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■
 aralel cu dezvoltarea sectorului ve

getal, pentru care gospodăria noastră, fiind situată în cîmpia Dunării, are condiții foarte bune, noi am dezvoltat și sectorul zootehnic. De pildă, numărul taurinelor la începutul acestui an era de 480 de capete din care : 95 vaci cu lapte, 163 juninci, 62 viței și 160 de boi pentru muncă. Predomină rasa brună și mai puțin Pitzgau și Bălțată romînească. In condițiile noastre de climă, cu ierni friguroase și veri foarte călduroase, rasa brună se comportă cel mai bine.Sporirea șeptelului a determinat o creștere rapidă a veniturilor gospodăriei. De reținut că ritmul de creștere al veniturilor din sectorul zootehnic este deDEZVOLTAM 
ȘEPTELUL- 

PROPRIETATE 
OBȘTEASCĂ

două ori mai mare decît cel realizat în restul sectoarelor de producție din gospodărie.Socotim realizările de pînă acum ca un început bun. Spunem „un început" fiindcă avem condiții favorabile de a spori in continuare efectivele de animale proprietate obștească. Anul acesta numărul taurinelor va ajunge la aproape 600 de capete, din care cel al vacilor de lapte va fi de 200. Cu fondurile primite sub formă de împrumut de la stat vom cumpăra doar 40 de juninci. Așa că sporul șeptelului se va face mai ales pe seama prăsilei proprii. Tocmai de aceea reținem pentru reproducție toate vițe- lele. Prin construirea în 1962 a cinci grajduri și prin sporirea suprafețelor cu finețe și tri- foiști s-au creat condiții favorabile pentru un efectiv de animale sporit. Iată și alte măsuri pe care le-am luat în această privință. Asigurăm o îngrijire bună vacilor gestante ca încă din primele zile vițeii să fie sănătoși, viguroși. Cu aproximativ o lună înainta de fătare, vacile gestante sînt oprite din muls și li se mărește rafia de furaje. Pentru a, organiza mai bine această acțiune, am introdus o evidență clară a montei și a fătărilor. Vițeii sînt adăpostiți în padocuri călduroase și li se asigură o hrană corespunzătoare: la început, lapte din abundență, apoi fî- nuri de foarte bună calitate, lucerna, concentrate etc, după rații științifice a căror întocmire și administrare este urmărită zilnic de tehnicianul zootehnist al gospodăriei, tovarășul Gheor- ghe Cașmir. în plus, la întreținerea și îngrijirea tineretului taurin pînă la șase luni, am repartizat îngrijitori de _ animale foarte pricepuți, oameni cu experiență, care au obținut
Ședința secției de creștere 

a animalelor din cadrul 
Consiliului Superior 

al Agriculturii
în zilele de 27 și 28 martie a 

avut loc la Institutul Central de 
Cercetări Agricole, ședința de 
lucru a secției de creștere a ani
malelor din cadrul Consiliului 
Superior al Agriculturii.

Au luat parte tovarășii Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului Superior 
al Agriculturii, și Janos Fazekaș, 
ministrul Industriei Alimentare, 
secretari ai comitetelor regiona
le de partid, președinți ai con
siliilor agricole regionale, direc
torii Trusturilor Gostat, directo
rii întreprinderilor regionale de 
industrializare a cărnii, specia
liști din institute de cercetări din 
unele instituții și organizații cen
trale.

La ședință au fost analizate 
probleme privind îndeplinirea 
planului de creștere a efectivelor 
de animale și posibilitățile de 
sporire a producției de carne, 
lapte, lînă, ouă. Pe baza refe
ratelor prezentate și a discuțiilor 
ce au avut loc, s-au stabilit mă
suri concrete ce trebuie luate în 
primăvara aceasta și în perioada 
următoare pentru asigurarea ba
zei furajere corespunzătoare din 
punct de vedere cantitativ și ca
litativ prin creșterea producției 
la ha la toate culturile furajere, 
îmbunătățirea pășunilor și fîne- 
țelor naturale și folosirea cît mai 
rațională a nutrețurilor.

