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( Zilele bune de lucru sînt io-! f losite din plin de către co
lectiviștii din Silișleni, re
giunea Argeș, pentru lucră
rile de terasări. Din cele 
ha cît e planificat să fie 
rasate și plantate cu vie 
cursul acestui an, pînă 
prezent s-au terasat peste

L_

A FI STUDENT

productivitate sporitaezultatele obținute de schela noastră în primele două luni ale anului (producția globală cit și cea marfă a fost depășită) sedatoresc în primul rînd creșterii productivității muncii. în perioada amintită acest principal indicator de plan a fost depășit cu 1,7 la sută față de sarcina planificată.Mărirea producției sondelor am asigurat-o, în primul rînd, prin stabilirea unui regim optim de exploatare, prin aplicarea unor măsuri și procedee tehnologice moderne — în funcție de structura zăcămîn- tului.De mai mulți ani, colectivul nostru este preocupat pentru găsirea unor metode cit mai eficiente de combatere a viiturilor de nisip, care constituie una din cauzele scăderii productivității sondelor. E adevărat că noi am făcut numeroase încercări de combatere a acestora Și în anii trecuți. Rezultatele obținute au fost însă parțiale. Anul acesta am acordat mai multă atenție muncii de cercetare. In prezent, aplicăm cu destul succes o nouă metodă de consolidare a straturilor — injecția cu apă sărată. Operațiile de aplicare a noii metode s-au făcut sub conducerea tînărului inginer Aurel Gigiu. La cele patru sonde repuse în producție, la care am experimentat acest procedeu, se constată o creștere simțitoare a debitului de țiței. Prin intrarea în funcțiune a unei instalații de epurare a apei sărate posibilitățile noastre de combatere a viiturilor de nisip vor crește în mod evident. Aceasta va permite să trecem la aplicarea pe scară industrială a procedeului amintit. In acest fel vor fi create condiții

ca injecția cu apă sărată să poată fi extinsă la toate sondele.Din proprie experiență ne-am convins că sporirea productivității muncii este determinată și de schimbarea operativă a sistemelor de extracție (din erupție în gazlift, sau din gazlift în pompaj). Făcute la timp, aceste lucrări asigură o continuitate și un ritm susținut de exploatare, mențin sondele permanent în stare activă- Pe baza graficelor stabilite, am executat pînă acum astfel operații la un număr de sonde și supraveghiem toată atenția modul cum comportă celelalte în exploatare pentru a interveni la timp. Repunerea în producție a sondelor inactive constituie o altă sursă de creștere a productivității muncii. Aplicând un complex- de măsuri, am reușit ca numai în primul trimestru să realizăm planul la sonde inactive pe tot anul 1963.Dar măsurile tehnologice, oricît de bine ar fi alese, nu pot influența singure creșterea productivității muncii. Ele trebuie însoțite de o temeinică organizare a muncii, de o ridicare continuă a calificării muncitorilor, de dezvoltarea răspunderii lor față de îndeplinirea planului.Pe această linie am acordat o atenție deosebită organizării brigăzilor de producție, întăririi disciplinei și a spiritului colectiv. In orice schelă de extracție există 3 feluri de brigăzi: de intervenție, de reparație și de extracție. Primele două, prin specificul activității lor, au rol deosebit de important în creșterea productivității muncii. Un număr de 7 brigăzi de intervenție au fost organizate după metoda folosită de Eroul Muncii Socialiste, Dumitru Arjan. S-a creat astfel posibilitatea ca sondorul șef să se afle permanent la gura puțului, operatorul ocupînd postul de mecanic trolist. In a- cest fel în brigadă se asigură o mai bună asistență tehnică la gura puțului, se execută intervenții mai rapide și de calitate.In decursul anilor ne-am convins că pentru a lucra cît mai productiv, pe lingă mai buna organizare a muncii, brigăzile de intervenții trebuie a- provizionate ritmic cu materialele și utilajele necesare. Noi am ținut seama si de acest lucru. Peste 80 la sută din sondele în pompă și eruptive au fost echipate cu utilaj de manevră. Au fost amenajate căi de acces la toate punctele de lucru, s-a extins iluminatul electric.Rezultatele acestor măsuri n-au întîrziat să se arate. Brigăzile de intervenție conduse
Ing. ALEXANDRU CIORASCU 
directorul Schelei de extracție 
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Imagini noi în comuna Mocira,I 
raionul Baia Mare. Colectiviștii j 
își construiesc case noi, apoi J 
își instalează lumina electrică, j 

) 
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în campania agricolă 

de primăvară

£7 7' ' . O
.77 7.77,..’B® Mazărea de cîmp a fost însămânțată pînă acum pe aproape 23 000 ha. în regiunile Do- brogea și Banat s-a semănat aproape jumătate din terenurile prevăzute pentru această cultură, iar în regiunile Argeș, București, Ploiești și Oltenia peste 15 la sută.Anul acesta cultura mazării de cîmp va ocupa 168 000 ha, suprafață cu aproape 16 000 ha. mai mare decît în anul trecut. Se introduc în -cultură soiuri noi de mazăre, mai productive decît cele folosite în prezent, create la Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice Fundulea.

In regiunea Cluj
De cîteva zile, gospodăriile agricole de stat 

Și gospodăriile colective din regiunea Cluj au în
ceput însămînțările. Avînd pregătite din timp te
renurile și semințele, unitățile din raioanele 
Huedin, Gherla, Turda și Aiud au însămînțat în
semnate suprafețe cu secară, orz, mazăre, floarea 
soarelui și alte culturi prevăzute pentru epoca I. 
în ultimele zile, în regiune au fost însămînțate 
peste 300 ha, iar pe alte aproape 2 400 ha s-au 
executat arături. Concomitent se fac lucrări de 
îngrijire a semănălurilor de toamnă.

„argourile de 4 500 tone ce j se construiesc la Șantierul j 
Naval Galați sînt apreciate) 
pentru calitatea și rezistenta] 
lor în exploatare. La aceasta) 
contribuie, firește, întregul J 
colectiv de muncitori, ingi- ] 
neri și tehnicieni dintre J 
care, un mic grup a J 
„pozat" în fața obiectivului ] 
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Turiști străini
ne vizitează țara

In aceste zile ', țara, noastră 
este vizitată de numeroși oas
peți de peste hotare veniți prin 
intermediul Oficiului Național 
de Turism „Carpați”.

Bucureștiul găzduiește gru
puri de turiști din Uniunea 
Sovietică, iar in orașul Brașov 
se află turiști din R. P. Bul
garia. La 
concediul 
Germană.
R. P. Ungară întreprind un 
circuit turistic pe itinerariul 
Cluj-Deva-Turda.

De asemenea, în Capitală se 
află un grup de peste 25 re
prezentanți ai unor organizații 
turistice din S.U.A.

!n regiunea Crișana
• Gospodăriile agricole colective din regiu

nea Crișana au început însămînțatul sfeclei 
de zahăr. îndrumate de specialiști, ele au luat 
o serie de măsuri care să asigure executarea 
acestei lucrări la un nivel agrotehnic superior. 
Au fost arate adine din toamnă și încorporate 
sub brazdă îngrășăminte organice și chimice 
pe toate cele aproape 9 000 ha destinate ace
stei culturi, suprafață cu aproape 2 100 ha mai 
mare față de anul trecut.

Colectiviștii din raioanele Criș, Ineu, Salon- 
ta, Oradea, unde sînt cele mai prielnice con
diții pentru cultura sfeclei de zahăr, au însă- 
mînțat în această săptămînă peste 1 200 ha. 
Pe baza experienței de pînă acum, colecti
viștii din regiunea Crișana au prevăzut să 
realizeze în acest an o producție medie de 
28 000 kg sfeclă de zahăr la hectar.

' u vreme în urmă, am fost solicitat să vorbesc în fața studenților despre ținuta etică a tînărului a- | flat pe băncile facultății. Am primit invitația cu bucuria dascălului care constată dorința crescîndă a elevilor săi de a se sfătui cu cei mai vîrstnici. Invitația de a discuta cu studenții despre ținuta etică mi-a fost repetată, de cîteva ori la rînd. Invitații asemănătoare au primit numeroși profesori din facultățile clujene. Problematica pe care o dezbat studenții împreună cu profesorii lor în cadrul acestor întâlniri, în afara cursurilor, este felurită : probleme științifice, culturale, internaționale. Cel mai des, însă, dascălii sînt solicitați să vorbească studenților despre cum trebuie să trăiască, să muncească, să învețe. Este firească această dorință a tineretului universitar de a se sfătui cu vîrstnicii.Anii studenției depășesc adolescența și adaugă tînărului un plus de maturitate, de seriozitate, de răspundere — un plus de personalitate. Dădăceala nu-i este proprie, n-o poate accepta. El simte totuși nevoia să fie sfătuit, îndemnat, încurajat, vrea să aibă mereu în față modele de viață. In anii de ucenicie, necesari în dezvoltarea unei personalități creatoare, imitarea marilor modele este o treaptă peste care nu se poate sări. Și cine altul, dacă nu profesorul, vîrstnicul, îi poate oferi cele mai înțelepte sfaturi, îndemnuri și exemple de viață. Profesorul și-a câștigat a- cest drept nu numai prin părul încărunțit de ani, care impune, oricum, respect, ci, mai ales, prin experiența de viață, de muncă, prin neobosita și plina de migală activitate de educator. El îi dă studentului nu numai cunoștințe, ci adaugă tinereții, entuziasmului, curajului. un dram de înțelepciune, de profunzime, își ia rolul de călăuză pe un urcuș captivant, pe care, însă, singur te poți ușor rătăci. Călăuza îi cere tînărului să-și potrivească pasul după ea, pentru că aceasta îl scutește de eforturi inutile, de rătăciri și dibuiri.

Care-i ținta urcușului ? Care-i drumul ? Ținta — să fii vrednic cetățean al patriei socialiste, să te împlinești ca om, ca om adevărat, ca specialist, pe care să pui nădejde. Drumul — studenția, munca neobosită pentru a-ți îmbogăți mintea Și sufletul cu tot ceea ce a creat mai bun omenirea, cu frumoasele trăsături de viață demnă, cinstită, intensă.Specificul vîrstei studenției este visul. Cînd ai doar 18—22 de ani, nirrieni nu te acuză că ți-ai pus în gînd să muți din loc munții, că te visezi călător obișnuit pe drumul Pămînt — planeta Marte.„Dumneavoastră ați visat ?”. Intuiesc întrebarea aceasta, pe care mulți se simt îndemnați să ne-o pună, și le răspund. Am visat, dar pe furiș, să nu mă știe nimeni, să nu mă socotească cumva smintit. Căci era o nebunie să visezi cînd aveam eu vîrsta studenției. N-aveam nici o bază, nici eu. nici colegii mei care atît de greu izbutiseră să treacă prin porțile ferecate ale facultății. Prea ne era plin timpul de gîndul la existență, la grija zilei de mîine. Locul visului îl lua teama că va trebui să renunțăm la „luxul” de a.-învăța. Tînărul nostru student de astăzi are nu numai condițiile materiale să năzuiască cu îndrăzneală, ci este înconjurat de un climat moral care-i dă sentimentul încrederii în tot ceea ce face, în el și în valoarea lui. Nu e deci vorba numai de faptul că-și petrece studenția în condiții nevisate. Că audiază cursurile unor profesori de valoare. Că poate lu*

era în laboratoare în care totul te îndeamnă la creație. Că bibliotecile, ticsite de cărți. îl îmbie să petreacă ore de meditație și de studiu îndelung. Că trăiește în cămine îngrijit gospodărite. Că merge în vacanță Ia mare sau la munte. E vorba de mult mai mult. De atmosfera optimistă în care trăiește, muncește și învață, de certitudinea că este un om util societății. Că undeva, în marele angrenaj al construcției socialiste, se află locul său. știut, stabilit.Iată, deci, că a venit vremea cînd discutăm despre visurile cele mai îndrăznețe ca despre lucruri din cele mai obișnuite. A venit vremea cînd îi condamnăm pe a- cei care nu zboară cu gîndul în viitor, pentru că aceasta înseamnă că și în viața de toate zilele trăiesc doar pentru ceea ce fac astăzi. Și cît este de puțin față de ceea ce ți se cere să faci mîine 1Ceea ce ni se cere să facem mîine ne este foarte lesne de a- flat, dacă ne aplecăm cu atenție asupra planurilor elaborate de partid. Aceste planuri sînt o pildă de ceea ce înseamnă îmbinarea înțelepciunii și a realității, a îndrăznelii și creației atît de solid bazate pe învățătura călăuzitoare a marxism-leninismului. Și locul nostru, contribuția care ne este cerută, le descifrăm, în perspectivele însuflețitoare, înmănun- chiate în aceste planuri.Ce înseamnă mîine student ? Pentru cel litehnică înseamnă munca într-o uzină mului sau pentru
pentru de la po- inginerie, a socialis- înălțarea

(Continuare în pag. a Il-a)

In regiunea Pioieștî
Paralel cu însămînțarea culturilor din epoca I 

care pînă acum s-au efectuat pe mai mult de 
3 700 ha, colectiviștii din regiunea Ploiești lu
crează la plantarea pomilor. Ei au plantat pînă 
acum meri, peri, caiși și alte specii de pomi de 
mare valoare economică, pe 133 ha. Un număr 
mare de pomi au fost plantați în raioanele Plo
iești, Buzău, Mizil, Teleajen și Cîmpina. De ase
menea, s-au efectuat stropiri și curățiri la mai 
mult de 98 la sută din numărul pomilor.

