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In plină campanie AGRICOLA!
URGENȚA ba

PLOIEȘTI (de la corespondentul schimb, ei au făcut arături pe o su-
nostru). — De cum s-a făcut timp fru
mos, timp optim pentru executarea 
însămînțărilor din epoca I, mecaniza
torii din brigada care deservește gos
podăria agricolă colectivă din comuna 
Strejnic, regiunea Ploiești, au și intrat 
cu tractoarele in brazdă. Mașinile, cu
plurile erau deja pregătite. Sămânța 
de mazăre și de ovăz — la fel. Nu s-a 
mai pierdut nici o clipă. Semănatul 
mazărei furajere a început. Astfel, la 
numai patru ore de lucru, mecaniza
torii terminaseră aproape jumătate 
din suprafața planificată pentru a fi 
însămânțată cu această plantă. în zi
lele următoare, ei au terminat de în
sămânțat toate cele 12 hectare de ma
zăre furajeră și 10 hectare de ovăz. 
Marți, în urma ploii căzute cu o zi 
înainte, mecanizatorii nu au putut 
intra la însămînțarea mazărei de gră
dină, lucernă ori floarea-soarelui. In

Putem începe
Preocupările noastre actuale sînt strîns 

legate de ceea ce avem de făcut în a- 
ceastă campanie agricolă de primăvară. 
0 primă și importantă lucrare pe care o 
executăm în prezent este transportarea 
întregii cantități de îngrășăminte natu
rale la cîmp. în această direcție, un 
prețios sprijin îl primim din partea or
ganizației de bază U.T.M. Numai în cî
teva zile, tinerii, organizînd convoaie de 
atelaje, au transportat mai bine de 400 
tone de gunoi de grajd bine putrezit pe 
140 Ea, suprafață destinată culturilor de 
primăvară. Tinerii din brigada Iui Cos-

LA ÎSiiU
CULTURILOR

CRAIOVA (de la corespondentul 
nostru). — Primăvara i-a găsit bine 
pregătiți pe colectiviștii din raionul 
Gilort. In toate gospodăriile colective 
s-au luat din vreme măsuri pentru ca 
lucrările agricole să înceapă încă din 
primele zile prielnice. S-a pregătit 
fondul semincer, brigăzile de tractoare 
au sosit pe tarlalele G.A.C. și sînt 
gata să înceapă lucrările. Au fost în
corporate importante cantități de gu
noi de grajd, iar pe solurile acide s-au 
transportat amendamente calcaroase.

O mare atenție acordă acum colec
tiviștii semănăturilor de toamnă. De 
cum s-a luat zăpada, colectiviștii din 
comuna Scoarța au mers în lanul de 
grîu pentru a vedea cum se prezintă 
plantele. Pe loturile brigăzilor 3, 4. 5, 
6 și 8, pe o suprafață de aproximativ 
100 ha, apa băltea- Seara, în ședința 
de consiliu s-au luat măsurile nece
sare, iar a doua zi, peste 50 de colec
tiviști, printre care un număr însem-

prafață de 166 de hectare.
Totodată, în urma recomandărilor 

Institutului Central de Cercetări A- 
gricole, colectiviștii au luat noi mă
suri eficiente pentru producția de ce
reale a acestui an. De pildă, a fost 
asigurată întreaga cantitate de sămîn- 
ță pentru porumb din soiurile H D 206 
și H D 205 (produse în cadrul gospo
dăriei agricole colective, în generația 
a II-a). De asemenea, pe lîngă repa
rarea din timp a tuturor mașinilor a- 
gricole de care dispune gospodăria, 
colectiviștii au scos din curțile lor și 
au transportat pe tarlale încă 800 tone 
de gunoi de grajd, bine putrezit, ne
cesar îngrășării solurilor pe care vor 
însămînța porumb. O contribuție de 
seamă la toate aceste lucrări au adus-o 
și tinerii. La panoul de onoare al gos
podăriei au și fost așezate cîteva por
trete de tineri fruntași ca : Nicolae 
Tonea, Steliana Straie, Elena Eftimie 
și alții.

însămîntările
tache Vrînceanu, de pildă, sînt în frun
tea acestei acțiuni.

O altă preocupare a noastră este pre
gătirea semințelor. Am terminat de se
lectat 34 000 kg de mazăre, 12 000 kg de 
fasole, pe care le vom însămînța în a- 
ceastă primăvară. De asemenea, am 
terminat de condiționat sămînța de bor- 
ceag și ovăz. Peste cîteva zile începem 
însămînțările.

PETRACHE OPREA 
președintele G.A.C. „8 Martie" din 
comuna Slobozia Conache, raionul 

Galați

JINEREA
DE TOAMNĂ
nat de tineri, au fost pe cimp. Au să
pat șanțuri în lungime de peste 300 
de metri și în numai două zile apa a 
fost evacuată. Printre tinerii care s-au 
evidențiat în mod special la aceste lu
crări se numără Caragea Nicolița, Cir- 
țînă Valica, de la brigada 6, Cîrțină 
Nicolina de la brigada a 8-a. Aseme
nea lucrări s-au mai executat și în 
alte gospodării colective din raion ca, 
de pildă, la Căpreni, Tg. Logrești, 
Ciocadia, Alintești și altele.

Acum se cercetează cu mare aten
ție felul în care au ieșit din iarnă 
plantele, starea lor de vegetație, de- 
pistîndu-se loturile care au suferit de 
pe urma gerurilor pentru a se admi
nistra îngrășămintele azotoase. Canti
tățile respective de îngrășăminte au 
fost din vreme comandate și o mare 
parte din acestea au sosit deja în gos
podării, urmînd ca zilele acestea să 
fie administrate pe loturile cultivate 
cu griu.

cinteia 
tineretului

Vineri 15 martie 1963

Proletari din toate țările, uniți-vă!

De la tineri adunate
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Pe aceste întinderi se va însămînța 
porumbul. Pînă atunci muncitorii de 
la G.A.S. Amzacea, regiunea Dobro- 
gea, administrează o substanțială 
hrană — îngrășăminte naturale — 
suprafeței destinate acestei culturi.

Foto: AGERPRES

Noi modele de încălțăminte 
pentru sezonul de primăvarăFabricile de încăl

țăminte orădene au 
realizat noi modele 
de încălțăminte pen
tru sezonul de primă
vară. Din cele 134 
modele prevăzute pe 
acest an, la Fabrica „Solidaritatea” 
au fost introduse,

pînă acum, în fabri
cație 68.

Muncitorii din cele 
trei fabrici de încăl
țăminte orădene au 
sporit, anul acesta, 
gama sortimentelor 
de primăvară și vară 
cu 200 de modele noi.

(Agerpres)

Oameni ai muncii la odihnă
Cei aproape 1 000 de 

oameni ai muncii aflați 
acum la odihnă la Pre
deal, își petrec o bună 
parte din timp la casa 
de cultură, unde se des
fășoară o bogată activi
tate. Zilnic, au loc aici 
prezentări de filme, seri 
distractive, concursuri de 
ghicitori, recenzii, con
ferințe pe diferite teme 
etc.

Biblioteci înzestrate cu 
mij de volume stau per

manent la dispoziția ce
lor veniți la odihnă.

Mineri, mecanici de 
locomotivă, constructori 
de mașini, textiliști, me
dici, profesori, pensio
nari etc., petrec la Pre
deal zile de neuitat. Co
lectivul stațiunii se stră
duiește în permanență să 
asigure celor veniți aici 
condiții cît mai bune de 
odihnă.

(Agerpres)

Trenurî
cu supratonajDin stația C.F.R. Lupeni a plecat zilele trecute spre Si- meria trenul nr. 2673 pe care erau încărcate în plus față de norma tehnică 342 tone cărbune. Acesta este doar unul din numeroasele exemple care oglindesc hotărîrea colectivului de mecanici și fochiști de la depoul C.F.R. Petroșeni de a contribui la rapida aprovizionare cu cărbune a cocserii- lor de la Hunedoara și Calan. Remorcarea trenurilor cu tonaj sporit pe linia Petroșeni— Simeria se face greu, în special în timp de iarnă. Mecanicii și fochiștii depoului Petroșeni însă experiență valoroasă în această muncă. De la începutul a- nului s-aunuri cu tonaj sporit, transpor- tîndu-se în plus peste 40 000 tone de cărbune.

au acumulat o
remorcat 325 tre-

(Ager preș)
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La panoul de onoare 
al ©TUDenTiei

Numărul studenților ale că
ror nume se pot înscrie — 
prin rezultatele deosebite ob
ținute în pregătirea profesio
nală și în munca obștească — 
la panoul de onoare al studen
ției, întrece cu mult cifra 
miilor. Desprinderea cîtorva 
studenți din această mare 
categorie a fruntașilor în
seamnă, într-un fel, a a- 
lege fruntașii... fruntașilor. 
Continuăm să înfățișăm scurte 
portrete de studenți care 

șjSți- află astăzi la panoul 
de onoare ai studenției și 
anticipează — prin atitudinea 
înaintată față de muncă, prin 
pasiunea pe care o dovedesc 
în studiu și stagiile de prac
tică — pe fruntașii de mîine 
ai producției.

Portret Recomandare

colectiv impresionantă nostru“

„Inginerul Viitorul

î Tinerii din echipa condusă ( de Marin Bădoiu de la In- I treprinderea de poduri me- I talice și prefabricate din be- f ton Pitești studiază dese- I nele de asamblare a podu- j lui rulant la care lucrează.
Foto: N. STELORIAN

(

Trustul 
de utilaj greu 

în sprijinul 
șantierelor 

de construcțiiPrintr-o mai bună organizare a muncii, colectivul Trustului de utilaj greu, care asigură repararea și întreținerea tuturor agregatelor mari de pe șantierele de construcții din țară, a realizat pînă acum circa 40 la sută din planul anual de reparații capitale. A- cest lucru a permis muncitorilor din atelierele trustului să trimită constructorilor de pe șantierele din Iași, din Pitești, Roman și din alte localități, excavatoare, buldozere, macarale și automacarale de mare putere, cu peste o lună de zile mai înainte de termenul stabilit.Trustul de utilaj greu sprijină șantierele de construcții și cu elemente de mică mecanizare. în ultimul timp, atelierele din Capitală au trimis șantierelor peste 100 de macarale de mic tonaj, necesare la transportul materialelor pentru finisarea clădirilor, un mare număr de lopeți mecanice, instalații hidraulice pentru cofrajele glisante, stații de betoane etc.în prezent, lucrătorii din a- telierele trustului execută schele autoridicătoare, dispozitive mecanice de îndoit țevi și alte utilaje cu care vor fi înzestrate șantierele.(Agerpres)

■
e scenă au urcat 
trei tineri — un 
muncitor, o artistă, 
un inginer. Au fost 
invitați să vorbeas
că despre viața și 
munca lor în cadrul 
simpozionului cu tema „Pe noi 
ne-a crescut partidul". Emoția 
le e firească : îi ascultă opt sute 

de tineri, veniți din întreg raio
nul aici, Ia casa lor de cultură. 
Treptat, distanța dintre'scenă și 
sală se șterge, atenția și căldura 
din privirile participanților cre
ează o atmosferă intimă, priete
nească.

...A fost o întîlnire interesantă, 
plină de învățăminte. Stimulati
vă, pentru că pregătirea și re
zultatele obținute de cei trei 
tovarăși ai lor au stîrnit admi
rația ; instructivă, deoarece; la 
rîndul lor, participanții au re
flectat la drumul parcurs de ei 
înșiși, la rezultatele obținute

PRESTIGIUL CASEI DE CULTURA
pînă acum dar, mai ales, Ia cîte 
mai au de făcut.

Acestei manifestări tinerești, 
la Casa de cultură a tineretului 
din raionul 16 Februarie i se 
adaugă și altele, tot atît de in
structive. Iată-i, de pildă, pe 
tinerii strungari, bobinatori, 
croitori, proiectanți ori construe, 
tori din raion. S-au obișnuit să 
se întîlnească aici, în zile anu
mite, dedicate profesiunii lor 
Discută despre muncă, își împăr
tășesc cele mai bune metode, îi 
ascultă pe fruntași, inovatori, 
află despre noutățile tehnice, 
adică învață unii de la alții din 
experiența înaintată a meseriei 
în care muncesc.

Printre tinerii raionului poți 
auzi des întrebarea ; — Ce pro
gram are casa noastră ? S-au 
obișnuit să numească așa casa 
lor de cultură — casa noastră. 
Unor programe interesante, cu 
conținut bogat și variat, alcă

tuite cu pricepere și inventivita
te, tinerii le răspund întotdeauna 
printr-o largă participare, con
vinși că ceasurile petrecute aici, 
Ia casa de cultură, le aduc foloa
se. Și astfel de programe au fost 
numeroase. Timp de mai multe 
luni tinerii s-au obișnuit să ur

însemnări privind activitatea 
Casei de cultură a tineretului din raionul 

16 Februarie

mărească ciclurile tematice „Să 
cunoaștem trecutul de luptă a 
partidului”, „înflorește patria 
noastră”, „în fața hărții”, „Să 
fii om înaintat al epocii tale”, 
„Maeștrii artei plastice”, „Muzi
ca pentru toți” ți altele. îmbră- 
cînd forme dintre cele mai dife
rite — de la expunere la simpo

— Am dori să-i cunoaștem pc 
fruntașii facultății, ne adresăm 
tovarășului Gheorghe Popescu, 
șeful comisiei profesionale a A- 
sociațiilor studenților de la Fa
cultatea de geologie-geografie 
din București.

— Este destul de greu. Avem 
mulți fruntași. Dar ce-ar fi 
dacă... Avem o grupă — grupa 
726 din anul V, specialitatea de 
geografie fizică.

...Și, astfel, facem cunoștință 
cu cei 10 studenți ai grupei. Ste
re Ciulache, unul dintre membrii 
grupei, propune să pornim de 
la rezultatele din ultima sesiune, 
cu care grupa 726 și-a încheiat 
studenția, o „sesiune bilanț”, 
cum o numește el. Și dacă am 
vrea să explicăm geneza celor 44 
note de 9 și 10 (26 numai de 
10) ar trebui desigur să pornim 
de la pasiunea pentru profesie, 
de la hotărîrea fiecărui student 
al grupei de a fi un bun specia
list. Ar trebui să arătăm că suc- 

| cesele ultimei sesiuni continuă 
: firesc rezultatele din anii prece' 

denți. Media de 8,76 a grupei 
după 11 examene susținute în 
precedentul an universitar este 
o dovadă a perseverenței și con- 

I tinuității, a faptului că fiecare

I (Continuare în pag. a IV-a)

zion. de la jurnalul vorbit Ia 
întîlnirea cu activiști de partid 
și de stat, cu oameni de știință 
și artă — aceste cicluri sînt ur
mărite de fiecare dată de sute de 
tineri. Adesea ele sînt însoțite 
și de bogate ilustrări — prezen
tări de filme, expoziții, audiții 

muzicale, de programe artistice 
adecvate. Programul casei de 
cultură mai înscrie printre ma
nifestările prețuite „Poșta săptă- 
mînii” — o interesantă prezen
tare a realizărilor obținute în 
muncă de tinerii din raion ■— 
almanahul științific, expunerea 
importantelor știri din viața in

Subtitlul acesta a fost inspirat de plicul masiv pe care Gabriela Pană, studentă în grupa 410, anul IV, la Facultatea de filologie din București, îl avea în mînă cînd am întîlnit-o. Era un plic cu fișe de studiu. Dacă cineva ar avea răbdarea să numere filele pe care Gabriela Pană a scos idei și citate din bibliografia necesară pentru lucrările științifice prezentate la cercul de Limba romînă „Ovid Densu- șianu”, la care este de altfel secretară, pentru referatele din seminarii, ar ajunge, fără exagerare, la cîteva sute. Pentru a putea să-și realizeze cît mai complex, cît mai exact fiecare lucrare pentru cerc a învățat limba italiană. Gabriela Pană este preocupată să antreneze și să ajute pe studenții din anii mici în munca de cercetare științifică, desfășoară o bogată activitate obștească, organizîn- du-și timpul Cu grija. în cei patru ani de studenție a luat, la cele cîteva zeci de examene o singură notă 9. încolo — zece — se-nțelege ! O recomandare impresionantă pentru viitoarea sa carieră de profesoară.

ternațională adunate sub titlul 
„Agențiile de presă transmit”. în 
sfîrșit, dacă mai adăugăm aces
tora serile distractive, activitatea 
artiștilor amatori din diferitele 
formații, avem imaginea cuprin
zătoare a programului care atra
ge zilnic pe tineri la casa lor. Pe 
parcursul celor aproape patru 
ani de existență casa de cultură 
a acumulat o experiență bogată, 
și-au făcut loc inițiative fru
moase.

Cu toate acestea, din activita
tea casei de cultură lipsesc sau 
sînt insuficient dezvoltate acele 
inițiative menite să facă din ea 
un loc al acțiunilor cultural-edu
cative de amploare, capabile să 
atragă majoritatea tinerilor din 
raion. Adesea, activitățile orga
nizate aici nu depășesc nivelul 
celor care au Ioc de obicei Ia 
clubul uzinei, în întreprindere 
sau școală. Iată de pildă, un 
program recent al unei „joi a ti

La Institutul agronomic „Tu- 
■dor Vladimirescu” din Craiova, 
în anul IV al Facultății de agri
cultură, printre studenții fruntași 
se numără și Ion Olteanu. Sesi
unile de examene i-au adus nu
mai note de 9 și 10. Toate 
succesele lui sînt rodul hotărîrii 
de a deveni un bun inginer. 
Perseverența în studiu, munca 
de cercetare științifică sînt căile 
prin care se apropie cu entu
ziasm de viitoarea sa profesie. 
Lucrarea „Influența îngrășămin
telor chimice și organice apli
cate viței de vie în condițiile 
pedoclimatice ale regiunii Olte
nia” a realizat-o printr-o muncă 
susținută de cercetare, prin ex
periența dobîndită în timpul 
practicii și vacanței, prin stu
dierea atentă a terenului. Prin 
asemenea preocupări, Ion Oltea
nu se pregătește cu maturitate, 
conștient de marea răspundere 
ce-i va reveni ca inginer agro
nom pe ogoarele colectivizate, 
în practică și în vacanță, a auzit 
deseori colectiviștii vorbind des- 
pre inginerul gospodăriei lor, 
simplu, familiar : „Inginerul nos
tru". Pentru a merita asta tre
buie să muncești bine, trebuie să 
înveți cît mai mult și cît mai 

bine. Și Ion Olteanu învață !

neretului” ținut la casa de cul
tură : în prima parte un „jurnal 
vorbit”, Ia care s-a expus o 
scurtă cronică a evenimentelor 
internaționale, și s-a prezentat o 
broșură de știință popularizată 
(„Omul, Cosmosul și Dumnezeu); 
a urmat un program artistic — 
prezentat de soliștii de muzică 
populară și ușoară ai casei de 
cultură și dans. Cîțiva tineri de 
la Uzinele „Semănătoarea”, pre- 
zenți la casa de cultură, ne-au 
povestit că au participat în ace
eași după-amiază și la clubul 
uzinei lor la „Joia tineretului”. 
Acolo asistaseră și la o fază a 
interesantului concurs „Cine știe 
meserie, cîștigă”, ce se desfășoa
ră între organizațiile U.T.M., și 
la dansul „eroilor din cărți” or-

FLORICA POPA

(Continuare în pag. a V-a)

Nu peste mult timp Constantin Popa, acum stud.ent în anul V la Facultatea de medicină generală din București, va primi repartizarea și numirea de medic într-o circumscripție. Poate în raionul său natal, Horezu, din regiunea Argeș. Atunci, cele însușite de-a lungul anilor de studiu, prin muncă perseverentă, se vor reflecta în rezultatele obținute. Meseria el și-o asemăna cu cea a unui grădinar: numai că, medicul răspunde de florile cele mai de preț, cele mai gingașe și frumoase — de oameni.Pentru îndeplinirea unor a- semenea îndatoriri, se pregătește Constantin Popa. Și o face cu sîrguință, cu răspundere. în nici unul din cei cinci ani de studenție, media generală a calificativelor obținute nu a fost sub 9,50. Anul acesta, la cele trei examene (Igiena muncii, Stomatologie, Oftalmologie) a obținut două note 10 și un 9. Pentru îndeplinirea unor asemenea îndatoriri, acordă o deosebită importanță practicii pe care o face în prezent la Spitalul Brîncovenesc. E meticulos în urmărirea foii de observație a evoluției bolii, a aplicării tratamentului zilnic, în elaborarea rețetelor (toate acestea, deocamdată, firește, sub controlul și supravegherea asistentului). E continuu preocupat de pătrunderea în profunzime a fiecărui caz. Cei 24 pacienți din cele două saloane pe care le are în primire, sînt mulțumiți de grija pe care le-o a- rată viitorul medic. Și, tot pentru îndeplinirea viitoarelor îndatoriri, desfășoară o bogată activitate obștească și dovedește mult spirit de inițiativă.Prin munca sa de acum, din studenție, Constantin Popa își pregătește realizările de mîine.
NICOLAE DRAGOȘ
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DOUĂ TRENURI...
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■ u Onești, pe o 
tiradă, cineva s-a 
nteresat :

— 11 cupioașteti 
jumva pe Andrei 
Erdely.,. Nu cum
va știți unde stă ?

