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Proletari din toate țările, uniți-vă!

/Viei o clipă bună de lucru irosită!

■ e tovarășul inginer 
agronom lordache 
Nelersa, de la gos
podăria agricolă co
lectivă din comuna 
Mircea Vodă, raio
nul Făurei, l-am gă

sit foarte ocupat: cerceta pro
bele de grîu luate din diferite 
tarlale, pentru a constata starea 
de vegetație a plantelor, pentru 
ca să dea indicațiile necesare 
brigadierilor în legătură cu lu
crările din ziua următoare. De 
la platformele de îngrășăminte 
naturale ale gospodăriei colective 
porneau convoaie de căruțe în
cărcate pe cîmp. La semănători 
și la celelalte unelte agricole se 
făceau ultimele verificări.

— E cel mai bun semn că a 
venit primăvara — ne-a spus in
ginerul. Chiar dacă azi noapte a 
mai căzut un pic de zăpadă, asta 
nu ne sperie. De mîine-poimîine, 
pornim la lucru. Și, pentru că 
prin părțile noastre primăvara a 
venit anul acesta ceva mai tîrziu 
ca deobicei, avem multe treburi 
de făcut într-un timp relativ 
scurt.

f— De pildă ?
■— De pildă, întreținerea cul

turilor de toamnă. Avem 900 de 
hectare însămînțate cu grîu ; 50 
de hectare însămînțate cu orz, 
20 cu secară. Ceea ce vedeți aici,

în lăzile astea sînt probele luate 
din fiecare parcelă, după soiul 
de grîu și epoca de însămînțare. 
Plantele au rezistat bine la ger. 
Nu sînt pierderi. Asta și pentru 
că griul a fost însămînțat în 
toamnă în condiții foarte bune, 
pe loc îngrășat și după plante 
bune premergătoare: borceag, 
lucerna, mazăre, fasole etc. Avem 
însă și 100 de hectare unde nu 
s-au dat îngrășăminte suficiente 
din toamnă și acum plantele 
sînt ceva mai firave. Pentru a- 
ceastă suprafață am procurat 30 
de tone de îngrășăminte chimice 
pe care le vom împrăștia în zi
lele următoare. Avem totul pre
gătit. Organizația U.T.M. ne-a re
comandat cîțiva tineri dintre cei 
mai harnici care să participe la 
această lucrare. Astfel, vom ajuta 
griul de pe această suprafață să 
se dezvolte viguros.

— Și pe restul suprafețelor ?
— Acolo unde cultura este 

deasă, închegată, unde plantele 
au ieșit robuste din iarnă, facem 
lucrări cu grapa și sapa rotati
vă pentru spargerea crustei. Am 
identificat însă și unele supra
fețe pe care griul a ieșit din iar
nă cu rădăcina descoperită, ,,des. 
călțat”. Pe asemenea suprafețe 
facem lucrări cu tăvălugul. In 
privința asta am confecționat 
din timp, aici, în gospodărie, 10

tăvălugi de lemn care ne sînt de 
mare folos.

Cam ac'estea ar fi lucrările 
pentru întreținerea culturilor de 
toamnă, pe care le dorim, desi
gur, cu rod cît mai bogat.

— Dar în ce privește însămîn- 
țările de primăvară, ce măsuri 
ați luat ?

—■ Și aici lucrurile sînt clare. 
Avem totul pus la punct pînă la 
cel mai mic amănunt : tractoa
rele sînt în cîmp, la brigadă; 
mașinile sînt reglate; oamenii 
care vor lucra pe ele au fost in- 
struiți în mod special la S.M.T. 
Și în privința asta, la indicația 
organizației de partid, organiza
ția U.T.M. din gospodărie ne-a 
ajutat să mobilizăm cîțiva tineri 
cu mai multă experiență, care să 
lucreze pe semănători. Atît co
lectiviștii, cît și tractoriștii știu 
ce sarcini le revin: în prima 
epocă vom însămînța toate plan
tele furajere : borceagul, mază
rea, precum și celelalte plante 
ca : floarea-soarelui, sfecla de 
zahăr etc. Am asigurat din timp 
toată sămînța și am tratat-o. Te
renul e arat și îngrășat din toam
nă. Zilele acestea vom intra cu 
mașinile în brazdă pentru pre
gătirea patului germinativ și în- 
sămînțări. Vom folosi fiecare 
„fereastră”, chiar dacă vom fi 
nevoiți să lucrăm numai cîteva

ore pe parcele mici care 
zvîntat mai repede.

Cît despre porumb, deși 
920 de hectare pe care le 
însămînța cu această plantă 
parte din epoca a doua de însă- 
mînțări, noi am terminat pregă
tirile pentru însamînțarea lui 
încă de pe acum. Astfel, avem 
asigurată sămînța de înaltă pro
ductivitate pentru întreaga su
prafață. Am făcut un instructaj 
cu tractoriștii și brigadierii în a- 
ceastă privință și am dat fiecă
rei brigăzi schița cu amplasarea 
culturilor. Am prevăzut și am 
luat toate măsurile ca lucrarea 
să fie terminată în 8—10 zile de 
la începerea ei. Nu vom pierde 
nici o clipă bună de lucru din 
campania agricolă de primăvară. 
Zilele acestea, pînă se mai zvîntă 
pămîntul, se fac lucrări impor
tante în grădina de legume și 
zarzavat: repicatul roșiilor, a- 
menajarea unor noi răsadnițe. 
De asemenea, în livada de pomi 
fructiferi am efectuat stropirile 
și ne pregătim pentru dezgropa
tul viței de vie. Știm că lucră
rile agricole făcute la timp și de 
bună calitate înseamnă roade bo
gate. E un principiu de care ți
nem seama chiar de acum, din 
primele zile ale campaniei agri
cole de primăvară.

PETRE GHELMEZ

vom
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cînteia 
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Colectiviștii din comuna Jilavele, raionul Ur 
zicerii, și-au propus să defrișeze și să teraseze 
terenurile erodate pentru a planta 40 de ha cu 
vie și 20 ha cu pomi fructiferi. Acțiunea în
cepută din toamna anului trecut se desfășoară 
acum cu succes. Pentru a ajuta și mai mult la 
aceste lucrări, tinerii din gospodărie au hotă- 
rit ca în afara zilelor-muncă obișnuite să orga
nizeze zile ale muncii patriotice. Intr-o astfel 
de zi a muncii patriotice, tinerii colectiviști au 
terasat 0,80 ha. în prezent, organizația U.T.M. 
din gospodărie pregătește pentru săptămînă 
aceasta o nouă acțiune patriotică la terasarea 

terenurilor erodate
Foto : VICTOR CONSTANTINESCU
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IA MUNCA PATRIOTICA
împreună cu primăvara

■

Turnătorii de la Uzinele si
derurgice „Victoria” din Ca- 
lan au îmbogățit gama sorti
mentelor turnate cu un nou 
produs — batiuri necesare 
strungurilor și frezelor uni
versale.

Primele piese de acest fel au 
și fost livrate uzinelor con
structoare. Pentru însușirea și
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punerea ia punct a procesului 
tehnologic de turnare a ace
stor produse a fost necesară o 
pregătire specială a turnători
lor. Odată, cu studierea schi
țelor, colectivul căruia i s-a 
repartizat această sarcină a 
urmat un curs de calificare în 
cadrul căruia s-au ținut lecții 
Și referate.

„Vacanța 1962 u

I nvazia primăverii e gata să cuprindă întreaga țară. 
De acum, în raza tot mai fierbinte a soarelui, mi
racolul înnoirii vegetale ne va bucura ochii, soli- 
citind, ca întotdeauna, un pas mai elastic, o res
pirație mai profundă, un cîntec mai melodios. Te 
salutăm cu plecăciune, primăvară !

Dar omagiul pe care ți-1 aduce tinerețea nu se
poate reduce la atît. Nu, noi vrem să împodobim alături de tine 
și chiar (nu te supăra) mai statornic decit tine, orașele și satele 
țării. De aceea, acum, de cum le-am simțit pe aproape, ne pu
nem pe treabă. Cu o grabă pe care o întrece numai voioșia, 
căutăm uneltele de muncă, le revizuim, le cîntărim in palme ca 
pentru a vedea cum au dus-o în timpul iernii, ne încolonăm, 
și, în simpla cadență a inimilor, pornim. Ne așteaptă drumuri, 
ne așteaptă șantiere, o mulțime de Jocuri așteaptă să venim și 
să lărgim hotarele frumuseții tale.

E nevoie oare să-ți mai explicăm, primăvară, de ce nu tre
buie să ne iei în nume de rău încălcarea atribuțiilor tale ? Iată, 
tu iți vei sui sevele grase in trunchiurile acestor pomi tineri, 
mii și mii de pomi, orinduiți pe cele două laturi ale șoselelor 
noastre, și vei face să le răsară frunza, și îi vei învălui în co
roană aducătoare de umbră. Dar mulți dintre aceștia ți i-am 
scos în cale.

Așa că vom ieși și acum Ia săparea gropilor în care să cul
căm mlade fragede, pentru ca urmașele tale, primăverile vii
toare, să cunoască și ele imens amplificată, bucuria ta.

Tu îți vei plimba razele surîzătoare de-a lungul geamurilor 
școlii noi, ori ale căminului cultural, iar geamurile ți le vor 
reflecta întocmai ca un ștrengar care se joacă poznaș cu 
oglinda. Dar să știi că nu sîntem străini de apariția mai grab
nică a zidurilor care învăluie din toate părțile aceste geamuri. 
Da, da, mărturisim că am pus și noi umărul. Așa că nici acum 
nu vom șovăi să venim în sprijinul constructorilor, treeîndu-ne 
din mină în mină cărămizile ori țiglele pentru ca și alte primă
veri să aibă mulțumirea razelor tale de soare, oglindindu-le in 
tot mai multe ferestre largi, fermecate.

Și vom mai porni să nivelăm terenuri, să așternem pietriș pe 
alei și zgură roșie pe terenuri care, începînd din acel moment, 
vor avea dreptul să se numească „de sport' ; iar mulțumită 
acestei munci, tu și urmașele tale, primăverile anilor 1964, ’65,

ȘTEFAN IUREȘ 
(Continuare în pag. a Il-a)

A Ț umai cu doi ani în urmă, 
J_y aici în fața spitalului no

stru din Valea Sadului, era 
un teren întins, cu pămînt pie
tros, pe care se găseau numai 
gropi și grămezi de piatră și că
rămidă spartă, rămasă de la con
strucția clădirii. Organizația 
U.T.M. s-a angajat să transforme 
acest teren într-un frumos parc.

Zile de-arîndul, tinerii noștri, 
ajutați și de ceilalți salariați, au 
prestat peste 2 000 de ore mun
că patriotică la amenajarea nou
lui parc. Au scos piatra din pă
mînt, au nivelat terenul. De la o 
distanță de 15 km au adus peste 
30 de camioane de pămînt rodi
tor. După aceea am cărat piatră 
concasată de la o carieră de pe 
Valea Jiului. La capătul acestui 
părculeț a fost construit un pa
nou de onoare unde sînt așezate 
fotografiile fruntașilor în mun
că. Cînd totul a fost gata, am 
adus de la Aiud 350 de tranda
firi de toate soiurile, numeroși 
pomi și arbuști. Ce frumos va fi 
aici cînd vor înflori trandafirii!

In primăvara acestui an, am 
început și lucrăm pentru mărirea 
acestui parc ; vrem ca oamenii 
muncii care vin aci, pentru tra
tament, să se simtă cît mai bine.

m din Bucovăț cu care am stabi
lit planul acțiunii. Gospodăria 
are de plantat în această pri-

„Vacanță 1962” 
și-au intitulat cinea
știi amatori de la 
Casa de cultură a stu
denților din Capitală 
primul lor film pe 
bandă de 35 mm, so
norizat. Realizat 
tineri, pentru 
și despre ei, 
povestește în imagini 
cîteva aspecte din 
viața nouă a studen
ților noștri, aspecte 
din timpul lor de în
vățătură și odihnă.

de 
tineri 

filmul

Realizatorii 
lui sînt studenți 
la facultăți diferite, 
cîțiva din cei peste 
200 de membrii ai ti- 
nărului cineclub. Bine 
înțeles, emoția pri
melor începuturi a 
fost învinsă cu ajuto
rul unor 
niști de la Studioul 
„Alexandru Sabia”

In prezent, studen- 
de aici pregătesc

filmu- 
de

profesio-

ții

alte producții cine
matografice. Una din 
acestea este prevăzută 
a fi realizată in co
laborare cu siderur
gicii de la Oțelul 
Roșu.

Cineamatorii Casei 
de cultură a studen
ților din București au 
legături și cu cine- 
cluburile studențești 
din Iași, Cluj și Ti
mișoara.

RODNICUl BILANȚ AI „UIMI CÂRTII IA SATE“
de pe

n urmă cu cîteva 
zile, din inițiativa 
biroului Comitetu
lui regional U.T.M. 
Oltenia s-a desfă. 
șurat la Craiova o 
consfătuire la care

au luat parte primii secretari 
ai comitetelor raionale și oră
șenești U.T.M., reprezentanți 
ai sfatului popular regional, ai 
unor întreprinderi economice 
regionale, activiști ai comite
tului regional U.T.M. Partici- 
panții au trecut în revistă re
zultatele obținute de către ti
nerii din regiunea Oltenia în 
cursul anului 1962 în acțiunile 
patriotice întreprinse în scopul 
înfrumusețării orașelor și sa
telor, redării de noi terenuri 
agriculturii, fertilizării pășuni
lor și izlazurilor, plantării de 
pomi fructiferi și viță de vie, 
refacerii patrimoniului silvic 
etc. In cadrul consfătuirii s-au 
stabilit noile obiective unde în 
cursul acestui an tinerii vor 
desfășura acțiuni patriotice.

De la consfătuire a trecut o 
săptămînă. Acțiunile de muncă 
patriotică au început în în
treaga regiune. Iată cîteva as
pecte din activitatea desfășu
rată într-o singură zi, dumi
nică.

Nu era încă ora opt și peste 
1 000 de tineri din orașul Cra
iova începuseră deja săpatul 
gropilor pentru pomi pe dea
lul Cîrligeiului.

— Pentru această acțiune, 
ne spune tovarășul Pera Spiri
don, membru al biroului co
mitetului orășenesc U.T.M., am 
luat cu două zile mai devreme 
contact cu conducerea G.A.C.

De asemenea, 60 de tineri din 
Ilovăț au participat la înfru
musețarea comunei, iar în co
munele Cerneți, Husnicioara și 
Fîntîna Domnească alți 150 de 
tineri au colectat peste 3 000 kg 
fier vechi.

In raionul Balș, această zi a 
fost rezervată pregătirii tere
nului pentru plantări de pomi 
și curățirea izlazurilor, iar la 
Calafat transportării gunoiului 
de grajd la cîmp. Peste 1000 
de tineri din raionul Balș au 
săpat aproape 3 000 de gropi 
și au curățat 400 ha izlaz. In 
raionul Calafat s-au transpor
tat la cîmp 2 000 tone gunoi 
de grajd.
Peste 150 de tineri de la S-M.T. 

Bibești, 
G.A.C. 
schela
au colectat 
vechi, iar 
neri din 
zani, Căpreni, Bengești, Cioca-
dia, Logrești Moșteni au săpat 
1 200 de gropi pentru pomi și au 
participat la terasarea a 30 ha 
terenuri în pantă. Acțiuni ase
mănătoare la care au partici
pat un număr foarte mare de 
tineri s-au întreprins și în ra
ioanele Tg. Jiu, Vînju Mare, 
Caracal, orașul Tr. Severin etc.

In satele și comunele 
întreg cuprinsul țării au fost 
difuzate cu prilejul „Lunii căr
ții la sate” volume în valoare 
de aproape 6 milioane lei, 
sumă ce depășește cu peste 40 
la sută pe cea realizată în luna 
februarie a anului trecut. Zeci 
de mii de oameni ai muncii de 
la sate și-au format în „Luna 
cărții” biblioteci personale.