Anul acesta urmează să se planteze cu pomi 
3 574 lia terenuri improprii culturilor cerealiere 

din care peste 1 000 ha în primăvară. In vederea 
realizării acestui obiectiv, gospodăriile colective 
din regiune au pregătit cea mai mare parte din 
terenuri și se îngrijesc să asigure materialul să- 
ditor. (Agerpres)

în

la Căpuș și

Sinaia își petrec 
oaspeți din R. D. 
Excursioniști din

(Agerpres)

In mine

IERI A ÎNCEPUT

Foto : O. PLECAN

elevilordată în ex-
(Agerpres)

mare de muri- 
prezent opera- 
principale de 
cum ar fi, de 
perforarea, în-

aprovizio- apă a orașului Con- zonei nordice a lito- Este prima conductă
în școala lor și au luai po
iată de lipsurile unor colegi, 
scena concursului s-au pe- 

unit,

Anul acesta în mi
nele de fier din țara 
noastră s-a extins 
mecanizarea lucrări
lor care necesită un 
volum 
că. In 
țiile 
lucru, 
pildă, 
cărcarea și transpor
tul, sînt aproape în 
întregime mecanizate. 
In sectoarele de lu
cru, unde exploatarea

se face la suprafață, 
prin cariere, sînt larg 
folosite foreze, esca
latoare și alte utilaje 
de mare capacitate.

Extinderea mecani
zării în carierele de 
minereuri a favorizat 
totodată aplicarea 
unor procedee noi de 
lucru, cum este cea 
de pușcare în masă a 
rocilor, folosită cu 
succes de minerii de 
la Teliuc, care reali
zează în plus, la o sin.

gură pușcare, 8 000— 
10 000 tone minereu, 
față de vechile me
tode de perforare cu 
aer comprimat. O 
bună experiență 
mînuirea și folosirea 
cu pricepere a noilor 
utilaje primite, cît și 
în folosirea unor noi 
metode de lucru, au 
căpătat-o și muncito
rii mineri din carie
rele de 
Bocșa.

Pentru aprovizionarea cu 
a orașului ConstantaRecent, a fost ploatare o conductă de mare capacitate, pentru narea cu stanța și ralului.

(Agerpres)

de acest fel din țară, cnostrui- tă din tuburi de beton armat precomprimat. Ea debit zilnic de de apă. asigură un1000
Consfătuire privind rezultatele 

în exploatarea locomotivelor Diesel-electriceîn sala de festivități a direcției regionale C.F.R. Craiova a avut loc sîmbătă o consfătuire privind rezultatele în exploatarea locomotivelor Diesel electrice, organizată de Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, Ministerul Metalurgiei și Construcțiilor de Mașini și Consiliul național al inginerilor și tehnicienilor.Au participat reprezentanți ai întreprinderilor care coo-

perează la construcția locomotivelor Diesel electrice, mecanici și montatori de locomotive, ingineri și tehnicieni din direcțiile regionale C.F.R.O serie de participanți la consfătuire au făcut propuneri valoroase privind continua perfecționare a locomotivei. efectuarea lucrărilor de întreținere și reparații la un înalt nivel tehnic. (Agerpres)

Competiția artistică
Evoluează echipa de dansuri 
populare romînești de la 

Școala medie nr. 37

eri dimineață, oda- 
tă cu prima zi a 
vacanței, a început 
și tradiționala trece
re în revistă a for
mațiilor artistice de 
amatori din școlile

de 8 ani, medii, profesionale și 
tehnice. Încă din primele ore. sute 
de formații artistice — coruri, 
echipe de teatru, brigăzi artistice 
de agitație, soliști și orchestre, 
echipe de dansuri și recitatori — 
s-au îndreptat , spre sălile de 
concurs pentru a desfășura în fața 
spectatorilor și juriilor roadele li
nei munci artistice de luni de zile.

In Capitală, numărul
— elevi participanți la 
este impresionant: peste 
Numai în raionul 1 Mai
scris în concurs 41 de școli, cu a- 
proape 150 de formații artistice.

La Casa de cultură a raionului

artiștilor 
concurs 

15 000. 
s-au în-

1 Mai, unul din numeroasele 
locuri din București unde elevii 
își afirmă în aceste zile măiestria 
artistică, a domnit ieri o atmosferă 
sărbătorească. Sute de elevi Im- 
brăcați în uniforme de elev, în 
portul național romînesc, sau !n 
costumele diferitelor personaje din 
piesele de teatru, s-au perindai 
pe scenă, fiind urmăriți din sală 
cu încredere de alte sute de co
legi veniți în calitate de.- supor
teri. In această sală, concursul a 
lost deschis de formațiile Școlii 
medii nr. 37. Corul și orchestra, 
bine pregătite, au interpretat 
,.Marșul entuziaștilor" de Duna- 
evski, un cîntec din folclorul nou : 
„Ce frumoasă-i viața noastră" și 
cîntecul „București, București" de 
Aurel Giroveanu. A urmat apoi 
un reușit program de brigadă, în 
care elevii au vorbit In versuri 
și melodii despre realizările obli-

nule 
ziție

Pe 
rindat apoi, cu un program 
elevii Complexului școlar Galvani- 
Tei. Cu aplauze prelungite au fost 
răsplătiți și dansatorii de la 
Școala medie nr. 34 care au in
terpretat cu mult dinamism jocul 
„Geampar alele".

Peste tot în Capitală, Ia casele 
de cultură ale tineretului, la Pa
latul pionierilor, în sala Studio a 
Teatrului „Lucia Sturdza Bu- 
landra", faza raională a concursu
lui artistic interșcolar continuă.

Urăm elevilor participanți cît 
mai multe succese pe tărîm artis
tic și, bineînțeles, o poziție frun
tașă în clasamentul fazelor urmă
toare ale concursului.
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Atlet» juniori
în pragul noului sezon

n curînd, sălile de 
spoit vor fi părăsite, 
iar pregătirea atle- 
filar va continua pe 
stadion, in aer liber. 
De aceea, concursu
rile atletice din ulti

mul timp și în special concursurile 
republicane de sală ale atle/ilor 
juniori și seniori, din acest an, pot 
fi considerate ca un bilanț al pre
gătirilor unei etape deosebit de
importante a antrenamentului de 
iarnă.

Să consemnăm dintr-un început 
că în plutonul fruntaș al juniorilor 
au apărut cite va nume noi: Virgil 
Porojan (50 m). Ion Satnoșka (greu
tate), Paul Marcu (lungime), Sulta
na Enache și Paula Mărgăritărescu, 
Ia garduri. Este elocvent, în ceea 
ce privește depistarea și promo
varea elementelor dotate pentru 
atletism, faptul că Petre Clobanu, 
clștigător în concursul școlar 
,,Cupa orașului București" din 
toamna anului 1962, a cîștigat de 
astă dată alerglnd cu atlejii clasi
ficați din întreaga tară.

Am remarcat, de asemenea unii 
juniori mici care urcă treptele 
măiestriei sportive, reaiizînd per
formante uneori mai bune decit 
cei mari. Așa, de pildă, la con
cursul republican de sală, primele 
două junioare mici (Gabriela Ra
dulescu si Maria Bolea) au reali
zat la săritura în lungime perfor
mante superioare junioarelor mari. 
Sau, un alt exemplu : timpii pri
melor 5 junioare mici sosite la 50 
de metri plat sînt superiori timpu
lui realizat de primele 5 junioare 
mari. Acest lucru este insă îmbu
curător, numai în măsura în care 
antrenorii noștri nu urmăresc, in 
pregătirea juniorilor, obținerea 
imediată a unor rezultate bune, în 
dauna unei pregătiri fizice multi
laterale — chezășia performante
lor de mai tîrziu.

O parte a juniorilor deja cunos- 
cuti — Niculina Balea (înălțime). 
Mihaela Bransdorfer (greutate), 
Viorel Suciu (55 m.g.), Victor 
Raica (50 ml, Valeriu Bufanu si 
Costin Margareta (40 m.g) Livia 
Orosz (greutate) au arătat că pro
gresează treptat îndreptățind spe
ranțele noastre. Și, ca o dovadă, 
clfiva dintre aceștia : Balea, Orosz. 
Bufan, Costin, Mecu, Porojan. Pe- 
reteatcu au reușit să se claseze ța 
unele probe din finala concursuri
lor seniorilor.

In aprecierea pregătirii din 
timpul iernii a atletilor noștri, un 
rol precumpănitor îl au probele de 
control, pe care toti atietii parti
cipant! au fost obligati, prin re
gulamentul competi/iei, să le 
treacă. Astfel, fiecare concurent 
a sărit la lungime și triplusalt de 
pe loc, a executat tracțiuni în 
brale la bară fixă si a alergat 800

Campionatul categoriei A de fotbalEtapa a doua a returului campionatului cat. A de fotbal programează astăzi o serie de întîlniri importante.în CAPITALĂ, pe stadionul „23 August” se vor desfășura in cuplaj jocurile ; Progresul—Minerul Lupeni (orele 14,30) și Rapid—Petrolul Ploiești (orele 16,15).Liderul clasamentului, Dinamo București întîlnește în deplasare echipa Farul. Stațiile noastre de radio vor transmite începind din jurul orei 17,10 pe programul I, repriza a doua a meciului de la Constanța.Iată celelalte meciuri: Steagul Roșu Brașov—Știința Ti
mișoara ; Dinamo Bacău—Steaua; Știința Cluj—U.T. Arad ; 
Crișana Oradea— C.S.M.S. Iași.

Campionatul mondial de șahMeciul pentru titlul mondial de șah dintre marii maeștri sovietici Mihail Botvinnik și Tigran Petrosian a început sîmbătă în sala Teatrului de Estradă din Moscova. Cînd arbitrul principal Ghedeon Stahl- berg (Suedia) a pus în mișcare ceasurile de control, peste 2 000 de spectatori se aflau în sală, iar alte cîteva sute așteptau în fața teatrului pentru a urmări desfășurarea partidei, pe uriașele table de demonstrație instalate aici.în prima partidă, cu piesele 
PE SCURT

baian a stabilit un 
nou record mondial 
de juniori la cat. u- 
șoară, stilul „aruncat", 

cu o performanță de 
145,5 kg. Acest record 
a fost realizat în tim
pul meciului dintre e- 
chipele Universităților 
din Erevan și Teheran, 
cîștigat de studenții

m (băieții) și 400 m (fetele). Con- 
sultînd rezultatele la aceste probe, 
o primă concluzie este aceea că 
la majoritatea atletilor noștri se 
constată acum o pregătire fizică 
necorespunzătoare. In același timp 
examenele respective ne-au arătat 
că munca de selecționare a tine
relor elemente pentru atletismul de 
performantă mai are încă sufi
ciente lacune. In școlile noastre, 
în uzine, sau în asociațiile spor
tive sătești, sînt sute de tineri bine 
dotafi fizic, pe care antrenorii nu 
i-au descoperit încă, nu i-au an
grenat în activitatea sportivă. An
trenorii se mulțumesc să lucreze 
în secțiile de atletism cu elemente 
mai puțin dotate fizic, recrutate 
în mod intîmplător. Atletismul 
nostru va putea înregistra în 
viitor noi și noi succese pe plan 
international numai cu condifia 
sporirii exigentei în recrutarea ele
mentelor tinere.

Cit privește probele de control 
fixate Ia aceste campionate, o 
bună parte a acestora trebuie în
locuite, pentru a putea fi mai con
cludente. Dacă săritura în lungime 
de pe loc își are rațiunea de a fi 
în program, triplul salt de pe loc 
nu își mai are rostul exprimînd, 
în mare, aceleași calități fizice ca 
și săritura în lungime. De 
asemenea, tracțiunile în brațe nu 
exprimă corect forța atletului. A- 
ceasta totuși nu este o scuză pen
tru Margareta Costin care nu a 
putut face nici o tracțiune în brațe 
sau pentru Anca Gurău, Liana 
lung și alții care n-au reușit decit 
una-uouă tracțiuni. Nici cursele 
de 800 m și 400 m nu sînt sufi
cient de elocvente pentru a cons
tata rezistenta generală a atletilor. 
Trebuie stabilite norme mai 
apropiate de specificul probelor 
atletice, în care tehnica să nu in
fluențeze rezultatele. De pildă, mă
surarea detentei prin sărituri pe 
ambele picioare Ia verticală, hal
tere etc.

Cu toate că, iată de anul trecut, 
concursurile de sală au arătat evi, 
dente progrese, totuși pentru a pu
tea privi cu încredere sezonul în 
aer liber care se apropie, este ne
cesar un volum sporit de muncă 
mai ales în direcția pregătirii fizice 
generale, iar pentru viitorul atle
tismului nostru este nevoie în 
special de o muncă asiduă de de
pistare a elementelor dotate.

Acordindu-se importanta și spri
jinul cuvenit acestei migăloase 
munci de descoperire a elemente
lor cu calități fizice bune pentru 
atletism, se poate păși cu încre
dere pe drumul performantelor de 
valoare.

SILVIU DUMITRESCU 
antrenor de atletism

albe a jucat Petrosian, care a deschis, mutînd pionul la d4. Răspunsul lui Botvinnik a fost Cf6, după care s-a intrat în- tr-o variantă a apărării Nim- zovici. La jumătatea partidei campionul lumii a preluat inițiativa organizînd un puternic atac asupra poziției adverse, în criză de timp. Petrosian nu a găsit posibilități de contra joc și s-a recunoscut învins la mutarea 41-a. Scorul este deci 1—0 în favoarea lui Botvinnik. Partida a doua se dispută luni.
sovietici cu scorul de 
7—0.

• In Palatul sportu
rilor din Tbilisi a înce
put un mare turneu 
internațional de lupte 
libere la care participă 
sportivi din R.P. Bul
garia, Iran, Finlanda, 
R.P. Romînă, R.D. Ger
mană și U.R.S.S.

Scenă de la o repetiție cu piesa ..Floricica purpurie" care se va prezenta in curînd la Casa 
de cultură din Turnu Severin,

Foto: AGERPRES

EXPOZIȚIA DE GRAFICĂ:

TI A PEL

■
 eea ce vizitatorii

rețin, in primul 
rind, din expoziția 
de grafică a Tiei 
Peltz este prezența 
unei sentimentali’ 
tați autentice, o- 

rientată spre adevăratele valori 
ale existenței. Mai toate imagi
nile expuse în sala de pe Calea 
Victoriei 132 sînt străbătute de 
o caldă și vie dragoste de om și 
tocmai aceasta le conferă darul 
de a emoționa și a prilejui o cu
noaștere mai directă a realității.

