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cînteia
tineretului

na din acțiunile deosebit de importante de muncă patriotică, la care a participat în anul trecut marea majoritate a tineretului nostru sătesc, a fost întreținerea pășunilor naturale. Pe mai bine de 21 de hectare, tinerii au serie de lucrări de-a lungul între-

Acțiuni importante se desfășoară în aceste zile de primăvară pentru mărirea 
suprafețelor cultivate cu viță de vie.In fotografie: la G.A.S. Valea Călu- 
gărescă, regiunea Ploiești, se lucrează cu mijloace mecanizate la săpatul tere

nului pe care va fi plantată vița de vie.
Foto: I, CUCU.
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cu. Petre

efectuat o gului an, contribuind astfel la creșterea pro- ducției de masă verde la hectar. O experiență bună în mobilizarea tineretului la această acțiune au dobîndit-o organizațiile U.T.M. din comunele Comarnic, Teșila, Provița de Jos, Brebu, Dițești și altele. Aici, lunar, după un plan stabilit cu ajutorul inginerilor sau tehnicienilor agronomi, brigăzile de muncă patriotică au participat la defrișarea tufelor de arborete și mărăcinișuri, la lucrările de combatere a eroziunilor, la strîngerea seminței din flora spontană.Rezultatul practic al acestor activități s-a făcut simțit curînd. De exemplu, în masivul Gîrbova, unde în anii trecuți s-au executat diferite lucrări pe mii de hectare, producția de iarbă a sporit cu mult. Anul trecut, cu toate condițiile de secetă, aici producția de masă verde la hectar a fost cu peste 4 000 de kg mai mare decît media realizată pe raion.Ținînd seama de importanța economică deosebită a pășunilor — surță valoroasă de nutrețuri pentru animalele proprietate de stat și obștească — și avînd de acum experiență în antrenarea tineretului la lucrările de întreținere a pajiștilor naturale, pentru anul acesta ne-am propus obiective mult sporite. Ele au fost stabilite pe baza unui studiu amănunțit. Din timp, am ajutat organizațiile de bază U.T.M. să prevadă în planurile lor de muncă obiective concrete, să inițieze acțiuni eficace cu privire la întreținerea pășunilor. Angajamentele organizațiilor U.T.M. au fost stabilite cu ajutorul inginerilor și tehnicienilor agronomi. Astfel, am ajuns la concluzia că tinerii din satele raionului pot efectua lucrările de întreținere pe toate cele peste 21 000 de hectare cu pășuni naturale. E vorba de lu crările mai simple cum ar fi : defrișatul mărăcinilor, grăpatul, curățirea buruienilor, scoa terea cioatelor, distrugerea mușuroaielor și a’ tele. De asemenea, tot prin muncă patriotică, tinerii din raionul nostru vor executa și jumătate din volumul lucrărilor finanțate. Printre acestea se numără lucrările de combatere a eroziunilor (cleionaje, diguri, plantații de salcîm contra alunecărilor de teren) pe 300 de hectare în comuna Comarnic, construirea unor adăpători pentru animale la Zamora și Talea, a unui adăpost pentru oi în muntele Cumpătul și altele.Pentru ca aceste obiective să fie realizate în bune condițiuni, comitetul raional U.T.M. a stabilit o serie de acțiuni dintre care unele au și avut loc. Astfel, cu prilejul „Zilei secretarului organizației de bază U.T.M. de la sate”, secretarii comitetelor comunale U.T.M. din Comarnic și Dițești au prezentat referate, împărtășind și celorlalți experiența pe care au acumulat-o în mobilizarea tineretului la acțiunile de muncă patriotică pentru întreținerea pășunilor. Atunci a fost invitat și un specialist de la consiliul agricol raional. A- cesta a subliniat principalele obiective ale acestor acțiuni și a arătat căile prin care tinerii le pot îndeplini.în unele comune cum ar fi Provița de Jos,
ION BUCUR 

prim-secretar al Comitetului raional 
Cîmpina al U.T.M.

Construcții
In apropierea unor 

centre industriale din 
țară se construiesc, 
pe unele rîuri, baraje 
menite să ducă la îm
bunătățirea alimentă
rii cu apă a între
prinderilor și aprovi
zionării noilor cvar
tale de locuințe.

La barajul Secul, 
de pe rîul Bîrzava, a- 
flat în apropierea 
marelui combinat si
derurgic și a uzinei 
constructoare de ma
șini din Reșița, se 
toarnă ultimele can
tități de beton, ur
mând ca peste cîteva 
zile să înceapă um
plerea lacului de acu
mulare, ce se întinde 
Pe zeci de hectare.

de baraje
Amenajările făcute 
vor asigura, totoda
tă, regulariza
rea cursului riului 
Bîrzava.

Sînt aproape ter
minate și lucrările 
de betonare a bara
jului de la Teliuc, a- 
flat pe rîul Cerna. La 
sfîrșitul lunii aprilie, 
cind aceste lucrări 
vor fi încheiate, apa 
adunată aici pe o su
prafață de 160 de 
hectare va putea sa
tisface cerințele spo
rite ale Combinatului 
siderurgic hunedo- 
rean, precum și ale 
minei de fier da la 
Teliuc.

0 nouă linie

pentru cumpărarea biletelor prin
(Continuare in pag. a IlI-a)

NICOLAE VÎNĂTORU 
corespondent voluntar.

(Agerpres)

Pe cumpărătorilor
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unor țe- un nivel ridicat,

Spartachiada de iar
nă a tineretului

„Apolo”, Pe mă- condiții de con- articole
In locul florilor pre
feram o atitudine ci- I 
vilizată (La redacție" 
a sosit o scrisoare)

măsura exigenței

de troleibuze 
la Timișoara

Zilele acestea, In orașul Timișoara a 
dată în exploatare o nouă linie de troleibuze 
pentru transportul în comun. Această linie, 
construită pe un traseu în circuit, leagă patru 
cartiere cu centrul orașului. Troleibuzele care 
circulă pe acest traseu sînt prevăzute cu apa
rate automate 
autoservire.

In prezent, peste 30 Ia sută 
din traseele de transport în co
mun din orașul Timișoara slnt 
deservite de troleibuze.

In zilele noastre șoseaua Giu- 
lești și-a schimbat cu totul în
fățișarea. Iată o imagine din 

Giuleștiul de astăzi.

In atelierul de practică al Școlii profesionale de pe lingă Fa
brica „Partizanul roșu’ din Brașov, elevele Florica Bodea, 
Ileana Colcer și Natalia Isac își însușesc arta țesătoriei sub 

îndrumarea instructoarei Anula Ștefan.
Foto : N. STELORIAN

ealizarea săturj la calitativ aspectuoase și durabile, constituie preocuparea principală a colectivu- Și este și explica-nostru.să fie așa. Cumpărătorul intrat într-un magazin dorește întotdeauna o țesătură cît mai trainică, cît mai frumoasă. Pornind de la această legitimă cerință, la indicația comitetului de partid, anul acesta conducerea întreprinderii a trecut operativ la aplicarea unor măsuri menite să ducă la perfecționarea procesului de fabricație, în scopul îmbunătățirii calității țesăturilor.Din sesizările primite din partea beneficiarilor noștri, a- tît anul trecut, cît și în primele luni ale acestui an, precum și din observațiile făcute la rampele de control a rezultat că cele mai multe defecte au fost Înregistrate la două

Mu n citor

Lucrări
de împăduririSilvicultorii din bazinele forestiere ale regiunii Ploiești au început lucrările de împăduriri. Pe terenurile pregătite din timp silvicultorii de la ocoalele Văleni, Tîrgoviște și Urlați au plantat în bazinele forestiere Lucieni-Priseaca și Mîneciu Ungureni un mare număr de puieți de rășinoase și foioase. (Agerpres)

din articolele ce le producem în cantități, mai mari și anume : crep „Apolo” și țesătura „Rareș”.Față de această situație, conducerea întreprinderii a stabilit ca o comisie formată din trei dintre cele mai pricepute cadre tehnice să se ocupe o a- numită perioadă de găsirea celor mai bune soluții tehnice, care să ducă la perfecționarea procesului de producție, la folosirea rațională a războaielor, la modernizarea acestora.Studiul la fiecare loc de muncă, precum și propunerile făcute în consfătuirile de producție ne-au permis să descoperim cauzele care au generat defectele în țesătură, să luăm măsuri pentru înlăturarea lor . Așa, de exemplu, începînd din luna februarie a fost introdus controlul interfa- zic pe întregul proces de fabricație. în acest fel, avem posibilitatea să descoperim defectul chiar în faza la care s-a

SOCIALISTE

Ciți ani au trecut de atunci? 
Nu-mi amintesc precis. Era, 
parcă, prin ’56. în secția ca- 
zangerie a Uzinelor „Hidro
mecanica” din Brașov a venit 
un tînăr. îl chema loan Duță. 
Nu avea nici o calificare. Avea 
însă dorința de a deveni ca
zangiu. 11 întâlneam mai în 
fiecare zi oerînd sfatul unui 
muncitor mai în vîrstă, cer ce
tind cu atenție lucrările tova
rășilor săi de muncă.

Ca să ajungi un bun cazan
giu, oare e deajuns numai cit 
înveți în cele opt ore de mun
că 7 Nu ! In nici un caz, nu! 
Trebuie să tinzi a-ți face mese
ria ca pe o adevărată artă. Și 
Duță a început să treacă tot 
mai des pe la biblioteca teh
nică. La început, a luat „Că
lăuza cazangiului”. A citit-o 
odată, de două ori, dar nu prea 
înțelegea. A cerut apoi ajuto
rul inginerilor, al maiștrilor, 
care i-au devenit, in scurtă 
vreme, adevărați profesori.

După numai doi ani, noul 
cazangiu se număra printre 
cei mai pricepuți în această

produs- Pentru depistarea petelor de ulei ce apar în timpul țesutului sau al vopsitului a fost introdus controlul preventiv încă la operația de repan- sare. O altă măsură pe care am aplicat-o se referă la introducerea controlului după o- perația de apretare și egalizare la articolele crep „Canavas” și „Zefir”, sură ce vor fi create vom extinde un astfel trol la cît mai multe și sortimente.îmbunătățirea calității țesăturilor preocupă îndeaproape și pe finisorii noștri. In ultimul timp, aici se constată mai multă grijă față de problema obținerii unui grad de alb superior la țesături și care să se mențină maj mult timp. Procedeul clasic de albire cu hipo- clorit, nu dă, întotdeauna, rezultatele cele mai bune. De a- ceea, în prezent, se studiază posibilitatea albirii mixte cu hipoclorit și apă oxigenată. 

O zi obișnuită la Uzinele Victoria” din Calan...Atent, Petre Măciașă, urmărea cum șeful de echipă, aplecat asupra formei scormonea pămîntul. Era nerăbdător. Se întreba : am respectat oare toate indicațiile ? După puțin timp piesa a fost scoasă la lumină, curățată și controlată amănunțit.— Ei, Petrică, Petrică... Iar o făcuși. Piesa turnată de tine are defecte. Ia a- dună toți „bobocii” și hai să mai discutăm puțin despre meseria noastră.Strînși în jurul șefului de echipă, tinerii din brigadă îi ascultă sfaturile și mai- ales explicațiile cu privile la cauzele cîtorva defecte de turnare. Privi- 

meserie. Era apreciat de între
gul colectiv. Dar el nu s-a o- 
prit aici, pasiunea lui pentru 
meserie, pentru tehnică a cres
cut mereu. Era veșnic frămân
tat de treburile secției, de ne
cesitatea de a îmbunătăți pro
cesul de muncă. Făcea calcule, 
se consulta cu specialiștii sec
ției. Și iată-l după numai doi 
ani, prezentînd cabinetului 
tehnic prima sa inovație. A

ceasta aducea uzinei economii 
de peste 6 000 de lei. Propune
rea a fost acceptată. Frământă
rile sale nu au încetat.

Și iată-l, din nou, aplecat a- 
supra schițelor. „De ce să fie 
confecționat reperul 195 prin 
turnare 7 în primul rind, are 
porozități, și apoi cere multă 
muncă. Ce-ar fi dacă am rea
liza acest capac prin matri- 
țâre 7 Da, ar fi de calitate 
mult superioară". Și, din ca- 

Țesăturile obținute astfel sînt mai bine albite, albul obținut se conservă în timp, iar produsele devin maj hidrofile și, ca urmare, mai receptive față de agenții chimici și coloranți.Reducerea contracției la spălare a țesăturilor este o altă problemă care preocupă îndeaproape colectivul nostru din secția finisaj. Prin modificările făcute la utilajul existent am obținut unele rezultate care dovedesc că și în această direcție în întreprindere există posibilități nelimitate.Din activitatea noastră de pînă acum, reiese că o mare importanță în îmbunătățirea continuă a calității țesăturilor o are pregătirea și justa repartizare a cadrelor tehnice în producție, a maiștrilor și a- jutorilor de maiștri. Da indicația comitetului de partid, conducerea a trecut la o nouă repartizare a maiștrilor și a- jutorilor de maiștri în toate cele trei schimburi de produc

ți-le, le-a spus el. La piesa turnată de Petrică, de pildă, se văd bine fisurile. Printre cauzele care au dat naștere acestor defecte e și aceea a întreruperii turnării, lucru inadmisibil...In zilele următoare, muncitorii din brigadă, care au o experiență bogată în meseria de turnător, au ho- tărît să se ocupe mai mult de ridicarea calificării tinerilor.După ce întreaga brigadă a analizat această propunere s-a trecut la fapte. Fiecărui „veteran” i-a fost încredințat cîte un tînăr.La început, turnătorii cu experiență le-au arătat tinerilor cum trebuie să-și organizeze locul de muncă, cum să verifice materialele 

zangiu, iată-l pe tânărul nos
tru devenit matrițer-strungar 
și ajustor. La început nu a 
fost dedt o idee, apoi niște 
schițe și, în sfîrșit, 
care aducea uzinei 
lei economii anual, 
apoi, alte inovații 
cu Ștefan Vereș, 
Ancă.

