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La ordinea 

zilei:

întreținerea 
culturilor 

ide toamnă

ma-
Lucrărileetc.

în epoca optimă, 
soiuri de înaltă 
care s-au com-

cum, cînd terenul 
G.A.C. din Afu
mați nu este încă 
suficient de uscat 
pentru a se trece 
masiv la efectua
rea însămînțărilor

de primăvară, acțiunile prin
cipale ale colectiviștilor sînt 
îndreptate în vederea între
ținerii culturilor de toamnă. 
Zilnic circa 100 de colectiviști 
lucrează pe tarlalele ocupate 
de grîu. Se transportă și se 
împrăștie pe cîmp mraniță.

— In toamnă, ne relata to
varășul Rașca Nicolae — ingi
nerul agronom al gospodăriei, 
am semănat peste 950 de ha cu 
grîu. Însămînțările s-au făcut 
după plante bune premergă
toare acestei culturi ca : 
zăre, borceag 
s-au efectuat 
S-au folosit 
productivitate
portat cel mai bine în condi
țiile noastre de climă și sol. 
Plantele au intrat viguroase în 
iarnă; pe cea mai mare supra
față griul a înfrățit încă din 
toamnă. Aceeași atenție i-am 
acordat și în perioada din iar
nă. Decadal am controlat sta
rea de vegetație a plantelor. De 
fiecare dată rezultatele au fost 
satisfăcătoare. Către sfîrșitul 
lunii februarie însă cînd stra
tul de zăpadă era de 50—70 cm 
în urma unei ploi, zăpada s-a 
tasat și s-au format patru stra
turi de gheață. Era pericol de 
axfixiere a plantelor. Am luat 
măsuri de aerisire. Toți colec
tiviștii au fost atunci în cîmp. 
S-au făcut copci pentru aerisire 
(copcile au fost făcute la circa 
20 m distanță între ele). Prin 
munca entuziastă a colectiviști-

lor pericolul a fost înlăturat la 
timp așa că cea mai mare par
te din suprafața cultivată nu a 
avut de suferit de pe urma ge
rurilor. Totuși pe circa 120 de 
ha plantele au rezistat mai 
greu gerurilor excesive, și au 
ieșit mai firave din iarnă. Pen
tru a le stimula dezvoltarea, pe 
această suprafață împrăștiem 
acum cîte 2,5 tone de mraniță 
la hectar. Sînt concentrate în 
această acțiune 35 de atelaje 
care transportă gunoiul de 
grajd de la rampă la cîmp, iar 
65 de colectiviști îl împrăștie.

— Și în continuare ?
— în continuare după ce 

griul mai vegetează cîtva timp 
se va grapa întreaga suprafață 
cu sapa rotativă cu colții în
dreptați înapoi. Paralel cu ad
ministrarea îngrășămintelor se 
controlează starea de vegetație 
a culturilor și se depistează 
atacul de dăunători pentru a 
ii combătuți în timp util. A- 
poi, am început însămînțările 
de primăvară, semănînd deja 
lucernă pe 20 ha, ovăz pe 10 
ha și 20 ha cu mazăre.

Aproximativ aceleași lucrări 
s-au executat și pe cele 1330 
ha cultivate cu grîu ale gos
podăriei agricole colective ,.23 
August" din Băilești.

Cînd zăpada a făcut crustă 
aceasta a fost distrusă pe în
treaga suprafață. Iar cînd stra
tul de zăpadă a fost de 5—10 
cm pe circa 300 de ha uncie so
lul este mai puțin fertil s-au 
administrat cîte 100 kg azotat 
de amoniu la hectar. Pe circa 
20 de ha pe care culturile au 
ieșit din iarnă mai slabe s-a 
administrat cîte 200 kg la hec
tar. Acum sînt pe terminate 
lucrările de evacuare a apei

de

a-
se

care băltea pe o suprafață 
circa 20 de hectare.

Șanțuri pentru evacuarea 
pei de pe lanurile cu grîu 
execută acum și în gospodării
le din Cioroiu Nou (pe o 
suprafață de circa 5 ha), din 
Rast, Catane etc. Aceste lu
crări sînt însă rămase în ur
mă în gospodăriile colective 
din comunele Seliștea, Cruci, 
Negoiu, Bistrețul și altele. E- 
fectuarea lor trebuie însă ur
gentată pentru că altfel recolta 
de pe aceste parcele va fi com
promisă și chiar dacă supra
fața lor nu reprezintă prea 
mult pe ansamblul gospodăriei 
va influența totuși negativ a- 
supra producției de grîu. Este 
o acțiune în care organizațiile 
U.T.M. din gospodăriile agri
cole colective pot să-și aducă 
o mare contribuție.

— ... Anul trecut, ne spunea 
tovarășul Radu 1. Constantin, 
președintele gospodăriei agri
cole colective din comuna Cio- 
roiașu, în primăvară pe o su- 
praiață de aproximativ 63 de 
hectare griul era foarte slab. A 
fost suficient să administrăm 
numai 150 kg îngrășăminte a- 
zotoase la hectar pentru ca 
plantele să se redreseze ime
diat, iar în vară să obținem o 
producție medie de 1800—2000 
kg la hectar, lată de ce am 
luat măsuri pentru procurarea 
unor importante îngrășăminte 
azotoase care vor fi împrăștiate 
zilele acestea pe 100—150 
hectare unde solurile sînt 
puțin fertile iar griul se 
zintă mai slab. Apoi vom 
pa cea mai mare parte
suprafață cu sapa rotativă iar 
pe circa 200 de hectare pe care 
griul a ieșit din iarnă cu rădă
cina descoperită, „descălțat" 
cum îi spunem noi, vom trece 
cu tăvălugul inelar. Toate 
aceste lucrări le vom face în 
timpul optim. Nu trebuie pier
dută nici 
zile sînt 
obținerea 
de grîu.

Au terminat 
însămînțările 
din epoca I

Zece unități ale Trustului 
Gostat Constanța au terminat 
pînă joi însămînțatul culturi
lor de primăvară din epoca 
I-a. Printre acestea se numără 
G.Â.S. Mircea Vodă, Tortoma- 
nu, Murfatlar și Topraisar, 
care au însămînțat mari su
prafețe cu mazăre, măzăriche, 
borceag, sfeclă furajeră și alte 
culturi. Pe întregul trust au 
fost însămînțate pînă la aceas
tă dată două treimi din supra
fața destinată culturilor din 
prima epocă. Se continuă tot
odată lucrările de întreținere 
a semănăturilor și ogoarelor 
de toamnă. Au fost grăpate 
peste 35 000 de ha de ogoare 
destinate însămînțării porum
bului și florii-soarelui

(Agerpres)

Comunistul Gyuloi Francisc de la Tehnofrig-Ciuj, este mereu în mijlocul ucenicilor de 
la Școala profesională. Iată-1 într-o discuție, la locul său de muncă, cu un grup de uce

nici din anul II A (lăcătuși montări).
Foto : O. PLECAN

CURSURI DE RIDICARE A CALIFICĂRII EA ONEȘTI
In cadrul întreprinderilor și 

șantierelor de construcții din 
Onești funcționează în pre
zent 98 de cursuri de ridicare 
a calificării pentru operatori 
chimiști, laboranți, distilatori, 
mecanici, electricieni, precum 
și pentru constructori - zidari, 
dulgheri, fierari betoniști etc.

Pentru maiștrii și muncitorii 
cu o calificare mai ridicată de 
Ia Combinatul chimic Borzești, 
Combinatul de cauciuc sinte
tic Onești și întreprinderea de 
șantiere, construcții și monta
je Onești s-au organizat 26 
cursuri de specializare, la care 
iau parte 790 de cursanți. In

total, Ia Onești își ridică cali
ficarea profesională în acest 
an peste 4.500 de muncitori și 
maiștri. Lecțiile sînt predate 
de ingineri și maiștri cu o pre
gătire temeinică și experiență 
îndelungată.

(Agerpres)

Terenuri 
redate 

agriculturii
IAȘI (de Ia coresponden

tul nostru). — în acest an 
suprafața arabilă a G.A.C. 
din raionul Huși va creș
te cu 1 000 de hectare. A- 
cest pămînt se găsește răzlețit 
pe teritoriul fiecărei gospodă
rii colective și este ocupat fie 
cu pilcuri de salcîmi și vii hi
bride neproductive, fie sub 
formă de drumuri inutile. Pre
tutindeni, organizațiile U.T.M. 
s-au angajat să contribuie 
la înfăptuirea planului de 
măsuri stabilite de orga
nizația de partid și con
siliul de conducere al G.A.C. 
cu privire la redarea a- 
cestor terenuri circuitului a- 
gricol. Odată cu sosirea pri
măverii, tinerii au trecut la 
fapte. Paralel cu celelalte 
munci agricole, ei ajută la dis
trugerea mărăcinișurilor și 
desființarea drumurilor de pri
sos, la scoaterea pilcurilor de 
salcîmi și a viței neproducti
ve. Iată cîteva exemple. La 
Vutcani a fost redat circuitu
lui agricol pînă la 14 martie, 
48 de hectare, la Tătărani 33 
de hectare, la Răducăneni 29 
de hectare și la Berezeni 16 
hectare. în întreg raionul a- 
ceste lucrări continuă cu in
tensitate.

-----•------

TELEGRAMĂ
La 11 martie, cu ocazia zilei 

naționale a Danemarcei, tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, a trimis o 
telegramă de felicitare regelui 
Frederik al IX-lea.

în telegrama de răspuns, re
gele Danemarcei a exprimat 
mulțumirile sale pentru felici
tările primite.

(Ceasul de dâqaz - z 
un ceas a! f^umesu/ui

de 
mai

din

o clipă căci și aceste 
hotărîtoare pentru 

unei producții mari

V. BARAC 
corespondent al „Scînteii 

tineretului" pentru 
regiunea Oltenia

■ etate culturală cu 
veche tradiție,

Turnu-Severin s-a 
împodobit, în e- 
poca noastră, cu 
noi lăcașuri de 
cultură și artă. 

„Sedii ale frumosului” ce în
tregesc, în peisajul dominat de 
zveltele blocuri, semnificația 
metaforică a „orașului flori
lor” : o sală de teatru cu o 
scenă de peste 200 de metri 
pătrați, cu mare club muncito
resc („Patria”, al Uzinelor me
canice), biblioteci ce însumea
ză peste 100 000 de volume 
etc.

Dar cum sînt folosite, prac
tic, aceste condiții ?, Ce crite
rii și ce modalități operative, 
concrete, își spun cuvîntul în 
organizarea timpului liber al 
tineretului din oraș ? Și cum 
răspund ele exigențelor de 
azi ale tinerilor, propriilor lor 
gusturi, preferințe, preocu
pări ?,

Prietenii cărților
și ai poeziei

Primul popas: clubul Uzi
nelor mecanice, principalul 
club muncitoresc al orașului.

Prima discuție : cartea.
— Atragerea de cititori — 

ne spune tovarășa Silvia 
Cistelican, bibliotecara — n-ar 
mai fi, practic vorbind, o 
„problemă"...

Intr-adevăr, faptele 6 con
firmă. Proporția tinerilor citi
tori în fișele bibliotecii depă
șește 80 la sută. în lunile ia
nuarie și februarie, de exem
plu, biblioteca și „filialele" ei 
(33 de biblioteci mobile în 
sectoare și secții) au fost vizi
tate de 1774 de cititori, dintre 
care circa 1500 de tineri. Cărți 
citite ? 5898. Preferințe ? Mai 
întîi cartea tehnică. (Va tre
bui să consemnăm, la acest 
punct al însemnărilor . noa
stre, contribuția substanțială a

nelor mecanice,

acțiunilor întreprinse de bi
bliotecă pentru propaganda 
cărții tehnice în rîndul tinere
tului din uzină. Vom cita, ast
fel, în primul rînd, suita de 
simpozioane organizate în co
laborare cu comitetul U.T.M., 
avînd ca temă „Cum ne ajută 
cartea tehnică în procesul pro
ducției", simpozioane la care 
au fost invitați toți tinerii din 
uzină și în care numeroși vor
bitori, muncitori vîrstnici, sti
mați, inovatori și fruntași ai 
întrecerii, au demonstrat cu 
exemple concrete folosul ce 
le-a dat cartea tehnică). Cit 
privește beletristica, statistici
le sînt, în multe privințe, tot 
atît de revelatoare. Zicem „în 
alte privințe" pentru că, po
trivit unui interesant bilanț 
încheiat la sfîrșitul lui 1962, 
chestiunea s-a pus, după măr
turia tovarășei Silvia, „dife
rențiat" : locul I în preferin
țele tinerilor l-a ocupat „pro
za serioasă” urmată la o lungă 
distanță (chiar foarte lungă !) 
de poezie... Explicația ? La în
cheierea bilanțului, unii dintre 
membrii colectivului bibliote-

Joi au continuat lucrările se
siunii Adunării Generale a A- 
cademiei R. P. Romîne. în 
cursul dimineții au fost aleși 
noi membri titulari — din rîn
dul membrilor corespondenți 
— precum și noi membri co
respondenți ai Academiei R. P. 
Romîne.

După-amiază au fost aleși 
președinții secțiilor științifice 
și președinții iilialelor din Cluj 
și lași ale Academiei R. P. Ro
mîne.

Seara a avut loc ședința de 
închidere a sesiunii în care a 
fost ales următorul Prezidiu al 
Academiei R. P. Romîne :

Ilie Murgulescu 
Iorgu Iordan

Ștefan Milcu
Ștefan Nădășan
Șerban Țițeica 
Dumitru Dumitrescu 
Alexandru Codarcea

Constantin Daicoviciu

Horia Hulubei

Gh. Ionescu-Sisești 
Athanase Joja

— președinte
— vicepreședinte, președintele

secției de limbă, literatură 
și artă.

— vicepreședinte
— vicepreședinte
— vicepreședinte
— secretar prim al Academiei
— președintele secției geologie

și geografie.
— președintele secției de

istorice.
■— președintele secției de 

matematice și fizice

științe

științe

științepreședintele secției de 
economice, filozofice și juri
dice.

Astăzi, pe șoseaua Mihai Bravu din Capitală. Foto: 'AGERPRES

cil au dat din umeri : tinerii 
nu gustă poezia, și pace ! Des
fășurarea ulterioară a fapte
lor a infirmat însă aceste opi
nii. Cum? Să-i dăm cuvîntul, 
din nou, bibliotecarei:

— Ne-am pus întrebarea e- 
lementară, firească: dar oare 
noi ce-am întreprins pentru a 
trezi interesul, gustul de poe
zie ?

