare de artă din 
Brașov. Cea mai mare parte 
din tablouri înfățișează aspec
te din activitatea uzinei de 
tractoare și imagini din noul 
cartier muncitoresc. Asemenea 
expoziții a mai deschis, în ca
drul uzinei, și muncitorul Ion 
Olteanu, precum și ceilalți 
membri ai cercului de artă 
plastică „Tractorul”. Cu toții, 
lucrează acum la alte lucrări 
inspirate din viața și munca 
constructorilor de tractoare și 
a muncitorilor de pe șantierele 
de locuințe.

• (Agerpres)

uzeul de artă al 
R.P.R. a avut de
sigur și pînă acum 
mulți prieteni, 
lecțiile sale 
un minunat 
zaur de artă 

țlonală, și universală, iubit de 
tineret, de oamenii muncii 
dornici de frumos, apreciat 
peste hotare. Interesul larg 
pentru arta plastică a născut 
ideea organizării unui cerc de 
prieteni ai muzeului — o acțiu
ne permanentă, care a suscitat 
un interes larg, justificată prin 
bogăția muzeului nostru de 
artă. Cunoașterea artei plastice 
se integrează muncii de cultu
ralizare și educație artistică, 
la care participă milioanele 
de oameni ai muncii din 
noastră.

S-ar putea părea că 
plastică nu cere — așa 
cere muzica— o introducere 
specială : imaginile pe care le 
creează sînt concrete și fie
care, privind o pictură într-o 
sală de muzeu, va defini ade
văratul ei înțeles.

Dar lucrurile nu stau chiar 
așa. Arta plastică are un lim
baj specific, în cursul milena
rei sale existențe a născut di
ferite orientări și diferiți crea
tori au văzut lumea din jur 
fiecare în felul său. Arta pla
stică a fost dintotdeauna tere
nul înfruntării viziunii reali
ste, credincioase adevărului 
vieții, cu viziunea antirealistă, 
aservită claselor exploatatoare. 
Depășind sălile muzeelor, arta 
plastică autentică, servind 
idealurile celor mulți, ne dez
văluie frumusețea naturii, ne 
insuflă respectul pentru acti
vitatea umană transformatoa-

re, ne face cunoscute idealurile 
de libertate și dreptate care au 
însuflețit pe adevărații artiști 
din toate timpurile.

De aceea inițiativa creării 
unui cerc de prieteni ai mu
zeului are o deosebită valoare 
educativă. în intenția organi
zatorilor, cercul 
tuturor 
proprie 
cui are 
acțiuni 
de lămurire a problemelor le
gate de înțelegerea, interpre
tarea și atitudinea față de fe
nomenul plastic.

arta 
cum

!

O inițiativă 
interesantă 

în educarea

a
estetică 
tineretului

Prima etapă în activitatea 
cercului este un ciclu de șapte 
conferințe. Succesiunea teme
lor, deși cronologic ordonată, 
prezentând marile fenomene 
de artă din Europa timp de 
aproximativ 500 de ani, urmă
rește și dezbaterea unor pro
bleme critice. Tinerii prieteni 
ai muzeului vor face la în
ceput cunoștință cu arta feu
dală din Țările Romînești, cu 
tradițiile ei populare și carac
terul viu, legat de viață. O 
conferință este rezervată Re
nașterii și noului pe care ea îl 
aduce în arta plastică. După

analiza barocului, a neoclasi
cismului și romantismului, o 
lecție despre realismul critic 
are menirea să dezvăluie pa
tosul demascator și democra
tismul propriu creației unor 
artiști plastici din secolul tre
cut. O conferință urmărește 
drumul de la impresionism la 
abstracționism, făcînd critica 
artei decadente occidentale 
contemporane. Urmează apoi 
analiza artei romînești con
temporane, 
in
în creația artiștilor plastici 
de ‘
ferul militant, profund popu
lar al artei noastre noi. 
Conferențiarii — pictori, cri
tici de artă, cercetători ai mu
zeului — vor ilustra informa
ția științifică prin proecții, re
producând piese din fondurile 
muzeului sau din marile colec
ții ale lumii. Ciclul îmbrăți
șează astfel aspecte varfyte, de 
istorie, de problematică) face 
aprecieri critice, prezintă di
verse modalități de expresie 
plastică — pictură, sculptură, 
grafică, artă decorativă — - și 
promite un început interesant 
al unei activități ce se pa îm
bogăți în viitor.

Acest ciclu de conferințe 
deschide o activitate care se a- 
nunță interesantă și variată și 
este doar o primă luare de 
contact cu iubitorii de artă în- 
tr-un ciclu sintetic. Pentru 
viitor, cercul de prieteni ai 
muzeului plănuiește organiza
rea unor cursuri de inițiere 
plastică în marile întreprin-

MARIANA CELAC
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LA PANOUL FRUNTAȘILOR

Principalul:
studiul individual

Ai un ideal în viață ? Vrei 
ia devii un om folositor so
cietății, stimat și respectat ? 
De tine depinde în primul rind, 
_d.e modul în care tu însuți te vei 
strădui să înveți, de modul în 
care vei munci zi de zi cu per
severență. Cei mai mulți elevi din 
Școala medie nr. 1 înțeleg bine 
acest principiu și se conduc dună 
el. Am întîlnit într-una din cla
sele a XI-a cinci elevi care ne-an 
impresionat priu seriozitatea și 
răspunderea cu care se pregă
tesc. Iată numele lor. Andreoin 
Tudor, Costache Tudor, Dumi
trescu Corneliu. Roșu Anton, și 
Staicu Andrei. Toți sînt elevi 
fruntași. Ei sînt nu numai co
legi de clasă, ci și prieteni, în
vață adesea împreună.

— De fapt. nu învățăm îm
preună — spune Staicu. Fiecare 
studiază individual. împreună 
doar repetăm, sintetizăm, apro
fundam sau ne împărtășim unii 
altora noutățile aflate din alte 
manuale sau din cărți de specia
litate, Avem foarte mult de învă
țat — pentru cursuri, pentru ma
turitate, pentru examenul de ad
mitere — și n-o vom putea scoate 
Ja capăt fără un studiu sistematic, 
fără un plan care sa fie respec
tat cu strictețe. fără multă 
muncă...

Da, fără multă numea nu se 
poate realiza ceva trainic. Și 
Staicu, și Andreoiu, și toți cei
lalți au înțeles bine acest lucru. 
Ei știu ce vor de la viață, au 
un scop, un ideal. Unul vrea să 
urmeze arhitectura, altul politeh
nica. Conștiința pe care o au că 
se pregătesc pentru a deveni fo
lositori societății constituie mobi
lul activității lor. Ei și-au impus 
fiecare pentru sine un program 
sever, se apleacă cu îndîrjire 
asupra cărților hotărîți să le 
smulgă toate tainele. Asemenea 
lor sint mulți elevi la Școala me
die hr. 1. Colegii lor îi cunosc, 
profesorii le prezic un viitor fru
mos. Mai găsim însă, la aceeași 
școală, și altfel de elevi, dintre 

aceia care cred că de învățătura 
lor trebuie să se preocupe orga
nizația U.T.M., părinții, profeso
rii — numai ei nu. Și, în con
cluzie, îi lasă pe toți să se fră- 
mîute, iar ei nu se îndură nici
cum să renunțe la plimbările 
fără rost pe bulevard pentru a 
st aauca, in sfîrșit. de carte. Din 
păcate, acești elevi sînt adesea 
încurajați iu atitudinea lor de 
modul in care reacționează co
lectivul fafâ de ei. Să luăm, de 
pildă, clasa a X-a D reala. Anei 
trecut, această clasă era • clasă 
bună. In anul acesta, situația e 
alta. Pe trimestrul I. mult: elevi 
an rămas corijcnți. Faptul acesta 
a fost un adevărat semnal de i- 
larmă pentru biroul V.T.M- ta 
prima adunare generală U.T.M. 
deschisă, pe ordinea de zi. a 
pusă învățătura. Adunarea a fost- 
e drept, mai mult un proces al 
notelor, totuși, ca a scos in evi
dență un lucru esențial : câ ne
tele proaste s-au obținut datorita 
faptului că unii elevi n-au privit 
cu destul simț de răspundere da
toria de a învăța, că, in loc să 
învețe zi de zi, pe baza unui plan 
individual de studiu, respectind 
programul zilnic, ei, dimpotrivă, 
au învățat la întimplare. cind 
au avut dispoziție, ocupîndu-se 
mai mult de distracții, de «port, 
de filme, de plimbări fără ro*t 
prin oraș etc. Ne-am fi așteptat 
ca în urma unei asemenea con
statări. adunarea generală U.T.M. 
să ia eficiente măsuri. Xici vorbă 
de așa ceva. S-a hotărî! doar or
ganizarea grupelor de ajutorare, 
(uu de întrajutorare) care, deși 
în mai multe variante, se redu
ceau în esență la faptul că elevii 
cu rezultate slabe erau dați în 
grija elevilor fruntași. Munca 
educativă, plină de conținut, a 
fost astfel înlocuită cu niște mici 
„societăți de ajutor filantropic" 
cum le numea, pe bună dreptate, 
un elev, deși aici nu e vorba de 
infirmi, de incapabili, ci de le
neși și chiulangii. Grupele de 

ajutor n-au făcut decît să le în
tărească ideea că alții, nu ei tre
buie să se ocupe de învățătura 
lor. Un exemplu concludent în 
acest sens îl constituie din acea
stă clasă așa zisa grupă de întra
jutorare formată din eleva Xiță 
Elena care îl ajută pe colegul ei 
Popa Aurel. Numai că Popa Au
rel în loc să înțeleagă cum tre
buie acest ajutor, bate toată ziua 
mingea așteptînd ca Xiță Elena 
să termine de făcut temele pen* 
tru ca apoi să vină și el să le ia 
de-a gata.

Deșira.*. câ-I ajutăm pe i ategril 
rămas iu urmă ia m<ă$ăturâ sa» 
care a pornit-o pe un drum gre
șit. iasă să-l ajutăm iu primul 
rind. pe pianul educației : aă-i 
dezvoltăm simțul de răspundere, 
conștiința cetățenească, să-l fa
cem aă înțeleagă câ ei are o da
torie fată de aocietatea care-i 
poartă de grijă, că nu i ae cere 
in .chimb decit sa invețe.

Am vorbit despre clasa a X-a 
D reală, dar la fel ne putem re
feri și Ia alte clase. Comitetul 
V.T.M. pe p<-oal« (secretar Sofia 
Lungul eu trebui să îndrume 
mai aerios comitetele U.T.M. ți 
birourile U.T.M. pentru ca aces
tea aă desfășoare o susținută acti
vitate politico-educativă în spri
jinul învățăturii. Să fie organi- 
zate la nivelul clasei sau al anu
lui acțiuni care să contribuie la 
educația comunistă, in adunările 
generale să fie dezbătute de la 
caz Ia caz teme ca „Învățătura — 
datoria patriotică", „Cum ne 
pregătim pentru viață" etc, să fie 
creată o opinie de masă împo
triva chiulangiilor, leneșilor, in- 
disciplinaților.

Să realizăm ca fiecare elev 
privind cu seriozitate, cu răspun
dere învățătura, să se aplece mai 
mult asupra cărților. să-și pe
treacă cu mai mult folos timpul, 
să obțină, în consecință, rezultate 
tot mai bune în pregătirea sa.

AUREL GEORGESCU 

i în fiecare școală din Ploiești 
j am cunoscut numeroși elevi 
. care obțin numai note bune 
I și ioarte bune. Secretul 
j succeselor lor este ioarte 
I simplu de aliat: pasiunea 
I pentru învățătură, dorința 

de a-și iorma o multilate
rală pregătire în anii de 

; scoală îi îndeamnă să dove- 
| dească perseverentă și sir 
' guintă în studiu, să-și gos- 
i podărească bine timpul. Vă 

prezentăm pe ci|iva dintre 
ei: Silvia Nicolae — clara 
a Xa C reală, Școala medie 

j „1. L. Caragiale' ; Dumitra 
| Dragomir — clasa a TX-a. 
■ Școala medie „A. Toma* ;
Ghîță Constantin — clasa a
XI-a A și Geta Gheorghe

I clasa a X-a D de la Școala 
medie „Al. I. Cura*.