Curiozitatea m-a 
întreb la cabinetul 
inovații a propus Duță, din a- 
nul 1958 și pînă acum.

« Care acum 7 m-a întrebat 
șeful cabinetului. Pînă azi, 13 
martie 1963, are 21 de inova
ții propuse, dintre care 19 apli
cate și care aduc economii a- 
nuale de 70.387 de lei. Mîine 
s-ar putea ca cifrele să nu mai 
corespundă. Nu-l cunoști pe 
Duță 7

Pe autorul celor 21 de ino
vații l-am găsit aplecat tot a- 
supra schițelor. Făcea calcule. 
Nu lucra la o inovație nouă, ci la cele mai vechi. Nu-i mai 
erau pe plac. „Nu mai sînt... 
la modă — spunea el — s-au 
învechit. Trebuie găsit altce
va”. Așa cum spuneam, Duță 
e un om veșnic frământat de 
ceva, în continuă căutare și 
cercetare. Întotdeauna caută 
ceva, învață (e elev la seral), 
studiază cărți tehnice, discută 
cu specialiștii.

Despre un asemenea tînăr 
scriu cu o adevărată bucurie 
ziarului.

DUMITRU PETRE 
corespondent voluntar

ție. Paralel cu aceasta, fost instituite cursuri de perfecționare, de îmbogățire a cunoștințelor pentru maiștri și ajutorii de maiștri.Necesitatea îmbunătățirii calității a dus la luarea și a altor măsuri. Aș aminti, bunăoară, introducerea unei evidențe zilnice în urmărirea bucăților de țesătură crudă (nefinisată) pe articole, secții și ateliere, în vederea descoperirii preventive a defectelor și a cauzelor, verificarea și punerea la punct a compresorului de la mașina de merce- rizat (se obține, astfel, o temperatură constantă la soluția de hidrat de sodiu, ceea ce a- sigură o mercerizare de bună calitate); montarea unui ca-
VALENTINA ZAHIU 

ing. șef, secția țesătorie 
întreprinderea textilă de 

bumbac Pucioasa

(Continuare în pag. a Il-a) 

necesare, în general cum se lucrează. După fiecare demonstrație practică, fiecare tînăr era pus să repete lucrarea respectivă. Dacă greșea, era pus să repete o- perația pînă o executa bine. în afară de aceste măsuri, tinerii din brigadă au fost îndrumați să citească cărți și reviste de specialitate.— Trebuie să lucrăm ca la carte, altfel nu vom reuși nici odată să obținem rezultatele dorite — le spunea deseori Traian Popa, unul dintre veteranii uzinei.Tinerii au început să învețe cu sîrguință. Pe rînd, ei treceau de la o operație mai simplă la una care cerea cunoștințe mai multe.într-una din zile, utemi- stul Constantin Dohotaru a fost pus să toarne o piesă mai complicată. După ce a terminat toate operațiile, a turnat în formă și a așteptat...— Foarte bine — i-a spus șeful de echipă. Dacă respecți întrutotul procesul tehnologic, piesa nu poate fi decît de calitate superioară....Timpul s-a scurs. Tinerii din brigadă au învățat, și-au ridicat calificarea profesională. Acum se numără și ei printre muncitorii cu experiență. O parte din ei sînt inovatori și elevi la liceul seral. Petre Măciașă, de exemplu — este astăzi inovator, elev în Clasa a X-a. Acum se ocupă și el de ridicarea calificării profesionale a altor tineri. Acest mic colectiv a devenit o adevărată școală.
D. LAZĂR

corespondent voluntar

Funicularul

gata la timp

se-

r a ieșirea din satul Gureni, 
raionul Baia de Aramă, 
ultimul situat pe cursul 

superior al Bistriței, valea sa 
Îngustează dintrrodală. Acum 
cîțiva ani pe această vale de- 
abia își făcea loc un drumeag. 
Dar astăzi, ca în toate colțurile 
țării, munca omului și-a spus 
pe deplin cuvîntul. Încă din 
anul 1956 o linie ferată fores
tieră și-a croit drum pînă a- 
proape de izvoarele Bistriței 
unde se află sectorul de ex
ploatare a lemnului „Bistrița".

Dar pentru a face posibilă 
scoaterea materialului lemnos 
din masivul „Tarnița", se sim
țea nevoia unui funicular. Con
dițiile fiind foarte grele, atît 
din cauza terenului accidentat 
cît mai ales din cauza acestei 
ierni aspre, era nevoie de o 
echipă de instalatori experi
mentați, în stare să treacă pe
ste toate aceste obstacole.

Maistrul Dan Dumitrescu, 
cretarul comitetului U.T.M. pe 
sector a pus această problemă 
în dezbaterea adunării gene
rale U.T.M. Cu acest prilef, 
utemistul Cir Ion, un priceput 
instalator de funiculare, șt-a 
luat angajamentul că va con
duce el această lucrare difi
cilă.

Și nu după multă vreme, îm
preună cu tinerii Barac loan. 
Pilea Constantin, Ploscaru Va- 
sile și Pascaru Nicolae a șl 
pornit Ia treabă. Au fost zile 
cînd li s-au cerut mari eforturi, 
dar nimeni nu s-a plîns. Funi
cularul trebuia dat în exploa
tare la data stabilită.

Din cauza zăpezii abundente, 
de multe ori circulația pe ca
lea ferată forestieră era blo
cată și tinerii instalatori erau 
nevoiți să transporte piesele pe 
distanțe de peste 4 km.

Infruntînd viscolul, gerul as
pru, echipa de tineri instalatori, 
în frunte cu Cir Ion, a reușit 
să dea Ia timp în exploatare 
funicularul de care întreprinde
rea avea mare nevoie.

Pentru abnegația de care au 
dat dovadă în muncă ei au fost 
călduros felicitați de către 
conducerea sectorului Bistrița 
din cadrul I.F. Baia de Aramă, 
de către organizația U.T.M.

La sfîrșit de săptămî- _ 
nă : dialog cu cores-1 
pondentul voluntar 
— Despre munca dej 
redactare ■
Petru Vintilă : ,,Dru- i 
mul dragostei" (cro- w 
nica literară)

I

I

I
I
I

® — Opinii înaintea actu- I 
Ifui doi al campiona- " 

tului categoriei A lai 
fotbal ■

I
I

Pentru viitorii stu-1 
denți la agronomie g



Dl ALOE CU — 
CODESDOND[I\ITUL
—VOLU/VTAD

rticolele publicate 
pină acum în ca
drul acestei ru
brici au fost axate 
pe cîteva dintre 
problemele de bază 
ale muncii cores

pondentului — alegerea fapte
lor celor mai importante în 
semnificații și actualitate, ca
racterul instructiv al cores
pondenței, rolul ei primordial 
de transmitere a unei expe
riențe înaintate, mulțumită că
reia cititorii, aflînd ceva, să și 
învețe ceva. Să stăruim astăzi 
mai mult pe cîteva aspecte ale 
muncii de redactare.

Însemnătatea acestei munci 
nu poate scăpa nimănui, dacă 
ne gindim la legătura strinsă, 
indisolubilă, dintre conținut și 
formă. Intr-adevăr, numai o 

de reală însemnătate,temă
ruptă direct din realitate, din 
viață, poate inspira o pagină 
cu adevărat bine scrisă, care 
să-l intereseze și să-l miște pe 
cititor; totodată numai o pa
gină scrisă cu măiestrie îi atra
ge cititorului în modul cuvenit 
atenția asupra unor eveni
mente și realizări. Înțelegerea 
acestei interdependențe trebuie 
să stea la baza eforturilor 
respondenților, cronicari 
vremurilor noi.

Cu ce să începem ? Deși

co- 
ai

re-

țetele nu sînt de recomandat 
nicăieri în afara farmacologiei, 
poate că nu ar fi rău să înce
pem cu rolul pe care-l joacă 
în corespondență înfățișarea cadrului concret. Nu înțelegem 
prin cadrul concret o simplă 
descriere a halei, a tâmpului, 
a laboratorului sau a școlii, 
în care muncesc ?i acționează 
eroii noștri ; în orice caz, nu 
această descriere trebuie să-și 
facă numai decît loc în rîn- 
durile, uneori puține, ale co
respondenței. (Obiceiul unora 
de a începe orice corespon
dență cu un fel de buletin me
teorologic „poetizat" nu dă 
decît rareori rezultate ferici
te). Așadar nu este vorba des
pre o redare statică, picturală, 
a locului în care are lac acțiu
nea. Cadrul concret la care ne 
referim este relația firească 
dintre ideea corespondenței și 
purtătorii ei, eroii corespon
denței. Două exemple ne vor 
lămuri mai bine,

într-o corespondență intitu
lată „Viitorul luminos al ora
șului bănățean Moldova-Nouă”, 
tovarășul Nicolae I. Mănescu 
ne prezintă cîteva din realiză
rile socialismului în această 
parte a țării, în contrast cu 
înapoierea moștenită de la re
gimul burghezo-moșieresc, stă
ruind asupra perspectivei con-

strucțiilor care urmează să fie 
înălțate aici. Pină acum — 
toate bune. Numai că despre 
toate acestea aflăm prin inter
mediul unei neverosimile dis
cuții în autobuz, unde eroii 
corespondenței, oameni de di
ferite virste, își adresează mici 
conferințe unul-altuia, prezen- 
tîndu-și orașul în care trăiesc 
cu toții. Se produce o impresie 
de stridență. Ce ar fi fost ne
cesar pentru ca informațiile, 
realmente interesante, despre 
înfățișarea viitoare a acestui 
oraș de pe Dunăre să ajungă 
la cititori ? Ar fi fost deajuns 
ca tovarășul Mănescu să le pla
seze într-un cadru concret, fi
resc. De pildă, o discuție cu 
unul din reprezentanții auto
rizați ai sfatului popular, adi
că tocmai sursa care, mai mult

buie să salvez bunurile noa
stre" — și fapta lor in conse
cință, formează o unitate or
ganică. Ideea corespondenței 
tovarășului Popșor se reliefea
ză într-un cadru concret pe 
deplin adecvat; nu mai avem 
de-a face cu niște date și cifre 
atribuite la întimplare cuiva, 
ci cu o manifestare a noului 
care iii se impune ca atare 
prin purtarea crescătorului de 
animale Vasile Cimpeăn, a co
lectivistului Teodor Colcer și 
a pionierilor care au dat a- 
larma.

Ajunși aici, putem face un 
pas mai departe în discuția 
noastră. Pentru ca noi, citito
rii, să putem cunoaște efectiv 
pe tovarășul dumitale de mun
că, fruntașul, omul care ți-a 
cucerit într-atita prețuirea,

deosebit de interesante atunci 
cînd a hotărit să scrie despre 
prietenia și colegialitatea a doi 
studenți — Nedelcu Voicu și 
Eisler Vasile. Înțelegem din 
spusele corespondentului nos
tru că prietenia dintre cei doi 
studenți s-a închegat pe baza 
întrajutorării reciproce la stu
diu, a dragostei comune pen
tru profesiunea de horticultor, 
a planurilor de viitor schițate 
de amîndoi. Și, totuși, imagi
nea rămîne palidă încă, lipsită 
de pregnanță. Ar fi fost de-a- 
juns cîteva rînduri închinate 
felului în care se desfășoară o 
oră de muncă în comun și am 
fi văzut cum prietenia, cole
gialitate se traduc în schim
bul de notițe, de explicații, 
de „ascultări" reciproce, pe 
scurt, într-o oră de viață stu-

decidă dacă va lăsa ori nu sa
cii în drum, pentru a ieși mai 
curînd dintre omături. Dar, pe 
bună dreptate, toate mijloacele 
măiestriei sale corespondentul 
și le mobilizează pentru a ne 
zugrăvi imaginea plastică și 
dinamică a momentului hotă- 
ritor : „Strinse cu putere in 
mâini biciul și se hotărî : 
„n-am să mă închin furtunii. 
Merg metru cu metru șl tot 
ajung acasă". 11 vedem astfel 
pe Mihai Gologan cum „rupe" 
cu picioarele zăpada din fața 
cailor, cum ii îndeamnă cu 
vorbe blînde, stăruitoare, cum 
cară în spate rînd pe rind cite 
un sac acolo unde troianul 
este prea mare și cum, înghe
țat, trudit și flămînd, dar ra
dios de bucurie, ajunge acasă 
după miezul nopții, cu pretioa-

Despre munca de redactare (i)
ca sigur, i-a și furnizat, de 
fapt, datele necesare corespon
denței sale.

Despre grija pentru avutul 
obștesc, importantă trăsătură 
a conștiinței socialiste a țără
nimii colectiviste, și-a propus 
să ne scrie 
Popșor, elev 
sională de 
din comuna
Luduș. Eroii corespondenței 
sale, colectiviștii satului său 
natal, Ulieș, raionul Tg. Mu
reș, salvează, în timpul unei 
furtuni năpraznice avutul gos
podăriei, respectiv o importan
tă cantitate de griu, pe care o 
feresc de ploaie la treieriș și 
cei 150 de porci primejduiți de 
incendiul provocat de trăznet 
la maternitatea de scroafe. Ce 
este important de reținut ? 
Gîndul colectiviștilor — „tre-

tovarășul Petru 
la Școala profe- 

mecanici agricoli 
Gărmoși, raionul

stima și dragostea, incit il so
cotești demn a-l face cunoscut 
țării întregi, e nevoie să „asis
tăm" și -noi (firește, prin mij
locirea scrisului dumitale, to
varășe corespondent) la un 
moment semnificativ pentru 
continua și perseverenta sa 
atitudine de om înaintat. Din 
mii și mii de întâmplări coti
diene trebuie așadar ales un episod grăitor, reprezentativ. 
Acest episod are sarcina să 
fie, pentru noi, un instanta
neu, și mult mai mult decît un 
instantaneu : o radiografie a 
conștiinței eroului corespon
denței, un jalon din care să 
apară evident drumul parcurs 
de acest erou al zilelor noa
stre.