— Și?
— Practic — povestește tov. 

Silvia — nu se întreprinsese 
nimic. Dacă pentru „proză" se 
mai făcuse cîte ceva (recenzii, 
montaje literar-muzicale, me
dalioane etc.) în ce privește 
poezia, lucrurile se desfășurau 
„de la sine”.

Prima măsură, propusă de 
comitetul U.T.M. al uzinei, în 
urma unei anchete efectuate 
printre cititorii fruntași : or
ganizarea unor „seri de poe
zie" care să înlesnească tineri
lor un contact intim și perma
nent cu verbul incandescent 
al poeților, seri care să des
chidă porți spre înțelegerea 
poeziei.

Cum au fost organizate „se
rile poeziei",?. S-a început prin 
prezentarea unor cărți de 
versuri : o expunere introduc
tivă — o prezentare a autoru
lui și a direcțiilor principale 
din tematica sa — apoi lectura 
cîtorva poezii. Apoi întrebarea 
recenzentului: „V-a plăcut ?”. 
Urma un „da I” rostit mai în- 
cet sau mai tare, și cei 10—15 
tineri se împrăștiau, alergînd 
fiecare la preocupările lui.

Hotărît, așa nu mergea. Ce 
era de făcut ? Să se răsfoiască 
fișele bibliotecii — a propus

cineva — să fie cunoscut! iu
bitorii de poezie, atîția cîți 
sînt, și să li se ceară părerea : 
cum văd ei organizarea aces
tor seri ? S-au extras, deci, din 
fișe, cîteva nume de tineri : 
Constantin Robu, muncitor la 
secția lemn și elev la liceul se
ral ; Șandru Vasile, frezor, tot 
„seralist" ; apoi lăcătușul Gri- 
gore Adam, tîmplarul Giur- 
canu Alexandru... O discuție 
cu ei — și cu alți cititori de 
poezie din fabrică — a reliefat 
necesitatea unei schimbări 
structurale a programelor „se
rilor" : nu simple „expuneri" 
(mai mult sau mai puțin de 
circumstanță), ilustrate de cî
teva recitări, ci smulgerea 
participanților din starea de 
„spectatori", atragerea lor în 
dezbaterea poeziilor. O dezba
tere la care fiecare să-și dea 
contribuția; fiecare să fie 
îmbiat a desprinde, din poe
ziile ascultate, semnificațiile 
adînci, tăinuite, nuanțele inti
me, vizibile doar pentru el. 
S-ar putea înfiripa, pe astfel 
de baze, originale concursuri 
gen „Cine știe, cîștigă" ; s-ar 
mai putea organiza și con
cursuri de recitări, care ar 
mări simțitor atracția serilor.

Puse în practică, propuneri
le de mai sus și-au dovedit în
dată eficiența. „Serile de poe
zie" ale clubului sînt frecven
tate astăzi de tot mai mulți ti
neri. De la 10—15 s-a ajuns, în 
ultima vreme, la peste 50. 
Vom mai nota faptul că ma-

ILIE PURCARU

(Continuare în pag. a IlI-a)

4 milioane de spectatori
Oamenii muncii 

din comunele și sa
tele de pe întreg 
cuprinsul țării au 
găzduit, în lunile de 
iarnă, numeroși ac
tori ai scenelor, 
noastre dramatice 
și lirice, numeroase 
formații artisti-

ce profesionale și de 
amatori.

La spectacolele 
teatrelor, precum și 
ale celor peste 
10 000 de orchestre 
de muzică populară, 
ansambluri de cîn- 
tece și dansuri, for
mații artistice de a- 
matori din Capita-.

lă, din centrele re- 
gionale și raionale, 
care s-au deplasat 
la sate în această 
perioadă au asistat 
aproape 4 milioane 
de țărani colecti
viști, lucrători din 
S.M.T. și G.A.S.

(Agerpres)

Vasile Malinschi 
Gheorghe Mihoc 
Vasile Mirza 
Grigore Moisil 
Costin Nenițescu

Ștefan S. Nicolau

Ștefan Peterfi
Emil Pop

Mihail Ralea
Remus Răduleț

Raluca Ripan 
Cri&tofor Simionescu

_ președintele secției de științe 
chimice.

_ președintele secției de științe 
medicale.

_ președintele secției de biologie 
și științe agricole.

— președintele secției de științe 
tehnice.

_ președintele filialei Cluj
_ președintele filialei Iași

Acad. Athanase Joja a rele
vat meritele acad. Ilie Murgu
lescu ca om de știință și mini
stru al învățămîntului.

Luînd cuvîntul, acad. Ilie 
Murgulescu, în numele Prezi
diului nou ales a exprimat mul
țumiri membrilor Academiei 
pentru încrederea acordată asi- 
gurîndu-i că va depune toate 
eforturile pentru dezvoltarea 
activității de cercetare științi
fică în slujba construcției so
cialismului în țara noastră.

Acad. Iorgu Iordan a dat 
apoi citire unei scrisori adre
sate C.C. al P.M.R., tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prin 
care oamenii de știință din 
țara noastră își exprimă dra

gostea și devotamentul lor față 
de partid și hotărîrea lor de a 
depune toate eforturile pentru 
intensificarea cercetărilor știin
țifice.

Adunarea Generală a votat 
apoi în unanimitate hotărîrea 
prin care se aprobă activitatea 
Academiei R. P. Romîne pe a- 
nul 1962 și planul de cercetare 
pe anul 1963 și se ratifică toate 
hotărîrile Academiei în perioa
da de la ultima sesiune.

Au fost decernate apoi în- 
tr-un cadru festiv premiile Aca
demiei R. P. Romîne pe anii 
1960 și 1961 pentru lucrări de 
deosebită valoare în diferite 
domenii de activitate.

(Agerpres)

Inginer LUCICA MOISE 
IORDACHE BODEA

j- Constanța Căpățînă este u-1 
țna dintre tinerele fruntașe) 
(ale secției țesătorie de la ) 
} Întreprinderea textilă Pi- ] 

tești, Unitatea B.

■ii
n cele 4 școli pro
fesionale din ora
șul Galați învață 
circa 3 000 de ti
neri.

Pentru ca viito
rii muncitori să 

îndeplinească la cel mai înalt 
nivel sarcinile pe care le ri
dică procesul de producție 
este, firește, nevoie ca încă în 
anii de școală să se acorde toa
tă atenția pregătirii lor prac
tice, dezvoltării dragostei și 
răspunderii pentru meseria a- 
leasă.

Asigurarea bazei materiale 
în atelierele-școală constituie, 
după cum se știe, una din prin
cipalele condiții pentru însuși
rea de către elevi a meseriei 
alese. Această problemă, cu 
unele excepții, a fost rezolva
tă în școlile din oraș. In marea 
majoritate a cazurilor, în spe
cial în multe din atelierele 
școală, elevii anului întîi și-au 
confecționat singuri multe din
tre scule, iar cei din anii mai 
mari, care fac practică în în
treprinderi, au posibilitatea să 
cunoască mașinile cele mai

moderne. Se constată apoi că 
programa de instruire practică 
este aplicată în sensul execu
tării unor obiecte utile.

în școlile profesionale ale 
orașului se remarcă, de ase
menea, atenția ce se acordă 
cultivării la elevii anului I a 
dragostei față de meseria 
aleasă. Conducerile școlilor, în 
colaborare cu organizațiile 
U.T.M., pe baza planului co
mun de activități cultural-edu
cative, organizează diferite 
manifestări în acest scop. 
La Școala profesională a Com
binatului siderurgic, de pildă, 
s-a ținut cu cele 5 clase de 
constructori anul I, un concurs 
intitulat: „De la temelie pînă 
la acoperiș”. Multe adunări ge
nerale U.T.M. pe clase au dis
cutat asemenea probleme: ce 
înseamnă să fii un bun con
structor, laminator, instalator, 
strungar destoinic.

în legătură cu felul în care 
se desfășoară practica elevilor 
din școlile profesionale ale 
orașului Galați, cu modul în 
care este folosit timpul afectat

acesteia, se ridică însă cîteva 
probleme.

La Uzina mecanică, spre 
exemplu, fac practică 210 
elevi din anul II al școlii 
combinatului. Despre felul în 
care folosesc elevii timpul a- 
fectat practicii, despre modul 
cum își însușesc meseria, ne-a 
vorbit tovarășul Mihail Von-

Raidul nostru prin 
școlile profesionale 

din orașul Galați

cilă, secretarul comitetului 
U.T.M. din uzină.

— Drept să spun, ne-a de
clarat el, nu sîntem mulțumiți 
de pregătirea pe care o capătă 
în uzină elevii din anul II. 
Mulți tinerii care fac prac
tică la sectorul construcții 
metalice sînt puși, spre exem
plu, să execute lucrări auxilia
re : curățirea pieselor de ru

gină, transportarea materiale
lor la locul de muncă si altele. 
Cred că nici școala nu se 
preocupă îndeajuns, nu con
trolează mai riguros practica 
elevilor săi.

Este perfect adevărat. Con
ducerea Uzinei mecanice, șefii 
de secție, maiștrii, organizația 
U.T.M. și însuși secretarul co
mitetului U.T.M. de aici vor 
trebui să privească cu mai 
multă răspundere practica ele
vilor de la școala profesională. 
Pe mulți dintre elevii care fac 
practică la sectorul mecanic- 
șef i-am văzut pur și simplu 
plimbîndu-se toată ziua prin 
atelier. Nici conducerile tehni- 
co-administrative ale S.N.G. și 
ale cooperației (Cooperativa 
„Avîntul", de pildă) nu se o- 
cupă în măsură suficientă 
pent -u a supraveghea practica 
ucenicilor, nu creează întot
deauna fronturi de lucru pen
tru elevi etc.

Sînt unele lucruri de spus 
și cu privire la modul în care 
se ocupă conducerile școlilor, și 
organizațiile U.T.M. din școli 
de problemele practicii. La

școala combinatului, de exem
plu, găsești un registru cu 
procese verbale care conțin 
diverse constatări ale celor 
care fac controlul practicii. 
Este acesta un lucru foarte 
bun, dar cu condiția ca el să 
fie făcut cu seriozitate și nu 
formal, iar lipsurile sesizate să 
fie remediate în mod operativ. 
Răsfoind registrul sus-amintit 
conștați însă că însemnările 
sînt superficiale, neanalitice, 
din ele nu rezultă propuneri, 
soluții pentru remedierea lip
surilor semnalate, nu se face 
aproape nici o referire la gra
dul de însușire a cunoștințelor 
în comparație cu constatările 
anterioare, cu cerințele. Ast
fel, fie că procesul verbal e 
datat octombrie 1962, sau fe
bruarie 1963, conținutul lui, și 
așa destul de sărac, este unul 
și același.

în mai multe școli profesio
nale vizitate se constată și o

(Continuare în pag. a II-o)



FIER VECHI înfrumusețează
comuna

• Tinerii din regiunea 
Iași, mobilizați de organiza
țiile U.T.M., întreprind per
manent acțiuni de colectare 
a metalului vechi. De la în
ceputul anului și pînă acum 
ei au colectat și expediat 
oțelăriilor peste 800 de to
ne. Cantități mai mari au 
colectat tinerii din orașul 
Iași și cei din raioanele Paș
cani și Negrești, (corespon
dentul nostru).

torie, mecanică și mecanic 
șef unde nu se acordă aten
ția cuvenită colectării meta
lelor vechi. Este, deci, ne
cesar să se ia măsuri cores
punzătoare. (corespondentul 
nostru).

• In luna februarie tinerii 
din întreprinderile și școlile 
orașului Brăila au predat 
I.C.M, peste 210 tone de fier 
vechi. Din această cantitate, 
20 de tone au fost colectate 
de tinerii constructori de pe 
șantierul de la Chiscani, 83 
de tone de cei de la Uzinele 
de utilaj greu „Progresul" 
etc.

O largă activitate au des
fășurat și utemiștii și pio
nierii din școli. Astfel, Școa
la medie nr. 1, a predat 
4 600 de kg, iar pionierii 
Școlii elementare nr. 18 a- 
proape 2 000 de kg de fiet 
vechi.

Acțiunea de colectare 
fierului vechi continuă 
intensitate. în primele zile 
ale lunii martie au și 
predate I.C.M. aproape 
de tone. ' ’ ’ ’
COADA — corespondent vo
luntar)

• Comitetul U.T.M. din 
cadrul Uzinei constructoare 
de mașini agricole „7 No
iembrie* din Craiova a or
ganizat o largă acțiune de 
colectare a fierului vechi. 
In lună februarie șj în pri
ma decadă a lunii martie 
tinerii au strîns peste 25 
tone de fier vechi. (EMA- 
NOIL SMEADA — tehni
cian).

nr.

a 
cu

fost
80

(ALEXANDRU

• în cadrul Atelierelor de 
reparat material rulant — 
Ploiești, tinerii au colectat 
60 de tone de fier vechi. 
Merită evidențiați în mod 
deosebit tinerii, Nicolae 
CSrbuneanu, Ion Vasile, Ion 
Andrei, Nicolae Boancă, 
Virgil Dumitru, pentru par
ticiparea lor activă la acea
stă acțiune.

In această lună, tinerii de 
aici și-au propus să colec
teze și să expedieze oțelă
riilor 100 tone de fier vechi. 
(MÎREA ION — corespon
dent voluntar)

Odată cu venirea primă
verii, tineri din Cordăreni, ra
ionul Dorohoi, au inițiat o in
teresantă acțiune de înfrumu
sețare a comunei. Ei lucrează 
la curățirea drumurilor, la 
desfundarea șanțurilor, repa
rarea podurilor, săparea gro
pilor pentru plantarea 
pomi etc.

Pînă acum, tinerii din co
muna noastră au reparat două 
poduri și 16 podețe.

De asemenea s-a început a- 
menajarea gropilor pe margi
nea șoselei, unde vor fi plan
tați în această primăvară 
peste 2 000 de puieți.

Acțiunea de înfrumusețare 
a comunei, la care sînt antre
nați toți tinerii din comună, 
continuă.

Aspect interior

PENTRU

NEVOIE

NOTE

CE A MAI FOST
DE O ȘEDINȚĂ?

TEODOR UNGUREANU
învățătorTINERIHARNICI

din restaurantul noului complex alimentar dat în folosință Ia stațiunea bal- 
neo-climaterică Olănești.