Tradiționala manifestare a 
prilejuit și în acest an nume
roase și variate acțiuni dedi
cate cărții. O vie activitate au 
avut în rîndurile colectiviști
lor, lucrătorilor din G.A.S. și 
S.M.T., lucrătorilor forestieri 
și mineri cei peste 8 000 de 
difuzori permanenți de carte. 
Ei au fost ajutați în această 
lună de circa 4 000 de difuzori

din rîndul cadrelor didactice, 
bibliotecarilor, tinerilor.

In biblioteci, librării, cămine 
culturale, colțuri roșii din 
G.A.S. și S-M.T., în exploată
rile forestiere și miniere au 
fost organizate în această pe
rioadă mai mult de 2 200 ex
poziții și bazare cu cărți. Li
brăriile auto au dus cartea în 
cele mai îndepărtate colțuri 
ale țării.

Mii de iubitori ai cărții de la 
sate au participat cu entuzi
asm la întîlnirile cu scriitorii 
și redactorii din edituri, la se
rile de întrebări și răspunsuri, 
concursurile „Cine citește, fo
losește”, șezătorile literare, 
consfătuirile pe marginea căr
ților noi apărute etc., care au 
avut loc luna trecută.

(Agerpres)
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Cărbunești,
Și 

Țicleni 
de fier 
de ti- 

Hure-

G.A.S.
Bumbești-Pițicu 

de extracție
36 tone 

alți 600 
comunele

măvară 20 de ha cu pomi. Te
renul a fost pichetat. Am ho- 
tărît să antrenăm la această 
acțiune circa 1 000 de tineri că
rora le-am repartizat locuri 
precise de muncă. Organizînd 
astfel această acțiune am 
putut trece la lucru chiar 
din primele ore ale dimi
neții. In alte 
dealurile G.A.C. din comu
nele Sisești, Crăguești și Ilovăț 
aproape 1 000 de tineri au să
pat circa 1 400 de gropi, au 
plantat 3 250 pomi fructiferi.

Astfel în regiunea Oltenia, duminică au participat la diferite 
acțiuni de muncă patriotică aproape 12 000 de tineri. Ei au strîns 
peste 110 tone de fier vechi, au săpat aproape 9 000 de gropi 
pentru pomi fructiferi, au plantat 3 612 pomi, au curățat 400 ha 
izlaz, au transportat la cîmp 3 795 tone de gunoi de grajd ; 
peste 1 347 tineri au participat la acțiunile de înfrumusețare a 
orașelor și satelor, s-au executat terasări pentru pomi pe aproxi
mativ 30 ha, s-au reparat drumuri și șosele pe circa 2,5 km etc.

V. BARAC

locuri, pe
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CONSTANTIN GIUVERDEA 
corespondent voluntar

Despre Iancu Carabela de la Fabrica de radiatoare și cabluri 
din Brașov se poate spune , pe drept cuvînt, că are „miini de 
aur". înalta caliiicare ce-1 caracterizează presupune atenție și 
minuțiozitate la executarea fiecărei operații așa cum de altfel 

îl vedeți și în fotografia noastră.

Foto : N. STELORIAN

Cadrele didactice tinere și calificarea profesionala

din țara noastră consideră

(Continuare în pag. a III a)
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ersitar Al. Lhircev despre : 
,Răspunderea studentului”. Intr- 

înlocui

de prof. ing.
Constantin Avram 

rectorul Institutului -politehnic 
din Timișoara

Primul... tablou din actul II al Categoriei A de fotbal s-a anunțat promițător sub aspec
tul eficacității. în cuplajul bucureștean, din care vă prezentăm fotografia, au fost în

scrise 13 goluri. Steaua-Crișana : 4-2 (2-1) și Dinamo-C.S.M.S. Iași: 6-1 (4-0).
Foto : VASILE RANGA

Citiți în pagina a Il-a rubrica SPORT

alitatea procesului 
de învățămînt este 
determinată, într-o 
măsură importantă, 
de calificarea și 
specializarea cadre
lor didactice, de

măsura în care cei ce predau și 
seminarizează în învățămîntul 
superior sînt la curent cu ulti
mele cuceriri ale științei și teh
nicii și le aplică în mod consec
vent în munca plină de răspun
dere, de instruire a tinerei gene
rații. Am citit cu multă atenție 
articolul judicios și foarte inte
resant al tov. conferențiar uni
versitar Al. Chircev despre : 
•J . __________
adevăr, nimic nu poate 
pasionatul studiu individual care, 
așa num s-a subliniat Ia cea de-a 
IV-a Conferință a U.A.S.R., tre
buie să devină factorul hotărîtor 
în ansamblul pregătirii profesio
nale a studenților.

Sporirea răspunderii studenți. 
lor față de învățătură, față de 
îndeplinirea celei mai importante 
obligații ale lor este legată și

de creșterea răspunderii cadrelor 
didactice, de necesitatea per
manentă de a-și ridica nivelul de 
predare și seminarizare, de asi
gurare a unei calități superioare 
și de strictă respectare a vera
cității științifice în lucrările de 
laborator și, în genere, în toate 
lucrările practice. Or, acest lu
cru nu se poate realiza decît 
printr-un susținut și entuziast 
efort, printr-o statornică^preocu- 
pare a cadrelor didactice — și 
în special a celor tinere — pen
tru continua ridicare a nivelului 
profesional, pentru obținerea u- 
nei cît mai înalte calificări.

Pe linia prețioaselor indicații 
date de partid, preocuparea prin, 
cipală a cadrelor didactice tre
buie să fie ridicarea nivelului de 
predare, fapt realizabil numai 
prin munca perseverentă și plină 
de răbdare, prin căutările crea
toare și pasiunea profesională 
specifice omului de știință, cer
cetătorului cu o înaltă conștiință 
patriotică. De aceea, marea ma
joritate a cadrelor didactice din 
institutele de învățămînt supe-

rior
că în activitatea lor nu există un 
pericol mai mare decît rutina și 
acel spirit de automulțumire în 
baza căruia un anumit bagaj de 
cunoștințe odată căpătat ar fi 
suficient pentru o îndelungată 
activitate didactică.

La Institutul politehnic din 
Timișoara, ca de altfel în toate 
institutele de învățămînt supe
rior din țara noastră, se pune un 
accent deosebit pe temeinica cu
noaștere și aplicarea practică a 
celor mai noi anceriri ale științei 
și tehnicii, pe modernizarea con
tinuă a procesului de învățămînt 
pentru a putea da patriei ingi
neri bine pregătiți, capabili să 
facă față cu succes necesităților 
economiei noastre naționale.

în diferite facultăți ale insti
tutului se predau capitole întregi

privind automatizarea mașinilor- 
unelte, comanda automată după 
program și a proceselor tehnolo- 
gice. La o serie de discipline s-a 
extins tratarea problemelor pri
vind folosirea noilor cuceriri în 
domeniul fizicii nucleare în pro
ducție, în special al izotopilor 
radioactivi, precum și a proble
melor teoretice din acest dome
niu : surse de lumină pe bază de 
energie nucleară, centrale atomo- 
electrice, particule de mare ener
gie, particule elementare și anti
particule etc.

Toate acestea — și aici nu 
ne-am referit decît la aspectele 
principale — cer din partea ca
drelor didactice o preocupare te. 
meinică și permanentă pentru 
continua ridicare a nivelului lor 
profesional, pentru adîncirea 
muncii de cercetare științifică. 
Avînd în vedere toate acestea, 
conducerea Institutului politeh
nic din Timișoara a alcătuit un 
plan concret de perspectivă în 
vederea calificării profesionale și 
a promovării tinerelor cadre di-

dactice din cadrul fiecărei cate
dre.

Cu sprijinul comitetului de 
partid s-au stabilit în mod con
cret formele de perfecționare în 
care vor fi cuprinse cadrele di
dactice — în special cele tinere 
— în raport cu posibilitățile lor, 
cu nivelul actual de pregătire și 
cu perspectivele de dezvoltare.

Principala formă de ridicare a 
calificării profesionale o consti
tuie sistemul aspiranturji. în mo
mentul de față, 54 de cadre di
dactice din institutul nostru sînt 
înscrise la aspirantură și în vii
torul apropiat numărul acestora 
va crește în mod apreciabil. Pen
tru celelalte cadre didactice ti
nere s-a prevăzut un stagiu de 
pregătire pentru aspirantură în 
cadrul institutului stabilindu-se 
concret și data înscrierii la exa
mene.

Fiecare aspirant are un plan



în întreaga țară, 
tinerii participa cu entuziasmIA MUNCA PATRIOTICA SPARTACHIADA DE IARNA A TINERETULUI

Satul si-a schimbat înfățișarea ÎNTRECERILE etapei raionale
. m lăsat in dreapta șo-

zl șeaua Urziceni-Constan- 
ța și iată-ne uf cînd pe o 

pantă ușoară spre comuna Să- 
rățeni. De o parte și de alta a 
drumului ce leagă comuna de 
șoseaua națională se văd gro
pile pentru pomi. Utemiștii de 
aici au și început acțiunile pa
triotice. Primele zile frumoase 
de primăvară i-au îndemnat 
pe tineri la treabă. De fapt, 
acțiunea tinerilor pentru în
frumusețarea comunelor nu în
cepea acum. încă din anul tre
cut ei au lucrat la repararea 
drumurilor, a podețelor, la 
reamenajarea unui teren de 
sport. Acum ei continuau acea
stă treabă. In trei zile, de cînd 
au început acțiunea, au pregă
tit circa 700 de gropi pentru a 
planta pomi pe ulițele comunei. 
Ion Ghioca, devenit de ciurind 
utemist, a realizat o cifră re
cord : 27 de gropi. Printre 
băieți se află și Marin Mitrea. 
Cițiva se miră.

— Ce-i cu tine ? Tu doar lu
crezi pe tractor, la Balaciu ?

— Sînt acasă, in concediu. 
Cred că-mi dați voie să vin cu 
voi...

Pe ulițe au ieșit Și cei mai 
virstnici și s-au apucat de re
paratul unor podețe.

La noul cămin cultural fe
tele fac curățenie. Au văruit, 
du spălat dușumelele și acum 
te îngrijesc de fațadă. Alte

înimuisețeaiă

Recent, la Atelierele centrale 
I.T.B. ile pe șoseaua Ște
fan cel lare s-a organizat 

o „Zi a curățeniei și a fierului 
vechi" .în această zi, tinerii au 
avut multe de făciut.

în secția „tvacuri" utemiștii 
au hotărît, la propunerea șefului 
de secție, ca în această după- 
atniază să curățe pămîntul depus 
pe intervalele secției și să de
gajeze locurile de circulație mai 
intensă. Tîrnăcoapele, lopețile și 
măturile au intrat iii funcțiune, 
iar în urma lor Secția rămîne, 
metru cu metru, o adevărată 
„farmacie". Sufletul activității 
este, ca de obicei, secretarul or
ganizației U.T.M., Haralambie 
Dorobanțu.

Un grup de tineri au plecat cu 
o mașină la Săftica, la o subuni
tate a atelierelor pentru a aduna 
fierul vechi. Alți tineri lucrează 
de zor Ia stivuirea cherestelei 
sosite de curînd în întreprindere.

Gospodarii din Gurasada

In satfelfe aparținătoare co
munei Gurasada, din ra
ionul Ilia, acțiunile de 

muncă patriotică ale tinerilor 
s-au intensificat odată cu 
sosirea primelor zile pri
elnice. Curățirea întinselor 
suprafețe cu pășuni de pe 
dealurile din împrejurimi, re
facerea fondului forestier, 
plantarea de pomi fructiferi 
pe marginea șoselelor, colec
tarea metalelor vechi, iată ci
teva obiective actuale ale 
muncii patriotice la care orga
nizațiile U.T.M. de aici mobi
lizează un mare număr de 
tineri. Dar să ne oprim asupra 
acțiunilor întreprinse în ulti
mele zile ale săptămînii tre
cute, asupra rezultatelor obți
nute de către tinerii colecti
viști din satele respective.

Ulieș : Un număr de 17 ti
neri. printre care Victor Car- 
mazan, Anghel Oana, Euge
nia dana, au constituit o bri
gadă de muncă patriotică pen
tru curățirea unor pășuni din 
apropierea satului. Munca a 
început încă de dimineață. Bă
ieții, cu toporașele și hîrlețele 
scoteau mărăcinii din rădăcini, 
iar fetele strîngeau pietrele 
risipite pe pășune, împrăștiau 
mușuroaiele. Spre seară, cînd 
uscăturile strînse ardeau în 
grămezi la marginea cîmpului, 
tinerii terminau de curățat o 
suprafață de 8 ha de pășune 
aparținătoare gospodăriei a- 
gricole colective.

Un alt grup de tineri lucrau 
în altă parte. Finul de la graj
durile gospodăriei era pe sfîr- 
șite. Trebuiau transportate alte 
cantități de la locul de depo
zitare. 4 care însoțite de tineri 
au fost încărcate și descărcate 
de două OTi, transporțindu-se 
astfel întreaga cantitate nece
sară furajării, în continuare, 
a vitelor.

Vica: Tinerii din acest sat 
au avut preocupări similare 
cu vecinii lor din Ulieș. Ei 
s-au angajaț ca simbătă și du
minică să termine de curățat 
o suprafață de 20 ha cu pă
șune. La muncă au ieșit 18 
tineri, printre care și Ionel 
Gherman. Cornel Moț și alții. 
Și, intr-adevăr, în cursul celor 
două zile ei și-au îndeplinit

împreuna 
cu primăvara 

(Urmare din pag. I)

'66... vor întilni mai multi băieți 
puternici și fete svelte în tri
couri ușoare, urmărind în sal
turi 6 minge năzdrăvană, iar 
soarele și vîntul vor așterne pe 
trupurile lor irizări de aur și re
flexe de bronz.

Da, în acest 2963 vom porni 
încă o dată oriunde va fi nevoie 
de puterile și dă entuziasmul 
nostru, la chemarea sonoră, de 
adîncă vibrație, a patriei. Pen
tru că vrem ca ea să aibă an 
după an o mai neîntrecută zes
tre, cu podoabe mărețe și vii. 
Ai ceva împotrivă frumoasă 
primăvară ?

— V3 mulțumesc Ia toți, fru
moșii mei.

fete văruiesc gardurile și 
pomii.

Deodată, dinspre gospodărie 
se aud zgomote de tractoare. 
Sărățenii au hotărît să-și re
pare și drumurile și, profitind 
de pămîntul încă înghețat, au 
tras cu tractoarele cîteva 
brazde, iar acum au venit cu 
discuitoarele. Pină la înserare 
ulițele largi au căpătat un as
pect nou : niște fîșii maronii pe 
care tăvălugii lăsaseră linii pa
ralele.

— Mai lăsăm citeva zile să 
se bătătorească bine și apoi 
punem pietriș — ne informează 
Tatu Stan, secretarul comite
tului U.T.M. din comună.

— Mîine va continua acți
unea ? il întrebăm pe tovară
șul Tatu.

— Miine vom merge cu toții 
pe islaz să-l curățăm. Este o 
acțiune obștească care va a- 
duce comunei economii. Iar 
dacă de la Urziceni vom primi 
pomii, vom începe și planta
rea lor. Totul e pregătit. Cu. 
rînd vom da ajutor și la tera- 
sarea unor terenuri ale gospo
dăriei.

In lumina amurgului, am 
plecat din comuna Sărățeni. 
Am intrat pe o uliță cu hîr- 
toape și am plecat pe aceeași 
uliță netedă ca-n palmă. In 
cele cîteva ore ale unei după- 
amieze comuna își schimbase 
înfățișarea.

V. CON'STAN TINE SCU

întreprinderea
— Cheresteaua este descărcată 

diri mașini într-un loc bine sta
bilit și folosită la lucrările ce se 
execută, ne spune secretarul co
mitetului U.T.M. Dar dacă nu 
este stivuită cum trebuie, se de
formează. Sarcina aceasta, de a 
o stivui cum se cuvine, ne-am 
luat-o noi.

într-o altă parte a atelierelor, 
mai mulți tineri, în mare parte 
din secția lăcătușerie, degajează 
terenul și îl pregătesc pentru a 
fi asfaltat. Aici vor fi garate ma
șini. de aceea trebuie create con
diții cît mai bune de acces.