Tovarășul N. St. Popovici, 
student din Iași, avea toate 
premizele unei corespondențe

dențească, febrilă, vie, adevă
rată. Emoția lui Nedelcu la 
cel mai greu seminar pentru 
Eisler ar fi fost mai convingă
toare decît orice generalități.

„Fruntașul în muncă" și-a 
intitulat corespondența tova
rășul Teodor Ungureanu, învă
țător în comuna Cordăreni, 
raionul Dorohoi. Eroul acestei 
corespondențe este un tînăr 
colectivist al cărui profil de 
om înaintat al zilelor noastre 
reiese în lumina unei întîm- 
plări. Trimis de gospodărie să 
aducă de la gară 800 de kg po
rumb pentru sămînță, iarna, 
pe o vîntoasă cumplită, Mihai 
Gologan s-a văzut în primej
dia înzăpeziră cu cai, cu sanie 
cu tot. Corespondentul închină 
cîteva rînduri dilemei care se 
ivește pentru Mihai Gologan, 

. în momentul în care trebuie să

un

în
să 
de

l~T I 111 WO 8 d'liT11 A fl kt Ilk I LWip ligi kfil kfirFuvelă de mare întindere, „Drumul dragostei" își propune să afirmarea lor eticii oamenisiliți să trăiască într-o mizerie cruntă, a căror conduită morală trebuia să se încadreze tiparelor induse de relațiile de exploatare specifice o- rînduirii capitaliste. Este vorba de ciobanii din Vadul Vechi. oameni cu trăsături dure, cioplite parcă în piatră de vitregia naturii dobrogene, în a căror conștiință transformările revoluționare din viața satului își găsesc un puternic ecou. Evident, însă, acest proces nu este mecanic și linear. Refuzul ciobanilor de a introduce o metodă științifică nouă, aceea a însămînțării artificiale a oilor, nu înseamnă rezistență în fața civilizației și a științei în general ci o anumită teamă de a nu primejdui avutul obștesc. Marin Crista- che, președintele gospodăriei „a mărturisit pînă la urmă că n-are încredere în metoda asta" și că „preferă să plece din fruntea gospodăriei decît să compromită și să păgubească avutul obștesc". De aici însă, Marin Cristache ajunge la o abatere gravă : inducere? în eroare a celor care controlau modul de înfăptuire a însămînțării artificiale, te că fusese adeseori țiat și fotografia îi

reflecte valori- noi la altădată

Cu toa- eviden- apăruse

al descrierii. Știe să recompună cu artă o suită de gesturi și mișcări ce comunică pregnant agitația epică a momentului (bătaia dintre Ion Vul- turar și Didu ; răpirea Vito- riei: lupta eroică a ciobanilor cu viscolul și cu revărsarea apelor). Sînt calități cultivate și ridicate la o remarcabilă valoare literară de reporter. Evident, trecute în proza de ficțiune, asemenea virtuți își mențin importanța, dar ele trebuie completate cu o sporire considerabilă a resurselor analitice. Un personaj — oricît ar fi de interesant și semnificativ prototipul, cînd acesta a existat aevea — nu se poate ridica la categoria tipului decît dacă întîm- plările extraordinare prin care trece devin semnificative prin raportarea lor la un sistem mai larg de valori sociale și etice. în acest sens, situația excepțională, ca stare limitată totuși, trebuie să releve în erou, pe lîngă particularități strict individuale, anume calități general specifice unei tipologii corespunzătoare realității noastre socialiste. Aventura lui Ion Vulturar, de pildă, (răpirea feței din satul Ni- sipari) descrisă cu incontestabil har epic rămîne totuși nevalorificată din lipsa unei a- nalize adîncite, în contextul social radical schimbat față de ceea ce știm despre lucruri similare descrise în operele realiștilor

„Drumul
dragostei"

chiar în ziare pentru succese deosebite în muncă, lui i se face acum o critică aspră, care îi lasă în inimă o „durere a- dîncă, mocnită, o mîhnire din acelea pe care le apeși cu dinții și cu pumnii ca să nu izbucnească violent". Trimiși la Stațiunea experimentală Pa- las, din inițiativa Comitetului regional de partid, ciobanii sînt puternic impresionați de realizările obținute aici cu a- jutorul celor mai înaintate metode zootehnice. Ei au sentimentul că au pătruns într-un univers „uluitor", „miraculos", că „urcaseră dintr-o beznă fără fund către lumina strălucitoare a zilei". Dar lucrurile nu sînt chiar așa de simple și Petru Vintilă surprinde cu finețe și acuitate contradicțiile inerente procesului de ridicare a unor oameni, pînă mai ieri inculți, la înțelegerea faptului că știința este capabilă să-i ajute imens.Dar forța colectivului devine factorul determinant în procesul de formare a trăsăturilor morale noi. Ion Vulturar simte în cursul grelelor încercări la care a fost supus de pasiunea mistuitoare și reținută în același timp pentru Vitoria, ajutorul tovarășilor săi de muncă, simte grija și afecțiunea lor, înțelegerea __ și dorința de a-l ajuta. Se încheagă astfel premizele reflectării unei înțelegeri profunde a realității, întemeiată pe optimismul matur al concepției de viață a eroilor. Tocmai pe acest aspect ar fi trebuit să cadă și centrul de greutate al nuvelei.Petru Vintilă este un scriitor cu o experiență apreciabilă în elaborarea unor proze în care acumulările documentare ale reporterului au un cuvînt greu de spus. Dînd curs unei viguroase capacități descriptive, el realizează cu deosebire tablouri e- pice pline de dinamism, încărcate de un anume spectaculos

critici.De altfel, trebuie spus că nivelul mijlociu al a- nalizei personajelor este evident cam peste tot în această carte. A- naliza psihologică serioasă — valorificată major în dezbaterea unor particularități etice de mare actualitate, ca spiritul colectivist, ori sen. timentul datoriei formate în conștiința unor eroi, cum sînt Ion Vulturar sau frații A- este prea adesea la nivelul descrieriipolozan — menținută __ reactive, necesară dar încă insuficientă, nerevelatoare. Notarea reacțiilor fizice, a fră- mîntărilor care se văi' su-ă<£ gerează, e drept, zbuciumul țn- ■ terior al eroului (Ion Vulturar |în ședința U.T.M.), dar un zbu- _ cium nedefinit, în ultimă ins- | tanță abstract. Și, cu cît efor- tul de a descrie expresia fră- I mîntărilor este prelungit, _ cu atît efectul este mai neplăcut | (încrîncenarea teribilă a lui Vulturar nu depășește nivelul unor reacții fizice, care nu sînt în stare să reflecte însă afectivitatea îndurerată a e- roului).Sînt și alte aspecte în nuvelă care nu se bucură de o rezolvare corespunzătoare. Evoluția lui Didu, de la o mentalitate care mai păstrează semne ale vechiului la radicala transformare întrevăzută în final, este insuficient de convingătoare. Apropierea lui de valorile ' vului își exemplară pentru că autorul rupe puntea de legătură dintre cele două ipostaze ale eroului — între care se presupune că se petrece evoluția lui — și nu analizează refle- | xul faptelor în conștiința personajului. Semnificația transformării acestui erou rămîne astfel neîmplinită din punct de vedere artistic.Am insistat asupra părților nerealizate ale acestei nuvele pentru că posibilitățile prozatorului — excelent povestitor — îi pot asigura o abordare mai profundă a sensurilor filozofice și etice ale relațiilor dintre eroi.

etice ale colecti- i pierde valoarea
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In Palatul culturii din Cluj 
șase flori de primăvară...

sa încărcătură. Nu e așa că, 
după acestea, corespondentul 
poate fi pe deplin crezut cînd 
se referă la eroul său ca la 
fruntaș în muncă 1

Așadar, episodul, scena, 
tîmplarea la care ne face 
asistăm reprezintă filonul
aur al corespondenței, mijlocul 
cel mai sigur de a fixa in a- 
tenția și memoria noastră o 
întreagă bogăție de concluzii 
și generalizări.

Cum 1 — ar putea exclama 
cineva, dacă trimitem ziarului 
o știre de cîteva rînduri des
pre economiile de material, de 
pildă, și spunem că muncito
rii din întreprinderea noastră 
și-au depășit angajamentul 
luat în acest sens, ori că au 
realizat o economie mai mare 
decît în anul trecut, trebuie 
oare neapărat să povestim și 
o istorioară 1 La urma urmei 
ce-ar mai fi de povestit ? Așa pusă problema, firește că răs
punsul este negativ. Dar la o 
analiză mai atentă vedem că 
lucrurile stau altfel.

Mai întîi, dacă angajamen
tul a fost depășit, dacă au fost 
realizate mai multe economii 
decît într-o etapă precedentă, 
înseamnă fie că au fost antre
nați noi muncitori în această 
acțiune patriotică, fie că ace
lași număr de oameni au mun
cit de astă dată mai bine. Și 
într-un caz și în celălalt, 
munca de educație și-a spus 
cuvîntul, un raport nou s-a 
ivit în anumite conștiințe — 
și iată că există un material 
interesant care merită să fie 
relatat și așteaptă așternerea 
pe hârtie. „Dacă în anul trecut 
brigada de cocători condusă 
de utemistul Gheorghe Fătu 
nu și-a putut realiza sarcina 
importantă în ceea ce privește

calitatea, în ultimele 3 luni — 
decembrie 1962 și ianuarie și 
februarie 1963 — cocătorii din 
această brigadă au obținut 
cele mai bune rezultate în ceea 
ce privește calitatea clinche- 
rului" — ne informează o co
respondență a tovarășului Ion 
Ivanciu, de la Fabrica de ci
ment din Medgidia. Dar cum 
s-a putut intimpla ca o briga
dă să treacă de la deficiențe 
in materie de calitate la situa
ția de a fi 3 luni la rînd frun
tașă în bătălia calității, aceas
ta a scăpat atenției corespon
dentului. In fața cititorilor ie 
ivește un gol.

în al doilea rînd, nu întot
deauna este necesar un întreg 
episod povestit pentru a da 
corespondenței relieful cuve
nit. E suficient un anumit de
taliu — acesta însă semnifica
tiv, caracteristic — surprins 
de ochiul atent al corespon
dentului, pentru ca dintre rîn- 
durile integrate în diversita
tea paginii de ziar și rinduri- 
le semnate de el, să-și aibă o 
individualitate distinctă, să 
rețină atenția cititorului.

Așa, tovarășul Constantin 
Giuverdea, secretar al organi
zației U.T.M. de la Spital 
Sadu, raion Tg. Jiu, după ce 
ne relatează cum tinerii, ală
turi de vîrstnici, hotărînd să 
prefacă un maidan într-un 
parc, au nivelat terenul, au 
cărat cu mașina pietre și că
rămidă, au adus pămînt rodi
tor de la peste 15 km distanță 
și piatră concasată de la o ca
rieră din Valea Jiului, 350 de 
trandafiri tocmai de ia Aiud, 
pomi și arbuști din alte col
țuri de țară, după ce dă un 
tablou, deci, al celor peste 
2 000 de ore de muncă patrio
tică, încheie : „Ce frumos este 
acum în fața spitalului de la 
Valea Sadului cînd înfloresc 
trandafirii 1 La capătul acestui 
parc am construit un panou 
de onoare unde am pus por
tretele celor mai harnici din
tre tovarășii noștri".

Totul se luminează de un 
sens, simpla informație începe 
să aibă vibrație, proza gazetă
rească urcă în sferele emoției.

A pune în valoare fiecare 
element de viață în așa fel in
cit corespondența să devină 
pe deplin interesantă, de fie
care dată cu ceva inedit pen
tru cititori, dintr-un unghi 
aparte, a găsi ritmul și tonul 
cel mai potrivit faptelor rela
tate, a evita atît expunerea 
searbădă, uscată, cît și „flori
celele" 
inutilă, 
bleme 
muncii 
bui să 
supra lor. Dar despre ele 
intr-un articol viitor.

Pregătirea temeinică căpă
tată în școala medie, al că
rei elev este în clasa a X-a 
la seral, îl ajută pe tânărul 
rectificator Constantin Ma
rin de la Uzina de pompa 
de injecții — Sinaia să rea
lizeze numai lucrări de 

bună calitate.
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Noi
cinematografeîn comuna Irești din inima munților Vrancei, în Broșteni, Scoțaru Vechi, Bălteni și în alte șapte comune din regiunea Galați au fost înființate recent noi unități cinematografice.în prezent, în regiunea Galați sînt 200 de cinematografe sătești. Alte 20 vor fi înființate în acest an.

(Agerpres)

Pe măsura exigenței cumpărătorilor
(Urmare din pag. I)landru „chesing” pentru obținerea unei uniformități la călcare.Acestea sînt, de fapt, numai o parte din acțiunile întreprinse pe linia îmbunătățirii calității. Desigur, eforturile noastre viitoare trebuie îndreptate și mai mult în această direcție. Rezultatele obținute de la începutul anului, ne obligă însă, să acționăm mai activ deoarece, procentul scăzut în trecut, se menține încă ridicat. De asemenea, ca o necesitate

ȘÎ în această direcție la unele articole, de cupoane, deși a comparație cu anul

în întreprinderea noastră se ridică organizarea unor cursuri de ridicare a calificării în care să fie cuprinși toți muncitorii calificați. Conducerea tehnico-administrativă, comitetul sindicatului și comitetul U.T.M. pregătesc, în prezent, deschiderea unor astfel de cursuri. în tematici ne-am o- rientat să cuprindem cît mai multe noțiuni legate de însușirea mînuirii corecte a utilajului, a folosirii depline a capacității acestuia, care constituie una din căile pentru creșterea productivității muncii și a îmbunătățirii calității produselor.