Foto : AGERPRES

Cum ne ocupăm

La 15 martie, co
misia inginerilor și 
tehnicienilor de pe 
lingă comitetul sin 
dicatului din Uzina 
metalurgică Bacău 
a organizat o ședin
ță. Tema ? Despre 
rezervele de crește
re a productivității 
muncii. Era, firește, 
un bun prilej de 
a-și spune cuvintul 
într-o problemă de 
mare importanță —1 
pe lingă ingineri, 
maiștri și tehni
cieni — și secretari 
ai organizațiilor
U.T.M., responsabili 
ai posturilor ute- 
miste de control, in
vitați cu toții la șe
dință.

Iată că ședința a 
început. Referentul 
șeful serviciului or
ganizarea muncii, a 
amintit încă de la 
capăt că în primele 
doua luni ale ace
stui an în uzină au 
fost deficiențe în 
ceea ce privește 
creșterea producti
vității muncii. Pe 
luna ianuarie acest

fost înde-a
doar în pro- 
de 97,5 la

s» 
la 
de 
să

s-a făcut

indice 
plinit 
porție 
sută, iar pe februa
rie 98,3 la sută. Re
ferentul a amintit 
apoi, despre factorii 
care contribuie la 
creșterea producti
vității muncii, 
cînd să treacă 
concret n-a găsit 
cuviință decît 
spună ce
în uzină în anii tre- 
cuți, să enumere 
criteriile clasificării 
rezervelor interne 
ș.a.m.d.

Nu-i, desigur, rău 
să scoți în evidență 
o experiență bună, 
valoroasă. Dar a- 
ceasta cu scopul de 
a o folosi, de a fi 
pusă în practică în 
noile condiții. Dar 
nu despre aceasta a 
fost vorba în refe
rat.
Nu-i nimic, ne-am 

zis. Referatul e ge
neral. Discuțiile 
însă... Dar surpriza 
a fost aici și mai 
mare. După cele 20 
de minute, cit a ți-

concluzia, 
lucruri con- 

Se putea vor- 
exemplu, la

nuț referatul, șe
dința s-a ridicat 
fără ca cineva să 
scoată măcar o vor- 
buliță. Și era cazul 
să fie spuse, după 
cit de ușor se poate 
trage 
multe 
crete, 
bi de
modul foarte con
cret despre ab
sențele nemotivate, 
despre nefolosirea 
judicioasă a timpu
lui de lucru de către 
unii tineri, despre 
unele lipsuri în or
ganizarea muncii, 
ridicarea calificării 
etc.

In sfirșit, puteau 
'fi stabilite în con- 
' cluzii măsuri con
crete care să garan
teze că pe viitor 
sarcina de creștere a 
productivității mun
cii 'ca fi îndepli
nită de colectivul 
uzinei băcăoane.

Altfel, de ce oare 
mai era nevoie de o 
ședință ?

I. BODEA

• De la începutul anului 
și pînă în prezent tinerii de 
la Uzina mecanică din Ga
lați au colectat și expediat 
peste 150 tone de fier vechi. 
Organizațiile U.T.M. din sec
țiile construcții metalice 
și forjă din care tac parte și 
tinerii Ion Jalbă, Gheorghe 
Lungu, Alexandru Simion, 
Ion Balaban și alții s-au si
tuat în fruntea acestei ac
țiuni. Sint însă organizații 
U.T.M., ca cele de la turnă-

• într-o singură zi — 10 
martie — tinerii de la Fa
brica de ciment din Turda și 
elevii Școlii profesionale 
metalurgice din localitate au 
colectat și predat 45 tone 
de fier vechi. Printre evi- 
dențiați se află și Emil Giur
giu, Livia Chiriță, Nicolae 
Sălăjan Petru Barbonie și 
Alexandru Pogăceanu. (PE
TRE VASILE — corespon
dent voluntar).

Emisiune
Direcția generală a poștelor 

ți telecomunicațiilor a emis la 
21 martie o serie specială de 
mărci poștale consacrate „Cam
paniei mondiale împotriva foa
metei". După cum s-a mai a- 
nunțat, această campanie, la 
care sint chemate să participe 
țările dezvoltate din lume, a 
fost lansată in cadrul recentei 
sesiuni de la Roma a Organi
zației Națiunilor Unite pentru 
Alimentație ți Agricultură — 
F-A.O. Seria de mărci poștale, 
avînd toate semnul distinctiv 
al F.A.O-, este formată din 
patru valori. Desenele mărci
lor înfățișează : un tractorist, 
avînd ca fundal un tractor a-

filatelică
rind (valoare de 0,40 lei), o ță
rancă cu un snop de grîu, a- 
vind ca fundal o combină in
tr-un lan de grîu (6,55 lei), un 
copil cu un pahar de lapte în 
mină, avînd ca fundal mulsul 
mecanic al unei vaci (1,55 lei), 
și o țărancă purtind un coș 
cu struguri, avînd ca fundal 
terase cu plantații de viță de 
vie (1,75 lei).

Noua emisiune este tipărită 
in heliogravură monocromă, pe 
hirtie cretată, în coli a 100 
bucăți.

Cu această ocazie va fi im
primat și un plic „prima zi a 
emisiunii", obliterat cu o ștam
pilă specială.

Tinăra laborantă Florica Ionescu de la Uzinele „7 Noiembrie’ 
din Craiova, este apreciată pentru precizia lucrărilor pe care 

le execută.

COMBINATUL DE ZAHĂR ȘI ULEI „OLTENIA” 
PODARI-CRAIOVA

ANGAJEAZĂ
In cadrul prevederilor în vigoare privind pregătirea 

profesională, vechimea în muncă și salarizarea, următorul 
personal permanent:

— inginer energetic
— inginer termo-energetic
— inginer mecanic

Cererile se adresează direct la conducerea combinatului 
comuna Podari, Craiova.

Pentru relații suplimentare: telefon Craiova 1871—1872.

"• - —-•—> ■ o
FABRICA DE CONFECȚII „TUDOR VLADIMIRESCU” j 

TG. JIU

A n g a j e a z â
în condițiile prevederilor legale privind pregătirea superi- j 
oară, stagiul în muncă și drepturile bănești. UN INGINER ] 
TEXTILIST pentru postul de șef de producție.

Cererile se adresează direct fabricii la Tîrgu Jiu, str. Tu- 
dor Vladimirescu 127. — Pentru relații suplimentare : telefon ] 
232 sau 234. |

I^inerii din două comune 
învecinate ale orașului 
Buzău: Mărăcineni și 

Lipia, imediat ce timpul a per
mis, au ieșit la săparea de 
gropi pentru plantarea pomi
lor fructiferi din zona dealu
rilor, la defrișarea viilor hi
bride din zona de șes care a- 
copereau o bună parte a tere
nului fertil, bun pentru culti
varea plantelor cerealiere. 
Astfel, pînă la data de 20 mar
tie, tinerii din comuna Lipia 
săpaseră, prin muncă patrio
tică, 2 500 de gropi pentru 
plantarea de pomi fructiferi 
și defrișaseră 30 de hectare cu 
vie hibridă. De asemenea ti
nerii din comuna Mărăcineni, 
mobilizați de organizația 
U.T.M., au redat agriculturii 
în aceeași perioadă 20 de hec
tare prin defrișarea de mără- 
cinișuri și vii hibride. Tot ei 
au transportat pe cîmp, acolo 
unde vor însămînța porumbul, 
peste 1 600 de tone, îngrășă
minte naturale colectate din 
curțile colectiviștilor. Acțiu
nea continuă în ambele co
mune cu : săparea gropilor 
pentru pomi fructiferi,, trans
portul îngrășămintelor ' natu
rale pe cîmp și colectarea fie
rului vechi. Din comuna Lipia 
s-au evidențiat în mod deose
bit la aceste acțiuni de mun
că patriotică, utemiștii Gheor
ghe Banu, Preda Smaranda și 
Gheorghe Nicolae, iar din co
muna Mărăcineni — Nicolae 
Tătucă, Constantin Olteanu, 
Nicolae Marcoveanu, Ion Ene 
și alții.

I. TEOHARIDE

de practica ucenicilor
(Urmare din pag. I)

altă deficiență : neconcordanța 
între programa analitică la 
specialitatea desen tehnic și 
instruirea practică la această 
disciplină.

— De cum își încep practica 
în atelier, ne spunea tovară
șul Petre Stratulat, directorul 
Școlii profesionale UCECOM, 
elevii anului I executînd anu
mite piese, trebuie să se folo
sească de schiță. Or, în pro
gramă, la lecțiile de desen 
tehnic, abia în trimestrele doi 
sau trei se prevede predarea 
noțiunilor de cotare și repre
zentare în plan.

Din discuțiile purtate cu 
conducerile școlilor profesio
nale, a reieșit, de asemenea, 
că organele tutelare (M.M.C.M., 
UCECOM, sfatul popular 
regional) ar trebui să acorde o 
și mai mare atenție înzestrării 
acestor școli cu tot ce este ne
cesar. La școala UCECOM, 
de pildă, deși în primele două 
trimestre, la specialitatea, 
ceasornicari, se face practică 
de lăcătușerie fină, atelierele 
respective nu sînt înzestrate 
cu sculele adecvate precum și 
cu instrumente de măsură și 
control de mare precizie pen
tru a deprinde pe elevi cu 
finețea meseriei respective. 
Nici la Școala Combinatului 
siderurgic nu s-a făcut tot 
trebuie din acest punct 
vedere.

Trebuie menționat ca

lucru pozitiv faptul că la co
mitetul orășenesc U.T.M. s-a 
analizat, de curînd. într-o ple
nară, activitatea dusă de orga
nizațiile U.T.M. din școlile 
profesionale, analiză care s-a 
referit și la practică. Dar defi
ciențele existente arătă că a- 
ceasta nu este de ajuns.

Desigur, problemele care se 
ridică în fața uzinelor referi
toare la practica ucenicilor nu 
pot fi rezolvate cit ai bate din 
palme. Se ivesc, firește, che
stiuni privind găsirea unor 
fronturi de lucru adecvate 
pentru viitorii muncitori, pro
bleme de organizare, de asi
stență tehnică etc. Dar, ori
cum. nici atît de complicată nu 
este această problemă incit să 
nu poată fi rezolvată bine, în 
mod temeinic. Unii muncitori, 
maiștri cu care am stat de 
vorbă ne-au declarat că nu 
sint în mod obiectiv pentru a- 
ceasta întotdeauna condiții, că 
nu au încredere în unii dintre 
elevi pentru a le da pe mină 
anumite mașini, piese de exe
cutat. înseamnă oare aceasta 
că, în zilele afectate practicii, 
unii dintre elevi să-și piardă 
timpul ? Evident, nu. Tre-

buie înțeles, de către cadrele 
de conducere de lâ S.N.G., U- 
zina mecanică, Uzina de tablă 
subțire și altele, că ucenicul 
de azi, mîine va trebui să de
vină muncitor calificat, să 
contribuie în mod direct la în
deplinirea sarcinilor de plan.

Considerăm că ar fi util 
pentru înlăturarea deficiențe
lor în organizarea practicii să 
se organizeze o întîlnire între 
conducerile școlilor 
nale și de meserii, 
rile întreprinderilor, tovarăși 
de la consiliul local 
catelor și Comitetul orășenesc 
U.T.M. în urma schimbului de 
păreri ce s-ar realiza cu acest 
prilej, s-ar putea stabili pen
tru fiecare problemă, încă ne
rezolvată, măsuri cu răspun
deri și termene precise. Numai 
un asemenea mod concret de 
a munci poate să ducă la a- 
plicarea în viață a constatări
lor făcute în legătură cu prac
tica elevilor atît în cadrul ple
narei amintite, cit și de către 
fiecare conducere de între
prindere ori școală profesio
nală.

I

profesio- 
conduce-

al sindi-

La biblioteca sătească
în primele două 

luni ale anului, la 
biblioteca comunală 
din Sacul, raionul 
Caransebeș — bibli
otecă situată pe lo
cul X la ultima edi
ție a concursului 
„Biblioteca în sluj
ba construcției soci
aliste” — au fost 
organizate aproape 
30 de acțiuni pentru 
popularizarea cărții. 
Dintre ele amintim 
jurnalul vorbit pe 
tema obținerii unor

producții sporite de 
porumb-boabe în 
cultură neirigată, 
simpozionul „Viața 
nouă a țăranilor 
cintată de poeții 
noștri”, apoi recen
zii, seri literare, 
consfătuiri cu citi
torii etc. La toate au 
participat sute de 
colectiviști, printre 
care numeroși tineri 
participanți la con
cursul „Iubiți car
tea”. De altfel, așa 
cum ne spune Oli-

via Casian. care a- 
nul acesta împlineș
te un deceniu în 
frumoasa muncă de 
bibliotecară, tinerii 
au ajutat-o la orga
nizarea multor ac
țiuni interesante cu 
cartea. Din lista ci
titorilor fruntași ci
tăm pe Iohana Lam
bert, Toma Murgoi, 
Luci Căprariu, loan 
Cin ca, 
Seiman.
NICOLAE

corespondent

Marioara

PIRVU

p

e tovarășul Nicolae 
Andrei, președinte
le colectivei din co. 
muna Gh. Lazăr, ra
ionul Slobozia, îl 
cunoscusem acum 
vreo doi ani.

Celor 11 ani de experiență pe 
care-i avea atunci li s-au mai a- 
dăugat doi: treisprezece ani. în 
aprilie 1962 a fost răsplătit, pen
tru munca sa, cu înalta distinc
ție de Erou al Muncii Socialiste, 
iar gospodăria „Maxim Gorki” de 
la Gh. Lazăr, cu Medalia de aur 
„Secera și ciocanul”.

Și iată că într-o zi, la început 
de primăvară, am încercat să țin 
pasul cu tovarășul președinte 
Andrei, urmărindu-i o zi de 
muncă obișnuită. Nu știu dacă 
am reușit sau nu să cuprind în- 
tr-un carnet de reporter toate 
treburile acestui președinte, dar 
știu că spre sfirșitul zilei am cam 
rămas de căruță, cum se zice....

Ziua sa de lucru a început la 
șapte sau poate mai de vreme.

Tovarășul Andrei își pune niște 
ochelari care, dintr-odată, îi dau 
gravitate și concentrare de sa
vant la masa de lucru. Dar numai 
citeva minute, căci iată primul 
venit :

— Mergem la Slobozia, cu fa- 
aolea aia de sămînță la analiză...

— Tovarășe președinte, la gră
dină continuăm cu ghivecele nu. 
tritive pentru roșiile timpurii...