Foto : N. STELORI AN

După ce lecția a fost învățată de fiecare în parte, cei cinci colegi și prieteni pe care-i vedeți în fotografia noastră, 
elevi în clasa a XI-a A reală, de la Școala medie „I. L. Caragiale” obișnuiesc să se consulte, să-și verifice cunoș

tințele.

ARICIUL 
ÎN SCOALĂ

In raidul efectuat de noi prin școlile medii 
din Ploiești, ne-a însoțit ți Ariciul. Iată CÎ- 
teva din constatările sale :

Prin unele școli, mai există și astfel de 
grupe de „întrajutorare” (ca cea din clasa a 
X-a D reală, a Școlii medii nr. 1, formată din 
Niță Elena și Popa Aurel), în care, un elev 
leneș e dat in grija unui fruntaș. Rezultatul ? 
Iati-l:

HO

N. E. :Nu vii să facem temele ?
P. A.: Nu vezi că am treabă?! Fă-Ie tu 

singură și, cînd le termini, vin și eu să le co
piez.

Î
nvățătura a for
mat obiectul mul
tor adunări gene
rale ale organiza
țiilor U.T.M. din 
Școala medie „Al 
I. Cuza”. Fie că 

s-au discutat rezultatele obți
nute în trimestrul I, fie că s-a 
vorbit despre colegialitate, ori 
despre felul în care se pregă
tesc pentru viață, ele au în
cercat să răspundă problemei: 
elevii folosesc pe deplin anii de 
școală pentru acumularea unor 
bogate și temeinice cunoștin
țe ? Intr-un cuvînt, își fac da
toria de elevi ?

O asemenea adunare a fost 
cea ținută în organizația 
U.T.M. a claselor a XI-a. Răs- 
punzind pasionantei probleme 
„Cum mă pregătesc pentru 
viață”, adunarea a încercat — 
și a reușit în bună măsură — 
să stabilească legătura care 
există între activitatea obiș
nuită, de fiecare zi, a elevilor, 
și munca lor viitoare. Chiar si 
felul în care a fost organizată 
adunarea a trezit interes ; or
dinea de zi a fost stabilită cu 
mult timp înainte, referenții 
s-au oferit singuri, discuțiile 
au fost sincere, mature

Prunul referat a fost susți
nut de Aurelia Zamfir, din 
clasa a XI-a A, o elevă foarte 
bună la învățătură, care și-a 
ales profesiunea, încă în urmă 
cu cițiva ani.

— Cînd am plecat din satul 
meu natal — spunea ea în a- 
dunare — se înfiripa gospodă
ria agricolă colectivă. Am ho- 
târit atunci să mă dedic ști
ințelor agricole, să devin un 
bun specialist și să mă întorc 
apoi în satul meu.

A fost ascultată cu atenție 
de colegi, pentru că, între de
clarația făcută și activitatea ei 
există o concordanță deplină, 
pentru că modul consecvent 
cu care-și urmărește realiza
rea idealului reprezintă o ex
periență valoroasă-

— Vacantele mi le petrec în 
gospodărie. Sint atîtea lucruri 
interesante de cunoscut — le 
mărturisea ea. Stau de vorbă 
ca medicul veterinar, cu ingi
nerul agronom... Apoi, pentru 
a cănăta un bogat bagaj de cu
noștințe. nu mă limitez doar 
la manualele școlare centru 
studierea chimiei, a științelor 
naturii, discipline de bază ale 
viitoarei mele profesiuni. De 
asemenea, am vizitat Fabrica 
de îngrășăminte chimice ..Pe
tru Poni” din Valea Călugă
rească. mai multe expoziții a- 
gricole organizate în regiunea 
noastră.

Și. totuși, pregătirea ei pen
tru viață nu se limitează la 
specialitatea pe care și-a a* 
les-o. Iubește muzica, literatu
ra. sportul, își ajută colegii, e 
interesată de tot ce se petrece 
în jur. Aurelia Zamfir nu este 
insă o excepție. Steliana Rusu. 
Giuță Constantin, Teodora 

Vîlcu, Gheorghe Panaitescu și 
alții, elevi care obțin rezultate 
foarte bune la învățătură, se 
pregătesc multilateral pentru 
viața pe care o vor începe 
după terminarea școlii medii

Apoi, a vorbit Doina Do- 
brescu.

— încă din clasa a III-a 
ffl-am gîndit că voi deveni în
vățătoare — arăta ea în adu
nare. Maț tîrziu, ocupîndu-mă 
de frații mei mai mici, mi-am 
descoperit adevărate însușiri 
pedagogice De aceea, mă voi 
înscrie la institutul pedago
gic...

După referatul interesant și 
convingător al Aureliei Zam
fir. cuvintele Doinei Dobrescu 
au stîrnit. pe bună dreptate, 
nedumerirea utemiștilor

— Cunoști, intr-adevăr, care 
sint cerințele față de un peda
gog a fost întrebată. Și dacă 
le cunoști, socotești că se vor 

învățătura —
în discuția adunărilor

generale U.T.M.
împăca cu mediocritatea în 
care te-ai complăcut ani la 
rind ?

Asprimea cu care au fost 
criticați în adunare Doina Do
brescu și alți colegi cu rezul
tate slabe și mediocre la învă
țătură era îndreptățită. Simpla 
dorință de a te realiza in via
ță nu poate fi confundată cu 
munca stăruitoare, sistematică 
pentru atingerea țelului pro
pus.

Această adunare a avut loc 
la sfîrșitul primului trimestru. 
Alături de celealte metode e- 
ducative folosite, adunarea a 
contribuit la ridicarea nivelu
lui învățăturii în clasele a 
XI-a, determinîndu-i pe elevi 
să se pregătească cu mai mul
tă seriozitate. Dar, mulți din
tre cei care au luat cuvîntul 
au arătat că o asemenea dis
cuție ar fi fost oportună chiar 
din clasele a VIII-a Și a IX-a, 
aceasta fiind de natură să o- 
fere elevilor perspectiva mun
cii lor, necesitatea de a-și cere 
în fiecare an de școală mai 
mult, pe măsura posibilităților 
lor crescinde.

Ideea aceasta ne-a determi
nat să cercetăm mai amănun
țit cum s-au reflectat proble
mele învățăturii în tematica 

adunărilor generale ale organi
zațiilor U.T.M. din clasele 
a VIII-a, a IX-a și a X-a.

în organizația U.T.M. a cla
selor a VIII-a s-a analizat în 
două adunări generale felul în 
care învață elevii. Prima oară 
s-a cercetat, pe baza notelor 
obținute — situația fiecărui 
elev. S-a constatat că sint elevi 
care au obținut rezultate slabe 
la unele materii, că unii dintre 
ei nu știu să învețe, nu știu 
să îmbine învățătura cu cele
lalte activități. In loc să se 
adopte hotărîri cu privire la 
organizarea unor acțiuni de 
natură să-i ajute pe elevii care 
încă nu au deprinderea de a 
învăța, de a-și organiza timpul, 
elevii care au obținut note 
proaste au fost încredințați e- 
levilor fruntași înlocuindu-se 
astfel munca educativă cu dă
dăceala. A doua oară, la sfîr- 
șitul trimestrului I s-a repetat 

același proces al notelor. Deo
sebirea dintre cele două adu
nări a fost că în ultima s-au 
adoptat și alte hotărîri. Cităm : 
să se îmbunătățească situația 
la învățătură prin depunerea 
unor eforturi sporite ; să se 
îmbunătățească disciplina, să 
se creeze grupe de întrajuto
rare la învățătură care să dea 
rezultate etc, etc. La ce au fo
losit cele două adunări, hotă- 
rîrile general valabile adop
tate ?

Alta era situația dacă în 
adunările generale s-ar fi dis
cutat despre cum trebuie să 
învețe, cum să-și gospodă
rească timpul, cum să îmbine 
activitățile școlare cu cele ex- 
trașcolare, sau despre rolul 
anilor de școală în pregătirea 
pentru viață. Asemenea discu
ții în cadrul adunărilor gene- 
nale U.T.M. — care vor putea 
fi organizate în trimestrul al 
IlI-lea — sînt de natură să-i 
ajute pe utemiști să înțeleagă 
profund îndatoririle pe care le 
au, rolul învățăturii în pregă
tirea lor pentru viață, pers
pectiva muncii lor de acum.

Nu se pot spune lucruri în 
plus cu privire la felul în care 
au fost discutate problemele 
învățăturii în adunările gene

rale ale claselor a IX-a. Acea
stă formulă șablon de a se dis
cuta felul în care se achită 
elevii de obligațiile școlare a 
lipsit comitetul organizației de 
bază de posibilitatea de a cer
ceta cauzele pentru care în 
clasele a IX-a A și B s-a înre
gistrat anul acesta o scădere 
la învățătură față de anul tre
cut ; elevi buni s-au delăsât, 
n-au mai depus o muncă per
sonală susținută pentru însu
șirea cunoștințelor.

Ca urmare a unei hotărîri 
adoptate într-o adunare gene
rală comitetul organizației de 
bază U.T.M. a claselor a X-a 
a desfășurat — cu bune rezul
tate — o muncă personală cu 
fiecare elev pentru îmbunătă
țirea situației la învățătură. 
Cu toate acestea, nici în a- 
ceastă organizație discutarea 
problemelor învățăturii în a- 
dur.ările generale n-a depășit 
stadiul simplist al analizei no
telor obținute într-o perioadă 
ori alta.

Lucrurile s-au petrecut astfel 
pentru că intr-un fel asemă
nător au fost analizate proble
mele învățăturii și în ședințele 
comitetului U.T.M. pe școală 
(secretar tov. Cornelia Mari
nescu). în îndrumarea organi
zațiilor de bază, în cercetarea 
felului în care sînt oglindite 
problemele învățăturii în adu
nările generale, comitetul 
U.T.M. ar fi trebuit să por
nească de la ceea ce este spe
cific fiecărui an de studii și, în 
funcție de aceste particulari
tăți, să ajute comitetul orga
nizației de bază respective să 
folosească adunările generale 
pentru cultivarea răspunderii 
personale a elevilor față de 
anii petrecuți în școală, pen
tru trezirea curiozității științi
fice, pentru orientarea spre o 
profesiune sau alta.

Se apropie încheierea tri
mestrului II. Comitetul U.T.M. 
poate să facă o largă consul
tare printre profesori, dirîginți, 
pentru a cunoaște ce probleme 
specifice se pun în legătură cu 
învățătura pentru fiecare clasă 
în parte și, în funcție de a- 
cestea, să ajute comitetele or
ganizațiilor de bază să stabi
lească ordinea de zi a viitoare
lor adunări. într-o clasă se va 
socoti necesar poate să se dis
cute despre mediocritate, în 
alta despre munca personală a 
elevilor, iar în alta despre fo
losirea timpului liber.

Să nu uităm un lucru. Cu- 
rînd va începe ultimul trimes
tru — hotărîtor în încheierea 
cu succes a anului școlar. A- 
dunările generale U.T.M. își 
vor aduce contribuția mai efi
cientă la realizarea unui salt 
calitativ în pregătirea tuturor 
elevilor numai în măsura în 
care dezbaterile asupra pro
blemelor învățăturii vor că
păta un caracter concret.

MARIETA VIDRAȘCU

' Prima condiție pentru însușirea lecției: expli
cațiile profesorului sînt ascultate cu atenție.

•••

Pagina elevului

149 de elevi ai Școlii medii 
nr. 3 din Ploiești își vor lua 
curînd diploma de maturitate. 
Deocamdată ei sint in clasa a 
XI-a. Grija tuturor este de a-i 
ajuta să treacă cu bine ulti
mul examen din școala medie 
— maturitatea. Ultimul an de 
școală le solicită eforturi 
deosebite. Pentru a-și putea 
îndeplini sarcinile, trebuie 
să-și chibzuiască timpul cu 
multă grijă. Firește, ei sînt în 
al XI-lea an de școală și au de 
acum o experiență privind fe
lul în care trebuie să-și gos
podărească timpul. Totuși, au 
și ei nevoie de ajutor. Comite
tul U.T.M., alături de cadrele 
didactice și de părinți s-a stră
duit să acorde un ajutor di
ferențiat elevilor din ultimul 
an de școală. In primul rind 
s-a preocupat de populariza
rea metodelor celor mai bune 
de învățătură. Adunările ge
nerale U.T.M. organizate în 
clasele a XI-a au avut mai 
ales rolul de a dezbate dife
ritele aspecte ale pregătirii 
elevilor. Cei mai buni elevi au 
primit sarcina de a prezenta 
în adunări generale referate 
despre : „Felul In care îmi or
ganizez studiul individual". 
„Cum rețin ideile principale 
în timpul expunerii lecțiilor 
de către tovarășii profesori", 
„Cum îmi iau notițe" și altele.