Ne așteaptă o eăptămînă cine* 
matografică variată : o comedie 
muzicală, producție autohtonă, 
„Vacanță la mare" ; o dramă ci* 
nematografică realizată de spa
niolul Bardem (autorul „Fecioa
rei" și al operei anatemizate de 
către forurile catolice, „Viridia- 
na“): „Rîul și moartea"; „Noap
te necruțătoare", realizare re
centă a studiourilor Mosfilm și 
un documentar ceh de lung me
traj despre frumusețea Kașmiru- 
liui, stat liber indian situat la 
poalele Himalaiei.

Autorii de comedii și șlagăre 
muzicale cunoscute, H. Nicolaide 
Cezar și George Grigoriu au por
nit de la un pretext amuzant (o 
formație muzicală studențească, 
echipată de munte care ajunge 
printr-o întimplare să-și petrea
că vacanța la mare) pentru a ne 
oferi imaginea fermecătoare a 
litoralului Mării Negre. Mai lo
gic susținut ulterior, pretextul 
putea sluji, pe lîngă o defilare 
spectanuloasă a plajei modern 
amenajate, a complexelor arhi
tecturale atrăgătoare și a tinere
tului iiostru voios, și la declan
șarea unei acțiuni de un comic 
mai consistent.

„Rîul și moartea" este ecrani
zarea unui roman de Miguel AI- 
varea Acosta realizată de Luis 
Bunuel în Mexic, acolo unde tur
nează progresistul cineast majo
ritatea filmelor sale persecutate 
de inchiziția guvernului fran- 
chist pentru gravele ofense pe !- 
care — pretind cercurile cato
lice — că le aduc „religiei de 
stat". Cu același realism violent 
pătrunde regizorul în lumea u- 
nui mic sat mexican dominat de 
obscurantism, terorizat de o stră
veche „vendetta" (sîngeroăsă 
luptă între familii) pornită nici 
nu se mai știe cînd și din ce 
pricină.

„Noapte necruțătoare" este 
noaptea din ajunul morții sale a 
unui pilot american care are re
velația — tîrzie — a misiunilor 
sale Cu scop agresiv, provocator. 
Tîrît în această aventură de 
spionaj, locotenentul Davis ar 
dori să-și avertizeze colegii, pen
tru a preîntîmpina cumva noile 
crime pe care le pregătesc cer
curile imperialiste asupra po
poarelor pașnice. N-o mai poate 
face însă, dar moartea lui va 
strecura în rîndurile piloților 
americani adevărul asupra acte
lor samavolnice. Bazat pe fapte 
reale petrecute în urmă cu cîtva 
timp, care au stîrnit indignarea 
opiniei publice, filmul investi
ghează caractere și conștiințe.

Cuvîntările lui Cicero 8
In arhivele de stat din Syracusa (Sicilia) aal 

fost găsite 7 fragmente ale unei ediții vechi a- 
cuvîntărilor lui Cicero. Copiile au fost făcutei 
de florentinul Antonio Sebaldi în a doua ju
mătate a secolului XV. Găsirea acestor frag-j 
mente are o deosebită importanță științifică, 
întrucît ele conțin fraze care se deosebesc dej 
versiunea cunoscută pină acum a cuvîntărilor" 
lui Cicero.

Expoziție de monedei
I
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de stil, ornamentația 
toate acestea sînt pro- 
foarte însemnate ale 
de redactare și va tre- 
reflectăm împreună a-

ȘTEFAN IUREȘ

LA REDACȚIE A SOSIT O SCRISOARE

/1V LOCUL FLORILOR PREFERAM 
0 AFIFMIE CIVILIZATĂ

redac- 
a sosit 

scri-

Pe adresa 
ției noastre 
următoarea 
soare:

„Dragi tovarăși,
Intr-una din zilele 

lunii februarie, e- 
chipa artistică a clu
bului „Justiția" a 
lost invitată să pre
zinte un program 
pentru studenta U- 
niversității djn Bucu
rești. Invitația ne-a 
bucurat mult și de 
aceea ne-am pregă
tit cu atenție.

Foarte mulfi din
tre studenții aflați în sală ne-au primit 
așa cum se cuvine. 
Trebuie să spunem 
însă că am rămas 
uimiți de faptul că 
în aceeași sală se 
găseau și unii a 
căror comportare 
ne-a impresionat în 
mod neplăcut. Au 
fumat tot timpul 
spectacolului, au 
stat cu picioarele pe

așa

nu
ma-

scaune și pe mesele 
de șah, fluierau, ba
teau din picioare, 
comentau cu voce 
tare, aproape vul
gar, fiecare apariție 
a solistelor.

Am crezut la un 
moment dat că nule 
place spectacolul, 
deși — chiar 
stînd lucrurile 
considerăm că așa trebuia să-și
nifeste nemulțumi
rea.

Dar nu a lost așa, 
dovadă că aproape 
toate numerele au 
fost bisate; e ade
vărat, într-o mani
eră pe care nu am 
mai întîlnit-o

Dună terminarea 
spectacolului ni s-au 
oferit flori. Frumoa
se erau florile, dar
— spunem deschis
— le-am primit fără 
plăcere.

Nu cu mult timp 
în urmă am fost oas-

peții muncitorilor de 
la Șantierele navale 
Oltenița, de la 
G.A.S. Popești Leor- 
deni, ai unor munci
tori tipografi. Și ei 
ne-au oferit flori, dar 
dacă din mijlocul lor 
am plecat înclntati 
asta s-a datorat toc
mai căldurii cu care 
am fost primiți.

Buchetele oferite 
de clubul Univeisi- 
tății le-am primit 
Insă cu amărăciune. 
In locul florilor albe 
am fi preferat o ati
tudine tovărășească 
din partea tuturot 
studenților care se 
aflau în sală.

Nu de altceva, dar 
e păcat ca 
giul atît de 
de care se 
studențimea 
să fie pătat
călurile cîtorva că
rora le lipsește bu
nul simț".

DORU ILIESCU

presti- 
frumos 
bucură 

noastră 
de apu-

operație1

Motocicletă din 1916

cibernetic

motoci-
130 de

rară

află exact în dreptul 
dispozitivul

Agcnt de circulație

Colhoznica ucraineană Anna Glușenko s-a îmbolnăvit de scleroză, pierzîndu-și cu desă- vîrșire auzul. Ea a fost vindecată de profesorul Alexei Kolomiicenko din Kiev, care a supus-o unei operații microchirurgicale în urechea internă, creînd în acest scop instrumente de cea mai mare precizie.Bolnava a început să audă bine din momentul cînd a părăsit sala de operație.
I
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S-au împlinit zilele trecute nouă 
luni de cînd la intersecția dintre 
bulevardul Cernîșevski și strada 
Ceaikovski din Leningrad funcțio
nează fără întrerupere un agent de 
circulație... cibernetic.

Cu o mină autoritară, însă in
vizibilă. el reține afluxul de pie
toni, dînd întîietate unei mașini 
sanitare sau a serviciului de pom
pieri.

Pe
patru 
două 
sub asfalt a fost instalată o buclă 
metalică izolată, pusă în legătură 
cu firele unui dispozitiv de calcul 
și care servește drept emițător. 
De îndată ce o mașină trece dea
supra buclei, în dispozitiv se pri- 

Imește un semnal — o informație.
„Agentul de circulație" ia repede 
hotărîrea necesară și îndrumează 
vehiculele, tinind seama ca aces
tea să rămină la intersecție cit 
mai puțin posibil. El acordă în
tîietate mașinilor spitalelor 
urgentă sau ale pompierilor. Sub 
caroseria acestora este fixată o 
ramă dintr-o sîrmă obișnuită de 
izolare. Apropiindu-se de intersec
ție, șoferul mașinii respective co
nectează curentul in ramă și cînd

o distantă de 70 m, pe cele 
laturi ale intersecției celor 
mari artere din Leningrad,

I 
I

I 
I 
I
I
t

de

aceasta se 
buclei de sub asfalt, 
primește un semnal și mașinii i se 
dă cale liberă în afară de rînd. 
Dar dacă un șofer, trecînd de bu
clă, nu a ținut seama de semnalul 
verde și s-a oprit în dreptul sema
forului sau a tras pe partea stingă 
a drumului, ocolind bucla, dispo
zitivul „îl pedepsește", făcîndu-1 
să aștepte.

Cînd de 
secției s-a 
de mașini, 
cibernetic 
principale, 
pentru o anumită viteză 
noaptea o mașină încearcă s-o de
pășească, ea este oprită.

In cele nouă luni de cînd a fost 
inștalat, „agentul de circulație" ci
bernetic a funcționat cu o precizie 
ireproșabilă. Calculele arată că o- 
pririle autovehiculelor la intersec
ție s-au redus de patru ori. Au 
scăzut considerabil și cazurile de 
încălcare a regulilor de circulație. 
Nu s-a înregistrat nici accidente

In curînd, agenți de circulație 
cibernetici vor apare și pe alte ar
tere din Leningrad, precum și la 
Moscova și alte orașe sovietice.

Begnhard Kloeften și 
cleta sa au împreună 
ani, — posesorul 83 de ani, iar 
motocicleta 47 de ani. Ei con
tinuă să parcurgă împreună șo
selele din regiunea Baerum nu 
departe de Oslo. Kloeften este
considerat un motociclist eme
rit, iar motocicleta — cumpă
rată în 1916 — funcționează la 
perfecție.

ambele părți ale inter- 
adunat un număr egal 
,,agentul de circulație" 
dă întîietate arterei 

Dispozitivul este reglat 
și dacă

Care dinlre iubitorii muzicii n-au 
visat să audieze un concert de 
vioară executat pe un Stradiva
rius? Care dintre numele construc
torilor de instrumente muzicale a 
fost decenii și veacuri de-a rindul 
mai mult stimat decît nemuritorul 
creator al viorilor : Antonius Stra
divarius ?

Cartea prof. V. V. Bianu, 
,,Vioara", apărută în Editura teh
nică sintetizează printre altele, 
cîteva episoade din istoria renu
mitelor viori ale marelui lutier ita
lian, din care vom reda cîteva 
pentru cititorii noștri.

Ca elev al lui Amati, Stradiva
rius. a început să lucreze după 
principiile acestuia. Abia în 1690 
viorile lui au un aspect pe deplin 
caracteristic.

La început de primăvară ne completăm cunoș
tințele anumitor reguli de circulație...

Foto : TASS

La Muzeul Național 
din Bratislava s-a des
chis de curînd o expo
ziție de monede bă
tute pe teritoriul ac
tualei capitale a Slova
ciei.

Printre cele mai 
vechi monede ce apar
țin muzeului se găsesc 
monede celte — așa- 
numiții stateri de aur 
— și monede de ar
gint în formă de scoi
că. Monedele celte, 
despre care specialiș
tii numismați presupun 
că au fost bătute la 
Bratislava, au fost des
coperite în 
Bratislava.

raionul

O 
este 
lor de monede bătute 
la Bratislava între anii 
1430—1630, iar 
ultimă încăpere 
expuse monede 
— taleri și ducați de 
aur care circulau 
între anii 1674—1721. 
Aceste monede — ex
presive și cu desenul 
prelucrat pînă în cele 
mai mici detalii — 
sînt marcate de mae
strul care le-a bătut, 
mărturie a faptului că 
acesta garanta exis
tența metalului prețios 
în monedele respec
tive.

sală a expoziției 
afectată colecții-

într-o 
sînt 
rare

Viorile Stradivarius
Intre 1700 și 1725, Stradivarius 

atinge apogeul măiestriei 
Lemnul este ioarte frumos 
iat radial. Bolta este mai 
convexă, avind la mijloc și 
terior o înălțime de 15 mm 
pra ecliselor. Sunetul este puternic 
și plin ca în genul iui Gaspari da 
Saio avind, din fericire, timbrul 
argintiu ca la viorile Amati. 
Lemnul de care s-a servit Stradi
varius la început era lemn din îm
prejurimi și care nu era tocmai 
frumos.

După Fetiș se pare că Stradiva
rius — se spune in cartea sus-a- 
mintită — își procura lemnul din 
Dalmatia, Croatia și chiar Turcia. 
Este un lucru cunoscut că acum 
200 de ani, turcii făceau un co
merț foarte important cu lemn, pe

sale, 
și tâ- 
puțin 

la ex- 
deasu-

care il aduceau din diferite țări 
ale imperiului. In Anatolia existau 
păduri însă transportul era foarte 
anevoios. Mai ușor era de trans
portat lemnul din Principatele Ro- 
mtnești. . Intr-adevăr, cu ajutorul 
plutelor pe Bistrița și pe Șiret, 
lemnul era adus la Dunăre de unde 
cu corăbiile era transportat la 
Constantinopol.

Tot turcii au exploatat pădurile 
din Dobrogea din al căror lemn fă
ceau corăbii de război. De Ia Con
stantinopol lemnul era dus la Ve
neția, si apoi răspîndit în Italia.

Astfel fiind, nu ar fi exclusă po
sibilitatea ca Stradivarius să fi 
întrebuințat și lemn din Principa
tele romîne. Încercările lăcute 
astăzi confirmă din plin faptul că 
lemnul romînesc este foarte bun

pentru construcția instrumentelor 
muzicale.

în afară de admirabilul lor su
net, viorile iui Stradivarius sini 1 
caracterizate printr-o execuție ne- • 
întrecută pină în ziua de astăzi, a

Numărul instrumentelor făcutei 
de Stradivarius (viori, viole și vio
loncele) ar fi după părerea specia-1 
liștilor următoarele : •

între 1665—1684 Stradivarius a| 
construit 17 instrumente, intre | 
anij 1684—1725, 825 de instrumente 
iar între 1726—1736, 132 instru-1 
mente, iar în 1737 — 3 instrumente.

Din toate acestea ar mai fi ră
mas 540 de viori, 12 viole și 50 aV 
violoncele. Este pufin probabil ca | 
toate acestea să iie veritabile.