(Agerpres)
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realizări însemnate în această direcție.Acordăm o mare atenție pregătirii profesionale a îngrijitorilor de animale. Nu de mult au luat sfîrșjt lecțiile la cercul zootehnic din cadrul învățămîn- tului agrozootehnic de trei ani, la care au participat toți lucrătorii din acest sector. Semi- nariile recapitulative au arătat că aceștia au căpătat cunoștințe temeinice, lucru care de altfel se și reflectă în munca lor de fiecare zi, în realizările obținute. Am popularizat experiența îngrijitorilor fruntași. De mai multe ori tovarășul Oprea Ionică, cel mai bun dintre îngrijitorii noștri de animale, a arătat tinerilor îngrijitori cum reușește el (prin respectarea cu strictețe a programului de grajd, prin menținerea curățeniei, pregătirea vacilor pentru muls etc) ca, folosind aceleași cantități și sorturi de furaje să obțină zilnic cu 2-3 litri lapte mai mult decît ceilalți îngrijitori. Toate acestea au determinat o creștere a producției de lapte (deocamdată în jurul cifrei de 2 000 litri anual pe cap de vacă furajată) și o creștere a sporului în greutate vie pe unitatea nutritivă, la tineret.Firește, sporind efectivele de animale, va crește și numărul îngrijitorilor. Facem apel mai ales la tineri. Organizația U.T.M. ne-a și recomandat șapte din cei mai buni tineri pentru a lucra în acest sector. Este vorba de Viezure Dumitru, Oprea Florică, Popa Ariton, Tudor Milu, Necșoiu Cornel și alții care au și început lucrul în sector. Deocamdată ca ajutori. De remarcat că în adunarea generală a utemiștilor tinerii Mariă Pătru, Gaiță Frantz și alții, care au acumulat deja o experiență valoroasă în îngrijirea și întreținerea animalelor, s-au angajat să-i ajute pe noii îngrijitori în însușirea rapidă a cunoștințelor necesare pătrunderii „secretului" meseriei de crescător de animale.Sporind numărul animalelor, așa cum spuneam și mai înainte, am luat măsuri pentru asigurarea bazei furajere. Pe lîngă cele 40 de hectare lucernă veche și 12 hectare finețe, anul acesta vom mai cultiva 46 de ha cil lucernă, 85 de ha cu porumb pentru siloz, 23 de ha cu iarbă de Sudan, 20 de ha cu borceag, 60 de hectare secară masă verde, iar după recoltarea culturilor timpurii vom în- sămînța în cultură dublă porumb pe circa 200 de hectare. Toată sămînța este asigurată, pregătită și așteptăm îndreptarea timpului pentru a începe însămînțările. în felul acesta creăm condiții bune pentru o furajare științifică, abundentă a numărului sporit de animale, în viitor, șeptelul gospodăriei va spori și mai mult pe seama prăsilei proprii. în 1965 ferma de vaci a gospodăriei noastre colective va număra peste 400 de capete.
RADU I. CONSTANTIN 

președintele G.A.C. Cioroiu 
raionul Băilești

încă două-trei întoarceri ale 
semănătorii la capetele lo
cului și colectiviștii din Gi- 
roc, regiunea Banat, ajutați 
de mecanizatorii de la 
S.M.T. Freidorf, termină de 
însămînțat mazărea pe în
treaga suprafață planificată.

Foto : 'AGERPRES

■
 înd era în clasa ■

IX-a, eleva P. E. a 
avut cu mine, ca di. 
rigintă, o discuție 
despre felul în care 
învață, despre felul 
în care folosește 

anii de școală pentru acumularea 
unor bogate cunoștințe atît de 
necesare în viață. Discuția a por
nit de la o notă proastă la fi
zică și s-a generalizat datorită 
faptului că această elevă — deși 
cu multe posibilități — nlu de
pășea nivelul celor mediocri la 
învățătură și, mai ales, nu în
cerca nici un fel de părere de 
rău pentru categoria de elevi din 
care făcea parte. Deși știam acest 
lucru, m-au uimit argumentele 
pe care le-a adus, confuzia cu 
care și le formula, semn sigur 
că nu erau rodul propriilor ei 
meditații, ci și le însușise de-a 
gata, de Ia alți elevi.

— Știți — spunea ea atunci 
— nu simt nici un fel de che
mare pentru fizică. învăț din o- 
bligație și tovarășa profesoară 
își dă seama. De aceea chiar 
dacă voi încerca să învăț mai 
bine, niciodată nu voi fi notată 
mai mult decît cu un 7..,

Vineri 29 martie 1963

Al ÎNDEPLINIT
PLANIL TRIMESTRIAL

• Colectivul noii oțelării electrice dc la Combinatul siderur
gic Hunedoara a elaborat joi ultimele tone de oțel prevăzute 
în sarcinile de plan pentru primul trimestru. Totodată, oțelării 
de aici au redus rebuturile cu peste 10 la sută față de normele 
admise și au asimilat două mărci noi dc oțel.

Și colectivul laminorului de profile de 650 mm de la acest 
combinat a anunțat îndeplinirea planului trimestrial cu 5 zile 
înainte de termen.

• Joi, odată cu încheierea în întreprinderi a bilanțului zilei, 
sectorul încălțăminte, pielărie și cauciuc al industriei ușoare 
și-a îndeplinit prevederile planului la producția globală și 
marfă pe primul trimestru al anului.