După cîteva ore de muncă en
tuziastă, atelierele au căpătat 
parcă altă față. Fierul vechi adu
nat pentru a fi predat lâ I.C.M. 
a fost evaluat la cîteva zeci de 
tone. Numai de la Săftica au fost 
aduse peste 3 tone.

VIOREL TONCEANU 

angajamentul, curățind întrea
ga suprafață de pășune pe care 
au luat-o în îngrijirea lor. în 
același timp, un grup de tineri 
au reparat 6 porțiune de a- 
proape un kilometru din dru
mul sătesc, distrus de apă. A 
fost cărată piatra împrăștiată 
pe drum, curățate șanțurile de 
scurgere, refăcute podurile de
teriorate.

Gurasada: Strîngerea fie
rului vechi și trimiterea lui 
către oțelăriile hunedorene 
este o acțiune cu caracter per
manent. în ultimele zile, tine
rii colectiviști din Gurasada 
i-au acordat însă o atenție 
deosebită. Ei au descoperit la 
una din morile părăsite o în
semnată cantitate de fier 
vechi. 12 băieți au efectuat 
mai bine de 50 ore de muncă 
pentru scoaterea și transporta, 
rea la locul de încărcare a fie
cărei bucăți de fier vechi. 
Munca lor a fost încununată 
de succes. Cei mai harnici 
s-au dovedit a fi Leonida 
Sima, Victor Andrica. Cor
nel Juncan și alții. De aici, 
I.C.M. a putut să preia canti
tatea de 4 000 kg de fier vechi 
strîns de către tinerii colecti
viști din Gurasada în ziua res
pectivă.

Pe dealul Tăurî vor mai fi 
curățate încă 60 ha cu pășune, 
iar pe alte dealuri, supuse ero
ziunii, tinerii vor participa la 
împădurirea a 5 ha de teren. 
La Gurasada și Ia Cîmpuri 
vor începe lucrările de cons
trucție a unei maternități și a 
unei puiemițe. Tinerii s-au an
gajat să ajute și ei prin muncă 
patriotică la toate aceste lu
crări.

LAL ROMULUS
O noua acțiune de gol la poarta formației Crișana Foto: VAL. PIETRE ANU

In campionatul categoriei A

Prima etapă a fost
la fotbal

promițătoare
■ upă desfășurarea 

primei etape a re

turului campiona
tului republican 
de fotbal ne-am 
adresat cîtorva ob
servatori federali, 

care ne-au comunicat părerile 
lor asupra jocurilor pe care 
le-au urmărit. ION ALEXAN. 
DRESCU (despre partida Di- 
namo-București-C.S.M.S. : 6-1): 
„Ambele echipe s-au prezentat 
bine pregătie sub raport fi
zic. Este drept că Dinamo a 
slăbit ritmul în ultimul sfert 
de oră. dar acest lucțu se ex- 

i plică prin faptul că au rămas 
în 10 oameni, prin accidenta
rea lui Varga. învingătorii se 
prezintă bine pregătiți și com
portarea lor de duminică ex- 

I plică frumosul succes de săp- 
tămîna trecută, de la Timi
șoara. Campionii au aplicat 
bine sistemul 1-4-2-4, Nun- 
weiiler IV dublîndu-1 bine pe 
fratele său, iar interul Țircov- 
nicu icoperind o mare supra
fața de teren. De la învingă
tori mi-au plăcut în special 
Nunweiller IV, Ștefan (ambii

Instantanee

din întrecerile

bucureștene
Qypeetătorul invitat să asiste la 

întrecerile Spartachiadei de 
iarnă, disputate duminică în 

orașul București avea dintr-un În
ceput o imagine tidelă a caracteru
lui amplu și a participării masive 
a tine ‘-ilui la această competiție 
sportiva. Fiecare spectator se în
treba în mod firesc : încotro, că
tre ce disciplină să mă hotărăsc I 
Gimnastică, trîntă. cros, tenis de 
masă sau șah...

— La gimnastică evoluează 
acum formația Scolii medii ,,Mi
hai Viteazu" — anunța crainicul 
întrecerilor orășenești disputate în 
sala de sport a Scolii medii „Mihai 
Viteazu". O lormăție talentată 
(iotă hr. 1) care s-ă remarcat că 
deosebit de bine pregătită încă 
din decembrie, la întrecerile eta
pei I a spartachiadei...

Eleve în clasa a IX-a, compo
nentele echipej s-au pregătit cu

La Constanța
Deși fotbaliștii Fa

rului au jucat la 
Arad, duminica con- 
stănțeană a fost deo
sebită de darnică în 
competiții sportive. 
Iubitorii sportului au 
putut vedea primul 
meci de rugbi de ca
tegoria A, numeroase 
jocuri de handbal în 
7, de baschet și volei 
din cadrul campio
natului R.P.R. in care 
echipele locale au a- 
vut ca adversari for
mații fruntașe din Ti
mișoara, Cluj, Bucu.

rești, Brașov și Ga
lați. Dar numeroși 
cbnstănțeni au ținut 
să fie prezinți la în
trecerile spartachia- 
dei de iarnă a tinere
tului. Sute de spec
tatori au urmărit 
concursul de haltere 
și întrecerea luptăto
rilor ; alții au fost 
prezenți la întrecerile 
gimnaștilor disputate 
in. sălile de sport de 
la Școlile medii nr, 2 
și numărul 6 sau la 
îndîrjita dispută a 
crosiștilor, șahiștilor

foarte activi), Pîrcălab și Țîr- 
covnicu. Un joc bun a făcut 
și Varga, dar acesta „dispare" 
din joc minute întregi. Ieșenii 
s-au prezentat slab sub aspect 
tehnic: execuții defectuoase, 
pase imprecise, mai ales în li
nia de apărare. Singurii jucă
tori care s-au remarcat au fost 
Dănileț și Constantinescu. Țin 
să subliniez nota de deplină 
sportivitate în care s-a ju
cat, precum și arbitrajul bun 
al lui P. Sotîr“.

I. BĂLĂNESCU (despre par
tida Dinamo Bacău-Știința 
Cluj : 0-0). „A fost o luptă pen
tru două puncte, între două 
echipe bine puse la punct cu 
pregătirea, mai ales din punct 
de vedere fizic. Băcăoanii au 
dominat, dar n-au fructificat 
din cauza nervozității, a orien
tării tactice greșite (au jucat 
cu mingi înalte, trimise de pe 
6ripi, deși jucătorii din tri
pletă — Gram. Eftimie și Har- 
șani — sînt de talie mijlocie) 
și a... formei excepționale a 
portarului Rîngheanu. Cu 
toate aceste deficiențe, Dinamo 

multă sîrguință pentru finalele pe 
Capitală. Și strădaniile lor au fost 
încuriunate de succes : cucerirea 
titlului de campion al orașului 
București în întrecerile de gim
nastică ale spartachiadei.

Si, duminică, am întllnit multe a- 
temenea exemple. Iată un altul : 
elevul Vizitiu din clasa a X-a F a 
Scolii medii nr. 7. (loto nr 2).

— Un halterofil autentic, ni l-a 
prezentat pe tînărul sportiv tova
rășul Atila Wasarhay, fost cam
pion al țării la această disciplină. 
Bine dotat și format fizic, Vizitiu 
dispune de o mar® forță naturală 
și dacă în viitor va exersa cu a- 
tenție elementele de tehnică și vi
teză în ridicarea halterelor de 
bună seamă va realiza performante 
remarcabile.

...Învingător și campion raional 
al spartachiadei Ion Savu (foto 
nr 3).

Învingătorul n-are Încă 16 ani și 
este elev la Școala profesională a 
Uzinei „Timpuri ndi“. Și-a făcut 
debutul în sportul luptelor cu trei 
luni în urmă. Această victorie pe 
care și-a dorit-o foarte mult l-a 
hotărît — după cum ne mărturisea 
— să se înscrie în secția de lupte 
a asociației sportive din școală. 
Pritnii săi pași în sport, prima sa 
victorie cucerită la Întrecerile eta- 

deși a jucătorilor 
tenis de masă.

Cîștigătorii etape
lor precedente ale 
spartachiadei la care 
au participat peste 
10 700 de tineri și ti
nere din oraș și din 
comunele aparțină
toare au avut între
ceri pasionante.

Tot duminică s-a 
desfășurat faza raio. 
nală a spartachiadei 
tineretului și în ra
ioanele Hîrșoia, Mă- 
cin și Istria.

N. ARSENIE

Bacău s-a prezentat mai bine 
decît la ultimul joc din tur, pe 
care, de asemenea, l-am văzut. 
Din echipa gazdă mi-au plăcut 
Rădulescu (pe un post nou. de 
fundaș stingă !), Vătafu, Har- 
șani, Ghiță, în apărare, I. La
zăr a fost o „gaură". Știința 
Cluj s-a apărat supranumeric. 
Clujenii au avut numai două

Din carnetul 
observatorilor 

federali

vîffiirt de atac (Ivansuc și 
Adam) cărora — Ia acțiunile 
de contraatac — li se alătu
ra Moldovan. Echipa a știut 
să iasă rapid din apărare, 
cu mingi bine lucrate. O men
țiune pentru sportivitatea am
belor echipe”.

NIKI PETRESCU (despre 
partida Steauâ-Crișana : 4-2). 

pei raionale disputate în sala ca
sei de cultură a raionului Tudor 
Viadimirescu, ne arată un sportiv 
tînăr deosebit de înzestrat, cu fru
moase perspective.

Fotoreportaj: VASILE RANGA

CAMPIONII RAIONULUI GIURGIU
■ ălile și bazele

i sportive din ora- 
; șui Giurgiu au 
I găzduit duminică 

întrecerile finale 
din etapa raională 
a Spartachiadei de 

iarnă a tineretului. La aceste 
concursuri s-au întîlnit peste 
300 de tineri colectiviști, mun
citori, tehnicieni și elevi din 
12 comune și din orașul Giur
giu. Ei sînt cei mai buni 
concurenți dintre cei 22.960 de 
tineri care s-au înscris la 
prima etapă a acestei largi 
competiții de masă.

în urmă cu patru luni, cînd 
au început întrecerile, foarte 
mulți tineri au participat la 
prima lor competiție sportivă 
de mai mare amploare. Entu
ziasmul, condițiile bune de 
pregătire. îndrumarea atentă 
a instructorilor sportivi din 
comune, le-au dat posibilitate 
participanților să acumuleze, 
pe parcursul competiției, cu
noștințele tehnice necesare, iar 
în finală, cei mai buni au cu
cerit laurii victoriei. îndeo
sebi, merită să relevăm rezul
tatele frumoase obținute de 
tinerii de la asociația sportivă 
Recolta — G.A.C. . Arsache, 
care au cîștigat 5 titluri de 
campioni, trei diplome cu 
mențiunea locul II și două di
plome pentru locul III. De alt
fel, tinerii colectiviști din a- 
ceastă comună, îndrumați de 
prof. Grigore Mirea, au reușit 
să se califice în finală la ma
joritatea ramurilor sportive 
prevăzute în regulamentul 
Spartachiadei. O frumoasă 
comportare au avut și repre
zentanții asociațiilor sportive

„Steaua a jucat într-un ritm 
mai scăzut decît are posibili
tatea și aceasta din cauză că 
jucătorii s-au menajat după e- 
fortul din partida cu Petro
lul. Militarii au cîștigat pe 
merit,' dar cred că halfii lor 
au greșit hazardîndu-se prea 
mult în atac și lăsînd uneori 
linia de fund descoperită. De la 
învingători mi-au plăcut: Con
stantin, Voinea, Zavoda ÎI 
Orădenii s-au prezentat în 
mare progres tehnic. Sînt însă 
mărunți ca statură, n-au des
tulă vigoare pentru a păstra 
mult balonul în fața unor ad
versari atletici. De aceea, jo
cul lor se bazează mai mult pe 
incursiuni neașteptate în tere
nul advers. Mi-a plăcut faptul 
că n-au jucat defensiv, dar 
consider că dacă oaspeții ar fi 
jucat cu dublarea stoperului 
putea evita două goluri din 
cele marcate de centrul ata
cant Voinea*.

ANGELO NICULESCU (des- 
pre partida Steagul Roșu-Ra- 

din comunele Mihai Viteazu, 
Comana, Putineiu, clasați pe 
locuri fruntașe la mai multe 
ramuri sportive.

MARIN CRAiCIU

Primele titluri de campiohi 
pe raion au fost acordate în
vingătorilor la concursurile de 
cros, ce s-au desfășurat pe un 
teren variat, specific acestor 
întreceri. La fete, după o în
trecere pasionantă, prima a 
trecut linia de sosire tînăra 
Vasilica Vașiliu (Știința-Giur- 
giu), fiind urmată de Ioana 

Ene (Cetatea-Giurgiu) și A- 
lexandrina Crăcea (Recolta 
Arsache). La juniori, victoria 
a revenit elevului Virgil Cris- 
tea (Stiința-Giurgiu), iar pro
ba de seniori a fost cîștigată 
de tînărul colectivist Marin 
Craiciu, din brigada I de 
cîmp de la G.A.C. „Răscoala", 
comuna Arsache.

pid : 2-1) : „Joc viu, disputat 
pe toată durata sa. S-a făcut 
risipă de energie, dar partida 
n-a corespuns așteptărilor sub 
raport tehhico-tactic. Echipele 
au luptat pentru puncte, în 
detrimentul calității. Rapid a 
jucat 1-4-2-4, remareîndu-se 
ambii stoperi Motroc și Dan 
Coe. Steagul roșu a cîștigat 
meritat, dar unii jucători (Me- 
szaroș. Năftănăilă. Szigeti) au 
jucat neregulamentar, obstruc
tionist, mai ales în repriza a 
doua. De la gazde s-au re
marcat : Adamache, Nagy, 
Pescaru, Haidu.

BASIL MARIAN (despre 
partida Minerul-Știința Tim.: 
0-0). „Terenul desfundat a ce
rut jucătorilor eforturi mari. 
Timișorenii au jucat mai bine 
pe un astfel de teren, acțiunile 
lor au fost mai bine organi
zate. Rezultatul îi nedreptă
țește pe oaspeți, cărora, de alt
fel, arbitrul M. Cruțescu le-a 
refuzat un 11 m. în min. 81. 
Cei mai buni jucători: Costin 
de la Minerul și Tănase de la 
Știința1-1,

întrecerile de cros au con
stituit, însă, preludiul unui 
bogat program sportiv, urmă
rit cu interes de numeroși

VASILICA VASIL1U

spectatori. Evoluția celor 13 
echipe feminine și masculine 
de gimnastică, care au pre
zentat reușite exerciții și pi
ramide, a fost răsplătită cu 
aplauze și note bune. La în
trecerile feminine, o plăcută 
impresie au făcut echipele : 
Recolta-Arsache, campioană 
raională, Confecția-Giurgiu, 
Voința-Dăița, iar la băieți, pe 
primele 3 locuri s-au clasat 
formațiile : Știința - Giurgiu, 
Recolta-Arsache și Gloria-CO- 
mana. De un frumos succes 
s-au bucurat demonstrațiile de 
gimnastică artistică și acroba
tică ale elevelor și elevilor de 
la Școala sportivă din Giur
giu.

Cu același interes au fost 
urmărite și concursurile de te
nis de masă, șah, haltere, 
trîntă și tir, la care și-au dis
putat întîietatea numeroși 
participanți. în general, fină- 
liștii s-au prezentat bine pre
gătiți și au prilejuit întreceri 
viu disputate. La tenis de 
masă, învingătorul a fost cu
noscut după 5 ore de concurs ; 
respectiv, elevul Mircea Țapu 
(Știința-Giurgiu), care a pri
mit o replică dîrză din partea

'Duminică seara, în sala „Charle- 
ty" s-a disputat meciul retur dintre 
echipele masculine Rapid București 
și P.U.C. Paris contînd pentru 
sferturile de finală ale ..Cupei 
campionilor europeni" la volei 
masculin. Peste 2 500 de spectatori 
au urmărit acest meci care a luat 
slîrșit cu scorul de 3-0 (17-15 ;
15-11 ; 25-9) in favoarea voleiba
liștilor romîni. Echipa Rapid s-a 
calificat pentru semifinale (primul 
joc disputat la București revenise 
echipei romîne cu 3-1).