— Desigur.. Doar locuiesc 
intr-o casă construită de el.

...Tovarășul Erdely are prin
tre lucrurile intime o mică fo
tografie. Din fotografie zîmbe- 
șț'e un flăcăiaș, iar alături de 
el se află macheta unei case. 
„Atn făcut-o cînd aveam vreo 
14—15 ani. învățasem zidăria 
de la tata, dar neavînd unde 
șă lucrez, tn-am mulțumit cu o 
machetă".

Visul acesta din copilărie I 
s-a împlinit. In anii regimului 
nostru, Erdely a devenit mai în- 
tîi zidar și nu unul oarecare, ci 
uh zidar veștit și, ureînd trep
tele .învățăturii a ajuns inginer 
constructor, iar astăzi este di
rectorul întreprinderii șantiere 
construcții și montaj Onești. 
Am .să vă dau aici un fapt care 
n-are nevoie de nici un co
mentariu : în timpul anilor de 
studenție din 87 ,de examene 
doar două le-a luat cu „bine", 
iar restul cu „foarte bine".

Biografia lui de constructor 
începe cu multi ani în urmă. 
Să ne reamintim : era prin 1948 
eînd începuse reconstrucția. 
Vestite în întreaga țară, recor
durile nituitorilor de la Ga- 
Igți aveau ecou ia Severin. În
treaga țară știa și se bucura. 
Apoi a început marea întrecere 
a zidarilor; seiii de brigadă 
Erdely de la Brașov și Strenatli 
de la Galati ■■ de la 2 metri cubi 
zidărie pe zi la 44 1 Vă aduceți 
aminte, erau cifre care ne sur
prindeau și ne emoționau...

i-am rugat să ne vorbească 
despre această întrecere. „Nu 
țineam la recorduri — mi-a 
spus el. De fapt aveam nevoie să spargem niște vechi tipare. 
Ne gîndeam ce efort uriaș în 
construcții - ne așteaptă și am 
înțeles că lucrind după vechile 
metode nit vom putea construi 
și reconstrui în ritmul necesar 
orașe, să ridicăm uzine... Am 
împrumutat din experiența 
unor vestiți constructori

vietici si am dovedit tuturor zi
darilor noștri că se poate a- 
junge de la 2 metri la 44, că se 
poate lucra mai bine și mai re
pede"

In 1956, tostul zidar Erdely 
era inginer și șef de șantier ja 
Onești. Pe atunci harnicii bri
gadieri munceau alături de con
structorii calificați. Comunistul 
Erdely a înțeles și de data a- 
ceasta nevoile viitoare. Combi
natele ce se proiectau aveau 
nevoie de cadre numeroase si 
însuși șantierul cerea tot mai 
mulțj constructori. A deschis 
cursuri de calificare și i-a che
mat pe brigadieri. Și astăzi, pe

iimulți dintre foștii brigadieri 
puteți vedea printre 'construc
torii de la Onești.

Prima inovație tehnică reali
zată cu vreo 5 ani in urmă l-a 
stimulat să caute mai organi
zat noi soluții in construcții. $i 
iată că nu cu mult timp înainte 
de a merge la Onești, i-am gă
sit numele în evidența Oficiu
lui de invenții. Citind rubricile 
unor dosare despre invenții, în 
locul cuvintelor „elemente 
spațiale" și „blocuri cu cofraje 
glisante" apar cuvintele spuse 
cindva de inginerul Erdely: 
„Noi, constructorii, cind facem 
o casă trebuie 
după nevoile 
tarului. Să ne 
clipă cum se

s-o potrivim 
și gusturile loca- 
gîndim in fiecare 
va simți omul

muncii care o va lua în stă- 
pinire",

Această convingere l-a dus pe 
tovarășul Erdely de la înflăcă- 
ratul protagonist al întrecerii 
din 1948, la creatorul unor ves
tite metode în construcții, care 
au început să revoluționeze 
tehnica pe multe șantiere din 
țară. Cu cofrajul glisant, de 
pildă, un bloc de 10 etaje (în 
afara finisajului) se ridică în 25 
de zile.

Toată munca, toate realiză- 
iile lui sînt legate de tovară
șii cu care lucrează, de prie
teni. Cînd l-am rugat să ne po
vestească despre ultimele me
tode în construcții, tovarășul 
Erdely ne-a vorbit în mod deo
sebit despre inginerii Dan Zăi- 
cescu, Asandei George, despre 
meșterul Marcel Purechilă, 
despre echipa de lăcătuși a lui 
Rakoți : „Sintem un colectiv. 
Nici n-am putea altfel. Luăm 
totdeauna în studiu cite o pro
blemă legată de viitorul cons
trucțiilor noastre, discutăm, 
cerem păreri.. ’

Pe acești tineri ingineri, di
rectorul i-a remarcat in dife
rite împrejurări și i-a ajutat în 
mod continuu. Pe Zăicescu l-a 
văzut cum s-a descurcat la 
montarea acoperișurilor unei 
hale folosind — de nevoie — 
o macara mai mică pentru a- 
cest scop și i-a intuit spiritul 
inventiv. In Asandei a desco
perit un excelent proiectant în
că de pe vremea cînd acesta, 
trimițînd de Ia Iași proiectele 
unor instalații, le asocia cu 
metode și practici de execuție. 
A mai apreciat la Asandei, de 
pildă, și faptul că a părăsit 
confortul unui oraș mare „pen
tru a lucra în execuție, prac
tic, printre oameni".

Și, ajutîndu-i pe aceștia să 
se dezvolte, firește și el și-a 
pus învățătura pe primul plaiț. 
Nu se ocupă numai de case. A , 
învățat și tehnologia cauciucu
lui și a sodei, iar acum studia
ză instalații de cracare in vid.

...Ajungind cu discuția aici, 
tovarășul Erdely mi-a arătat o 
nouă fotografie. Un colos 
turnuri argintii, serpentine, 
muri șj ventile. „Instalația 
cracare" — a spus el. lată
am făcut noi acum. Și, asta, la 
nivelul tehnicii mondiale.

Înainte de a ne despărți, am 
privit din nou trei fotografii -, 
a machetei căsuței țărănești, 
cu ivăre de sîrmă și aramă și 
acoperiș de mușama, a unui 
bloc de 10 etaje îmbrăcat în 
vinacet de culoarea cerului și 
a instalației de cracare. Intre 
prima și ultima fotografie se 
află un drum, o bună parte din 
viața unui constructor cotnu-
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Elevul Bărduș Gheorghe, din anul I 
instalatori de la Școala profesională 
de pe lingă Uzinele de tractoare din 
Brașov, la ora de studiu individual.

II
1
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ra 1 și 41 de minute. Ac
celeratul 102 de Timișoa
ra a sosit în Gara de 
Nord. Printre sutele de 
călători care coboară din 
vagoane se află și Paseu 
Viorel, tehnician la o între

prindere din Arad. Piuă la rapidul de 
lași are de așteptat 8 ore și 19 minute. 
Prof ițind de timpul pe care-l are la 
dispoziție ar vrea să afle noi lucruri 
despre București, capitala țării, să-și 
cumpere cite ceva. După cum e și fi
resc, în acest timp dorește să se odih
nească, să mănînce. Gara de Nord îi 
poate împlini aceste dorințe ?

Să urmărim cum se desfășoară pro
gramul acestor ore de pauză ale călă
torului.

Călătorul nostru a dorit mai intîi să 
mănînce ceva. A găsit in Gara de Nord 
un restaurant cu deservire exemplară, 
în condica de reclamații și sugestii sîțit 
consemnate cuvinte de laudă pentru 
buna organizare care se vede aici la 
tot pasul. Lucian Bilă, Florin Șindrila? 
ru, Cornel Ovidiu sint cîteva dintre 
numele călătorilor care s-au arătat 
mulțumiți de modul în care au fost ser
viți. Există insă și o nemulțumire. 
„Toate sint bune aici — scrie călătorul 
D. Iacob în condică. Numai cu un lucru 
nu mă împac. Am venit să beau un 
ceai, dimineața. Am lăsat cele trei co- 
lete ale mele, la garderoba de la ușa. 
După 10 minute cînd terminasem con
sumația am plătit : pentru ceai, unt și 
dulceață 3 lei și tot 3 lei la garderobă 
pentru cele 3 colete. La nici un restau
rant nu se plătește garderoba !" 0 re
marcă justă.

în Gara de Nord mai există și un bu

fet tip expres. Te aștepți, firește, să 
vezi un bufet modern cu instalații și 
utilaje perfecționate, așa cum găsești 
multe în București pe B?dul Magheru, 
în Piața Palatului ele. Din păcate, toc
mai la Gara de Nord, care reprezintă 
într-un fel o carte de vizită a Capitalei, 
bufetul are o înfățișare necorespunză
toare. Cum arată ? Intri intr-o încăpere 
cu aspect mohorit, cu mozaicul ros, cu 
pereții întunecați. Instalațiile folosite 
sint învechite. Cafeaua cu lapte, de pil
dă, se servește dintr-o oală și nu din- 
tr-un aparat special cum întâlnești la 
toate celelalte bufete.

Este cazul să se acorde mai multă 
atenție îmbunătățirii și utilării acestui

de Nord există un serviciu de telefon 
urban și interurban, un birou C.E.C., o 
librărie, punct farmaceutic, frizerie, 
florărie, oficiu O.N.T. ele. Dar nu toate 
acestea oferă călătorului servicii de 
cea mai bună calitate.

Am asistat la o discuție, la librărie .*
— Aș dori cartea „Goana după me

teor19 de Jules Verne — a csrut un că
lător.

— Nu o avem încă.
— Dar a apărut de cîteva zile.
Ce se întâmplă ? Aici cărțile sosesc cu 

vreo 10 zile mai târziu </e la apariția 
lor decit în librăriile din oraș, fiind 
primite de la depozit și nu direct de 
la Combinatul poligrafie „Casa Scîn-

vînâtoreascâ ii

teii". C.L.D.C. ar trebui să dea priori
tate în aprovizionare tocmai acestei li
brării din Gara de Nord unde călătorul 
nu poate reveni „peste 3 zile99 după 
cartea cerută.

Pentru informarea călătorilor se fo
losesc mai multe mijloace. în gară 
există panouri cu adresele utile. Un pa
nou cu principalele hoteluri, altele cu 
muzeele Capitalei, cîteva vitrine pentru 
filme. Dar aceste mijloace sint puține. 
Bunăoară ar fi util un panou cu anun
țarea spectacolelor zilei. Alături de pa
noul cu hoteluri mulți călători ar dori 
să găsească un altul, cu o schemă su
mară a Bucureștiului pe care să se 
afle principalele străzi, mijloace de 
transport, principalele edificii cultura
le, stadioane etc.

în Gara de Nord se simte acut ne
voia unui birou de informații generale, 
un birou ghid, cu oameni care cunosc 
și pot să dea relații mai ample despre 
diferite locuri din București, să dea 
adresa unei instituții, unui cartier, unei 
străzi, să informeze unde este parcul 
Herăstrău șau Teatrul de Comedie. A- 
ceasta stare de lucruri a mai fost sem
nalată în presă. Tovarășul Mircea Ki- 
per, șeful stației București Nord, ne in
forma că în legătură cu această situație 
s-au făcut citeva planuri, s-a inițiat un 
proiect la realizarea căruia va contri
bui și Sfatul Popular al Capitalei și că 
toate acestea vor prinde viață. Foarte 
bine, dar cînd ?

...Ora 16, Rapidul de Iași a plecat 
(Lucind și pe călătorul nostru Pasqu 
Viorel. Oare a plecat el satisfăcut de 
serviciile care i le-a oferit Gara de 
Nord ?

C. VICTOR

Examenul
cu Diana Cit face rădă- a lui 375 ?Profesorul: cina patrată

Elevul: — Trei pachete „Mă- rășești”.
Profesorul: — Dar 0,25 la patrat ?
Elevul: — Trei franzele...
Profesorul: Iar te-a pus secretara școlii să-i faci unele „mici cumpărături” ?
Elevul: — Da,, și-șă-i sap în grădină trei straturi ; de. ceapă...
Profesorul: — Stai jos I
Elevul: — Mulțumesc, sînt foarte obosit...Nu chiar așa, dar într-un chip asemănător se petrec lucrurile la Școala profesională de mecanici agricoli din Biled, regiunea Banat, unde secretary școlii îi folosește des pe elevi la diferite treburi personale, răpindu-le din timpul pentru învățătură.O practică de mult apusă în școlile noastre, dar care nu se știe prin ce mister este îngăduită Ia Școala profesională din Biled.

suflătorilor/Diana era la romani vînătoarei.Diana Boacă nu e o... zeiță, ci colega noastră din anul I al Institutului de Petrol, Gaze și Geologie din București.Crezîndu-se datoare să urmeze cu fidelitate ocupațiile zeiței al cărei nume îl poartă. Diana noastră ne pune acum la dispoziție un material bogat pentru o adevărată poveste vînătorească. vorba, firește, de o vînătoare specifică, adică de... țătura, Diana moară.Ea încearcă, să vîneze niștesă învețe. La proba de control de la analiza matematică arcul Dianei a dat ta s-a înfipt pa a pus în atunci Dianaei promisiune solemnă : credeți în mine ? Am să vă dovedesc eu în sesiune ce sînt în stare”.

zeița Așa o fi !12 ianuarie 1963. Primul colocviu la desen. Tremurînd și bîjbîind prin aer. săgeata Dia- nei a nimerit din grămadă un șapte.—. Vedeți ? — ne-a arătatea triumfătoare.Dar o lună și ceva mai tîrziu, cele trei examene în care a „țintit” Diana i-au scăpat. In al patrulea nici n-a mai tras.S-a arate poateDarrești ne*am plictisit.Noi am vrea ca Diana să lase vînătoarea în grija zeiței din antichitate și să se apuce serios de învățătură, că la examene nu dobori cu vînătoarea nici măcar un iepure șchiop.
SIMION IIODZI
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Oră de masă. Vițeii își primesc porția de lapte. Și, după cum 
se vede, au o poftă grozavă. Fiecare își așteaptă rîndul la 
biberon. E o regulă pe care tînărul îngrijitor Gheorghe Stoi
ca de Ia G.A.C- „7 Noiembrie", din comuna Ștefănești o res

pectă cu strictețe.

cum cîtva timp • 
stîrnit un viu inte
res în cercurile ști
ințifice din Uniunea 
Sovietică o expe
riență senzațională 
efectuată de prof.

Ekaterina Kaverzneva la Institu
tul de chimie organică al Aca
demiei de științe a U.R.S.S.

Despre ce este vorba ?
Șe știe că pînă acum oamenii 

de știință consideră că singurul 
element de bază al organismelor 
vii animale și vegetale este car
bonul. Proprietățile chimice deo
sebite ale carbonului au permis 
ca prin unirea sa cu oxigenul, 
hidrogenul, azotul și alte ele
mente să dea un număr enorm 
de combinații. Tocmai aceste 
„combinații organice" formează 
cele mai variate și mai complexe 
proteine, grăsimi, hidrați de car
bon și o mulțime de alte substan
țe ce intră în compoziția țesu
turilor vii.

Dar este oare carbonul singu
rul element „cheie" care să în
găduie formarea lungilor mole
cule. Complicate ale materiei vii?

Această întrebare și-au pus-o 
numeroși oameni de știință. Stu
diind calitățile carbonului ei au 
constatat că acestea nu sînt nu
mai ..monopolul" unui singur e- 
lement.

Există in natură numeroase alte 
elemențe care, ca și carbonul, pot 
trăi în „armonie" și cu 
și eu metaloidele.

Pleeînd de la această 
scriitorii de anticipație

zentat încă de mult „lumi" în 
care viața se dezvoltă pornind de 
la „baze chimice" diferite de 
cea terestră.

Această idee fantastică a preo
cupat și pe prof. Ekaterina Ka
verzneva care a pornit la verifi
carea experimentală a elemente
lor celor mai optime pentru a 
sta la baza unor forme de viață 
diferite decît cea cunoscută în 
prezent.

Carbonul va fi 
detronat?

Dintre toate elementele 
mice, cel mai „seducător1

chi- 
a fost

rnețalele

premiză, 
au pre-

CU

do-
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De curind, în holul cinematografului „Popular” și Casa raională de cultură din Chișineu-Criș a fost deschisă expoziția de fotografii „Raionul Criș în anii puterii populare”. Alte două copii ale acestei expoziții cutreieră cele 29 de comune și sate ale raionului.Sînt expuse 35 fotografii și trei planșe explicativ^, toate acestea aparținînd tovarășului Teodor Uiuiu, directorul casei raionale de cultură, membru al cercului de fotografi ama-

Oamenii de știință sovietici au 
cercetat „secretul" acestei re
zistențe pe care o dă siliciul 
scheletului animalelor și plante
lor. Explicația găsită de cercetă
tori este foarte interesantă : ato
mii de siliciu au o „sarcină elec
trică" cu totul specială, care este 
„responsabilă" de marea rezis
tență a structurilor sale.

Posibilitatea siliciului de a 
forma numeroase structuri (ci
frate la cîteva mii) era cunoscută 
pînă acum numai în domeniul a- 
norganic. Dar nu există condiții 
care să facă posibile și combina
ții organice ale siliciului ?