In îndeplinirea planului înainte de termen sînt fruntașe co
lectivele de muncă ale întreprinderilor „Flacăra-Roșie” — 
București, „8 Mai” — Mediaș, „Poporul” — Ploiești, Fabrica de 
cauciuc Brașov și Combinatul de cauciuc Jilava.

o La 
dustriei 
Chimiei _ _ , _ ____  ___

în afara acestor întreprinderi, o serie de alte unități din in
dustria chimică au raportat îndeplinirea înainte de termen a 
planului pe primul trimestru al anului Ia producția globală. 
Printre acestea se numără fabricile „Colorom” din Codlea, 
„Mărășești”, Uzinele „Victo
ria” — Florești, „9 Mai”, In- -------—
treprinderile „Sin” și „Anti- 
coroziv” din Capitală.

28 martie, întreprinderile din Direcția generală a în
de medicamente din Ministerul Industriei Petrolului și 
au realizat planul producției globale pe trimestrul I.

• Colectivul de sondori de 
la întreprinderea de foraj 
Moinești. a îndeplinit cu 5 zile 
mai devreme planul de foraj 
pe primul trimestru. Folosind 
cu pricepere instalațiile de fo
raj, petroliștii au mărit viteza 
de lucru planificată cu 4,4 Ia 
sută.

(Agerpres)
----- e-----

Au terminat 
însămînțările 

din epoca întîiFolosind din plin fiecare zi bună de lucru, unitățile agricole socialiste din raionul Negru Vodă, regiunea Dobrogea, au terminat de însămînțat întreaga suprafață prevăzută pentru culturile din epoca I. In regiune, această lucrare a fost efectuată pe mai mult de 60 Ia sută din suprafața planificată. Totodată, mecanizatorii și colectiviștii au executat lucrări de întreținere a ogoarelor de toamnă pe mai mult de jumătate din suprafața ce se va însămînța în această primăvară.Mecanizatorii și colectiviștii acordă o atenție deosebită executării lucrărilor în timpul optim și de cea mai bună calitate. (Agerpres)

sori sosite in cadrul 
concursului nostru) 
Fier vechi pentru o- 
țelării !
Știință

ză în cercurile „Tră
săturile moralei so
cialiste în rîndul 
nerei generații")

ti-
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în anul 1931 mina „Dîlja" din Petroșani a fost închisă. Exploatarea irațională a făcut ca 
ea să nu mai fie rentabilă. Sute de mineri au rămas atunci pe drumuri. Studiile geologice fă
cute în anii noștri au demonstrat că aici există rezerve de cărbune. Galeria principală a 

fost acum deschisă. în curînd, de aici, vor ieși la zi zeci de vagoane de cărbune.
Foto: 'AGERPRES

Un nou șantier
de locuințe la Ploieștiîn zona de nord a orașului Ploiești au început lucrările de organizare a șantierului pentru un mare cvartal de locuințe. Pe șantier a început instalarea rețelelor de apă, de combustibil și energie electrică. In vederea aprovizionării cu materiale se amenajează în apropierea șantierului un poligon pentru executarea elementelor prefabricate din beton armat, iar o parte din balastul necesar a fost găsit chiar în incinta șantierului cu ocazia săpăturilor efectuate. Aprovizionarea cu beton și mortar se face printr-o stație de mare capacitate. Se prevede ca pînă la sfîrșitul planului de șase ani să fie construite în această parte a orașului 83 de blocuri, cuprinzînd 5 658 de apartamente și numeroase spații comerciale.Pe un alt șantier situat în. partea de nord-vest a orașului, unde se construiește de asemenea, un nou cartier au fost date recent în folosință încă 120 de apartamente, în care s-au mutat muncitori, tehnicieni și ingineri de la uzi-» nele constructoare de utilaj petrolier, de la rafinăriile plo- ieștene și alți oameni ai muncii din localitate. Pînă acum, în acest cartier s-au construit și dat în folosință mai mult de 1 300 apartamente.(Agerpres)

CU ACELEAȘI UTILAJE 
0 PRODUCȚIE SPORITA

■
 r o d u c t i vi t a_tea muncii, acest indice deosebit de important al planului de producție sintetizează în. treaga activitate economică a unei uzine : gradul de înzestrare tehnică, nivelul organizării muncii, al pregătirii profesionale, preocuparea pentru promovarea noului. Un indice, deci, care-ți prezintă uzina și pe muncitorii ei.Colectivul nostru a realizat an de an în bune condiții sarcina de creștere a productivității muncii.Planul de măsuri tehnico- organizatorice, întocmit în a- cest an în urma propunerilor făcute în adunările de dezbatere a cifrelor de plan, cuprinde 55 de prevederi care vin în sprijinul realizării ritmice a planului și creșterii continue a productivității muncii.Se știe că introducerea tehnicii înaintate și a procedeelor tehnologice noi constituie principala cale de sporire a