Cu acest prilej, președintele Fe
derației internaționale de volei, 
Paul Libaud, a anunțat că viitoa
rele campionate europene de vo
lei vor avea loc anul acesta la 
București. Președintele P. Libaud a 
propus ca întrecerile să se dispute 
între 23 octombrie și 3 noiembrie.

Numeroși spectatori au asistat 
duminică la inaugurarea campiona
tului republican de rugbi din acest 
an. Scorul etapei a fost realizat 
de Grivița Roșie, care a dispus 
cu 33-0 de Rulmentul Bîrlad. Iată 
celelalte rezultate : Progresul-
C.S.M.S. Iași 9-6 . Unirea-Steaua 
3-8 ; Știința Cluj-Știința Petroșeni 
14-6 ; Farul Constanța-Știința Timi
șoara 5-3 î Dinamo-Gloria 6-6 (me
ciul disputat simbătă).

Peste 10 000 de spectatori au ur

U.R.S.S. campioană mondială și europeană 
de hochei pe gheată

• STOCKHOLM. — Cel de-al 
29-lea campionat mondial si eu
ropean de hochei pe gheată s-a În
cheiat duminică la Stockholm cu un 
strălucit succes al echipei Uniunii 
Sovietice care ciștigă pentru a 
treia oară titlul de campioană a 
lumii și a Europei. Hocheiștii so
vietici au mai fost învingători la 
aceste competiții in 19.54 și apoi 
în 1956, cînd au cucerit și titlul 
olimpic. Ultima zi a mondialelor a 
pricinuit multe emojii spectatori
lor prezenți la patinoarul Johanne- 
sov și milioanelor de telespectatori 
care au urmărit în toată Europa 
desfășurarea celor două meciuri 
decisive. Primul dintre acestea a

tînărului Gh. Schnabăr, de la 
Tractorul — S.M.T. Băneasa. 
întîlnirea s-a încheiat cu 2-1. 
La tir, de asemenea, întrece-

VIRGIL CR1STEA

rea pentru primul Ioc a fost 
foai'te strînsă. Tinerii FI. Măl- 
ciu (Agricola-Giurgiu) și R. 
Grecinscov (Voința-Daia) au 
terminat la egalitate ;. au acu
mulat cite 43 de puncte, insă, 
primul concurent a avut cu un 
ze<?e' mai mult".’ U) plăfeută sur
priză ne-a oferit, apoi, eleva 
Gica Troca, din Giurgiu, în 
etate de 14 ani. Deși practică 
tirul de scurt timp, ea a reușit 
să obțină un rezultat mai bun 
cu 2 puncte decît învingăto
rul concursului masculin, rea- 
lizînd 45 de puncte din 50 
posibile.

întrecerile de haltere au 
prilejuit tinerilor participanți 
să-și releve forța și calitățile 
pentru această frumoasă ra
mură sportivă. De pildă, men
ționăm pe elevul Petre Nico- 
lae-Giurgiu, care a ridicat 
halteră de 82 de ori, iar co
lectivistul Drăgan Mirea. din 
comuna Putineiu. de 42 de ori. 
La întrecerile de trîntă, cei 
mai buni s-au dovedit: N. 
Sișu (Arsache), Tudor Tone 
(Giurgiu), Gh. Eliade (Giur
giu), Gh. Crudu (Arsache) și 
Ion Căpățînă (Găujani).

S. SPIREA

mărit duminică seara la Lodz re
turul meciului dintre echipele de 
box ale R. P. Polone și R. P. Ro
mine din „Cupă Europei". Gazdele 
au cîștigat cu scorul de 3-2, caliii- 
clndu-se pentru semifinale.

Premiul orașului Moscova la 
haltere a luat sfirșit cu victoria 
sportivilor sovietici, învingători la 
6 din cele 7 categorii. Un rezul
tat toarte bun a obținut la cat. 
grea halterofilul sovietic Leonid 
Jabotinski, care l-a înlocuit cu 
succes pe recormanul niondial Iuri 
Vlasov. La totalul celor trei sti
luri Jabotinski a ridicat 520 kg, cu 
20 kg mai mult decît americanul 
Schemanski, situat pe locul doi. Pe 
primul loc, la cat. semigrea s-a 
clasat Eduard Brovko (U.R.S.S.) — 
465 kg. Recordmanul mondial Billy 
March (S.U.A.) a fost al doilea 
cu 452,5 kg. Concurentul romin 
Lazăr Baroga s-a clasat pe locul 
4 cu 425 kg.

Selecționata de lupte liberă d 
R S. S. Ucrainene a obținut o 
frumoasă victorie internațională, 
clasindu-se pe primul loc în tur
neul international triunghiular de 
la Brașov. Luptătorii oaspeți au 
învins cu 7-1 echipa R. D. Germane 
și cu 5-3 echipa R. P. Romîne. 
Echipa R.P R. a învins cu 4 ’/s-3 V» 
puncte echipa R. D. Germane.

opus echipele Suediei și R. S. Ce
hoslovace. Neînvinsă, reprezenta
tiva Suediei avea toate șansele să 
ciștige titlul in cazul unei vic
torii. al unui meci nul cu Ceho
slovacia sau în eventualitatea că 
echipa Canadei Învingea repre
zentativa U.R.S.S. Dar toate cal
culele suporterilor echipei suedeze 
au iost răsturnate ieri după-amiază. 
In primul rînd echipa R. S. Ceho
slovace a Învins selecționata Sue
diei cu 3-2 (0-1, 3-0, 0-1), iar apoi 
Canada n-a reușit să tină piept 
echipei U.R.S.S. care a jucat ex
ceptional și a repurtat victoria cu 
4-2 (3-0, 1-0, 0-2).



Foloasele
întrajutorării

Ne scrie postul de corespondenți voluntari 
ai „Scinteii tineretului" de la „Postavăria

Romină" din Capitală

n vitrinele maga
zinelor de textile 
se află expuse și 
țesăturile lucrate 
de întreprinderea 
noastră „Postăvă- 
ria Romînă" din

Capitală. Exigențelor mereu 
sporite ale oamenilor muncii 
avem datoria să le răspundem 
cu mărfuri mai frumoase, de o 
calitate tot mai bună.

tn întreprinderea noastră lu
crează muncitori cu o mare ex
periență în producție și ală
turi de ei tineri care-și profe
sează meseria de 2—3 ani, ori 
alții care au ieșit de curînd de 
pe băncile școlii profesionale 
și care trebuie ajutați cu aten
ție să-și însușească temeinic 
tainele meseriei, tehnica nouă.

De curînd, în secția țesăto
rie, în cadrul unei adunări ge
nerale U.T.M. s-a discutat des
pre contribuția pe care o pot 
aduce tinerii la ridicarea cali
tății produselor. Cu acest pri
lej tînăra țesătoare Vasia Teo
dor a ridicat o problemă pen
tru noi foarte însemnată și a- 
nurne că nu ajunge ca tu să 
lucrezi bine, să dai produse de 
o calitate superioară. Trebuie 
să-ți ajuți și tovarășul de lîngă 
tine să lucreze bine, să-și însu
șească experiența înaintată.

Intervenția utemistei Vasia 
Teodor, precum și a altor ute- 
miști, a scos atunci în evidență 
necesitatea de a se stimula mai 
mult spiritul de întrajutorare 
între tineri, pentru creșterea 
răspunderii colective față de 
calitatea fiecărui produs.

Și într-adevăr, în ultima vre
me, felul în care s-au ajutat 
tinerii unul pe celălalt a contri
buit la ridicarea calitativă a 
muncii multora dintrei ei, la 
ridicarea unora la nivelul frun
tașilor.

Brigada condusă de Filofteia 
David, din care fac parte 14 
țesătoare, este una din brigă
zile fruntașe ale secției. Unele 
fete au absolvit școala profe
sională, altele au venit din di
ferite secții. Atît responsabila 
brigăzii, cît și muncitoarele cu 
o mai mare experiență urmă
resc îndeaproape munca tine
relor țesătoare. De Alexandrina 
Bogdan, de pildă, se ocu
pă chiar Filofteia David, deși 
ca responsabilă are în grija sa 
întreaga brigadă. Această tînără 
muncitoare a fost deseori aju
tată și de Gilica Ivan, a cărei 
experiență de 10 ani în mese
ria de țesătoare a devenit un 
bun al tuturor începătorilor din 
secție. Rezultatul ? Alexandrina 
Bogdan lucrează 
țesăturile ei trec 
care sînt supuse 
tehnic de calitate.

In fabrica noastră există 
toate condițiile ca tinerii să-și

acum bri- 
s-a situat 

Dar nu o-

însușească cît mai bine mese
ria pe care și-au ales-o. Maiș
tri, șefi de brigadă, muncitori 
mai vîrstnici împărtășesc cu 
dragă inimă tineretului bogata 
lor experiență. Ca și în secția 
țesătorie și în secția repansat 
întrajutorarea a devenit un 
fapt obișnuit. Brigăzile conduse 
de Constanța Răducanu și Eu
genia Popa sînt în întrecere. 
Evident, fiecare brigadă dore
ște să iasă prima în întrecere, 
să dea numai produse de cali
tate superioară. Pînă 
gada Eugeniei Popa 
în fruntea întrecerii.
dată le poți întîlni pe cele 
două șefe de brigadă sfătuin- 
du-se, împărtășindu-și reciproc 
experiența, ajutîndu-se. Și de 
pe urma acestei colaborări au 
de cîștigat cumpărătorii cărora 
li se vor oferi țesături de bună 
calitate, cît și repansatoarele 
din brigadă, care-și însușesc 
experiența bună, lărgindu-și 
orizontul cunoștințelor profe
sionale. Exemple asemănătoare 
poți întîlni în toate secțiile în
treprinderii noastre. Spiritul 
de întrajutorare, trăsătură a 
omului nou, înaintat, construc
tor al socialismului, caracteri
zează pe zi ce trece tot mai 
mulți tineri din întreprinderea 
noastră. Și totuși n-au fost fo
losite încă toate posibilitățile 
existente de transmitere a ex
perienței înaintate, care este 
și ea o formă a întrajutorării. 
Comitetul nostru U.T.M. a ma
nifestat puțină inițiativă în or
ganizarea unor întîlniri cu frun
tașii, a unor schimburi de ex
periență între brigăzile din în
treprindere, n-a generalizat 
procedeul ca de tinerii mai pu
țin stăpîni pe meserie să se 
ocupe tineri fruntași în pro
ducție, n-a făcut cunoscute 
larg rezultatele obținute de 
diferite colective în urma în
trajutorării. Observarea atentă 
a formelor simple și directe de 
întrajutorare pe care Ie găsesc 
tinerii în procesul muncii de 
fiecare zi, va sugera comitetu
lui U.T.M. și alte măsuri meni
te să ridice masa largă a tine
rilor la nivelul celor mai buni 
muncitori.

DORIN GAVRILĂ 
inginer

ELENA GALU 
lesătoart

I Noua școală medie din co- j 
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Spectacole
la

Deseori, artiști ai teatrelor 
clujene pot fi îiitîlniți in sa
tele și comunele regiunii dind 
spectacole in fața colectiviști
lor, mecanizatorilor și intelec
tualilor. De la începutul Stagi
unii, colectivele acestor teatre 
au susținut în peste 60 de sate 
și comune aproape 100 de 
spectacole cil piesele : „Domni
șoara N'astăsiâ” de G. M. Zam- 
firescu, 
Cehov, 
Istrati,
Drăgușanu, și altele.

Cu ocazia deplasărilor, ac-

„Unchiul Vania” de 
„Milionarii” de Ion 
„Fiicele” de Sidonia

bine, acum 
examenul la 
la controlul

Sesiuni de constituire 
a sfaturilor populare

In cele 222 de comune și 3 
orașe raionale din regiunea 
Iași s-au încheiat sesiunile de 
constituire a sfaturilor popu
lare. După alegerea comitete
lor executive și a comisiilor 
permanente, cei 6 778 de depu- 
tați comunali și cei 175 depu- 
tați orășenești nou aleși au a- 
doptat planurile de măsuri 
pentru buna desfășurare a 
campaniei agricole de primă
vară și întărirea economico-or- 
ganizatorică a gospodăriilor a- 
gricole colective, pentru înfăp
tuirea unor lucrări cu carac
ter edilitar și gospodăresc.

(Agerpres)

Lucrările sesiunii
adunării generale

a Academiei R. P. R
Consiliului de Miniștri

al R.P. Romine a însărcinatului

Vizitele delegației Tineretului Liber German 
în țara noastră

Luni dimineața au început 
lucrările sesiunii adunării ge
nerale a Academiei R.P.R.

La sesiune participă membri 
titulari și membri corespon
denți ai Academiei R. P. 
Romîne. Iau parte, de aseme
nea, miniștri, conducători ai 
institutelor de cercetări ăle 
Academiei și institutelor de
partamentale, cercetători știin
țifici, cadre didactice din 
învățământul superior și alți 
oameni de știință și cultură.

în prezidiul sesiunii au luat 
Ioc tovarășii: Ion Gheorghe 
Maurei-, Alexandru Bîrlădea- 
nu, Athanase Joja, Iorgu Ior
dan, Ilie Murgulescu, I. S. 
Gheorghiu, Gh. i 
sești, Ștefan Milcu 
ghe Mihoc.

Lucrările sesiunii 
deschise de acad. 
Joja, președintele Academiei 
R. P. Române.

Participanții la sesiune au 
păstrat un moment de recule
gere în memoria membrilor 
Academiei, decedați în timpul 
care a trecut de la ultima se
siune.

In
acad. Ștefan Milcu, secretar 
prim al Academiei R. P. Ro-

Ionescu Si- 
i și Gheor-

au fost 
Athanase

continuarea ședinței.

mine, a prezentat raportul 
activitate al Academiei R. 
Romîne pe anul 1962.

Acad. Vasile Malinski, secre
tar prim adjunct al Academiei 
R. P. Romîne, a prezentat 
apoi proiectul planului de cer
cetări științifice pe anul 1963.

După-amiază au început 
dezbaterile asupra raportului 
de activitate și a proiectului 
planului de cercetări știin
țifice.

Au luat cuvîntul academi
cienii Miron Nicolescu, Raluca 
Ripan, Cofneliu MiklOsSi; Mi
hai Ionescu, Alexandru Priad- 
cencu, Ion Făgărășanu, mem
bri corespondenți ai Academiei 
R. P. Romîne ; acad. Alexan
dru Rosetti, Nicolae Teodorea- 
nu, membru corespondent al 
Academiei R. P. Romîne; 
acad. Eugen Bădărău ; Ștefan 
Nădășan, membru corespon
dent al Academiei R. P. Ro
mine, președintele Comitetu
lui pentru tehnica nouă ; aca
demicienii Andrei Oțetea, Eu
gen Macovschi, Alexandru 
Graur și Constantin Dincules- 
cu, membru corespondent al 
Academiei R. P. Romîne.

Lucrările sesiunii continuă.

de 
P.

(Agerpres)

cu afaceri al Finlandei
Luni 18 martie 1963, pre

ședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Romîne, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit în audiență de 
prezentare pe noul însărcinat 
cu afaceri al Finlandei, Martti 
Johannes Salomies.

A fost de față Mircea Malița, 
adjunct ăl ministrului afaceri
lor externe.

(Agerpres)

r

vacantei de>

primăvară

-am ihtilnit din nou 
cu prietenul meu, 
participantul 
concursul 
cartea”. Avea 
braț romanul 
Titus

„Străinul”. Părea 
L-am întrebat:

— S-a întimplat ceva ?
— Nu. Nimic deosebit, 

după ce parcurgi paginile 
roman ca acesta, rămîi tulburat. 
Mi se pare un lucru firgșc. O 
carte care oglindește realist ade
vărul vieții și-ți comunică un 
mesaj înalt, găsește întotdeauna 
ecouri răscolitoare în sufletul ci
titorului. Evident dacă e bine 
scrisă, dacă realitatea e reflecta
tă in formele artistice cele mai 
elocvente, dacă eroii sînt reali
zați la nivelul memorabilului, 
„Străinul” e o astfel de carte. E 
greu să uiți întîmplările drama
tice prin care e silit să treacă 
Andrei Sabin și să nu participi 
cu simpatie la procesul lui de 
clarificare ideologică.