Experiențele 
E. Kaverzneva

conduse de prof, 
au încercat

t
V •a și

toc-

sote. Cu în vă- nu se prea o-dacă se poate, note bune fără
angajat din nou să ne în sesiunea a doua „ce ea”.noi de povești vînăto-

însă greș. Săgea- într-un doi. Gru- discuție cazul, și ne-a făcut prima „Nu
C. ARAMBAȘAstudent

La noi, la Centrul 
școlar agricol din 
Șendriceni, mai pre
cis în anul I B ve
terinari, sînt unii 
elevi care cred că 
știu piuită materie 
și în ' timpul orelor 
fac pe suflerii. Cei 
care sînt sau au 
fost elevi, cunosc a- 
cele scene dramati
ce, cind cel ascultat 
așteaptă ajutorul al
tora-- De multe ori 
răspunsul e anapo
da, după cum reu
șește să-l prindă 
din... eter.

Intr-o zi, profe
soara de matemati
că a scos la tablă 

elevul Iulian

care 
bancă.

Posteucă. Și el e linul din cei 
sufla din
Aici însă nu sufla
un cuvînt. Se vedea 
bine c^nu știe lec
ția.- Atunci aruncă 
o privire rugătoare 
spre Olga Budureae 
și o privire tăioasă 
către Adrian tRă- 
ileanu. Aceștia știau 
că trebuie 
„salveze" 
aflat - la 
și încep 
Dar una
din bancă și cu to
tul altceva recep
ționa Posteucă.

Pe sufleri i-a 
observat profesoa- 

și, ca să nu-i

e lesne 
Fiecare

să-și 
prietenul 

strimtoare 
să sufle, 

suflau cei

lase să-și irosească 
cunoștințele în vînt, 
i-a scos și pe ei la 
tablă. Dar cine să 
le sufle cînd Posteu
că nu se 
b&WțA ’

Șfîrsitul 
de înțeles,
a primit cite o notă 
pe măsura cunoștin
țelor pe care le po
sedau la... tablă. 
Iar organizația 
U.T.M. a dezbătut 
aceste cazuri și în- 
tr-o adunare gene
rală UT.M. Sufle
rii s-au lăsat de me
serie și au început 
să învețe.

teri. Dintre fotografiile cu caracter agrar atrag atenția in mod deosebit cele intitulate „Vițeii colectivei” din a cărei explicație aflăm că prin valorificarea tineretului bovin, G.A.C. „24 Ianuarie” din Nă- dab a realizat anul trecut un venit de 27 000 lei și altele.Peisajul industrial ne este înfățișat prin fotografiile : „Aspect de la fabrica de cărămizi din Sîntana”, „Secția de brînzeturi fermentate din Chi- șineu-Criș“ etc.

Din domeniul social ne sînt prezentate aspecte din cabinetele policlinicii raionale „Magazinul universal din Zerind” noul local al școlii de din comuna Zerind, noi ne culturale etc.Expoziția este vizitatăde către numeroși oameni muncii din comunele și satele raionului Criș.

8 ani cămi-zilnicai
ION COȚOI 

activist cultural

verzneva — fiind deci posibilă 
și în alte condiții de mediu ex
tern, chiar dacă ele sînt cu to
tul diferite celor terestre".

Această ipoteză îndrăzneață, 
care arată că viața se poate pre
zenta și sub o altă formă, pe o 
altă bază chimică și pe principii 
contrare planetei noastre, avea 
nevoie de confirmări practice.

Fosilele au un 
de spus

Trebuiau deci găsite 
ființe care să aibă o 
chimică fundamentală 
Cercetările savanților

forme de v
siliciul. Acest element, foarte 
răspindit în natură, este tetrava- 
lent și are aceleași proprietăți 
semiconductoare ca și carboisul.

Siliciul 
în corpul 
fiind un 
acestora 
Cele mai 
tale conțin astfel cea mai mare 
cantitate de siliciu.

există în mod normal 
plantelor și animalelor, 
element care imprimă 

o rezistență deosebită, 
rezistente tul pine vege-

mai să „condiționeze" această 
posibilitate. în laborator s-a pu
tut astfel stabili că atomii de si
liciu și mai ales moleculele de 
oxid de siliciu pot constitui lan
țuri chimice la fel de lungi ca și 
carbonați.

„Viața se poate dezvolta astfel 
și pe baza siliciului, nu numai a 
carbonului —- afirmă prof. Ka-

cuvînt

în natură 
structură 

de siliciu.
s-au în-

iațâ ?
dreptat spre „fosilele 
tente în prezent. S-a 
foarte curind un fap surprinză
tor : tocmai plantele fosile cele 
mai rezistente din epocile geolo
gice îndepărtate conțineau și 
mari cantități de siliciu. Un 
exemplu tipic îl constituie Equi, 
șetaceele, care formau odinioară 
o vegetație luxuriantă, crescînij

vii" exis- 
dovedit

pină la înălțimi de zeci de metri 
și care conțineau cantități uriașe 
de siliciu.

Recent, savantul sovietic N. Șu- 
dinov a descoperit în straiuri 
geologice profunde de clorură de 
potasiu și de magneziu mari co
lonii de alge roșii și galbene, da- 
tînd de 200-300 milioane de ani.

Algele respective puse în con
diții de viață favorabile au în
ceput să se dezvolte perfect, cu 
alte cuvinte au reînviat după o 
„moarte" de cîteva sute 
lioane de ani.

Analizînd structura 
alge, savantul sovietic a 
tat că ele conțin mult mai puțin 
carbon și mai mult siliciu decît 
algele actuale. Prof. Șudinov cre
de că tocmai această bogăție în 
siliciu este responsabilă de rezis
tența 
temperaturile înalte pe care le-au 
suportat în cursul milioanelor 
de ani de „existență latentă”.

Este adevărat că structura chi
mică a algelor pornește tot de Ia 
carbon, dar rolul siliciului în 
supraviețuirea lor este semnifica
tiv. Colectivul condus de prof. 
N. Șudinov continuă cercetările 
pentru a elucida misterul conser
vării acestor fosile vii.

Paralel cu aceasta, cercetătorii 
sovietici pasionați de „perspec
tiva siliciului" fac în prezent stu
diile cele mai variate pentru a 
verifica ipoteza unei noi forme 
de vjață.

Intr-unui din
FORME NOI DE SFECLA

DE ZAHĂR

laboratoarele Institutului de

de mi-

acestor 
consta-

algelor la presiunile și

Dr. E. ROȘIANU

La laboratorul de fiziologie 
biochimie a plantelor al Institutu-, 
lui de botanică al Aacademiei de 
Științe din Khirghizia s-au obținut 
forme de sfeclă de zahăr puțin, 
obișnuite. Prin tratarea plantelor 
cu gibberelină și diferite regimuri 
de lumină, s-au obținut forme de 
plante cu un 
zahăr, atît în 
frunze.

Gibberelină 
mai creșterea 
constrînge planta 
mai mult zahăr și să răspîndească 
zahărul acolo unde pină acum nu 
s-a găsit niciodată.

Gibberelină modifică metabolis
mul glucidic contribuind Ia sinteza 
zaharozei, partea cea mai prețioa
să a siropului de zahăr.

Experiențele efectuate în Khir
ghizia demonstrează că este po
sibil să se reaMzeze o revoluție in 
domeniul cultivării sfeclei.

procent ridicat de 
rădăcini cit și în

nu influențează nu- 
sfeclei, dar ea și 

să acumuleze

Construcții
TERASA MARINA VECHE 

DE 7 OOO DE ANI

putea funcționa fără

ARMAREA MINELOR CU 
RĂȘINI SINTETICE

Oamenii de știință din Lenin
grad au elaborat o metodă rapidă 
de armare a minelor cu rășini sin
tetice care va permite minerilor so
vietici să reducă de două ori con
sumul de muncă la extracția hi
draulică a cărbunelui. Hidremo-

mioarele vor 
întrerupere.

„Cartușe” 
se introduc 
în tavanul l.. . .
Apoi se introduc vergele de oțel, 
care, datorită rășinii, se îmbină 
cît se poate de solid cu roca. A- 
cesta este principiul care stă la 
baza armării chimice.

In unele cazuri, rășina poate fi 
folosită și fără armătură. în stare 
lichidă, rășina sintetică eștg un 
admirabil consolidator al rocii 
străbătută de fisuri tectonice. Um
pired aceste fisuri, ea transformă 
roca șfărimicioasă într-un monolit 
rezistent,

din rășină sintetică 
in orificiile perforate 

și pereții abatajului.

Oamenii de știință sovietici, Pa
vel Voronov și Evgheni Korotke- 
viei, membri ai unor expediții in 
Antarctica, au stabilit că viteza 
medie de ridicare a fundului mării 
în regiunea oazei Grearson din 
Antarctida răsăriteană a fost In 
ultimii 2 000 de ani de 1,7 cm 
anual. Terasa marină cea mai 
înaltă, care măsoară 120 m, are o 
vlrstă de 7 000 de ani. Originea ei 
coincide cu perioada climatului op
tim postglacial.

Acum șase ani, în partea sudică 
a oazei Grearson au ioșt puse în 
evidență osemintele unui elefant 
de mare, care, după cum s-a cons
tatat cu ajutorul unei analize cu 
carbon radioactiv, a trăit acum 
1 800 de ani. Lungimea corpului 
elefantului este de circa 3,5 ni. 
Osemintele au fost descoperite pe 
o ieșitură terasată de pe coastă. 
Înălțimea ieșiturii este de aproxi
mativ 30 ni deasupra nivelului mă
rii. Ea constituie o plajă antică ri
dicată, unde la timpul său, cada
vrul animalului a fost adus de 
maree.
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ORE IN CIMP

arc ce-1 poartă merii,

ADRIAN PĂUNESCU

De dragoste

A. I. ZĂINESCU

Tinerilor

culori asediat, 
tari și de mișcare,

O, n-ar pluti, n-ar pît4>-n veci fără ei, 
Ploile-n foșnet albastru, pp glie, 
Fără flacăra mîinii țăranilor mei, 
Magnet luminos între cer și cîmpie.

Și eu, cum trec, robit de-un luminos 
Și-adînc și tînăr semn al primăverii, 
Pe brazdele parcă suflate-n cocs, 
Sub limpedele

jQn așteptat această primăvară 
Făr,ă să știu. De ani, de primăveri ? 
Prinosul frumuseților de ieri, 
L-am adunat acum ca pe-o comoară

NOTE DE LECTORIon Hobană
Șuieră vînt, vîntul rece de seară 
Și-n zare bat negura apei cocorii. 
Acolo, la marginea ploii, se ară 
Acolo puternice pluguri de fier 
Așează cîmpia pe noi traiectorii, 
O pregătesc pentru zborul spre cer.

Sînt zile și nopți de adîncă-ncordare, 
.Sînt ore de trudă și mari năzuinți, 
Pi Unia~ brazdelor aripi, de spice 
Se 1eU8ănă-n zboruri fierbinți 

. Și-n otex?1 brumat al tractoarelor
Ca într-o medalie fără de moarte 
Aud tresărirei-ân larg a ogoarelor, 
Zbaterea ploii ht nouri, departe.

Orar de
Miresmele au izbindit din nou 

Pe cercul zării bat culori în dungă 
Și soarele e-un luminos ecou 
De dragoste, de pace și de muncă. 
Topite-s avalanșele din munți 
Bat alte avalanșe — de-nflorire — 
Și laminat e aerul pe frunți, 
In repetata ierbii răsărire.
Trec nourii prin raze bubuind, 
Ca mari, și pline, și de foc — cisterne. 
O sită e văzduhul, de argint, 
Prin care clipa saci de aur cerne.

De flori și de
Și de miresme
Jeturi de foc pe inima mea ard,
De parcă m-am desprins acum din soare.

Și am făcut să izbucnească-n soare,
Cum izbucnesc azi mugurii-n grădini, 
întîia dragoste ; și-s merii plini 
De visurile mele, și de floare.

LIA LUPEA elevă

r-*1

muzica ușoară

«
I «

La biblioteca Institutului agronomic dm Craiova.

vntanțir

In ziarul de astăzi publicam, în continuare, 
citeva dintre răspunsurile primite de redacție 
în cadrul anchetei organizate după ședința 
lărgită a Consiliului muzicii dedicată proble
melor muzicii ușoare, anchetă în care am ce
rut unor compozitori, interpreți, critici muzi
cali, să răspundă la următoarele întrebări :

1. Care sînt principalele concluzii pe care 
le-ați tras din consfătuirea organizată de Con
siliu» muzicii ?

2. Cum v-ați gîndit să perfecționați activita
tea ce o desiășurați pe tărâmul muzicii ușoare?

3. Ce veți oieri iubitorilor muzicii într-un 
viitor apropiat î

Dorina Drăghici
oricare dintre aparițiile 
stre scenice.

noa-
artis-

for-

1 maiginea fruciu- 
ședințe a Consi- 

muzicii din Comi- 
de Stat pentru 
Artă consacrată

Pe 
oasei 
liului 
tetul 

Cultură și
dezbaterii problemelor muzicii 
ușoare se impun o serie de 
concluzii de mare importanță 
pentru ridicarea acestui gen la 
înălțimea exigențelor maselor 
largi ale iubitorilor muzicii.

După părerea mea, concluzia 
majoră a acestei consfătuiri 
pentru noi, interpreții, este a- 
ceea a promovării permanen
te, perseverente, a unui reper
toriu de înaltă ținută artistică, 
problema interpretării cu prio
ritate a lucrărilor romînești de 
muzică ușoară, a lucrărilor 
care exprimă sensibilitatea 
proprie poporului nostru.

Pe bună dreptate, consfătui
rea a criticat cu asprime pe 
acei interpreți de muzică ușoa
ră care nu-și aduc o contri
buție pe măsura talentului lor 
la răspîndirea mai largă a cîn- 

ro-
la răspîndirea mai largă a 
tecelor de muzică ușoară 
Plinească.

Pentru fiecare dintre 
soliști ai Radioteleviziunii. 
artiști ai teatrelor de estradă, 
lansarea oricărui nou cintec de 
muzică ușoară românească tre
buie să reprezinte o datorie 
de onoare.

Consfătuirea 
asemenea, pe 
faptul că prin 
care-l cultivăm, prin 
tarea în fața publicului, 
întreaga noastră ținută, fiecare 
dintre noi interpreții influen
țăm masele largi ale spectato
rilor, masele tineretului și toc
mai de aceea trebuie să privim 

maximă responsabilitate

noi,

a subliniat, de 
bună dreptate 
repertoriul pe 

corn por- 
prin

2 Personalitatea 
tului interpret se 
mează prin necontenita 
lărgire o orizontului cul

tural muzical, prin dezvoltarea și valorificarea la maximum a 
posibilităților și a tehnicii sale 
vocale, prin însușirea unei te
meinice măiestrii scenice. Toc
mai de aceea Teatrul de estra
dă, Radioteleviziunea, Electre- 
cordul trebuie să se preocupe 
mai îndeaproape de formarea 
și educarea interpreților fără a 
mai face măcar o singură cli
pă concesii gusturilor îndoiel
nice, presiunii exercitate de 
promotorii acestor gusturi.

Pe linia găsirii unor forme 
de perfecționare a interpreți
lor de muzică ușoară, Teatrul 
de estradă din București a 
luat inițiativa întemeierii unui 
studio pentru tinerii soliști. în 
care aceștia să-și poată însuși 
bazele unei culturi muzicale, 
ale mișcării scenice.

Sînt foarte bucuroasă că am 
fost numită responsabila a- 
cestui studio. Alături de cei
lalți colegi ai mei mă voi stră
dui să contribui din plin la 
perfecționarea artei tinerilor 
interpreți, la formarea unui 
detașament de tineri soliști 
demni de marea încredere ce 
li se acordă. Dar așa cum au 
subliniat și discuțiile din ca
drul consfătuirii, paralel cu a- 
semenea studiouri necesare 
pentru îmbunătățirea pregăti
rii profesionale a soliștilor 
existenți, trebuie să desfășu
răm o largă activitate pentru 
găsirea unor noi și noi tineri 
talentați din rîndurile artiști
lor amatori pe care să-i pro
movăm pe scenele noastre, că
rora să le creăm toate condi
țiile pentru a-și putea însuși 
calificarea necesară unui cin- 
tăreț de muzică ușoară.

In lungul turneu organizat 
pentru săptămânile acestea de 
teatrul nostru în citeva orașe 
ale Transilvaniei îmi voi 
dărui toate puterile pentru ca 
această operă de recrutare a 
unor tineri soliști să se soldeze 
cu rezultate cât 
bile.

mai aprecia-

pe 
re- 
au 
cu 
în

Un ciclu de articole în care 
să analizez cite va dintre'mul
tiplele probleme ale creației și 
interpretării muzicii ușoare, în 
speranța că ele ar putea con
tribui la cultivarea bunului
gust in masele largi ale iubi- ; orchestratorilor, 
torilor acestui gen.

prin care înțelegem șantierul, 
satul socialist, orașul cu uzi
nele și fabricile sale, ar îmbo
găți conținutul spiritual al 
creației noastre ca și gama ge
nurilor. Viața, munca oame
nilor muncii trebuie să fie iz
vorul nesecat al inspirației 
noastre.

în sfîrșit, aș vrea să adaug 
faptul că pornind de la referat 
și de la discuții mă asociez 
întrutotul opiniei că „bogăția 
melodică și ritmică a folcloru
lui constituie una din cele mai 
rodnice surse de inspirație”. 
Succesele obținute pe acest 
drum în decursul anilor sînt 
o dovadă incontestabilă. Piesa 
mea „Lină-Cătălină”, scrisă în 
1950, se cîntă și azi, după 13 
ani, tocmai datorită acestui 
fapt.