productivității muncii. Uzina noastră face parte din unitățile industriale care în ultimii ani au fost înzestrate cu utilaje moderne, de mare randament. In orice secție ai merge găsești asemenea mașini cu care omul lucrează mai ușor, mai bine și mai spornic. Eu am să dau un singur exemplu, înainte, operația de rodare a corpului pulverizator la cilindru și con se făcea manual. S-a introdus mașina de rectificat fin și productivitatea muncii a crescut la operația respectivă cu 40 la sută. Dar sînt și multe alte căi care duc la creșterea productivității muncii. Dintot- deauna colectivul nostru a fost dornic să găsească și să folosească asemenea căi care să permită realizarea unor produse mai multe, mai bune, mai ieftine. Ne-am propus, de pildă, sarcina modernizării unor utilaje, a realizării unor perfecționări tehnice. Tinerii ingineri, fruntașii în producție au început să studieze mai a- tent utilajele, au consultat literatura de specialitate de la

Mi-a fost ușor să-i dovedesc 
că nici la alte discipline către 
care — exprimîndu-mă la fel ca 
ea — simțea chemarea, nu în
văța, se mulțumea cu puțin, ob
ținea note mici.

— Dar ce importanță au no
tele ?, mi-a răspuns. Doar în

bucuria pedagogului care își dă 
seama că n-a muncit în zadar; 
acum, la sfîrșitul clasei a Xl-a, 
observ răspunderea cu care se 
pregătește atît pentru examenul 
de maturitate cît și pentru admi. 
terea în facultate unde vrea să 
studieze chimia industrială.

„am preferințe pentru anumite 
obiecte și în consecință mă pre
gătesc mai bine la acestea".

A nu învăța pentru notă este 
în aparență o teorie lăudabilă ; 
doar pentru nimeni nota în sine 
nu poate fi un scop în viață. 
Omul învață pentru a cunoaște

viață nu mă va însoți tot timpul 
foaia matricolă cu notele din 
școală...

Acestei discuții i-a,u urmat al
tele, și altele, mai bine pregătite, 
mai argumentate, la capătul că
rora eleva la care mă refer și-a 
schimbat părerile, a început să-și 
folosească mai bine forțele, să în
vețe temeinic pentru fiecare oră 
de curs. Am urmărit-o de-a lun
gul a celor doi ani de școală și 
i-ain înregistrat progresele cu

Dar nu despre această elevă 
mi-am propus să vorbesc, în prin
cipal, în rîndurile ce urmează. 
Exemplul ei m-a ajutat să intru 
în subiect, ca să spun așa. Teo
ria „nu învăț pentru note, ce im
portanță au acestea în viață", 
este încă folosită de unii elevi.

în sprijinul acestei „teorii" se 
aduc fel de fel de argumente : 
„nu sînt tocilar ca X sou Y din 
clasă" ; „profesorul nu mă poate 
aprecia la justa mea .valoare" ;

biblioteca tehnică, s-au consultat cu specialiștii de la cabinetul tehnic și au realizat o seamă de perfecționări. Aș vrea să amintesc doar cîteva dintre acestea. De curînd s-a terminat proiectarea și executarea unei benzi de montaj general a pompelor de injecție, realizată de un colectiv condus de tînărul inginer Dan Angelescu. înainte, la această secție erau posturi de lucru individuale, se pierdea mult timp cu trecerea pieselor pe la diferitele locuri de muncă. Calculele făcute de specialiști arată cît de eficace este această măsură. Spațiul de producție este mai bine folosit, productivitatea muncii crește cu 60 la sută si se realizează economii în valoare de 230 000 lei.Colectivul nostru s-a aflat la începutul acestui an în fața unei probleme deosebit de serioase. A intrat în producție noua pompă de injecție, mai pretențioasă din punct de vedere al caracteristicilor tehnice. Trebuia ridicat coeficientul de echipare cu scule, dispozitive si verificatoare. Astfel, au fost introduse 30 de dispozitive de control precise și rapide care asigură condiții mai bune pentru creșterea productivității muncii. La realizarea unora din măsurile

enumerate pînă acum au contribuit și tinerii. Am făcut a- pel la fiecare tînăr să participe la perfecționarea tehnologiei. Aceasta este o a doua cale deosebit de importantă pentru creșterea productivității muncii. Mi-amintesc un exemplu concludent. Se întîmpla ca la turnătorie să avem necazuri din pricina calității unor piese. Rebuturi, pierderi de material, de manoperă, o productivitate a muncii mai mică. Intr-una din zile tinerele Gabriela Ni- culae și Florica Neagoe care lucrează la laboratorul rapid au făcut o propunere : la fiecare lot de marșalotă (nisip) să se facă analizele respective cînd este adus în atelier (înainte se făcea analiza prin sondaj). Calitatea produselor s-a îmbunătățit mult și a crescut și productivitatea muncii.Spuneam că uzina este înzestrată cu utilaje noi, că se realizează tot mai multe modernizări și perfecționări ale proceselor de producție. Toate acestea au pus în fața organizației noastre o sarcină de mare importanță : ridicarea pregătirii profesionale a tuturor tinerilor. Ce s-a făcut pe această linie ?Discuțiile individuale cu tinerii, cele din cadrul adunărilor generale U.T.M. au arătat