— Dar „Străinul” nu e numai 
romanul unui adolescent. E, in 
fond, romanul unei generații, ro
manul tinerilor intelectuali care, 
la 23 August 1944 aveau vîrstă 
lui Andrei Sabin și căutau înfri
gurați drumul spre lumină, spre 
adevăr. E, dacă vrei, reflectarea 
in frescă a unuia din cele mai im
portante momente ale istoriei 
noastre, momentul prăbușirii do
minației fasciste și al începutu
lui unei noi epoci, epoca libertă
ții și democrației adevărate. Ro
manul ne relevă reacțiile diferi
telor clase sau categorii sociale 
la evenimentele politice contem
porane insistînd pe larg asupra 
modului de viață al burgheziei, 
asupra jocului ei duplicitar (a- 
mintește-ți de manevrele repre
zentanților partidelor istorica 
cind aceștia văd că se clatină 
„șandramaua”), ne dezvăluie as
pecte caracteristice ale relațiilor 
de exploatare existente la sate,

la 
„Iubifi 

sub 
lui 

Popovici, 
emoționat.

Dar 
unui

Delegația Tineretului 
German, condusă de 
Konrad Naumann, secretar al 
C.C. al Tineretului Liber Ger
man, care la invitația C.C. al 
U.T.M. se află în țara noa
stră, a vizitat Uzinele „23 
August”, Fabrica de confecții 
și tricotaje, Palatul Pionieri
lor, Școala medie nr. 11 și

și concerte
sate

Liber 
tov.

alte obiective economice și so- 
cial-fcultuirale din Capitală, 
precum și Rafinăria nr. 3 Te- 
leajen, Uzinele de Tractoare și 
Centrul școlar profesional 
„Steagul Roșu“ din Brașov, 
Fabrica de încălțăminte „Ja- 
noș Herbak“ și Centrul Uni
versitar din Cluj. De aseme
nea, delegația a mai vizitat 
Centrala hidroelectrică de la 
Bicaz. Uzinele de fire și fibre 
sintetice de la Săvinești și 
Combinatul Chimic de la 
Borzești.

Vizita delegației în țara 
noastră continuă.

Cocteil la Ambasada R. P. Polone
Luni după-amiază, Janusz 

Zambrowicz, ambasadorul R.P. 
Polone în R.P. Romină, a ofe
rit un cocteil la sediul amba
sadei cu prilejul plecării sale 
definitive din R.P. Romînă.

Au participat Grigore Gea- 
rnănu, secretarul Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne, Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, Ilie Murgu- 
lescu și Gogu Rădulescu, fni-

niștri, Constanța Crăciun, pre
ședintele Comitetului de stat 
pentru cultură și artă, condu
cători ai unor instituții centra
le și organizații obștești, oa
meni de știință și cultură, ge
nerali și ofițeri superiori.

Au luat parte șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă și alți membri 
ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

torii s-au întâlnit cu artiști .ă- 
matori de la sate, dindu-le în
drumări în alegerea reperto
riului, pregătirea și interpre
tarea spectacolelor.

In aceeași perioadă, au joși 
oaspeții colectiviștilor și nu
meroase echipe artistice de a- 
matori din întreprinderile și 
instituțiile clujene. Numai îh 
luna februarie echipele de a- 
matori ale Atelierelor de repa
rat material rulant „16 Fe
bruarie*, Uzinelor de pielărie 
și încălțăminte, Sfatului popu
lar regional, Institutului peda
gogic de 3 ani și altele au pre
zentat în satele Flore ști, Fe- 
leac, Apahida, Cojocna, Dez- 
mir, Baciu etc. peste 90 de con
certe de muzică populară și 
ușoară, spectacole cuprinzind 
dansuri ardelenești și din alte 
regiuni ale țării etc.

(Agerpres)

comunei
Cineclubul

La căminul cultural „Avram 
Iancu”, din comuna fjepreuf, s-a 
prezentat zilele acestei cel de-al 
doilea film realizat de cineclu
bul din comună. Acest cineclub, 
primul format în satele regiunii 
Crișana, cuprinde, alături de ca
dre didactice, tractoriști și co
lectiviști din comună. Filmul 
prezentat oglindește imagini de 
la festivitatea unificării celor 
două G.A.C. din localitate, pre
cum și aspecte din munca și via
ța colectiviștilor.

Sînt în curs de formare cine- 
cluburi în comuna Nușfalău și in 
alte sate din regiune.

(Agerpres)

Soare de primăvarh

Foto: O. PLECĂM

Cadrele didactice tinere 
și calificarea profesională

(Urmare din pag. I)

de muncă pentru etapă examene
lor de '„minim” precum și pentru 
elaborarea dizertației. Șefii de 
catedră controlează periodic în
deplinirea acestor planuri și â- 
tuiici cînd aspirantul a ajuns în 
perioada elaborării dizertației 
este solicitat să prezinte referate 
în care supune discuției respecti
vului colectiv de catedră rezul
tatele parțiale obținute în tra
tarea temei alese.

în afară de aceasta, facultățile 
institutului pun la dispoziția as
piranților, în vederea temeinicei 
lor pregătiri, materiale pentru 
experiențe, utilaje și aparatura 
modernă de cercetare precum și 
materialul bibliografic necesar. 
D© asemenea, pentru specializa
rea unor cadre tinere în dome
nii mai noi de cercetare am pri
mit din partea Ministerului în- 
vățămîntu-lui sprijinul necesar 
pentru trimiterea acestora în 
străinătate. Așa am ajuns ca în 
momentul de față să avem opt 
aspiranți la studii peste hotare.

Vreau să subliniez faptul îm
bucurător că un numai* tot mai 
mare de cadre didactice tinere se 
înscrie la aspirantură, folosind 
din plin acest organizat sistem 
de continuă ridicare a nivelului 
profesional și dovedind astfel că 
au înțeles pe deplin răspunderea 
ce le revine de a deveni buni pe. 
dagogi, cu o înaltă pregătire ști
ințifică.

Un eficient mijloc de ridicare 
a calificării profesionale a cadre
lor didactice îl constituie și prac
tica în producție care se desfă
șoară în mod planificat în mările 
ceptre industriale ca Reșița, Hu
nedoara, Brașov etc., cît și pe 
marile șantiere de construcții ale 
țării. Avînd în vedere că multe 
cadre didactice tinere au intrat 
în îhvățăinîntul superior imediat

u-

după absolvirea institutului, a- 
ceaâtă veritabilă școală de ridi
care a calificării profesionale, 
care este prâctica în producție, 
se dovedește deosebit de utilă, 
în cele patru cicluri anuale, de 
cîte trei luni, cît durează acea
stă activitate, tinerii noștri asi
stenți și șefi de lucrări au posi
bilitatea că cunoască bine proce
sele tehnologice, mașinile și
neltele folosite precum și cele 
mai avansate metode de muncă. 
De aceea, conducerea institutu
lui, sub îndrumarea comitetului 
de partid, se preocupă ca abso
lut toate cadrele didactice tinere 
să efectueze, cu rezultate cît mai 
bune, această utilă practică în 
producție.

Însfîrșit, una dintre cele mai 
largi forme de perfecționare a 
cadrelor didactice, de continuă 
ridicare a nivelului lor profesio
nal o constituie activitatea știin
țifică planificată ce se desfășoa
ră în cadrul institutului. S-au 
depus, în acest sens stăruitoare 
eforturi ca munca de cercetare 
științifică să fie continuu îmbu
nătățită. Astfel s-a renunțat în 
largă măsură la temele de impor
tanță minoră, stabilindu-se în ac
tivitatea de cercetare o linie cu 
perspectivă clară izvorîtă din ne
cesitățile 
în cadrul 
stabilit uti 
cercetare, ca de exemplu, în do
meniul mașinilor hidraulice, în 
sudură, acționări electrice, chi
mie anorganică, bazele electro
tehnicii etc. Multe din colective
le de cercetare se orientează spre 
domenii de mare actualitate cum 
sînt cavitația mașinilor hidrauli
ce, încercări de fluaj, tehnologia 
compușilor macromolecular!, con
strucția mașinilor electrotehnice 
de calcul etc.

Colectivele de cercetare, âlcă-

economiei naționale, 
fiecărei catedre s-a 
domeniu precis de

tuite diii numeroase cadre di
dactice, constituie pentru ele- 
mfeiitele litiere din învățăriiîntul 
superior un eficient mijloc de 
ridicare a calificării profesiona
le datorită spiritului de colabo
rare care domnește în aceste co
lective, precum și interesantei 
tematici abordate. Astfel, colec
tivul catedrei de mașini hidrau
lice, condus de prof. ing. Anton 
Ion, se ocupa de problema cavi- 
tației la mașinile hidraulice, iar 
colectivul condus de prof. ing. 
Rogojan Alexandru lucrează în 
problema construirii mașinilor 
electronice de calcul pe bază de 
ferite romînești.

Tot în sprijinul calificării ca
drelor didactice tinere se orga- 

* uizează și lecții de probă, care 
BÎnt încredințate asistenților, în 
afara obligațiilor de seminar și 
laborator. 0 formă eficientă fo
losită în același scop o consti
tuie și organizarea preseminarii- 
lor. La catedra de mecanică teo
retică, de exemplu, sînt stabilite 
ore precise în care șeful de ca
tedră discută cu asistenții și 
șefii de lucrări toate problemele 
care vor trebui seminarizate în 
săptămîna respectivă.

Am trecut în revistă principa
lele forme folosite de institutul 
nostru în acțiunea de creștere și 
formare a tinerelor cadre didac
tice, tocmai pentru a scoate în 
relief vastele posibilități care 
stau astăzi la îndemîna tinerelor 
cadre didactice 
învățămîntul 
obligația de 
a se strădui 
căile pentru 
mai înalte 
nale.

care predau în 
superior și care au 

mare răspundere de 
mereu și pe toate 

obținerea unei cit 
calificări profesio-

Primăvara aduce școlarilor o 
bucurie în plus : vacantă cu 
cortegiul ei de activități in

teresante și recreative, pregătite 
cu grijă, din vreme, de școală, de 
organizația de pionieri, de părinți.

Deși vacanța n-a început încă, 
știm de pe acum cum o vor pe
trece numeroși școlari din Capitală, 
cu ajutorul Palatului pionierilor.

Mai întîi, excursiile. Cele 
excursii organizate de palat 
oferi pionierilor posibilitatea 
cunoască mai bine noua Înfățișare 
a Bucureștiului și a împrejurimilor, 
sale, marile realizări ale regimului 
nostru democrat-popular. In ace
lași scop, se Va organiza și ufi 
concurs în mai multe etape cu 
tema : „Să cunoaștem orașul Bucu
rești, capitala patriei noastre so
cialiste". Deci aten/ie pionieri : 
pregătifi-vă și participați în număr 
mare ia acest concurs!

în programul manifestărilor or
ganizate de Palatul pionierilor în 
această vacantă ziua de 31 mar
tie se anunță deosebit de bogată. 
Astfel, la ora 10 va avea loc o 
șezătoare literară cu temă : „Fapte 
pionierești". La aceeași oră, dar 
pe scena Casei de cultură a tine
retului din raionul „Tudor Vladi. 
mirescu“, Palatul pionierilor orga
nizează îuh proces literat pe mar
ginea cărții „Am fagii de acasă" 
de Nicufă Tărtase. Surpriza ? Pro
cesul literar va avea Ioc în pre
zență scriitorului. în limp ce iubi, 
lorii literaturii vor judeca faptele 
ei oilor lui Nicufă Tănase, pe aleile 
parcului palatului sportivii se voi 
întrece în cadrul crosului primă
verii. După care și unii și ceilalți 
— în total peste 1 000 de pionieri 
și școlari ■— vor participa în să
lile de sport la frumosul carnaval 
al primăverii. Programul nu-1 di
vulgăm -, vă asigurăm însă că veți 
petrece minunat I

Ca în iiecare vacantă, sala mică 
tie festivități va. găzdui spectacole 
tile teatrului de păpuși, in sula de. 
teatru timp de 4 zile vor rula filme 
pentru "copiii’‘îuiiilȘrlȚ’' sporlWul 
vor patifiripă la ăifeitW cohciîrstiri 
dintre care unul cu un program 
complex organizat între Palatul 
pionierilor și Casa pionierilor din 
Ploiești.

Și totuși n-am epuizat încă seria 
acțiunilor frumoase, interesante pe 
care le vor găsi pionierii în zilele 
vacanței țn palatul lor. La 30 mar
tie vor putea participa la simpozio. 
nul „Munca, o chestiune de o- 
noare", la 2 aprilie la concursul dS 
cîntece și poezii închinate patriei 
și partidului, în alte zile la muncă 
patriotică. Zilele tradiționale ale 
pădurii, păsărilor, plantării pomi
lor, vor oferi micilor naturaliști 
posibilitatea aplicării și adlncirii 
cunoștințelor lor despre natură.

Așadar, pionieri și școlari, va
canța vă așteaptă. După eforturile 
din acest trimestru, încununate de 
rezultate bune la Învățătură și 
discifriină, avefi prilejul să vă o- 
dihnifi, să 
știnfele, să 
uitat.

15
voi 

să

vă îmbogățiți cuho- 
pe trece ți clipe de ne-

M. VIDRAȘCU

se ocupă de situația din școli și 
armată, subliniază diferitele mo
dalități în care se ducea lupta 
antifascistă, ne introduce în me
diul muncitoresc, aflat sub in
fluența directă a partidului co
munist. Aria tipologică a roma
nului e, de aceea, foarte vastă, 
ca și aria lui tematică. Pornind 
de la cele spuse, ar fi mai nime
rit, poate, să numim „Străinul” 
un roman antifascist, pentru că 
ținta lui Titus Popovici e, în 
principal, de a reflecta cum sub 
presiunea evenimentelor „șan
dramaua” regimului burghezo- 
moșieresc, a regimului fascist, se 
surpă ca un castel de cărți. Isto
ria nu poate fi oprită nici de

velatoare, folosită de romancier. 
Titlul cărții are și el o evidentă 
valoare simbolică. Aparent, ea 
s-ar referi numai la condiția mo
rală a lui Andrei Sabin. în rea
litate, sfera națională a cuvântu
lui e mult mai cuprinzătoare : 
„străini” se simt în societatea 
butgheză toți exploatații, umili- 
ții și asupriții, toți cei animați de 
idealuri generoase, fie ei luptă
tori activi pentru dreptate și li
bertate, fie numai oameni nemul
țumiți de starea de lucruri exi
stentă. Unii (comuniștii) au des
coperit mai repede acest adevăr 
și știu ce e de făcut pentru a 
schimba situația și a pune bazele 
unei vieți noi, fericite. Alții (ca

cietatea tirierilor din „ lumea 
bună” Andrei, începe să aibă 
pentru întîia oară sentimentul că 
e „străin”. Mai tîrziu, după pri
mele convorbiri cu Ardeleanu, 
prinde să înțeleagă problemele 
intr-un sens mult mai larg și mai 
profund: „sîntem niște străini în 
propria noastră țară”. Pentru ca, 
imediat după 23 August 1944, în 
focul batătîei de clasă, să-și cla
rifice și mai mult pozițiile. A- 
dolescenlul cu tendințe honcbn- 
formiste din primăvara lui 1944, 
ajunge astfel, în toamna aceluiași 
an să înțeleagă fenomenele so
ciale în esența lor și să se alătu
re luptei organizate, condusă de 
partidul comunist, tn ultimele

noastră pe marginea operei lui 
Titus Popovici s-ar putea pre
lungi. Aș vrea să-ți mai pun doar 
două întrebări. Prima : care so
cotești că sînt episoadele nodale 
ale „Străinului’". A doua...