Dar după părerea mea, me
lodia nu este obligatoriu să 
aibă întotdeauna inspirație de 
natură folclorică, mai ales în 
cazul lucrărilor destinate dan
sului. Consider însă că este 
obligatorie o melodică clară, 
cursivă, inspirată, căreia rit
mul să-i fie în subordine și 
nu invers. Din păcate, se aud 
încă mult prea des la postu
rile noastre de radio piese de 
inspirație melodică sărăcăcioa
să, la care ritmul este prepon
derent. în aceeași ordine de 
idei, aș vrea să arăt că aceasta 
se datorește de multe ori și 

care nepă-
trunzînd suficient esența mu
zicală a lucrărilor care li se 
încredințează, fac aranjamente 
slabe, așa-zise „de efect”. Asta, 
bine înțeles, nu absolvă de 
vină pe compozitorii care nu-și 
orhestrează singuri piesele. 
Orchestrația unei lucrări este

oua carte de versuri a lui Ion Hobană cuprinde maj puțin un „orar de vacanță", cît un ansamblu de poezii care oglindesc preocupările școlărești șl pionierești. împletirea factorului etic cu cel estetic, determinată de o atentă cunoaștere a psihologiei celor cărora li se adresează aceste versuri, se realizează în accesibilitatea poeziilor, condiție indispensabilă literaturii pentru copii.Cartea cuprinde două cicluri distincte : „Orar de vacanță11 și „Să nu uităm problemele obștești". Din primul ciclu, în- sumînd poezii măi puțin înrudite tematic, se impune în primul rînd poezia „Orar de vacanță11. Dacă în „Focul de tabără" puritatea gîndurilor și sentimentelor copiilor este reconstituită cu o anume candoare, iar în „Prietena cea bună11 se aduce un delicat o- magiu cărților, în unele poezii autorul exagerează naivitatea copiilor („Prima noapte" ; „Șase fete curajoase"; „în zori".).Cel de-al doilea ciclu este mai unitar, mai închegat. „Dresorul" e o poezie în aparență banală : fratele cel mare îl năpăstuiește pe cel mic obli- gîndu-1 să facă diferite treburi. Interesantă este însă aici

maniera ușor ironică în care sînt surprinse raporturile obișnuite dintre cei doi frați.Cea mai izbutită piesă a a- cestui ciclu este poezia „Să nu uităm problemele obșteștii care încheie volumul. în versuri tonice poetul dezbate cu eroii săi o problemă majoră : raporturile dintre un pionier și colectivul unității din care face parte.Pe lîngă paginile în care imaginile sînt adesea de o reală frumusețe trebuie să semnalăm însă facilitatea unor versuri, ori, în altele, absența unui mai susținut discemă- mînt în alegerea imaginilor, Uneori asociațiile dintre cuvinte denaturează sensurile știute ale noțiunilor, ceea ce, evident, afectează procesul formării unei gîndiri logice a micilor cititori. Asemenea inadvertențe logice se produc uneori din cauza unei insuficiente căutări a imaginilor potrivite, care să exprime convingător un anumit conținut. Așa, de pildă, poștașul aduce scrisorile cu „fărașul" doar pentru că autorul a avut nevoie de o rimă. Pălăria cîț „o zi de post11 nu depășește, ca imagine, un limbaj învechit, hazliu dar și comod.Dincolo de deficiențele de acest fel, cartea lui Ion Hobană se adresează școlarilor cu versuri frumoase, accesibile.
I. NICULESCU

Unîn întreaga tară, formațiile artistice de amatori se pregătesc pentru cel de-al VII-lea Concurs.Astfel, și la Uzinele mecanice Timișoara, artiștii amatori din formațiile
La

spectacol reușitde dansuri, taraf, soliști vocali, reci-, tatori și orchestra de tamburași fac, aproape zilnic, repetiții, prezintă spectacole. De curând, în cinstea fruntașilor în pro-

ducție din uzină, artiștii amatori au prezentat un bogat, program artistic, răsplătit cu multe aplauze de muncitorii uzinei.
FANIȚA petre

corespondent

cercul literar

3 — după păre- 
interesantă — 
„Cîntecul în- 

■” (pe versu-

O piesă 
rea mea, 
intitulată 
întrebărilor’ 

rile poetului Ion Brad, pe care 
compozitorul E. Roman a 
scris-o special pentru mine. 
Pregătesc, de asemenea, o serie de noi piese scrise de com
pozitorul H. Mălineanu.

Inscriindu-se pe linia preo
cupărilor pentru o necontenită 
ridicare a creației artistice la 
nivelul exigențelor maselor de 
iubitori ai frumosului, recenta 
consfătuire cu privire la pro- 

• blemele muzicii ușoare organi
zată de Consiliul ' 
constituit un valoros 
de experiență între 
tori și interpreți,

muzicii a î schimb 
compari- 
stabilind 

totodată un ansamblu de mă
suri concrete în vederea dez
voltării acestui gen.

Una dintre concluziile ce mă 
privesc în modul cel mai di
rect și pe care o socot de mare 
importanță pentru viitorul 
creației și interpretării muzicii 
românești, este aceea a apor
tului deosebit pe care trebuie 
să-l aducă critica muzicală la 
clarificarea unor probleme ale 
creației și interpretării muzicii 
ușoare, la crearea unui climat 
profund critic care să nu mai 
permită lansarea unor pseudo- 
creații sau a unor neaveniți

ps tărîmul acestui sector al 
frontului nostru de creație, 
sector cu mari rezonanțe edu
cative.

Dar această chemare, 
care raportul, discuțiile și 
comandările consfătuirii 
făcut-o criticilor muzicali 
o activitate mai susținută
presa de specialitate, este însă 
strîns legată de problema efi
cienței materialelor pe care le 
vom publica, de modul în care 
responsabilii anumitor insti
tuții de difuzare a muzicii 
ușoare vor înțelege substratul 
real al criticilor noastre, se 
vor apleca cu grijă asupra rân
durilor din cronici sau anali
ze. vor încerca să 
viață sugestiile, 
noastre.

In urmă cu nu 
am publicat în ziarul „Scînteia 
tineretului” un amplu mate
rial de analiză prilejuit de vi
zionarea celor patru spectaco
le de estradă ce au figurat și 
mai figurează pe afișele Tea
trului satiric-muzical „Con
stantin Tănase”. Constatam 
atunci că întreaga concepție a 
spectacolului de estradă mai 
este într-o măsură tributară 
artificialității, ignorării sau o- 
colirii problemelor majore ale 
vieții, că în domeniul muzicii 
promovate în cadrul unora din 
aceste spectacole, sînt întoarse 
pe o față și pe alta formule 
melodice și orchestrale banale, 
că diapazonul uman mărgi
nit și platitudinea sentimen- 
talistă caracteristice multor 
melodii de estradă, se răsfrân
ge și asupra modului de inter
pretare.

Din păcate, nu am avut până 
în prezent nici un semn că a- 
ceastă analiză a însemnat pen
tru realizatorii spectacolelor 
un „punct de vedere, o su
gestie asupra cărora ar trebui 
să se oprească. Dimpotrivă, 
continuarea prezentării aces
tor spectacole cu inexpresive
le și anacronicele melodii pe 
care le popularizează mi se 
pare dovada unui dezinteres 
față de masele iubitorilor mu
zicii, față de cerințele criticii 
muzicale.

Ce voi dărui iubitorilor mu
zicii ușoare ?

traducă în 
propunerile

mult timp

1CRONICA 
DRAMATICĂ i

uni seara, colectivul teatral al Casei de cultură a raionului 16 Februarie a prezentat în fața unui numeros public comediei satirice

Pionierul Neagu Adrian de la Școala medie 32 Filimon Sîrbu, e un pasionat filalelist. El își 
îmbogățește colecția făcînd schimb cu colegii din școală.

Foto : GR. PREPELIȚĂ

premiera„Omul care a văzut moartea" de Victor Eftimiu.Comedia lui .Victor Eftimiu este bine cunoscută publicului nostru, înscriindu-se în linia literaturii noastre dramatice realist-critice dintre cele două războaie mondiale.Cu știuta sa vervă dramatică, Victor Eftimiu realizează convingător tabloul satiric al moravurilor electorale ale vremii, în cadrul unei acțiuni comice oare cucerește spectatorul, stîrnind copioase hohote de rîs.Evident, nu vom reveni asupra comediei ca atare, cum spuneam, bine cunoscută, o-

La începutul școlar, la Școala comuna Corbu Băilești — a fost organizat un cerc literar. El cuprinde 60 de elevi din clasele a VIII-a și a IX-a și este condus de tovarășul profesor Petre Sîrbu.Pînă în prezent, la ședințele cercului au fost expuse referatele „Viața poporului nostru oglindită în folclor”, „Ni- colae Bălcescu, luptător revo

acestui an medie din — raionul luționar și democrat”, „Poezia socială a lui Cezar Bolliac”, „Natura în poezia lui Vasile Alecsandri”. Referatele au fost elaborate de colective de elevi, membri ai cercului.La fiecare ședință a cercului, elevij Ioana Cîriigelu, Ioana Galiceanu, Anghel Constantin, Tache Corneanu și alții citesc din versurile lor închinate vieții noi din țara noastră, naturii patriei.
NICOLAE C. CIOCHIU

Discuțiile asupra 
problemelor muzicii 
ușoare, care au avut ■ un ai doilea proces de creație 

și ea ar trebui întotdeauna 
făcută de compozitor. Din pă
cate, sînt prea puțini acei 
compozitori care acordă aten
ție acestei probleme.

1-2 loc recent, constituie 
desigur pentru fiecare creator 
un îndreptar în activitatea lui 
viitoare. Izvorîte din necesita
tea îmbunătățirii calității crea
ției de muzică ușoară, a inter
pretării și difuzării ei, aceste 
discuții fac o analiză amănun
țită a problemelor creației in
terpretării și difuzării muzicii 
ușoare.

Ce concluzii am tras eu din 
această consfătuire ?

In primul rînd aceea că noi 
creatorii trebuie să lărgim 
mult mai mult tematica mu
zicii ușoare. In creația noastră 
trebuie să aducem acel suflu 
de viață nouă, exprimat bine 
înțeles pe calea unei legături 
nemijlocite cu filonul sănătos 
al muzicii poporului nostru.

Vreau să vorbesc în special 
despre lărgirea orizontului te
matic, unde compozitorii au 
încă multe de făcut. Realita
tea înconjurătoare, atît de bo
gată în fapte, obligă pe com
pozitori la amplificarea gamei 
de creație, la realizarea unor 
lucrări legate nemijlocit de 
noile aspecte ale vieții con
temporane. Se simte din ace
lași punct de vedere nevoia 
unor cîntece destinate tinere
tului de pe șantiere, din fa
brici și uzine, elevilor și stu- 

tinerilor ■deniilor, turiștilor, 
din satele patriei.

Un contact mai 
creatorilor cu viața 
sentimentele care-i 
harnicii constructori ai socia
lismului ar contribui fără în
doială la continua lărgire a 
lucrărilor de muzică ușoară. 
Contactul nemijlocit cu viața,

direct 
de azi, 
animă

al 
cu 
pe

3 In ceea ce mă pri
vește, în ultimul timp 
m-am dedicat aproa
pe exclusiv realizării 

unei lucrări de proporții. Este 
vorba de o operetă inspirată 
din viața studenților din zilele 
noastre. Lucrarea se numește 
„Ploaie pe soare” și libretul 
aparține lui Eugen Mirea. A- 
ceastă lucrare mi-a pus în față 
rezolvarea unor probleme noi, 
atît din punct de vedere strict 
tehnic (forme dezvoltate, noi 
rezolvări armonice și de or
chestrație), cît și din punct de 
vedere al conținutului melodic. 
Sper că am rezolvat aceste 
lucruri în cea mai mare mă
sură și aș dori ca acesta să 
fie primul meu răspuns la 
dezideratele pe care sîntem 
obligați noi, toți compozitorii 
de azi, să le îndeplinim pentru 
că sîntem încă mult datori 
publicului nostru.

Nu voi uita, de asemenea, că 
am datoria să fiu mereu pre
zent cu noi cîntece și melodii 
de muzică ușoară și dans. De 
altfel, în curînd cîteva cîn
tece vor putea fi asculta
te de iubitorii acestui gen

. ..: ' ■. *

Tineri muncitori de la Uzina constructoare 
Noiembrie" din Craiova, în vizită colectivă 

artă din oraș.

de mașini „7 
la Muzeul de

prindu-ne doar la a releva faptul că timpul nu a alterat cu nimic valoarea lucrării, care și azț întrunește aceeași bună apreciere din partea spectatorului.Colectivul teatral de amatori din cadrul casei de cultură s-a apropiat cu înțelegerea cuvenită de textul piesei, izbu-

o certă chemare actoricească. Laprezențe cu pentru arta aceste aspecte pozitive trebuie însă adăugate și unele rezerve izvorîte îndeosebi din faptul că nu toți interpreții stăpîneau textul îndeajuns de bine (o explicație se află și în timpul scurt afectat repetițiilor). Apoi, va trebui să atra-

col, în datele lui inițiale realizat, adeziunea deplină a publicului.Distribuția, alcătuită cu dis- cernămînt, a cuprins în rîndu- rile ei, cum spuneam, cîțiva interpreți demni de a fi relevați cu toată căldura. în primul rînd ne vom opri la tînărul Sergiu Mihail, activist cultu-
„Omul care a văzut moartea"

tind să pună bine în lumină Valorile sale artistice, mesajul ei social.Spectacolul, în regia inspirată a lui Paul Sireteanu, se bucură în general de o frumoasă ținută, are verva specifică comediei, relevînd în desfășurarea sa nu numai pasiunea interpreților, dar și cîteva

de V. Eftimiu

gem atenția asupra scăderii nemotivate a ritmului din ultimul act, cînd atît mișcarea scenică lentă, cît și replicile date cu ezitare, coboară tensiunea generală a spectatorului. Bineînțeles, sporita atenție acordată deficiențelor semnalate va avea darul, sîntem siguri, să asigure acestui specta-

ral, interpretul vagabondului. Premiul cucerit la recentul concurs „I. L. Caragiale" a fost confirmat din nou de către acest înzestrat artist amator cu prilejul spectacolului de care ne ocupăm.Sergiu Mihail a realizat și de data aceasta o frumoasă creație, la nivelul teatrului

profesionist. în celelalte roluri s-au mai făcut remarcați bibliotecarul C. Pangratiu, interpretul umilului funcționar Filimon, intrat printr-o întîm- plare în vîrtejul campaniei e- lectorale și aspirant la postul de primar al urbei, dispecerul Nae Constantinescu, respectiv Leon, opozantul, în alegeri, al lui Filimon, amîndoi interpreții numărîndu-se printre cei mai harnici membri ai echipei teatrale și despre care am vorbit recent cu prilejul spectacolului cu piesa „Oameni care tac“ de Al. Voitin. în sfîrșit, o corespunzătoare scenică au asigurat lor mecanicul Dan (George), activistaNicoleta Toia (Raluca) și eleva Școlii de activiști culturali, Cornelia Alexa (Alice); Toți trei au dovedit lăudabile eforturi în apropierea de rolurile încredințate și vom fi bucuroși să-i revedem.

prezență rolurilor Cătălin culturală

DINU SĂRARU



Spre comitetul regional U.T.M. a plecat obișnuitul referat statistic. Dintr-o rubrică a sa aflăm că în ultima lună în raionul Rîmnicu Sărat din cei 200 de tineri care au devenit membri ai Uniunii Tineretului Muncitor 126 sînt fete Aci, în raportul statistic, notarea 126 de la rubrica „tete primite în U.T.M.” este o simplă cifrăCu cîteva zile în urmă călătorisem prin multe sate ale raionului, cunoscusem mulți tineri colectiviști, și mai ales, fete. în carnetul de note a- veam multe însemnări care vorbeau de munca organizațiilor U.T.M. pentru pregătirea și primirea fetelor în U.T.M. Cîteva din aceste fapte pot constitui o interesantă... notă explicativă la această rubrică din raportul statistic lunar....La gospodăria colectivă din Bălăceanu prima carte de vizită a hărniciei, a stimei și încrederii de care se bucură fetele ți-o oferă panoul de o- noare al colectiviștilor fruntași în muncă. Printre primele nume înscrise pe acest panou de onoare l-am întîlnit și pe cel al Tudorei Mitu, de curînd primită în U.T.M. Tudora Mitu, una din multele fete harnice din Bălăceanu, nu era utemis- tă. Organizația U.T.M., apre- ciindu-i munca, seriozitatea, a recomandat-o consiliului de conducere să lucreze la ferma avicolă. Adunarea generală U.T.M. la care s-a discutat recomandarea ei pentru a lucra la ferma avicolă a fost cea dinții la care a luat parte.— Noi avem încredere în tine, i-a spus atunci secretarul U.T.M. — garantăm că-ți vei îndeplini bine îndatoririle la ferma avicolă. Ți-ai exprimat dorința de a deveni utemistă. Pentru a merita această cinste

126 de utemiste Semnarea protocolului privind schimbul 
de mărfuri și plățile pe anul 1963 

intre R. P. Romînă și R. P. Bulgariastimată, prețuită de colectiviști și nu este de mirare că cererea ei de intrare în U.T.M. a fost aprobată în unanimitate de toți utemiștii,...La Ziduri, președintele gospodăriei, aflind scopul vizitei, ne-a invitat la o consfătuire pe care o avea cu colectiviștii din brigada legumicolă.— Veți avea prilejul să cunoașteți oameni harnici, pri- cepuți, dintr-un sector care în fiecare an aduce gospodăriei venituri mari.Am stat cîteva ceasuri la a- ceastă consfătuire în care se chibzuia cu simț gospodăresc cînd, cît și ce trebuie să producă fiecare palmă de pămînt 
VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

din grădină, cum trebuie lucrat mai bine acest pămînt. în rîndui acestor oameni harnici, pricepuți, am întîlnit foarte multe fete. Un fapt petrecut în aceeași zi — o adunare generală U.T.M. — ne-a ajutat să cunoaștem mai bine viața Ș> munca uneia din fetele pe care le ascultasem chibzuind dimineața treburile gospodăriei. A- dunarea generală U.T.M. a discutat și a primit în rîndurile sale pe Aurica Bratosin, una din fetele care lucrează la grădină.La Dumitrești, într-o după- amiază, un grup de tinere o așteptau într-o sală a căminului cultural pe Marcela Nichi- țelea, responsabilă cu munca cu fetele în comitetul comunal U.T.M. Fetele veniseră ceva maj devreme de ora stabilită, nerăbdătoare de a continua 

preocupate. Peste cîteva zile, adunarea generală urma să ia în discuție cererea lor de intrare în U.T.M.Grupe de studiere a Statutului U.T.M. au organizat cu fetele și comitetele U-T.M. din Știubei, Obidiți, Mărgăritești. Fetele din aceste sate au fost invitate la adunări generale U.T.M. deschise în care s-au făcut expuneri despre politica partidului nostru, despre rolul și sarcinile organizației U.T.M., despre carnetul roșu de ute- mist. Numeroase fete au fost încadrate în învățămîntul politic U.T.M., mai cu seamă în cercurile pentru studierea Statutului U.T.M. în felul acesta, fetele sînt ajutate să înțeleagă 

politica partidului, ajutate să înțeleagă că în munca de întărire economico-organizatori- că a gospodăriei trebuie să-și pună toată puterea lor de muncă.în aceeași după-amiază, felele din Coțatcu fuseseră adunate de organizația U.T.M. la căminul cultural pentru o altă acțiune. Niculina Bratosin, îndeplinind una din primele ei sarcini de utemistă, mobilizase la cămin toate tinerele de pe uliță. Organizația U.T.M. le convocase pe fete pentru a sta cu ele de vorbă despre participarea lor Ia activitatea formațiilor artistice. In acea după-amiază, la căminul cultural a avut loc un adevărat concurs pentru alegerea celor mai talentate fete pentru brigada artistică de agitație. Probele concursului de selecție au fost trecute de foarte multe fete, astfel că pînă la urmă au 

trebuit să fie formate trei brigăzi de agitație și, la propunerea fetelor, o formație de teatru. Instructorul teritorial U.T.M. ne povestea că din acea seară tinerele Elena Manea, Enache Zoița, selecționate atunci în brigada artistică de agitație, au devenit cele maj pasionate artiste amatoare. încurajate de atenția și grija cu care au fost înconjurate, fetele au fost de atunci nelipsite la acțiunile întreprinse de organizația U.T.M.Dar nu peste tot lucrurile au mers de la început ca pe roate. Organizațiile U.T.M. din unele sate s-au lovit și de concepțiile înapoiate ale unor părinți și mai ales ale unor ’ mame, care la început nu le dădeau voie fetelor să meargă : la căminul cultural, să parti- j cipe împreună că băieții la di- ■ versele acțiuni care se orga- | nizau în sat. Cu acești părinți i s-a stat de vorbă și li s-a explicat cu răbdare scopul orga- , nizației noastre, ce învață ti- | nerii activînd în organizația ] U.T.M. etc. în multe locuri pă- I rinții au fost chiar invitați la adunările generale U.T.M. Ma- J ria V. Fîșie din G.A.C. Mărgă- I ritești este o tînără talentată, cu voce frumoasă. Cînd a fost chemată la cor, a refuzat însă. Utemistele Ileana Dogaru și Georgeta Dragomir, care au stat cu ea de vorbă, au aflat că refuzul ei se datora mamei care nu voia s-o lase la cămin. După ce s-au sfătuit cu comitetul comunal U.T.M., utemistele au plecat la ea acasă, au stat pe îndelete de vorbă cu mama fetei și pînă la urmă au căpătat încuviințarea acesteia. Așa a fost atrasă în echipa artistică încă o tînără talentată.Iată cîteva fapte pe care le ascunde cifra 126 din raportul statistic.
D. KUHTA 

I. ȘERBU

în urma tratativelor, care au decurs într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă, la 14 martie s-a semnat la București protocolul privind schimbul de mărfuri și plățile pe anul 1963 între Republica Populară Romînă și Republica Populară Bulgaria.Protocolul prevede creșterea schimburilor reciproce față de anul 1962.R. P. Romînă va liyra în R. P. Bulgaria : utilaje petroliere, excavatoare și alte utilaje, produse petroliere, hîrtie, 

produse chimice și medicamente, bunuri de larg consum și alte mărfuri.R. P. Bulgaria va livra în R. P. Romînă : utilaje diverse, acumulatori, cabluri, minereu de fier, oțel beton, produse chimice și medicamente, tutun, bunuri de larg consum și alte mărfuri.Protocolul a fost semnat din partea romînă de V. Ionescu, adjunct al ministrului comerțului exterior, iar din partea bulgară de M. Paskalev, loc

țiitor al ministrului comerțului exterior.La semnare au asistat G. Rădulescu, ministrul comerțului exterior, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Comerțului Exterior, precum și membrii celor două delegații la tratative.Au fost de față I. Kinov, ambasadorul R. P. Bulgaria în R. P. Romînă și membri ai ambasadei. (Agerpres)

Primirea de către 
vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri 
al R. P, Romine, 

Alexandru Bîrlădeanu, 
a ambasadorului 

R. P. Polone la BucureștiJoi 14 martie 1963, vicepreședintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romine, Alexandru Bîrlădeanu, a primit în audiență pe ambasadorul R. P. Polone la București, Janusz Zambrowicz, în legătură cil plecarea sa definitivă din R. P. Romînă. ----- •-----
Primirea de cătfk 

vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri 

al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gaston Marin, 

a ambasadorului 
R. P, Polone la BucureștiJoi 14 martie 1963, vicepreședintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romine, Gheorghe Gaston Marin, a primit în audiență pe ambasadorul R. P. Polone la București, Janusz Zambrowicz în legătură cu plecarea sa definitivă din R. P. 
Romînă.