faptul că fiecare muncitor, inginer, tehnician dorește să învețe, că înțelege necesitatea de a se perfecționa continuu ca una din cerințele principale ale atitudinii noi, socialiste, față de muncă. Au fost create astfel 29 de cursuri la care organizația noastră a mobilizat 567 de tineri. Toți tinerii ocupați direct în producție, în a- fară de cei care urmează școli de stat participă la aceste cursuri. Am ajutat conducerea uzinei, comitetul sindicatului, la recrutarea lectorilor din rîndul celor mai buni ingineri și tehnicieni (18 lectori sînt tineri). Cursurile au fost organizate pe meserii, grade de pregătire și schimburi. Din practica fiecărui an ne-am dat mai bine seama că organizarea cursurilor Pe o perioadă mai îndelungată permite mai buna asimilare a materialului, așa că aceste cursuri au o durată de 9 luni. In primele trei luni, se predau cunoștințe de strictă specialitate, în alte trei luni de economie concretă, indici de plan, rezerve interne etc. și trei luni probleme de teh-
ION BUȘTUC 

secretar al comitetului U.T.M. 
Uzinele metalurgice-Sinaia

(Continuare în pag. a V-a)

Sosirea unei delegații 
guvernamentale bulgare

Joi dimineața a sosit în Capi
tală o delegație guvernamentală 
bulgară în frunte cu Jivko Jiv- 
kov, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C, Bulgar, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri, care va participa la cea 
de-a IlI-a sesiune a Comisiei 
mixte guvernamentale de colabo
rare economică și tehnico-științi- 
fică romîno-bulgară.

■Din delegație fac parte Apostol 
Pașev, președintele Comisiei de 
Stat a Planificării, Konstantin 
Popov, președintele Comitetului 
pentru energetică și combustibil 
de pe lîngă Consiliul de Miniștri 
al R. P. Bulgaria și alții.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au 
fost întînipinați de Alexandru 
Bîrlădeanu, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului de

Miniștri — conducătorul delega
ției R. P. Romîne — Glieorghe 
Gaston Marin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, pre
ședintele Comitetului de stat al 
planificării, Nicolae Gheorghiu, 
adjunct al ministrului Minelor și 
Energiei Electrice, reprezentanți 
ai Ministerului Comerțului Exte
rior și alții.

Au fost de față Ivan Kinov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria în 
R. P. Romînă și membri ai am
basadei.

★

în cursul zilei de joi la Con
siliul de Miniștri al R. P. Romî
ne au început lucrările celei de-a 
IlI-a sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale de colaborare 
economică și tehnico-științifică 
romîno-bulgară.

(Agerpres)

TELEGRAME
T ovarășului 

DOBI ISTVAN, 
Președintele Consiliului 

Prezidențial al Republicii 
Populare Ungare

BUDAPESTAîn numele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne și al meu personal, vă transmit felicitări cordiale cu ocazia realegerii dv. ca președinte al Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare.Vă urez din toată inima multă sănătate și noi succese în activitatea dv. spre binele poporului ungar, în interesul cauzei socialismului și păcii în lume.
GHEORGHE 

GHEORGHIU-DEJ, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

independentă, pentru că este un 
tînăr plin de răspundere față de 
principala lui îndatorire'— în
vățătura. Unui asemenea tînăr 
nota mare îi aduce satisfacție 
morală, rezultată din' conștiința 
datoriei împlinite.

Cine ar fi putut să-I califice

și nu pentru a obține nota 4 ori 
10. Dar nota este oglinda modu
lui în care, elevul și-a însușit cu
noștințele, a modului în care știe 
să se orienteze independent în 
complexul fenomenelor din na
tură și societate, să aplice crea
tor cunoștințele teoretice la re
zolvarea problemelor practice. 
Nu „tocilar" calificăm elevul care 
obține permenent note mari. îl 
stimăm pentru că își formează 
deprinderi de muncă intelectuală

drept „tocilar" pe Mihai Po
pescu, un elev dintr-o promoție 
mai veche a școlii noastre ? A 
fost un elev eminent, care nu și-a 
permis nici odată să obțină o 
notă mai mică de 9. Urma 
secția reala, dar iubea foarte 
mult literatura și și-a însușit în 
timpul școlii medii limbile rusă 
și franceză. A reprezentat cu 
cinste școala la olimpiadele de 
matematică și fizică, dar și la 
concursurile de literatură. Rezul

tatul ? Acum este unul din stu
denții fruntași ai Facultății de 
electronică.