La școala 
a S-

profesională 
M. T.

e lingă stațiunea de mașini 
și tractoare din comuna 
Făcăeni, raionul Fetești, a 

luat ființă îu anul 1961 o școală 
profesională de mecanici agri
coli. în cursul anului trecut s-au 
construit aici și s-au dat în folo
sință următoarele obiective ne
cesare pentru dezvoltarea și buna 
desfășurare a învățămîntului pro
fesional : un atelier mecanic, 
două săli de cursuri și o cantină 
cu o capacitate de 220 locuri. 
Au fost înzestrate atît construc
țiile noi ale școlii cit și cele mai 
vechi; sălile pentru cursuri cu 
mobilier nou, ateliere cu scule 
și mașini-unelte noi, cantina cu 
veselă, iar 
jerie nouă.

Cursurile 
de aplicări
sub supravegherea și îndrumarea 
unor cadre tehnice de speciali
tate. în felul acesta viitorii me
canici agricoli acumulează cunoș. 
tințe noi la un nivel tehnic 
ridicat, care în viitor să-i ajute

dormitoarele cu len-

teoretice sint urmate 
practice care se fac

să mînuiască cu pricepere trac
toarele, combinele și celelalte 
mașini agricole pe ogoarele uni
te ale colectiviștilor din regiunea 
București și să aplice în munca 
lor- o agrotehnică superioară. Or. 
ganizația U.T.M. din școală orga
nizează în mod plăcut timpul li
ber al elevilor. în orele lor li
bere elevii merg la clubul S.M.T. 
și la bibliotecă de unde împru
mută cărți ori organizează lec
turi în comun. Organizează, de 
asemenea, audiții colective la 
radio sau vizionări la televizor.

Majoritatea elevilor își însu
șesc temeinic lecțiile teoretice și 
practice predate. Printre fruntași 
la învățătură se numără elevii 
Mircea Ion, Măreuleșteanu Ion, 
Vardieanu Petre, Cîrciog Ale
xandru și alții cu care școala se 
mindrește, Ca mîine, tinerii a- 
ceștia, ca și colegii lor, vor de
veni cadre tehnice cu o înalta 
calificare pentru agricultură.

FRÎNCU CONSTANTIN

Foto: O. PLECANOră de zoologie în laboratorul Institutului pedagogic de 3 ani din Bacău.

— La livadă începem..;
Pe urmă vine agronomul:
— Mă duc la cîmp, să văd 

dacă putem băga tractoarele la 
semănatul borceagului.

— Așteaptă-mă. Vin și eu.
Tovarășul președinte își ia că

ciula de blană, cu urechi, acurta.
Pornim. Intrăm în forfota sa

tului. Din mers alte probleme 
sint discutate :

— Am scris la Institutul agro
nomic „N. Bălcescu” despre par
cul nostru. A și venit răspunsul : 
zilele astea ne trimit un specia
list care să alcătuiască un plan 
și să ne dea indicații...

în dreapta, în stingă — dru
murile satului. Trec pe drumuri 
șiruri de căruțe care cară gunoi 
la cîmp. în fiecare joie și dumi
nică, tinerii colectiviști fac mun
că patriotică la căratul gunoiului 
de grajd.

Dar mai e un of — drumurile ! 
Drumul desfundat în primăvara 
asta cu noroi mult...

— în primăvară — gata — îl 
pietruim. Cu forțele noastre 
de-aici...

Pe tot mai multe ulițe sînt 
înălțați stîlpii pentru linia elec
trică de înaltă tensiune. O echi
pă de la I.R.E.B. lucrează aju
tată de colectiviști la tot pasul.

— Știi, zice tovarășul Andrei, 
există o propunere venită din 
partea tuturor : să economisim, 
prin muncă patriotică, o sumă

eare să fie folosită pentru elec
trificarea întregului sat.

Cîmpul te-ntimpină cu griul 
abia aburind spre verde, cu mi
rosul de reavăn și de ploaie. Te 
pleci spre brazdă, îți afunzi pal
ma in pămintul călduț. E încă 
prea moale pentru semănat.

— încă o zi-două de vînticel 
și soare, și putem începe !

Și pornesc mai departe prin 
cîmp, incolo, unde vor fi loturi
le experimentale cu porumb. Fie.

specialiști, despre densitatea 
plantelor la hectar, despre tonele 
de gunoi care sînt necesare.

în 1958, tovarășul Andrei a 
terminat o școală de specializare 
în urma căreia a primit califi
carea de tehnician agronom. Iar 
școlii acesteia de 2 ani i s-au a- 
dăugat cei 13, de experiență, ca 
președinte de colectivă.

Din cîmp, trecem pe la acare
turile impunătoare ale sectorului 
zootehnic : domnește peste tot a.

OAMENI AI ZILELOR
NOASTRE

care brigadă are in planul ei de 
cultură asemenea loturi : zece 
hectare îngrășate cu gunoi de 
grajd, zece cu cenușă, zece cu alte 
îngrășăminte organice și zece 
hectare cu îngrășăminte chimice. 
Pînă acum, producțiile cele mai 
mari au fost obținute de pe lotu
rile cu ingrășăminte organice...

— Să vedem cum o să reușim, 
anul acesta, cu porumbul semă
nat in cuiburi.

— Hibridul ăsta merge cu si
guranță la o asemenea metodă...

Și începe o discuție, ca între

ceeași ordine și buna gospodări
re de la sediu. Se cunoaște mina 
omului priceput, inima omului 
cu dragoste de muncă...

Din incubatoarele gospodăriei 
au ieșit primele serii de pui. Mer
gem mai departe, la oi, în dome- 
uiul specialistului Stan Rugină, 
brigadier renumit, îndrumat o 
vreme direct de cercetătorii de 
la I.C.Z.-Slobozia. Stan Rugină, 
simplu cioban inainte, a lucrat 
cu seriozitate și răbdare de cer
cetător încă din 1953 la îmbuna, 
tățirea rasei de oi prin însămin-

țări artificiale. în momentul de 
față în întreaga turmă sînt numai 
oi cu lină semi-fină și fină. Pri
mii miei — vreo 400 — s-au 
născut frumoși, sănătoși. Nici 
unul mort.

Vizităm și grajdul de vaci. Și 
in acest sector gospodăria este 
fruntașă pe raion. Producția me
die de lapte este de 2 680 1 pe 
fiecare vacă, față de 2 200 1 cîți 
au fost planificați. Dar tovarășul 
președinte trebuie să se grăbea
scă : peste o oră are loc sesiu
nea sfatului popular. Ales depu
tat la 3 martie, el este chemat 
acum de treburile pentru gospo
dărirea comunei. Adevărat, anul 
trecut a fost construit un dispen
sar, o școală nouă, cu patru cla
se și laborator, a fost începută 
electrificarea, dar mai sînt încă 
multe de făcut și, pretutindeni, 
aici, e nevoie și de umărul și de 
experiența lui.

Pe urmă, sînt alte probleme : 
în raion sînt gospodării ti
nere care trebuie ajutate. A 
devenit o tradiție a gospodăriei 
mai „bătrîne” de la Gheorghe 
Lazăr să ajute gospodării care 
sînt la început de drum. întii a 
fost ajutată gospodăria din comu
na Scînteia. Acolo e și un pre
ședinte tinăr. După doi ani, gos
podăria asta a ajuns la o aseme
nea întărire organizatorică, la a- 
temenea producții, incit stă ală

turi de gospodăriile fruntașe 
acum.

— Cu ăștia ne mîndrim. Buni 
„elevi” 1 Acum dăm o mină de 
ajutor celor de la Valea Ciorii 
și de la Murgeanca. Cit despre 
schimburile de experiență, ne-au 
venit gospodării din tot raionul, 
și de prin alte raioane...

După sesiunea sfatului popular, 
spre seară, o nouă treabă se în
cheie. Cursurile cercurilor agro
tehnice. Agronomul și zooteh
nistul fac verificarea cunoștințe
lor celor peste 200 de „elevi”.

Seara, tovarășul președinte mai 
rămîne o vreme în biroul său. 
Ochelarii severi au fost scoși din 
tocul lor. Biblioteca, plină cu 
cărți din toate domeniile, te îm
bie la un asemenea răgaz. în bi
rou, un grafic consemnează un 
scurt istoric al gospodăriei, îu 
limbajul lapidar al cifrelor. în
ceputul : 1949 — cu 45 de fami
lii, 256 de ha și 112 000 lei fond 
de bază. Anul 1962 : 962 de fa
milii, 3 946 ha și 5 600 000 fond 
de bază...

în acest grafic, al celor 13 ani 
de creștere a gospodăriei, sînt 
înscriși și anii de muncă in slujba 
fericirii oamenilor, ai tovarășului 
președinte Niculae Andrei, Erou 
al Muncii Socialiste.

FLORENȚA ALBU



Noi membri titulari Mamaia

și membri corespondenți 
ai Academiei R. P. Romîne
I — Secția de științe ma

tematice și fizice

Membri titulari: Gheorghe 
Atanasiu, Gheorghe Călugă- 
reanu, Alexandru Ghica, Men
del Haimovici, Caius Iacob, 
Theodor V. Ionescu, Gheorghe, 
Mihoc, Tiberiu Popovici, Nico- 
lae Teodorescu.

Membri corespondenți : Ion 
Agîrbiceanu, Florin Ciorăscu, 
Alexandru Cisman, Constan
tin Drîmbă, Erwin Friedlan
der, Radu Grigorovici, Gheor
ghe Marinescu, Victor Mercea, 
Ion Ursu.

II — Secția de științe
chimice

Membri titulari: Eugen An- 
gelescu, Coriolan DrăguleScu, 
Cristofor Simionescu.

Membri corespondenți: A- 
lexandru Balaban, Cornel Bo- 
dea, Emil Bratu, Ecaterina 
Ciorănescu Nenițescu, Mircea 
Ionescu, Tudor D. Ionescu, 
Victor Sahini, Șerban Solacolu, 
Petre Spacu, Gheorghe Suciu, 
Ion Zugrăvescu.

III - Secția de științe
tehnice

Membri titulari: Aurel A- 
vramescu, Ștefan Bălan, Aurel 
Beleș, Martin Bercovici, Du
mitru Dumitrescu, Ștefan Nă- 
dășan, Remus Răduleț.

Membri corespondenți: Ion 
Anton, Ion Antoniu, Constan
tin Aramă, Constantin Avram, 
Gheorghe Bărănescu, Gheor
ghe Buzdugan, Gheorghe Car- 
tianu, Paul Dimo, Grigore Ioa- 
chim, Gheorghe Manea, Nico- 
lae Patraulea, Corneliu Penes- 
cu, Vasile-Mihai V. Popov, Ni- 
colae Tipei, Radu Voinea,

Imprimări consacrate 
creației enesciene 

Simfonia I

■
 nescu a dăruit 

muzicii trei simfo
nii, care ocupă un 
loc de frunte nu 
numai în simfo
nismul romînesc, 
al cărui deschiză

tor de drumuri a fost Enescu, 
dar se înscriu și printre cele 
mai valoroase creații ale ge
nului din literatura muzicală 
contemporană. Acest lucru l-a 

determinat pe marele compozi
tor Arthur Honegger să consi
dere Simfonia I de Enescu, 
drept „o lucrare magistrală", 
iar pe criticul Vuillermoz să 
aprecieze apariția Simfoniei a

IV — Secția de biologie și
științe agricole

Membri titulari: Teodor 
Bordeianu, Nicolae Cernescu, 
Gherasim Constantinescu, Gri
gore Obrejanu, Ștefan Peterfi, 
Eugen Pora, Eugen Radules
cu, Nicolae Sălăgeanu, Alice 
Săvulescu, Amilcar Vasiliu.

Membri corespondenți: Mi
hai Băcescu, Nichifor Ceapoiu, 
Radu Codreanu, David Davi- 
descu, Nicolae Giosan, Virgil 
Gligor, Petre Jitaru, Mircea 
Moțoc, Olga Necrasov, Victor 
Preda, Ludovic Rudescu, Iri- 
mia Staicu, Vasile Velican.

V — Secția de geologie și
geografie

Membri titulari : Miltiade 
Filipescu, Nicolae Petrulian, 
Mircea Savul, Sabba Ștefă- 
nescu.

Membri corespondenți: Li- 
viu Constantinescu, Dan Giuș- 
că, Virgil Ianovici, Augustin 
Vancea,

VI — Secția de științe 
medicale

Membri titulari: Theodor 
Burghele,“Ion Făgărășanu, Os
car Sager,

Membri corespondenți : Ion 
Bruckner, Nicolae Cajal, Emil 
Crăciun, Octavian Fodor, Scar- 
lat Longhin, Voinea Marines
cu, Nicolae Nestorescu, Con
stantin Nicolau, Gheorghe 
Olănescu, Ion Pavel, Valerian 
Popescu, Tiberiu Spîrchez, 
Petre Vancea.

VII — Secția de științe 
economice, filozofice și

Juridice

Membri corespondenți: Eu
gen Barasch, Dan Bădărău, 
Ștefan Bîrsănescu, Traian Io- 
nașcu, Roman Moldovan, Cos- 
tin Murgescu. Alexandru Roș
ea, Dumitru D. Roșea, Stoian 
Stanciu.

VIII - Secția de științe
istorice

Membri corespondenți : Mi
hai Berza, Vasile Maciu, C. S. 
Nicolaescu - Plopșor, Ștefan 
Pascu, Dionisie Pippidi.

IX - Secția de limbă, 
literatură și artă

Membri titulari: Ion Jalea, 
Alexandru Philippide.

Membri corespondenți: Cor
neliu Baba, Demostene Botez, 
Boris Cazacu, Alexandru Ciu- 
curencu, Paul Constantinescu, 
Alexandru Dima, George Geor
gescu, Virgil Vătășianu.

se pregătește
Mamaia, perla stațiunilor de 

pe litoralul romînesc, este re
numită nu numai în țară, ci 
și peste hotare. Oamenii mun
cii din diferitele colțuri ale 
țării, ca și miile de oaspeți din 
cele peste 30 de țări găzduiți 
anul trecut aici, au admirat 
plaja însorită cu nisipul ei fin, 
hotelurile confortabile, noile 
complexe comerciale, restau
rante, terenuri sportive, 
parcuri.