Metodele elevilor fruntași la 
învățătură au mai fost popu
larizate și prin intermediul 
gazetelor de perete, iar postu
rile utemiste de control au fă

cut numeroase raiduri prin 
clasele a XI-a și concluziile 
acestor raiduri au fost publi
cate la gazetele postului.

Pe la începutul anului îi pu
teau auzi pe mulți elevi din 
clasa a XI-a plîngîndu-se că 
nu au timp suficient pentru 
studiu. In fond, ei nu știau 
cum să și-l gospodărească 
pentru a îmbina pregătirea 
materiei la zi cu recapitularea 
materiei pentru examenul de 
maturitate. Acum, însă, situa
ția s-a mai schimbat. Elevii au 
tras multe învățăminte din 
activitățile amintite, care au 
fost menite să îndrume pe 
elevi cum să-și petreacă ulti
mul an de școală, să înțeleagă 
ce înseamnă să fie elev în cla
sa a XI-a. Faptul acesta nu 
a determinat însă să se consi
dere încheiată munca cu ele
vii clasei a XI-a. Dimpotrivă. 
Elevii acestor clase continuă 
să fie problema principală a 
întregii școli. Bunăoară, pe la 
jumătatea primului trimestru, 
s-a întocmit un studiu amă
nunțit asupra situației la în
vățătură a fiecărui elev. Pe 
baza, acestei analize, s-a orga
nizat o adunare generală 
U.T.M. deschisă pe an în care 
s-a discutat despre pregătirea 
elevilor pentru maturitate. 
S-au luat atunci măsuri con
crete privind activitatea fiecă
rui elev. Cițiva elevi, spre 
exemplu, care au fost aspru 
criticați pentru atitudine îna
poiată față de învățătură, au 
fost obligați, în cadrul adună

rii generale, ca periodic să in
formeze comitetului U.T.M. 
despre rezultatele lor la învă
țătură.

Datorită acestor preocupări, 
procentul de promovați și ni
velul calitativ al pregătirii 
elevilor a fost mai ridicat. To
tuși, unii elevi continuau să 
nu acorde atenția cuvenită 
pregătirii individuale. Absen
tau de la cursuri, de la medi
tații și consultații. Au fost ne
cesare noi măsuri. Bunăoară, 
la clasa a XI-a B, clasa cea 
mai slabă dintre clasele a 
XI-a, a fost organizată o șe
dință cu participarea elevilor, 
a părinților și a profesorilor 
care predau la clasa amintită. 
Mulți părinți au rămas sur
prinși de cele ce au aflat în 
cadrul adunării și și-au dat 
seama că au ajutat insuficient 
școala și organizația U.T.M. în 
antrenarea fiilor lor să se pre
gătească cu cea mai mare se
riozitate. Mama elevului 
Gheorghe Radu, de pildă, a a- 
flat abia la acea ședință că 
fiul ei lipsește de la școală. 
Tatăl lui Mitei Badea, de ase
menea, tot pentru prima oară 
a aflat că fiul său este indis- 
ciplinat. Adunarea comună a 
elevilor, părinților și profeso
rilor, a determinat o îmbună
tățire a situației la învățătură. 
Părinții s-au apropiat mai 
mult de școală și au înțeles 
că este necesar să se ocupe cu 
mai multă grijă de copiii lor 
care se află în pragul absol
virii școlii și au nevoie de a-

jutor, de sfaturi și de control 
susținut. In același timp, ală
turi de cadrele didactice, co
mitetul U.T.M. a luat iniția
tiva bună de a se ocupa indi
vidual de fiecare elev din clasa 
a XI-a și de a-l ajuta în mod 
diferențiat. In mod deosebit se 
preocupă de elevii mediocri, 
pe care îi ajută nu numai cri- 
ticînd atitudinea lor superfi
cială față de învățătură, ci și 
invățîndu-i concret cum să- 
învețe. Ei sînt controlați foarte 
des dacă studiază, dacă parti
cipă la orele de meditații și 
consultații. Foarte multi din 
elevii care se numărau prin
tre cei mediocri cum ar fi, de 
pildă, Remus Bacalu, Maria 
Necula, Constanța Balea, Geor
ge Stamate, Cornel Liviu și al
ții s-au ridicat la nivelul ele
vilor buni și foarte buni.

Paralel cu activitatea desfă
șurată în scopul sprijinirii ele
vilor la învățătură, comitetul 
U.T.M. desfășoară și o bogată 
activitate în vederea orientării 
lor profesionale. O parte din
tre viitorii absolvenți vor ple
ca la facultăți. Ei vor să de
vină ingineri chimiști, petro
liști, agronomi, profesori, să se 
întoarcă apoi să lucreze in re
giunea de unde au plecat. Este 
firesc să fie așa. Sînt și alți 
elevi care, după examenul de 
maturitate, doresc să meargă 
la școli tehnice metalurgice, 
agricole, de petrol chimie etc. 
Mai sînt însă și elevi care încă

nu și-au hotărît profesiunea, 
nu s-au gîndit cu seriozitate 
la pasul pe care trebuie să-l 
facă la absolvirea școlii. Necu- 
noseîndu-și aptitudinile, ei ho
tărăsc cu ușurință să încerce 
la o facultate sau alta, în spe
ranța că vor avea norocul să 
reușească. Dacă nu... vor mai 
încerca. Organizația U.T.M. nu 
a rămas indiferentă față de 
ușurința cu care tratează a- 
ceștl elevi alegerea profesiu
nii și a hotărît să se preocupe 
individual de fiecare.

Pentru viitorul apropiat, în 
colaborare cu cadrele didac
tice, comitetul U.T.M. a ho- 
rărît să organizeze un ciclu 
de simpozioane cu tema: 
„Drumul meu în viață". La 
aceste simpozioane vor vorbi 
oameni ai muncii din diverse 
domenii de activitate din ora
șul și regiunea Ploiești. Cu 
aceștia s-a și luat legătura de 
altfel. Primul invitat va fi 
maestrul rafinor Gheorghe 
Belu, Erou al Muncii Socia
liste. Vor mai fi invitați apoi 
muncitori, ingineri chimiști. 
petroliști, metalurgiști, oameni 
de artă șt cultură, agronomi, 
tehnicieni.

Gîndul tuturor celor din 
școală este ca toți cei 149 de 
elevi care se află în pragul 
absolvirii școlii să încheie cu 
bine ciclul mediu și să por
nească flecare pe drumul cel 
mai potrivit.

ION TEOHARIDE

La Școala medie nr. 2 „A. Toma’’, gazeta 
postului utemist de control e complet goală. 
Oare, în această școală, postul utemist de 
control nu are nimic de semnalat 2 Sau poate 
satira nu se bucură aci de cinstea cuvenită.

— Materiale vechi nu sînt, critici formale 
nu sint, desene nesemnificative nu sint. Deci, 
aici nu am ce critica...

In loc să discute despre simțul de răspun
dere scăzut al unor elevi față de principala 
lor îndatorire. învățătura, elevii din clasele 
a VIII-a ale Școlii medii nr. 5 fac, adesea, in 
mod greșit, doar un proces al notelor.

— In concluzie, după părerea dumitale. •
cine-i de vină ? '

— Notele 1, 2, 3, 4 și arabul care le_a In
ventat I Nu putea să înceapă Cu 5 ?! 1

Desene de MATTY
............ ......................... .......................



8 decenii de la încetarea din viață
Sesiuni ale 

sfaturilor populare 
nou constituite

a lui Karl Marx

Amintiri despre Marx
Se împlinesc astăzi 8 decenii de la moartea 

lui Karl Marx, întemeietorul comunismului 
științific, primul organizator și conducător al 
proletariatului mondial.

Publicăm cu aceri prilej fragmente din 
amintirile lui P3ul Lafarque din culegerea 
„Amintiri despre Karl Marx”.

In 126 de comune și orașe 
raionale din regiunea Brașov 
au avut loc în aceste zile se
siuni ale sfaturilor populare. 
Au fost validate mandatele de- 
putaților aleși la 3 martie și 
s-au constituit comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare 
și comisiile permanente. Cu 
acest prilej au fost dezbătute 
planurile de activitate ale sfa
turilor populare privind buna 
desfășurare a campaniei agri
cole de primăvară, înfrumuse
țarea și gospodărirea satelor șl 
orașelor. In planurile de acti
vitate au fost înscrise multe 
din propunerile făcute de ce
tățeni in recenta campanie e- 
lectorală.

Primirea de către 
vicepreședintele 

Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, 
Avram Bunaciu, 
a ambasadorului 

R.P. Polone la București

Pe Marx l-am văzut pentru 
intîia oară în februarie 1865 
Internaționala fusese înteme
iată la adunarea ținută la St. 
Martin’s Hall la 28 
1864 și eu ve
neam de la Paris 
pentru a-i aduce 
vești lui Marx 
în legătură cu 
progresele pe 
care le făcea a- 
colo tînăra aso
ciație...

Pe atunci a- 
veam 24 de ani; 
cit voi trăi, n-am 
să uit impresia 
pe care a făcut-o 
asupra mea a- 
ceastă primă vi
zită ; Marx era 
pe atunci sufe
rind și lucra 
la primul șțgjjșm 
al „Capitalului", 
care a apărut 
abia doi ani mai 
tîrziu, in 1867—

Marx era unul 
dintre acei oa
meni rari care 
puteau ocupa lo
cul intii atit in 
știință cit și in 
activitatea publi
că; el le-a îmbi
nat atît de bine, 
incit este cu neputință 
înțelegi dacă nu-l consideri 
atît ca savant cit și ca luptă
tor socialist—

..„^Știința nu trebuie să con
stituie o plăcere egoistă : cri 
care au fericirea să se poată 
consacra scopurilor șî-.ințifice 
să fie și cei dinții care-și pun 
cunoștințele lor în slujba ome
nirii". — „Să muncești pentru 
omenire", aceasta era una din 
devizele sale preferate...

...Marx obișnuia să reciteas
că la intervale de cițiva ani 
caietele de însemnări și pasa
jele subliniate in cărțile sale, 
pentru a și le întipări bine în 
memorie, care era de o limpe
zime și de o precizie extraordi
nară. Din tinerețe tși exerci
tase memoria, învățind pe 
dinafară, după sfatul lui He
gel, versuri într-o limbă necu
noscută lui.

S.tip. pe dinafară pe Heine și 
pe Goetfie și îî cita adesea în' 
convorbirile sale. Citea mult 
poezii, alegindurle din toate 
literaturile europene. In fie
care an îl recitea pe Eshil în 
textul grecesc original. 
Eshil și pe Shakespeare îi 
mira ca pe cele mai mari 
nii dramatice ale omenirii. 
și Darwin, Marx era 
pasionat cititor de romane, 
îi plăceau mai cu seamă 
cele din secolul 
și, in special, 
de Fielding, 
demi care U 
mai mult erau Paul de Kock, 
Charles Lever, Alexandre Du
mas — tatăl și Walter Scott. 
Socotea „Old Mortality’, ro
manul acestuia din urmă, ca o 
capodoperă. 1 plăceau deose
bit de mult povestirile umo
ristice și de aventuri. Roman
cierii pe care îi considera mai 
presus de toți ceilalați erau 
Cervantes și Balzac.

Marx citea în toate limbile

septembrie

europene și seria In trei: ger
mana, franceza și engleza, ui
mind pe cunoscătorii acestor 
limbi. _,O limbă străină este o 
armă in lupta vieții' — avea

matematică putea să se sus
tragă depresiunii provocate 

iele tovarășei sale 
'n această perioadă 

durere sufletească,

suferinti 
viață. Ii 
adincă

Pe 
ad- 
ge-
Ca 
un

cu 
al XVIII-lea 
„Tom Jones” 

Autorii mo- 
distrau cel

for-

Artiști amatori 
în turneu

Recent artiștii amator; din
mația de teatru din satul Chitu- 
bești-Frăsinet, raionul Alexandria 
au pus în scenă piesa „Smeoai- 
cele* de St. Haralamb. După ce 
au prezentat-o in fata colectiviști
lor din comună, artiștii amatori au 
întreprins cu această piesă un 
turneu în comunele Băbăița, Fră- 
sinet, Mitropolia. Atît spectatorii 
localnici cît și cei din comunele 
vecine i-au aplaudat pentru talen
tul lor pe actorii amatori Mare 
S. Florea, Pisargeac Neagu, Ne- 
delcu Petria, Iancu Tudor.