— O clipă. Să încerc să-ți răs
pund ta prima întrebare, deși 
răspunsul, prin forța împrejură
rilor, e greu de dat. Nu uita că 
ronțăitul abordează probleme nu
meroase, că acțiunea e arbores
centă, că în țesătura*: ei se pe
rindă multe personaje și că, 
practic, fiecare episod și fiecare 
erou își are un rol bine determi
nat în economia narațiunii. Sub 
raportul construcției, „StrămuV* 
vădește o măiestrie pe care mulți

DRUMUL IUI ANDREI SARIN
Convorbire cu un participant 

la concursul „Iubiți cartea"

hitleriste sau hortyste^ 
politicieni anacronici ca

trupele 
nici de
Papp de Zerind, Motzeanu sau 
Varga, nici de comisari de poli
ție ca Benea, nici de prefecți ca 
Belega sau chiaburi ca Cloambeș, 
nici de singeroasele „gărzi” ale 
lui luliu Maniu. Există o forță 
conștientă că viitorul îi aparține. 
E forța clasei muncitoare, repre
zentată de furca sau de Arde
leanu, forța comuniștilor, în ju
rul căroră se stringe tot ceea ce 
are mai bun, mai cinstit, po
porul.

—- „Șandramaua” mi se pare o 
metaforă bine aleasă pentru a 
desemna rînduieli sociale aflate 
în stadiul agoniei lor.

—■ Nu e singura metaforă rt-

Andrei) il intuiesc doar, pentru 
ca, in cele din urmă să depășea
scă simpla fază a constatării de
venind ei înșiși militanți activi 
în lupta pentru dărimarea defi
nitivă a „șandramalei”. Biogra
fia lui Andrei e, în privința a- 
ceasttt, deosebit de instructivă. 
Mă gîndesc, firește, la perioada 
relativ scurtă asupra căreia in
sistă romanul. Și pentru că pro
blemele îți sînt, oricum, cănos- 
cute, n-am să-ți amintesc decit 
de cîteva momente. Cînd Andrei 
scrie în lucrarea pentru care a- 
bea să fie eliminat că „are să se 
ducă dracului toata șandramaua 
asta”, gestul traduce o revoltă 
încă anarhică. In casa lui Varga, 
la puțin timp după asta, în so-

pagini ale romanului el devine, 
de altfel, utefist. Nu e singurul 
personaj al cărții care evoluează 
de la revoltă anarhică la lupta 
organizată.

— Te referi, probabil, la Mitru 
Măț.

— Da, dar cu rezărva că în 
„Străinul” Titus Popovici se mul
țumește doar să schițeze primele 
acorduri ale unei evoluții care ii 
va reține atenția cu deosebire în 
„Seteă”, Cele două romane se 
complinesc de altminteri: o se
rie de personaje pasagere din 
primul devin, în cel de al doilea, 
eroi centrali. Citind „Setea” în
țelegi și mai bine „Străinul”. Și 
invers. ^

-- Fără îndoială, convorbirea

confrați o pot invidia. însușirea 
creatoare a tradiției clasice (a 
lui Rebreanu și Slavici mai ales) 
e evidentă. Dar, să ne reîntoar
cem la întrebare. Fără să am 
pretenția că epuizez lista, ți-aș 
recomanda să încerci să grupezi 
bogatul material epic al romanu
lui în jurul următoarelor episoa
de : momentul înfruntării de că
tre Andrei a consiliului profe
soral, vizita lui la familia Var
ga unde sînt adunați tineri co
legi din lumea burgheziei, con
sfătuirea notabilităților orașului 
acasă la Papp de Zerind, discu
ția dintre Jur 6a și capii politici 
locali ai partidelor istorice,, in
tervenția lui Andrei în conflictul 
dintre Mitru Moț și Cloambeș,

convorbirile lui cu Ardeleanu, 
lupta muncitorilor pentru a îm
piedica demontarea uzinei de că
tre hitleriști, petrecerea 
subsolul prefecturii, 
refugiului, întâlnirea lui Andrei 
cu „gărzile” lui Maniu, 
lui cu grupul de reacționari hu
ligani. Lista poate fi, bineînțeles, 
mult îmbogățită. Dar operația 
aceasta vei face-o probabil și 
singur.

— Evident. A doua întrebare 
are un caracter mai indiscret. 
Nu știu de ce, citind „Străinul” 
am avut impresia că romanul cu
prinde multe elemente autobio
grafice. Mă înșel ?

— Nu e numai impresia duini- 
tale. Trebuie să-ți spun însă că 
orice carte izbutită îți dă o atare 
senzație. Mai ales de cînd Flau
bert a mărturisit că „Doamna 
Bovary sînt eu”, există tendința 
de a căuta să-l identificăm pe 
autbr în avatarurile vreunuia 
din personaje. A stabili însă 
relații de echivalență între bio
grafia scriitorului și opera sa e, 
practic, un act gratuit. Ceea ce 
nu înseamnă că Titus Popovici 
nu relatează întâmplări cărora 
le-a fost martor sau, poate, erou. 
Așa cum nu e imposibil ca per
sonajele cărții sale să aibă ca 
punct de plecare modele reale. 
Dar operația aceasta s-o lăsăm 
mai bine pe seama istoricilor li
terari care, peste ani, vor avea 
grijă să analizeze și sub acest 
raport romanul lui Titus Po
povici.

Acțiunea „Străinului” e locali
zată într-un oraș de pe Mureș, 
în același oraș și cam în același 
timp se petrec și evenimentele 
narate de Francisc Munteanu în 
„Statuile nu rid niciodată”. 
N-ai vrea ca data viitoare să 
discutăm romanul acesta ? Am 
impresia că am rămînea în temă. 
Măcar parțial.

— De acord.

din 
odiseea

bătaia

AUREL MARTIN

Omul merge după soare
SĂPTĂM1NA VIITOARE PE ECRANE 

în regia Iui Mihail Kalik

■ '

I
O producție a studiourilor sovietice <

Film despre copii pentru adulți. Revelațiile unui băiețaș') 
care descoperă lumea mergînd pe urmele razelor aurii ale? 
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antidemocratice din Irak!
Mitingul studenților clujeni

■ B
st Casa de cultură 
a studenților din 
Cluj a avut loc un 
miting de protest 
împotriva repre
siunilor antidemo
cratice din Irak.

Sute de studenți și cadre di
dactice și-au exprimat solida
ritatea lor cu încercatul popor 
irakian, care luptă pentru li
bertate, democrație și o viață 
mai bună, împotriva valului 
de teroare dezlănțuit de cercu
rile reacționare din Irak. La 
miting a răsunat cu putere ce
rința de a se pune capăt cri
melor sîngeroase la care se 
dedă reacțiunea irakiană și că
rora le cad victimă mulți din 
cei mai buni fii ai poporului 
irakian.

Prof. univ. Victor Preda, 
prorector al Institutului me- 
dico-farmaceutic, a subliniat 
în cuvîntul său că cercurile 
reacționare din Irak, folosind 
lozincile anticomunismului, se 
răfuiesc cu patrioții irakieni, 
luptători încercați pentru li
bertatea și fericirea poporului 
lor. Cu o deosebită furie sînt 
exterminați comuniștii, apără
tori hotărîți ai intereselor ce
lor mai largi mase populare. 
Fărădelegile din Irak nu folo
sesc decît reacțiunii și impe
rialismului.

în continuare, vorbitorul a 
arătat că nici un fel de teroa
re, de persecuție, de schingiu
iri nu vor putea îngenunchia 
gloriosul popor al Irakului, 
călit în lupta dîrză și îndelun
gată împotriva imperialismu
lui. Cadrele didactice din cen
trul universitar Cluj condam. 
nă cu vehemență represiunile 
sîngeroase din Irak și cer în
cetarea imediată a terorii la 
care este supus poporul aces
tei țări.

Ioana Bogdan, studentă la 
Universitatea din Cluj, a ex
primat solidaritatea studenți- 
mii clujene cu tineretul și po
porul irakian. Represiunile la 
care sînt supuși patrioții în 
Irak încalcă cele mai elementa
re drepturi ale omului și amin
tesc de zilele întunecate ale 
terorii fasciste. Prigoana crîn- 
cenă organizată împotriva co
muniștilor, a celorlalte forțe 
patriotice și democratice, ser
vește numai reacțiunii și ma
rilor monopoluri imperialiste,

care încearcă prin asemenea 
mijloace sîngeroase să-și asi
gure dominația în Irak. înfie- 
rînd actele inumane săvîrșite 
de reacțiunea irakiană, ne ex
primăm, în același timp, pro
funda convingere că încerca
tul și curajosul popor al Ira
kului va izbuti să ducă la vic
torie nobila cauză a libertății, 
democrației și progresului. 
Plutoanele de execuție și ne
legiuirile nu vor putea stăvili

lupta hotărîtă a poporului 
irakian. Vorbitoarea a încheiat 
cerînd să înceteze imediat a- 
trocitățile ce sînt comise îm
potriva patrioților irakieni.

Gîndurile și simțămintele 
sutelor de studenți și cadre 
didactice din Cluj și-au găsit 
expresie într-o moțiune care 
condamnă sîngeroasele repre
siuni săvîrșite în Irak împotri
va forțelor patriotice.

S. E.

* Sr

Luni după-amiază, în ha
lele de montaj-vagoane de la 
Uzinele „GRIVIȚA ROȘIE” 
din CAPITALA, aproape 6 006 
de muncitori, ingineri, tehni
cieni și funcționari s-au în

trunit pentru a protesta îm
potriva 
roase la 
mentele 
tice din

„De mai bine de o lună de 
zile — a spus în cuvîntul său 
Nicolae Domnișan, președin
tele comitetului sindicatului 
,,'G’rivița Roșie”, cei mai buni 
patrioți ai Irakului, oameni 
progresiști, partizani ai păcii, 
comuniști, activiști de seamă 
ai organizațiilor obștești, sînt 
arestați și omorîți fără nici o 
vină. Față de aceste fărăde
legi, muncitorii din uzina 
noastră protestează cu toată 
hotărîrea și cer să se pună de 
îndată capăt tuturor persecu
țiilor îndreptate împotriva 
forțelor democratice și progre
siste din Irak, a încheiat vor
bitorul.

Condamnînd acțiunile sama
volnice săvîrșite în Irak, Ale
xandru Dumitrașcu, din secția 
turnătorie, a arătat printre al
tele : „întregul nostru colectiv 
de muncă este profund indig
nat de acțiunile antiumane ce 
se săvîrșesc împotriva celor 
mai buni fii ai poporului a- 
cestei țări. Represiunile împo
triva forțelor patriotice lovesc 
direct în independența națio
nală a Irakului, împiedică dez
voltarea politică, socială și 
economică a acestei țări”.

„Femeile din uzinele „Gri- 
vița Roșie” — a spus frezoa- 
rea Elena Mateescu, își ală
tură glasurile lor la protestul 
milioanelor de oameni cinstiți

represiunilor sînge- 
care sînt supuse ele- 

patriotice și democra- 
Irak.

care în- 
antide- 
Pentru
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din lumea întreagă, 
fierează represiunile 
mocratice din Irak, 
oricine a devenit limpede că, 
asasinând pe comuniști, lovind 
în partidul clasei muncitoare 
se încalcă direct interesele vi
tale ale poporului și, prin a- 
ceasta, se face jocul cercurilor 
imperialiste interesate în ex
ploatarea bogățiilor acestei 
țări”.

în numele muncitorilor tîm- 
plari din această uzină, Petre 
Preoteasa a spus : „Noi, care 
am trăit sub dictatura și ex
ploatarea burghezo-moșiereas- 
că, care știm ce înseamnă Cru
zimile fasciste, înțelegem su
ferințele prin care trece astăzi 
poporul irakian și de aceea 
sîntem alături de el. îmi ex
prim convingerea că forțele 
democratice din Irak vor birui 
și această încercare, vor ridica 
sus steagul libertății și inde
pendenței naționale”.

Un miting asemănător a a- 
vut loc și la Uzinele „1 MAI” 
din PLOIEȘTI. Printre cei 
care au luat cuvîntul cu acest 
prilej se numără și tehnicianul 
Vasile Toma.

„Față de năzuințele legitime, 
de libertate, pentru o viață 
nouă și independență națio
nală, ale poporului irakian — 
a spus el — autoritățile ira
kiene, sprijinite direct de re
acțiunea străină, au instaurat 
un regim de teroare sângeroa
să, aruneînd în închisori, su- 
punînd la torturi și schingiu
iri pe cei care s-au ridicat în 
apărarea intereselor și liber
tăților poporului. Alături de g 
toți oamenii muncii din patria 
noastră înfierez acțiunile tero
riste din Irak”.

(Agerpres)

GENEVA 18 — Trimisul special 
Agerpres, C. Benga, transmite: 
La 18 martie a avut loc cea de-a 
110-a ședință plenară a Comitetu
lui celor 18 state pentru dezarma
re, care s-a desfășurat sub pre
ședinția lui M. Imru, delegatul 
Etiopiei. In cadrul ședinței au luat 
cuvîntul reprezentanții Bulgariei, 
Nigeriei, S.U.A. și Uniunii So
vietice.

M. Tarabaonv, șeful delegației
R. P. Bulgaria a criticat eforturile 
puterilor occidentale îndreptate in 
direcția creării unor forțe nucleare 
multilaterale în cadrul N.A.T.O., 
arătînd că aceste acțiuni repre
zintă o mare primejdie pentru 
pacea lumii. Apoi delegatul bul
gar a scos în evidență faptul că 
efectuarea în continuare de către
S. U.A. a experiențelor subterane 
atomice în Nevada, demonstrează 
contradicția dintre declarațiile re
prezentanților acestor țări la con
ferință și faptele reale.

Reprezentantul Nigeriei, M. T. 
Mbu. a cerut comitetului să conti
nue discutarea problemelor legate 
de încheierea unui acord privind 
interzicerea experiențelor cu arma 
nucleară, subliniind în același 
timp că un asemenea acord ar 
constitui un pas important spre 
rezolvarea problemei dezarmării 
generale și totale. El s-a pronun
țat cu hotărîre împotriva experien
țelor cu arma nucleară pe care 
Franța intenționează să le efectu- 
ieze în Sahara și și-a exprimat 
speranța că experiențelor de acest 
gen li se va pune capăt definitiv.

Cuvîntarea delegatului S.U.A.,

Stelle, a confirmat din nou tendin
ța acestuia de a antrena comitetul 
in discuții sterile în jurul unor 
probleme tehnice minore legate de 
efectuarea controlului și de a în- 
mormînta astfel orice posibilitate 
de a scoate tratativele din impas.

Luînd cuvîntul, reprezentantul 
U.R.S.S., Țarapkin, a subliniat încă 
o dată faptul că Uniunea Sovietică 
nu a refuzat să discute amănun
tele tehnice ale inspecțiilor, dar 
acest lucru trebuie făcut după ce 
va fi realizată o înțelegere în 
problema principală, și anume, 
stabilirea numărului acestor ins
pecții. El a respins încercările pu
terilor occidentale și în special ale 
S.U.A. de a împinge tratativele pe 
făgașul discutării detaliilor tehnice 
ale inspecțiilor și mai departe, 
spre impas. Refuzul S.U.A. de a 
accepta propunerile de compromis 
ale Uniunii Sovietice, privind nu
mărul de două pînă la trei inspec
ții anuale la fața locului — a sub
liniat Țarapkin — și insistența 
acestora asupra discutării detalii
lor de ordin tehnic ale inspecțiilor, 
ne face să credem că S.U.A. re
curg la o tactică obstrucționistă 
în desfășurarea tratativelor de de
zarmare.

în încheierea discursului repre
zentantul sovietic și-a exprimat re
gretul pentru faptul că S.U.A. și 
aliații occidentali ignorează pro
punerile de compromis ale Uniu
nii Sovietice menite să netezească 
drumul spre realizarea unui acord 
privind interzicerea experiențelor 
atomice.