Nu-i vorba de o sentimentali
tate ușoară, lipsită cumva de dis- 
cernămînt. Privitorii înțeleg 
imediat ce fel de oameni admiră 
și prețuiește artista și deduc les
ne gama de sentimente ce-i în-

Din ciclul „Orori fasciste" : 

suflețesc imaginile, realizate in 
diferite tehnici. De la admirație 
și duioșie și de la bucuria in fața 
noului, sub diversele lui aspecte, 
Tia Peltz poate trece la reconsi
derarea cu umor a unor moravuri, 
dăunătoare ale trecutului sau la 
evocarea, plină de revoltă, a oro
rilor fasciste.

înseși aceste sentimente și ati
tudini, pătrunse de conștiința 
luptei de clasă, a contrastului 
dintre nou și vechi, dintre bine 
și rău sînt nuanțate și diferen
țiate in funcție de conținuturile 
de viață oglindite.

Uneori, duioșia se îmbină la 
ea cu umorul, cind privește și 
redă figuri de copii mai mărișori, 
care iau atitudini de oameni ma
turi, spre deosebire de alți copii, 
înfățișați cu candoarea și încin- 
tarea vîrstei lor fragede. O bună 
parte din imaginile expoziției 
sînt, de altfel, consacrate copilă
riei și demnă de remarcat soco
tim acea compoziție în alb și ne
gru, mai precis litografie, in care 
se înfățișează, pe aceeași bancă, 

mai multi copii la grădinița vlăs
tarelor de lipoveni din Brăilița 
(lucrare intitulată „Băncuța" ), 
sau imaginea cu un băiețaș și o 
fetiță asistînd la un spectacol în 
comuna Boteni-Muscel.

în asemenea imagini, ingenios 
compuse, fără detalii inutile, 
concentrind, dimpotrivă, totul a- 
supra expresivității chipurilor, 
Tia Peltz redă cu mult adevăr 
și gingășie crîmpeie din viața fe
ricită a copiilor din țara noastră, 
înlesnirile traiului mai bun*  ale 
unei educații ce începe încă din 
anii preșcolari, participarea co
piilor la spectacole și festivități, 
care le îmbogățesc mintea și 
sensibilitatea, se răsfrîng cu sem
nificația cuvenită in imaginile 
artistei.

• Cel de-al 27-lea 
campionat mondial de 
tenis de masă se va 
desfășura intre 5 ți 
14 aprilie la Praga cu 
participarea a peste 
700 de jucători și ju
cătoare din 52 de țări 
ale lumii.

® Tinărul haltero
fil sovietic Lev Ba

Și aici gama de 
oglindiri psihologi
ce este remarcabilă, 
deoarece — depar
te de a-i înfățișa 
doar exterior — 
graficiană oglinde
ște stările lor sufle
tești, le scormone
ște viața lăuntrică, 
desprinzind bucu
ria, meditația, îneîn- 
tarea, zburdălnicia. 
Demn de menționat 
este portretul în alb 
și negru făcut unei 
fetițe, „Lilica din 
Boteni-Muscel”, în 
care este accentua
tă candoarea^ medi
tativă, Conturată și 
modelată cu linii •. 
accentuate și vi
brante, fetița este 
surprinsă în medi
tație, căutind parcă 
să pătrundă, cu o- 
chii ei mari și gîn- 
ditori, realitatea. 
Mai cu seamă ochii 
copiilor, privirile 
lor întrebătoare, ca
racterizează micile 
personaje ale arti
stei, care descoperă 
noi aspecte ale a- 
celei nevoi de du-

Transport" mirire, caracteristi
că pentru copii, și 

pe care pictorul și graficianul 
Tonitza a valorificat-o primul și 
la un nivel artistic de valabilita
te mondială.

Singura lucrare în tempera, 
deci mai apropiată de pictură, 
înfățișează un băiețaș mai mare, 
pe „Cristian din Boteni-Muscel" 
și aici expozanta a udîncit psiho
logia deja mai complexă, din care 
nu lipsesc o anumită seriozitate 
și gravitate. Aici, alături de du
ioșie, se ivește și umorul — mai 
exact, un suris cald din partea 
artistei, care dă importanța cu
venită micului erou.

O altă serie de imagini, lucra
te în tehnica monotipului, cu un 
colorit viu și cu linii mai pictu
rale, înfățișează adolescenți și 
oameni maturi, colectiviști în 
satele pe care le-a cutreierat, gra
ficiană spre a consemna aspecte 
ale noului. Tot colectiviști sînt și 
personajele din ciclul „Bienala 
Teatrului de amatori, 1962”. Pe 
unele personaje de la țară, Tia 
Peltz le înfățișează în diferite 
acțiuni sau în mișcare, pe altele 

le redă static*,  pentru a le portre
tiza. Și intr-un caz, și în celălalt, 
numeroase sînt tipurile surprinse 
cu aerul lor specific, cu autenti
citatea lumii în care muncesc 
ori participă la activități cultu
rale.

Dacă omul este în centrul 
preocupărilor expozantei și pei
sajele sînt foarte rare, totuși în 
anumite compoziții natura ser
vește drept fundal poetic și, in 
acest sens, interesant concepută 
este ilustrația colorată a poemu
lui lui Eugen Frunză „Azi batem 
iar cărarea". Acest poem de dra
goste a prilejuit pictoriței o me 
taforă ingenioasă : cei doi îndră
gostiți — plutind de fericire — 
sînt proiectați pe un fundal de 
vegetație, văzuți de jos în sus, 
parcă de pe banca de grădină, ce 
servește drept bază a imaginii 
ovale.

Cu spirit critic, cu arma sati
rei sînt lucrate scenele din ciclul 
„Vremuri trecute", prin care ex
pozanta combate moravurile fi 
superstițiile lumii apuse, amin
tind totodată de inumanele con
diții de muncă ale trecutului. 
Sînt de remarcat concizia com
poziției și ascuțimea satirei.

Zguduitoare, prin tragismul o- 
glindit pe chipurile și în atitudi
nile victimelor fascismului, sînt 
imaginile din ciclul „Orori fas
ciste”. Aici pătrunderea psiholo
gică cunoaște cea mai mare adîn- 
cire, arătînd ce mari posibilități 
are Tia Peltz de a aminti comba
tiv ,nedreptatea, barbaria, sufe
rința nemeritată. Ciclul este al
cătuit doar din trei compoziții, 
dar este suficient pentru a zgu
dui conștiința privitorului și u-l 
mobiliza.

Față de expoziția-i anterioară, 
de acum patru ani, Tia Peltz se 
află în vădit progres și așteptăm 
ca în viitoarele ei manifestări 
să-și dezvolte coordonatele și 
nuanțele autenticului său taletit, 
folosind însușirile semnalate în 
imagini și cicluri încă de mai 
mare suflu. Important este că ea 
face parte din categoria acelor 
artiști care pun suflet în tot ce 
oglindesc.

PETRU COMARNESCU

Din activitatea 
cercurilor

de artă piasticăPentru oglindirea cit mai veridică a vieții în lucrările lor, pentru strîngerea legăturii cu realitatea imediată, artiștii a- matori poposesc de multe ori în satele și comunele din jurul Capitalei. Din inițiativa Casei creației populare a Capitalei brigăzi mixte de documentare, formate din artiști profesioniști și amatori, au mers în întreprinderi și în gospodăriile colective din regiune. O astfel de deplasare a fost făcută de curînd la Uzinele „Vulcan”. Impresiile culese în aceste deplasări au prins apoi contur definitiv, au fost transpuse pe pîn- ză sau în piatră.Sub îndrumarea atentă a instructorilor, în cercurile de artă plastică din întreprinderile, instituțiile, casele raionale de cultură și casele de cultură ale tineretului din București, mînuiesc pensula sau dalta peste 550 de artiști amatori.Aceștia sînt numai o parte din cei aproape 6 000 de muncitori, țărani colectiviști, stu- denți, elevi care, în timpul lor liber, se dedică picturii sau sculpturii, care frecventează cu interes cercurile de artă plastică din întreaga țară.(Agerpres)-----•-----
Cherestea 

de calitate 
superioaraîn secția depozit de cherestea a întreprinderii de industrializare a lemnului din Vi- șeul de Sus, lucrează mulți tineri. Organizația U.T.M. îi îndrumă în permanență să a- corde o atenție deosebită calității produselor, sortării judicioase a cherestelei la rampa verde. De la începutul anului și pînă acum, s-a reușit astfel ca, din cantitatea de cherestea produsă. 63 ia sută să fie de calitate superioară. Desigur, acest lucru se dato- rește, în bună măsură, și priceperii cu care lucrează colectivul secției gatere. Bușteanul, care constituie materia primă, este secționat cu multă atenție, creîndu-se posibilitatea ca cea mai mare parte din el să fie folosită în scopuri industriale..Mulți tineri au devenit fruntași în producție. loan Malan- co și Vasile Vlasin, de la sortarea cherestelei, brigada de producție condusă de tînărul Vasile Bîrsan, sînt numai cîțiva dintre aceștia.

ION MOCANU 
corespondent voluntar 

----- u------

Un nou dispensar 
veterinar

în comuna Șaru Doinei, raio
nul Vatra Dornei, a fost dat în 
folosință un nou dispensar vete
rinar. Acesta este cel de-al 50-lea 
dispensar veterinar construit în 
ultimii cinci ani în regiune. El 
dispune de încăperi pentru con
sultații, laborator, și este deser
vit de un medic și 3 cadre de 
specialitate cu pregătire medie.

în comunele regiunii Suceava 
sînt în prezent 92 de circumscrip
ții veterinare și de combaterea 
bolilor.

(Agerpres)

„Băncufa"

A FI S
(Urmare din pag. I)unei asemenea uzine. Pentru cel de la universitate înseamnă profesoratul, munca la catedră, pentru formarea altor generații de viitori muncitori, ingineri, medici, profesori. Mîine înseamnă împlinirea în profesiune, satisfacția confruntării cu producția.Pentru unii, acest mîine înseamnă creația științifică, savantul care duce înainte cu un pas, dacă nu cu pași mari și mulți, știința in ramura pe care o cultivă. Dar pentru a- cest mîine trebuie să te pregătești. între năzuință și munca pe care o depui, spre a da viață visurilor, trebuie să existe un echilibru deplin. Nu este suficient să aspiri, să fii îndrăzneț în visuri. Aspirațiile, visurile nu se înfăptuiesc de la sine. Depinde numai de tine, de munca ta, de atitudinea ta față de viață, ca împlinirea aspirațiilor să fie posibilă. A- ceasta este cea dinții lege a eticii studentului: atitudinea plină de răspundere față de muncă, față de propriile tale hotăriri.Pînă și copilul, instinctiv, la cea maj fragedă vîrstă, cînd în fiecare zi „se face ceva” — azi șofer, ca tatăl, mîine aviator, ca unchiul, poimîine doctor, ca fratele —, își exprimă în jocul cu mașina, cu avionul sau cu mica trusă de medic această năzuință. Darmite studentul, ale cărui hotărîri nu sînt niște năzbîtii întîmplătoare, ci izvorăsc din convingeri profunde, trainice.î;ii aduc aminte de un fapt petrecut mai de mult. Chemasem la mine un student. Un student cu care s-au purtat dese discuții, care a făcut zeci de promisiuni, promisiuni pe care le-a uitat apoi, deși au fost exprimate solemn în fața colectivului, a profesorilor, a decanului. Vroiam să am 6 ultimă discuție cu el, să aflu de ce eforturile care s-au făcut pentru a-1 aduce la înțelegerea obligațiilor sale au fost sterile- Am discutat despre foarte multe lucruri: și despre ceea ce-i place, și despre ceea ce nu-i place. De fapt, știa prea puține despre el. Nici măcar n-a încercat să facă efortul să știe ce vrea, ce-i place, cum este el. într-un sfîrșit l-am întrebat: „N-ai încercat niciodată să te gîn- dești cu cine ai dori să semeni, nu ai întîlnit un om pe care să-1 dorești să-ți fie model în viață?”. „Ba da, odată, mai demult, am dorit acest lucru — mi-a răspuns el — dar am renunțat. Vroiam să semăn cu Un cunoscut fotbalist”. „De ce ?”, l-am întrebat. „Mi-ar fi plăcut să fiu aplaudat ca el, să mă știe toată lumea, să fiu văzut...”.Departe de mine gîndul de a subaprecia pe fotbaliști, dar m-a întristat răspunsul studentului. Iată ce-și dorea tînărul nostru, care a fost maximul imaginației lui privind profilul pe care ar fi dorit să-l dobîndească. S-a oprit la aspectul cel mai superficial: „să fie aplaudat, văzut”. Nici măcar nu i-a trecut prin minte să se gîndească că ar dori să fie fotbalist pentru a dob'in- di o bună condiție fizică, pentru a oferi publicului iubitor al fotbalului un frumos spectacol sportiv, pentru a lupta în numele culorilor patriei. N-aveam ce-i face acestui tînăr. Cu el trebuia să iei totul de la capăt; să-1 înveți ceea ce înseamnă să fii om, ce înseam