— Eu nu buchisesc ca alți co
legi din clasă — afirma totdea
una cînd era tras la răspundere 
Dumitru Ștefănescu, tot un ab
solvent al școlii noastre. Și, în- 
tr-adevăr, n-a putut fi „acuzat” 
niciodată nu numai că buchise
ște, dar nici măcar că învață cît 
de cît. Mai prindea ceva din ex
punerea profesorului, mai copia 
de la un coleg și... trecea an de 
an la limita admisă. Rezultatul ? 
La terminarea școlii medii a dat 
examen la o facultate tehnică la 
Iași și n-a reușit. în altă sesiune 
a dat examen la Institutul peda
gogic din Bacău și tot n-a reușit. 
Abia în al treilea an a devenit 
student, un student la fel de me
diocru ca și elevul cunoscut de 
noi.

La primirea unei note proaste 
elevii cărora li se adresează rîn-

MARIA CEPREAGĂ
profesoară Școala medie nr 2 

„Vasile Alecsandri" Bacău

(Continuare în pag. a V-a)

Tovarășului 
RADAR JANOS, 

Președintele 
Guvernului Revoluționar 

Muncitoresc-Țărănesc 
Ungar

BUDAPESTAîn numele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne și al meu personal vă transmit călduroase felicitări cu prilejul realegerii dv. în funcția de președinte al Guvernului Revoluționar Munci- toresc-Țărănesc Ungar.Vă doresc din toată inima, stimate tovarășe Kâdâr, multă sănătate și succes în activitatea dv. de mare răspundere, consacrată construcției socialismului în Republica Populară Ungară prietenă.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare rodnică dintre Republica Populară Romînă și Republica Populară Ungară se vor dezvolta continuu în interesul ambelor noastre popoare, al cauzei socialismului și păcii.
ION GHEORGHE MAURER, 

Președintele 
Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne



cum spuneam,

■
i șa cum -există o I săptămînă -a ea- 
■ dourilor, wm a al

biturilor și alta a 
| economiilor, există, 
' după cum e bine 

cunoscut tuturor, 
și o săptămînă a brînzii. Dacă 
primele sînt dedicate stimulă
rii activității umane, -ultima a- 
parține în exclusivitate cotoi
lor și pisicilor.

In această săptămînă, cotoii 
care se pretind a fi adevărați 
cotoi fac cele mai răsunătoare 
cuceriri in materie de amor. 
In această săptămînă se pe
trec drame profunde, care pot 
atrage atenția chiar șt oameni
lor.

Pe mine, m-a impresionat, 
de pildă, trista întîmplare a 
ultui cotoi, întîmplare care, 
deși netipică pentru speța 
umană, merită totuși să con
stituie subiectul măcar al unei 
povestiri modeste ca aceasta.

Votoiul despre care va fi 
vorba in rindurile de față și 
pe care noi îl vom numi în 
mod convențional Mustețea 
(pentru că avea într-adevăr 
niște mustăcioare care trezeau 
fiori de admirație în rîndul 
pisicilor, mai ales în rîndul ce
lor trecute de 35 de ani, cele 
sub 35 preferind mustățile lui 
Mastroiani), 
Mustețea se născuse cu o fire 
exagerat de sentimentală. A- 
dieă, pentru ca să precizăm și 
mai mult lucrurile, îi plăcea 
foarte mult sexul slab. Avea, 
desigur, ș.i el, ca oricare ființă, 
o conștiință și un ideal cu va
loare generală, dar astea in
trau în subsidiarul activității 
sale practice. Existența sa -își 
găsea sensul numai în amor. 
Deși se afla la o vîrstă destul 
de matură (trecuse de 30 de 
ani) el nu se căsătorise. Nu 
pentru că nu jar fi avut succes 
la. pisici (pentru că avusese, 
slavă domnului), ci pentru că 
concepția lui despre dragoste 
excludea căsătoria, din princi
piu, aceasta degradînd și ~ba- 
nalizînd prin identitatea rela
țiilor zilnice fiorul adevăratei 
iubiri. In acest sens, ar fi in
teresant de reprodus aici cîteva 
din maximele sale despre că
sătorie. De pildă:

„Nevasta e ca picătura chi
nezească”.

„Prefer zece amante dificile 
în locul unei neveste blajine”.

„Dulceața mâncată pe furiș 
e mai gustoasă ; așa Șt cu iu
birea”.