Continuă greva
minerilor francezi

INFORMAȚII
Luni dimineața a părăsit Ca

pitala, îndreptîndu-se spre pa
trie, delegația condusă de Wlo- 
dimierz Sokorski, președintele 
Comitetului de radiodifuziune 
și televiziune al R. P. Polone, 
care a semnat noua convenție 
de colaborare cu Radiotelevi- 
ziunea romînă.
La aeroportul Băneasa, mem

brii delegației au fost salutați 
de Ion Pas, președintele Comi
tetului de radiodifuziune și te
leviziune de pe lîngă Consiliul 
de Miniștri al R. P. Romîne.

Au fost prezenți Janusz 
Zambrowicz, ambasadorul R- P. 
Polone 
membri

va, artistă a poporului a R.S.F.S.R. 
și R.S.S. Armene, acompaniată la 
pian de Nina Svetlanova (U.R.S.S.). 
Programul a cuprins lucrări de $a- 
porin, Sviridov, Prokoiiev, 
mann, Britten, ~ 
de muzică din 
dat îndelung 
sovietică.

Schu- 
Ravel etc. iubitorii 
localitate au 
pe marea

aplau- 
artistă

Naraghi, prietenii lui

în R. P. Română, și 
ai ambasadei.

★
avut loc în sala DallesLuni a

o seară literară organizată de Con
siliul pentru răspîndirea cunoștin
țelor cultural-științiiice din cadrul 
Comitetului de stat pentru cultură 
și artă, cu prilejul împlinirii a 80 
de ani de la apariția poeziei „Lu
ceafărul" de Mihail Eminescu.

Despre creația eminesciană a 
vorbit scriitorul Augustin Z. N. 

dePop. Conferința a fost însoțită 
proiecții ale unor documente pri
vind viața și opera marelui nostru 
poet. Actorul Gheorghe Cozorici de 
la Teatrul Național „1. L. Cara- 
giale“ a recitat poezia „Luceafă
rul".

★
Luni seara a avut loc în sala 

Teatrului de Stat din Brașov un 
recital extraordinar dat de mezzo- 
soprana sovietică Zara Doluhano-

★
SUb auspiciile Institutului 

pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, la Casa universitarilor 
din Capitală a avut loc luni o 
seară culturală greacă.

Au participat reprezentanți ai 
conducerii Institutului romin pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, oameni 
de artă și cultură.

Artistul poporului Radu Beligan, 
președintele Consiliului teatrelor 
din Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă, a Împărtășit impresii 
dintr-o călătorie în Grecia.

A urmat un program artistic care 
a cuprins recitări din lirica greacă, 
cîntece populare grecești, precum 
și lecturi din comedia „Pacea" a 
lui Aristofan

★
Duminică, sub auspiciile Co

misiei naționale a R. P. Romi
ne pentru U.N.E.S.C.O., s-a 
deschis la Palatul Pionierilor 
din Capitală, Expoziția inter
națională de desene și picturi 
de copii, „Patria mea“, organi
zată de Radioteleviziunea și 
Comisia națională a R. P. Po
lone pentru U.N.E.S.C.O.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de conf. univ. Va

romin

lentin Lipatti, directorul Se
cretariatului Comisiei Națio
nale a R. P- Romine pentru 
U.N.E.S.C.O. Au participat oa
meni de artă, ziariști, numeroși 
pionieri și elevi.

Expoziția cuprinde 200 de
sene și picturi aparținînd co
piilor între 5—15 ani. Lucră
rile au fost selecționate din 
cele 105 000 lucrări prezentate 
de copii din 80 de țări — prin
tre care și R. P. Romînă — la 
concursul internațional ținut 
anul trecut la Varșovia.

Expoziția rămîne deschisă 
pînă la 28 martie.

★

Soprana Petia Ivanova de Ia O- 
pera din Sofia, laureată a Festiva
lurilor mondiale ale tineretului 
și studenților de la Moscova și 
Varșovia, a interpretat rolul Gil- 
dei din „Rigoletto", de Verdi, în 
spectacolul dat luni seara de O- 
pera de stat din Iași, sub con
ducerea muzicală a dirijorului Tra
ian Mihăilescu. Regia spectacolului 
aparține lui George Zaharescu.

★
La Casa de cultură din Pașcani 

s-a deschis o expoziție de grafică 
contemporană organizată de Mu
zeul 
lași, 
vuri 
na te
Dcbrian, Paul Erdos, Marcel Chir- 
noagă, Ana Iliuț, Gheorghe Ivan- 
cenco, Eva Cerbu și alții.

regional de artă plastică din 
Sînt expuse peste 40 de gra
in alb-negru și colorate, sem- 
de Jules Perahim, Vasile

(Agerpres)
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PARIS 18 Corespondentul A- 
gerpres transmite : Greva celor 
peste 200 000 de mineri de la 
toate bazinele carbonifere din 
Franța a intrat în cea de-a 19-a 
zi, și ilupă cum reiese din de
clarațiile reprezentanților sindi
catelor minerilor francezi, ea va 
continua pînă la satisfacerea re
vendicărilor muncitorilor. Trata
tivele pe care comisia guverna
mentală de administrare a mine
lor de cărbuni naționalizate a 
fost silită să le înceapă la sfîr- 
șitul săptămînii trecute au fost 
întrerupte, întrucît autoritățile 
n-au fost dispuse să acorde spo
rul de salariu cerut de mineri.

In după-amiaza zilei de 18 
martie minerii din bazinul Lore
na au luat parte la un mar; că
tre St. Etienne, iar cei din bazi
nul carbonifer Provence, au ho
tărît Ia rîndul lor să efectueze 
un mar; asemănător la 19 mar
tie asupra orașului Marsilia.

Tot în cursul zilei de luni a 
avut loc o conferință a conducă
torilor sindicatelor feroviarilor, 
aparținînd celor trei mari cen
trale sindicale franceze. Confe
derația Generală a Muncii, For
ce Ouvriere și C.F.T.C.

a luat in 
măsuri ce 

în urma
24 de ore care a 
circulația feroviară săptămî- 
trecută în Franța. Continuă, 
asemenea, greva muncitorilor 
la centrul de gaze naturale

minerilor. Colecte asemănătoare 
continuă în toate departamente
le Franței.

După cum se poate constata, 
caracterul grevei devine tot mai 
serios ceea ce face C3 un mare 
număr de oameni politici bur
ghezi să-și dea scama că actuala 
politică dusă față de mineri are 
puține șanse de izbîndă. Zilnic 
la palatul Elysee sosesc delega
ții din partea diferitelor partide 
politice, care sfătuiesc guvernul 
să adopte calea tratativelor, a 
compromisului. Nu este greu de 
înțeles că toate acestea ascund 
teama că intransigența ar putea 
provoca un conflict de proporții 
mult mai mari. De altfel această 
temă și-a făcut loc și în presa 
franceză din 18 martie. Ziarul 
cercurilor financiare din Franța 
„Les Echos” scrie: „Nemulțumi
rea maselor crește și se extinde ; 
mișcarea inițiată de mineri nu 
încetează să se lărgească. Toți 
salariații statului amenință să în
ceteze lucrul”. „Figaro”, la rîn- 
dul său, arată că „în bazinele 
carbonifere climatul se înăspre
ște, antrenînd după sine noi ma
nifestări de nemulțumiri sociale”.

Această 
dis'cu- 

trebuie 
grevei 

parali-

conferință 
ție noile 
întreprinse 
de 
zat 
na 
de 
de 
din localitatea Lacg.

Paralel cu continuarea acestor 
mișcări revendicative în întreaga 
Franță se desfășoară cu succes 
colectarea de ajutoare pentru mi
neri. Numai la Paris și în împre
jurimile sale, au fost strînși mai 
mult de o sută de milioane de 
franci vechi pentru ajutorarea

------•-------

Măsuri antidemocratice 
luate de guvernul irakian

BAGDAD 18 (Agerpres). — 
Agenția M.E.N. citind o decla
rație a ministrului justiției din 
Irak, relatează că guvernul ira
kian a alcătuit un proiect de 
lege prin care este interzis 
Partidul Comunist din Irak și 
alte organizații democratice. 
Printre acestea din urmă se 
numără organizația tineretu
lui democrat și mișcarea parti
zanilor păcii.

Agenția Reuter relatează că 
autoritățile irakiene au inter
zis 25 de titluri de cărți pro
gresiste și au ordonat confis
carea tuturor exemplarelor 
din aceste cărți existente în 
țară.

PE SCURT

și „democrația" de la Bonn
tarul unui magazin de confecții 
din Hanovra a dat afară din ma
gazin un student african care 
venise să-și cumpere un costum. 
„N-ai nimerit unde trebuie” — 
i s-a spus cu cinism tînărului.

A găsi o locuință este o pro
blemă foarte grea pentru studen
ții africani și asiatici, 
stările 
de a se 
studenți 
îneît au 
proteste 
cestora. 
care a 
studenți 
Ghana s-au plîns 
proape imposibil să închirieze o 
cameră. „înainte de a reuși să 
spui că ai venit să vezi camera 
de închiriat ți se închide ușa în 
nas” — relata studentul indone
zian Simandiuntak.

O altă formă de manifestare a 
discriminării o constituie greu
tățile ce li se fac studenților a- 
fricani și asiatici în ceea ce pri
vește ajutorul și îndrumarea în 
studiu. Atunci cînd aceștia cer 
să li se acorde ajutor li se răs
punde cinic: „Docenții universi
tari sînt supraîncărcați și nu se 
pot ocupa de străini”.

La tot acest tablou, ce se des
prinde din unele relatări ale 
presei vest-germane, mai trebuie 
adăugat un amănunt: se pare 
că la samavolniciile îndreptate 
împotriva studenților „de culoa
re” dau o „mină de ajutor” și

n fapt relatat deu
năzi de presa vest- 
germană a atras din 
nou atenția opiniei 
publice asupra dis
criminărilor la care 
sînt supuși în Re

publica Federală Germană mulți 
studenți din țările africane și a- 
siatice.

Studentul iranian Naraghi a 
făcut, în închisoarea orașului 
bavarez Lanzberg, unde e deți
nut, o grevă a foamei de cîteva 
zile. Întemnițat împreună cu 
prietenul său Tehrani, Naraghi a 
recurs la această formă curajoasă 
de protest pentru a dezvălui, o- 
dată mai mult, înjosirile, sama
volniciile cărora le sînt victime 
studenții din țările slab dezvol
tate care studiază în R.F.G. Cei 
doi studenți iranieni la care ne 
referim au fost condamnați la 
închisoare pe diferite termene, 
împreună cu alți cîțiva colegi ai 
lor iranieni de la Universitatea 
din Koln. Însăși acuzația pe 
baza căreia au fost condamnați 
este revoltătoare: ei au partici
pat la demonstrațiile de protest 
împotriva asasinării lui Patrice 
Lumumba. De altfel, sînt încă 
proaspete în memorie brutalele 
atacuri polițienești la care au 
fost supuși acum un an și jumă
tate studenții africani și asiatici 
care demonstrau în centrele uni
versitare vest-germane împotriva 
asasinării marelui fiu al poporu
lui congolez. Șarjele poliției că
lare, jeturile furtunurilor cu 
apă, bastoanele de cauciuc, toate 
mijloacele de reprimare brutală 
a demonstrațiilor au fost folosite 
din plin. Zeci și zeci de studenți 
au fost crunt bătuți. Unii au fost 
aruncați în închisoare.

Cazul lui Naraghi și al priete
nilor săi întemnițați, represiunile 
brutale despre care am amintit 
nu sînt decît un aspect, o reflec
tare a atitudinii față de studenții 
„de culoare” promovată în statul 
de la Bonn.

In presa vest-germană, cu toa
tă tendința de a se trece sub tă
cere asemenea lucruri, răzbat 
unele relatări despre discrimină
rile de care se lovesc studenții 
din Africa și Asia în R.F.G.

Aflăm, astfel, că la Wiesbaden, 
patronul unui restaurant a arun
cat afară 5 studenți africani care 
veniseră să ia masa. In orașul 
universitar Erlangen nici un re
staurant nu servește masa stu
denților „de culoare”. Proprie-

Manife- 
de discriminare, refuzul 
închiria camere acestor 
sînt atît de frecvente, 
devenit subiectul unor 
publice din partea a- 
In cursul unei adunări 
avut loc la Frankfurt, 
din Guineea, Indonezia, 

că le este a-

unii militari americani dislocați 
în R.F.G. Foarte recent ne-a par
venit o știre care arăta că sol
dați americani au bătut cu săl
băticie în cel mai autentic 
„Ku-Klux-Klan” un 
neri nigerieni care 
Frankfurt pe Main.

Lovindu-se de tot 
criminări și înjosiri, nu-i de mi
rare că studenții africani și asia
tici au ajuns să-și formeze o pă
rere deloc bună despre „demo
crația” de la Bonn. Indignarea 
lor se manifestă fățiș, in cadrul 
unei anchete efectuate la Mun- 
chen, unul din acești studenți a 
exprimat plastic, direct, senti
mentele tuturor prietenilor săi : 
„Ne simțim aici oropsiți și mulți 
trebuie să dea dovadă de o mare 
răbdare și stăpînire de sine pen
tru a înghiți fără reacție toate 
aceste jigniri neîntemeiate și 
prostești”. Răbdarea are, bineîn
țeles, limite. Unii studenți își 
arată indignarea față de manife
stările discriminatorii, plecînd 
din R. F. Germană.

Ceea ce trebuie subliniat este 
că nu întîmplător se izbesc stu
denții africani și asiatici de di
verse discriminări în R.F.G. În
treaga atmosferă în statul de la 
Bonn contribuie la menținerea, 
la perpetuarea rasismului. Re- 
vanșismul, recrudescența milita
rismului fac casă bună cu preju
decățile și manifestările rasiste.

stil
grup de ti- 
studiază la

felul de dis-

E. R.
A

îngrijorare justificată

Un raport al Departamentului de stat

și relațiile dintre
BRASILIA 18 (Agerpres). — 

Agenția France Presse anunță 
iminența „unei noi crize în re
lațiile dintre Washington și ca
pitala Braziliei”.

După cum se știe, Santiago 
Dantas, ministrul finanțelor al 
Braziliei, se află în prezent în 
S.U.A., unde are misiunea de a 
duce tratative în vederea unui 
„ajutor” economic din partea 
Statelor Unite și a amânării 
plății datoriilor braziliene că
tre această țară.

După sosirea sa în S.U.A., 
Departamentul de Stat a dat 
publicității un raport în legă
tură cu „situația politică din 
Brazilia”, bazat pe depoziția 
ambasadorului S.U.A. în Bra
zilia, Lincoln Gordon, făcută în 
fața Camerei Reprezentanților 
a S.U.A. Raportul se referă la 
o așa-numită „infiltrare comu
nistă” în Brazilia.

După cum menționa agenția 
Associated Press, scopul pu
blicării acestui raport de către 
Departamentul de Stat era de 
a demonstra „îngrijorarea pro
fundă manifestată de înaltele 
cercuri oficiale din S.U.A. față 
de politica promovată de pre
ședintele Braziliei, Joao Gou-

PE SCURT
• MOSCOVA. — In scri

soarea adresată Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S. „Cu privire la 
unele probleme ale specializă
rii agriculturii în Bielorusia, 
în republicile baltice și în 
regiunile din nord-vestul 
R. S. F. S. R.”, publicată în 
„Pravda”, Nikita Hrușciov a 
propus să se schimbe în mod 
hotărît orientarea în dezvolta
rea agriculturii în Bielorusia, 
în republicele baltice și în 
regiunile din nord-vestul 
R.S.F.S.R., să se transforme a- 
ceastă vastă regiune într-o 
zonă de creștere a animalelor 
pentru producția de carne și 
de lapte, precum și a porcine
lor.

pus poziția guvernului său față 
de eventualitatea efectuării de 
către Franța a unei explozii 
nucleare. în Sahara.

• PARIS. — Agenția France 
Presse relatează că deficitul co
merțului exterior al țărilor Pie
ței comune a crescut de la 31,6 
milioane dolari în anul 1961, la 
1,5 miliarde de dolari în anul 
1962.

Aceste date sînt prezentate 
în buletinul lunar pentru stati
stica comerțului exterior, care 
este publicat de Comisia Comu
nității Economice Europene.