nă să aspiri, să ai modele în viață, ce înseamnă efort, muncă.Asemenea cazuri nu sînt, firește, caracteristice pentru colectivele noastre studențești, dar faptul că mai întîlmm și astfel de studenți, ca cel citat mai sus, ne pune în gardă. Ne îndeamnă să fim mai atenți în munca noastră cu fiecare tînăr, ne arată direcțiile educative care trebuie să ne capteze toate preocupările. Acum, bunăoară, în colectivele profesorilor și ale studenților se discută foarte mult despre calitatea muncii personale a studentului. Studenții au discutat despre a- cest lucru și la conferința lor pe țară. Nimic mai firesc. Sin- tem la un stadiu in care ni sa cere să nu irosim nici o clipă, iar vouă, studenților, să profitați la maximum de anii, atît de receptivi ai tinereții. Mărimea tezaurului științei și culturii universale este imensă ; apariția noutăților în librării este uneori amețitoare î bibliotecile sînt încărcate cu cărți. Le privești înspăimîntat, dar spaima este numai de moment, aparentă, căci ea sa transformă într-o dorință de a cuprinde acest univers al cunoașterii. N-o poți face dintr-o dată. Trebuie să chibzuiești: ce ai nevoie mai întâi pentru specializarea ta, ce ai nevoia pentru dezvoltarea ta multilaterală și armonioasă. Să faci totul metodic, științific, aș putea spune meticulos. Unele lucruri le vei face cu plăcere, studiul unor materii fiindu-ți înlesnit de atractivi- tatea lor. alteori însă trebuie să-ți impui un efort de voință, pentru că alte materii sînt aparent greoaie, aparent neinteresante. Dar este absolut necesar. în fond, în viață nu faci numai ceea ce-ți place, ci și ceea ce trebuie. Nimic și nimeni nu poate să înlocuiască propriul tău efort pentru însușirea cunoștințelor care-ți vor fi necesare în muncă, în viață. Profesorul îți predă cursul, urmează apoi seminarul, consultația, grupa de învățătură, munca în laborator. Dar nici una din aceste forme didactice, obligatorii si necesare, și nici toate la un loc nu pot înlocui munca ta cu cartea, experiența ta în laborator, efortul tău de a înțelege fiecare noțiune. Numai munca ta perseverentă, însuflețită de un scop bine conturat. te poate călăuzi spre formarea unor deprinderi care-ți vor rămîne toată viata, și a- tunci cînd nu vei mai avea cursuri, seminarii și consultații. Foarte plastic exprima a- cest lucru un coleg de profesorat. bătrîn orofesor. la o a- dunare a studențlor : „Așa cum nimeni altul nu- se poate hrăni pentru tine, nimeni nu poate învăța pentru tine, ori- cît de binevoitor și bun coleg ar fi". Năzuinței de a deveni intelectual trebuie să-i corespundă efortul personal de studiu. de observație, de gîndire și de memorare. Nevoia interioară de a fi perseverent, harnic, te călăuzește fără greș spre formarea unor obișnuințe de a munci sistematic.Noi cerem foarte mult de la studenți. Sîntem foarte exi- genți cu ei. Aceasta poate îi sperie pe unii dintre ei, dar dacă se vor gîndi mai mult, vor înțelege că exigența și cerințele se traduc într-un adine respect față de persoana lor. înseamnă că noi avem încredere în capacitatea lor, în puterea lor de voință, în hărnicia lor. Uneori, însă, constatăm cu tristețe că în locul a- cestei munci trainice, tenace. zilnice, călăuzită de curiozitatea de a depăși azi ceea ce ai știut ieri, unii studenți apelează la sistemul de viată al fluturelui care culege de aici puțin, de colo puțin, zboară din floare în floare pentru a-și aduna hrana trebuitoare. Hrana spirituală a tînărului student, zestrea intelectuală a viitorului specialist nu poate fi culeasă în acest chip : din notițe puțin, din curs puțin, de la colegi puțin, și din consultație încă puțin. Agonisite în acest mod, cunoștințele nu-ți ajung nici pentru un răspuns la examen, darmite pentru ani și ani, pentru a le aplica în practică, pentru a le da și altora, pentru a le folosi drept temelie pe care să clădești, toată viața, ca un harnic și talentat constructor, un puternic edificiu de cultură multilaterală. Judecați și voi, dragi studenți, n-am dreptate?.
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înd lectura unei co
respondențe ne ofe
ră satisfacții, anali
za remarcă sudura 
dintre caracterul 
faptelor de viață 
conținute și mijloa

cele de expresie care le-au pus in 
evidență. Anumite aspecte ale 
realității reclama o anumita mo
dalitate de reflectare ; principa
lul este ca toate efectele prozei 
noastre gazetărești să fie în func
ție de fondul de idei investit, iar 
nu efecte exterioare, adăugate,
lipite acestui fond,

Fără să-1 cunoaștem personal, 
putem fi siguri că tovarășul 
M. Jean Udrescu, de la I. F. 
Brezoi este un om sensibil la 
frumusețile unei pagini literare, 
atent și receptiv la încărcătura 

emoțională a unei metafore reu
șite, probabil mare iubitor și ad
mirator al operei sadoveniene, 
entuziast ucenic al neobositului 
drumeț și poet al naturii care a 
fost Calistrat Hogaș. Toate ace
stea sînt trăsături pe care le măr
turisește scrisul său. Corespon
dența „Pe Valea Lotrului”, sub
intitulată reportaj, este de fapt 
ecoul bogat ai lecturii unor va
lori literare incontestabile. Sînt 
aici reminiscențe vizibile, asupra 
cărora ne mulțumim să atragem 
atenția, fără nici o urmă de vehe. 
mență critică. Vom sublinia, dim
potrivă, aportul cert pc care l-a 
adus tovarășului Udrescu cunoaș
terea atîtor maeștri ai scrisului ro- 
mîuesc, corespondentul nostru fo
losind în general o frază bine în- 
mlădiată, cu epitete îngrijit ale

se și cu o plastică a descrierii, 
deseori remarcabilă. Iată niște 
spicuiri. „Șuvoiul apei, doinind 
din ce în ce mai lin și mai duios, 
merge să bată în zidurile Coziei 
melodia aducerii aminte ; șopte
ște viteazului voevod rînduri de 
letopiseț”... „Odată cu dispariția 
ultimului tunel de cale ferată și 
șoseaua, prietenă călătoare, răsu
flă. Apele Oltului o părăsesc, 
între ele și panglica asfaltului, 
într-o adîncitură, crește mîndru 
zăvoi de sălcii și arini. Și munții 
binevoitori își retrag coamele, iar

Despre munca de redactare (H)
dintre ei coboară zglobiul și 
neastîmpăratul sălaș rece al 
păstrăvilor, Lotru’... „Totul îm
prejur e albastru. Cîntecele se 
înalță în văzduhul înmiresmat de 
rășină, odată cu apariția lunii, 
de după crenelurile castelelor 
masive de piatră”. Frumos, nu-i 
așa ?

Și totuși ’. Deocamdată trebuie 
sa-i obiectăm tovarășului Udrescu 
o anumită lipsă de aderență a 
meșteșugului său la ceea ce con
stituie — sau trebuia să consti
tuie — esența materialului său : 
viața oamenilor de azi pe Valea 

Lotrului. Aici calitățile literare 
vizibile mai sus dispar aproape 
cu desăvîrșire. Eroii, mulți și fu
gitiv enumerați, nu rămîn în me
moria cititorului, lauda acțiuni
lor lor este superficială, sesi
zarea noului este și ea viciată de 
lipsa de profunzime. Cîte o fra
ză ne prezintă meteoric un nume, 
o schimbare de concepție, o ma
nifestare a opiniei publice, o a- 
preciere generalizatoare, fără a 
ne da răgazul să pătrundem în 
miezul tuturor acestora. De pildă: 
„Un lucru demn de remarcat 

este atitudinea serioasă pe care 
muncitoarea Cernea Maria a 
luat-o față de muncă, față de lo
cul de producție în urma unei 
critici serioase din partea colege
lor de muncă. Societatea nouă nu 
te lasă. La fiecare pas îi simți a- 
jutorul”. Nici n-avem timp să ne 
dăm seama cînd ne este prezen
tat uu om, că ne-am și despărțit 
de el. Ați observat că și fraza 
devine mai neglijentă, cu repe
tări și formulări șubrede. Astfel, 
în contrast cu primele pagini, 
evocatoare ale unei naturi măre
țe sau desfășurării de forțe a ar

matei romane sub Traian, aspec
tele vii, nu mai puțin mărețe din 
înnoirea actuală a văii, din între
cerile socialiste, din lupta pentru 
productivitate și calitate, din 
creșterea conștiinței oamenilor 
de aici sînt abandonate rapid, 
după o creionare mult prea su
mară. Unitatea corespondenței 
este ruptă.

Am insistat atît deoarece pri
mejdia ruperii în doua (o parte 
introductivă, descriptivă, îngră
mădind figuri de stil și străluciri 
care iau ochii, și o altă parte, 

cea care atinge fondul proble
mei, rămînînd o relatare seacă și 
cam grăbită) există și în cores
pondențele tovarășilor Ion Coțoi, 
instructor la Comitetul raional 
U.T.M. Criș, Titi Godoci, din 
Bacău, Dinu Alexandrina, din 
comuna Sălcioara, raionul Leh- 
liu, și alții. Trebuie să concludem 
că se impune o unitate a mijloa
celor noastre de expresie, o 
coeziune stilistică rezultînd din 
adîncirea materialului de viață pe 
care ne propunem să-1 oglindim.

Pentru nimeni, credem, nu 

poate rezulta de aici ideea că am 
pleda, cumva, împotriva imagini
lor de inspirație literară și pen
tru o simplă informare, rece și 
depersonalizată. Multe corespon
dențe păcătuiesc tocmai prin 
transcrierea plată, amorfă, a 
unor evenimente care, în viață, 
s-au produs prin framîntări și 
procese deosebit de interesante, 
în asemenea cazuri, numele frun. 
tașilor în muncă și cifrele depă
șirilor de plan care li se dato- 
resc apar (iertați-mi comparația) 
întocmai ca o cochilie goală din 

care a fost sniulăă stridia. Cu 
greu își va putea reaminti cine
va, nu după multă vreme, ci 
chiar după zece minute de la 
lectură, cine erau oamenii vred
nici — pare-se — de stima ob
ștească, dar pe care corespon
dentul i-a vitregit într-o aseme
nea măsură îneît i-a depersonali
zat cu totul .Tovarășii Ion Ghi- 
neț de la mina Anina, Ilie Bratu, 
de la „I. C. Frimu” Sinaia, 
Gheorghe Lupu de la Țicleni, 
Vasile Petean de la Stația C.F.B.- 
Jucu, raionul Gherla, Dumitru 
Drăcea, tractorist-Constanța, Pe

tre Cristian, de la Uzinele „1 
Mai” Ploiești vor înțelege deci 
că principala deficiență a cores
pondențelor lor constă în absen
ța unei preocupări pentru uni
versul sufletesc al oamenilor des
pre ale căror succese ne-au scris. 
Or, căldura emoției poate prove
ni numai dintr-o mișcare umană, 
din surprinderea unei conștiințe 
în plină evoluție. Cu cît ni se o- 
feră mai multe referințe statice, 
neutre, impersonale (gen „s-a 
reușit să se...”, „s-a aplicat cu 
succes...” etc.) cu atît sînt mai 
multe probabilități de eșec, citi
torul rămîne mai pasiv, interesul 
său scade.

Este interesant de urmărit la 
unul și același corespondent o 
reușită și o nereușită, în lumina 
problemei de mai sus. Tovarășul 
Fior ea Țistuleasa ne trimite o 
corespondență intitulată „Colec
tiviștii citesc” care conține in
formația că în comuna Ungheni, 
raionul Costești, mulți au deve
nit cititori pasionați ai cărții. 
Urmează apoi șase titluri dintre 
cărțile cele mai mult circulate și 
șase nume de colectiviști dintre 
cei mai buni cititori. Nu s-ar pu
tea spune că s-a făcut aici o ri
sipă de inventivitate în căutarea 
formei gazetărești celei mai po
trivite. Dar iată că tot tovarășul 
Țistuleasa ne trimite și o altă 
corespondență care, începînd de 
la titlu, stîrnește curiozitatea și 
interesul cititorului : „Luptă în 
adîncul pămîntului”. Aparent 

senzațional, titlul corespunde 
insă întrutotul sectorului de via
ța la care se referă. Este vorba 
de elogierea muncii eroice a pe
trolistului Gheorghe Giurea, care 
a înlăturat o defecțiune tehnică 
ce se produsese la o mare adîn- 
cime și amenința sonda respecti
vă cu abandonarea. înfățișată pe 
scurt, într-o relatare sobră dar 
nu lipsită de nerv, această faptă 
a eroului corespondenței ni-1 
face deosebit de apropiat, alte 
trăsături ale personalității sale a- 
părîndu-ne, de asemenea, limpezi. 
Căci corespondentul nu s-a oprit 
la dramaticul episod. El a înțe
les și frumusețea, și eroismul 
muncii de fiecare zi, în lumina 
căreia omul se reliefează mai de
plin. „Iată-1 pe destoinicul pe
trolist la ștandul de probă de la 
turbobaza Bascov, regiunea Ar
geș. încearcă turbinele de foraj. 
O mișcare de manetă și pompele 
împing cu viteză lichidul prin 
conducte. Băieții lui sînt la po
sturi. Maistrul Giurea urmărește 
aparatele. Presiunea crește. Tur
bina începe a se roti. La 25 de 
atmosfere i se imprimă o viteză 
unghiulară de peste 800 ture pe 
minut. Turla trepidează. Orice 
manevră greșită ar face să se 
nască pericolul. Cei din echipa 
maistrului veghează cu calm. Sînt 
gata să intervină prompt. Dat 
totul se desfășoară normal... Ve
rificarea a luat sfîrșit. Turbina 
este bună de expediat la unitatea 
de foraj. De sub ochii ageri ai



Viața de organizație

cei mei buni tineri colectiviști

Să fie eliberați 
patriofii spanioli I

.■spodăria agricolă colectivă din comuna Clipicești, raionul Panciu, a luat ființă în anul 1957. An de an, sub conducerea organizației de partid, colectiviștii din Clipicești au obținut rezultate tot mai frumoase în întărirea gosopdăriei, în creșterea producției agricole vegetale și animale. O contribuție însemnată la întărirea economico - organizatorică a gospodăriei și-au adus-o și cei 130 de tineri, băieți și fete care, mobilizați de organizația U.T.M., au muncit întotdeauna acolo unde gospodăria a avut mai multă nevoie de ei. Utemiști ca Sbîrgioc N. Cos- tică, Bărbieru C. Ion, Chirița Maria, Bratu Vasile, Tănase Alexandru, au fost recomandați de către organizația de bază U.T.M. să lucreze în sectorul zootehnic, situîndu-se astăzi în rindul fruntașilor. Ceilalți tineri, lucrînd în brigăzile de cîmp, alături de colectiviștii vîrstnici, se străduiesc în permanență să se situeze printre cei care execută lucrări de bună calitate. Ei se află printre acei ale căror zile- muncă se numără cu sutele.Cu un an în urmă, organizația de bază U.T.M. nu cuprindea în rîndurile sale majoritatea tinerilor din gospodărie. Aproape 30 de tineri e- rau in afara organizației printre care multe fete. Aceștia însă participau cu regularitate la muncă în gospodărie, obțineau rezultate frumoase în producție, prin întreaga lor activitate și comportare dovedeau că iubesc cu adevărat gospodăria colectivă. Unii dintre ei aveau insă prea puține cunoștințe despre ceea ce înseamnă a fi utemist.De aceea într-o ședință a sa, comitetul organizației de bază U.T.M. a stabilit o seamă de măsuri concrete pentru pregătirea și primirea în rîndurile organizației U.T.M. a celor mai harnici tineri colectiviști. Printre altele s-a propus ca tinerii neutemiști să fie mai mult atrași la toate activitățile organizației U.T.M. pentru a le da, în felul acesta, prilejul să cunoască îndeaproape sfera preocupărilor utemiști- lor. In zilele care au urmat, la adunările generale, la învăță- mîntul politic, pretutindeni unde munceau și activau ute- miștii, puteau fi întîlniți și ceilalți tineri. Au fost pregătite o serie de adunări generale U.T.M. deschise deosebit de interesante. La una din a- cestea a vorbit tinerilor tovarășul Gheorghiu Ioniță, instructor al comitetului raional de partid, despre trecutul de

Primăvară în Cișmigiu

maistrului Giurca n-a scăpat nici 
cea mai mică defecțiune. Așa se 
face că prin calitatea superioară 
a reparării și încercării turbine
lor, le-au prelungit durata de 
funcționare de la 38 ore (cît se 
realiza în primul semestru al a- 
nului trecut) la 201 ore. Au de
pășit de cinci ori norma tehnică”.