Pentru noul sezon, construc
torii pregătesc in prezent oas
peților și alte surprize plăcu
te. Intre hotelurile „Aurora" 
și „Select", bunăoară, ei ridică 
un teatru în aer liber cu o ca
pacitate de 1 200 de locuri, cu 
scenă largă și instalații pentru 
proiecții cinematografice. In 
apropierea hotelului „Parc", pe 
malul lacului Siutghiol, se con
struiește un club nautic mo
dern, cu un mic port pentru 
acostarea ambarcațiunilor 
sportive și de agrement.

La rîndul lor, muncitorii din 
cadrul Trustului de construcții 
edilitare și hidrotehnice din 
Constanța au început lucrările 
de extindere a parcurilor și 
spațiilor verzi în zonele noilor 
construcții, pregătesc materia
lul săditor pentru împodobirea 
lor cu mii de flori și arbori 
ornamentali.

Pentru cei peste 120 000 de 
oaspeți din țară și de peste 
hotare, care vor fi găzduiți în 
vara aceasta la Mamaia, au 
fost luate de asemenea măsuri 
privind buna aprovizionare a 
stațiunii cu produse alimenta
re, amenajarea de noi terenuri 
sportive, organizarea de spec
tacole artistice, filme și expo
ziții etc.

(Agerpres)

In EDITURA POLITICA
a apărut:

Florimond Bonte:

Dosarul Heusinger
112 pag. 2,50 lei

In volum sînt demascate, pe 
bază de documente, crimele 
de război, crimele împotriva 
păcii și a umanității comise de 
Heusinger, atrocitățile înfăp
tuite din ordinul lui direct în 
țările vremelnic ocupate de ar
matele hi tier iste, rolul lui în 
elaborarea planurilor monstru
oase de cotropire a Angliei, 
Franței, Elveției, Iugoslaviei, 
Uniunii Sovietice. Autorul se 
face interpretul dorinței expre
se a popoarelor ca Heusinger, 
in prezent președinte al Comi
tetului militar permanent al 
N.A.T.O., să-și primească rie- 
întîrziat pedeapsa meritată.

Ul-a ca un eveniment însem
nat in istoria Simfoniei.

Scrisă in anul 1905, cină E- 
nescu nu avea decît 24 de ani, 
Simfonia I se distinge prin su. 
fiul ei eroic, ca și prin liris
mul profund al unor pagini. 
Magistrala stăpînire a mijloa
celor componistice, cunoaște
rea resurselor expresive ale 
instrumentelor, sinceritatea și 
generozitatea sentimentelor, 
claritatea ideilor și patosul ro
mantic al dezvoltării acestora, 
fac din Simfonia I una dintre 
capodoperele muzicii simfonice 
rominești.

înregistrarea pe disc a Sim
foniei l în Mi bemol major de 
George Enescu, în interpreta
rea convingătoare, plină de 
căldură a orchestrei simfonice 
a Filarmonicii de Stat „Geor
ge Enescu", dirijată de artis
tul poporului George Georges
cu, constituie o valoroasă rea
lizare a Casei noastre de 
discuri.

VASILE DONOSE

Controlorul de calitate Ion. Vanica de la secția prelucrări me
canice a uzinelor „Înfrățirea" din Oradea, este foarte exi’ 

gent. Verificărilor sale nu le scapă nici o piesă defectă.
Foto : O. PLECAN

Handbal masculin

Dinamo învingătoare în Danemarca
Joi seara, în orașul Aarhus, 

echipele Dinamo București și 
Skovbakken, campioana Dane
marcei, 8-au întîlnit în primul lor 
meci contînd pentru semifinalele 
„Cupei campionilor europeni” la 
handbal (masculin). Handbaliștii 
romîni au prestat un joc foarte

bun și au repurtat victoria cu 
scorul de 14—12, deși danezii au 
condus cu 9—6 la pauză.

Dinamo București pornește 
astfel cu un avans de 2 puncte 
în meciul retur care va avea loc 
Ia 28 martie, Ia București.

(Ager preș)

PE SCURT
• Campionatul republican de 

volei continuă duminică în Capi
tală cu desfășurarea a 6 intilniri 
care vor avea loc în săli diferite. 
De la ora 8,30 în sala Dinamo, se 
vor disputa jocurile : Progresul- 
Farul Constanta (fete); Steaua- 
C.S.M.S. lași (băieți) și Progresul- 
Știința Galafi (băieți). De la ace
eași oră in sala Giulești sint pro
gramate alte trei partide : Metalul 
-CSO Timișoara (fete) ; Rapid-CSO 
Cluj (tete) și Olimpia-Petrolul 
(băieți).

© La 6 aprilie va începe campio
natul republican de box pe echipe. 
Anul acesta la competiție vor par
ticipa 24 de echipe, care au fost 
impărțite în 6 grupe după cum ur

mează : Grupa 1 : Steaua București, 
Dinamo Craiova, Metalul Bucu
rești, Progresul Brăila ; Grupa a 
Il-a .- Dinamo București, I.C.O.R. 
Galati, Progresul București, Farul 
Constanța: grupa a IlI-a : C.S.M.S. 
Iași, ASA Bacău, Petrolul Ploiești, 
Cîmpulung Muscel ; grupa a IV-a: 
CSO Timișoara, Constructorul Hu
nedoara, CSO Tg. Mureș, Voința 
București ; grupa V-a : CSO Re
șița, CSO Cluj, CSO Sibiu, Unirea 
București ; grupa Vl-a : Metalul 
Bocșa Romînă, CSO Baia Mare, 
ASA Oradea și Casa Ofițerilor 
Brașov.

Meciurile din preliminarii vor 
avea loc la 6, 13 și 20 aprilie (tu
rul), 1, 8 și 15 iunie (returul).

• Disputat în sala „Coubertin* 
din Paris, meciul international 
masculin de handbal dintre repre
zentativele Franței și R. P. Polone, 
s-a Încheiat cu scorul de 14—13 
(7—8) în favoarea sportivilor po
lonezi.

• Intr-un meci international de 
lupte libere desfășurat la Teheran, 
echipa selecționată a R. P. Bulga
ria a învins cu scorul de 5—3 
echipa Iranului,

• Pe patinoarul din orașul sue
dez Uppsala s-a disputat un con
curs international de patinaj vite
ză. Un remarcabil succes a repur
tat patinatoarea sovietică Lidia 
Skoblikova, care a cîștigat probele 
de 500 și 1 500 m cu timpurile de 
47"2H0 și respectiv 2'28'3/10. In 
proba de 5 000 m suedezul Nilsson 
a fost cronometrat In 7'47"3/10. 
Recordmanul mondial Boris Stenin 
(U.R.S.S.) și-a adjudecat victoria 
in proba de 500 m cu timpul de 
4f"&/10.

(Agerpre»)

Biblioteca comunală din co
muna Bolintin Vale, raionul 
Titu, are peste 6 000 volu
me. Peste 400 de cititori ti
neri și vîrstnici vin la bi
bliotecă pentru a împrumu

ta cărțile nou apărute.

Foto : AGERPRES

INFORMAȚII
S-a înapoiat în Capitală, ve

nind din R. P. Bulgaria, de
legația romînă care a partici
pat la Congresul al V-lea al 
Frontului Patriei.

Din delegație au făcut par
te tovarășii Gh. Stoica, mem
bru al C.C. al P.M.R., șeful 
Direcției pentru organele lo
cale ale Administrației de stat 
a Consiliului de Miniștri, Ion 
Predescu, membru supleant al 
C.C. al P.M.R., deputat în Ma
rea Adunare Națională, preșe
dintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular regional 
Oltenia, și Vasile Mauriciu, 
membru al Prezidiului Uniu
nii sindicatelor muncitorilor 
din industria metalurgică și 
construcțiilor de mașini. Din 
delegație a făcut parte, de a- 
semenea, Ion Beldean, amba
sadorul R. P. Romîne la Sofia.

★

Joi dimineață s-a deschis 
cea de-a 5-a sesiune științifică 
a Institutului clinic de ftizio- 
logie din Capitală.

La lucrările sesiunii partici
pă reprezentanți ai Ministeru
lui Sănătății și Prevederilor 
Sociale, directori ai institute
lor medicale de cercetări ști
ințifice din Capitală, cadre di
dactice de la clinicile de fti- 
ziologie din București, Cluj, 
Iași, Tg. Mureș, Timișoara, 
medici de specialitate din țară.

în cadrul comunicărilor sînt 
dezbătute probleme actuale de 
profilaxie și organizare a 
luptei contra tuberculozei, pro
bleme de microbiologie și 
diagnostic bacteriologic, clini
ce și de tratament al tubercu
lozei. Totodată sînt prezentate 
rezultatele cercetărilor privind 
depistarea șj combaterea tu
berculozei extrapulmonare.

Lucrările sesiunii continuă.
★

Concertul de joi seara al 
orchestrei simfonice a Radio- 
televiziunii a avut la pupitru 
pe dirijorul finlandez Paavo 
Berglund, pentru a doua oară 
oaspete al țării noastre, iar ca 
solist pe violonistul Ion Voicu, 
artist emerit.

(Agerpres)

Noutăți pentru
tinerii turiști

Ce posibilități de odihnă și recreere 
oferă O. N T. Carpați tinerilor 
în aceasfă primăvară și vară

■ sosit primăvara. Cu 
rucsacul în spate, 
mii și mii de tineri, 
iubitori de excursii, 
dornici să cunoască 
irumusețile patriei, 
marile construcții 
industriale și alte 

realizări ale puterii populare încep 
să călătorească de-a lungul și de-a 
latul tării. încotro ?

în această primăvară și vară 
O.N.T. Carpati oferă tineretului 
numeroase posibilități de odihnă 
și recreere. O noutate o constituie 
organizarea unor excursii pe Du
năre cu vasele ,,Oltenița" și 
„Carpați". ltinerariul este atrăgă
tor : Giurgiu — Tr. Severin — 
Ada-Kaleh—Cazane—Svinița și re
tur. In cele trei zile ale excursiilor 
(ce se efectuează la fiecare sfîrșit 
de săptămină ,în perioada 15 aprilie. 
— 21 iunie și 15 septembrie — 
15 octombrie) tinerilor li se asi
gură un program interesant, bu- 
curîndu-se de condiții bune de 
cazare și distracție. Consemnăm 
faptul că la cererea colectivelor 
dir. întreprinderi, instituții, școli 
sau facultăți,, pot fi organizate 
excursii cu vasele „Oltenița" și 
,,Carpați“ și pe alte itinerarii, ca 
de pildă : Giurgiu — Galați — 
Sulina ; Brăila — Galați — Țulcea 
— Sulina etc. Totodată se pot or
ganiza excursii pentru vizitarea 
Deltei Dunării ; la dispoziția tine
rilor vor fi puse diferite ambarca
țiuni ale ,,Navrom''-ului.

In această vacanță de primăvară 
elevilor li se oferă, numeroase 
posibilități de a se recreea și o- 
dihni intr-un mod plăcut și edu
cativ. Elevii vor putea cunoaște 
frumusețile patriei noastre in 
timpul diferitelor acțiuni turistice, 
cu trenul sau autocarul pentru vi
zitarea de orașe, centre muncito
rești, întreprinderi, școli, facultăți, 
regiuni pitorești. Pasionații de is
torie, geografie, științe naturale 
vor putea participa la excursii le
gate de aceste materii. Iar dacă 
Un grup de elevi vrea să cunoască 
mai îndeaproape o profesiune sau 
alta în vederea orientării profesio
nale li se înlesnește o asemenea 
excursie în localitatea pe care o

doresc. Pentru vacanța de primă
vară s-a prevăzut de asemenea or
ganizarea unor tabere de. odihnă 
în stațiunile Sinaia, Bușteni, Pre
deal etc.

Mulți tineri apreciază în mod 
deosebit excursiile cu autocarele. 
O.N.T. Carpați organizează, înce- 
pînd din primăvară, în tot cursul 
anului, excursii ia circuit pe timp 
de 5-10 zile,

în acest an s>-au creat noi posi
bilități pentru tineretul de la sate 
de a participa la numeroase ac
țiuni < turistic»'. In toate regiunile 
țării șe vor organiza excursii pen
tru vizitarea Capitalei, în progra
mul cărora șa include cunoașterea 
mai ihultor regiuni. Se vor orga
niza și excursii pentru schimb de 
experiență între tinerii din dife
rite gospodării'colective, aflate în 
vecinătate orțt mai îndepărtate. O 
atenție specială se acordă, excursii
lor în orașele, de reședință de. re
giune pentru vizitarea de muzee, 
expoziții, vizionări de spectacole, 
vizite în întreprinderi, instituții 
etc.

încă din luna aprilie, litoralul 
se află la dispoziția ținerilor care 
vor sâ-1 viziteze. Transportul se 
face cu autocarele O.N.T. Carpați, 
iar cazarea se asigură în noile ho
teluri de la Mamaia și celelalte 
stațiuni.

Și turismul de munte cunoaște 
în acest an o intensă dezvoltare, 
Pe lingă excursiile la sfîrșit de 
săptămină vor fi organizate 
excursii in grup de cite 3-7 zile, 
ltinerăriile ăîht atrăgătoare : 
Munții Bucegi, Ceahlău, Făgăraș, 
Retezat, Apuseni. Amintim de 
asemenea, organizarea unor tabere 
turistice cu corturi in munții Re- 
țezat și Munții Apuseni. ; ■ ■

Așadar,, anotimpul . excursiilor, 
interesante, captivante ă...sosit 
Tineri turiști, la drum 1

C. R.

Cine Va învinge ? E greu de spus. Atît Dinu Florea cit și 
Gheorgh» Vlada — elevi ai Școlii de 8 ani din comuna 
Hotarele, raionul Oltenița — sînt la fel de buni șahiști.

Foto: Gr. PREPELIȚă

O călătorie spre centrul pă- 
mîntului: Patria (ambele se
rii), 1 Mai (seria II-a), Ștefan 
cel Mare, G. Coșbuc (seria 
I-a); Vacanță Ia mare : Bucu
rești, Gh. Doja, Alex. Sahia ; 
Așa se fac cancelarii, rulează 
la cinematograful: Republica; 
Rîul și moartea, rulează la ci
nematografele : Magheru, E. 
Pavel; Povestea unei nopți 
stranii, rulează la cinemato
grafele : V. Alecsandri, Grivi- 
ța ; Bunica Sabella, rulează la 
cinematografele : I. C. Frimu, 
8 Martie, Miorița, 30 Decem
brie ; Dosarul furat: Floreas- 
ca ; Festival Chaplin : Tine

Întîlnire cu un seriilor

Răspunzînd unei invitații, 
scriitorul Mihail Davidoglu 
s-a întîlnit cu elevii Școlii me
dii nr. 30 din Capitală. Auto
rul „Cetății de fpc“ a discutat 
cu elepii clasei a> Kl-a unele 
probleme în legătură cu me
toda de creație realist-socia- 
listă referindu-se și la creația 
sa dramatică. Elevii și-au pro
pus să invite și pe viitor în 
mijlocul lor scriitori. Aceasta 
ajută la o mai profundă înțe
legere de către elevi a opere
lor literaturii noastre realist- 
socialiste.