ION SESILICĂ 
corespondent voluntar

(Urmare din pag. I)

lectori la învățămîntul agrozoo
tehnic, printre care Mircea Nea- 
gu, Ion Nichita și Titus Bnzilă 
din raionul Timișoara, precum și 
Octavian Răchită, Gheorghe Di
ma și Iosif Orban din regiunea 
Brașov, au făcut observația că 
totuși unele lecții sînt greoaie, 
scrise la un nivel greu accesibil 
pentru cursanți. De pildă, lec
țiile despre asolamente, climă, 
organizarea teritoriului precum 
și lecția în care se arată cum se 
hrănesc plantele, folosesc noțiuni 
științifice care nu sînt explicate 
pe larg, cum ar fi : „coeficient 
de arditate", „nitrat", azot ni
tric”, „anioni și cationi” etc. 
Este necesar ca la o nouă reedi
tare a manualelor, lecțiile de fe
lul acestora să fie revizuite și 
elaborate la un nivel corespun
zător, într-un limbaj pe înțelesul 
colectiviștilor cursanți. O altă 
sugestie se referă la îmbogățirea 
graficii manualelor cu planșe, 
eventual colorate, scheme și gra
fice. în acest sens s-au făcut mai 
multe propuneri. Fie că la sfîrși- 
aul fiecărei lecții să se prezinte 
planșele respective (cel puțin de 
mărimea unei pagini, pentru a fi 
cît mai clare cu explicații cît mai 
amănunțite și adecvate), fie că 
la sfîrșitul manualului se va in-

el obiceiul să spună. Acea «i 
talent deosebit pentru tavăța- 
rea limbilor srrăitie și fii
cele la> i-an moștenit talennsL 
Implznise 50 de «ai ciad s-a 
apuca: să rtud-.eze limba -usc, 
și ca toate că această limbă «« 
are aici o contingent ttimo.o- 
gică cu limbile vechi și moder
ne pe care le cunoștea, și-o în
suși suficient de bine pentru 
cc. după șase luni, să simtă plă
cere citind poeții ți scriitorii 
ruși pe care-i aprecia mei 
mnlt: Pușkm, Gogol și Sce- 
drin—

Ia afară de poeți și de ro
mancieri, Ma-z mai a”ea un 
mijloc foarie ciudat de a se 
reereea spiritualicește mate- 
maticile, pentru care avea o 
deosebită predilecție. Algebra 
era pentru dinsul chiar o re- 
confortare sufletească ; la ea 
recurgea în momentele cele 
mai dureroase din viața sa 
agitată. în timpul ultimei boli 
a soției sale, i-a fost cu ne
putință să se ocupe ca de 
obicei de lucrările sale științi
fice; numai adîncindu-se în

de 
de 
de 

a 
scris o lucrare 
asupra calculu
lui infinitezimal, 
foarte valoroasă 
după aprecierea 
matematicienilor 
care o cunosc...

Cu toate că se 
culca întotdeau
na foarte tîrziu, 
era in fiecare zi 
in picioare intre 
orele 8 și 9 di
mineața și după 
ce lua o cafea 
neagră și-și citea 
ziarele, se ducea 
ir. camera sa de 
lucru, unde lu
cra piuă la ore'.e 
2 sau 3 din 
noapte. Se între
rupea numai ca 
si ra masa, iar 
sec-c, dacă trin- 
pa* era faro- 
rabîL, pentru 
c-și face plim- 
benea obișnuită 
la Eampstead 
Heath. Peste zs 
dormea o ori, 
două, pe canapea. 

ob-r».ia.a să vegre- 
nopți de-c rindul.

In aproape 
și in orașele 
Pașcani și Huși din regiunea 
Iași s-au ținut sesiuni ale sfa
turilor populare nou consti
tuite. La sesiuni s-a analizat 
modul cum a fost pregătită 
campania agricolă de primă
vară, precum și unele aspecte 
privitoare la gospodărirea ora
șelor și comunelor.

(Agerpres)

200 de comune 
raionale Vaslui,

★

UkT

Miercuri, 13 martie, vicepre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, Avram Bunaciu, 
a primit în audiență pe amba
sadorul R. P. Polone la Bucu
rești, Janus Zambrowicz, în le
gătură cu plecarea sa defini
tivă din R. P. Romînă.

Cercetătoarea Cornelia Gris.'escu 
rotoarele Observa

lizico-matematice intr-anul din labo- 
ai Academiei R.P.R.

Foto: AGERPRES

După jucarea meciurilor restanță
Dinamo București în fruntea clasamentului 

la fotbal

1 specia

ca p-irnit 
regional ei

de 

in
se

ca-

In tinerele 
ze, lucrind 
Munca devenise pentru Marx 
o adevi-sti pasiune: C ab- 
so-bea ia om măsuri, incit 
adesea vita ri de atiacare. Tre
buiau să-l cherse îs masă 
mai rr.sUt» ori pini cobora 
sufragerie: de îndată ce 
gtiițea ultima îmbucături, 
întorcea dia nou ta 
me-a sa—

Mintea Iui Marx e-e taor- 
wiată ca o cenzitaie ui-nitoarn 
de teorii filozofice ri de fapta 
dia domcwtal istoriei și al 
ștnnțelor naturii și ei se pri
cepea de mraaae se folosească 
toate aceste cunoștințe și ob
servații acumulate fa decursul 
unei îndelungate munci in
telectuale. Puteai sc-I întrebi 
oricind despre orice subiect și 
obțineai cel mai satisfăcător 
răspuns pe care ți-l puteăi 
dori, răspuns însoțit la tot 
pasul de observații filozofice 
de însemnătate generală...

Lucrări de înfrumusețare 
a localităților

Din primele zile ale primă
verii. gospodarii orașelor au 
început lucrările de înfrumu
sețare a localităților lor. Ti
neri. elevi, gospodine partici
pă cu entuziasm la acțiunile 
ce se întreprind pe străzile și 
parcurile din cartierele in care 
locuiesc. Horticultorii fac toa
leta pomilor, pregătesc răsa
durile de flori.

La Bacău, pentru împodobi
rea parcurilor și aleilor, s-au 
pregătit în sere peste 150 000 
de begonii. petunii și zeci de 
mii de salvia, pansele și alte 
specii de fiori multicolore.

Se continuă, de asemenea, 
plantarea de arbori pe mar
ginea străzilor și de tei și 
plopi de-a lungul intrărilor 
principale în oraș. In jurul 
blocurilor recent date în folo
sință, pe strada . 9 Mai” și in 
„Parcul libertății” se amena
jează spații verzi, locuri de 
joacă pentru copii- Alei asfal
tate, luminate cu neon, finiini 
arteziene și multe ronduri cu 
flori vor întregi frumusețea 
parcurilor băcăoane.

Noua măsură luată de comi
tetul executiv al sfatului

HFORHATII
_________________________________________ :_________________________________________________________

Miercuri a arat loc la Caca 
prieteniei rom: no-sovietice • 
manifestare închinați împlini
rii a 75 de ani de U nașterei 
eminentului pedagog sovietic 
A. S. Makarenko.

A vorbit prof. univ. S tauri u 
Stoian, directorul Institutului 
de științe pedagogice.

*
Filarmonica de stat „Cipri- 

an Porumbescu” din Ploiești a 
dat miercuri seara un recital 
de vioară cu concursul violo
nistului sovietic Igor Bezrod- 
nii și al pianistului A. Maka
rov.

mereu oraș Pașcani”. Publicul 
spectator a aplaudat pe artiș
tii amatori pentru reușita pri
mului lor spectacol.

Recent, întreprinderea ro- 
mînească de stat pentru co- 

j merțul exterior .-Mașinexport” 
a încheiat un nou contract, 
care prevede livrarea în Indo
nezia a 2100 de vagoane de 
cale ferată.

Pașcani — formația de estradă 
— a prezentat in premieră pe 
scena acestui așezăznint, spec
tacolul intitulat „Întinerești

Miercuri seara in sala Tea
trului de stat din Pitești a 
avut Ioc premiera piesei „Oa
meni și umbre’’ de Ștefan 
Berciu. Regia artistică apar
ține lui Radu Penciuiescu de 
Ia Teatrul pentru tineret și co
pii din București. Scenografia 
este semnată de Eugenia Bu- 
iuc Marinescu.

• Miercuri la Praga în sfer
turile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni” la fot
bal Dukla a terminat la ega
litate : 0—0 cu Bzrtf.ca Lisa
bona. Echipa portugheză, care 
ciștigase primul meci cu 2—1, 
s-a calificat pentru semifinale.

• In ziua a doua a turneu
lui internațional de tenis de 
cimp de la Alexandria, cam- 
pio-ul romin Ion Țiriac l-a 
încins cu 6—1; 6—3 pe austra
lianul Jacques. Arilla (Spania) 
a disp s cu 6—1 ; 6—1 de Boseh 
(R.P. Romînă). Alte rezultate 
•ni: importante: .Mandarine 
(Brazilia)—F-cser (Australia) 
6-4; 6-2; Bungert (R.F.G.)- 
Oriikowski (R.P. Polonă) 0—6 ; 
6—3 ; 6--4 ; Stuck (R.F.G.)— 
Gasiorek (R.P. Polonă) 8—6; 
6—1; Couder (Spania)— Ecklebe 
(RJ-.G.) 6-1 ; 6-2.

• Intr-un joc retur contînd 
pentru preliminariile turneului 
internațional ds fotbal (ju
niori) U-E.F-A. echipa Italiei a 
învins cu scorul de 3—2 (2—0) 
echipa Spaniei. Primul meci se 
încheiase la egalitate (2—2), 
astfel că echipa 
calificat pentru 
din Anglia.

italiană s-a 
turneul final

(Agerpres)

popular orășenesc de a 
construi un complex horticol 
pe o suprafață de 10 000 mp 
in cartierul „Steaua roșie” va 
contribui ’.a asigurarea mate
rialului horticol necesar atît 
pentru orașul Bacău cît și 
pentru celelalte localități din 
regiune.

Ieșenii au pregătit peste 
2 300 000 fire de flori decora
tive. intr-o bogată gamă de 
specii și culori, centru împo
dobirea grădinii rr publice, 
parcurilor și spațiilor verzi 
ale acestui bătrin oraș.

In cunoscuta grădină publi
că „Copou”, in parcul .Expo
ziției”. parcul „1 Mai”, parcul 
de cultură și odihnă „Ciric”, 
spațiile verzi create intre 
blocurile noilor cartiere de lo
cuințe „Avram Iancu”. „Broș- 
teni”. „Diznitrie Cantemir”, 
..Tudor Vladimirescu”, „Pri
măverii” și în alte părți ale 
lașului se vor p'.anta arbuști 
decorativi de diverse specii 
precum și arbori ornamentali

Anul acesta, spațiile verzi 
ale orașului se vor extinde cu 
circa 130 000 mp.

★
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Blocuri noi în orașul Hunedoara.
Foto: AGERPRES

Ce propuneți pentru anul II?
troduce un plic eu toate plan
șele, indicîndu-se, prin numero
tare, căror lecții aparțin ele.

Avind în vedere că aceste 
cursuri se încheie în perioada 
cind se declanșează campania de 
primăvară, ar fi bine ca Ia sfir- 
șitul manualului să se introducă 
lecții legate de lucrările agricole 
imediate, de organizarea muncii 
in campania agricolă și aplicarea 
unei agrotehnici superioare.

Tot în legătlură cu îmbunătăți
rea manualelor învățămîntului 
agrozootehnic de 3 ani s-au mai 
făcut și următoarele propuneri :

— Lecțiile să fie mai bine sis
tematizate și să aibă o prezen
tare grafică mai vie, mai atrăgă
toare, asemănătoare cu cele din 
manualele școlare.

■— Pentru ilustrarea diferitelor 
noțiuni și metode să fie îmbogă
țite manualele cu mai 
exemple din gospodăriile 
cole colective fruntașe 
rite regiuni alo țării.