Iată deci cifre, și iată, totoda
tă, un ritm, o atmosferă, o emo
ție. Un om.

Pentru aceeași pozitivă subli
niere a ceea ce este dramatic în 
desfășurarea acțiunii, prin pu
nerea în valoare a dinamicii fap
telor, subliniem și corespondența 
tovarășului Filip Stelian, strun
gar Ia Hunedoara, despre un act 
de eroism al fochistului Pîrvu 
Florea, a cărui stăpînire de sine 
și abnegație au reușit să evite 
pierderea unei însemnate canti
tăți de fontă. Momentul respectiv 
este descris de o asemenea ma
nieră, încît cititorul are impresia 
că el însuși se confundă cu fo
chistul, cu atenția concentrată Ia 
maximum, cu mușchii încordați, 
gata să intervină într-o fracțiune 
de secundă.

De la titlu, deci, și pînă la 
ultimul cuvînt, totul trebuie să 
țină trează participarea lectoru
lui. A scrie interesant înseamnă 
ia primul rînd a evidenția latura 
deosebită, inedită, a faptului re
latat. Să ne folosim de două e- 
xemple pentru a urmări cum 
s-ar fi putut valorifica mai bine 
niște întîmplări foarte obișnuite

luptă a partidului nostru, despre politica sa de desăvârșire a construcției socialiste. Cu prilejul altei adunări generale, tinerilor li s-a vorbit despre trăsăturile morale ale tineretului din zilele noastre, crescut și educat de partid. „Cum va arăta gospodăria noastră în anul 1965”, iată subiectul unei alte adunări generale la care au fost invitați toți tinerii.Adunările generale U.T.M. nu au fost însă singurele activități menite să-i ajute pe tineri să se pregătească pentru a intra în rîndurile organizației U.T.M.. La cercul de învă- țămint politic „Să ne cunoaștem patria socialistă”, la cursurile de învățămînt agrozootehnic au fost cuprinși, pe lingă utemiști, și tineri neutemiști. Ei s-au dovedit cursanți silitori. Dar aria activităților inițiate de organizație și la care au fost antrenați toți tinerii din gospodăria colectivă, este mult mai mare. La un moment dat, de pildă, gospodăria a început construirea u- nei maternități de scroafe, unui pătai de porumb, unui grajd de vite, a unei velnițe cu două cazane și a unui a- larnbic. în brigăzile de muncă patriotică, constituite în acest scop, au fost încadrați, alături de utemiști, toți tinerii din gospodărie. Ej au participat cu entuziasm la această acțiune. Tinerii colectiviști au mai participat la curățirea a 20 ha de islaz, la amenajări de drumuri, înfrumusețarea satului și a gospodăriei etc.Treptat, din ce în ce mai mulți tineri au venit singuri, oferindu-se să scrie articole la gazeta de perete, să ia parte la pregătirea unor acțiuni inițiate de organizație. Cu a- jutorul utemiștilor ei și-au în-
Metode moderne de extracție — 

productivitate sporită

deplinit" întotdeauna angajamentele luate.Atragerea tuturor tinerilor la acțiunile întreprinse de organizația U.T.M., treptata lor inițiere în cunoașterea temeinică a ceea ce este Uniunea Tineretului Muncitor, a preocupărilor și idealurilor utemiștilor, a drepturilor și îndatoririlor lor, s-a dovedit a fi una dintre cele mai potrivite metode de pregătire a lor pentru a intra în rîndul U.T.M. Organizația de bază U.T.M. din G.A.C. a însărcinat, în același timp, pe utemiștii cu cea mai bună pregătire, ca Măcău Ion, Bărbieru C. Ion, Pavel Minodora și alții, să se ocupe de ajutorarea cite unui tînăr în pregătirea politică și profesională. Utemiștii s-au ocupat, îndeosebi, de acei tineri cu care lucrau în brigadă.Efectul muncii politice desfășurată de organizația de bază U.T.M., sub conducerea organizației de partid, în rîndul tinerilor colectiviști a fost deosebit. încă de la începutul anului acesta mai mulți tineri au cerut să fie primiți în U.T.M. Printre aceștia au fost și Mangu Ion, Tonis Maria, Sontu Gh. Ion și alții. Lună de lună, în adunările generale U.T.M. unul din punctele or- dinei de zi a fost primirea de noi membrii.Cine sînt tinerii care au devenit utemiști ? Chiar aceia despre care am vorbit mai sus, tinerii de care organizația U.T.M. s-a preocupat zi de zi pentrp a-i pregăti în acest scop, cei ce se află astăzi, ca Bogoros V. Adrian. Sbirciog Costică, Bogoros Vasile, Sta- văr Elisabeta și alții. în rîndul fruntașilor din G.A.C.
PETRU LUJANSCHI 

instructor al Comitetului 
raional U.T.M. Panciu

E adevărat însă că în direcția reducerii timpului neproductiv. mai avem multe de făcut. Mai există brigăzi, conduse chiar de tineri, care realizează timpi neproductivi destul de ridicați. Unele intervenții nu sînt executate în cele mai bune condiții tehnice (fiind necesară repetarea lor la scurt timp), ceea ce influențează în mod negativ sarcina de creștere a productivității muncii. Credem însă că măsurile luate în ultimul timp, sprijinul tot mai activ pe care-1 primim din partea organiza- "■ ției U.T.M. vor avea efectul a- șteptat. La propunerea organizației U.T.M. s-au deschis 3 cursuri de ridicare a calificării pentru muncitorii de la intervenții și reparații,. urmînd ca în semestrul II să fie deschise alte 6.Colectivul nostru de muncă este hotărît să dezvolte în continuare rezultatele obțintite. Ne dăm seama foarte bine că mai dispunem încă de rezerve. O serie de metode noi, care contribuie la mărirea productivității sondelor (folosirea substanțelor tensio-active neionice pentru combaterea blo- ■ cajelor, perforarea sondelor cu ' jet abraziv, experimentarea ! inhibitării coroziunii la sondele în pompaj), vor trebui promovate cu mai mult curaj, i Avem posibilitatea să reducem numărul sondelor inactive. Operațiile de resăpare a unor- sonde au dat rezultate bune. Am continuat munca aceasta și la alte sonde, dar ne lipsesc unele scule și utilaje necesare: pene de deviere, clești, freze etc. Organele tutelare, și în special Direcția generală foraj- extracție, ar trebui să ne ajute mai mult în acest sens.Bizuindu-ne pe experiența dobîndită pînă acum, valorifi- cînd toate rezervele de care mai dispunem, sîntem hotărîți să obținem noi succese pe linia creșterii continue a productivității muncii.
că doi dintre tovarășii săi de la 
Grupul școlar petrol-chimie din 
Ploiești au găsit într-o bună zi 
un portmoneu pe care l-au îna
poiat intact păgubașului. Portmo- 
neul conținea banii de bursă ai 
unui alt elev — și se preciza 
suma. Evident este aici manife
starea cinstei, obișnuită trăsătu
ră de caracter a tinerilor educați 
în anii noștri. Dar în locul unor 
aprecieri generale, întinse pe un 
spațiu prea mare, ar fi fost sufi
cient pentru corespondentul no
stru să facă un calcul simplu, 
foarte grăitor : cîte bilete de ci
nema, cîte bilete la meciurile de 
fotbal, cîte prăjituri ori înghe
țate, în sfîrșit, cîte distracții 
și-ar fi putut oferi pe nemunci
te cei doi băieți, nu mai mari de 
15 ani, cu prețul terfelirii cinstei 
lor. Refuzul lor spontan s-ar fi 
reliefat mai puternic pe acest 
fond.

Trebuie să ținem seama că da
toria noastră, a corespondenților 
voluntari, este de a ridica exi
gențele muncii de redactare la 
nivelul — mereu mai înalt —- al 
conștiinței oamenilor noi, tova
rășii noștri, eroii noștri, cititorii 
noștri. Ne vom face pe deplin 
datoria numai atunci cînd nici- 
una din faptele mărețe ale vre
mii pe care o trăim nu va apare 
diminuată, încețoșată sau palidă 
în oglinda pe care o reprezintă 
scrisul nostru.

ȘTEFAN IUREȘ

Consiliul Central al Sindicatelor și Comitetul Central al Uniunii Tineretului Muncitor din R. P. Romînă au trimis Tribunalului militar din Madrid telegrame prin care protestează cu energie împotriva procesului înscenat credincio
Seară culturală 

a studenților filologi
Consiliul asociației din Fa

cultatea de filologie desfășoa
ră o vie activitate culturală. 
Studenții din facultate partici
pă cu interes la programele 
artistice și muzicale. Pe lingă 
serile literar-muzicale organi
zate de grupe și anii de studii 
din cadrul facultății, studenții 
filologi organizează interesante 
manifestări culturale pe scena 
clubului Universității din Bucu
rești sau chiar în cadrul altor 
facultăți. De curînd, de exem
plu, un grup de studenți din

I
ak' i a noi în țară se
® . întemeiază anual

fl aproape 200 000 de|U|| familii noi. Tot a-
W tîtea perechi de
iTrn I tineri pornesc în

viață unul alături 
de altul, uniți prim iubire, țe
luri, stimă și respect reciproc. 
Astfel de familii nu se 
întâlnesc niciodată cu noi, 
cu judecătorii și procurorii 
și, pentru fiecare dintre ele, 
noi simțim o bucurie și un 
respect profund. Înseamnă că 
în acele familii — și soțul și 
soția — sînt oameni maturi 
moralicește, au pornit să tră
iască împreună nu dintr-un 
sentiment ușuratic; întîmplă-I tor, înseamnă că in aceste fa- 

[ mi Iii vor crește copii frumoși, 
! bine educați.

Pe cine nu bucură cunoștin-I ța cu o astfel de familie ?
Din păcate,. însă, lucrurile 

nu se intîmplă întotdeauna | așa. Printre cei care vin în fața 
instanțelor pentru a cere le
galizarea despărțirii sînt și fa
milii tinere, întemeiate de pu
țin timp. Aceste familii ori au 
fost create în grabă, ori cei 
care vor să se despartă fac a- 

. cest act din nechibzuință, din 
lipsa conștiinței responsabilită
ții pe care și-au asumat-o a-- 
tunci cînd au devenit soț sau 
soție.

Se intîmplă uneori ca părin
ții să nu vegheze ca fiii sau 
fiicele lor să nu se căsătoreas
că de la o virstă fragedă, cînd 
nu s-au maturizat încă sufi
cient; Uneori, vina o poartă și 
școala sau colectivele în care 
sînt educați tinerii, viitorii 
soți. Unii dintre tineri pleacă 
încă în viață cu concepții in
suficient fundamentate, mai 
sînt cazuri cind școala, profe
sorii, părinții, organizațiile 
U.T.M. nu reușesc să educe la 
toți tinerii sentimente profun
de de respect reciproc, o con
cepție sănătoasă despre dra
goste, o concepție clară despre 
viața de familie. Luptând pen. 
tru reducerea , numărului . de 
divorțuri, cred deci ci trebuie 
să ne îndreptăm, îndeosebi, a- 
tenția spre murica de educație, 
muncă ce trebuie să fie desfă
șurată în rîndul tinerilor îna

Pentru obținerea unor economii însemnate este nevoie ca tiparele să fie corect și judi
cios așezate pe suprafața pielii destinată croitului. Ludovic Balog de la Fabrica „Solidarita- 
tea"-Oradea știe bine acest lucru. El împărtășește cu generozitate experiența sa tinerelor 

Ileana Horvath și Maria Dimancea.

Asociația juriștilor, Comitetul foștilor deținuți antifasciști și Uniunea ziariștilor din Republica Populară Romînă au trimis Conferinței internaționale pentru amnistierea generală a deținuților și depor- taților politici și pentru respectarea drepturilor omului în Grecia, care se desfășoară la Paris, scrisori de salut și de solidaritate cu lupta pentru eliberarea patrioților- greci deținuți în închisori.In scrisori se cere imediata 

sului fiu ai poporului spaniol, Pedro Ardiac. Totodată, se cere imediata punere în libertate a lui Pedro Ardiac și a celorlalți luptători pentru cauza întregului popor spaniol-(Agerpres)

anii II și III au pus în scenă 
poemul „Surîsul Hiroșimei“. 
Spectacolul s-a bucurat de o 
deosebită apreciere din partea 
numeroșilor studenți și a ca
drelor didactice. în încheiere, 
scriitorul Eugen Jebeleanu a 
mulțumit călduros pentru in
terpretările reușite și pentru 
regie. S-au remarcat studenții 
Ovidiu Ghidiranc, Ion Sturza 
și Ion Marinescu.