MIRCEA RADESCU 
student

Simpozion
Joi seara, ins Sala Ateneului 

R. P. Romîne, a avut 10c sim
pozionul: — Cu „Rapsodia Ro- 
mînă“ înS.U.A. — organizat 
de Consiliul pentru răspîndi- 
rea cunoștințelor cultiiral- 
științifice.

Au luat cuvîntul Petre Nas- 
tovici, conducătorul ansamblu
lui, artista emerită Angela 
Moldovan și artistul poporului 
Ionel Budișteanu. A urmat un 
program prezentat de orches
tra de muzică populară a An
samblului „Rapsodia Romînă“, 

I dirijată de Ionel Budișteanu. 
1 (Agerpres)

retului, înfrățirea între po
poare, 23 August, Luceafărul; 
Balada husarilor, rulează la 
cinematograful: Victoria ; Ca. 
melia : Central, Alex. Popov ; 
Kașmir: Lumina; Program 
pentru copii (dimineața), Cli
nele sălbatic Dingo, (după-a- 
miaza) : 13 Septembrie ; Pro. 
gram de filme documentare : 
Timpuri Noi ; Marile speran
țe, rulează la cinematograful: 
Maxim Gorki; Numai o glu
mă, rulează la cinematogra
ful : Cultural; Fecioara : ru
lează la cinematografele: C. 
David, Munca; Tinerii, rulea
ză la cinematograful: V. Roai-

ță; Marile familii, rulează la 
cinematograful : Unirea ; Șap
te dădace : Flacăra, Moșilor, 
Drumul Serii ; Moara diavolu
lui, rulează la cinematograful: 
Tudor ■ Vladimirescu ; Divorț 
italian, ridează la cinemato
graful : Popular ; Clinele săl
batic Dingo, rulează la cine
matografele : Arta, Aurel 
Vlaicu; Din Argentina în 
Mexic, rulează la cinematogra
ful : M. Eminescu; Inelele 
gloriei, rulează la cinemato
graful : I. Pintilie ; Povestea 
unei nopți stranii, rulează la 
cinematograful.Volga >

d^easu! de dă gaz -
un ceas a! fdumosuhri

(Urmare din pag. I) 

nifestări identice au prins să 
se desfășoare, cu succes, și la 
casa raională de cultură, cu 
participarea unor tineri din 
toate întreprinderile și insti
tuțiile, și cu programe alcătui
te de cercul literar orășenesc 
„Alexandru Vlahuță". Pasio
nante „seri de poezie" se des
fășoară sub egida bibliotecii 
Direcției regionale de naviga
ții civile.

Ce dovedesc aceste exem
ple ? Că tinerii sînt atrași de 
toate manifestările frumosului, 
artei; că acestea răspund în
săși dorințelor lor, cerințelor 
spirituale care devin din zi în 
zi mai multilaterale, mai bo
gate. Dar că aceste dorințe 
— cîteodată latente — tre
buie descoperite, fructificate, 
ajutate să se dezvolte prin for
me organizatorice vii, tine
rești.

Aceasta ar fi, pe scurt, si
tuația cărții în genere și a 
poeziei.

...Dar în ce privește muzica ? 
Dar filmul ? Dar dansul ? Dar 
spectacolele de teatru și cele
lalte manifestări ale muncii 
culturale, educative, artistice t

Intre două joi 
există 

și o duminică
O constatare generală : cu 

excepția „joilor tineretului" 
(desfășurate doar la Casa de 
cultură, cu invitați din toate 
întreprinderile), programele 
principalelor cluburi ale ora
șului nu cuprind nici un fel 
de activități destinate în mod 
special tineretului; nici la 
clubul Uzinelor mecanice, nici 
la clubul D.R.N.C....

E drept, „Joile tineretului”, 
organizate sub egida casei de 
cultură, la nivelul orașului (de 
ce nu și în fiecare întreprin
dere sau instituție? !) sînt in
teresante, bogate în conținut, 
judicios întocmite. In lanțul 
unor „activități tinerești" des
fășurate pe parcursul săptămî- 
nii întregi, ele nu ne-ar fi tre. 
zit deloc obiecții. Au tot ce le 
trebuie : și expuneri pe teme 
interesante (cităm, printre cele 
mai apreciate de tineri, recen
ta expunere despre „Normele 
conduitei morale a tînărului 
de azi" ilustrată cu exemple 

din viața concretă, familiare 
participanților); au și progra
me artistice bogate și variate, 
susținute de redutabilele for
mații ale casei de cultură și 
presărate cu jocuri distractive 
sau concursuri pentru „cea 
mai bună pereche de dansa
tori", cel mai bun solist al 
„joii tineretului" etc

...Toate bune, dar joia ramî- 
ne, totuși o... joi, zi de lucru ; 
ceasul de răgaz e limitat; o 
seamă de tineri lucrează, sînt 
în schimbul de după-amiază 
sau în schimbul de noapte ; 
mulți sînt la liceul seral. Iar 
cei ce nu încap în sală — li
mitată și ea — a Casei de cul
tură ?

Ce fac, așadar, tinerii cei
lalți ? Ce fac ei în restul săp- 
tămînii ? Ce fac ei, mai ales, 
sîmbăta seara, duminica, zile 
care-ar trebui să atragă aten
ția maximă a organizatorilor 
timpului liber?

Sîmbăta și duminica, serile, 
pe strada principală a Seve- 
rinului ies la plimbare sute, 
poate mii de tineri. Nu-i lipsi
tă de farmec, de o anume cu
loare tonică, vie pentru ochiul 
străinului, această amplă defi
lare juvenilă pe sub arborii 
străvechi ai „orașului monu
mentelor". Și totuși...

O întrebare ți se impune, fi
resc : oare aceste prelungite 
plimbări nu se datoresc, într-o 

măsură, faptului că timpul li-* 
ber e gol ?

O parte dintre tineri merg, 
să zicem, să vadă un film. 
(Cîți pot încăpea în cele patru 
săli de cinema din oraș ? Și 
cîți au lăsat filmul preferat 
pentru ziua duminicii ?) Alții, 
să zicem, la teatru ; alții pe 
terenul de sport; dar ceilalți?

De prisos să căutăm răspun
suri. Locurile de unde ar tre
bui să ne vină — Casa de 
cultură sau clubul — oferă 
prea puțin în privința aceasta. 
Ce oferă clubul Uzinelor me
canice în zilele de sîmbătă și 
duminică ? De regulă, o sin
gură manifestație cultural- 
educativă-artistică : o confe
rință... Dar Casa de cultură 
din centrul orașului ? Ce-a 
oferit ea tinerilor în ziua de 
sîmbătă 2 martie, de exem
plu ? Doar un spectacol cu pie
sa „Suflete de hîrtie”. Dar în 
ziua următoare, duminică? Ni
mic ! (Singurul punct din pro
gram, în afară de deplasarea 
brigăzii de agitație în comuna 
Cerneți, a fost o dimineață de 
basm...).

Dar în duminica următoare? 
Un program artistic prezentat 
de formația de muzică popu
lară. Și, repetăm, cine n-a ob
ținut bilet la spectacol ?...

E drept : în cadrul Casei de 
cultură acționează, sîmbăta și 
duminica, unele cercuri. Sîm
băta — cercul literar „Ale
xandru Vlahuță” (din care fac 
parte 15 tineri). Duminica — 
cercul de artă plastică (ai că
rui membri tineri sînt în nu
măr de 2) și... cam atît. Astfel 
de cifre, puse față-n față cu 
cei peste 6 000 de utemiști ai 

orașului, sînt evident departe 
de a satisface întrebarea cu 
privire la posibilitățile tinere
tului de a-și petrece — și încă 
folositor și plăcut ! — timpul 
liber.

E cunoscută importanța 
cercurilor de creație, a cercu
rilor cultural-artistice în gene
ral, pentru atragerea și stimu
larea tinerilor într-o seamă 
de activități fertile, specifice 
vîrstei; activități menite să 
îmbogățească profilul spiri
tual al tînărului din zilele 
noastre, să-1 pasioneze pentru 
artă, tehnică, știință. Una e 
să asculți o conferință despre 
„cum se face un film" și alta 
e să iei tu însuți parte la o a- 
semenea interesantă activitate, 
ca membru al cineclubului sau 
al cercului de iubitori ai fil
mului. Formula cercului de 
„iubitori” ai unei anumite ac
tivități e cît se poate de ge
neroasă : se pot întemeia (nu 
exagerăm!) zeci de cercuri, 
care să cuprindă sute și sute 
de tineri, ^profilați” pe inte
rese și preferințe. Iar condiție 
nelipsită a succesului unor ast
fel de cercuri ni se pare cea a 
„lărgimii” lor, în sensul cel mai 
propriu al cuvîntului. Un cerc 
de artă plastică de „speciali
zare” strictă, cu membrii re
crutați doar dintre pictori, se 
cuvine completat de un cerc 
al iubitorilor plasticii, cerc 
care să dezvolte gustul, să 
cultive „arta” (nu tocmai ușoa
ră) de a privi un tablou. Dar 
astfel de exemple s-ar putea 
cita la nesfîrșit.

Să ne întoarcem la progra
mele culturale ale duminicii. 
Nu afirmăm deloc o noutate 

susținînd că astfel de instituții 
cum sînt casa de cultură sau 
clubul trebuie să prezinte pu
blicului în zilele de duminică 
un afiș „încărcat”, un complex 
de activități felurite, bogate, 
pentru toate viratele, preocu
pările, gusturile. Un veritabil 
„magazin” cu zeci de titluri: 
de la concertele-lecții, de la 
cursurile de limbi străine 
la conferințele și simpozioa
nele pe teme politice, filozofi
ce, literare, tehnice, științifice. 
(Relativ la acest ultim aspect: 
tovarășii de la Uzinele , meca
nice se plîng că „inginerii nu 
vin la olub”. Dar și inginerii, 
la rîndu-le, se plîng că „nu 
găsesc la club nimic pentru 
ei”. Conferințe sau simpozi
oane pe teme științifice la or
dinea zilei — prilejuri de 
dezbateri creatoare, fertile, de 
înfruntări de opinii — lipsesc; 
un singur simpozion de felul 
acesta s-a ținut la clubul uzi
nelor în anul trecut. Cine-i de 
vină, așadar, că „inginerii nu 
vin la club” ? Că, printr-un 
nejustificat paradox, această 
importantă „forță culturală” 
rămîne, după cum spun tova
rășii de la club, „în afara cul
turii ?”), Vom merge mai de
parte susținînd că fiecare tî- 
năr al orașului trebuie să aibă 
posibilitatea de a-și alege, 
consultînd afișul duminical al 
Casei de cultură sau al clubu
lui, cel puțin două-trei activi
tăți care să-l intereseze și în 
funcție de care să-și organi
zeze timpul.

— A fost o iarnă tare afu
risită... — ne-a spus, încheind 
discuția despre viața culturală 
a tineretului, secretarul cu 

propaganda și agitația al co
mitetului orășenesc U.T.M. 
Dar de-acum o să se schimbe 
multe ; a venit primăvara...

N-am prea înțeles... Oare 
zăpezile abundente din iarna 
aceasta — neobișnuite, e drept, 
pentru clima mediteraniană a 
locului — să fi înghețat și 
inițiativele culturale ?

In cazul acesta, condica de 
sugestii a primăverii așteaptă, 
deschisă...

Condica
de sugestii 

a primăverii
Splendidele parcuri severi

nene încă nu și-au desfăcut, 
în incandescente explozii, e- 
normii trandafiri roșii și gal
beni care fac fala orașului ; 
n-au înverzit nici chiparoșii, 
nici migdalii, nici arborii bă- 
trîni și stufoși ai grădinii pu
blice din centrul orașului. Dar 
în curînd acestea se vor în- 
tîmpla.

„Ce frumos ar fi aici, în 
marea grădină, un pian ! Dă, 
da ! De ce vă mirați ? Gîndi- 
ți-vă cît l-ar favoriza decorul 
parcului si al întregului „oraș 
grădină” ! Gîndiți-vă la con
certele în aer liber, sub cerul 
Dunării, printre arbori. Cu 
oameni adunați pe băncile 
parcului, sau opriți în stradă, 

să asculte. Să nu vă mirați 1 
s-ar opri și vapoarele”...

Cuvintele acestea sînt ale 
unei tinere muncitoare, frun
tașă în muncă la Uzina meca
nică și pasionată de muzică. 
Le-am transcris exact din car
netul de note, ca pe-o primă 
sugestie în condica primăve
rii ; o propunem spre medita
ție celor care se ocupă de via
tă culturală a’ orașului.

.Dar sugestii sînt multe... Să 
mai amintim ..cîteva din cele 
expuse reporterului; de nu
meroși tineri severineni.

„Pe cînd, la Casa de cultu
ră, niște, concerte-lecții care 
să apropie tineretul de muzi
ca simfonică ?”,(Mircea Ivano- 
vici,,procuror). „Pe. cînd niște 
cursuri <de dansuri moderne?” 
(Victoria Brăila, bibliotecară 
la D.R.N.C.).

O sugestie privind așa-zise- 
le „lucruri mărunte” ;

„Pe cînd mutarea restauran
tului din localul Casei de cul
tură ? Combinația ni se pare 
cu totul nefericită; fără să mai 
vorbim că larma restaurantu
lui se aude, serile, în toată 
clădirea”.. . (Observația, în
dreptățită după opinia noastră, 
au făcut-o numeroși tineri).

„Pe, cînd simpozioanele pe 
teme științifice ?” (Mai mulți 
ingineri).

„Pe cînd mult așteptatul ci- 
neclub, pentru inaugurarea 
căruia, întîrziș, de-ațîta , vre
me, nu știa ce aprobări ?” 
(Claudia Giumancă, profe
soară).

...Și pe cînd răspunsul con
cret la aceste sugestii ?
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DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE
„Cosmos-13
un nou satelit lansat

a După explozia nucleară
franceză

Proteste împotriva 
hotărârilor conferinței 

de la San Jose

în U. R. S. S
MOSCOVA 21 (Agerpres). — TASS transmite : La 21 mar

tie în Uniunea Sovietică a fost lansat un nou satelit artificial 
ai Pămîntului — „Cosmos-13”.