I
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[ Una din fruntașele Școlii nr. 32 din București. O cheamă Bu j 
( nescu Rodica și este elevă în clasa a X-a E, notele bune, com-J f portarea ei, aprecierea de care se bucură din partea profesori- j C lor, a colegilor, o îndreptățesc să fie veselă... și să dorească I f să obțină rezultate mereu mai bune la învățătură. Succes! j

Foto : N. STELORIAN j

Imnotriva represiunilor
singeroase din Irak

MITINGUL DE PROTEST DE LA UZINELE 
DIN CAPITALĂ„23 AUGUST"In halele secției de construcții mecanice a Uzinelor „23 August" din Capitală a avut loc sîmbătă după-amiază un miting de protest împotriva represiunilor sîngeroase la oare sînt supuse elementele patriotice și democratice din Irak. La miting aproape ingineri, tehnicieni și funcționari dinLuîndStuparu, președintele tului sindical ai Uzinelor ,.23 August”, a spus printre altele: „în aceste zile colectivul uzinei noastre și-a îndreptat cu îngrijorare atenția spre poporul irakian. Aflăm cu adîncă indignare că cei mai .buni fii ai poporului irakian, oameni progresiști, partizani ai păcii, comuniști, activiști de seamă ai organizațiilor obștești sînt arestați și asasinați fără o vină".„Șute de muncitori din___ția turnătorie m-au delegat să exprim aici protestul lor hotărît față de crimele comise pe pămîntul îndoliat al Irakului — a spus în cuvîntul său oțe- larul Vasile Tudorache. Am fost cu toții zguduiți la vestea asasinării tovarășilor Husein Radaui, secretar general al C.C. al P.C. din Irak, Mohamed Husein Abu Al-Iș și Hasan Uveina, membri ai Comitetului Central al P.C. din Irak, a altor patrioți, luptători pentru pace și democrație ca Tewfik Munir, membru al Consiliului Mondial al Păcii, și a arestării Iui Aziz Serif, secretar general al Consiliului național al partizanilor păcii din Irak, laureat al Premiului internațional „Lehitl" pentru întărirea păcii între popoare.Condamnînd acțiunile samavolnice săvîrșite în Irak, maistrul Marin Gușe de la secția motoare a spus : „Acestui val

au luat parte3 000 de muncitori,această uzină.cuvîntul, Gheorghe comite-

nicisec-

de teroare îi răspunde un uragan de mînie care a cuprins opinia publică din toate țările. De pretutindeni se ridică glasul oamenilor cinstiți care înfierează represiunile antidemocratice. Pe drept cuvînt fiecare om progresist își pune întrebarea : Cui folosesc aceste acțiuni ? Cui folosește această încălcare a principiilor umanității și democrației ? Ea folosește dușmanilor poporului irakian, dușmanilor păcii și democrației".în numele femeilor de la Uzinele „23 August", Tudora Stanciu, lăcătuș la secții vagoane, ,a exprimat profunda indignare și protestul față de acțiunele săvîrșite în Irak im-1' potriva comuniștilor, democraților și altor patrioți. „Cerem încetarea imediată a represiunilor și persecuțiilor îndreptate împotriva forțelor democratice și progresiste din Irak" a spus vorbitoarea.Inginerul Cornel Risescu a spus în cuvîntul său : „Mă îngrijorează soarta tinerilor irakieni care sînt supuși astăzi celor mai sălbatice represiuni. Nici un fel de teroare, nici un fel de schingiuiri și persecuții nu pot îngenunchea gloriosul popor al Irakului, călit în lupta sa dîrză și îndelungată împotriva imperialismului".în încheiere, participanții la miting au adoptat o moțiune prin care condamnă cu toată tăria represiunea sîngeroasă și valul de teroare împotriva elementelor democratice și patriotice din Irak.Mitinguri de protest împotriva represiunilor singeroase la care sînt supuse elementele patriotice și democratice din Irak au mai avut loc în sala clubului „Siderurgistul" din Hunedoara și la Combinatul Chimic Borzești.

al campionatului categoriei 4 la fotbal
stăzî se întâlnesc, în primele meciuri ale returului 
categoriei A, cele mai bune echipe de fotbal din 
jara noastră. Tot astăzi, se reîntâlnesc, în tribunele 
itadioanelor, și sutele de mii de spectatori, iubitori 
ai acestui sport. Fotbaliștii noștri vor face prima 
dovadă a pregătirilor desfășurate în perioada care 
a trecut. Firește că, fiecare dintre sutele de mii de 

pasionați ai fotbalului se întreabă în ce măsură jucătorii au 
înțeles necesitatea ridicării fotbalului romînesc prin îmbună
tățirea concepției de joc, a stilului jucătorilor și echipelor, prin 
orientarea tactică pe teren și cum se vor strădui să valorifice 
propria lor experiență, precum și experiența unor echipe și ju. 
cători de valoare. Înșiși jucătorii au de spus aici primul cuvînt. 
De aceea, am solicitat cuvîntul citorva fotbaliști fruntași, căpi
tani de echipă. Iată opiniile lor :

Am avut prilejul să vedem a- semenea jucători care nu știu să dea un pas din mișcare, să centreze sau să preia balonul sau care, execută defectuos loviturile de colț. Aici, putem e- xemplifica : Oaidă (Progresul), Unguroiu (Dinamo), Mițaru (Știința Timișoara), Cacovea- nu (Steaua).
DRIDEA I, maestru al spor

tului, căpitanul echipei „Petro
lul” Ploiești.

MACRI, maestru al sportu
lui, căpitanul echipei „Rapid” 
București— în acțiunea de îmbunătățire a fotbalului, atît în echipe și cluburi, cît și pe plan național, elementul numărul unu este... fotbalistul, jucătorul. El are rolul principal. De pregătirea și responsabilitatea însuși a fotbalistului depinde dacă va deveni un jucător de valoare sau nu. Un fotbalist trebuie să muncească cu conștiinciozitate, intens, asiduu, nu numai la antrenamentele e- chipei. ci și în timpul lui liber. Jocul de fotbal cere o continuă perfecționare, califi-

Spartachiada de iarnă 

a tineretului 
Campionii ra ortului

care. Și la asta nu se poate a- junge decît numai printr-o muncă perseverentă de pregătire, prin ducerea unei vieți sportive, prin învățătură și o disciplină liber consimțită, prin pasiune și exigență. Un artist repetă de mii de ori un rol, o replică. Așa trebuie să repetăm și noi. Ce bine ar fi dacă, fiecare din noi și-ar da seama cită responsabilitate apasă pe umerii noștri! și cu cît am rămas datori iubitorilor fotbalului. Eu personal, și echipa în care joc, dorim să oferim în acest an suporterilor noștri înflăcărați partide fotbalistice de valoare. în lucru, ne-am iarna.Considerămunele lacune. în orice caz, noul sistem de joc adoptat de echipă (1-4-2-4) se pare că va da roade. Avem elemente în e- chipă, care corespund unui a- eemenea sistem de joc.

vederea acestui pregătit toatăcă mai avem

I
neg de dimineață, în orașul Turda au început să sosească tinerii participanți la faza raională a Sparta- 
chiadei de iarnă a tineretului. Stadionul, sălile de 
Sport au devenit curînd neîncăpătoare pentru nume
roși spectatori care își puneau aceeași întrebare: 

' care vor fi campionii raionului nostru? Și întrece
rile au început. Sulelor de spectatori li s-a oferit pri

lejul să urmărească întîiniri sportive interesante. Comitetul raio
nal U.T.M. și Consiliul raional U.C.F.S. s-au străduit și, au reușit, 
nu numai să iacă o larga popularizare a acestei etape, dar să or
ganizeze foarte bine întrecerile, in prima probă — cros — au luat 
startul 86 de concurenți dintre care 26 fete. Cei mai buni s-au 
dovedit a fi Matei Gavriș, Elena Negrea de la Școala medie Cîm- 
pia Tuf zii, și Ion Blaga, Toma Iosif și Prodan Horea toți de la 
Școala profesională Cîmpia Turzii.

. La trînlă și haltere, sporturi care și în etapele precedente au 
atras la startul lor numeroși țineri, lupta pentru primul loc a fost 
deosebit de pasionantă.

Colectivistul Popa Ștefan din comuna lara, a ocupat primul ioc 
la categoria pînă la 60 kg.r iar Mihai Șopteanu de Ia Industria 
Sîrmei la categoria pînă la 65 kg.

întâlnirea dintre Ariton Vasile și Catană Marin a fost însă cea 
mai interesantă. Primul e iochist, iar al doilea mecanic. Lucrează 
amîndoj pe aceeași locomotivă. Sînt vechi și buni prieteni. De a- 
ceeg, probabil, hu-și îndrăgit amîndoi același sport: trînta. între
cerea a ciștigat-d Ariton, dar Catană e hotărît ca la viitoarea 
ediție să-și ia revanșa.

Cei mai buni șahiști s-au dovedit a fi lăcătușul de revizie Emil 
Mocanu și eleva Adela Tamcinski, iar Maria Faur și Ion Ciolă- 
nescu au terminat neînvinși la tenis de masă.

A fost o adevărată sărbătoare sportivă, de care atît sportivii cit 
și spectatorii își vor aminti cu plăcere.

Încă de pe acum Consiliul raional U.C.F.S. a selecționai pe cei 
mai talentați sportivi participanți la această întrecere să repre
zinte raionul în diverse întîiniri sportive, punîndu-le la dispoziție 
antrenori și materiale sportive necesare.

A. BRÎNZAN 
inginer

NUNWEILER III, maestru al 
sportului, căpitanul echipei de 
fotbal „Dinamo” București— întîlnirile internaționale constituie un bun prilej de a- firmare și de întărire a prestigiului fotbalului nostru peste hotare. Nu mai departe, turneul efectuat recent de echipa noastră, planificat la sfîrșitul perioadei pregătitoare, ne.a asigurat o condiție fizică substanțială. Deci, baza fiind asigurată,- ne-a fost mai ușor să lucrăm pentru îmbunătățirea tehnicii de joc. Jocurile au fost programate în mod sistematic, de la ușor la greu (în Cipru am avut jocuri de pregătire, iar în Israel jocuri de verificare), fără a întrerupe și antrenamentele obișnuite.Sîntem pe cale de a adopta sistemul cu 4 fundași, care dă o mai mare elasticitate echipei și o mai mare inițiativă personală jucătorilor. Dar, să nu uităm că aceasta cere și un e- fort mai mare din partea jucătorilor. Sistemul cu 4 fundași consider că nu înseamnă un joc de apărare, ci o mai bună organizare a jocului, înseamnă măsuri mai eficace pentru organizarea acțiunilor ofensive, viteză, o bună pregătire tehnică.Și la acest capitol sînt foarte mulți jucători, chiar în prima categorie, care sînt deficitari.

— îmi vine mai greu să vorbesc, după ce la București, în meciul restanță din turul campionatului am fost învinși cu 3-1. Dar, explicînd căror cauze se datorește comportarea noastră, voi încerca să relev cî- teva probleme care ne preocupă pe noi, jucătorii și antrenori, pe linia îmbunătățirii calității fotbalului.In turul campionatului, în meciurile din deplasare, n-am realizat decîtdouă puncte. Și a- cestea nu din goluri, ci din meciuri nule. înaintarea nu a mai fost în forma și verva ei obișnuită. Vina principală e a noastră, a jucătorilor de la înaintare. Și cînd avem situații favorabile de a înscrie, cum s-a întîmplat în meciul recent de la București, nu le fructificăm. Sîntem lipsiți de responsabilitate în fața porții. Fiecare parcă ar vrea ca nu tocmai el să fie cel care... greșește. O asemenea concepție despre joc e dăunătoare și ea prejudiciază și valoarea individuală a jucătorului, și echipa. Noi păcătuim prin aceea că înghesuim, adesea, jocul pe centru, unde dintr-o dată ai în față 2-3 adversari. Și asta o facem cînd vedem că nu merge jocul liniei de înaintare ansamblu. De ce ? Pentru n-avem pregătirea fizică morală necesară.Mă gîndesc că uneori se gre. șește cînd o echipă încearcă să adopte un sistem nou de joc fără să se gîndească dacă are elemente cu calități pe care le cere la jucători acest sistem. Lucrul acesta s-a întîmplat și în echipa noastră și în

alte echipe de club. Se încearcă să se copieze sisteme nepotrivite. în turneul pe care l-am avut în Irak, Grecia și Iugoslavia, am încercat sistemul 1-4-2-4. N-a. dat roadele scontate. Se vede asta ȘÎ din rezultatele obținute: Un sistem trebuie adaptat în funcție de jucătorii pe care-i are echipa.Noi ne-am pregătit serios înaintea returului. Ne-a prins foarte bine turneul, . Am fost supuși la eforturi care ne-au călit organismul. în., turneu. în 11 zile am jucat 6 meciuri. Se pâre că și. apărarea este un compartiment mai slab în e- chipa noastră- Sfetcu, Ivan, Flo. rea, la București, în meciul cu Steaua, au fost ne deciși ip fața propriei porți.încă o constatare câte trebuie să ne pună pe gînduri. N-avem jucători de rezervă la valoarea titularilor, ceea ce a- rată o slabă preocupare a clubului pentru creșterea elementelor tinere.
CONSTANTIN RADULES

CU, căpitanul echipei „Dina
mo” Bacău.

în că Și

— Este știut, echipa noastră ocupă ultimul loc în clasamentul categoriei A de fotbal. O asemenea povară n-a suportat de cînd există formația aceasta. Dintr-un început, s-ar cuveni să spunem lucrurilor pe nume : componenții, conducătorii echipei, au fost victimele unei cohcepții cu totul și cu totul reprobabile : goana după puncte ‘.obținute”, în dauna fotbalului, a fotbalului de calitate. Să obținem numărul de puncte necesar rămînerii în categoria A, cam așa gîndeam cu toții. Aceasta ne-a impus „măsuri de siguranță”, care s-au dovedit, pînă la sfîrșitul turului, complet ineficace. Așa, de exemplu, în formație au fost păstrați cu orice preț „consacrații”, titularii, deși o bună parte a acestora nu dădeau randamentul cuvenit.în acest fel, a fost stînjenită în modul cel mai evident promovarea elementelor tinere talentate, de perspectivă.