M. BARBU 
student

inte de căsătorie și în primii 
ani de conviețuire.

N-aș vrea să scap din vedere 
rolul tribunalelor și al procu
raturii in această acțiune.

In prezent, la fiecare tribu
nal se desfășoară o acțiune de 
conciliere între soții care vor 
să se despartă și chiar în tim
pul desfășurării proceselor de 
divorț completele de judecată 
caută, pe cît posibil, să apla
neze conflictele familiale. Sînt 
multe exemple în care, prin 
acțiunile întreprinse de tribu
nale, soții au plecat acasă fie 
renunțând la deschiderea ac
țiunii de divorț, fie împăcîn- 
du-se chiar în timpul proce
sului. La data de 6 iunie 1962, 
la Tribunalul raionului 23 
August s-au prezentat in fața 
instanțelor soții Dumitru și 
Ioana S. părinții unui co
pil in virstă de 7 ani. Mo
tivul divorțului: soțul întâr
zia uneori să vină acasă, 
soția era geloasă și se iscau 
discuții. Cei doi soți s-au 
prezentat în fața instanței su
parăți tare unul pe altul și ho
tărîți „categoric" să „termine". 
S-a discutat cu ei de cîteva 
ori, cu multă atenție, cercetîn- 
du-se și cunoscîndu-se bine 
toate datele problemei și... fa
milia (soții, împreună cu copi
lul) a plecat acasă; tot împreună, mulțumind instanței.

Cazuri de acest gen se mai 
pot da. Din păcate, însă, nu
mărul concilierilor și al îm
păcărilor, ca urmare a muncii 
depuse de tribunale, este încă 
mic, în comparație cu numă
rul divorțurilor admise și asta 
demonstrează o ușurință a ce
lor însărcinați cu judecarea 
cazurilor.

Spre regretul nostru, trebuie 
spus că, aproape la toate tri
bunalele raionale se trece cu 
repeziciune peste faza proce
suală a concilierii. Cum altfel 
se explică faptul că multe din
tre familiile care se despart în 
fața tribunalelor se împacă 
după aceea în fața organelor 
superioare 2 (Se cunosc și ca
zuri în care, cu certificatul de 
desfacere a căsătoriei în bu
zunar, soții își dau singuri 
seama că au greșit făcînd a- 
cest pas și se împacă dincolo 

INFORMAȚIIamnistiere a deținuților politici și respectarea drepturilor democractice în Grecia.
★Sîmbătă seara, la Ateneul R. P. Romine, a avut loc un concert al orchestrei simfonice a Filarmonicii de Stat „George Enescu", sub bagheta dirijorului austriac Hans Swarowsky, care se află la al doilea turneu în țara noastră.Concertul, care a cuprins Tripticul simfonic de Zeno

Studenți din anul I horticultura al Institutului agronomic ,,T Vladimirescu" din Craiova. Ia 
lucrări practice in Stațiunea experimentală Simnic

Foto : AGERPRES

de sala de ședințe). Același tri
bunal despre care vorbeam 
mai înainte (tribunalul raionu
lui 23 August), a pronunțat 
o hotărire vădit nefondată, pri
pită, în cazul familiei I. 
instanța grăbindu-se să ia ho- 
tăriri fără ca să existe dovezi 
suficiente în favoarea recla
mantului, care susținea că... 
nu-l menajează soția. Familia 
I. a ajuns numai printr-o în
tâmplare în fața Tribunalului 
Capitalei, unde soții s-au îm
păcat.

Rezultă deci că atunci cînd 
instanțele de judecată și îm
preună cu ele procurorii de șe
dință duc o activitate de înalt 
simț de răspundere, făcînd din 

■ dezbaterile judiciare adevărate 
lecții de educație, atit pentru 
cei în cauză, cît și pentru pu
blicul asistent la procese, re
zultatele sînt pozitive.

Trebuie acordată deci o im
portanță mare ședințelor de 
conciliere în care instanța stă 
de vorbă numai cu părțile, 

fără prezența martorilor, a a- 
părătorilor. Aici trebuie arătat 
tinerilor că atunci cînd s-au 
căsătorit nu și-au luat numai 
un angajament unul față de 
celălalt, ci și un angajament 
social; că ei, atunci cind au ple
cat împreună în viață, și-au 
confruntat sentimentul de dra
goste cu cel al datoriei atit față 
de familie, cît și față de socie
tate și au o mare răspundere 
față de acest angajament.

Pentru a lămuri pe cei ve- 
niți la început șovăielnici la 
tribunal, dorind să intenteze 
acțiunea de divorț, nu trebuie 
făcută economie de timp. Să se 
arate tinerilor rolul familiei, 

responsabilitatea acesteia în 
educarea copiilor, consecințele 
extrem de dăunătoare la care 
se poate ajunge în urma unui 
pas greșit așa de important 
pentru viața lor.

Și dacă totuși, cu toate efor
turile depuse, soții au declarat 
că nu se împacă și dosarul a 
ajuns de data aceasta în șe
dință publică, nu trebuie să se 
renunțe în continuare la sfă- 
tuirea părților din proces de 
a se împăca. In această fază 
trebuie să intervină cu tact și 
răbdare și procurorul, și auto-

Vancea și Simfonia a VUI-a de Anton Bruckner, a fost călduros aplaudat.
★Colectivul Teatrului muzical din Galați, a prezentat sîmbătă seara în premieră pe țară spectacolul cu opera „Sărutul Gianitei" de I. Miliu- tin. Direcția de scenă este semnată de Panait V. Cottes- cu, artist emerit, iar conducerea muzicală aparține Iui Cris- tofor Barbatti. (Agerpres) 

ritatea tutelară, și, mai ales, 
apărătorii-

Ședințele de judecată î>n care 
se dezbat procese de divorț 
trebuie să fie foarte educative, 
în așa fel ca să creeze în ju
rul publicului care asistă la 
dezbateri o atmosferă morală, 
care să trezească la fiecare soț 
sau soție, la fiecare părinte 
datoria pe care o are față de 
familie și față de societate.

Instanța de judecată să nu 
procedeze la desfacerea căsă
toriei cu ușurință, numai pe 
baza unor declarații echivoce, 
subiective, ale unor martori, de 
multe ori părinți sau rude a- 
propiate, gindind poate uneori 
că, dacă soții au căzut de acord 
să divorțeze tribunalul nu mai 
are nici un cuvînt, fiind vorba 
de o acțiune în interes perso
nal.

Din păcate, uneori, se lucrea
ză formal în faza procesuală a 
concilierii, unii dintre judecă
torii noștri acordînd o atenție 
incomparabil mai slabă acestei 
faze deosebit de importante 
pentru viitorul familiilor care 
ajung în pragul divorțurilor, 
(Desigur, nu e vorba aici de a 
menține cu orice preț o căsă
torie ale. cărei temelii s-au sur
pat definitiv, ci de a lupta 
pentru refacerea acelor căsăto
rii care sînt în pericol să se 
destrame fără motive temeini
ce).

Sînt cazuri cind superficia
litatea cu care sînt analizate 
situațiile este atit de mare 
încît se ajunge la hotărâri 
nu numai eronate, dar care 
au urmări nefavorabile în
deosebi asupra copiilor ce
lor ce se despart. Este cunos
cut că, în procesele de divorț 
în care soții au copii, legea 
prevede ca procesul să se ju
dece numai în baza unei se
rioase anchete sociale efectuată 
de către autoritatea tutelară. 
De foarte multe ori și în acea
stă privință sîntem deficitari, 
sfaturile populare raionale 
trimițînd în anchetă oa
meni necompetenți, care aduc 
informații eronate sau care 
nu se prezintă cu nici o 
informație. Sfaturile popu
lare trebuie să se ocupe cu 
mai multă răspundere de în
tărirea acestor colective cu oa
meni de specialitate, cu o bună 
pregătire juridică și pedago
gică. E slăbiciunea tribunale
lor că acceptă o încălcare a 
legii judecind procese fie in 
lipsa anchetei, fie avînd la do
sar concluzii superficiale.

In micșorarea numărului de 
divorțuri admise și, firesc, în 
mărirea numărului de familii 
care renunță la divorț, un rol 
foarte important îl au avoca- 
ții. De ei, de conștiinciozitatea 
cu care își îndeplinesc obliga
țiile morale ce le revin în ca
zul proceselor de divorț, de ac
tivitatea și intervenția lor, atit 
în timpul procesului, dar mai 
ales înainte, în discuțiile per
sonale cu soții, depinde într-o 
mare măsură concilierea. In a- 
cest sens, impresionează în 
mod deosebit cazul avocatului 
R. I., care fiind apărătorul re
clamantului intr-un proces al

O călătorie spre centrul pă- 
mîntuiui: 1 Mai (seria II-a), Ștefan cel Mare, G. Coșbuc (seria I); Vacanță la mare: București, Gh. Doja, Alex. Sahia ; 
Așa se fac cancelarii, rulează la cinematograful : Republica; 
Rîul și moartea, rulează la cinematografele : Magheru, E. Pavel ; Povestea unei nopți 
stranii, rulează la cinematografele : V. Alecsandri, Grivi- ța ; Bunica Sabella, rulează la cinematografele : I. C. Frimu, 8 Martie, Miorița, 30 Decembrie ; Dosarul furat: Floreas- ca ; Festival Chaplin : Tineretului, înfrățirea între popoare, 23 August, Luceafărul; 
Balada husarilor, rulează la cinematograful : Victoria ; Camelia : Central, Alex. Popov ; 
Kașmir : Lumina ; Program 
pentru copii (dimineața), Cli
nele sălbatic Dingo, (după-a- miaza) : 13 Septembrie ; Pro

raionului 1 Mai și dîndu-și sea
ma că soțul pe care avea să-l 
susțină nu are motive temeini
ce să desfacă căsătoria, chiar 
în plină ședință, i-a sfătuit pe 
soți să se împace, reușind să 
refacă o familie tânără, ajunsă 
în fața instanței din nesăbu
ință.

Dar (și în cazul avocaților 
există Un „dar") nu-i mai pu
țin adevărat că vechile menta
lități, așa zis „avocățești”, mai' 
bintuie în rîndul unor apără
tori. & mai găsesc avacați care, 
pentru .unele avantaje, sînt. 
gata ., să, calce, pește principii, 
militând pentru desfacerea că
sătoriilor'. Tot la tribunalul 1 
Mai, avocatul N. E. a susținut 
în mod absurd desfacerea unei 
căsătorii deși existau probe că 
vinovat de unele abateri de la 
viața familiară era tocmai re
clamantul, adică tocmai cel pe 
care îl susținea el, deși era. 
vorba de un copil care rămî- 
nea fără un părinte.

După cum se vede, o mun
că educativă trebuie întreprin
să nu numai în rîndurile tine
rilor căsătoriți sau care ur
mează să se căsătorească, dar 
și în rindul cadrelor de ju- 

_ riști, procurori, avocați, .etg,,- 
care intră în instanțe și care 
au un rol cu totul și cu totul 
deosebit în consolidarea fami
liilor tinere. E datoria noastră, 
a tuturor celor ce lucrăm la 
Tribunalul sau Procuratura 
Capitalei, in conducerea tribu
nalelor raionale, să desfășurăm, 
necontenit această acțiune e- 
ducativă.

Vorbind despre activitatea 
noastră, a juriștilor și procu
rorilor in sprijinul consolidării 
familiei socotesc că, în perioa
da în care ne aflăm, ea nece
sită unele măsuri suplimen
tare, specifice unei trepte su
perioare, în activitatea noas
tră, și care trebuie să se ca
racterizeze — după părerea 
mea — printr-o întărire nu nu- ■ 
mai a activității procesuale în 
faza concilierii, dar chiar îna^ 
inte de aceasta.

N-ar fi de lac nepotrivit, 
după părerea mea, ca unele 
procese de divorț si.fie jude
cate chiar la locurile de mun
că ale soților, în fața tovară
șilor de muncă, la cluburi,; 
Bine conduse, asemenea pro
cese vor avea o influență mai 
puternică decit multe confe
rințe și discuții.

Un efect educativ important 
l-ar avea, de asemenea, crea
rea unor filme documentor-e
ducative. Ministerul Justiției 
sau Tribunalul Capitalei, în 
colaborare cu Studioul cinema
tografic „Alexandru Sahia", ar 
putea elabora cu ușurință 
scurt-metraje pe această temă.

E de datoria noastră, a tu
turora, să-i ajutăm îndeosebi 
pe tineri să înțeleagă marile 
răspunderi pe care și le asu
mă atunci cînd se hotărăsc să 
întemeieze o familie.

IONELA CORNESCU
procurorul șef locțiitor 

al orașului București

gram de filme documentare : Timpuri Noi;_ Marile speranțe, rulează la cinematograful: Maxim Gorki ; Numai o glu
mă, rulează la cinematograful : Cultural ; Fecioara : rulează. la cinematografele : C. David, Munca ; Tinerii, rulează la cinematograful : V. Roai- tă ; Marile familii, rulează la cinematograful : Unirea ; Șapte dădace : Flacăra, Moșilor, Drumul Serii ; Moara diavolu
lui, rulează la cinematograful: Tudor Vladimirescu ; Divorț 
italian, rulează la cinematograful : Popular; Cîinele săl
batic Dingo, rulează la cinematografele : Arta, Aurel Vlaicu ; Din Argentina în 
Mexic, rulează la cinematograful : M. Emineșcu ; Inelela 
gloriei, rulează . la cinematograful : I. Pintilie ; Povestea 
unei nopți stranii, rulează la cinematograful : Volga.

(Urrnare din pag. I) de Petre Constantinescu și Ni- colae Gheorghe, în care lucrează și foarte mulți tineri, au obținut succese remarcabile în reducerea timpilor neproductivi (ele au redus timpii neproductivi între 2-4 la sută). Timpul neproductiv înregistrat de brigada condusă de utemi- stul Marin Radu (1,7 la sută) poate fi considerat ca unul dintre cele mai bune rezultate obținute pînă acum în schela noastră.