La bordul satelitului s-a instalat aparatajul științific desti
nat continuării explorării spațiului cosmic in cadrul progra
mului anunțat de Agenția TASS la 16 martie 1962. Satelitul 
s-a plasat pe o orbită cu următorii parametri: perioada ini
țială de revoluție 89,77 minute, distanța maximă de suprafața 
Pămîntului 
— 2o5 km. 
ecuatorului

In afara 
montat un 
19,995 MHZ, un sistem radiotehnic pentru măsurarea precisă 
a elementelor orbitei, un sistem radiotelemetric pentru trans
miterea pe Pămînt a datelor referitoare Ia funcționarea dis
pozitivelor și a aparatajului științific.

Aparatajul instalat la bordul satelitului funcționează nor
mai. Centrul de coordonare și calcul procedează la prelu
crarea informațiilor recepționate.

(la apogeu) 337 km, distanța minimă (la perigeu) 
Unghiul de înclinație a orbitei față de planul 
este de 64 grade 58 minute.
aparatajului științific, la bordul satelitului s-au 
emițător radio care funcționează pe frecvența

Cosmonautul K

însem-
2

MOSCOVA. — în 
numărul său din 20 
martie ziarul „Ve- 
cernaia Moskva" a 
publicat noi file 
din jurnalul cosmo
nautului K. (prime
le file au apărut la 
14 februarie).

Prezintă un anu
mit interes
narea făcută la 
ianuarie a.c.

Cosmonautul ana
lizează articolul a- 
părut într-o revistă 
străină, în care s-a 
exprimat îndoială 
în ceea ce privește 
utilitatea trimiterii 
unui om la bordul 
unei nave cosmice.

„Mi se pare, scrie 
cosmonautul K., că 
omul este de neîn
locuit în zborul cos
mic... aparatele nu-l 
vor putea înlocui 
niciodată în între
gime".

Fără participarea 
omului la dirijarea 
navei va fi, proba
bil, foarte greu să 
se efectueze, să zi
cem, alunizarea sau 
avenusarea. Altfel 
stau lucrurile cînd 
la bordul navei e- 
xistă un echipaj.

Cosmonautul K. 
subliniază că astăzi 
oamenii de știință

scrie..;
nu sînt capabili să 
deosebească în Lună 
detalii cu un dia
metru mai mic de 
jumătate de kilo
metru. „Nu. robotul 
nu va înlocui pe 
omul viu în cabina 
navei cosmice".

„Cosmosul, scria 
în continuare auto
rul jurnalului, este 
necesar științei, 
menirii, 
cosmice au și trezit 
la viață științe noi. 
și-au exercitat in
fluența asupra pro
gresului tehnic, 
ne-au îmbogățit cu 
noi descoperiri.

o-
Zborurile

Neliniștea unor cercuri de afaceri
din Germania occidentală

BONN 21 (Agerpres). — Ho
tărîrea guvernului vest-ger- 
man cu privire la introducerea 
embargoului asupra livrărilor 
de țevi către Uniunea Sovie
tică a provocat indignare și 
neliniște în cercurile de afaceri 
din R. F. Germană. Cercurile 
de afaceri se tem că această 
hotărîre va avea consecințe 
grave nu numai pentru indu
stria producătoare de țevi, ci 
și pentru alte ramuri auxiliare. 
Intr-o serie de întreprinderi 
din Ruhr se observă o neliniște 
crescîndă în legătură cu po
sibilele concedieri. „Hotărîrea 
cu privire la embargo, a spus 
Finger, președintele consiliului 
de producție al firmei „Hoesch”, 
constituie o lovitură dată mun
citorilor și familiilor lor.

Pe de altă parte, cercurile 
de afaceri sînt indignate de 
faptul că embargoul guvernu
lui a subminat serios pozițiile

lor de parteneri comerciali. 
„Frankfurter Rundschau” scrie 
că acțiunile care urmăresc izo
larea comercială a Uniunii So
vietice sînt absurde. Dimpo
trivă, subliniază ziarul, este 
necesar să întărim relațiile co
merciale și economice cu țările 
Europei răsăritene, deoarece 
„contactele strînse, schimbul 
de mărfuri... contribuie la 
slăbirea fronturilor războiului 
rece".

★
BONN — In după-amiaza zi

lei de 19 martie muncitorii de 
la o serie de secții ale între
prinderii de laminat țevi a fir
mei vest-germane „Hosch Ag" 
din Dortmund au declarat 
grevă în semn de protest îm
potriva embargoului stabilit de 
guvernul de la Bonn asupra li
vrării de țevi de oțel din R- F. 
Germană către Uniunea Sovie-

Brazilia respinge amestecul S.U.A.

ROMA 21 (Agerpres). — In
tre 11 și 20 martie la Roma 
au avut loc între reprezen
tanții Uniunii Sovietice și 
S.U.A. tratative în problema 
colaborării în domeniul folo
sirii spațiului cosmic în sco
puri pașnice. Au fost exami
nate problemele referitoare la 
folosirea sateliților artificiali 
ai Pămîntului pentru meteo
rologie, pentru ridicarea mag
netică a Pămîntului, precum 
și amănuntele efectuării unei 
experiențe cu satelitul pasiv 
de telecomunicații „Echo-II”.

La o conferință de presă, 
organizată la 20 martie, acad. 
A. A. Blagonravov și dr. 
Hugh Dryden au făcut o de
clarație comună cu privire la 
rezultatele pozitive ale trata
tivelor în privința aplicării 
programului sovieto-american 
de colaborare în domeniul ex
plorării Cosmosului, cu care 
s-a căzut de acord anul trecut 
la Geneva.

CAIRO 21 (Agerpres). “ Se
cretariatul permanent al Con
siliului de solidaritate al țărilor 
Asiei și Africii a dat publici
tății o declarație prin care a 
calificat exploziile nucleare 
efectuate de Franța pe terito
riul Algeriei drept „atentat la 
suveranitatea statului algerian 
independent, o agresiune fățișă 
împotriva poporului algerian”.

Secretariatul permanent s-a 
solidarizat pe deplin cu guver
nul și poporul Algeriei în lupta 
pentru apărarea independenței 
acestei țări și a chemat popoa
rele iubitoare de libertate din 
Asia, Africa și întreaga lume 
să ia atitudine în sprijinul al
gerienilor.

„Afirmațiile guvernului fran
cez că asemenea experi
ențe n-ar veni în contradic
ție cu acordurile de la Evian 
sînt cu totul lipsite de temei", 
se arată în declarația Secreta
riatului permanent.

★
ALGER 21 (Agerpres).— A- 

dunarea națională algeriană a 
adoptat în seara de 20 martie 
o moțiune în care declară că 
sprijină hotărîrea guvernului

algerian de a cere guvernului 
francez începerea de tratative 
în vederea revizuirii clauzelor 
militare ale acordului de la 
Evian. „Adunarea națională 
algeriană — se arată în mo
țiune — luînd cunoștință de 
declarația președintelui Consi
liului de Miniștri cere guver
nului să depună toate efortu
rile pentru ca explozia nuclea
ră de la 18 martie să fie ulti
ma pe pămîntul Algeriei".

★
KHARTUM. — Guvernul Suda

nului a dat publicității la 20 mar
tie o declarație în care își expri
mă protestul față de explozia nu
cleară subterană efectuată 
Franța pe pămîntul Africii.

Declarația, care a fost citită de 
ministrul sudanez al informațiilor 
Mohamed Nasr Osman, arată că 
guvernul Sudanului reafirmă opo
ziția sa față de orice experiență 
nucleară în Africa și sprijină efor
turile pentru dezarmare în lumea 
întreagă.

de

SAN JOSE 21 (Agerpres).— 
în diferite țări ale Americii 
Latine au avut loc mitinguri 
și demonstrații împotriva ho- 
tărîrilor conferinței președinți
lor de state din America Cen
trală încheiată la 20 martie la 
San Jose. La această conferin
ță, după cum s-a mai anunțat, 
a participat și președintele 
S.U.A., Kennedy. In cadrul 
unui miting care a avut loc în 
capitala Republicii Costa Rica, 
San Jose, deputatul costarican, 
Julio Sunol, a declarat că ho- 
tărîrile adoptate de participan- 
ții la această conferință „nu 
vor putea opri în loc mersul 
înainte al revoluției cubane". 
Participanții la miting au cerut 
președinților statelor din Ame
rica Centrală să nu participe 
la pregătirile militare împotri
va Cubei și să nu creeze baze 
militare pe teritoriile acestor 
țări.

RIO DE JANEIRO 21 (Ager
pres). — Corespondentul din 
Rio de Janeiro al ziarului a- 
merican „New York Times” 
relatează despre puternica ne
mulțumire provocată în Brazi
lia de amestecul ambasadoru
lui S.U.A., Lincoln Gordon, în 
afacerile interne ale acestei 
țări. Este cunoscut faptul că 
încercarea acestuia de a apre
cia și influența activitatea gu
vernului Braziliei a dus la în
treruperea temporară a trata
tivelor economice americano- 
braziliene. In corespondența 
publicată de „New York Ti
mes" se arată că „va fi extrem 
de dificil pentru Gordon să ră- 
mînă în postul său”. Atitudi
nea lui a fost condamnată în 
unanimitate de comisiile pen
tru afacerile externe ale Se
natului și Camerei deputaților 
din Brazilia, iar Frontul parla-

Sesiunea Adunării de Stat 
P.a

• BUDAPESTA. — In clă
direa parlamentului s-a des
chis prima sesiune a Adunării 
de Stat a R.P. Ungare, alese 
la 24 februarie.

Adunarea de Stat a ales or
ganele sale conducătoare, co
misiile permanente și consiliul 
prezidențial al Republi
cii Populare Ungare.

Istvan Vas, a fost ales pre
ședinte al Adunării de Stat. 
Președintele Consiliului Pre-

•—

O chemare

la coexistență

pasnică

intre state
(Agerpres). — 
conferințe de 

avut loc la 20 
preșe-

HELSINKI 21 
In cadrul unei 
presă care a 
martie, V. Svinhuvud, 
dintele Comitetului de iniția
tivă pentru strângerea de sem
nături pe 
coexistență pașnică adresat 
tuturor popoarelor, a declarat 
că acesta a fost semnat de a- 
proape toți membrii guvernu
lui finlandez, în frunte cu pri
mul ministru Kariailainen, K. 
Kleemola, președintele parla
mentului, deputați făcînd par
te din diferite partide politice, 
industriași, lideri sindicali, 
scriitori, academicieni, redac
tori ai marilor ziare etc.

V. Svinhuvud a arătat că 
în problema apărării păcii, I cetățenii finlandezi nu pot fi 
neutri, deoarece coexistența 
pașnică constituie o problemă

Apelul pentru

mentar alcătuit din deputați și 
senatori aparținînd mai mul
tor partide politice a cerut gu
vernului Braziliei să-l declare 
pe Gordon „persona non gra
ta". Pe clădirea în care se a- 
flă sediul Uniunii naționale a 
studenților brazilieni au apărut 
două pancarte uriașe: „Gordon 
este ambasadorul Statelor 
Unite, nu președintele Brazi
liei" și „Gordon, vezi-ți de tre* 
burile dumitale americane !”. 
Vincius Calderia, președintele 
Uniunii naționale a studenți
lor, a caracterizat declarațiile 
lui Gordon despre guvernul 
brazilian ca „un mijloc de șan* 
taj pentru a crea condiții fa* 
vorabile Statelor Unite la tra
tativele în chestiuni finan* 
tiare”.

Rezultatul obținut nu a fost 
însă cel scontat de S.U.A. Mi
nistrul de finanțe al Braziliei, 
Santiago Dantas, a declarat că 
tratativele nu vor continua de
cît dacă Statele Unite se vor 
angaja să nu pună în discuție 
probleme politice. După scu
zele exprimate de Departe* 
mentul de Stat al S.U.A., tra
tativele de la Washington au 
fost reluate.

Cu toate că tratativele au 
fost reluate, atît la Rio de Ja
neiro cît și la Washington se 
formulează numeroase rezerve 
în privința perspectivelor lor. 
Divergențele dintre cele două 
țări nu se rezumă numai la 
politica economică a Braziliei 
ci și la atitudinea acesteia față 
de Cuba. Nemulțumirea oficia
lităților americane este cu atît 
mai mare cu cît guvernul Bra
ziliei a încuviințat organizarea 
la Rio de Janeiro a celui de-al 
doilea Congres sud-american 
de solidaritate cu Cuba.

Dantas a declarat insă la so
sirea sa la New York că poli
tica Braziliei față de Cuba nu 
va fi influențată de tratativele 
braziliano-americane. Brazilia, 
a subliniat ministrul de fi
nanțe, nu intenționează să-și 
schimbe nici politica comer
cială față de Cuba.

cerilor externe, pentru a duce 
tratative cu guvernul irakian.

le și totale și la instaurarea 
unei păci trainice în lume.

Dineu 
oferit de conducătorul 

delegației R. P. Romine 
la Geneva

Ungare
zidențial al Republicii Popu
lare Ungare, alcătuit din 17 
membri, a fost reales Istvan 
Dobi.

In aceeași ședință, deputății 
Consiliului Prezidențial al R.P. 
Ungare au aprobat în unani
mitate componența noului gu
vern al Republicii Populare 
Ungare. Ca președinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Ungare a fost confirmat Jănos 
Kădăr, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., ca vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri — 
Antal Apro, Lajos Feher, Jenă 
Fock, Gyula Kallai, ministru 
de stat — Ferenc Miinnich.

A rostit apoi o cuvîntare 
Jănos Kădăr, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P« 
Ungare.

GENEVA — La 21 martie 
George Macovescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
conducătorul delegației Repu
blicii Populare Romîne la tra
tativele pentru dezarmare de 
la Geneva, a oferit un dineu 
în cinstea unor funcționari su
periori ai O.N.U. La dineu au 
luat parte : P. P. Spinelli, di
rectorul general al Oficiului 
european al Națiunilor Unite 
din Geneva și secretar gene
ral adjunct al O.N.U., M. A. 
Veilodi, adjunctul reprezen
tantului special al secretarului 
general al O.N.U., și A. Koli- 
cev, director adjunct al Oficiu
lui european al O.N.U. din 
Geneva.
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Demonstrație de protest a femeilor progresiste din 
împotriva cursei înarmărilor nucleare

DAMASC. — După cum a- 
nunță agenția France Presse, 
delegația siriană condusă de 
primul ministru Salah Bitar, 
care a dus tratative la Cairo 
cu președintele R.A.U., Nasser, 
privind unitatea arabă, s-a în
tors la Damasc.