PARIS — In urma comuni
catului guvernului algerian, 
prin care acesta declară că nu 
este de acord ca teritoriul Al
geriei să fie folosit pentru 
efectuarea de către Franța a 
unor experiențe cu arme nu
cleare, ambasadorul Algeriei 
la Paris a avut duminică o în
trevedere cu secretarul de stat 
însărcinat cu problemele alge
riene, Jean de Broglie. In le
gătură cu aceasta, agenția 
France Presse transmite că la 
Alger a domnit în tot cursul 
zilei de duminică o vie activi
tate diplomatică. Ambasadorii 
sau reprezentanții țărilor a- 
rabe și neutre acreditați la Al
ger au fost convocați de mi
nistrul afacerilor externe Mo
hamed Khemisti, care le-a ex-

• BERLIN. — După cum 
transmite agenția A.D.N., la 
MUnchen a avut loc o întîl
nire între reprezentanți ai 
Partidului Comunist din Gre
cia și Partidului Comunist din 
Germania. La întîlnire a fost 
exprimată comunitatea de in
terese în lupta împotriva poli
ticii războiului atomic, dusă 
de N.A.T.O., pentru dezarmare 
generală și totală, pentru co
existența pașnică.

Delegațiile celor două parti
de și-au exprimat acordul cu 
propunerea făcută la cel de-al 
Vl-lea Congres al P.S.U.G. de 
N. S. Hrușciov cu privire la 
încetarea polemicii deschise în 
interesul consolidării continue 
a unității și coeziunii mișcării 
comuniste internaționale, pe 
baza marxism-leninismului, in 
scopul creării unor condiții fa
vorabile pentru desfășurarea

conferinței tuturor partidelor 
comuniste și muncitorești.

Participanții Ia întîlnire au 
subliniat necesitatea intensifi
cării luptei comune împotriva 
expansiunii imperialismului 
vest-german.

MOGADISCIO — Agenția 
Reuter anunță că la 18 martie 
Somalia a rupt în mod oficial 
relațiile diplomatice cu Anglia. 
Ministerul de externe somalez 
a înmânat ambasadorului bri
tanic la Mogadiscio o notă în 
care se cere rechemarea ime
diată a întregului 
ambasadei engleze 
Somaliei. In notă 
ruperea relațiilor 
cu Anglia constituie un act de 
protest împotriva refuzului au
torităților coloniale britanice 
de a lua în considerare drep
tul la autodeterminare al 
populației somaleze din distric_ 
tele de nord ale Kenyei.

După cum se știe, parlamen
tul somalez a aprobat săptă- 
mîna trecută hotărîrea guver
nului de a rupe relațiile diplo
matice cu Anglia.

ELISABETHVILLE — La 
Elisabethville a avut loc un a- 
tentat la viața reprezentantu
lui forțelor armate ale O.N.U. 
în Katanga, H. Waldes. Cores
pondentul agenției Reuter re
latează că necunoscuți au tras 
focuri de armă prin fereastra 
locuinței lui Waldes dar gloan
țele nu l-au nimerit.

din Londra. In cinstea oaspe
ților romîni, dr. P. S. Noble, 
vice-cancelaml Universității 
din Londra, a oferit un dejun.

personal al 
din capitala 
se arată că 
diplomatice

• PNOM PENH. — La 18 
martie în capitala Cambodgiei a 
sosit într-o vizită oficială de trei 
zile delegația guvernamentală a 
Laosului condusă de regele Sa- 
vang Vathana.

La aeroport regele Laosului a 
fost întîmpinat de șeful statului 
Cambodgia, prințul Norodom Sia- 
nuk și de alte persoane oficiale.

• ROMA. — Organizația Parti- 
dului republican italian din orașul 
Enna (Sicilia) a luat hotărîrea de 
a se prezenta la viitoarele ale
geri parlamentare în alianță cu 
Partidul Comunist Italian. „Unita
tea tuturor forțelor de stingă și 
deplina lichidare a anticomunismu
lui — a declarat reprezentantul 
acestui partid — constituie pre
misa înfăptuirii unor reforme 
structurale în țară".

Consiliul național al Partidului 
radical italian a hotărît să nu îna
inteze listele candidaților 
alegerile parlamentare și a 
alegătorilor chemarea de 
pentru partidele de stînga.

Numai în condițiile unirii forțe
lor de stînga din Italia, se arată 
in hotărîrea consiliului partidului 
radical, Italia va putea aduce o 
contribuție pozitivă la destinde
rea încordării internaționale.

• SAN JOSE. — Potrivit datelor 
Centrului internațional de infor
mații, publicate de ziarul costari- 
can „Nacion", din cauza reducerii 
prețurilor la calea, țările Americii 
Centrale au înregistrat numai în 
anul 1962 o pierdere de 187 mi
lioane de dolari.

Ziarul arată că aceste pierderi 
depășesc aproape de două ori 
suma împrumuturilor și investiții
lor de capital pe care S.U.A. le-au 
iăcut în țările Americii Centrale in 
cursul anului trecut, în cadrul pro
gramului „Alianța pentru prog'es“.

S. U. A. și Brazilia
lart”. Totodată, agenția arăta 
că „Brazilia a fost în trecut 
una dintre țările cele mai re
fractare față de orice acțiune 
de forță împotriva regimului 
primului ministru Fidel Ca, 
stro din Cuba”.

Potrivit presei nord-amen- 
cane, S.U.A. au exercitat pre
siuni asupra Braziliei, arătînd 
că dacă guvernul brazilian 
persistă în actuala sa politică 
va fi imposibil ca Brazilia să 
primească vreun „ajutor.” din 
partea S.U.A.

In fața acestor manevre ale 
S.U.A., președintele Braziliei, 
Joao Goulart, a cerut, după 
cum anunță agenția Associated 
Press, încetarea negocierilor 
braziliano-nord-americane pe 
care le duce Santiago Dantas, 
declarînd că dorește ca Depar
tamentul de Stat să-și clarifice 
afirmațiile făcute în raportul 
menționat.

Un purtător de cuvînt al 
președintelui Goulart a decla
rat că ambasadorul brazilian 
la Washington, Robert Cam
pos, a primit indicații din 
partea președintelui Braziliei 
de a cere aceste clarificări 
printr-o notă diplomatică...

★
RIO DE JANEIRO 18 (Agerpres).

— Președintele Braziliei, Joao Gou
lart, a adresat un mesaj Congre
sului în care afirmă necesitatea 
creării unui „front comun" al ță
rilor latino-americane pentru a 
lupta împotriva „practicilor discri
minatorii ale țărilor industriali
zate". Goulart a anunțat, de ase
menea, că luna viitoare va avea 
o întrevedere cu președintele Re
publicii Chile, Jorge Alessandri, 
pentru a discuta problema organi
zării „unei acțiuni comune active 
și dinamice împotriva sistemelor 
preferențiale ale Pieței comune 
vest-europene",

------•------

Problema tineretului ame
rican și a viitorului său, 
ca urmare a insuficien

ței mijloacelor de educație, a 
nivelului coborît de viață și a 
agravării delicvenței juvenile, 
a început să preocupe din ce 
în ce mai mult opinia publică 
din S.U.A. In mesajul adresat 
Congresului american privitor 
la problema tineretului, pre
ședintele Kennedy a recunos
cut că în prezent în S.U.A. 
această problemă a devenit 
deosebit de îngrijorătoare.

în legătură cu aceasta, re
vista americană „Saturday 
Evening Post” publică un ar
ticol în care își exprimă în
grijorarea față de lipsa ori
căror măsuri, care să soluțio
neze problema viitorului tine
retului american. „Din cei 26 
de milioane de tineri, care 
vor veni pe piața brațelor de 
muncă în viitorul deceniu, 
scrie revista, aproape o treime, 
dacă actuala tendință conti
nuă, nu vor avea diplomă de 
maturitate”. Revista sublinia
ză nivelul scăzut al cunoștin
țelor tineretului american. 
„Mulți dintre elevii școlilor 
medii, scrie „Saturday Even
ing Post”, nu știu încă bine 
să citească. Profesorul dr. 
Emery Stoops de la Universi
tatea din Carolina de sud, ci
tează revista, a declarat: 
„Capacitatea nesatisfăcătoare 
de a citi handicapează pe elevi 
în toate direcțiile; cei care 
nu știu să citească iau note 
rele și, în ultimă instanță, pă
răsesc școala”.

Cei care părăsesc școala de
vin, foarte probabil, delic- 
venți, serie revista. Dr. Me- 
litta Schmidebeg, un psihia-

tru care a studiat această 
problemă, a declarat : „Ne
știința de carte a delicvenți- 
lor face imposibilă găsirea u- 
nei slujbe pentru aceștia iar 
șomajul agravează și mai mult 
situația delicvenților”. în ca
zul cînd nu apucă calea in
fracțiunilor, tinerii găsesc 
foarte greu de lucru. Șomajul 
printre tineri pînă la 21 de 
ani, a spus prof. J. Conanț, 
este de două ori și jumătate 
mai mare decît în rândurile 
restului populației.

Cunoștințele insuficiente do- 
bîndite în școlile medii gre
vează mult asupra viitorilor 
studenți, în momentul cînd 
pășesc pragul instituțiilor de 
învățământ superior.

în câteva universități, 20 la 
sută din studenții din anul I 
au nevoie de cursuri supli
mentare de pregătire.

Revista subliniază, în în
cheiere, că toate aceste as
pecte amenință însăși viitorul 
Americii.

Indignarea opiniei publice 
engleze față de sentința 
dată în procesul celor 

doj tineri militari Michael 
Mackeem și Edward Parker, 
care au cutezat să-și exprime 
simpatia față de ideile luptei 
pentru pace și dezarmare nu
cleară, a determinat autorită
țile oficiale să facă concesii- 
După cum relatează presa, ter
menul de detențiune a acestor 
tineri a fost redus de la opt 
luni la patru luni.

Oaspeți nedoriți •••

săi la 
adresat 
a vota

LONDRA. — Prof. univ. 
Jean Livescu, rectorul Univer
sității din București, și prof. 
N. Teodorescu, decanul Facul
tății de Matematică a Univer
sității din București, au vizitat 
la 15 martie Colegiul Imperial 
de știință și tehnologie, „Uni
versity College” și Institutul 
de limbă și literatură germană

• SAN JOSE, COSTA R1CA. — 
La 18 martie la San Jose s-a des
chis conferința președinților țărilor 
Americii Centrale, cu participarea 
președintelui Kennedy. După cum 
s-a anunțat, obiectivul principal al 
conferinței este crearea unui Iront 
anticuban Și elaborarea măsurilor 
de represiune împotriva „subver
siunii comuniste", adică a ideilor 
revoluției cubane, care ciștigă 
adeziunea cresclndă a maselor din 
țările Americii Latine.

Agențiile de presă occidentale 
semnalează severitatea „măsurilor 
de ordine" luate pentru a împie
dica orice incidente. La San Jose, 
relatează agenția U.P.I., domnește 
temerea că exilații nicaraguenl 
vor încerca să manifesteze împo
triva dictatorului Somoza. Acesta 
a sosit la San Jose aducînd cu el 
o numeroasă gardă personală, 
înarmată pînă în dinți. S.U.A. au 
livrat autorităților costaricane 47 
de jeepuri, pentru a fi puse la dis
poziția forfelor de securitate.

ATENA 18 (Agerpres). — La 16 
martie patrioții greci au arbo
rat pe frontispiciul unei clă
diri din Pireu o uriașă pan- 
cardă cu inscripția „Americani, 
cărați-vă acasă!” Pancarta este 
îndreptată cu fața spre locul 
unde staționează o escadră a 
flotei a șasea americane din 
care face parte portavionul a- 
tomic „Enterprise”.

După cum anunță ziarul 
„Avghi”, mereu alte organiza
ții de masă protestează împo
triva staționării în apele gre
cești a portavionului „Enter
prise”, care are la bord arma 
racheto-nucleară. Mișcarea 
muncitorească pentru dezar
mare și pace a dat publicității 
o declarație care condamnă vi
zita escadrei americane. Oa
menii muncii din Grecia pro
testează cu hotărîre împotriva 
folosirii Greciei ca bază ato
mică a N.A.T.O.

Tratativele
CAIRO 18 (Agerpres). — A- 

gențiile de presă transmit amă
nunte în legătură cu întrerupe
rea tratativelor irako-siriano-e- 
giptene pentru crearea unei fe
derații a celor trei țări. Cores
pondentul din Cairo al agenției 
americane Associated Press ara
tă că principala divergență se 
referă la gradul de autonomie 
pe care urmează să-l păstreze 
fiecare dintre cele trei țări în 
interiorul federației. Delegația 
siriană a cerut ca fiecare țară 
membră să-și păstreze constitu
ția, parlamentul și sistemul pre
zidențial propriu. Legătura fede
rală ar urma să fie asigurată, in 
concepția siriană, de un supra- 
parlament, precum și de un or
gan executiv colectiv — Consi
liul prezidențial.

Agenția France Presse arată că 
președintele Nasser s-a pronunțat 
împotriva acestei formule. El a 
propus să se organizeze plebis
cite în cele trei țări pentru a se 
stabili dacă federația va fi con
dusă de un singur președinte sau 
de un Consiliu prezidențial. A- 
ceasta contrapropunere a fost 
respinsă atît de sirieni cît și de 
irakieni, care cer „să se stator
nicească viitoarea uniune pe baza 
unei egalități desăvîrșite între 
participanți”.

Altă chestiune asupra căreia 
nu s-a putut cădea de acord este 
cea a componentelor de drept 
ale federației. După cum subli
niază corespondentul agenției 
France Presse, „trebuie să se sta
bilească deci cine se va uni cu 
cine. Din punctul de vedere al 
președintelui Nasser, Irakul ar 
urma să se alăture unei Repu
blicii Arabe Unite, reconstituită, 
cu cele două provincii ale sale 
(Egiptul și Siria). Din punctul de 
vedere al irakienilor, președin
tele Nasser ar trebui să aducă 
Egiptul alături de un grup siria- 
no-irakian considerat ca nucleul 
viitoarei federații”. Corespon
dentul vede în această dispută o

de la Cairo
manifestare „a rivalității dintre 
Bagdad și Cairo”.

Unele declarații ale unor per
soane cu răspundere din cele trei 
țări confirmă existența acestor 
divergențe. într-un interviu a- 
cordat publicației tunisiene „Jeu. 
ne Afrique”, șeful guvernului si
rian, Salah Bitar, s-a pronunțat 
pentru „făurirea unei unități 
arabe prin lichidarea oricărei ve
leități de putere personală, prin 
egalitatea totală și completă a 
partenerilor și sub o conducere 
centrală federală pe baze colec
tive”.

Această declarație a provocat 
o reacție negativă la Cairo. Zia
ristul Hassaneim Heykal, care 
expune de obicei punctul de ve
dere al președintelui Nasser, 
reamintește în ziarul „Al Ah
ram”, pe un ton de reproș, că 
Salah Bitar a fost unul dintre 
semnatarii manifestului oameni, 
lor politici sirieni care cereau 
separarea celor două provincii 
ale R.A.U. El adaugă că între 
R.A.U. și partidul sirian Baas 
există încă numeroase probleme 
nelămurite.

într-un interviu acordat ziaru
lui iugoslav „Politika”, președin
tele guvernului sirian subliniază 
însă din nou ideea că Siria con
cepe uniunea ca „o asociere li
beră a trei state egale”.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Irakului, El Bakr, și-a 
exprimat, de asemenea, în ziarul 
„Al Huria” din Bagdad, rezer
vele în legătură cu o federație 
constituită după modelul Repu
blicii Arabe Unite. „Sîntem con- 
știenți atît de aspectele pozitive 
cît și de aspectele negative ale 
fostei uniuni siriano-egiptene și 
vom trage învățăminte din acea
stă experiență, a declarat el. Un 
apel sentimental la o unitate im
provizată n-ar putea avea decît 
consecințe supărătoare, de aceea 
este necesar să se studieze mai 
întîi unele probleme pentru a le 
putea rezolva”.
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