în viața noastră, dar pline de 
semnificații. Tovarășul Augustin 
Căsăleanu, secretar al unei orga
nizații U.T.M. din Timișoara, ne 
relatează, în cadrul unei cores
pondențe despre petrecerea in- 
structiv-educativă a timpului li
ber de către elevii clasei lui, vi
zitele pe care le-au făcut colegii 
săi la niște întreprinderi și șan
tiere din oraș. Corespondența ar 
trece aproape neobservată dacă 
nu am face legătura între calita
tea corespondentului nostru — se
cretarul organizației U.T.M. anul 
I a grupului școlar de construc
ții — și următorul pasaj : „în 
primele zile ale trimestrului am 
făcut o vizită și Ia căminele stu
dențești care au fost date recent 
în folosință. Eram foarte curioși 
să vedem cum arată un bloc nou 
zugrăvit complet și ce bucuroși 
vor fi studenții cînd vor intra în 
acest cămin”.

Prin urmare nu era o vizită 
oarecare. Viitorii muncitori con
structori, între care zidari, ten- 
cuitori, zugravi, făceau o muncă 
documentară cu această vizită, o 
..prospecție”, cum ar zice cinea
știi, în viitoarea lor profesiune. 
Era o călătorie în viitor, în pro
priul lor viitor — și așa, ca o 
sondare a bucuriilor și răspun
derilor muncii pe care au îmbră
țișat-o elevii de azi, s-ar fi cu
venit să ne-o înfățișeze corespon
dentul nostru.

Un alt corespondent, elevul 
Dumitru Poliacov, ne informează



și dezarmăriiO „zi a R.P.R.” la Tîrgul 
internațional de la 
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Expoziție de arhitectură 
romînească Ia Praga

Tokio : Expoziție romî
nească de gravură

și colo- dezvol-

oferit un dejun în cinstea oaspeților romîni.Oaspeții romîni au vizitat Universitatea din Londra și Universitatea din Leeds.

Berna : Seară de filme 
romînești

Vicepreședintele S.U.A.
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a-13 în un

Prezențe 
peste

romînești 
hotare In sprijinul păcii

TRIPOLI. — La tîrgul internațional de la Tripoli — Libia la care țara noastră participă anul acesta pentru prima oară cu un pavilion în care sînt expuse diferite produse-ale e- conomiei noastre și îndeosebi ale industriei constructoare de mașini și petrochimice, a fost organizată o zi a R. P. Romîne. Cu acest prilej, postul de radio Tripoli a transmis o conferință despre dezvoltarea R.P. Romîne.
PRAGA. — Sîmbătă dimineața a avut loc în sala Institutului pentru construcții de mașini din Bratislava deschiderea expoziției de arhitectură romînească.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de Viktor Uhliarik, membru al Biroului Uniunii arhitecților slovaci. La deschidere au participat Micha- lik Augustin, prim-locțiitor al Consiliului Național Slovac și alți reprezentanți ai organelor de stat, arhitecți, oameni de cultură și numeroși siu- denți.De asemenea, au fost pre- zenți reprezentanți ai consulatelor din Bratislava.

TOKIO — Recent s-a deschis la Tokio o expoziție romînească de gravură, organizată sub auspiciile Asociației de prietenie „Romînia-Japonia”. Expoziția prezintă lucrări ale artiștilor plastici romîni Gheorghe Tvacenco, Mihail Gion, Alexandru Brătescu și alții. Cu ocazia deschiderii expoziției, graficianul Takumi Shinagawa a vorbit celor prezenți despre exponatele artiștilor plastici romîni.Tot la Tokio a fost organizat sub auspiciile ziarului „Yo- miuri Shimbun” o expoziție internațională de artă populară la care sînt reprezentate și unele obiecte de artă populară romînească, care se bucură de aprecierea publicului japonez.

Agenția Prensa Latina nunță că intre 7 și aprilie va avea locorașul Salvador din Brazilia seminar studențesc în legăturăcu situația din țările insuficient dezvoltate. Potrivit agenției, o- biectivul acestui seminar este organizarea luptei studenților din țările slab dezvoltate împotriva imperialismului nialismului și pentru tarea națională.După cum a făcutVincius Calderia Brant, președintele Uniunii naționale a studenților din Brazilia, la seminar vor participa reprezentanți ai organizațiilor studențești șî de tineret din întreaga lume. El a anunțat, de asemenea, că au fost adresate invitații speciale Uniunii Internaționale a Studenților, Federației Mondiale a Tineretului Democrat, precum și organizațiilor studențești din numeroase țări.

Vizita rectorului Universi
tății din București în 

AngliaLONDRA. — Prof. univ. Jean Livescu, rectorul Universității din București și acad. Nicolae Teodorescu, decanul Facultății de Matematică din București, care fac o vizită în Anglia, pentru un schimb de experiențe în problemele învățământului superior, au fost primiți de către Dame Mary Smieton, sub-secretar de stat la Ministerul Educației, cu care au avut o întrevedere cordială. Consiliul Britanic (organizație guvernamentală pentru promovarea schimburilor internaționale și relațiilor a

BERNA. — La 21 martie a 
avut loc la Berna o seară de 
filme documentare romînești, 
la care au participat ziariști și oameni de cultură elvețieni. 
Au fost de față Walter Jaeggi, 
șeful Serviciului de presă din 
Departamentul Politic Federal 
și adjunctul său dr. Albert 

director adjunct al 
telegrafice elvețiene ; 
parte, de asemenea, 
culturali și de presă

Gossin, 
agenției 
au luat 
atașații
acreditați la Berna.

răsfoind

„NATION"

culturale cu străinătatea)
0 declarație 

a lui V. KuznețovMOSCOVA 23 (Agerpres). — TASS transmite : Vasili Kuznețov, prim-locțiitor al ministrului afacerilor externe, a făcut lui J. Mc. Sweeney, însărcinat cu afaceri ad-înterim al S.U.A. o declarație în care a subliniat că „dacă guvernul S.U.A. urmărește șă îngreuneze pe calea discriminării în comerț dezvoltarea economică a U.R.S.S., acesta este un efort zadarnic”.Declarația se referă la măsurile guvernului S.U.A. pentru a obține din partea guvernelor R.F.G.. Japoniei și altor țări încetarea livrărilor de țevi de oțel cu mare diametru în U.R.S.S. Aceste măsuri sînt calificate ca o încercare „de a urma politica războiului rece, de ă ridica obstacole în calea slăbirii încordării internaționale". Faptele arată că este vorba de amestecul S.U.A. în relațiile U.R.S.S. cu terțe țări.„Uniunea Sovietică, se spune în declarație, se pronunță pentru lărgirea prin toate mijloacele a comerțului mondial pe bază de egalitate în drepturi și avantaj reciproc și consideră că discriminarea în comerț este o politică nerezonabilă".

ryentagonul face în ultima 
£ vreme eforturi susținute 

pentru a împiedica in
formarea opiniei publice ame
ricane despre adevărata situa
ție din Vietnamul de Sud. 
Presa americană scrie că co
mandamentul american din 
Vietnamul de Sud împiedică 
sistematic accesul ziariștilor la 
sursele de informații. El ar 
dori ca poporul american să 
afle despre războiul nedeclarat 
din Vietnamul de Sud numai 
din comunicatele vădit minci
noase ale comandamentului 
diemist. Cu toate acestea, ade
vărul iese mai devreme sau 
mai tîrziu la iveală.

Ziaristul american Peter 
Worthington, care a vizitat 
Vietnamul de Sud, publică in 
revista „Nation” un articol 
edificator. „Ca un copil care 
își bagă mereu mîinile în foc, 
Statele Unite se joacă din nou 
cu focul sprijinind și apărînd o 
dictatură nepopulară, scrie 
Worthington. De data asta este 
vorba de regimul lui Ngo 
Dinh Diem a cărei principală 
virtute este anticomunismul 
său violent, A devenit un ade
văr cu răspîndire mondială 
faptul că Statele Unite spri
jină în mod tradițional condu
cătorii nepopulari — pe acești 
Batista, Trujillo, Li Sîn Man și 
Cian Kai-și din întreaga lume. 
Și cînd vizitezi Vietnamul de 
sud ești nevoit să tragi conclu
zia că, aricit de necrezut ar 
părea, America este ameste
cată într-un război nedeclarat, 
dar totuși adevărat, menit să 
salveze guvernul nepopular

„Am
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cunoscut
tineret
muncește
energie 

hărnicie"
Ne vorbește 

Konrad Naumann, 
secretar 

al Consiliului Central 
al Tineretului Liber 

German

aspeți din R. D. 
Germană ne-au 
vizitat țara : dele
gația Consiliului 
Central al Tine
retului Liber Ger
man. La capătul

unei călătorii de sute de kilo
metri pe meleagurile noastre, 
l-am rugat pe tovarășul Konrad Naumann, secretar al 
Consiliului Central al Tinere
tului Liber German, să ne 
împărtășească impresiile.

— Delegația noastră a vizi
tat Republica Populară ~ 
mină la invitația. C. C. 
U.T.M. — ne-a spus 
Naumann. Am dorit să 
noaștem cum muncește, 
vată și trăiește tineretul ro
mîn, cum luptă el pentru în
deplinirea mărețelor sarcini 
trasate de Partidul Muncito
resc Romîn. Călătoria noas
tră s-a desfășurat sub semnul 
relațiilor de prietenie dintre

Ro- 
al 

tov. 
cu- 
în-

Studenții din orașul Bordeaux, au întîmpinat pe ministrul educației naționale Fouchet, sosit într-o vizită, cu exclamații : „Vrem aule, nu bombe !”Aproximativ 1000 de stu- denți au ieșit pe străzile orașului scandînd : „Fouchet — în mină !”, „Trăiască libertățile sindicale !”, „Mai mulți profesori, mai puțini polițiști !”.

BONN — Potrivit tradiției, 
în luna aprilie în toate landu
rile Germaniei occidentale vor 
fi organizate marșuri ale 
luptătorilor pentru pace. La 
fel ca și în anii precedenți, ma
joritatea participanților la a- 
ceste marșuri va fi alcătuită 
din tineri progresiști.

Comitetul Central pentru or
ganizarea marșurilor a și sta
bilit 11 itinerarii pe care le vor 
străbate zeci de mii de adver
sari ai războiului și înarmării 
atomice din Germania occi
dentală, purtînd pancarte cu 
lozinci în vederea luptei pen
tru pace și dezarmare, pentru 
crearea unei zone denucleari- 
zate în Europa.

Buletinul de presă, editat de 
Comitetul pentru organizarea 
marșurilor, relatează despre 
sprijinul larg pe care îl obține 
în rîndurile muncitorilor vest- 
germăni ideea organizării mar
șurilor. La uzina de automo
bile „Daimler-Benz Ag” din 
Mannheim 120 de conducători 
ai grupelor sindicale au cerut 
în numele a 11 000 de munci
tori ai întreprinderii sprijini
rea marșurilor din anul 1963. 
La această întreprindere s-a 
început strîngerea de fonduri 
pentru cheltuielile necesare 
organizării mitingurilor și de
monstrațiilor din timpul mar
șurilor.

★PRAGA. — La 22 martie, Louis Saillant, secretar general al F.S.M., a adresat Uniunii generale a muncitorilor algerieni și premierului alge-

din Vietnamul de sud de la o 
inevitabilă răsturnare... Ame
rica este mai preocupată de a 
se opune comunismului decît 
de a promova un sistem mai 
bun care să coincidă cu do
rința poporului”.

Autorul articolului subli
niază c.ă este îndeobște recu
noscut că regimul lui Diem 
este nepopular și corupt, că po
porul este împotriva sa, că în 
proporție de 75 la sută popu
lația Vietnamului de sud spri
jină pe partizanii care contro
lează 90 la sută din teritoriu. 
Cu toate acestea, scrie el, ame
ricanii au intrat într-un război 
care „este mai feroce decît cel 
din Coreea și mai zadarnic decît cel dus de Anglia și Franța 
la Suez în 1956. Forțele mili
tare ale S.U.A. au devenit de 
fapt mercenarii lui Diem; 
crema forțelor regulate ame
ricane — 12 000 de oameni — 
s-a transformat în garda sa 
personală”.

Worthington relevă și un alt 
aspect al intervenției ameri
cane în Vietnamul de sud. El 
scrie că comandamentul arma
tei americane folosește războ
iul din Vietnamul de sud ca 
un teren de instrucție pentru 
așa-numitele „forțe speciale ale 
S.U.A.”, care au drept sarcină 
lupta împotriva unor acțiuni 
de partizani și răsturnarea re
gimurilor care nu convin Was
hingtonului. „Există unii care 
consideră că cele învățate în 
Vietnamul de sud ar putea fi 
în curînd aplicate în Cuba îm
potriva regimului lui Castro 
scrie Worthington.

„Războiul din Vietnam, sub
liniază autorul articolului, pare 
să fie o cauză pierdută”. El 
exprimă îngrijorarea opiniei 
publice americane față de în
frângerile succesive pe care le 
suferă forțele americano-die- 
miste. „Partizanii au poziții 
prea puternice în junglele din 
regiunile muntoase și în cîm- 
pia din sud pentru a putea fi 
opriți chiar și printr-o masivă 
intervenție militară străină... 
Americanii vor fi întotdeauna 
pești de apă rece într-o mare 
tropicală. Răbdarea partizani
lor este mult mai 
cit entuziasmul 
pentru un război 
zadarnic”.

durabilă de- 
americanilor 

costisitor și

cele două popoare, dintre ti
neretul țărilor noastre, al 
luptei pentru construcția des
fășurată a socialismului și 
pentru triumful politicii de 
pace bazată pe principiul le
ninist al coexistenței pașnice 
între state cu sisteme sociale 
diferite. în timpul șederii 
noastre, am constatat succe
sele poporului romîn, sub 
conducerea P.M.R., în con
strucția desfășurată a socia
lismului.