La Întreprinderea „Tehno- \ 
metal" din Capitală se ia- I 
brică printre altele și ma- J 
șini de frezai talpă folosite j 
în fabricile de încălțăminte, I 
aparate de condiționare I 
care determină umiditatea j 
linei și bumbacului, pre- J 
cum și piese de schimb pen- 1 
tru industria ușoară. In io- j 
tografie: controlorul de ca- I 
litate Petru Orșa, controlind ! 
calitatea aparatului de con- j 
diționare, folosit la deter ) 
minarea umidității linei și 1 

bumbacului.
Foto: AGERPRES j

străduiește-te să-ți îndeplinești prima sarcină pe care ți-o încredințează organizația U.T.M.Tudora și-a făcut din munca de crescătoare de păsări o profesiune îndrăgită. Munca ei a contribuit în bună măsură ca ferma avicolă să aducă gospodăriei însemnate venituri. Tudora Mitu, pînă mai ieri o fetișcană oarecare, a devenit

Pelicanii își iac toaleta de primăvară. 
Foto : N. STELOR1AN

Portret
(Urmare din pag. I)

student al grupei a pus la bara 
pregătirii sale studiul individual. 
Și ar mai trebui să amintim se
riozitatea cu care fiecare student 
al grupei a privit perioada de 
practică. Un exemplu în acest 
sens îl constituie și faptul că 5 
lucrări de stat sînt rezultatul 
practicii în regiunea Dobrogea. 
Ion Banu se află într-o fază îna
intată cu lucrarea „Studiul fizi' 
co-geografic al litoralului”. Pen
tru Stere Ciulache redactarea lu
crării despre „Lacurile litorale” 
(studiu hidrologic) a fost o con
tinuare firească a preocupărilor 
sale din cercul de geografie fizi
că, la care a prezentat o intere
santă și documentată lucrare 
despre „Valea lalomiței”. Ion 
State, învățător înainte de facul
tate, așteaptă cu nerăbdare reîn
ceperea activității didactice.

Colectiv unit, închegat pe baza 
trainică a exigențelor de adevă- 
rați prieteni, grupa 726 se pre
gătește cu seriozitate pentru exa
men. „Considerăm examenul de 
stat o ultimă verificare a pregă
tirii noastre ca studenți fi în

l- 
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Un grup de președinți de 
gospodării colective din re
giunea Galați, care se află 
la cursuri de specializare la 
Casa Agronomului din Brăi
la, se documentează asupra 
modului de construcție al 
unor adăposturi ieftine și 

durabile pentru porcine.
Foto: AGERPRES 

discuțiile începute cu cîtevazile în urmă, cînd Marcela Ie vorbise despre U-T.M., despre conducerea organizației noastre de către partid. Astăzi stabiliseră să discute despre drepturile și îndatoririle ute- miștilor. Maria Podosu, Marita Olteanu, Mioara Pepeneață, Maria Bucureșteanu erau cele mai nerăbdătoare și. cele mai.

colectiv
același timp un preludiu al mun
cii noastre viitoare ; intr-un fel 
primul pas către profesie. Vrem 
ea acest prim pas să i facem așa 
cum ne-am obișnuit in tei cinci 
ani de studenție : cu succes” = 
a spus Stere Ciulache. (Agerpres)

INFORMAȚIIînsărcinatul cu afaceri al Finlandei în R. P. Romînă, Martti Johannes Salomies, a depus joi la amiază o coroană de flori la Monumentul Eroilor Patriei, cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare.La solemnitate au fost pre- zenți reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Forțelor Armate și Sfatului Popular al Capitalei.
★Joi, în aula Institutului a- gronomic „Dr, Petru Grcza" din Cluj, au început lucrările sesiunii de comunicări științifice a cadrelor didactice din agronomie și a cercetătorilor din stațiunile agricole experimentale din regiune.(Agerpres)

n î

Cu prilejul celei de-a xv'a aniversări a Zilei Independenței Ceylonului, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine, a adresat doamnei Sirimavo R. D. Bandaranaike, primul ministru al Ceylonului, un mesaj de felicitări. în mesaj sînt exprimate poporului ceylonez urări de prosperitate și progres și speranța că relațiile de prietenie și colaborare dintre Republica Populară Romînă și Ceylon vor cunoaște o dezvoltare continuă in folosul ambelor popoare. în interesul apărării păcii și înțelegerii internaționale.în răspunsul adresat președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine, doamna Sirimavo R. D. Bandaranaike, primul ministru al Ceylonului, a mulțumit în numele guvernului și poporului ceylonez pentru mesajul de bune urări trimis cu prilejul aniversării Zilei Independenței.

F.A.
Ediția 1963 a „Cupei mondiale în miniatură", cum numesc 

actualii organizatori cea mai mare întrecere a juniorilor fot
baliști, a consemnat în aceste zile primele dispute prelimi
narii in vederea cunoașterii tuturor formațiilor participante 
la turneul final. Speranțele fotbalului se află acum in etapa 
de virf a pregătirilor pentru întrecerile ce vor fi găzduite 
pe stadioane engleze.

Fotbaliștii remini. cuceritori ai trofeului ediției 1962, sînt 
animați de dorința firească de a confirma încă o dată renu- 
mele înscris în palmaresul acestei competiții în care an de 
an ei au evoluat Ia o valoare mereu mai ridicată.

încă din primele zile ale lui ianuarie, juniorii fotbaliști 
au participat Ja un amplu program de pregătire, eșalonat în 
cîteva etape. în legătură cu desfășurarea pregătirii juniori
lor, am stat deunăzi de vorbă 
antrenorul lotului R.P.R.— La 4 ianuarie s-a dat... startul în pregătirea lotului de juniori, care cuprindea atunci 23 dintre cei mai talentați tineri fotbaliști. Lotul avea în componență foarte multe nume noi, în mare parte necunoscute, dar care se afirmaseră cu prilejui diferitelor întreceri ca talente autentice : C. Haidu (portar). P. Grăjdea- nu, P. Mihăilescu. (fundași), A. Dopciu, V. Mihăilă, V. Da- nileț (mijlocași). Dintre „con- sperați" se aflau V. Suciu, I. Mureșan, C. Pavlovici, Sorin Avram. Așa-dar, o formație

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
Reprezentativa de hochei pe 

gheață a R. P. Romine a sus
ținut joi seara penultimul 
meci în campionatul mondial 
din Suedia. Hocheiștii noștri 
au întîlnit selecționata Fran
ței pe care au învins-o cu sco
rul de 5—0 (1—0 ; 2—0 ; 2—0).

Pentru locul întîi în grupa 
B au rămas astfel in cursă e- 
chipele R. P. Romine și Nor
vegiei. Cele două formații se 
vor intîlni în meciul decisiv 
simbătă dimineața.

• Echipa de juniori a Gre
ciei a eliminat reprezentativa 
Turciei în preliminariile tur
neului de fotbal U.E.F.A. In

Juniorii în preajma Turneului U.E.promovat în formație noi Juniori: C. Pleșa (mijlocaș), Ti Codreanu, C. Mănescu, Noghi (înaintași) și au intensificate pregătirile condiții specifice de joc. asemenea, s-a stabilit ca o atenție deosebită să fie a- cordată elementelor care privesc închegarea formației ca un colectiv bine sudat în care fiecare coechipier să dovedească un puternic spirit de luptă, să fie capabil să pună în întrecere toată voința, toată dorința de a învinge. Aceasta cu atît mai mult cu cit într-o vreme în pregătirea morală a juniorilor s-au semnalat deficiențe. O serie de jucători ca Donciu, Sorin A- vram, Dumitriu și Pavlovici, s-au dovedit deficitari în pregătirea moral-volitivă. Ei au manifestat adeseori atitudini de înfumurare. în loc să-și mobilizeze coechipierii, să-i a- jute în pregătire, să-i stimuleze și să-i prețuiască ca pe tovarăși de subestimat, o exigență sporită în această etapă a pregătirilor noastre, pe toate planurile, va crește efectiv potențialul de luptă al echipei, răspunderea personală a fiecărui component al reprezentativei republicane de juniori.
— Acum, în preajma startu

lui, jn ce stadiu au ajuns pre
gătirile ?

cu tov. Nicolae Dumitrescu, cu valori în aceea, cole-deloc omogenă, deosebite in pregătire, evoluție. De giul central al antrenorilor a întocmit un amplu plan de pregătire dispus în etape foarte sever chibzuite. Primul examen a fost Turneul de la Viareggio, prilej care ne-a solicitat și o scurtă trecere în revistă a pregătirii: 42 de antrenamente, efectuate o dată sau de două ori pe zi, majoritatea desfășurate în aer liber.
— Cititorii cunosc evoluția 

in Turneul de Ia Viareggio, 
meciul retur, disputat la An
kara, cele două selecționate au 
terminat la egalitate : 1-1 (0-0), 
dar fotbaliștii greci, care câștigaseră primul meci cu 2-1, 
au obținut dreptul de a parti
cipa la turneul final din An
glia. Pînă în prezent, au mai 
obținut calificarea echipele 
R. P. Ungare, R. P. Bulgaria. 
Italiei și R. F. Germane. Au 
fost eliminate echipele Iugo
slaviei, R, P. Polone, Spaniei și 
Austriei.

• In competiția de fotbal 
„Cupa cupelor", Atletico Ma
drid a învins cu 4-0 (2-0) pe 
Botev Plovdiv, calificîndu-se 
pentru semifinale. In primul 

dar mai puțin punctul de ve
dere ai specialiștilor privind 
comportarea juniorilor noștri ?— Am întîlnit în cele două jocuri formația Sampdoria, o echipă bună, în jocul căreia se observă toate caracteristicile fotbalului italian : o tehnică bună, joc în viteză, forță, o mare putere de luptă, care

N; fost în De
De vorbă cit 

Nicolae Dumitrescu 
antrenorul lotului de juniori 

al R. P. Romineexecută cu siguranță pase lungi în adîncime. Echipa noastră a dat o replică mulțumitoare, însă nu la nivelul așteptat. Ea a corespuns la capitolul condiție fizică, domi- nînd evident în finalul partidelor. Nesatisfăcător s-a comportat în ceea ce privește rezistența în viteză la acțiunile de atac, în precizia degajărilor, a lansărilor și centrărilor, în urma analizei desfășurate la Biroul federației fotbal antrenorii lotului de au întrecere, ei i-au

joc, disputat la Plovdiv, rezul
tatul a fost egal: 1-1.

• In sferturile de finală ale 
„Cupei orașelor tîrguri” la fot
bal s-au disputat două intîl- 
niri: F.C. Valencia — Hiber
nians (Scoția) 5-0 (4-0) și Di
namo Zagreb — Bayern Miin- 
chen 4-1 (2-0). Luna trecută, 
A.S. Roma a învins cu 3.0 pe 
Steaua Roșie Belgrad.

Miercuri 20 martie se va 
disputa în Capitală tntilnirea 
internațională de fotbal dintre 
selecționata olimpică a R. p- 
Ungare și echipa Rapid Bucu
rești.

(Agerpres)

A apărut:

'WflTOfflîî
ORGANIZA» DE BAZA
'ALE UTM DE LA SATE

Broșura cuprinde un bogat 
material privind experiența 
practică, concretă dobindită 
de unele organizații de bază 
ale U.T.M. de la sate în mobi
lizarea tineretului la munca de 
întărire economico-organizato- 
rică a G.A.C., de obținere a 
unor mari producții vegetale 
și animale. în broșură secre
tarii unor organizații de bază 
ale U.T.M. de la sate își îm- 
prătășesc experiența privitoa
re Ia forme și acțiuni cultu
ral-educative întreprinse în 
rîndui tineretului.

ar fi mult mai e- ceea ce privește fizică, constatăm o generală bună, ac- echipa suportă fără

-- în urma jocurilor de verificare se pot face observații îmbucurătoare: jocul colectiv a crescut mai ales în compartimentul apărării, unde se constată o mai perfectă sincronizare și o colaborare mai fructuoasă cu mijlocașii. în cîmp, jocul are acum cursivitate, și dacă tripleta n-ar exagera în acțiuni individuale, finalizarea ficace. în pregătirea rezistență tualmente probleme două meciuri la un interval de 48 de ore. Echipa noastră de juniori desfășoară jocuri constructive, cu combinații interesante și spectaculoase. Acum ne aflăm în etapa pregătirilor de vîrf și avem convingerea că juniorii noștri au înțeles și de astă dată că trebuie să se mobilizeze și mai mult în antrenamente, dovedind că sînt pe deplin convinși de răspunderea ce le revine în reprezentarea cu cinste a culorilor sportive ale patriei.Fotbaliștii juniori ne-au o- ferit în anul trecut, prin cucerirea trofeului U.E.F.A., deplina confirmare a talentului, a valorii lor ridicate. Actuala ediție U.E.F.A. le oferă un nou prilej de afirmare și dorim să înscrie în cartea de aur a fotbaliștilor juniori un nou succes de prestigiu.
VASILE RANGA

I. C. P. S. H.
Calea Victoriei 48—50

ANGAJEAZĂ:

— ingineri mecanici cu practică în proiectare utilaje 
mașini ;

— ingineri alimentări cu apă și canalizări ;
— inginer electro sau instalații termice;
— inginer mecanic automatizări.

Doritorii se vor adresa zilnic, între orele 7,30—15,30, la 
sediul institutului.



In laboratorul de chimie 1 al Institutului pedagogic de 3 ani din Constanța, studenții Gă- 
gescu Ingeborg, Cojocaru Radu, Aaiet Sucrie, Enache Maria din anul II urmăresc și execută 

lucrările de sinteză organică

CE DISCUTĂM

Cum îndrumăm munca
posturilor utemiste de controlII olectiv6-e posturi-| iUMyi l°r utemiste de i I control din uzina

I noastră se ocupăîndeaproape de IHIHIIII 111 descoperirea și folosirea rezervelor Interne, de generalizarea experienței bune în producție, precum și de înlăturarea unor deficiențe în activitatea tinerilor. De felul în care organizația U.T.M. le îndrumă, le controlează activitatea, depinde contribuția lor la bunul mers al procesului de producție.In cele ce urmează, voi a- răta cum am procedat noi, comitetul U.T.M. pe uzină, ce măsuri am considerat că trebuie luate pentru a face din posturi colective puternice care să-î ajute și să-i mobilizeze pe tineri în îmbunătățirea calității produselor, în obținerea unei productivități sporite și reducerea continuă a prețului de cost. în uzină își desfășoară activitatea opt posturi utemiste de control. Prima problemă pe cape ne-am pus-o a fost: cine să facă parte din colectivele acestora ?Intr-o vreme, la noi, în colectivele posturilor utemiste de control erau numai tineri muncitori. Experiența ne-a dovedit că nu ne-am orientat bine. Pentru a reuși să cercetăm cu competență problemele importante ale participării tinerilor în procesul de producție, ne-am dat seama că sfatul maistrului, al inginerului ne este de folos. Analizind acest lucru, am cuprins în colectivele posturilor muncitori fruntași vîrstnici, cu prestigiu în uzină, maiștri, ingineri.Un exemplu: postul de la secția mecanic șef este compus din 3 tineri: Petre Torz, Șerban Toberg, muncitori, și Eugen Rădulescu, inginer. în legătură cu numărul tinerilor din colectivele posturilor, ne-am orientat după mărimea și importanța fiecărei secții.O dată constituite, activitatea posturilor trebuie îndrumată spre principalele probleme ale producției. Erau cazuri cînd posturile se ocupau, în afară de activitatea productivă a tinerilor și de participarea acestora la activitățile culturale, la sport, învățămîntul politic etc. Toate acestea sînt desigur lucruri importante, dar în rezolvarea lor organizația U.T.M. are la îndemînă numeroase alte mijloace. Am arătat deci, colectivelor posturilor că ele trebuie să se. ocupe exclusiv de participarea