— Consiliile agricole 
să distribuie manualele 
ție de necesitățile concrete 
fiecare gospodărie colectivă, evi- 
tîndu-se unele cazuri ca cele din 
toamna trecută, cînd unor gospo
dării colective li s-au trimis ma
nuale pentru cercuri care nu 
existau.

Despre 
materialul didactic

multe 
«gri- 

din dife-

raionale 
în func- 

din

tn discuțiile pe care leam avut 
co numeroși lectori și cursanți 
ce privire la rolul materialului 
didactie-intaitiv in asimilarea cu
noștințelor agricole, unii dintre 
ei, printre care cursanta Ana 
Rot. secretara organizației U.T.M. 
din G.A.C. Becicherecnl Mic, și 
Gh. Be lu. președintele G.A.C. 
Beșenova Nsaă din regiunea Ba
nat, Badea Vătășoiu, brigadier 
la G.A.C. Codlea și Nicolae Bog
dan, brigadier Ia G.A.C. Hărman, 
regiunea Brașov, au făcut cîteva 
propuneri interesante. Iată-le :

— Să se editeze un 
de planșe colorate și 
care să ilustreze atît 
soiuri de plante —— 
rumh, floarea-soareini 
cît și diferite rase 
explietndn-li-se 
Cît despre planșele 
la mînuirea diferitelor mașini și 
unelte agricole ele să fie intr-o 
snită de desene, arătîndu-se cum 
e bine și cum nn e bine să se 
procedeze. Cursanții, mai ales, 
cer asemenea material ajutător, 
pentru a li •• întipări bine in 
minte noțiunile teoretice.

— Să se producă noi diafil- 
me al căror conținut să fie axat 
pe lecțiile din manuale. Aceasta

set bogat 
alb-negru, 
diferitele 
grîu, po
ete. — 

de animale, 
caracteristicile, 

referitoare

cu atît mai mult cu cît în anul 
acesta de învățămînt s-au folosit 
diafilme învechite, care populari
zau metode și experiențe mult 
depășite. E necesar ca studioul 
„Alex. Sahia" să producă mai 
multe documentare cu caracter 
agricol, reflectînd experiența 
cea mai înaintată din diferite 
gospodării colective și de stat 
fruntașe în obținerea de produc
ții mari. N-ar fi rău dacă după 
filmul „Cultura porumbului la 
Stațiunea Experimentală Fundu- 
lea" s-ar face un mare număr de 
diafilme care să ajungă in gos
podăriile colective.

— Casele laborator 
dăriilor colective să 
Ou mai mult material 
instrumentar, necesar 
celor mai diferite
Mulți leetori ne-au semnalat lip
sa pehametrelor, a termometre
lor de sol, a soluțiilor pentru 
analize. Sint lucruri mărunte în 
aparență, dar neapărat necesare.

conți- 
Ei au 
inain- 

lucrări

ale gospo- 
fie dotate 
didactie »i 
efectuării 

experiențe.

Demonstrațiile 
practice

Pentru ea demonstrațiile prac
tice să-și atingă în întregime 
scopul, atît cursanții cît și lec-

torîi «« propus ca ele să 
nme în tot timpul anului, 
propus în mod concret, ca 
te de începerea fiecărei 
agricole să «e facă demonstrații
practice, pe brigăzi, la fața locu
lui. arătîndu-se ce agrotehnică 
trebuie aplicată la lucrare, cum 
»e face reglarea mașinii etc.

— Pentru a veni în sprijinul 
demonstrațiilor practice s-a fă
cut propunerea ca în fiecare gos
podărie colectivă să se creeze 
loturi demonstrative pentru prin
cipalele culturi.

— S-a propus ca, în timpul 
desfășurării învățămîntului agro
zootehnic, să se organizeze vizite 
în unitățile agricole fruntațe, 
unde să aibă loc schimburi 
experiență între cursanți.

Desfășurarea 
procesului 

de învâțâmînt

de

Mult» dintre Cei care au 
pun» le ancheta noastră, printre 
rare inginerul agronom Cornel 
Dragemir, vicepreședinte al Cou- 
rilîuluî agricol raional Timișoa
ra, Petre Cristoloveanu, briga
dier zootehnic din G.A.C. Hăr- 
tnifi, regiunea Brașov, an făcut 
propuneri cu privire Ia îmbună
tățirea procesului de învățămînt.

ră«-

Economii 
de materii prime

SUCEAVA (De la Corespon
dentul nostru). La întreprin
derea de piele și încălțăminte 
,JStriduința“ din Ițcani, se a* 
cordă o deosebită atenție îm
bunătățirii calității și obținerii 
de cit mai multe economii. Pe 
lunile ianuarie-februarie, prin 
reducerea consumurilor speci
fice s-au obținut economii de 
30 731 dcm. p. piele și 522 kg 
talpă. Printre fruntași se nu
mără și tinerii Crăciun Con
stantin, Timofte Gheorghe, 
Cocoș loan și alții. Din econo
miile realizate în primele două 
luni ale anului se pot confec
ționa aproape 1 350 perechi 
bocanci.

Metode înaintate 
de muncă — 

economii mari 
de metal

(Urmare din pag. I) 
tehnologice. Consumul de me
tal va putea fi redus aici, in 
mod substanțial, dacă toți 
muncitorii — sub supraveghe
rea maiștrilor — vor asigura o 
șlefuire optimă a cilindrilor, 
vor alege mai judicios lungi
mile brute de lucru. își vor 
concentra și mai mult atenția 
asupra respectării numărului 
de treceri și a presiunii de la
minare. De asemenea, lamina- 
torii de profile și benzi la cald, 
trebuie să îmbunătățească ca
litatea benzilor livrate lami
norului la rece, prin reducerea 
adausului la lățime. Consumul 
de metal s-ar reduce astfel, 
pe tona de laminate, cu 20-30 
kilograme.

Am amintit mai Sus cîteva 
din problemele care stau în 
atenția colectivului nostru. 
Printr-o muncă perseverentă 
de introducere a procedeelor 
noi de lucru, de mobilizare a 
întregului colectiv la aplicarea 
lor, sîntem hotărîți să îmbo
gățim experiența acumulată 
pînă acum, pentru a ajunge 
ca într-un viitor apropiat să 
laminăm întreaga producție în 
toleranțe negative.

MUZEULUI
(Urmare din pag. I)

— Să se asigure o continuitate 
a procesului de învățămînt prin 
ținerea unor lecții teoretice și 
demonstrații practice înainte de 
începerea fiecărei campanii agri
cole. Pe parcurs, lectorul împre
ună cu brigadierii să controleze 
dacă cele învățate se aplică in 
practică.

— S-a propus ca lecțiile cer
cului de zootehnie să se țină in 
perioada de vară. Cei care au 
făcut propunerea au motivat a- 
ceasta prin aceea că vara, în 
timp ce animalele sînt plecate la 
pășune, îngrijitorii au mai mult 
timp liber Ia dispoziție pentru 
cursuri, pentru studii. De altfel, 
cursanții cereului zootehnic de 
la Hărman au luat hotărîrea ca 
toate 
să le 
vară.

lecțiile predate astă iarnă 
repete, mai temeinic, la

V

prezentat în ancheta deAm
față cîtev» propuneri și sugestii 
în legătură eu îmbunătățirea 
procesului do învățămînt agro
zootehnic cu durata de 3 ani. Le 
supunem discuției, atît lectorilor 
și cursanților, cît și oamenilor 
de specialitate și forurilor care 
răspund de învățămîntul agricol 
de masă.

deri bucureștene, în școli și 
facultăți. Urmind pilda Ermi
tajului din Leningrad, colabo
ratorii Muzeului de artă al 
R.P.R. vor prezenta tinerilor 
muncitori, oamenilor muncii 
dornici de cultură, in cadrul 
unor lectorate, lecții de isto
rie a artei plastice rominețti 
și universale. Prietenii muzeu
lui cor pirita colecțiile sale, 
tor participa la simpozioane 
se vor intilni cu artiști plas
tici, se vor întruni în sesiuni 
științifice. Este un plan gene
ros, adresat tineretului, che
mat să se alăture efortului 
pentru formarea și dezvolta
rea gustului pentru artă, să 
dezvăluie frumusețea realită
ții în transformare, contri- 
buind la desăvirșirea chipului 
moral al omului înaintat al 
timpului nostru.

★

■Afișul, apărut de citeca zile 
în întreprinderi, in școli și fa
cultăți, a suscitat cel mai viu 
interes. $i deși numărul invi
tațiilor adresate, prin între
prinderi, prin cercurile de artă 
plastică, prin universitățile 
populare, depășea numărul 
locurilor din sala mică a pa
latului, un mare număr de ti
neri te iniimpinau luni seara 
la intrare cu întrebarea „Nu 
aveți o invitație în plus ?“

Sala mică a palatului a reu
nit la deschiderea festivă, ti
neri muncitori și elevi a căror 
inițiere in pictură și sculptură 
abia incepe, cu artiști plastici 
recunoscuți; oameni de cultu
ră și știință au luat loc lingă 
studenți, tineri artiști plastici 
— alaiuri de pasionați ai ar
tei cu părul cărunt. Și toți cei 
ce au vorbit — sculptorul Ion 
Jalea, pictorul Marius Bune- 
scu, directorul muzeului, picto
rul Maxy, compozitorul Ion 
Dumitrescu sau academicienii 
Petre Constantinescu-Iași și 
Șt. S Nicolau — au afirmat 
aceeași dorință nobilă de a 
face cit mai larg cunoscută 
bogăția de idei și sentimente 
înaintate cuprinsă tn opera ar
tiștilor plastici.

Activitatea cercului este de 
abia la început. Reușita ei de
pinde în bună măsură de di-

namismul, caracterul viu, le
gat de viață, de problemele 
majore ale artei plastice, al 
acțiunilor sale. Dar este nevo
ie aici și de sprijinul organi
zațiilor U.T.M. din fabricile, 
întreprinderile, instituțiile și 
școlile bucureștene. Este foar
te important ca invitațiile 
pentru conferințele, vizitele și 
celelalte acțiuni pe care ie 
plănuiește cercul să ajungă la 
acei care le așteaptă. Se va 
forma cu timpul un activ de 
pasionați ai artei; o populari
zare susținută, prin cercurile 
de artă plastică, la casele de 
cultură ale tineretului, la uni
versitățile populare, poate a- 
trage tot mai mulți tineri că
tre cunoașterea frumuseții 
create de artiștii plastici. Su
gestiile tinerilor, întrebările și 
problemele lor pot dinamiza 
munca cercului, pot să o facă 
mereu mai interesantă, mai a- 
propiată de sfera de interese 
și preocupări ale tinerilor.

Deocamdată inițiativa unei 
activități de inițiere plastică 
complexă, reunită de un cerc, 
este singura din țara noastră 
și are la bază doar experiența 
conferințelor ținute în între
prinderi și la universitățile 
populare. Ideea realizată în 
fapt pe lingă Muzeul de artă 
al R.P.R. poate fi desigur con
tinuată și in alte centre cul
turale din țară. Oare în marile 
întreprinderi, în școlile și fa
cultățile din Iași, Craiova^ 
Cluj, Sibiu, nu pot lua naștere 
acțiuni organizate, perma
nente, de cunoaștere a artelor 
plastice ? tn munca lor de e- 
ducație estetică organizațiile 
U.T.M. ar putea primi spriji
nul competent al forțelor mu
zeale din centrele culturale 
ale țării.

Prieten al cărții, prieten al 
muzeului, al muzicii... Flecare 
dintre noi găsește in artă un 
îndrumător sincer care deține 
o uriașă înțelepciune, experi
ența milenară a popoarelor, a 
generațiilor care ne-au prece
dat. în artă găsim oglindit 
efortul eroic al poporului con
structor al socialismului. O ac
tivitate continuă trebuie să a- 
jute la aprecierea critică a g» 
perei de artă, la definirea con
ținutului său de idei și a for
mei de expresie.

O.N.T. „CARPAȚI” Agenția București, organizează pentru 
vacanța de primăvară a elevilor tabere în stațiunile Sinaia, 
Bușteni, Predeal, Tuțnad, Păltiniș șl Sovata pentru 3 sau 
mai multe zile, cu reducere de 50% pe C.F.R.

In afară de tabere, mai organizează excursii de una, două 
sau trei zile pe Valea Prahovei, Valea Oltului și In alte 
locuri istorice și pitorești din țara noastră, cu trenul și 
autocare.