In sfârșit, aș putea cita încă 
multe alte maxime ale cotoiu
lui Mustețea, pentru că era cu 
adevărat un cotoi inteligent și 
isteț, care reușise in decursul 
timpului să-și elaboreze o fi
lozofie

Cum 
cotoiul, 
trecere 
ceau aventurile de amor la ne
bunie. Cind era mai tinăr avu
sese multe povești de dragoste

proprie solidă, 
spuneam mai înainte, 

Mustețea avea o mare 
la pisici, iar lui ii pla

In noul cartier Țiglina din Galafi Foto: AGERPRES

A R J A Satul

EUGEN FLORESCU

sală de teatru, în 
fiecare conferință 
aproape 1 500 de 
luminată eleetrie,

dar 
totul

este însă că, ajutați 
intelectuali, oamenii 
depășit nu numai sta-

]

mult mai mare, 
activitatea cul- 
și-au spus ei, 

sarcinile au

care ar putea face 
multe lucruri decît 
aceste exemple sînt 
uiște excepții.

Una dintre primele acțiuni din

si intelectualii săi

ANOTIMP
De-acum 
nopțile se micșorează. 
Dragostea, 
urcînd prin echinox, 
își revarsă-n zile 
mireasma.
Trece printre coloanele,albastre ale zorilor, 
chemînd, 
chemată-n ecouri.
Cine o vede ?
Cine n-o vede ? 
Pe unde-a trecut.
griu-a crescut 
mai-nalt, 
mai bogat, 
mai înspicat 1
Voi ați fost pe-aici, 
flăcăulc, fată frumoasă ? 
Nu ziceți „nu” !
Uite, ați lăsat in aer
o înflorire și-o mătasă...
Se face curcubeu : 
el vă arată lumii, nu eu ! 
De dragoste
Aburea surisul lunii 
Peste-ntinderile lumii. 
Ori ce cintec legăna 
Bărăganu-n za de nea ? 
Ori ce tăinuiau-subțiri 
Plopii-n vînt și-n aburiri ? 
Oare ce mă bucura 
Și-n sfială mă-nflorea. 
De-ți stăteam alăturea 
— Bulgara? tăcut de humă — 
Fremătind in mart, sub lună ?
Primăvară, primăvară
Tu. minune dulce-amară!

î FLORENȚA ALBU

Se deșarja atunci, și oțelarii 
Curbîndu-și arcul umerilor grei 
De-un răsărit de soare parcă străbătuți 
Străluminau oglinzi albastre de seintei.
Și ei, săpînd un vad în țărmi de zgură 
Și-n sclipătul metalelor sever
Din orizont în orizont treceau și parcă 
Se aprindeau toți nourii pe cer
Și stelele rotindu-se. rotindu-se. 
Ca pescărușii-n zbor, după catarg. 
Se revărsau adine în aerul ațin» 
De fruntea oțelarilor. în larg —
Acolo unde-ncepe cerul tot 
Și se aud, în vasta deșarjare 
Coloanele luminii, din oțel tăiate
Cum cresc magnetice-n coloane viitoare...
Și-n șarjele de flacără, rotunde 
E cerul ca un flux sonor de ape. 
E un vis al oțelarilor, cu care.
Tot mal înalt răsare soarele, și-aproape.

A. I. ZAINESCU

cu pisici tinere sau foarte ti
nere. Pe vremea dnd fusese 
suplinitor la o școală de mu
zică, adusese pînă in pragul 
sinuciderii două pisicuțe ne
vinovate, care socoteau mu
stăcioara lui cea mai chipeșă și mai fermecătoare din lume. 
După cîteva scandaluri răsună
toare cu părinții acestora (unul 
dintre aceștia era să-l desfi
gureze pur și simplu, aruncin- 
ru-l de pe un acoperiș), cotoiul 
Mustețea a ajuns la concluzia 
înțeleaptă că nu e bine să te 
încurci, dacă vrei să faci un a- 
mor eficace cu orice pisicuță 
ale cărei sentimente și meta- 
bolisme sint încă neechilibra
te. Asemenea povești se termi
nă întotdeauna cu o gălăgie 
ale cărei ecouri mai întotdea
una se fac auzite și la servi
ciu, ceea ce nu e bine.

Amorurile cele mai sigure 
și mai lipsite de riscuri sint 
cele contractate cu pisici ma
ture și căsătorite. Experiența 
sa de viață, practica i-au dove
dit acest adevăr cu prisosință.