Salah Bitar, relatează agen
ția M.E.N., a declarat că tra
tativele de la Cairo privind a- 
lianța arabă au fost „deosebit 
de folositoare” și vor fi conti
nuate peste cîteva zile de către 
o

BERLINUL OCCIDENTAL. 
Intr-un interviu acordat televi
ziunii din Berlinul occidental, 
Harold Wilson, liderul parti
dului laburist englez* s-a pro
nunțat pentru tratative în sco
pul reglementării problemelor 
legate de Berlinul occidental. 
Wilson a subliniat că în tim
pul acestor tratative occiden
tul trebuie să țină seama de 
realitatea existenței Republi
cii Democrate Germane. Răs- 
punzînd la alte întrebări, Wil
son, a condamnat politica a- 
lianței dintre cercurile guver
nante din Franța și R.F.G.* 
care și-a găsit expresia în așa- 
zisa „axă Paris—Bonn". Wil
son s-a pronunțat împotriva 
planurilor de creare a „forțe
lor armate nucleare multilate
rale" ale N.A.T.O.* care des
chid revanșarzilor vest-ger- 
mani calea spre arma atomică.

planificați

Tratativele de Ia Cairo

dintre cele mai 
pentru Finlanda.

Deputatul A. Sundel a ară-

importante
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ui. uar noi ireDuie „ 
toții împreună, toți I 
i adevărat cred în I

tînăr în vîrstă de 21 de | 
profesiunea nedefinită: ■ 
eu nu sînt mulțumit. -

Ij-zcjjabauu.! ax. kjuiivioi « uia- 
tat că „Finlanda demonstrează 
întregii lumi un exemplu 

concret de coexistență paș
nică între țările cu sisteme 
sociale diferite. Țara noastră, 
a spus el, a transformat fron
tiera cu Uniunea Sovietică 
într-o frontieră a păcii, a în
crederii, a colaborării și 
pectului reciproc”.

VIENA. La Viena a fost for
mat Comitetul pentru desfă
șurarea „marșului pentru pa
ce și dezarmare". Din comitet 
fac parte 36 de oameni de 
știință, scriitori,i " ’, compozitori*
fruntași pe tărâm obștesc din 
Austria.

în apelul comitetului se a- 
rată că scopul principal al 
marșului este să contribuie la 
realizarea dezarmării genera-

BAGDAD. ** După cum a- 
nunță corespondentul din Bag
dad al agenției M.E.N., la 21 
martie a sosit în capitala Ira
kului o delegație a Kuweitu* 
lui, în frunte cu ministrul afa-

Spania de astăzi: copilul unui muncitor șomer din Merida

■f
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tineretului încadrat în rîndurile 
franchiste, a acelor tineri care 
„au militat în modul cel mai 
intens în rîndurile noastre" — 
cum afirmă raportul dezbătut.

război pentru activitate împo
triva dictaturii lui Franco a- 
veau mai puțin de 35 de ani. 
Aceasta înseamnă că imensa 
majoritate a militanților activi 
ai mișcării pentru răsturnarea 
actualului regim din Spania sînt 
tineri. Chiar ancheta mărturi
sește că 67 la sută din tinerii 
chestionați s-au arătat indife
renți față de politica oficială. 
Cifra este departe de a fi com
pletă. Ancheta recunoaște ade
vărurile doar cu jumătate de 
gură, încearcă să Ie camufleze 
cît mai mult cu putință.

O altă anchetă, ilegală, a 
scos la iveală realitatea în toa-

3. Esența fascistă a regimu
lui ;

4. Nivelul coborît al culturii 
și de trai.

Pentru starea de spirit a ti
neretului spaniol este semnifi
cativ și răspunsul la o altă în
trebare : „Ați participa activ la 
lupta împotriva regimului fas
cist ?". 64 la sută au răspuns 
„da". 5 la sută au replicat: „da, 
noi luptăm de pe acum". Doar 
10 la sută au dat un răspuns 
negativ. Restul nu și-au expri
mat cu claritate poziția.

Sondajul pe care-1 citează 
ziarul mexican a permis o cu
noaștere mai profundă a gîn-

altă delegație siriană.

Franța : Continuă 
puternica mișcare 

grevistă

îrfurile franchiste 
au renunțat două 
zile la treburile lor 
obișnuite și s-au 
strîns într-un co
locviu pe care 
„Le Monde" îl

consideră deosebit de impor
tant. Este întîia oară după 11 
ani cînd se întrunesc cele mai 
marcante personalități falan- 
giste. Nu-i greu de înțeles că 
multe probleme dau bătăi de 
cap complicilor lui Franco. 
Dar din mulțimea grijilor lor, 
franchiștii au vădit o preocu
pare cu totul specială față de 
una din ele : atitudinea genera
ției tinere.

„Le Monde"
că un raport asupra 
a fost prezentat de 
nistru al educației 
Ruiz Gimenez. După ce a as
cultat raportul, consiliul a ma
nifestat „grave preocupări" („Le 
Monde"). De unde izvorăște 
neliniștea? în primul rînd din 
faptul că într-o serie de proble
me esențiale există „o stare de 
rebeliune" a unei mari părți a

spaniol
ne informează 

tineretului 
fostul mi- 
naționale

Acești tineri sînt dezamăgiți de 
„realitatea politicii noastre', 
mărturisește același raport. 
Drept consecință, numărul ce
lor ce întorc spatele franchis- 
mului se amplifică.

Institutul pentru problemele 
tineretului a întreprins o an
chetă. Subliniem: o anchetă 
oficială. Rezultatele ei au zgu
duit totuși pe liderii franchiști. 
Ancheta demonstrează că 95 la 
sută din persoanele condam
nate de ultimele consilii de

te aspectele ei. Despre această 
anchetă a scris ziarul mexican 
„Sempre".

La întrebarea : „Sînteți sa
tisfăcut de regimul existent în 
Spania ?“, 95 la sută din tine
rii interogați au răspuns „nu". 
A urmat o altă întrebare : „Ce 
anume nu vă satisface în acest 
regim Răspunsurile au sem
nalat sursele nemulțumirii :

1. Lipsa de libertate ;
2. Samavolnicia și nelegiui

rile :

durilor și simțămintele multor 
tineri din Spania zilelor noa
stre. Uneori, răspunzînd la an
cheta ilegală, tinerii au însoțit 
afirmarea opiniilor cu 
rînduri explicative. Merită 
cităm din ele.

O muncitoare catolică, 
de ani: „Actualul regim 
Spania pe mine nu mă satisfa
ce. Este un regim fascist. Liber
tatea de opinie este urmărită 
prin lege".

cîteva 
să

27 
din

Un muncitor metalurgist, 
de ani: „Tineretul din Spania 
este gata să lupte împotriva 
franchismului. Dar noi trebuie 
să fim cu 1 
cei care cu______ ____ ...
măreția omului".

Un 
ani, 
„Nu, 
Acuz 
toate domeniile vieții, _____
care silește pe țărani să fugă 
de la sate spre orașe. Aceasta 
face ca Spania să-și piardă re
zervele umane. Nu avem drep
tul să' închidem ochii asupra 
realității nemiloase".

La colocviul de la Madrid, 
raportorul declara : „Tineretu
lui trebuie să i se propună 
programe atrăgătoare...". într- 
un fel, este o recunoaștere a e- 
șecului franchismului de a cu
ceri energia tinerească.

Convulsiunile dictaturii lui 
Franco demonstrează neputința 
de a oferi tineretului „programe 
atrăgătoare". Pentru că ceea ce 
este atrăgător pentru tineretul 
spaniol înseamnă, în esență, li
chidarea franchismului, a ba
zelor sale politice, ideologice 
și economice. Generația tînără 
a Spaniei contemporane des
tramă țesătura ignoranței cu 
care franchismul îi legase ochii 
și descoperă într-o măsură 
crescîndă adevărurile vieții. 
Tocmai aceasta neliniștește pe 
Franco. Doar adevărul îi este 
dușmanul numărul unu l

• PARIS — In întreaga 
Franță continuă să se desfă
șoare mari acțiuni revendica
tive. Paralel cu greva mineri
lor care durează de trei săptă- 
mîni, în luptă se încadrează 
mereu noi categorii de oameni 
ai muncii. Acțiunile revendica
tive au cuprins și sectorul 
serviciilor publice.

La chemarea marilor federa
ții sindicale din țară, 300 000 de 
feroviari francezi au declarat 
joi dimineață o grevă de două 
ore. Ei cer majorarea salarii
lor, reducerea săptămînii de lu
cru. Activitatea multor gări a 
fost paralizată.

Metalurgiștii francezi, au în
cetat lucrul în ziua de 21 mar
tie timp de două ore și au or
ganizat în întreaga țară mani
festații în apărarea drepturilor 
lor.

Acțiunile de solidaritate cu 
minerij aflați în grevă se în
mulțesc. In afară de marile 
sume de bani colectate în în
treaga țară joi dimineața a so
sit în Franța o coloană de 
autocamioane transported 
32 000 de pîini colectate pen
tru minerii francezi de oame
nii muncii belgieni,
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• PARIS — Ședința de 
miercuri a Consiliului nord-a- 
tlantic a confirmat că dacă a- 
supra orientării agresive mem
brii N.A.T.O. sînt unanimi, în 
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are atlantice continuă să fie 
cea a Franței care mizează pe 
propriul său plan de constitu
ire a unej «forțe de șoc” na
ționale. Inapoindu-se la Lon
dra, Home a declarat: „Dacă 
Franța se opune complet pro
punerilor prezentate, atunci va 
avea loc o scindare"l
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e pare că sistemul „liberei întreprinderi 
elude unele elemente de planificare. Un indiciu în 
acest sens găsim într-unul din ultimele numere ale 
revistei „Newsweek”.

E greu de crezut că vreun american ar putea să 
precizeze care va fi producția de oțel sau de căr
bune a Statelor Unite în 1970. In schimb, cititorii 

lui „Newsweek” vă pot spune cîți locuitori ai celei mai mari țări 
capitaliste nu vor ști să scrie și să citească la acea dată. Re
vista amintită anunță că s-au făcut calcule foarte amănunțite și 
că în 1970 numărul neștiutorilor de carte din S.U.A. va fi o dată 
și jumătate mai mare decît în 1960.

în ceea ce privește situația actuală, „Newsweek” dă o serie de 
fapte și cifre. Aflăm astfel că într-o uzină din Detroit, un munci
tor abia angajaț, la cîteva minute după începerea lucrului, a fost 
luat de la mașina la care lucra, avînd mina tăiată. El nu putuse 
lua cunoștință de regulile de tehnica securității fiindcă nu știa să 
citească. Din vina altui muncitor s-a produs o explozie la un a- 
parat pentru că muncitorul turnase benzină în rezervorul pe care 
scria „apă”... Nici acesta nu știa să citească. Revista relatează a- 
semenea cazuri, nu ca fapte izolate ci ca „fenomene tipice care 
pot fi întîlnite atît în fabrici cît și la fermele agricole”.

S-a stabilit — pecizează „Newsweek — că in 1960 existau în 
Statele Unite circa 10 milioane neștiutori de carte. Ei nu știu 
nici să citească nici să scrie. Dintre aceștia 5 500 000 n-au călcat 
niciodată pragul școlii. „De altfel — subliniază revista — specia
liștii consideră că cifra statistică oficială a analfabeților e sensi
bil micșorată, deoarece mulți ascund faptul că nu știu carte”.

După acest tablou al prezentului, revista americană face o suc
cintă dar foare sugestivă incursiune în viitor. „După calculele fă
cute de autoritățile competente — scrie „Newsweek” — luînd în 
considerație actualele prevederi bugetare și de altă natură pen
tru învățămînt, numărul neștiutorilor de carte va ajunge în 1970 
la circa 15 milioane”.

De partea cui

neutri

a Londra a fost dat publicității raportul comitetului 
pentru problemele prețurilor, producției și venitu
rilor. Acest comitet pe care englezii îl numesc nu 
fără umor „Consiliul celor trei înțelepți”, este în
fățișat în reclama pe care i-o fac oficialitățile drept 
un organ absolut nepărtinitor și independent.

Raportul a văzut lumina zilei într-un moment în
care numărul șomerilor totali este de peste 750 000. Creșterea 
salariilor a rămas cu mult în urma creșterii prețurilor. La recenta 
conferință a Confederației sindicatelor din industria construcții
lor navale s-a arătat, printre altele, că salariul real al muncitori
lor din această ramură este mai mic decît înainte de război. In 
schimb prosperă marile monopoluri. După datele ziarului „Finan
cial Times” profiturile a 890 de companii industriale au crescut 
în cel de al doilea semestru al anului 1962 cu aproximativ 
100 000000 lire sterline față de perioada corespunzătoare a a- 
nului 1961.

Toate acestea convin pe deplin „Consiliului celor trei înțe
lepți”. în raportul dat publicității, lordul Cohen, președintele 
comitetului și colegii săi, sir Denis Robertson și sir Harold Ho
witt se opun oricărei majorări de salarii. Ei consideră că „șoma
jul este foarte util pentru economia engleză”. „Cei trei înțelepți” 
își exprimă speranța că pe viitor „nivelul mediu al șomajului va 
fi mai ridicat decît în ultimul deceniu”. Ei constată cu satisfac
ție că în anul 1962 „s-a rezistat presiunilor sindicatelor cu pri
vire la majorări de salarii”. Cît privește profiturile monopolurilor 
raportul recomandă „să fie menținute cel puțin la actualul nivel” 
sugerînd să se aștepte pină cînd firmele „vor reduce de bunăvoie 
prețurile”.

Rețetele „consiliului înțelepților” nu sînt, firește, originale. La 
sfîrșitul lunii februarie, revista „Economist”, organ al Cityului 
— citadela marii finanțe engleze — recomanda și ea guvernului 
„să facă din șomaj un fenomen mai frecvent, pentru ca sindicate
lor să le fie mai greu să ceară mărirea salariilor”. Ceea ce aduce 
nou comitetul Cohen e că prezintă vechile idei anti-muncitorești 
sub forma recomandărilor unui for „nepărtinitor”.

In legătură cu aceasta, presa sindicală engleză amintește o ve
che poveste despre un irlandez care, în asemenea cazuri, obișnuia 
să întrebe: „De partea cui sînteți neutri
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