Pentru informații și înscrieri vă puteți adresa în București, 
Bd. Republicii nr. 4, telefon 14.72.08, calea Victoriei nr. 
100, telefon 15.74.11 și Filialele O.N.T. „Oarpați” din raioa
nele Călărași, Alexandria și Giurgiu.



Tratativele pentru dezarmare

de la Geneva
Cuvintul reprezentantului R. P. Romine

GENEVA 13. — Trimisul 
special Agerpres, C. Benga, 
transmite :

La 13 martie a avut loc la 
Geneva o nouă ședință plenară 
a Comitetului celor 18 pentru 
dezarmare, care s-a desfășurat 
sub președinția lui E. Burns, 
delegatul Canadei.

Cuvîntările rostite de dele, 
gații puterilor occidentale au 
confirmat din nou cu toată 
claritatea tendința lor de a 
atrage cu orice preț pe mem
brii Comitetului într-o discu
ție sterilă în jurul unor pro
bleme tehnice minore și prin 
aceasta să ducă definitiv trata
tivele la impas. Ch. Stelle 
(S.U.A.) a insistat ca și pînă 
acum asupra necesității de a 
se examina „problemele teh
nice” ale inspecției la fața lo
cului. El a făcut propuneri a- 
mănunțite în legătură cu pro
cedeul de a se efectua pe teri
toriul fiecărei puteri nucleare 
cîte șapte inspecții pe an, pre
zentând aceste propuneri drept 
o mare concesie din partea 
S U.A. Stelle a cerut să se exa
mineze neîntîrziat aceste pro
bleme tehnice, deși problema 
numărului inspecțiilor nu a 
fost stabilită pînă în prezent 
de comun acord, deoarece 
Uniunea Sovietică a acceptat 

i să se efectueze maximum trei 
inspecții.

Luînd apoi cuvintul, repre
zentantul R.P. Romîne, G. Ma
covescu a reamintit din nou 
datele științifice — recunoscute 
chiar de foruri competente a- 
mericane — care demonstrează 
că poziția adoptată de repre
zentanții S.U.A. în problema 
încetării experiențelor nuclea
re se baza pe premise eronate.

Referindu-se la problema 
detectării experiențelor nu
cleare subterane, G. Macovescu 
a subliniat că, acceptînd 2—3 
inspecții anuale pe teritoriul 
U.R.S.S., guvernul sovietic a 
consimțit la folosirea unui fac
tor suplimentar de asigurare,

deși totalitatea mijloacelor de 
detectare existente astăzi asi
gură nevoile practice privind 
detectarea și identificarea ex
ploziilor nucleare subterane, 
fapt recunoscut chiar de per
sonalități americane de răs
pundere. Astfel, poziția Uniunii 
Sovietice poate fi înțeleasă în 
adevărata ei importanță izvo- 
rîtă din dorința sinceră de a 
facilita încheierea acordului. 
Dar acest lucru nu îl înțeleg 
sau nu vor să-1 înțeleagă dele
gațiile occidentale.

In încheiere, G. Macovescu 
a subliniat necesitatea de a 
se înlătura tot ceea ce împie
dică realizarea acordului de 
interzicere a experiențelor cu 
arma nucleară, acord pe care 
toți oamenii cinstiți din lumea 
întreagă, toate popoarele îl 
așteaptă, pentru a se pune 
capăt definitiv cursei înarmă
rilor nucleare.

Apoi a luat cuvintul E. 
Burns (Canada) care a căutat 
să justifice încercările delega
țiilor occidentale de a îndrepta 
lucrările Comitetului spre dis
cutarea detaliilor tehnice ale 
inspecției. El a sprijinit pe 
deplin pe reprezentantul Sta
telor Unite.

Reprezentantul Uniunii So
vietice, S. K. Țarapkin, a res-

pins categoric încercările re
prezentanților puterilor occi
dentale de a atrage delegația 
sovietică la discutarea amă
nuntelor tehnice ale inspecției 
la fața locului. Uniunea Sovie
tică nu refuză să discute amă
nuntele tehnice, a declarat el. 
Totuși U.R.S.S. consideră că 
este extrem de dăunător și 
chiar periculos să se treacă la 
discutarea acestor amănunte 
înainte de a se fi rezolvat 
principala problemă a numă
rului inspecțiilor. S. K. Țarap- 
kin a declarat că Statele Unite 
recurg în mod deliberat la o 
tactică obstrucționistă în des
fășurarea tratativelor cu pri
vire la dezarmare. S.U.A. nu 
luptă pentru a se realiza un 
acord, a subliniat el, ci caută 
ca și pînă acum să continue 
experiențele cu arma nucleară.

Reprezentantul Angliei a 
sprijinit poziția S.U.A. și a 
îndemnat pe membrii Comite
tului să studieze problemele 
tehnice ale inspecției. Totuși și 
el a fost nevoit să recunoască 
că în cuvîntarea reprezentan
tului S.U.A. nu a existat nimic 
nou.

Următoarea ședință plenară 
a Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare va avea loc 
la 15 martie a.c.

Lucrările Consfătuirii internaționale
->

în problemele lărgirii comerțului
• i»e semn • /'/ scurt •pe scurt •

MOSCOVA 13 (Agerpres). - 
TASS transmite : Guvernul 
sovietic a adresat o notă de 
protest guvernului S.U.A. în 
legătură cu faptul că la 8 mar
tie nave militare americane 
au deschis foc în mod provo
cator asupra unei nave de 
pescuit sovietice, care pescuia 
în marea deschisă.

în nota guvernului U.R.S.S. 
se spune că împotriva navei 
de pescuit care se afla la 10 
de mile est de Norfolk au des-

din Siria
DAMASC 13 (Agerpres). — 

Agențiile de presă anunță că 
în Sirig, continuă să fie men
ținută starea excepțională. În
cepând cu ziua de 12 martie, 
relatează corespondentul agen
ției U.P.I. la Beirut, guvernul 
sirian a introdus restricții și 
mai severe la frontiere, in le
gătură cu starea încordată din 
țară. Agenția Associated Press 
anunță că generalul Louei El 
Atassi, comandantul suprem 
al forțelor armate siriene a 
fost investit cu împuterniciri 
excepționale.

Potrivit unui comunicat al 
Consiliului național al coman
damentului revoluției, transmis 
de către postul de radio Da
masc, „orice acțiune împotriva 
revoluției Va fi crunt reprima-

co
di»

tă”. Consiliul național al 
mandamentului revoluției 
Siria, a anunțat de asemenea, 
postul de radio Damasc, a in
terzis apariția a 17 ziare si
riene. Redacțiile și tipografiile 
urmează a fi sigilate, mașinile 
tipografice confiscate, iar bu
nurile editorilor și ale fami
liilor lor sechestrate. Ziarele 
interzise luaseră poziție împo
triva unirii Siriei cu Egiptul.

în comunicat se face cu
noscut de asemenea că „orice 
demonstrație fie ea chiar în 
sprijinul revoluției, este inter
zisă întrucît ar putea duce la 
rezultate nefavorabile”. A fost 
interzisă intrarea oricărui 
corespondent de presă pe teri
toriul Siriei.

chis foc două crucișătoare de 
tip „Boston” și un distrugător 
de tip „Franks”. In total au 
fost trase patru proiectile, 
care au creat o primejdie pen
tru securitatea navei de pes
cuit și a echipajului ei.

Guvernul U.R.S.S. apreciază 
această acțiune ca o încălcare 
grosolană a normelor unanim 
recunoscute ale dreptului in
ternațional, principiilor liber
tății navigației în marea des
chisă, precum și ca un act de 
samavolnicie fățișă care poate 
avea implicații serioase.

Guvernul sovietic așteaptă 
ca vinovății să fie pedepsiți și 
să fie luate măsurile de ri
goare pentru a nu se admite 
repetarea unor asemenea ac
țiuni pe viitor.

Formarea Consiliului Suprem
al Economiei Naționale a U. R. S. S

MOSCOVA 13 (Agerpres). - 
TASS transmite: La ședința 
comună a Prezidiului C. C. al 
P.C.U.S., și a Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. care a 
avut loc la 13 martie sub 
președinția lui N. S. Hruș- 
ciov s-a considerat necesar să 
se formeze Consiliul Suprem 
al Economiei Naționale a 
U.R.S.S. al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. Acesta va fi 
organul de stat suprem pentru 
conducerea industriei și a con
strucțiilor din întreaga țară. 
El se creează în scopul îmbu
nătățirii continue a conducerii
dezvoltării industriei și con- | 
atracțiilor și al coordonării 
activității Comitetului de Stat | 
al Planificării, a Consiliului - 
Economiei Naționale, a Corni- ■ 
tetului de Stat pentru proble- | 
mele construcțiilor și a comi-

tetelor de stat pe ramuri de 
producție.

La aceeași ședință s-a adop
tat hotărîrea de a se trece la 
elaborarea planului economiei 
naționale pe anul 1964—1965 și 
a planului de perspectivă de 
dezvoltare a economiei națio
nale a U.R.S.S. pe perioada 
1966-1970.
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franco-vesț-germane

PARIS. — Potrivit știrilor 
din presa pariziană, in curind 
in departamentele Correze și 
Creuse vor fi efectuate mane
vre militare comune franco— 
vest-germane. Pentru ca uni
tățile de tancuri blindate să 
poată manevra în voie, auto
ritățile franceze au hotărît să 
lărgească poligonul pe seama 
satelor din împrejurimi. In to
tal, probabil, vor fi mutate a- 
proximativ 50 de sate, iar la 
dispoziția statului major fran
cez și vest-german va fi pusă 
o suprafață de 3 000 de hec
tare. Perspectiva prezenței 
soldaților Bundeswehrului in 
departamentele Correze și 
Creuse a stârnit indignarea șt 
protestul vehement al popu
lației din aceste departamente. 
In timpul celui de-al doilea 
război mondial, aici au existat 
centre puternice ale mișcării 
de rezistență împotriva ocu- 
panților fasciști.

Reproducem cu pre
scurtări reportajul co
respondentului special 
al ziarului „Komsomol- 
skaia Pravda”, VI. Ior- 
danski, despre situația 
din Katanga. Reportajul 
a fost scris cu câteva zile 
In urmă. De atunci, si
tuația din Katanga s-a 
înrăutățit, mai ales în

Comunicat comun
polono mexican

înrăutățit, mai ales 
legătură cu revenirea 
Iui Chombe la Elisabeth
ville și cu incitările sale 
la acțiuni împotriva gu
vernului central al Con- 
goului. Potrivit agenții

le presă, situația 
se agra-

lor
din Katanga
vează, existind perico
lul unor noi evenimente 
sîngeroase, rezultat al 
intrigilor colonialiste.

LONDRA 13 (Agerpres). — 
La Londra, își continuă lucră
rile consfătuirea internaționa
lă „Pentru conferința în pro
blemele lărgirii comerțului 
mondial”. La 12 martie, parti- 
cipanții la consfătuire au as
cultat cu mult interes cuvîn
tarea rostită de acad. A. Arzu. 
manian, șeful delegației sovie
tice.

Reprezentantul sovietic a 
subliniat că, o largă dezvolta
re a relațiilor comerciale din
tre state ar contribui Ia în
sănătoșirea situației interna
ționale, la dezvoltarea colabo
rării internaționale. In această 
ordine de idei, el a subliniat 
consecințele nefaste ale creării 
Pieții comune — grupare euro
peană închisă, care împiedică 
menținerea unor legături eco
nomice internaționale normale.

Sîntem împotriva interdic
țiilor și a restricțiilor discri
minatorii în comerț, a decla
rat șeful delegației sovietice, 
pentru că ele creează o situație 
nefavorabilă relațiilor dintre 
țări. Uniunea Sovietică consi
deră drept urgentă sarcina de

a se organiza un larg schimb 
de păreri între toate statele, în 
toate problemele comerțului 
mondial. Totuși, conferința in
ternațională, a cărei convo
care a fost hotărîtă de Aduna
rea Generală a O-N.U., a spus 
el în continuare, nu și-ar pu
tea îndeplini sarcina dacă s-ar 
limita doar la un schimb de 
păreri.

Principalul rezultat al unei 
asemenea conferințe trebuie să 
fie crearea unei organizații co
merciale internaționale care 
să funcționeze în permanență 
și să contribuie la dezvoltarea 
comerțului mondial. Această 
organizație trebuie să fie des
chisă tuturor țărilor și nu nu
mai țărilor membre ale O.N.U.