tinerilor în procesul de producție, de problemele majore cum sînt: calitatea produselor, pregătirea profesională, disciplina etc. Asemenea lucruri noi le reamintim în instruirile lunare care au loc cu colectivele tuturor posturilor. De fiecare dată cînd ele se organizează, comitetul U.T.M. analizează felul cum s-a muncit în perioada precedentă, ce efect a avut munca lor. La sfîrșitul discuțiilor se arată direcțiile principale spre care trebuie să-și îndrepte atenția posturile în luna următoare. Facem aceasta pe baza indicațiilor pe care le primim de la comitetul de partid și în baga cunoașterii felului cum au fost îndepliniți indicatorii planului. La ultima instruire de acest fel, de pildă, s-a ridicat problema acordării unei atenții mai mari preocupării tinerilor pentru realizarea de cit mai multe economii, paralel cu continua îmbunătățire a calității produselor. S-a a- rătat că există multe rezerve în acest sens. Chiar colectivul postului de la construcții metalice relata că se pot refolosi capetele electrozilor de sudură, secția economisind lunar pe această cale circa 5 000 lei. Dar aceste îndrumări nu se fac doar o dată la lună. Membrii comitetului U.T.M., lu- crînd de multe ori alături de cei care fac parte din posturi, lămuresc pe loc diferite probleme, îi ajută curent în activitatea lor.în munca de îndrumare a posturilor, comitetul U.T.M. a sesizat și un alt neajuns. Se termina, de exemplu, instruirea și membrii posturilor își împărțeau răspunderile: se scrie despre calitate, disciplină, calificare ș.a.m.d. Nu peste multă vreme apăreau la gazeta postului articolele cu fraze și considerații generale ici, colo cu cîte un nume sau două de tineri. De multe ori și noi treceam prin secții, vedeam gazeta postului plină cu articole și o caricatură și cu aceasta consideram că se muncește bine. Este clar însă că nu așa trebuie înțelese lucrurile. Postul utemist de control nu trebuie confundat cu gazeta sa. El trebuie să desfășoare o activitate de conținut, mult mai bogată, să organizeze raiduri în urma cărora să facă propuneri judicioase, eficace. Gazeta e un mijloc de comunicare a constatărilor. Acum raidul 
a devenit o formă principală de muncă a posturilor. Ca să generalizăm cea mai bună experiență am invitat colective

fruntașe să povestească felul în care au organizat ele raidurile. în cadrul secției construcții metalice s-a semnalat la un moment dat următoarea situație : nu toți tinerii respectau normele de tehnica securității muncii. Postul a invitat și pe maistrul Florin Neca și a organizat un raid pe această problemă la diferite locuri de muncă ale tinerilor. S-a constatat, într-adevăr, că unii tineri foloseau scule necores- punzătoare (dalta cu floare, ciocan cu coada crăpată, cabluri slabe la macarale etc.). S-a discutat amănunțit cu cei în cauză, s-au făcut diverse propuneri, li s-a arătat tinerilor. maiștrilor, unde poate duce nerespectarea N.T.S. A- bia după aceasta la gazeta postului au apărut un articol, o caricatură, o epigramă.Deci, problema principală este organizarea însuși a raidului, cercetarea în amănunțime a cauzelor unei anumite stări de lucruri, indicarea soluțiilor pentru înlăturarea deficiențelor ivite și de-abia după aceasta, cele constatate sînt aduse la cunoștința opiniei publice prin intermediul gazetei postului.Aș vrea să amintesc unele lucruri și despre controlul pe care trebuie să-1 exercite organizația U.T.M. asupra activității posturilor. Acesta are o importanță deosebită deoarece activitatea tinerilor ridi- că diverse probleme și ele* trebuie să capete operativ răspunsul cuvenit, în timpul controlului exercitîndu-se de fapt și o permanentă muncă de îndrumare. Birourile organizațiilor de bază U.T.M. analizează periodic activitatea posturilor în adunările generale. De asemenea, aproximativ în fiecare trimestru comitetul U.T.M. analizează în plenară lărgită contribuția posturilor utemiste la îmbunătățirea muncii tinerilor.Despre metodele de muncă ale posturilor se vorbește adesea și la stația de radioamplificare. De exemplu, nu de mult, a fost prezentat de către Mihai Bonchiș, responsabilul postului utemist de control de la construcții metalice, un referat privind felul în care activează postul, rezultatele obținute. Alegerea n-a fost întîmplătoare. Acest post a obținut drapelul de fruntaș pe ramură pe orașul Timișoara.în munca organizației noastre privind îndrumarea activității postului mai există desigur și unele deficiențe. N-am reușit, de pildă, să ne ocupăm în suficientă măsură de munca posturilor de la lăcătușerie, montaj și strungărie. Ele nu întreprind întotdeauna cu o- perativitate raiduri, nu se o- cupă de problemele importante din munca tinerilor. Se înțelege că pe viitor în atenția noastră va trebui să stea și îndrumarea posturilor utemiste amintite pentru ca toate să muncească la nivelul celor fruntașe.
ION SECU

secretar al comitetului U.T.M., 
Uzinele mecanice-Timișoara ,

Pregătindu-se cu conștiinciozitate pentru fiecare lecție, ele
va Ghif Maria din clasa a X-a de la Școala medie nr. 4 din 
Oradea dă de fiecare dată răspunsuri bune și foarte bune,

I
U J ste bine cunoscut
' faptul că forma
lii rea și dezvoltarea

la elevi a atitu- p dinii înaintate, so
cialiste, față de 
muncă constituie 

una dintre cele mai însemnate 
sarcini ale procesului instruc- 
tiv-educativ, De atitudinea e- 
levilor față de muncă, față de 
învățătură depind succesul 
întregii instrueții și educații, 
pregătirea elevilor pentru via
ță, pentru munca în folosul 
societății.

Acestei probleme trebuie 
să-i rezervăm un loc însem
nat și în cadrul orelor de di
rigenție.

Unii dintre, noi, planificin- 
du-și trimestrial cite 2—3 ore 
de analiză a muncii consideră 
că au rezolvat problemele atît 
de complexe ale formării ati
tudinii elevilor față de muncă. 
Alții, adăugind acestor ore de 
analiză și o lecție intitulată 
„Atitudinea socialistă față de 
muncă”, se întreabă mirați: 
„analiză am făcut, referat s-a 
prezentat, ce-aș mai putea 
face în orele de dirigenție 
pentru educarea atitudinii ele
vilor față de muncă, față de 
învățătură ?”

Răspunsul la întrebare îl 
poate da însăși situația din 
clasele unde s-a procedat în 
acest fel.

Pină de curînd, în planifi
carea orelor de dirigenție, la 
mai toate clasele din școala 
noastră erau frecvente orele 
de dirigenție intitulate „Ana
liza situației la învățătură și 
disciplină”. Firește, nu toate 
orele se desfășurau la fel, dar 
majoritatea decurgeau după a- 
celași calapod : dirigintele, cu 
catalogul în față, prezenta si
tuația la învățătură a elevilor, 
făcîndu-le observații în raport 
cu numărul de note proaste și 
de abaterile de la disciplină 
săvîrșite de fiecare elev. A- 
ceste ore se rezumau de fie
care dată la o „muștruluială” 
și erau în general plictisitoare 
și lipsite de eficacitate. Pre- 
oeupîndu-se de îmbunătățirea 
conținutului orelor de dirigen
ție, de sporirea rolului acestor

ore în procesul educativ, colec
tivul didactic al școlii noastre 
a hotărît să renunțe la astfel 
de ore.

In prezent, dacă urmărim 
tematica orelor de dirigenție, 
vom vedea că la majoritatea 
claselor diriginții nu și-au 
planificat ore de „analiză a 
muncii”.

Să însemne aceasta o renun
țare la metoda ătît de nece
sară și utilă pe care o repre
zintă analiza muncii ? Nicide
cum. Iată ce s-a întimplat.

Colectivul de diriginți a ob
servat că fixînd pentru o oră 
drept temă „analiza situației 
la învățătură” aceo'stă oră a- 
vea o valoare educativă foarte 
scăzută. „Analiza”' devenea 
scopul și nu metoda de îmbu
nătățire a activității, de ridi

dă, temeinică și eficace din 
punct de vedere educativ.

Prezentă fiind la cîieva ore 
de dirigenție ținute la unele 
clase din școala noastră voi 
putea mai bine arăta cum dis
cuțiile din aceste ore pot con
tribui la educarea atitudinii 
înaintate fată de muncă a e- 
levilor.

Iată, de pildă, clasa a VIIl-a. 
Intr-uria din orele de dirigen
ție s-a discutat despre „Cum 
ne-am respectat angajamente
le".

Cum s-a născut această te
mă pentru ora de dirigenție, 
In clasă erau și elevi care 
nu-și vedeau de învățătură. 
Au fost criticați de multe ori 
pentru delăsare și superficia
litate. „Strînși cu ușa”, aceș
tia își luau mereu angajamen
te, dar le uitau repede. Diri
ginta, consultîndu-se cu biroul 
U.T.M. al clasei, a ajuns la 
concluzia că trebuie discutat

al acestui colectiv, o ai de a 
îndeplini cerințele sale. In a- 
celașl timp, colectivul clasei 
și-a dat seama că a greșit și 
el, că n-a fost suficient de e- 
xigent, mulțumindu-se să as
culte din perioadă în perioa
dă, niște angajamente for
male. Ora de dirigenție, prin 
seriozitatea dezbaterilor, a fă
cut ca elevii să înțeleagă mai 
bine cit de necesar este sa 
existe o concordanță deplină 
între vorbe și fapte, cit de ne
gativ se răsfrînge asupra ca
racterului elevului tendința 
vorbăriei goale, lipsa de voin
ță de a-ți impune anumite 
norme de conduită. La aceeași 
clasă s-a constatat că unii e- 
levi, deși doresc să învețe bi
ne nu știu cum să facă acest lu
cru. Pentru a-i ajuta, în cadrul 
unei alte ore de dirigenție, s-a 
procedat la o demonstrație a 
metodelor de muncă bune. 
Elevii care obțin rezultate fru-

elevii să nu se abată de la 
principiile juste pe care tre
buie să le dezbată. S-a văzut 
că elevii știu ce este o atitu
dine civilizată, că cei mai 
multi au o asemenea atitudi
ne și-i dezaprobă pe colegii 
lor care fac notă distonantă. 
Este adevărat că nu întotdea
una elevii își exprimă această 
dezaprobare fără să fie stimu
lați. Dar ora de dirigenție a 
constituit un asemenea sti
mulent, și a dat rezultate.

De asemenea, cazurile de 
copiat, de suflat, de egoism i- 
vite în viața clasei nu au fost 
rezolvate printr-o simplă mo
rală din partea dirigintelui. 
Elevii au luat atitudine împo
triva unor astfel de manifes
tări, discutind în cadrul orei, 
ca și în adunările generale 
U.T.M., arătând „cum trebuie 
înțeleasă adevărata colegia
litate", „ce înseamnă să fii 
principial".

care a calității muncii fiecărui 
elev.

Pentru a înlătura această 
deficiență s-a hotărît ca în 
fiecare oră educativă să se 
dezbată numai anumite aspec
te ale muncii elevilor, să se 
discute teme educative, care 
să răspundă unor necesități 
izvorîte din activitatea clasei. 
Astfel, în locul „analizei mun
cii” ca scop in sine, acum, la 
orele de dirigenție se discută 
teme ea: „Învățătura — da
torie patriotică”, „Ajutorul re
ciproc la învățătură". „Cum 
mi-am respectat angaja
mentul",. „Disciplina influen
țează învățătura” și multe al
tele. Și în fiecare din aceste 
ore se face și analiza muncii, 
discuțiile fiind strîns legate de 
activitatea de zi cu zi a co
lectivului clasei. Dar, în acest 
fel, analiza a devenit profun

«

în clasă, cu întregul colectiv, 
despre atitudinea acestor elevi. 
Discuția a pornit, firește, de la 
răspunderea pe care fiecare e- 
lev o are față de învățătură, 
și cum și-o îndeplinește. Deși 
tema adunării a fost formulată 
„Cum ne-am respectat angaja
mentele discuția nu s-a 
mărginit la a-i pune pe cei 
cîțiva elevi în cauză să vor
bească despre felul cum și-au 
îndeplinit angajamentele, ci ea 
s-a transformat intr-o dezbate
re vie a întregului colectiv al 
clasei. Dirigintele dirija cu 
tact pedagogic aceste discuții, 
intervenea numai pentru a-i 
orienta pe elevi, pentru a pune 
la punct anumite lucruri. S-a 
discutat foarte serios despre ce 
înseamnă să-ți respecți pro- 
priile-ți angajamente, despre 
valoarea cuvîntului dat în fața 
colectivului și despre răspun
derea pe care tu, ca membru

f Creatoarea de jucării Maria} 
\ Băncilă (Centrul de creație ] 
| jucării de pe lingă I.I.S. j f „Tricotajul Roșu" din Capi- J 
( tală) analizează atent cal/-] lalea jucăriilor.
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dc muncă patriotică
BAIA MARE (De la corespon

dentul nostru).
In numeroase comune din ra

ionul Vișeu, regiunea Maramureș 
au loc acfiuni dc muncă patrio
tică. In comuna Repedea, de 
pildă, s-au terminat lucrările de 
construcții ale unui cămin cultu
ral cu o capacitate de aproape 
500 de locuri. Datorită acțiunilor 
de muncă patriotică și procurării 
materialelor pe plan local la con
strucția acestui cămin s-a chel
tuit din buget o sumă de numai 
9 000 lei. Tot în comuna Repe
dea s-a mai construit prin mun
că patriotică un pod cu o des
chidere de 30 de metri și s-au 
executat lucrări de îndiguire pe 
o distanță de peste 300 metri li
niari.

Prestigiul
(Urmare din pag. I) 

ganizat în sprijinul participanți- 
lor la concursul „Iubiți cartea”. 
Observau, pe drept, că se aștep
taseră să găsească la casa de 
cultură activități cel puțin la fel 
de interesante ca la clubul lor.

Faptul că programul casei de 
cultură n-a devenit decît în mică 
măsură un model de organizare 
a timpului liber pentru cluburile 
întreprinderilor din raion își arc 
explicația în fărîmițarea activi
tăților culturale, în pregătirea 
lor în pripă. Deși conducerea ca
sei de cultură (director I. Ilin) 
își întocmește programul lunar 
din vreme, nu se preocupă în 
măsura cerută de promovarea 
celor mai interesante și instruc
tive activități cultural-educative 
existente în organizațiile U.T.M. 
din raion. Iată un exemplu. în 
programul lunar al casei de cul
tură o zi este dedicată tinerilor 
înscriși la concursul „Iubiți car
tea”. în ce constă ajutorul dat 
participantilor ? în prezentarea 

mereu în aceeași formă, făcu

tă de bibliotecara casei de cul
tură — a unei cărți din biblio
grafia concursului. Numărul ti
nerilor care vin la asemenea 
manifestare e întotdeauna de or
dinul zecilor. Și e firesc să nu-i 
atragă. La uzinele și fabricile în 
care muncesc (la „Semănătoa
rea, la Fabrica de confecții, la 
întreprinderea centrale electrice- 
Grozăvești și altele) organizațiile 
U.T.M. vin în sprijinul prieteni
lor cărții cu activități mult mai 
atractive, mai folositoare ca seri 
literare, simpozioane, procese li
terare, concursuri ghicitoare etc.

Și alte activități din progra
mul casei de cultură sînt mărun- 
țite, lipsite de atractivitale și 
eficiență. Cit interes ar stîrni, de 
pildă, dacă la actuala rubrică 
din programul casei de cultură 
„în fața hărții patriei”’ pe lîn- 
gă expuneri, tinerii din între
prinderile raionului ar fi antre
nați în diverse concursuri, să 
refacă traseele parcurse de ei în
șiși în excursii, să vorbească des. 
pre noile frumuseți ale patriei, 
noile obiective industriale și cui-

Din activitatea bibliotecii 
centrale universitare din BucureștiBiblioteca centrală universitară din București a fost înzestrată în ultimul an cu peste 5 1 000 de volume din domenii care interesează facultățile și în primul rind manuale, cursuri și lucrări științifice.Sutele de studenți și cadrele didactice care vizitează zilnic această instituție culturală a Capitalei găsesc aici, pentru a le consulta, peste un milion de volume diferite în limbile romînă, rusă, franceză, engleză, germană. La acestea se a- daugă circa 3 000 de colecții periodice din țară și de peste hotare.Creșterea de la un an la altul a numărului de studenți a impus extinderea spațiului bi- blioteciii și îmbunătățirea condițiilor de studiu. Nu de mult s-au amenajat încă două săli : una în care se află secția de împrumut a cărților be

letristice și cea de lectură a periodicelor. Aici cititorii își pot alege singuri din rafturi noutățile din domeniile dorite. Noul sistem a dus la creșterea simțitoare a numărului de cărți și publicații consultate și a numărului de cititori. în același timp, biblioteca a înființat 16 subunități în facultățile și căminele Universității bucureștene.Pentru îndrumarea practică a studenților din primul an de învățămînt in vederea cunoașterii și folosirii mijloacelor și surselor de informare și documentare, se organizează de cîțiva ani „Zilele deschise ale bibliotecii”. Cu acest prilej, bibliotecarii dau explicații studenților despre folosirea cataloagelor și bibliografiilor, completarea buletinelor de împrumut etc.
(Agerpres)

genfie
moașe au arătat cum își orga
nizează munca, cum își folo
sesc timpul de studiu, cum își 
pregătesc lecțiile și cum își 
fac temele.

Pornind, de asemenea, de la 
întîmplări din viața clasei, în- 
tr-o oră de dirigenție s-a dis
cutat despre „Ce înțelegem 
prin comportare civilizată". 
Dirigintele a simțit nevoia să 
pună în discuția colectivului 
clasei această problemă deoa
rece constatase că unii elevi 
se obișnuiseră cu dădăceala, și 
numai atunci își supravegheau 
comportarea cînd cineva le 
atrăgea atenția. Ori acum nu 
mai avem de-a face cu niște 
copii pe care trebuie să-i dă
dăcești toată ziua, să le spui 
cum să se comporte, ci cu a- 
dolescenți, care trebuie să 
știe să fie exigeați față de ei 
înșiși, să fie capabili să lupte 
cu propriile lor slăbiciuni, 
să-și frîneze anumite porniri 
negative, tentația spre com
portarea de bravadă — deci 
să se autoeduce. O lecție mo
ralizatoare a profesorului — 
oricit de bine fundamentată ar 
fi fost — n-ar fi avut eficien
ța dorită. Elevii, firește, ar fi 
ascultat ceea ce le spune pro- 
fesorul-diriginte, din respect 
(iar alții din obligație), așa 
cum ascultă orice lecție de 
școală. Dar pentru că, spre 
deosebire de lecția predată la 
ore, ceea ce dirigintele îți spu
ne la ora de dirigenție nu tre
buie învățat pentru a doua zi, 
pentru notă, unii ar fi uitat 
imediat o asemenea prelucra
re. De aceea, ța ora de dirigen
ție s-a apelat la opinia colecti
vului, s-a dat cuvintul clasei, 
iar dirigintelui î-a revenit din 
nou sarcina de a veghea ca

Și la alte clase în orele de 
dirigenție se discută teme tot 
atît de interesante, atrăgătoa
re. De unde au fost „inspirate” 
aceste teme ?

Răspunsul este următorul: 
din viața clasei, din munca și 
preocupările elevilor. Aceste 
teme le-au găsit diriginții ur
mărind zilnic munca elevilor, 
asistând la ore, observîndu-i 
Pe elevi la activitățile extra- 
școlare, în timpul liber.

Un izvor de teme interesan
te pentru orele educative l-au 
constituit discuțiile cu elevii, 
vizitele în familie, consfătui
rile cu profesorii care predau 
la clasă, precum și colabora
rea permanentă cu organiza
ția U.T.M. din clasă.