într-o asemenea conjuncturăîntr-o asemenea conjunctură și-au făcut loc, în mod firesc, :. în comportarea echipei, atitudini incompatibile cu conduită unui sportiv fruntaș. O seamă, dintre componenții echipei '■ (Ghiță, Gros, Gram) și-au făcut un obicei de a petrece ore
și-au făcut loc, în mod firesc,în comportarea echipei, atitu-j dini incompatibile cu conduită i
; 
(

i_________în șir menea i-au distras de la o pregătire corespunzătoare.„Vacanța” de pînă acum a constituit o perioadă Utilă de frămîntări, ne-a impus luarea unor măsuri de mult așteptate. Jucătorii Ghiță, Gram, Gros se pare că au pornit pe un drum bun, vor să se pună se? rios pe treabă. Datorită ajutorului componenților echipei, a noului nostru antrenor, Măr- dărescu, ei au renunțat la viciul băuturii, s-au pregătit cu deplină seriozitate la antrenamente și avem convingerea că se vor comporta de acum înainte în nota de adevărată sportivitate. Dorim foarte mult să ne reabilităm în fața- spectatorilor. Principala armă pe care o vom folosi în această luptă va fi practicarea unui fotbal curat, de calitate. Nu ne interesează punctele — deși sîntem în zona de retrogradare — ci realizarea unor întîiniri fotbalistice pasionante, de . Spectacol.

unui sportiv fruntaș., O seamă.dintre(Ghiță,cut un componenții echipei tGros, Gram) și-au fă-obicei de a petrece ore prin restaurante. Ase- preocupări neserioase

VASILE CABULEA
VASILE RANGA

11 vezi pe interul lor stingă ? E omul lor cel 
mai periculos 1 Nu există ca la două-trei etape 

să nu tragă odată spre poartă I

— Formidabili și 
aici și

fotografii ăia I Eu muncesc 
ei stau de vorbă..!

(107,5 plus

romi no-polone în domeniul radioteleviziunii

O discuție obișnuită la cabinetul tehnic

cu
140

Fitzi Balaș, 
locul doi 
107,5 plus

finală ale pro-sferturile de 
dublu din cadrul turneului

al Uzinei de mașini agricole 
Craiova despre perfecționarea tehnică a producției.

Foto : N. STELORIAN

bei de
internațional de tenis de clmp de 
Ia Alexandria, perechea Tiriac 
(R. P. Romînă) Mills (Anglia) a 
dispus cu 6—1 ; 7—5 de Stuck, 
Ecklebe (R.F.G.). Australienii Fra
ser și Jaques au învins cu 2—6, 
6—3; 6—3 pe Couder, Arilla (Spa
nia). în proba de simplu, suedezul 
Lundquist l-a întrecut cu 0—6 
6—1 ; 6—3 pe Mandarino (Brazi
lia), iar Bungert (R.F.G.) a dispus 
cu , 7—5; 2—6; 11— 9 ; 6—1 de
Stuck (R.F.G)Sîmbătă la amiază a avut loc semnarea noii Convenții de colaborare în domeniul radiodifuziunii și televiziunii între Comitetul de radiodifuziune și televiziune din R.P. Romînă și Comitetul de radiodifuziune și televiziune din R. P. Polonă.Convenția a fost semnată, din partea romînă de Ion Pas, președintele Comitetului de radiodifuziune și televiziune

din R. P. Romînă, și din partea poloneză de Wlodimierz Sokorski, președintele Comitetului de radiodifuziune și televiziune al R. P- Polone.Au fost de față reprezentanți ai Radioteleviziunii romîne, Ministerului Afacerilor Externe, precum și Janusz Zambro- wiez, ambasadorul R. P. Polone în R. P. Romînă, și membri aj ambasadei. Noiembrie

Pentru viitorii studenți 
la agronomie■ -ar părea că este 

prea devreme să 
discutăm despre 
viitorii noștri stu
denți. Cred, totuși, 
că deși ne despart 
cîteva luni de ad

miterea în facultăți, este bine să 
discutăm cu viitorii noștri stu
denți, o spun aceasta din expe
riența mea de fost membru al 
comisiei de admitere la agrono
mie. Sînt foarte multe lucruri pe 
care viitorii noștri candidați tre
buie să le știe de pe acum.

Institutul agronomic „Nicolae 
Bălcescu" din București asigură 
cadre cu pregătire superioară 
pentru principalele ramuri ale 
agriculturii în următoarele fa
cultăți : Facultatea de agrono
mie ; Facultatea de horticultură; 
Facultatea de medicină veteri
nară.

Parcurgerea cursurilor acestor 
facultăți oferă, celor care le ur
mează, prilej de mari satisfacții, 
deoarece profilul lor, atît biolo
gic, cît și tehnic, satisface în
clinațiile către științele naturii, 
biologiei sau către științele teh
nice ale tinerilor ce doresc să

cunoască cît mai multe din tai
nele naturii și mai ales din tai
nele dirijării acesteia.

Facultatea de agronomie pre
gătește ingineri agronomi cu 
profil larg, cunoscători ai agro
tehnicii, ai lucrărilor de îngri
jire a plantelor de cîmp, legume
lor, pomilor, viței de vie, precum 
și ai tehnicii creșterii animale
lor. Inginerul agronom posedă 
cunoștințe privind însușirile bio
logice ale plantelor agricole și 
ale animalelor domestice, meto
dele de cultivare, creștere și a- 
meliorare ale acestora, lucrările 
de îngrijire a culturilor și de 
combatere a dăunătorilor, solul 
și tehnica lucrărilor, metodele 
și mijloacele de menținere și 
sporire a fertilității solului, ali
mentația și îngrijirea animalelor 
folosirea tractoarelor și a mași
nilor agricole, economia și orga
nizare întreprinderilor agricole 
socialiste.

Facultatea de horticultura pre
gătește ingineri horticultori, spe
cializați în legumicultura, pomi- 
dultură și viticultură.

Facultatea de medicină veteri
nară formează medici veterinari

specialiști pentru alimentația, 
îngrijirea, selecția, reproducția 
și valorificarea rațională a ani
malelor domestice, precum și 
pentru prevenirea, combaterea 
și tratarea bolilor la animale.

Pășind pragul institutului nos
tru, tinerii absolvenți ai școlilor 
medii vor cunoaște condiții bune 
pentru studiu și viață puse la 
dispoziția lor de partidul și gu
vernul țării noastre. în ultimii 
ani a fost construit și dat în fo
losință Complexul de pavilioane 
al institutului cu o suprafață 
clădită de peste 41 000 m.p., din 
care pentru săli de curs și labo
ratoare circa 29 000 m.p. Labora
toarele diferitelor discipline sînt 
utilate cu cele mai moderne apa
rate, asigurînd însușirea cunoș
tințelor practice — la un nivel 
superior. Pe lîngă acestea, la 
dispoziția studenților se găsesc 
săli de cursuri spațioase, cîmpuri 
experimentale, clinei, săli de 
lectură, biblioteci etc.

Cadrele didactice din institu
tul nostnu — printre care se află 
numeroși academicieni. membri 
corespondenți ai Academiei 
R.P.R., Iaureațî ai Premiului de

Stat, conducători ai instituțiilor 
de cercetări științifice sau ai al“ 
tor instituții — cu o bogată ex
periență didactică și pedagogică, 
asigură predarea cunoștințelor 
la un nivel ridicat, în pas cu 
dezvoltarea științei, tehnicii și 
practicii mondiale.

Paralel cu condițiile de învă
țătură, studenților noștri le sînt 
create minunate condiții de trai, 
institutul dispunînd de șase că
mine în care se asigură condiții 
confortabile de locuit, și două 
cantine, la care iau masa aproa
pe 2 000 de studenți.

Toate acestea sînt puse la dis
poziția actualilor studenți, pre
cum și a viitorilor studenți, a 
acelora care, absolvind școlile 
medii, doresc să îmbrățișeze ca
riera de agronom, horticultor 
sau veterinar.

Pentru a putea intra însă în 
institut, aceștia trebuie să sus
țină un concurs de admitere, 
care constă din diferite probe la 
unele discipline pe care le-au 
parcurs îll școala medie.

Astfel, pentru cei care doresc 
să urmeze facultățile de agricul
tură sau de horticultură, con

cursul constă în susținerea a 
cinci probe :

— două probe (scris și oral) 
Ia științele naturale (zoologie, 
botanica și bazele darwinismu- 
W) ;

— două probe (scris și oral) 
la chimie ;

— o probă (oral) la mate
matică.

Pentru cei ce doresc să urme
ze Facultatea de medicină vete
rinară concursul constă în sus
ținerea a patru probe și anume :

— două probe (scris și oral) 
la științele naturale (zoologie) și 
bazele darwinismului ;

— două probe (scris și oral) 
la chimie.

După cum se vede, absolvenții 
și elevii din clasa a Xl-a a școlilor 
medii care intenționează să vină 
la institutul nostru trebuie să-și 
îndrepte atenția către chimie, 
(atît cea anorganică cît și cea 
organică), științele naturii (zoo
logie, botanică și bazele darwi
nismului) și matematică (aritme
tică, algebră, trigonometrie, geo
metrie plană).

Este necesar ca la științele na
turii, în special la botanică și 
zoologie, să se dea atenție, pe 
lîngă aspectele de sistematică, 
problemelor referitoare la ca
racterele generale ale diferitelor 
grupe de plante și animale, pre
cum și aspectelor legate de func
ționarea diferitelor organe vege
tale și animale.

La bazele darwinîsm'.ului tre
buie să se accentueze asupi; teo
riei evoluționiste a Iui Ch. Dar

Mondialele^
Desene de MATTY

*

• Competiția internațională de 
haltere ,,Marele Premiu al orașu
lui Moscova" a continuat cu des
fășurarea întrecerilor la cat. pană. 
Sportivul sovietic Evgheni Kațura, 
a obținut victoria realizînd 357,5 
kg (110 plus 110 plus 137,5 kg). O 
comportare meritorie a avut tână
rul halterofil romîn 
care s-a clasat pe 
355 kg ------

• Echipa de tineret a țării noa
stre la fotbal va susține mai multe 
inttlniri In cursul acestui an. Ti
nerii fotbaliști romîni vor juca la 
5 mai la Cluj cu Suedia, 12 mai la 
Berlin cu R. D. Germană, la 2 iu
nie la București cu R. P. Polonă și 
la 6 octombrie la Galați cu Turcia. 
Lotul echipei noastre este alcătuit 
din Suciu, Urziceanu. Pal, Petescu. 
Răcelescu, Neșu, Năsturescu, Năf- 
tănăilă, Pavlovici. 
alții.

Sorin Avram si

(Agerpres)

win, precum și a darwinismului 
creator sovietic.

La chimie, candidații trebuie 
să-și însușească temeinic teoria 
atomo-moleculară și legile gene
rale ale chimiei, acestea consti
tuind baza pentru înțelegerea 
proprietăților fizice și chimice 
ale diferitelor substanțe anorga
nice și organice. Este bine ca a- 
ceste substanțe să fie privite de 
candidați și sub aspectul utilită
ții lor practice.

Pentru a veni în ajutorul tutu
ror celor care vor dori să candi
deze la concursul de admitere, 
institutul va organiza din timp 
cursuri de pregătire și un ciclu 
de consultații și va pune la în- 
demîna fiecărui tînăr un ghid în 
care acesta va găsi tot ceea ce 
dorește să știe în legătură cu 
institutul nostru și cu concursul 
de admitere.

Ne bucură faptul că și anul 
acesta, ca și în anii trecuți, pri
mim nenumărate scrisori din 
partea elevilor din ultima clasă 
a școlilor medii Sau de la ab
solvenții acestora, prin care ne 
cer anumite sfaturi și îndrumări,• 
fapt care constituie o dovadă a 
interesului viu ce-1 manifestă ti
nerii pentru a deveni studenți ai 
Institutului agronomic „Nicolae 
Bălcescu" din București.

Ing. ȘTEFAN POPESCU- 
VIFOR

prodecan al Facultății 
de medicină veterinară.

Echipa R. P. Romîne pe
Meciul decisiv, pentru desemna

rea locului I în grupa B a 
campionatului mondial de hochei 
pe gheață, s-a disputat sîmbătă 
dimineața pe stadionul olimpic din 
Stockholm, între echipele Norve
giei și R. P. Romîne. Selecționata 
norvegiană, 
campionatul din 1961, grupa B, a 
practicat un joc valoros, obținînd 
victoria cu 5—1 (2—1, 0—0, 3—0). 
Primele două reprize, cînd hoche- 
iștii romîni s-au riienținut în rit
mul partenerilor, au fost echili
brate. De abiă în repriza <£ treia, 
după Ce Varga a ratat, trăgînd în 
bară, echipa Norvegiei a reușit să 
se distanțeze.

In urma acestui rezultat, pe pri-

care cîștigase și la

locul HI ÎI) OITIjhl 1*
mul loc în grupa B s-a clasat echi
pa Norvegiei cu 10 puncte, urmată 
de Elveția și R. P. Romînă cu cite 
9 puncte fiecare. Ilocheiștii elve
țieni ocupă locul 2, datorită unui 
golaveraj mai bun.

Echipa R. P. Romîne, participan
tă pentru prima oară la grupa B 
a campionatului mondial, a cîști- 
gat 4 meciuri : 8—1 cu Anglia, 
4—3 cu R. P. Polonă, 5—0 cu Fran
ța, 7—4 cu Iugoslavia și a terminat 
la egalitate (4—4) cu Elveția. Gla- 
sindu-se pe locul trei, hocheișW 
romîni au căpătat dreptul de a lua 
parte la turneul din cadrul viitoa
relor Jocuri Olimpice de iarnă de 
la Innsbruck.