Luînd, apoj cuvintul, cunos
cutul economist englez Dou
glas Jay a subliniat că lărgi
rea cu 20 la sută a comerțu
lui anglo-sovietic este o posi
bilitate reală. Numeroși dele
gați au subliniat necesitatea 
de a se Iua măsuri radicale 
pentru lărgirea comerțului in
ternațional.

• MOSCOVA. — Guvernul 
sovietic a acceptat propunerea 
guvernului Kuweitului cu pri
vire la stabilirea relațiilor di
plomatice dintre U.R.S.S. și 
Kuweit și cu privire la schim
bul de reprezentanțe diploma
tice la nivelul ambasadelor.

0 HANOI. — Orchestra Filarmo
nică de Stat din Hanoi a prezen
tat Ia 9 martie în primă audiție 
Rapsodia I de George Enescu, în 
sala Teatrului Municipal, 
tul a fost precedat de 
asupra vieții și 
Enescu.
A fost de față 

ambasadorul R. 
Hanoi.

operei

Vasile 
P.

Concer- 
o expunere 
lui George

Pogăceanu, 
Romîne la

MOSCOVA. — Dirijorul Mir
cea Basarab care se află în 
turneu în U.R.S.S., a dirijat în 
sala mare de concerte a Casei 
Unionale de înregistrare, con
certul 
a 
ce.

simfonice 
sovieti- 

concertu- 
lui oaspetele romîn a fc.st sa
lutat cu căldură în numele 
oamenilor de artă din capitala 
sovietică de Ghenadi Rojdest- 
venski, prim dirijor al orches
trei simfonice a 
ziunii sovietice.

orchestrei 
radioteleviziunii 

La sfîrșitul

radiotelevi-

Comerțul Austriei cu țările socialiste 
a marcat o creștere simțitoare

VIENA 13. — Coresponden
tul Agerpres transmite : Co
merțul Austriei cu țările socia
liste a marcat o creștere sim
țitoare în cursul anului trecut. 
Țările socialiste au cumpărat 
din Austria mărfuri în valoa
re de 4,9 miliarde șilingi, cu 
300 milioane șilingi, adică cu 
1 la sută mai mult decît in 
anul 1961, în timp ce expor
tul global austriac a crescut 
cu 5 la sută. Deosebit de fa
vorabilă este dezvoltarea co
merțului cu Uniunea Sovieti
că, unde exportul- Austriei a 
crescut cu 20 la sută.

Importul Austriei din țările 
socialiste a crescut în anul 
care s-a scurs cu 11 la sută, 
în timp ce importul global 
doar cu 5 la sută.

Comentând datele de mai 
sus, ziarul „Volksstimme” 
scrie: „Aceste cifre infirmă 
părerea răspândită în anumite

cercuri și anume că țările so
cialiste nu ne pot livra ceea 
ce ne trebuie 
triacă nu ar 
să absoarbă 
Est”.

și că piața aus- 
mai fi capabilă 
mărfurile din

Viena s-a
77-lea Tîrg

VIENA. — La 
deschis cel de-al 
Internațional de primăvară a- 
menajat în pavilioanele spe
ciale din Messepalast (Palatul 
Tîrgului), din centrul orașului, 
cît și pe terenul de lîngă Pra
ter. în pavilionul „C“ din 
Messepalast expun birourile 
de turism din diferite țări. La 
standul O.N.T. Carpați vizita-

Greva minerilor francezi
PARIS 13 (Agerpres). — Cea 

de-a 13-a zi a grevei mineri
lor francezi care continuă să 
se extindă în diferite bazine 
carbonifere ale țării a 
marcată printr-o 
nantă manifestație 
Miercuri a avut loc 
spre Paris” la care 
cipat peste 2 000 de 
din minele de fier 
zate din regiunea Lorena. „A 
luat naștere un cortegiu cu a-

fost 
imipresio- 
la Paris, 
un „marș 
au parti- 
muncitori 
naționali-

devărat extraordinar, relatea
ză corespondentul agenției 
France Presse. întinzîndu-se 
pe o lungime de 8 km și alcă
tuit din aproape 500 de auto
mobile sau taxiuri de toate 
tipurile și din toate epocile, în 
care se găseau minerii în hai
ne de lucru, cu casca și cu 
lampa lor, cortegiul a străbă
tut în dimineața zilei de 
miercuri cei 330 km care sepa
ră Lorena de Paris, pentru a 
atrage atenția guvernului asu
pra revendicărilor minerilor 
din această regiune”.

Pe tot drumul, convoiul pre
cedat de un automobil cu di
fuzoare împodobit cu panglici 
tricolore, a fost întîmpinat de 
locuitorii satelor și localități
lor oare îi aclamau pe mineri 
la trecerea lor. La amiază co
loana a ajuns în suburbiile 
Parisului unde, în cartierul 
muncitoresc Pantin, a fost în
tîmpinat cu multă căldură de 
locuitori în frunte cu consi
liul municipal. Aici a avut loc 
un miting la care au partici
pat numeroși locuitori. Apoi 
coloana demonstranților s-a 
îndreptat către centrul Parisu
lui. în fața Domului Invalizi
lor s-a format o nouă coloană 
care s-a îndreptat spre Mini
sterul Industriei unde o dele
gație a demonstranților a fost 
primită de un reprezentant al 
ministrului Maurice Bokanow- 
ski.

în pofida barajelor consti
tuite de poliție demonstranții 
au parcurs străzile Parisului 
scandînd lozincile : „Noi, mi
nerii din Lorena am sosit la 
Paris pentru a apăra pîinea 
pentru noi și pentru copiii 
noștri!”, „Vrem un front 
popular 1”,

--- •---
Manevre militare comune

U.R.S.S. : 'Aspect de pe șan- .1 
tierul de construcție al hi- •! 
drocentralei electrice Kras- ) 
noiarsk de pe fluviul sibe- ) 

rian Ienisei

WHS

toriî admiră fotografiile repre- 
zentînd frumusețile patriei 
noastre, macheta stațiunii Ma
maia și altele. Vizitatorii se 
interesează îndeaproape de 
posibilitățile de vizitare a ță
rii noastre, îndeosebi a lito
ralului și a aitor stațiuni bal
neare și climaterice.

tere americane trimite Ia căuta
rea avionului doborît au fost, 
potrivit agenției Associated Presa, 
și ele doborite sau forțate aă 
aterizeze la 10 ți 11 martie. Trei 
americani au murit în ultimele 
zile în cursul luptelor cu unită
țile de partizani.

• MOSCOVA. — Acordul 
sovieto-laoțian pentru acorda
rea de ajutor economic și teh
nic regatului Laos a intrat în 
vigoare.

La 11 martie, Ia Vientiane, 
Serghei Afanasiev, ambasado
rul Uniunii Sovietice, și 
Khamsuk Keola, ministru ad- 
interim al afacerilor externe, 
au schimbat instrumentele de 
ratificare ale acordului. Acest 
acord, care prevede ajutorul 
economic și tehnic acordat de 
Uniunea Sovietică Laosului în 
construcția hidrocentralei de 
pe fluviul Nam Nien, a fost 
semnat la Moscova la 1 de
cembrie 1962.

WASHINGTON. - După cum 
transmite agenția France 
Presse. administrația maritimă 
a S.U.A. a anunțat, la 12 mar
tie, că „în ciuda eforturilor în
treprinse de Statele Unite 
pentru a descuraja comerțul 
cu Cuba”, în perioada de la 21 
februarie la 8 martie, un nu
măr de șapte nave comerciale 
occidentale s-au îndreptat spre 
porturile cubane. Printre a- 
cestea se află nave sub pavi
lion norvegian, englez, grec și 
R. F. Germane

în legătură cu aceasta, la 
Washington s-a reamintit că, 
potrivit hotărîrii Casei Albe 
anunțate la 6 februarie, aceste 
nave nu vor mai primi trans
porturi de mărfuri din partea 
guvernului S.U.A.

0 CAIRO. — Intr-o telegramă 
primită la 12 martie de reprezen
tanta imamatului ~ 
Cairo se anunță 
Oman au distrus 
englez la est de 
cursul luptei zece solda/i englezi 
au lost uciși și doi răniți.

Omanului de la 
că patriotii din 

un post militar 
orașul Ibra. In

• SAIGON. — La 9 martie 
partizanii din Vietnamul de Sud 
au doborît un avion de recunoaș
tere american. Alte șase elicop-

BAGDAD. — După cum anun
ță ziarul „Al-Urva Al-Vasika”, 
guvernatorul general al Irakului 
a predat tribunalelor militare 51 
de irakieni. Printre ei »înt ofi
țeri, soldați și persoane civile, în 
special membri ai partidului co
munist.

MOSCOVA. — Agenția TASS 
transmite articolul semnat în zia
rul „Pravda" de Timur Gaidar, în 
care se relatează despre plecarea 
la 10 martie a unui grup de mili
tari ai Armatei Sovietice din Cuba.

Ei se aflau în Cuba, scrie co
respondentul pentru a ajuta pe to
varășii cub ani să-și însușească pe 
deplin mânuirea puternicei tehnici 
militare sovietice moderne, cu 
care sînt înzestrate forțele armate 
revoluționare ale Republicii Cuba 
în vederea apărării țării lor împo
triva oricăror uneltiri ale agreso
rilor imperialiști. Specialiștii so
vietici se înapoiază în patrie pe 
baza acordului stabilit cu coman
damentul forțelor armate cubane 
după ce și-au îndeplinit cu cinste 
sarcina care le-a fost trasată.

Corespondentul citează declara
ția pe care a făcut-o un reprezen
tant al marelui stat major al for
țelor armate revoluționare ale Re
publicii Cuba, Fernando Ruiz 
Bravo. El a mulțumit călduros spe
cialiștilor militari sovietici pentru 
uriașul ajutor pe care l-au acor
dat forțelor armate revoluționare 
cubane.

* La 11 martie la Atena a avut 
loc un mare miting de protest 
împotriva planurilor antidemo
cratice ale guvernului în scopul 
revizuirii constituției Greciei. Mi
tingul a fost organizat de parti
dul Uniunea Democrată de Stingă 
(E.D.A.).

I. Pasalidis, președintele 
E.D.A., și L. Kirkos, membru al 
Comitetului Executiv al E.D.A., 
care nu luat cuvintul la miting, 
au condamnat cu asprime planu
rile guvernului și au îndemnat 
forțele democratice ale țării la 
unitate în lupta împotriva pla
nurilor reacțiunii și în apărarea 
democrației.
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e măsură ce se apropie termenul retragerii lui 
Adenauer — stabilit ca preț al încheierii crizei 
de guvern din luna decembrie, pentru toamna 
acestui an — disputa pentru fotoliul de cancelar 
devine tot mai acută la Bonn. Ca și în urmă cu 
trei ani, cind urma să renunțe la conducerea gu. 
vernului pentru a ocupa postul, mai mult deco

rativ, de președinte al Republicii federale, Adenauer vrea 
să aibă un cuvînt decisiv în stabilirea succesorului. Atunci 
el s-a răzgindit în ultimul moment, torpilînd poziția cercu
rilor care mizau pe promovarea lui Erhard. Acum, observa
torii consideră că repetarea acestei manevre este mai difi
cilă nu numai din pricină că Adenauer a împlinit 87 de ani, 
cît, in special, pentru că și-a legat numele ca un simbol de 
orientarea potrivnică intereselor poporului german.

Cearta pentru desemnarea viitorului cancelar a luat ase. 
menea proporții, încât a fost convocată o întrunire i 
a fracțiunii parlamentare a partidului de guvernământ 
U.C.S., la capătul căreia, von Brentano, fost ministru de ex- • 
terne și actualul lider al fracțiunii parlamentare creștin-de- f 
mocrate, a fost însărcinat să devină „arbitru”. Șansele ac- [ 
tualului vice-cancelar și ministru al economiei, Erhard, con. * 
siderat ca succesor ipotetic, sînt condiționate de consimți- : 
mântui cancelarului. Or, Adenauer l-a dezavuat in public nu { 
o dată pe Erhard.