Despre orele de dirigenție 
se poate discuta foarte mult. 
In rîndurile de față însă 
mi-am propus să relev doar 
cîteva probleme, pe baza ex
perienței din școala noastră, 
în legătură cu ceea ce este bi
ne să discutăm în orele de di
rigenție, despre eficienta a- 
celor ore de dirigenție pe care 
profesorul diriginte nu le 
transformă în orele sale (așa 
cum greșit procedează unii 
profesori diriginți) ci ale co
lectivului clasei, care partici
pă viu, cu interes șt exigență 
la dezbaterea multilaterală a 
unor probleme izvorîte din 
viața clasei, la luarea unor 
măsuri eficiente, care să ducă 
la îmbogățirea muncii educa
tive, la ridicarea continuă a 
calității învățăturii și a com
portării elevilor.

prof. FAUR ECATERINA
Școala medie nr. 1 

„V. Alecsandri”-Galați

Noi purtători
Prieten al

ai insignei ;
cărții"La Școala medie nr. 1 din 

Vișeul de Sus, atragerea tine
rilor la concursul „Iubiți car
tea* constituie o preocupare 
permanentă a organizației 
U.T.M. Pentru o mai largă 
popularizare a concursului au 
fost confecționate panouri cu 
bibliografia obligatorie și fa
cultativă, precum și criteriile 
de participare. S-au făcut re
cenzii la diferite cărți incluse 
în listele pentru concurs ca 
„Mama" de M. Gorki, „Setea", 
de Titus Popovici, „Bărăgan”

de Em. Galan și altele. Pină 
acum s-au înscris la concursul 
„Iubiți cartea" 172 de elevi.

După terminarea înscrieri
lor, birourile organizațiilor 
U.T.M. pe ani, îndrumate în
deaproape de comitetul U.T.M. 
pe școală, au trecut la urmă
rirea modului în care tinerii 
înscriși citesc bibliografia. 
Pină acum 29 de elevi au și 
primit insigna de „Prieten al 
cărții”.

V. NOTINGHER
elev

CINEMATOGRAFEO călătorie spre centrul pă- 
mîntului rulează la cinematografele : Patria, București, 1 Mai, Gh. Doja, Alex. Sahia ; 
Bunica Sabella rulează la cinematografele : Republica, I. C. Frimu, Grivița, Ștefan cel mare; Dosarul furat rulează la cinematografele : Magheru, E. Pavel, 23 August, G. Coș- buc, Flacăra ; Camelia rulează la cinematografele : V. A- lecsandri, Volga ; Festivalul 
Chaplin rulează la cinematografele : Floreasca, Drumul Serii ; Din Argentina în Me
xic rulează Ia cinematograful: Tineretului ; Divorț italian rulează la cinematograful : Victoria ; Din toamnă pină în 
primăvară rulează la cinema

casei
turale cunoscute de ei în aceste 
excursii colective sau în conce
dii. S-ar putea organiza la casa 
de cultură concursuri nu numai 
pe această temă, ci din oricare 
alt domeniu — de muncă, de 
cultură, de știință. Casa de cul
tură ar trebui să fie, de aseme
nea, tribuna răspîndirii celor mai 
bune creații ale membrilor cercu
rilor literare din întreprinderi și 
școli, ale artiștilor plastici. Unde, 
dacă nu la casa de cultură să 
fie locul activităților cultural- 
educative care să suscite intere
sul larg, să reunească zilnic sute 
de tineri la acțiunile cele mai 
valoroase.

Scena casei de cultură ar tre
bui, de asemenea, să devină o 
scenă a echipelor artistice din 
întreg raionul, locul unde să se 
organizeze în mod permanent în
trecerea celor mai bune formații 
do amatori din raion, și nu doar 
o scenă a formațiilor proprii. Tot 
pe scena casei de cultură ar tre
bui organizate spectacole de gală 
ale celor mai buni soliști din 
raion.

de cultura
Se cuvine să semnalăm aici 

punctul de vedere greșit mani
festat uneori de activiștii casei 
de cultură care în loc să organi
zeze aici acele largi întreceri 
între formațiile artistice din în
treprinderi își irosesc timpul 
pentru aducerea în cadrul for
mațiilor a unui interpret sau 
altul. Desigur, preocuparea pen
tru îndrumarea și creșterea for
mațiilor proprii trebuie să se 
manifeste susținut și competent. 
Recentul concurs pentru com
pletarea formației soliștilor 
vocali e merituos pe această 
linie. El trebuie completat 
prin crearea acelor condiții în 
care evoluția soliștilor să fie per
manentă și la nivelul uuei case 
de cultură raionala. Aceeași a- 
tenție trebuie dată și celorlalte 
formații proprii ale casei de cul
tură. Fără a diminua importan
ța activității acestor formații, 
conducerea casei de cultură e 
necesar să se ocupe de progra
marea pe scenă a celor mai bune 
formații artistice din raion. Dacă

s-ar organiza asemenea acțiuni 
care să transforme casa tinere
tului într-un palat al culturii pen
tru întreg tineretul din raion, în 
care să se înmănuncheze acțiu
nile mari, tinerești și interesante, 
fiecare club ar fi mîndrn de 
prezența formațiilor artistice în 
programul casei de cultură, fie
care organizație U.T.M. ar fi sti
mulată în alcătuirea unor acți
uni cu bogat conținut.

Sprijinită mai îndeaproape de 
comitetul raional U.T.M., condu
cerea casei dc cultură trebuie să 
rețină și să lărgească doar acele 
activități în stare să facă din 
casa de cultură un așezăuiînt de 
o înaltă valoare culturală, la 
care tineretul să vină cu deplina 
convingere că va găsi de fiecare 
dată lucruri noi care să-l îmbo
gățească, să-l ajute să-și dezvolte 
și mai mult gustul estetic, acți
uni care, prin posibilitatea largă 
de cuprindere a tinerilor, numai 
casa de cultură le poate orga
niza,

tograful : Central; Povestea 
unei nopți stranii rulează la cinematografele : Lumina, Arta ; Program pentru copii —- dimineața, Marile speranțe — după-amiază rulează la cinematograful : 13 Septembrie;
Omul amfibie rulează la cinematograful : Timpuri Noi; 
Meșter la toate rulează la cinematografele : Maxim Gorki, 8 Martie ; Lupeni 29 rulează la cinematograful : înfrățirea între popoare; Marile speran
țe rulează la cinematografele : Cultural, M. Eminescu ; Baro
nul de Miinchhausen rulează Ia cinematografele : Alex. Popov, Popular ; Stolul captiv rulează la cinematograful: C-tin ~ David ; Șapte dădace rulează la cinematografele: V. Roaită, 16 Februarie, Luceafărul ; Patru inimi rulea-

ză la cinematograful : Unire»; 
Mirajul rulează la cinematograful : T. Vladimirescu ; Po
vestea unei nopți stranii — dimineața, Baia — cinema
scop — Spania 1800 (Goya) — după-amiază rulează la cinematograful : Miorița; Sub 
cupola albastră rulează la cinematograful : Munca ; Marfa 
Candelaria rulează la cinematograful : Moșilor ; Moara dia
volului rulează Ia cinematograful : I. Pintilie; Miracolul 
lupilor rulează la cinematograful: Libertății ; Fecioara rulează la cinematograful: G. Bacovia ; Clinele sălbatic Din
go rulează la cinematograful: 30 Decembrie ; Hamiet rulează la cinematograful: Aurel Vlaicu ; Balada husarilor rulează la cinematograful: B, Delavrancea,
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Lucrările Consfătuirii internaționale La Conferința 
plenipotențiarilor 

statelor pentru relațiile 
consulare

in problemele lărgirii comerțului mondialLONDRA 14 (Agerpres). — Dezvoltarea comerțului între Răsărit și Apus a constituit problema principală discutată la 13 martie la consfătuirea internațională care a avut loc la Londra „Pentru conferința în problemele lărgirii comerțului mondial”.Reprezentantul Consiliului britanic pentru dezvoltarea comerțului internațional, Timberlake, luînd cuvîntul la consfătuire, a subliniat că dezvoltarea legăturilor comerciale cu țările socialiste trebuie să constituie principala temă în discutarea problemelor relațiilor economice internaționale.Despre marile avantaje care le aduce comerțul cu rile socialiste a vorbit, desemenea, și alt reprezentant englez, profesorul Dickinson. Anglia, a declarat el, trebuie să facă comerț cu întreaga lume, fără nici un fel de discriminare.

Clive Jenkins, secretarul general al Sindicatului muncitorilor din administrație, a specialiștilor tehnicieni și personalului de control, a criticat vehement orientarea politică a guvernului Angliei, care împiedică comerțul anglo-sovie- tic.

Pentru nimeni nu constituie un secret, a declarat Jenkins, că industria noastră se află într-o stare de stagnare. Dezvoltarea comerțului ar ajuta la rezolvarea multor probleme economice ale Angliei și, în primul rînd, la reducerea șomajului.
O. N. U.

Dezbaterile din Comitetul special
• J J • • 0 • • 'pe ță-

a-

••—
Sesiunea

extraordinară

a F. A. 0.
— La 
deschis.

Orga- 
alimen-

NEW YORK 14 (Agerpres). — La ședința din 13 martie, Comitetul special O.N.U. pentru examinarea problemei a- plicărij declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale, a încheiat discuția generală cu privire la situația din coloniile portugheze și la măsurile care trebuie luate pentru a determina Portugalia să îndeplinească hotărîrile lui și Adunării O.N.U., îndreptate tarea vărsărilor de Angola și din alte colonii portugheze și care obligă Portugalia să îndeplinească declarația.în cuvîntarea rostită la ședința Comitetului special, reprezentantul sovietic V. A. Brîkin, a subliniat că situația

Comitetu- Generale spre înce- sînge din

din coloniile portugheze nu numai că nu s-a îmbunătățit deloc, dar, dimpotrivă, teroarea și represiunile au devenit și mai sălbatice.Reprezentantul sovietic a cerut Comitetului special să ia imediat măsuri pentru asigurarea traducerii în viață a ho- tărîrilor O.N.U. cu privire la Portugalia și la cei care o înzestrează cu arme.Același lucru au cerut reprezentantul Frontului național de Eliberare a Angolei, invitat la ședința comitetului, reprezentanții Poloniei, Bulgariei, Madagascarului, Sier- rei-Leone și altor țări.La ședința «lin 13 martie a Comitetului special nu s-a doptat o hotărîre definitivă supra măsurilor concrete legătură cu Portugalia.
a- a- înROMA 14 (Agerpres). 

14 martie, la Roma s-a 
sesiunea extraordinară a 
nizației mondiale pentru 
tație și agricultură (F.A.O.) con
vocată în scopul lansării unei 
noi campanii de luptă împotriva 
foametei în lume. Participanții la 
această sesiune urmează să dis
cute problema adoptării unei 
„declarații a drepturilor omului 
de a nu cunoaște foamea”, pre
gătirea „Săptămînii de luptă îm
potriva foametei”, care va avea 
loc între 17 și 24 martie, precum 
și desfășurarea pregătirilor în 
vederea Congresului internațional 
în problemele aprovizionării cu 
alimente, programat în luna iu
nie 1963 la Washington.

Directorul general al F.A.O. 
a adresat o chemare la întărirea 
eforturilor în vederea
foametei în lume și a subliniat 
importanța contribuției pe care 
știința o poate aduce acestei 
probleme.

lichidării

împotriva represiunilor

antidemocratice din irahMOSCOVA 14 (Agerpres). - în numeroase mUf eprindefi diH Moscova, Leningrad, Odesa, Alma-Ata au avut loc mitinguri de protest împotriva represiunilor sîngeroase la care sînt supuși comuniștii și alți patrioți irakieni.în rezoluțiile adoptate la a- ceste mitinguri, oamenii muncii sovietici înfierează acțiunile reacțiunii irakiene, cer să se pună capăt terorii și asasinatelor și își exprimă solidaritatea cu toți patrioții din Irak.în ziua de 14 martie a avut loc o demonstrație de protest în fața ambasadei irakiene la Moscova.

Discursul lui Kennedy consacrat
problemelor 

și economiceWASHINGTON 14 (Agerpres). — Președintele Kennedy a rostit miercuri un discurs la Adunarea Consiliului pentru publicitate. Discursul său a fost consacrat în întregime problemelor financiare și economice care stau în fața S.U.A. Ca și într-o serie de declarații anterioare primat din nou neliniștea în legătură cu posibilitatea unei noi crize economice.Principalele probleme ale politicii financiare și mice ale S. U. A., a Kennedy sînt: plafonul xim al datoriei publice, mul bugetului federal și tunitatea federale. Kennedy, guvernul .“ wer și de Congresul controlat de democrați, tocmai în aceste probleme și, în special hotă- rîrea din iulie 1957 privind stabilirea plafonului „nerealist de scăzut" al datoriei publice, reducerea cheltuielilor bugetare și renunțarea la orice încercări de a efectua reducerea impozitelor, au dus la urmări i grele.! Președintele Kennedy a a- mintit, de asemenea, de defi-1 citul cronic al bugetului S.U.A. din ultimii ani, de greutățile■ întîmpinate în balanța de plăți I și de scurgere de aur din țară, I legată de aceasta. Toate a-
I

Kennedy și-a ex-
econo- spus ma- volu- opor- reducerii impozitelor Potrivit spuselor lui greșelile comise de republican Eisenho-

Activitate» de constituire a organizațiilor
de bază ale P.II.R.S. din Cuba

HAVANA 14 (Agerpres). — 
In Cuba se desfășoară cu suc
ces activitatea de constituire a 
Partidului unic al revoluției 
socialiste. In întreaga țară au 
loc adunări și conferințe de 
partid în cadrul cărora se în- 
ființează organizații de bază și 
comitete raionale de partid.

Prima organizație raională 
de partid a fost creată în ora
șul Camaguey.

La adunarea organizației de

La Koblenz (R.F.G.) se 
judecă procesul intentat 
împotriva unor călăi na
ziști. Tribunalul caută 
să scoată basma curată pe 
secretarul de stat al Minis
terului vestgerman pentru 
problemele cooperării eco
nomice. Wialon, vinovat de 
asasinarea în masă a cetă
țenilor pașnici în timpul 
războiului

partid, Carlos Rafael Rodriguez, 
membru al conducerii națio
nale a O.R.I., a rostit o amplă 
cuvîntaref El a acordat o mare 
atenție problemei creării parti
dului marxist-leninist. Fără un 
asemenea partid, a subliniat el, 
nu este posibilă înaintarea cu 
succes a revoluției socialiste. 
Fiecare pas în opera de creare 
a partidului este o victorie a- 
supra dușmanilor noștri deoa
rece aceasta întărește revolu
ția, unește și mai strîns poporul 
în jurul conducerii revoluțio
nare, în jurul partidului, în 
jurul organizațiilor de partid 
care înfăptuiesc sarcinile cla
sei muncitoare de construire a 
societății noi. Partidul nu nu
mai că conduce masele, dar 
împinge revoluția înainte, re- 
zolvînd zi de zi sarcinile com
plexe ale dezvoltării economi
ce, politice și culturale ale 
țării.

financiare 
ale S. U. A.cestea luate la un loc au dus, potrivit spuselor președintelui, la un nou declin economic, la creșterea șomajului, la reducerea capacității de producție a întreprinderilor și la refacerea incompletă a economiei.în prezent, a spus președintele, volumul producției în S.U.A. este cudolari mai mic decît posibilitățile de producție potențiale. Șomajul a crescut la 6,1 la sută din forța de muncă.

30-40 miliarde

Adoptarea 
unei propuneri 

prezentate 
de delegațiile 
R. P. Romine,
R. P. Ungare, 

si R. S. Cehoslovace
VIENA 14 (Agerepres). - 

Delegațiile R. P. Romîne, 
R.P. Ungare și R. S. Ceho
slovace la Conferința pleni
potențiarilor statelor pentru 
relațiile consulare, ce își 
desfășoară lucrările în pre
zent la Viena, au prezentat 
propunerea de a include în 
proiectul de convenție cu 
privire la relațiile și imu- 
nitățile consulare o preve
dere în sensul că una din 
principalele funcții consu
lare trebuie să fie dezvol
tarea relațiilor prietenești 
intre state.

Prezentînd această propu
nere la 11 martie, A. Cris- 
tescu, reprezentantul R. P. 
Romîne a subliniat că ea 
constituie o continuare a 
inițiativelor pe care țara 
noastră le-a avut în dome
niul coexistenței pașnice 
atît la O.N.U., cit și la alte 
conferințe anterioare.

Delegația R. P. Romîne 
face această propunere, de
oarece consideră că institu
ția consulară trebuie să-și 
aducă contribuția la dezvol
tarea relațiilor dintre state 
și că toate funcțiile consu
lare trebuie să contribuie 
la realizarea acestui scop.

Dezvoltarea relațiilor prie
tenești între state constituie 
unul din scopurile princi
pale ale Națiunilor Unite și 
deci o regulă unanim recu
noscută de drept internațio
nal general obligatorie atît 
pentru. state, ciit și pentru 
organele de stat — misiuni 
diplomatice și consulare — 
care reprezintă statul sau 
interesele sale peste gra
niță.

Pusă la vot, la 12 martie, 
propunerea R. P. Romîne, 
R. S. Cehoslovace și R. P- 
Ungare a fost adoptată de 
către Conferință cu majori
tatea de voturi.

cu- 
săptămîna 
un eveni-

niversitatea Natal 
din orașul sud-afri- 
can Durban a 
noicut 
trecută
meat ieșit din co
mun. La intrarea 
a Universității, în 

rectorului dr. Denis 
a membrilor consiliu-

principală 
prezența 
Shepstone, 
lui universitar, a corpului didac
tic și a studenților a avut loc 
dezvelirea unei plăci memoriale. 
Ridicată de studenți, ea consem
na „moartea libertății academi
ce”, urmare a extinderii legilor 
rasiale asupra institutelor de în- 
vățămînt superior din Africa de 
Sud. Puține, dar deosebit de 
edificatoare cuvinte erau înscri
se pe această placă : „Dreptul a- 
cestei universități de a hotărî 
cine poate fi admis aici ca stu
dent a fost luat”. De cine ? De 
guvernul rasist Verwoerd.

Ceremonia a fost însoțită de 
discursuri. Rectorul Shepstone 
s-a referit în cuvîntarea lui Ia 
restrîngerea și mai mult a liber
tăților universitare în Africa de 
Sud. „Interzicînd studenților care 
nu sînt albi accesul în universi
tăți — a spus el — guvernul a 
lichidat una din libertățile fun
damentale prevăzute de autono
mia universitară, și anume, cine 
poate avea dreptul să învețe în 
școlile superioare”. Dr. Shepsto
ne a chemat să se depună efor
turi susținute pentru ca guvernul 
sud-african să abolească această 
lege, iar accesul studenților în 
universități să fie permis numai 
în virtutea meritelor lor la învă
țătură.

Cele întîmplate în orașul Dur
ban s-au repetat, sub alte forme, 
și în alte centre universitare din 
Africa de Sud. Ele sînt o 
a profundei nemulțumiri

urmare
provo-

cate chiar și în rînaurile corpu
lui universitar alcătuit din albi, 
de noile acțiuni cu caracter dis
criminatoriu impuse de guvernul 
Verwoerd. De cîteva luni, în a- 
ecastă țară politica promovată 
de autorități în domeniul învăță
mîntului a cunoscut o serioasă 
înăsprire. Susținînd teoria rasis
tă a așa-zisei „inferiorități” a 
cetățenilor care nu au culoarea 
pielii albă, ministrul învățămîn
tului din guvernul Verwoerd a 
dispus punerea în aplicare a 
unui „plan” special. Potrivit a- 
cestui plan, studenții africani 
vor primi de acum înainte o pre
gătire care să le asigure posibi
litatea de a ocupa numai „poziții 
inferioare în societate”. Așa se 
face că, de acum înainte, chiar și 
puținele universități din această 
țară unde era admis un procent 
redus de studenți de culoare, 
și-au închis porțile în fața lor. 
„Nealbii” nu vor mai putea în
văța decît în universități sepa
rate și după o programă analiti
că separată.