întreținerea pășunilor
(Urmare din pag. I)Teșila, Secăria și altele, brigăzi de muncă patriotică, constituite pentru această acțiune, au ieșit dșja la lucru. Pe aproape 1 000 de hectare s-au curățit buruienile, s-au distrus mușuroaiele, , s-au scos cioatele. La Comarnic, Brebu, Filipești de Pădure și în alte părți, lucrările vor începe în următoarele zile. Pentru ca . tinerii să cunoască ce au de făcut și cum anume trebuie să lucreze, cu ajutorul inginerilor și tehnicienilor, s-au întocmit grafice cu eșalonarea lucrărilor pe diferite faze și s-a stabilit cum va fi asigurată asistența tehnică. Ne-am propus ca în timpul coacerii semințelor din flora spontană să organizăm excursii pe centre de comună,

(Ageipres)

așa cum s-au făcut în anii tre- cuți. Cu acest prilej, tinerii, vor strînge semințele necesare reînsămînțării sau suipraînsă- mînțării unor suprafețe de pășune slab productive. La sfîr- șitul fiecărei etape de lucru, comitetul raional U.T.M. v-a analiza felul în care organizațiile U.T.M. i-au mobilizat pe tineri la acțiunea de întreținere a pășunilor, va lua noi măsuri pentru participarea largă a tinerilor la lucrările următoare.Coordonînd bine această, acțiune specifică tinerilor de la sate, vom contribui la creșterea producției de masă verde a pășunilor naturale din raionul nostru cu cel puțin 2 000—3 000 de kg în medie la hectar, față de anul trecut așa cum este prevăzut.
Pe ecranele Capitalei

O producție a studiourilor „Defa”-Berlin 
în regia lui Kurt Maetzig

| Dosarul furat |

Imaginea : Giinter Haubold
Cu : Arno Wyszniewski, Angelica Domrose, Harry 

Hindemith, Hannyo Hasse

*
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folo-

în comerțul internațional
MEXIC: Incidente sîngeroase

la un miting studențesc
Afo

ni

Declarația Confederației

experiențe nucleare francezeFoto: TASS-Moscova

un 
auhotărîri a „necesita- campaniei

Guvernele Marii Britanii, Belgiei, Danemarcei, Fran
ței, R. F. Germane, Greciei, Italiei, Olandei, Norve
giei și Suediei cer Încetarea amestecului S.U.A. în 

transporturile comerciale maritime

studenților iranieni.1

I în iotograiia noastră : noul j 
l sanatoriu dat recent în lolo-J (sinjă în sla/iunea balneo-l 
(climaterică Thaltubo din) 

R.S.S. Gruzinăr
[

„Marte 1“îa aproape

100.000.000 km

de Pămînt

fost în radio de felul a- care s-a radio cu

MOSCOVA. — La 16 martie a fost stabilită din nou legătura prin radio cu stația interplanetară „Marte-1”. De la bordul stației au fost recepționate informații telemetrice. Distanța între Pămînt și stația interplanetară a* timpul legăturii prin 98 863 000 de km. în cesta distanța, de la stabilit legătura prin „Marte-1”, a depășit cu 12 milioane de kilometri distanța maximă de la care s-a stabilit legătura prin radio cu aparatul cosmic „Mariner-2”, despre care a informat presa a- mericană.
Acțiuni ale patrioților

venezueleniCARACAS. - Agenția U.P.I. transmite că, la 14 martie, un detașament al Armatei de eliberare națională din Venezuela, a atacat un post de poliție din orașul Cumarebo, situat la 150 mile de marele oraș Maracaibo. în același timp, ziarul Venezuelan „La Esfera”, a a- nunțat că în cursul lunii februarie, unitățile armatei de eliberare națională din Venezuela au desfășurat peste 50 de acțiuni de luptă, în cursul cărora au fost capturate arme, echipament militar și alimente. După cum scrie ziarul, ca urmare a acestor acțiuni, întreprinderile nord-americane din Venezuela au suferit pagube în valoare de milioane de bolivari.
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în preajma sesiunii HI. 4. T. 0.

Caracterul deosebit al se
siunii Consiliului perma
nent al N.A.T.O., care se 

întrunește peste citeva zile la 
Paris, este legat de japtul că 
va lua în discuție problema în
ființării forței nucleare atlan
tice. La capătul turneului tri
misului special al președinte
lui Kennedy, L. Merchant, în 
Europa occidentală, concluzia 
care se desprinde — potrivit 
părerii observatorilor — este 
că punerea pe picioare a noi
lor planuri agresive nu apare 
atît de lesne cum au contat 
inițiatorii lor. „Oficialitățile a- 
mericane — transmite din Pa
ris corespondentul agenției 
V.P.I. — manifestă rezervă în 
comentariile lor asupra rezul
tatelor călătoriei lui Merchant 
la Bonn, Roma, Paris și Lon
dra, afirmînd că multe amă
nunte care ar putea necesita 
multe luni de negocieri mai 
trebuie reglementate... Princi
pala problemă rămasă în sus
pensie este , dacă forța proiec. 
tată a N.A.T.O. urmează să fie 
compusă numai din submarine 
cu propulsie nucleară, cum 
preferă englezii, sau și din 
nave de suprafață, cum au 
propus Statele Unite. Nu au 
fost rezolvate nici problemele 
finanțării și controlului”.

Faptul că Merchant își va 
prezenta punctul de vedere în 
fața unui consiliu la care An
glia va fi reprezentată de mi
nistrul de externe, Home, este 
considerat ca o expresie a ten
dinței diplomației engleze de 
a-și apăra poziția, cu toate că, 
după tratativele purtate de tri
misul special american la Lon
dra, s-a publicat un comunicat 
care căuta să acopere diver
gențele.

Și din partea Bonnului, care 
s-a dovedit cel mai „receptiv” 
la planurile americane de 
completare a forței nucleare 
atlantice cu o flotă de supra
față și dispus, în consecință, 
la sacrificii materiale, s-au 
făcut auzite glasuri care susțin că în schimbul contribuției REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA; București, Piața „Scînteii”,' Tel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteij”,

LONDRA. — în numele Consiliului Mondial al Păcii, prof. John Bernal, președintele executiv al Prezidiului Consiliului Mondial al Păcii, a protestat cu hotărire împotriva experimentării armei nuoleare pe care guvernul francez se pregătește să o e- fectueze în Sahara.„Consiliul Mondial al Păcii, se spune în declarația lui Bernal, protestează împotriva experienței nucleare pe care guvernul francez intenționează să o efectueze pe teritoriul algerian.Această experiență nu numai că va îngreuna posibilitatea unui acord cu privire la interzicerea experiențelor pe care îl, doresc toți oamenii ci
Mesajul președintelui BrazilieiBRASILIA 16 (Agerpres). - Președintele Braziliei, Joao Goulart, a adresat Congresului Național un mesaj în care arată că „Brazilia nu-și va schimba politica sa externă de relații pașnice cu toate țările”.în mesajul său, președintele Braziliei arată că țara sa trebuie să-și „intensifice comerțul cu țările lagărului socialist și cu țările din Asia și Africa”. Referindu-se la politica externă, președintele Goulart arată că în ceea ce privește relațiile cu Cuba revoluționară. Brazilia „va rămîne credincioasă năzuințelor de pace ale poporului” și devotată „apărării păcii și respingerii metodelor violente în soluționarea problemelor internaționale”. în mesajul său, președintele arată că, în curînd, vor fi supuse spre aprobare congresului brazilian un număr de proiecte de legi privind reformele agrară, urbană, administrativă, a impozitelor și a băncilor.Potrivit agenției Associated 

vest-germane sporite i se dă 
„prea puțin". Influentul co
mentator vest-german, Adal
bert Woinstein, scria intr-un 
articol intitulat „Cu privire la 
adevărul între prieteni", pu
blicat în „Frankfurter Allge- 
meine" : „La baza planului de 
la Nassau stau considerente 
politice, și nu militare. S.U.A. 
vor să mențină monopolul a- 
tomic (este vorba de hegemo
nia în acest domeniu în cadrul 
N.A.T.O. — n.r.) și, totodată, 
ficțiunea că împart forța ato
mică cu aliații lor... Francezii 
declară că puterea atomică 
multilaterală este multilatera
lă numai în ce privește finan
țarea, dar, de altfel, este vorba 
despre o forță atomică națio
nală a America. Această for
mulare jignitoare conține des
tul adevăr. Chiar dacă echipa
jele vor fi recrutate din rindu- 
rile mai multor națiuni, co
manda supremă ar rămîne pe 
seama unui american”.

Expresie a relațiilor încor
date între partenerii altantici 
este și faptul că trimisul spe
cial american, Merchant, nu 
are în vedere stabilirea vreu
nor contacte cu oficialitățile 
franceze, iar ministrul de ex
terne francez, Couve de Mur- 
ville, a refuzat anticipat o in
vitație a colegului său englez. 
Home, la un dejun care va 
avea loc la ambasada brita
nică din Paris, cu prilejul în. 
trunirii Consiliului permanent 
al N.A.T.O.

Incercînd să-și ia revanșa 
față de acțiunile franceze, di
plomația engleză pune un ac
cent deosebit pe relațiile cu 
Italia. Comunicatul dat publi
cității la Londra în încheierea 
vizitei ministrului de externe 
al Italiei, Piccioni, vorbește 
despre „o concepție comună” 
anglo-italiană.

In preajma sesiunii Consi
liului permanent al N.A.T.O. 
se vădește că noile planuri a- 
gresive privitoare la crearea 
forței nucleare atlantice im
plică sporirea divergențelor.

a po-
martie guver-

va constitui și o . sfidare a voinței clar exprimate poarelor Africii”.• ALGER. — La 16 a avut loc o ședință a nului algerian consacrată discutării problemelor legate de proiectata experiență nucleară franceză din Sahara. Du,pă ședință a fost dat publicității un comunicat în care se arată că guvernul algerian „nu poate accepta ca teritoriul Algeriei independente și suverane să fie folosit pentru efectuarea unor experiențe cu arme nucleare”. Comunicatul arată că guvernul algerian a hotărît să cheme la Alger pe ambasadorul său la Paris pentru consultări.
Press, proiectul de lege cu privire la reforma agrară a fost pregătit și urmează să fie prezentat congresului săptămîna viitoare.
Franța: Puternice mișcări greviste

PARIS 16 (Agerpres). — 
Greva de 24 de ore a ferovia
rilor declarată la 15 martie la 
care au participat peste 350 000 
de muncitori a ridicat numă
rul total al greviștilor din 
Franța la 650 000. Greva care a provocat întreruperea aproa
pe in întregime a traficului 
feroviar cu excepția citorva 
trenuri internaționale a luat 
sfirșit la 16 martie. Un purtă
tor de cuvînt al sindicatului 
feroviarilor a declarat că fero
viarii vor declara o nouă gre
vă pe termen mai lung în 
cursul săptămînii viitoare, 
dacă direcția căilor ferate nu 
va satisface revendicările lor.

Referindu-se la greva fero
viarilor, corespondentul din 
Paris al agenției Reuter apre
ciază că această grevă a fost 
cea mai mare acțiune reven
dicativă pe care a cunoscut-o 
Franța în ultimii ani în acea-
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BERNA. — Vasile Dumitre

scu, ambasadorul R. P. Romine 
la Berna, a oferit la reședința 
sa o gală de filme documentare 
românești.

Au participat șefi ai unor 
oficii diplomatice și funcțio
nari superiori ai departamen
tului politic federal al Elve
ției.

Victorie a partidelor 
de opoziție 

in parlamentul congolezLEOPOLDVILLE. _ După o tergiversare de 10 zile, provocată de sabotajul forțelor reac- țiunii, la 15 martie s-a întrunit numărul necesar de depu- tați în Camera reprezentanților din parlamentul congolez pentru a se putea proceda la alegerea organelor conducătoare ale Camerei.în ședința din 15 martie, reprezentanții partidelor de opoziție au obținut o însemnată victorie. în funcția de președinte al Camerei reprezentanților a fost ales Joseph Midibura, care a întrunit 64 de voturi, în timp ce candida

LONDRA 16 (Agerpres). — După cum transmite agenția U.P.I., la 15 martie la Londra au luat sfârșit lucrările conferinței Ia care au participat reprezentanți ai Marii Britanii, Belgiei, Danemarcei, Franței, R. F. Germane, Greciei, Italiei, Olandei, Norvegiei și Suediei, conferință organizată cu scopul de a studia măsurile în vederea „contracarării a- mestecului unor guverne în transporturile comerciale maritime’’. Conferința a fost prezidată de ministrul englez al transporturilor Ernest Marples. Participanții la conferință, miniștri, diplomați și reprezentanți ai Camerelor de Comerț, și-au exprimat „profunda îngrijorare” față de hotărîrea guvernului S.U.A. prin care Statele Unite și-au asumat dreptul de a controla
Atena: revendicările

meseriașilor

pentru națio-

ATENA 16 — Corespondentul Agerpres transmite : La Atena a avut loc un miting în cadrul căruia reprezentanții meseriașilor și oamenilor muncii din sectorul micii producții de mărfuri din Grecia și-au exprimat protestul față de pătrunderea capitalului străin în țară și s-au pronunțat dezvoltarea economiei nale.La miting, numeroși vorbitori au subliniat că existența a 120 000 de meseriași este a- menințată de concurența capitalului străin, iar 380 000 de muncitori vor fi obligați să e- migreze sau să devină șomerL Ei au arătat că dacă autorită- 
stă ramură a economiei națio
nale.

Feroviarii greviști au orga
nizat în principalele centre fe
roviare numeroase mitinguri și demonstrații de masă.

Greva celor peste 200 000 de 
mineri de la minele carbonife
re a intrat în cea de-a 16-a 
zi și continuă să fie totală. 
Continuă, de asemenea, greva 
muncitorilor de la minele de 
fier. Greviștii de la uzinele 
de gaz din Lacq au anunțat 
sîmbătă că vor înceta complet 
activitatea, dacă revendicările 
lor cu privire la majorarea sa
lariilor nu vor fi satisfăcute.