Buruienile vrajbei dintre cancelar și adjunctul său nu sînt 
de dată recentă, rădăcinile lor fiind legate de interesele 
grupărilor monopoliste pe care le reprezintă fiecare. Oficial, 
ultima critică a lui Adenauer la adresa lui Erhard, a fost 
legată de o i 
rului economiei 
asupra dezvoltării energetice. Tainic însă, Erhard este 1 
muit de actualul cancelar pentru o atitudine prea „filoen. 
gleză”. Călătoria întreprinsă de Erhard la Bruxelles, pentru 
a participa la ultima reuniune a reprezentanților statelor 
membre ale Pieței comune'nu s-a bucurat, după cum s-a re
cunoscut oficial la Bonn, de aprobarea lui Adenauer.

Cu toate că orientarea oficială a guvernului vest-german 
este de a ridica în slăvi tratatul cu Franța și colaborarea din 
cadrul Pieței comune, ministrul economiei a declarat ' 
gurarea Tîrgului de primăvară de la Frankfurt 
a pleca la Bruxelles — că sporirea schimburilor comerciale 
cu partenerii din Piața comună nu a îmbunătățit balanța de 
plăți vest-germană și, dacă R.F.G. nu ar fi întreținut un co
merț avantajos cu Asociația europeană a liberului schimb — i 
unde Anglia are cuvântul hotărîtor — deficitul balanței d<> J 
plăți a R.F.G. în 1962 ar fi fost cu mult mai mare.

Această nesupunere a avut darul de a-l scoate din sărite | 
pe Adenauer, care și-a acuzat colaboratorul cel mai apro- J 
piat de „imixtiune în activitatea politică”. Admonestarea lui! 
Erhard de către Adenauer, sub forma unei scrisori, a fost a- * 
predată la Bonn ca o încercare de a-l „discredita” pe vice- * 
cancelar. „Adenauer nu-și ascunde părerea că vicecancelarul! 
său nu corespunde cerințelor ce se impun unui șef de gu- j 
vern”, scria ziarul „NEW YORK TIMES”..

La sfîrșitul ședinței fracțiunii parlamentare U.C.D.-U.C.S. j 
s-a anunțat „rezolvarea conflictului” și s-a sărbătorit „im- * 
păcarea”. Nu se știe dacă Adenauer și Erhard au ieșit, in- ♦ 
tîmplător sau nu, împreună din sala de ședințe, dar, atunci î 
cind fotoreporterii i-au solicitat să-și zâmbească și să-și J 
strângă mîinile pentru a imortaliza „împăcarea” și a o aduce, • 
pe această cale, la cunoștința opiniei publice, ei s-au despăr- \ [ 
țit precipitat unul de celălalt... 0

Cearta dintre Adenauer și Erhard, ca și disputa în jurul11 
desemnării viitorului cancelar, depășește cadrul ambițiilor J [ 
dtorva lideri politici, ele avînd implicații legate de înfrîn- i 
gerile suferite în ultima vreme de partidul care conduce, de 1 
peste 13 ani, destinele Germaniei occidentale. Criza din con- \ [ 
ducerea U.C.D. este legată de pierderea majorității absolute i 
de mandate în Bundestag, de prelungirea crizei de guvern1 
din decembrie 1962, cind a fost necesară obținerea colaboră- j 
rii micului partid liber-democrat, care a condiționat-o, de i 
îndepărtarea lui Adenauer în acest an, de eșecul serios su- 1 
ferit în alegerile din Berlinul occidental în cadrul cărora. 
U.C.D. a pierdut un număr considerabil de mandate în Adu- i 

■narea orășenească. Toate acestea, laolaltă, au avut darul să 1 
ridice, în rîndurile conducerii U.C.D.-U.C.S., problema opor- ,' 
tunității perpetuării vechii linii antipopulare, în ajunul a- ■ 
propiatelor alegeri pentru landtaguri. Mai mult decît „o11 
ceartă de familie”, criza din conducerea partidului de guver- ] 
nămînt din Germania occidentală vădește că vechea orientare > 
nu mai corespunde de fel situației actuale.

Z. FLOREA

steagul O.N.U., au reușit să înlă
ture pe concurenții lor belgieni 
și englezi. Mi s-a explicat că deși 
colonialiștii se prezintă de obicei 
în rolul modest de „specialiști 
tehnici”, de ei depinde mersul 
diferitelor pîrghii și rotițe ale 
diverselor organizații.

Intr-o cafenea, peste drum de 
telegraf, am avut prilejul să jiu 
martorul cum unii congolezi — 
după aparență funcționari — 
și-au bătut , joc de marionetele 
katangheze. Unul din ei a glu
mit :

— „Ministrul” 
singur hotărîrile 
„consilierului” său 
și îi este lene să 
Ce ar face el fără 
a O.N.U. î

Tinerii au rîs...
...Elisabethville de astăzi amin

tește un oraș supus unei blocade 
grele. Tejghelele magazinelor 
sînt pustii. în pofida frigului și 
a ploilor torențiale, nu este posi
bil să găsești haine călduroase. 
Carnea, plinea, zahărul, legume
le ba apar, ba dispar din nou din 
magazine. Prețurile saltă febril.

în oraș și în provincie crește 
în mod artificial șomajul. în în
treprinderile din Elisabethville 
au fost concediați sute, de oa
meni. Ziarul „Avîntul Katangăi”, 
ascunzîndu-și prost bucuria rău
tăcioasă, relatează că „mereu noi 
șomeri se adaugă la acei care au 
fost concediați de industria grea 
în urma evenimentelor din de
cembrie și ianuarie”.

Situația oamenilor muncii de
vine cu adevărat disperată. Și în 
trecut salariile muncitorilor, mi
cilor funcționari au fost minime. 
Astăzi însă, puterea de cumpăra
re a salariului s-a redus și mai 
mult. Amenințarea șomajului ră
pește oamenilor siguranța în 
ziua de miine. La orizont a apă
rut din nou fantoma unor lupte 
fratricide sîngergase.

nu a depus armele. Neocupînd la 
timpul său satul Dolalo, la gra
nița cu Angola, și lăsînd pe mer
cenarii europeni ai lui Chombe 
să treacă liberi frontiera, repre
zentanții O.N.U. din Katanga nu 
au comis pur și simplu o gre- 
șală... Pentru că mercenarii se 
întorc! Ei și-au făcut din nou 
apariția în marele centru indus
trial Kolwezi și chiar în însăși 
Elisabethville. Europenii care îi 
simpatizează vorbesc în mod des
chis despre aceasta fără să enu
mere, bineînțeles, nume. La Kol
wezi se menține o mare subuni
tate a jandarmeriei lui Chombe. 
Jandarmii se dedau la fărădelegi.

Pe aci se afirmă că autorii a- 
mericani ai operației „căștilor 
albastre” din Katanga nu-și pro
pun, desigur, sarcina să frîtigă 
atotputernicia monopolurilor co
loniale în Congo. Dezordinile și 
ciocnirile cu trupele O.N.U. nu 
provoacă în rîndurile lor o îngri
jorare deosebită. Ele creează 
doar un pretext în plus pentru 
ca trupele străine să continue să 
rămînă în această țară mult în
cercată. între timp, monopolurile 
realizează tîrgul, stabilind fiecă
ruia părticica care să-i revină. Se 
spune că reprezentanții speciali 
ai monopolurilor din S.U.A., care 
au vizitat nu de mult Leopold
ville, au propus perpetuarea sis
temului „tutelei" O.N.U., pentru 
a transforma astfel Congo într-o 
feudă a lor.

Și astăzi în Katanga de sud 
puterea se află în mîinile albilor. 
Diferența constă doar în aceea 
că americanii, camuflîndu-se sub

Ce m-a făcut să plec la Ki
puczi ?

Cu cițeva zile în urmă, direc
ția companiei „Union Miniere”, 
căreia îi aparțin mina și fabrica 
din această localitate, a comuni
cat că personalul ei refuză să 
iasă în stradă atîta timp cît în 
oraș se vor afla trupe etiopiene 
ale O.N.U. Comppnia a subliniat 
în comunicatul ei că dacă aceste 
unități nu vor fi retrase imediat, 
la Kipuczi va începe greva. De 
fapt, aceasta a constituit un 
vărat ultimatum prezentat 
companie statului major al 
pelor O.N.U. din Congo.

Această poveste provoacă 
dignare. De altfel s-a simțit 
la distanță că totul a fost, 
fapt, pus la cale de conducerea 
companiei.

Am avut prilejul să stau de 
vorbă cu cîțiva muncitori afri
cani. Nu pot să dezvălui numele 
lor. Pentru ei aceasta ar însemna 
concediere imediată și un șomaj 
îndelungat. Ei au spus că aud de 
la mine pentru prima oară des
pre „cererea unanimă a persona
lului local al companiei”.

La stația de benzină am întâl
nit un european care lucrează la 
această mină. El a fost mai bine 
informat, dar mai reținut decît 
africanii. Potrivit cuvintelor sale, 
direcția a reușit să speculeze 
sentimentele rasiste ale unor in
gineri și tehnicieni europeni.

— Etiopienii sînt negri — a 
zîmbit interlocutorul meu. A- 
ceasta a ușurat sarcina direcției...

Deocamdată, „Union Miniere”

La Elisabethville am avut o 
discuție cu o veche cunoștință, 
învățător la o școală elementară.

„Nu înțeleg — mi-a spus el — 
de ce operațiile O.N.U. au fost 
tărăgănate atât de mult. Poți să 
crezi că „căștile albastre” au ve
nit aici nu pentru a termina o 
dată pentru totdeauna cu Chom
be și cu ceilalți separatiști, ci 
doar de dragul aparenței, salvînd 
rînduielile pe care le apăra și 
Chombe. Ei au vrut pur și sim
plu să facă o pauză, să lase abu
rul să se scurgă prin supapă, 
pentru ca cazanul să nu facă ex
plozie”.

...Drumul spre Kipuczi, o mică 
localitate la frontiera cu Rhode
sia de nord, urcă ușor pe dealuri. 
Cimpurile cu porumb alternează 
cu pădure rară. Strălucesc mu
șuroaiele de termite, acoperite 
cu iarbă, care se aseamănă cu 
movilele din stepă. In pofida 
ploii permanente, ba încete, ba 
torențiale, de-a lungul șoselei 
stau ici-colo femei cu lighene. în 
jurul femeilor roiesc 
piii.

La Kipuczi șoseaua trece, 
început, în fața unor

meu adoptă 
cind telefonul 
este deranjat 
urce un etaj, 
tutela armată
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VARȘOVIA 13 (Agerpres).— | 
După încheierea vizitei în B 
Mexic a lui Josef Cyrankie- | 
wiez, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone și | 
a tratativelor sale cu pre
ședintele Statelor Unite ale I 
Mexicului, Lopez Matheos s-a . 
dat publicității Comunicatul I 
comun polono-mexican.

Cei doi oameni de stat au 
constatat că numai prin res
pectarea riguroasă a princi
piului reglementării pașnice a | 
tuturor problemelor litigioase 
și numai prin respectarea nor- | 
melor unanim recunoscute - Republica 
ale coexistenței internaționale | de pildă, 
poate fi garantată securitatea ■ 
popoarelor.
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S I1- ■

a Elisabethville se 
întorc refugiații. 
Dar congolezii nu 
se simt încă stăpîni 
în propria lor casă... 

Timbrele poștale 
katangheze au de

venit de acum un obiect al isto
riei și al filateliștilor. Ele au fost 
scoase din circulație. De cîteva 
zile, banca efectuează schimbul 
francului katanghez cu cel con
gelez. Schimbul se desfășoa
ră rapid, populația se grăbește 
să scape de banii devalorizați, 
introduși de separatiști. Nu poți 
să nu vezi în aceasta năzuința 
poporului de a pune în mod 
hotărît capăt rupturii dintre Ka
tanga și restul Congo-ului.

Nu au dispărut însă forțele 
negre care năzuiesc să scindeze 
Republica Congo. Ziare locale ca, 

, „Echo de Katanga” 
desfășoară o campanie răutăcioa
să împotriva actualei situații.

veseli CQ"

la 
. . ___ ____  ale

muncitorilor. Apoi încep vilele 
funcționarilor de la mina de cu
pru din oraș și de la fabrica de 
înnobilare. Cîțiva soldați stau în 
fața reședinții lui Chombe, si
tuată cît mai aproape de graniță, 
de unde ar fi putut în orice cli
pă să se pună sub protecția prie
tenilor săi rhodezieni. Pămîntul 
rhodezian poate fi văzut imediat, 
dincolo de spatele soldaților.
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