Rasiștii sud-africani nu s-au 
oprit însă aici. Ei au hotărît și 
persecutarea acelor tineri albi 
care și-au manifestat deschis o- 
poziția față de politica de apar- 
tehid a guvernului. Potrivit noi
lor legi, directorii tuturor școli
lor secundare sînt obligați să 
însoțească cererile absolvenților 
de admitere în facultăți cu un 
„certificat de bună purtare” în 
care, atunci cînd este cazul, să 
consemneze dacă tinerii au par
ticipat la acțiuni sau demonstra
ții de protest împotriva politicii 
guvernului. Acestor tineri le este 
interzis accesul în universitățile 
din Africa de Sud.

Cum era și de așteptat noile 
măsuri rasiste au provocat un 
val de proteste în întreaga țară.

La Johannesburg 450 de studenți 
africani au declarat o grevă de 
protest, 
guvernul 
blindate și 
larca lor 
Capetown, trei 
doi albi și un negru, au declarat 
greva foamei, întrucît colegul 
lor negru nu va mai avea drep
tul să urmeze în universitatea 
care, de acum înainte, este re
zervată „numai pentru albi”. La 
Durban după cum am văzut a 
avut loc ceremonia punerii pie
trei funerare a „libertății acade
mice”.

Promulgînd noile legi cu ca
racter rasist, guvernul Verwoerd 
speră că va putea opri în loc 
mersul înainte al celor 10 mili
oane de negri din Africa de Sud. 
Dar aceste încercări sînt zadar
nice.

împotriva studenților 
a trimis automobile 
a ordonat exmatricu- 
din universități. La 

tineri studenți,

R. IONESCU

Dificultățile

Impresiile unor congressmeni
americani după vizitarea 

unor școli din New York

Ziarul „Washington Post**, 
a anunțat că recent șase 
membri ai Comisiei Re

prezentanților pentru proble
mele învățămîntului și muncii 
au vizitat două școli din Was-

Ofițeri nord-americani la unul din centrele de instruire a trupelor diemiste din Vietnamul 
de Sud

PRAGA. La clubul ziariști
lor din Praga s-a deschis zi
lele acestea o expoziție închi
nată luptelor greviste ale ce
feriștilor și petroliștilor romîni 
din februarie 1933. Sînt pre
zentate și aspecte ale manifes
tărilor de solidaritate ale po
porului. cehoslovac, oglindite în 
presa cehoslovacă progresistă 
din acel timp.

martie David Ohanesian va 
pleca la Lvov.

hington și au 
impresionați 
Impărtășindu-și impresiile co
respondenților, congressmenii 

au repetat cuvintele : „Ruși
ne". „Dureros**. „îngrozitor**. 
Exprimindu-și indignarea pen
tru cele văzute congressmenii 
au arătat că clasele funcțio
nează în subsoluri umede și 
prost luminate, că plafoanele 
sînt sparte. In curtea unei 
școli construite încă în anul 
i887 ei au trebuit să se cațere 
pe mormanele de moloz 
au rămas 
1959, cînd 
mai mare 
al clădirii

Edith Green, conducătoarea 
grupului 
declarat: 
constituie 
țară care

plecat de acolo 
de cele văzute.

după 
a fost 
parte 
școlii.

care 
incendiul din 
distrus în cea 
al treilea etaj

de congressmeni, a 
„Asemenea condiții 

o rușine pentru o 
se socoate bogată**.

Acțiuni

(Ziarele)
hitlerist.

Cuvîntarea lui S. A. Dange

W1ALON: — Îmi sînt martori, 
că nu sînt vinovat!!!

Desen de V. VAS1LIU

DELHI 14 (Agerpres). - 
Luînd cuvîntul la un mare 
miting, care a avut loc la Gau- 
hati, S. A. Dange, președintele 
Partidului Comunist din India, 
a criticat propunerile minis
trului de finanțe al Indiei cu 
privire la introducerea de noi 
impozite directe și indirecte și 
a cerut ca principala povară 
să revină păturilor avute ale 
populației.

Dange a arătat, în continu
are, primejdia la care se ex
pune India acceptînd ajutorul 
țărilor occidentale. Acest aju
tor nu este sincer, a declarat 
el, deoarece este însoțit întot
deauna de anumite condiții. 
Tarile capitaliste au acordat 
Indiei ajutor în construirea 
unor obiective industriale abia 
după ce un asemenea ajutor a 
fost acordat de Uniunea So
vietică. Ajutorul acordat de ță
rile socialiste, a subliniat Dan
ge, este dezinteresat, în timp 
ce ajutorul țărilor capitaliste 
este impus Indiei.

MOSCOVA. — Dmitri Usti
nov a fost numit în funcția de 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. 
și președintele Consiliului su
prem al economiei naționale 
ale U-R.S.S.

SOFIA. — La 14 martie s-a des
chis la Sofia cel de-al cincilea 
Congres al Frontului Patriei din 
Bulgaria. Pe ordinea de zi a Con
gresului figurează : Darea de sea
mă cu privire la activitatea și sar
cinile viitoare ale Frontului Pa
triei, Raportul Comisiei financiare 
de control, alegerea Consiliului 
național și a Comisiei financiare 
de control ale Frontului Patriei. 
La primul punct al ordinei de zi, 
raportul a fost prezentat de Encio 
Staikov, președintele Comitetului 
Executiv al Consiliului Național 
al Frontului Patriei.

Congresul a fost salutat de con
ducătorii unor delegații străine, 
printre care și conducătorul dele
gației romine, iov. Gh. Stoica.

BAKU. La 14 martie a avut 
loc la Baku ultimul concert 
dat de cintărețul romîn David 
Ohanesian. In operele „Rigo- 
letto** și „Trubadurul” de 
Verdi, el a interpretat rolul 
lui Rigoletto și contelui de 
Luna. Spectacolele s-au bucu
rat de un mare succes. La 15

HAVANA. — La 13 martie, po
porul cuban a comemorat pe eroii 
care și-au dat viața în timpul asal
tului împotriva palatului dictatoru
lui Batista la 13 martie 1957. In 
întreprinderi și instituții, în orașe 
și sate au avut loc adunări consa
crate împlinirii a șase ani de 
la acest eveniment remarcabil. 
Seara, mii de oameni ai muncii și 
studenți din capitală, s-au adunat 
în piața de lingă Universitatea 
din Havana. Primul ministru. Fidel 
Castro, a rostit o amplă cuvîntare 
în fața celor prezenți.

BERLIN. La 14 martie s-a 
deschis la Berlin ședința Bi
roului Federației Democrate 
Internaționale a Femeilor. Șe
dința este consacrată pregăti
rii și desfășurării Congresului 
Mondial al Femeilor, convocat 
de F.D.I.F. la Moscova între 
24 și 29 iunie. Participă repre
zentantele organizațiilor de fe
mei din numeroase țări ale 
Europei, Asiei, Africii și Ame
rică Latine. Ședința a fost 
deschisă de Eugenie Cotton, 
președinta F.D.I.F. Lucrările 
ședinței vor continua pînă la 
17 martie.

NEW (YORK. — La 13 martie U 
Thant, secretarul general al O.N.U., 
a anunțat restabilirea relațiilor di
plomatice între Indonezia și Olan
da. Acordul cu privire la restabi
lirea relațiilor diplomatice între 
cele două țări, care fuseseră rupte 
în 1960, a fost realizat ca urmare 
a tratativelor duse la New <York.

GENEVA. In Palatul Națiu
nilor din Geneva a avut loc 
o consfătuire neoficială a re
prezentanților celor opt țări

neutre care iau parte la lu
crările Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare. După 
cum se afirmă în cercurile zia
riștilor, la această consfătuire 
s-a dezbătut problema încetă
rii experiențelor cu arma nu
cleară.WASHINGTON 14 (Agerpres). — Casa Albă a anunțat la 13 martie remanieri în cadrul Departamentului de Stat. Potrivit comunicatului oficial fostul secretar de stat adjunct pentru problemele Extremului Orient, Averelț Harriman, a fost numit în funcția de secretar de stat adjunct pentru problemele politice în locul lui George C. Mc Ghee, numit ambasador al S.U.A. în R. F. Germană.în postul de secretar de stat adjunct pentru problemele Extremului Orient a fost numit Roger Hilsman.

HANOI. — In comunicatul co
mun vietnamezo-laoțian, semnat la 
Hanoi în urma vizitei oficiale a re
gelui Laosului, Șri Savang Vatha- 
na, în R. D. Vietnam, se arată că 
acordurile de la Geneva din 1962 
cu privire la Laos creează condiții 
favorabile pentru dezvoltarea re
gatului Laos pe calea păcii și 
neutralității, reprezintă o contri
buție importantă Ia cauza menți
nerii păcii și securității în Indo
china, Asia de sud-est și în în
treaga lume. Ambele părți își ex
primă deplina satisfacție că rela
țiile de bună vecinătate existente 
între R. D. Vietnam și Laos con
tinuă să se întărească și să se 
dezvolte.

ROMA’. — La 12 martie, A. 
Fanfani, președintele Consiliu-

Demonstrație studențească 
împotriva politicii guvernului 

belgian in domeniul 
învățămîntului

Coloane de studenți au stră
bătut la 13 martie străzile 
centrale ale capitalei Bel- 

pancarte pe care 
„Burse în loc de tunuri!“, 

,Să fie sporit numărul și cuan
tumul burselor !“, „Cerem demo
cratizarea învățămîntului!", „U- 
niversitățile trebuie să fie acce
sibile tuturor !“, „Să se introducă 
asistența medicală gratuită !“. De- 
monstrația studenților din Bru
xelles, Liege și Louvain și din- 
tr-o serie de alte institute de în- 
vățămînt superior din Belgia a 
fost organizată la inițiativa or
ganizațiilor studențești în semn 
de protest împotriva politicii 
guvernului în domeniul învăță
mîntului.

giei purtînd 
scria :
,r

învățămîntului
in ArgentinaArgen- _ . a începui în Argentina la 12 

martie — N.R.) s-a deschis sub 
semnul grevei generale a pro
fesorilor din provincia Tucu- 
rnan și în condițiile unui climat 
de dezolare, din cauza lipsei 
de fonduri, de școli noi și de 
material didactic, menționează 
agenția Prensa Latina.

Profesorii din Tucuman au 
declarat grevă pe o perioadă 
nedefinită, cerînd plata salarii
lor restante. La Cordoba, șco-

A 7 oul an școlar în 
J_\ tina (anul școlar

însemnări

4

Iile particulare au hotărît să 
nu înceapă cursurile, întrucît 
guvernul nu le-a plătit contri
buția pentru salariile profe
sorilor.

Agenția relevă că fondurile 
pentru educație, care, potrivit 
prevederilor trebuiau să se ri
dice la 86 de milioane de pe
sos, sînt în momentul de față 
de numai 36 milioane.

Totodată, subliniază agenția, 
numărul copiilor și persoanelor 
adulte analfabete trece de două 
milioane.

Grijile celor

40 h sută...
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întrebare cu mai multe răspunsuri. O întrebare 
formulată de revista studențească pariziană „Clarte". Răspunsurile sînt date de băieți și fete 
ce populează amfiteatrele universitare. Sondajul 
nu îi însoțește pe student între pereții clădirilor 
în care se înghesuie spre a audia cursurile sau în 
laborator. De astă dată este explorată viața stu

dentului în afara universității.
Obiectul analizei îl formează timpul liber. Căror preocupări 

este destinat acest timp ? Răspunsurile creionează o imagine a 
dificultăților pe care le întîmpină mulți studenți francezi. 40 la 
sută din studenți sînt nevoiți să presteze munci ce nu au nimic 
comun cu studiile universitare pentru a umple golurile din fi
ravele lor bugete.

Jean Francois are 20 de ani. Studiază medicina, dar pentru a 
cîștiga un ban „face de toate, nu este mofturos" — îi prezintă 
reporterul revistei. Medicinistul veghează copii mici, lucrează 
ca șofer, întocmește registrele contabile. Goana după un loc 
de muncă îi irosește forțele ce ar fi trebuit să le consacre în-1 
vățăturii. Permanent caută de lucru. „Este o preocupare care • mă obsedează și mă face nervos" — povestește el. Reporterul ! 
subliniază: „Munca extrauniversitară îl obosește și are reper- J cusiuni nefavorabile asupra studiilor lui”.

Dar are vreo altă soluție? Categoric, nu!
Annick, 21 ani, studentă la psihologie. La capitolul „ocupa-t 

ție", Annick are destule de adăugat. Uneori îngrijește copii, J 
alteori — cînd are noroc — se angajează ca vînzătoare într-un , 
magazin. A lucrat chiar ca telefonistă. Pierre, student în medi-1 
cină, a lucrat la „Hachette" ca magaziner. S-ar mai putea cita j și alte exemple. •

Firește, problemele care frămîntă pe acești studenți nu sînt • 
totdeauna aceleași. Dificultățile lor materiale au aspecte • 
ielurite. |

Comună le este însă nevoia de a munci în domenii neuni- ♦ 
versitare pentru a-și completa mijloacele de existență, pentru J 
a putea studia. |

Comună le este opinia că aceste „munci negre" — cum le • 
denumește „Clarte" — au consecințe negative asupra preocu- î 
pârilor lor universitare. Acesta este sensul majorității răspun- * 
surilor la ancheta întreprinsă de „Clarte"... ♦

M. RAMURĂ }
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favoarea păcii 

de tineretul 

elvețian

în

organizate

Reprezentanții organiza
țiilor de tineret din El
veția, reuniți la Ziirich, 

Ia invitația Mișcării tineretu
lui împotriva înarmării atomi
ce, au hotărît în unanimitate 
organizarea în luna aprilie a 
unui marș Lausanne—Geneva, 
pentru a demonstra voința lor 
de luptă împotriva armei nu
cleare, pentru dezarmare ge
nerală, pentru pace.

lui de Miniștri al Italiei, l-a 
primit pe A. I. Adjubei, redac
tor șef al ziarului „Izvestia”, 
vicepreședinte al Asociației 
„U.R.S.S.—Italia”, și a avut cu 
el o convorbire. Apoi A. Fan
fani a oferit un dejun în cin
stea lui A. I. Adjubei.

NEW YORK. — La 13 mar
tie, J. Cyrankiewicz, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, care a fost într-o 
vizită oficială în Mexic, s-a 
oprit la New York și a vizitat 
Organizația Națiunilor Unite, 
unde a avut o întîlnire cu se
cretarul general al O.N.U., 
U Thant.MANILA.. Participanții la sesiunea Comisiei economice O.N.U. pentru Asia și Extremul Orient au adoptat la 13 martie o rezoluție care prevede întărirea colaborării regionale a țărilor din această regiune, crearea unei piețe comune asiatice. Acestei rezoluții propuse de Filipine i s-au alăturat Japonia, Birmania, Ceylonul, Malaya, India, Indonezia, Nepalul și Tailanda. Ministrul comerțului al Filipinelor, care este președintele actualei sesiuni, a declarat că încă în cursul acestui an se prevede să se organizeze o întîlnire a reprezentanților țărilor respective pentru discutarea principiilor creării pieței comune a- siatice.

MANILA. — Agenția Asso
ciated Press anunță că la 13 
martie membrii Comisiei eco
nomice O.N.U. pentru Asia și 
Extremul Orient au adoptatREDACȚIA și ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteii”, Tel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii”.

I 
î 
î 
» 
| t 
«
»
î.

'■r:t

în unanimitate o rezoluție 
prin care cer convocarea unei 
conferințe la nivel înalt în ve
derea adoptării unor acțiuni 

regionale în Asia în vederea 
dezvoltării comerțului și in
dustriei. Secretarul comisiei, 
U Nyu (delegatul Birmaniei) 
și-a exprimat părerea că a- 
ceasta „este o rezoluție de im
portanță istorică”.

CAIRO. —• După cum anunță a- 
genția M.E.N. la 14 martie au so
sit la Cairo delegațiile Siriei și Ira
kului. Delegația siriană este con
dusă de Nihad El-Kassem, vice
președinte al Consiliului de mi
niștri și ministru de justiție, iar 
cea irakiană de Aii Saleh El Saadi, 

Consiliului de 
al afacerilor

vicepreședinte al 
miniștri și ministru 
interne.

guvern al Re- 
— anunță a-

DAMASC. — Noul 
publicii Arabe Siria 
genția M.E.N. — a fost recunoscut 
de 21 de țări.

HANOI. — Misiunea de legă
tură a Înaltului comandament al 
Armatei populare vietnameze a 
adresat la 13 martie Comisiei in
ternaționale de supraveghere și 
control în Vietnam o scrisoare de 
protest împotriva lărgirii de către 
S.U.A. a „războiului nedeclarat" 
din Vietnamul de sud. Misiunea de 
legătură, se spune în scrisoare, 
protestează cu hotărîre împotriva 
recentei aduceri la Saigon a 40 de 
elicoptere americane înzestrate cu 
rachete și cere să se pună capăt 
încălcării continue de către Sta
tele Unite a acordurilor de la Ge
neva din 1954 cu privire la Indo
china.

PARIS. — 'Agenția 'Associated 
Press anunță că președintele de 
Gaulle va face sîmbătă o vizită 
neoficială în Olanda — țară care 
la tratativele de la Bruxelles pri-

vind aderarea Marii Britanii Ia 
Piața comună s-a opus cu hotărîre 
vetoului francez. Această vizită, 
arată agenția, este semnificativă 
dat fiind că ea dă președintelui de 
Gaulle posibilitatea de a discuta 
cu ministrul afacerilor externe al 
Olandei, Luns, și cu alte persoa
ne oficiale, problemele referitoare 
la includerea Marii Britanii în 
Piața comună.

WASHINGTON. — Agenția U- 
nited Press International anunță 
că secretarul de stat Dean Rusk 
va conduce delegația S.U.A. la 
cea de-a 11-a sesiune a consiliu
lui ministerial al pactului 
C.E.N.T.O., care va avea loc în 
Pakistan la 30 aprilie și 1 mai. 
După cum a anunțat un purtător 
de cuvînt al Departamentului de 
Stat al S.U.A., Dean Rusk va vi
zita cu acest prilej India, Pakista
nul, Iranul și Turcia.

NEW YORK. — în dimineața 
zilei de 13 martie trei nave mili
tare americane au ancorat în por
tul Lagos, capitala Nigeriei. După 
cum anunță corespondentul agen
ției Associated Press, escadra de 
nave este formată dintr-o navă 
desant și două distrugătoare, pe 
bordul cărora se află 588 marinari 
și 50 de ofițeri.

NEW YORK. — Agenția Asso
ciated Press anunță că în apropie
rea orașului Montezuma, din statul 
Indiana, a explodat o instalație 
pentru distribuirea 
în urma exploziei 
lost rănite.

gazului natural.
15 persoane au

avioane de vî-PARIS. — Două
nătoare, aparținînd forțelor aeriene 
ale S.U.A., s-au prăbușit în apro
piere de localitatea Saint Dizier, 
în timp ce efectuau exerciții dea
supra părții răsăritene a 
Trei persoane și-au găsit

Franței, 
moartea.