Sîntern adine impresionați 
de realizările deosebite la 
care a contribuit și munca 
creatoare a tineretului, îndeo
sebi în industriile petrolieră, 
chimică și constructoare de 
mașini. Am aflat cu bucurie 
de succesele tinerilor din gos
podăriile agricole colective și 
de stat în creșterea produc
ției. Vizitele în întreprinderi și 
unități agricole, în universi
tăți și școli, ne-au făcut cu
noștință cu un tineret care 
muncește cu energie și hăr
nicie, își însușește un nivel 
ridicat de cunoștințe și stu
diază învățătura marxist-le- 
ninistă. Au produs o impresie 
deosebită asupra noastră ac
țiunile de muncă patriotică a 
tineretului, mai ales în raio
nul Urziceni unde tinerii au 
obținut bune rezultate în 
plantarea de pomi și redarea 
de noi terenuri agriculturii. 
La București, Ploiești, Brașov, 
Cluj și Bacău am avut inte
resante discuții cu activiști de 
partid, U.T.M. și de stat. A- 
ceste discuții ne-au prilejuit 
un rodnic schimb de expe-

rian, Ben Bella, o telegramă în legătură cu efectuarea de către guvernul francez a unei noi explozii nucleare pe teritoriul algerian. F.S.M. arată că cererea Adunării Naționale Constituante a Algeriei de revizuire a prevederilor militare ale acordurilor de la Evian este sprijinită de oamenii muncii și sindicatele din mea întreagă. F.S.M., în mele celor 120 milioane membri ai săi, protestează potriva reluării experiențelor nucleare în Sahara.F.S.M. condamnă această nouă manifestare a politicii cursei înarmărilor dusă de guvernul francez.

WASHINGTON. — După cum anunță agenția United Press International, vicepreședintele S.U.A., Lyndon Johnson, a luat cuvîntul la 22 martie la Clubul național pentru tehnica rachetelor cu prilejul acordării premiului anual al a- cestui club astronautului John Glenn. Comparînd succesele obținute de Uniunea Sovietică și Statele Unite ale America în dezvoltarea tehnicii rachetelor și cercetarea spațiului cosmic, L. Johnson a subliniat că Uniunea Sovietică dispune de rachete mai puternice decît S.U.A. Statele U- nite, a subliniat el, încearcă să ajungă din urmă Uniunea Sovietică, dar „rușii lucrează în permanență la sporirea puterii rachetelor lor”.Referindu-se la lansarea de sateliți artificiali ai pămîntu- lui, Johnson a spus că greutatea sateliților lansați de U- niunea Sovietică „depășește cu mult greutatea totală a sateliților lansați de S.U.A.’’.în privința zborurilor cu e- chipaj, după cum subliniază Buletinul de știri al Casei Albe, Johnson a afirmat că „U.R.S.S. se află, fără îndoială, în frunte atît prin timpul de zbor cît și prin totalitatea cunoștințelor dobîndite”.Lansarea simultană, lîn 1962, a celor doi cosmonauți sovietici a declarat Johnson, „este cea mai mare realizare înfăptuită .vreodată de o națiune”.

Conferința internațională
pentru

detinutilor
amnistierea

In timp ce în sudul Uniunii 
Sovietice au înflorit corco
dușii (fotografia de sus), în 
orașul Varkute, din 
Autonomă 
rele au 
troiene

Foto:

R.S.S.
Corni, buldoze- 

de furcă cu mari 
de zăpadă (fotogra
fia de jos)
TASS-MOSCOVA

politici greci
PARIS 23. — Corespondentul 

Agerpres transmite : La 23 
martie s-a deschis, la Paris, 
conferința internațională pen
tru amnistierea generală a de
ținuților și deportaților politici 
și pentru respectarea dreptu
rilor omului în Grecia. La con
ferință participă 140 de per
sonalități — reprezentanți ai 
opiniei publice din Franța, 
Anglia, Germania occidentală, 
Italia și din alte țări.

Participanții la conferință 
au aplaudat cu căldură pe e- 
roul național al poporului 
grec, Manolis Glezos. în cu- 
vîntarea sa, el a exprimat sin
cere mulțumiri organizatorilor 
și tuturor participanților la 
conferință. Sper că această 
conferință, a spus el, va avea 
un rol însemnat în lupta pen
tru libertate și democrație în 
Grecia.

Prima zi a conferinței, pre
zidată de deputatul francez 
Louis Deschizeau, primar al

orașului Chateauroux, a fost 
consacrată citirii a patru ra- 
poarte cu privire la : obiecti
vele conferinței, aspectele ju
ridice ale situației din Grecia, 
aspectele umane și sociale ale 
represiunii și amnistia și res
pectul drepturilor omului în 
Grecia.

Printre personalitățile fran
ceze care și-au exprimat a- 
deziunea la această conferință, 
figurează foștii miniștri socia
liști Paul Boncour, Marius 
Moutet, Benoit Fraction, secre
tar general al Confederației 
Generale a Muncii, Georges 
Reynaud, secretarul 
ției sindicale Force 
profesorul universitar Bernard 
Lavergne,

Din Anglia au anunțat, de 
asemenea, că sprijină această 
conferință personalități cunos
cute, printre care: lordul Ber
trand Russell, lordul Boothby, și lordul Boyd-Orr, episcopii 
de Birmingham și Woolwich, 
deputata laburistă Barbara 
Castle.

Programul FmUilui 
de eliberare 

națională 
din Venezuela

Federa- 
Ouvriere,

de solidaritate cu Cuba

★
BUDAPESTA. - Biroul Fe

derației Mondiale a Tineretu
lui Democrat a adresat Confe
rinței internaționale de la Pa
ris pentru amnistierea gene
rală a deținuților politici și 
respectarea drepturilor omu
lui în Grecia, o scrisoare în 
care, în numele a 101.000.000 
tineri si tinere, își exprimă de
plina solidaritate cu democra
ții greci, supuși persecuțiilor și 
cere autorităților grecești să 
fie puși în libertate toți patrio- 
ții deținuți.

CARACAS. — După cum se anunță din Caracas Frontul de eliberare națională din Venezuela a dat publicității programul său de acțiune. în program se spune, printre altele: „Următoarele transformări de importanță istorică au devenit obiectivul principal al Frontului de eliberare națională : lupta pentru independență națională. libertate și democrație. pentru prosperitate, folosirea avuțiilor țării spre binele poporului, restabilirea integrității țării, crearea unui guvern revoluționar, și popular”.Realizarea acestor se spune în program, nă eliberarea d'e sub ția monopolurilor nord-ame- ricane, lichidarea sistemului latifundiar și a rămășițelor semifeudale în regiunile rurale, dezvoltarea independentă a industriei, garantarea unui nivel de trai corespunzător pentru marea majoritate a poporului de la orașe și sate, restabilirea drepturilor suverane ale țării.Programul atrage atenția a- supra necesității unirii și organizării tuturor forțelor din țară ca o condiție primordială pentru victorie.

nationalscopuri, înseam- domina-

In preajma Congresului

riență din care desprindem 
învățăminte prețioase pentru 
activitatea Tineretului Liber 
German din Republica De
mocrată Germană. In cursul 
acestei călătorii am avut po
sibilitatea să înfățișăm tine
retului romîn modul în care 
generația tînără a Republicii 
Democrate Germane, sub con
ducerea P.S.U.G., luptă pen
tru construirea socialismului, 
pentru soluționarea pe cale 
pașnică a problemei germane, 
pentru încheierea unui tratat 
de pace german și normali
zarea situației din Berlinul 
occidental pe baza prevederi
lor programului P.S.U.G. Am 
fost impresionat adine de in
teresul tineretului romîn față 
de problemele acestea — a a- 
rătat în continuare interlocu
torul nostru, care a subliniat 
mai departe că aceasta repre
zintă un sprijin frățesc dat ti
neretului din R.D.G. în lupta 
pentru propășirea patriei sale, 
împotriva revanșismului și mi
litarismului vest-german, pen
tru rezolvarea pașnică a pro
blemei germane.

In încheierea declarației 
sale, tov. Konrad Naumann a 
spus :

— Noi mulțumim frățește 
Uniunii Tineretului Muncitor 
pentru prilejul oferit de a 
vizita țara voastră și ducem în 
R.D. Germană convingerea 
profundă că prietenia dintre 
tineretul țărilor noastre se va 
adinei și pe mai departe, că 
prietenia dintre țările noas
tre se întărește.

M. R.

Muncitori din trans portul municipal din Montevideo — capitala Uruguayului, demonstrează 
pe străzile orașului cerînd satisfacerea revendicărilor lor.

Foto : PRENSA LATINA

LONDRA. — Prof. John 
Bernal, președintele executiv 
al Consiliului Mondial al Pă
cii, a adresat președintelui 
Goulart și generalului Luiz 
Gonzaga de Oliveira, președin
tele Comitetului de pregătire 
a Congresului latino-american 
de solidaritate cu Cuba, o te
legramă în care se spune :

„în calitate de organizator și 
participant la Congresul lati
no-american de solidaritate cu 
Cuba, care va avea loc între 
28 și 30 martie la Rio de Ja
neiro, vreau să-mi exprim ad
mirația față de tot ceea ce

face guvernul dv. pentru acest 
congres. Pot afirma că politica 
dv. de creare în America La
tină a unei zone libere de 
arma nucleară și eforturile pe 
care le depuneți la Geneva 
pentru interzicerea experien
țelor nucleare și dezarmare 
sînt sprijinite de milioane de 
partizani ai păcii din lumea 
întreagă. Ca și dv. consider că 
toate litigiile internaționale 
trebuie rezolvate pe calea tra
tativelor și că apărarea păcii 
și apărarea suveranității na
ționale sînt noțiuni insepara
bile".

MOSCOVA. — La 23 martie a plecat spre Djakarta mareșalul Uniunii Sovietice, R.I. Malinovski. ministrul apărări1 al U.R.S.S., care va face o vizită în Indonezia la invitația generalului Nasution, locțiitor al ministrului prim pentru problemele apărării și securității naționale, șeful statului major al forțelor armate indoneziene. După vizita în Indonezia. mareșalul Malinovski va face o vizită oficială în Birmania la invitația generalului Ne Win, președintele Consiliului Revoluționar, ministrul apărării al Birmaniei.

citorilor francezi din subteran este urmărită cu admirație de opinia publică din Franța. In diferite centre miniere au loc manifestații ale greviștilor în care aceștia își afirmă hotărî- rea de a lupta pînă la satisfacerea revendicărilor.
ale Turciei și a vînzării pro
duselor în țară.

„Marile monopoluri petro
liere occidentale, scrie săptă
mânalul, sugrumă industria 
petrolului din Turcia".

PE SCURT

® PARIS. — Marea grevă a minerilor francezi a intrat în cea de-a patra săptămînă și continuă să fie sprijinită prin manifestații de solidaritate de către cercurile largi ale populației. încercările autorităților de a sili pe mineri să reia lucrul s-au dovedit infructuoase. Lupta dîrză a mun-

HAVANA. — Osvaldo Dorticos, 
președintele Cubei, membru al se
cretariatului conducerii nafionale 
a O.R.J., insolit de Emilio Arago- 
nes, membru al secretariatului 
conducerii nafionale a O.R.I., și de 
alte persoane oficiale au făcut o 
călătorie prin provincia Cama- 
guey. Ei s-au interesat de proble
mele construcfiei de partid, de 
mersul lucrărilor pentru recoltarea 
trestiei de zahăr și de aprovizio
narea populafiei acestei provincii.

• ISTANBUL. — Săptămî- 
nalul turc „Yon“ a publicat un 
articol în care condamnă do
minația monopolurilor petro
liere străine în Turcia, arătînă- 
că aceste monopoluri obțin 
mari profituri de pe urma ex
ploatării resurselor naturale

BERLIN. — Participanții 
adunarea muncitorilor de 
Uzina de țevi laminate 
„Hesch", din Dortmund, s-au 
pronunțat împotriva embar
goului instituit de guvernul 
vest-german asupra livrărilor 
de țevi în Uniunea Sovietică. 
Știrea că reprezentanții U.C.D. 
au refuzat să primească acum 
cîteva zile la Bonn o delega
ție a muncitorilor de la Uzi
nele de țevi laminate ale con
cernelor „Hesch", „Mannes
mann" și „Phoenix” a stîrnit 
indignarea și protestele mun
citorilor. La adunare au luat 
cuvîntul doi directori ai fir
mei „Hesch" care au subliniat 
că firma este decisă să înde
plinească comanda destinată 
Uniunii Sovietice.

la 
la

PARIS. — Ministrul de 
război al Franței, Messmer, 
care se află într-o călătorie de 
inspecție într-o serie de re
giuni militare ale țării, a decla
rat la Lyon că Franța va con
tinua experiențele cu arma 
nucleară, fie în Sahara, fie în 
alt loc.BERLIN. — După cum a transmis postul de radio „Deutscher Freiheitssender 904”, la Berlin a avut loc Ia 20 și 21 martie o consfătuire între delegația C.C. al Partidului Comunist Francez, în frunte cu Jacques Duclos, membru al Biroului Politic și secretar al C.C., și o delegația a C.C. aK Partidului Comunist din Germania, condusă de Max Reimann, prim-secretar al C.C., consacrată luptei comune a clasei muncitoare și a tuturor oamenilor muncii din R. F. Germană și Franța împotriva axei militare Bonn— Paris.

LONDRA. — „Prezența lordului Home la Paris a fost plină de umilințe", scrie ziarul englez „Guardian". Aeroportul Le Bourget, arată ziarul. nu a permis aterizarea avionului său decît cu o tîrziere de un sfert de După aterizarea avionului nistrul de externe englez s-a putut bucura de niciunul din onorurile care se fac miniștrilor care sosesc în capitala Franței. Escorta de motociclete care o'eobicei însoțește mașinile oficiale a fost retrasă în urma unui telefon dat de Ministerul de Externe francez.Modul cu totul neprotocolar în care a fost primit Home la Paris este interpretat în capitalele occidentale ca o expresie a încordării la care s-a ajuns în relațiile dintre Franța și Anglia.

în- oră. mi- nu
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