Agenția France Presse a- 
nunță că în cursul săptămînii 
viitoare Franța va fi cuprinsă 
de un nou val de acțiuni re
vendicative. Sindicatele mun
citorilor din serviciile de poștă și de la societățile de gaz au 
lansat sîmbătă noi chemări la
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Aspect de la o adunare a minerilor greviști din Valenciennes (Franța)

tul blocului proguvernamental, Ndobo, a obținut numai 42 de voturi.Vicepreședinții Camerei au fost aleși, de asemenea, din rîndul partidelor de opoziție, Mișcarea Națională Congoleză și partidul Abako.în cercurile politice și ziaristice, această victorie a partidelor de opoziție congoleze este considerată o grea lovitu- ră dată pozițiilor guvernului.
• TOKIO. — Aproximativ șasa 

milioane de muncitori au partici
pat la 15 martie la mitingurile și 
demonstrațiile care au avut loc In 
numeroase orașe japoneze, cerînd 
îmbunătățirea condițiilor lor de 
viață. La ele au participat munci
tori din transporturi, metalurgie, 
tipografii, construcții și alte ra
muri de producție.

Docherii japonezi au declarat o 
grevă de 24 de ore, care a cuprins 
aproximativ 100 de porturi aie 
țării.SEUL. — La 16 martie Kim Hyun Chul a fost însărcinat cu formarea noului guvern sud-coreean. El a alcătuit un cabinet în care numărul miniștrilor a crescut de la 15 la 18 

volumul tuturor transporturilor comerciale navale în Oceanul Atlantic, inclusiv al transporturilor navelor sub pavilion străin, avînd la bord mărfuri ale unor țări străine.Intr-un comunicat dat publicității după terminarea conferinței, participanții au cerut abolirea acestei S.U.A., subliniind tea intensificării împotriva tendinței crescînde a unor guverne ca, în pofida intereselor naționale, să se a- mestece în operațiile libere ale transporturilor navale internaționale. Cele zece guverne, arată comunicatul, au hotărît să-și intensifice eforturile pentru promovarea transportului naval liber între țări, ceea ce reprezintă un factor important pentru dezvoltarea comerțului internațional".

țile nu vor rezolva revendicările meseriașilor și nu vor interzice infiltrarea capitalului străin în Grecia, meseriașii vor desfășura acțiuni de protest în întreaga țară. Partici- panții la miting s-au pronunțat, de asemenea, împotriva revizuirii constituției și au cerut abolirea legilor cu caracter antimuncitoresc. în moțiunea adoptată se cere luarea de măsuri pentru eliminarea capitalului străin din economia greacă, acordarea de credite, împrumuturi pe termen lung și crearea unei instituții bancare pentru investiții în sectorul micii producții de mărfuri.
greve parțiale pentru zilele de 
luni, marți, joi, vineri și sîm
bătă ale săptămînii viitoare. 
De asemenea, în cursul zilelor 
următoare se așteaptă să intre 
în grevă și personalul care 
deservește metroul și autobu
zele pariziene.

BRAGA. — La 15 martie, Se
cretariatul Federației Sindicale 
Mondiale a dat publicității la 
Praga o declarație în care adre
sează din nou minerilor francezi 
salutul frățesc al celor 120 mi
lioane de oameni ai muncii, 
membri ai centralelor sindicale 
naționale afiliate la F.S.M.

în declarație se subliniază că 
aolidaritatea F.S.M. și a organi
zațiilor afiliate la ea, precum și 
solidaritatea organizațiilor sindi
cale afiliate la alte centrale sin
dicale internaționale cu minerii 
francezi dovedește amploarea 
unității internaționale de acțiu
ne • oamenilor muncii.

creîndu-se trei posturi de ministru fără portofoliu. Ministru de externe a fost numit Yong Shik Kim.Agenția France Presse relatează că la 16 martie Consiliul Suprem a decretat starea excepțională în Coreea de sud. Orice activitate politică, manifestație sau publicarea de articole cu caracter politic este interzisă.
Stația arctică 

„Polul Nord 12“
• LENINGRAD. — Expediția 

aeriană sovietică în Arctica care 
va purta denumirea „Polul Nord- 
12“ își va stabili baza de cercetări 
științifice pe întinderea de gheață 
între Marea Siberiei de Răsărit și 
Marea Ciukotka. In prezent aici 
nu se efectuează cercetări cu ca
racter permanent.

Stația „Polul Nord-ll“ a navigat 
în derivă în direcția Canadei pe o 
distanță de peste 2 000 km de la 
țărmul sovietic. Stația „Polul 
Nord-10“ este situată la nord de 
Insulele Novosibirsk. Noua stație 
„Polul Nord-12“ va furniza regu
lat date hidrometeorologice din 
sectorul de est al Arcticii, date 
necesare în vederea unei mai 
bune organizări a navigației nave

genția France Presse anunță 
că la 15 martie, în orașul 
Morelia, capitala statului 

mexican Michoacan, situată la 20 
km nord-vest de Ciudad de Me
xico, s-au produs incidente grave 
în cursul cărora a fost omorît 
student, iar alți cinci studenți 
fost răniți.

Incidentele s-au produs 
urma ordinului dat de guverna
torul statului Michoacan, Agustin 
Arriaga Rivera, prin care recto
rul universității din Morelia, Eli 
de Gortari, a fost demis, urmînd 
ca Universitatea să fie condusă 

un comitet desemnat de cătrede
guvern.

Rectorul universității, care a 
fost demis, este totodată condu
cătorul mișcării progresiste a

BANGKOK. — In asemenea barăci mizere trăiesc mii și mii de 
oameni ai muncii din capitala Tailandei

BONN. - Una din 
niile O.A.S., Argoud, 
înainte de răpirea lui 
chen de către agenți ai poliției 
franceze, a acordat un interviu 
unui corespondent al revistei 
„Quick”, care apare în acest 
oraș. Acest interviu aruncă o 
lumină vie asupra atitudinii 
manifestate în Germania occi
dentală față de O.A.S.-iști și 
asupra legăturilor existente 
între O.A.S. și Bundeswehr. 
Răspunzînd la întrebarea dacă 
în Germania occidentală exis-

căpete- 
cu puțin 
la Mun-

lor de transport In regiunea res
pectivă.

Colectivul stației „Polul Nord- 
12" va efectua aici numeroase ob
servații meteorologice și astrono
mice, va studia fenomenele de 
magnetism și regimul de radiații.

HAGA. — Președintele de 
Gaulle, Însoțit de soția sa, a Iacul 
sîmbătă o vizită oiicială de două 
ore în Olanda, ca răspuns la vi
zita reginei Iuliana în Franța.CONAKRY. — Patrioții din Guineea portugheză intensifică lupta de eliberare națională împotriva colonialiștilor portughezi. Potrivit declarației unui reprezentant al mișcării pentru eliberarea Guineei portugheze și a insulelor Capul Verde, în cadrul unei conferințe de presă organizată la Conakry, patrioții guineezi au atacat recent o coloană militară portugheză, luînd prizonieri 150 de soldați,BONN. — După cum trans
mite agenția Reuter, von Bren- 
tano, fost ministru de Externe 
al R. F. Germane, în prezent 
președintele fracțiunii parla
mentareU.C.D.-U.C.S-, în Bun- 

studenților universității din 
relia.

Imediat după anunțarea aces
tei hotărîri studenții universității 
au organizat un miting de pro
test. Poliția a intervenit deschi- 
zînd focul asupra participanților 
la miting. In prezent capitala 
statului Michoacan se află în 
mod practic sub stare de asediu, 
armata controlează punctele mai 
importante din oraș.

Confederația studenților ira
nieni, reprezentînd stu
denții iranieni care învață 
în Iran și peste hotare, a dat pu

blicității la New York o decla-

tă oameni care simpatizează 
O.A.S. și colaborează cu O.A.S., 
Argoud a declarat: „Dacă lu
crurile n-ar sta astfel, nu m-aș 
afla astăzi aici... Pot să vă 
spun că avem prieteni buni în 
R. F. Germană atît în cercuri 
civile cit și militare. Unii ofi
țeri germani manifestă o în
țelegere deosebită față de pro
blemele noastre. Iar între în
țelegere și ajutor este doar un 
singur pas”. Argoud s-a eschi
vat de a da un răspuns la în
trebarea care persoane din 
Bundeswehr mențin contacte 
cu el. „Nu pot spune aceasta. 
Și fără aceasta, am spus prea 
mult” — a declarat el.

In cercurile politice din 
Bonn se subliniază că O.A.S.- iștii au mai făcut și în trecut 
declarații similare cu privire 
la strînsele lor legături cu 
ultrareacționarii vest-germani. 
Prezența în Bavaria a lui Bi- 
dault vorbește de la sine. Cer
curile oficiale de la Bonn și 
comandantul Bundeswehrului 
păstrează însă tăcere, deși încă 
acum două zile buletinul de 
presă „Parlamentarisch-Politi- 
scher Pressedienst” scria: 
„După părerea cercurilor par
lamentare de la Bonn, la a- 
ceastă declarație uimitoare a 
lui Argoud trebuie să răspun
dă imediat și fără echivoc ge
neralul Foertsch, inspectorul 
general al comandamentului 
Bundeswehrului”. Foertsch 
însă, păstrează o tăcere mor- 
mintală.

destagul vest-german, va face 
duminică o vizită la Washing
ton, unde va avea convorbiri 
cu președintele Kennedy, cu 
Dean Rusk secretarul de Stat 
ai S.U.A. și cu alte oficialități 
americane. Agenția Associated 
Press subliniază că scopul vi
zitei lui von Brentano la Was
hington este de a sonda opinia 
administrației Kennedy pri
vind succesorul lui Adenauer 
la postul de cancelar al R. F. 
Germane.

O experiență Interesantă

MOSCOVĂ. — Știri despre 
existența vieții raționale în Ga
laxia noastră pot fi obținute cu 
ajutorul unor puternice radiote- 
lescoape. „Construirea unor ase
menea telescoape va fi posi
bilă într-un viitor apropiat", a 
declarat unui corespondent TASS 
Nikolai Kardașev, colaborator 
științific al Institutului de Stat 
de astronomie din Moscova. El a 
arătat că „în Uniunea Sovietică 
se pregătește în prezent o expe
riență cu ajutorul căreia se vor 
p/utea recepționa semnalele ra
dio și chiar și cele de televiziu-

Demonstrații 
studențești 

in GuatemalaLa 15 martie, în capitala Guatemalei, au avut loc mari demonstrații ale studenților care au protestat împotriva „conferinței anticu. bane a președinților țărilor Americii Centrale cu participarea președintelui S.U.A., J. Kennedy", care se va deschide săptămâna viitoare în Costa Rica.După cum transmite din Ciudad de Gautemala corespondentul agenției Reuter, poliția a intervenit cu brutalitate împotriva demonstranților și a arestat 20 de studenți.

rație în care cere șahului Iranu
lui eliberarea tuturor deținuților 
politici.

Declarația semnată de pre
ședintele Confederației, Aii Fa- 
temi (care învață în S.U.A.), a 
fost remisă ambasadei iraniene 
din Washington pentru a fi 
transmisă guvernului iranian.

în declarație te spune că ac
tualul regim din Iran a pornit 
un val de represiuni împotriva a 
mii de profesori, studenți, pe 
care i-au aruncat în închisori 
pentru că s-au pronunțat împo
triva referendumului fraudulos 
din ianuarie. „Sîntem hotăriți — 
se subliniază în declarație — să 
continuăm lupta pentru înfăp
tuirea unor reforme cu adevărat 
progresiste”.

Declarația președintelui 
guvernului irakianBAGDAD 16 (Agerpres). — Postul de radio Bagdad a transmis la 16 martie declarația președintelui guvernului irakian, colonelul Ahmed Hassan El-Bakr, în care este definit programul noului regim irakian. în declarație se spune că actualul guvern al Irakului își pune drept țel „pregătirea condițiilor obiective în vederea realizării unității dintre R.A.U., Siria, Algeria, Irak și Yemen în domeniile politicii externe, apărării economiei și culturii".Programul guvernului în domeniul politicii interne este redactat în termeni foarte generali. Programul cuprinde asemenea prevederi ca „acordarea unor largi libertăți tuturor păturilor populației*1 și „acordarea tuturor forțelor populare posibilitatea de a participa la viața politică a țării", deși asemenea declarații contrastează vădit cu situația reală creată în țară după lovitura de stat.Pe plan extern, programul guvernului prevede promovarea unei politici de neanga- jare și neadmitere pe teritoriul Irakului a unor baze militare străine.

Un mesaj 
al președintelui 

R. A. YemenSANAA. — Agenția France 
Presse transmite că președin
tele Republicii Arabe Yemen 
Abdallah As-Sallal, a adresat 
la 16 martie un mesaj pre
ședintelui Nasser în care ii 
cere „ca Yemenul să fie inclus 
în proiectata uniune între 
Cairo, Damasc și Bagdad". As- 
Sallal declară în mesajul său 
că „Yemenul aderă la rezolu
țiile menite să promoveze uni
unea completă a arabilor".

ne, dacă ele vor fi transmise ia 
eter de pe celelalte planete".

Nikolai Kardașev consideră că 
o civilizație capabilă să trans
mită semnale, care să poată fi 
recepționate în întreaga Galaxie, 
trebuie să dispună de un emiță
tor foarte puternic. Energia chel
tuită de un asemenea emițător ar 
fi echivalentă cu cantitatea de 
energie emisă de Soare.

Pe Pămînt nu există deocam
dată posibilitatea de a se realiza 
o asemenea semnalizare prin ra
dio, deoarece omenirea nu deți
ne încă o cantitate suficientă de 
energie. „Este incontestabil însă 
faptul, că putem recepționa din 
Cosmos semnale radio transmise 
de pe alte planete, a subliniat 
omul de știință.

Kardașev susține că dacă în 
mileniile următoare, sporul de 
energie consumată pe Pămînt va 
fi chiar de cîteva ori mai mic de- 
cît în prezent (în loc de 4 la 
sută, să admitem că va fi 1 la 
sută) după 3 000—10 000 de ani 
omenirea va deține cantitatea de 
energie suficientă pentru cons
truirea unui emițător de radio 
care să poată fi recepționat în 
întreaga Galaxie.