Cotoiul Mustețea venea, de 
pildă, în vizită la o cunoștință 
cu prilejul unui oarecare eve
niment în familie. întotdeauna 

soțieiaducea gazdei, adică 
respectivului cotoi, un buchet 
cu flori albe. De ce flori albe? 
Pentru că acestea simbolizea
ză puritatea sufletească, noble
țea, ceea ce era deja un apro
po foarte direct și perfid că
tre moralitatea respectivei pi
sici. La masă, Mustețea făcea 
ce făcea și se așeza alături de 
ea. Cotoiul-gazăă, ca orice co
toi însurat, nu acorda prea 
multă atenție nevestei, el se 
ocupa de ceilalți invitați, în
treținea atmosfera. Ceea ce 
cotoiului Mustețea îi convenea 
de minune- In această vreme 
ei se ocupa intens de pisicuță 
de alături. La început era so
bru și distins. Discuțiile se re
fereau la probleme de ordin 
general, ca, de pildă, literatura 
sau muzica. Ii explica pisicu- 
ței — care nu era suficient de 
cultă și informată — care sînt 
cauzele care fac ca literatura 
despre pisici să nu progreseze 
suficient, cu toate că sînt unele 
realizări în acest domeniu, ca, 
de pildă, basmul „Motanul în
călțat”, povestea pentru copii 
„Pisoiul neascultător” și altele. 
Cu acest prilej, plasa cu mo
destie informația, încă nepu
blicată în presă, referitoare la 
romanul-frescă la care lucra 
el personal, roman consacrat 
exclusiv problemelor drago
stei. Dragoste ? Pisicuță tre
sărea emoționată și surprinsă.

— Vă -pricepeți Ușa de bine în. problemele dragostei ?— A, nu atit țjin experiență 
proprie, deși am trecut și eu prin viață oarecum. Eu... (aici 
făcea o pauză saturată de tri
stețe) nu prea m-am bucurat 
de farmecul unei adevărate 
iubiri și poate tocmai de aceea 
încerc sg-mi reuărs patima 
sentimentelor îițtr-o operă li
terară de valoare.

Această impresionantă dra
mă personală dădea parcă o 
altă culoare, mai catifelată, 
privirilor pisicuței. Pentru că 
nici ea nu era întocmai feri
cită. Nu avusese nici ea parte 
de o dragoste mare, adevărată, 
care să-i pîrjolească sufletul.

— Fără dragoste — bătea co
toiul șaua — omul se usucă, 
trăiește fără nici un rost și 
menire. Și vremea trece...

Țineți seama că toate aceste 
destăinuiri se făceau pe fon
dul muzical al unei romanțe 
triste și că cotoiul o îndemna 
insistent pe pisicuță să guste 
din vinul roșu cu toată încre
derea. Dacă mai punem la so
coteală dansurile care au ur
mat și pe care cei doi le sus
țin împreună exclusiv, devine 
cum nu se poate mai convin
gătoare afirmația mea că co
toiul Mustețea o zăpăcea defi
nitiv pe pisicuță respectivă.

După asta urma ce urma. își 
dădeau o întîlnire pentru a 
doua zi. Ea ori venea, ori nu

lua proporții 
niște simple

drame, care ajungeau 
despărțiri uneori, in 
in familia respectivă 
și alte neînțelegeri, 
că în carnețelul său

venea. Dragostea 
sau se oprea la 
mărturisiri. Au fost cazuri însă 
cind lucrurile au luat propor
ții, cînd cotoiul Mustețea a în- 
ireținut multe luni relații cu 
pisici căsătorite, apoi, părăsin- 
du-le bineînțeles. Sau cazuri 
cînd pisîcuțele și-au dat seama 
de păcat și s-au abținut la 
vreme. Cert este că in toate 
împrejurările s-au declanșat, 
drame familiare in casele în 
care călca Mustețea. Fie că co- 
toiul-soț se sesiza doar de dis
cuția prelungită, tete-a-tete, a 
pisicuței sale cu preamustă- 
tiosul cotoi invitat, sau afla și 
altele, începeau discuții, cer
turi, 
pînă la 
cazul că 
mocneau

Astfel 
intim (în care avea înscrise pe 
un, tabel ținut la zi toate vic
timele) cotoiul Mustețea trecu 
cu satisfacție nu de mult cea 
de a noua familie despărțită 
din pricina mustăților sale fo
coase. In clipele cînd își studia 
diabolicul său carnet intim, 
cotoiul avea satisfacțiile cele 
mai depline. își refilma în 
minte fiecare poveste, cu micile 
amănunte fermecătoare : cum 
a cunoscut-o prima oară, cum 
s-au întîlnit, ce cuvinte de 
mîngiiere și-au spus, primele 
lacrimi vărsate, oftatul și pri-

cunoscut» 
vintele puse 
moto de Cezar 
trescu la începutul 
romanului său „A- 
postol" : „Nimeni. 
N-are să te întîm- 

pine nimeni cu pîine și sare, nici 
cu urale și flori..."

Cuvintele acestea obișnuia să 
le spună directorul unei școli 
pedagogice fiecărei generații de 
tineri intelectuali care, cu cîțiva 
zeci de ani în urmă, plecau să-și 
desfășoare activitatea la sate. 
Om cinstit, acel director se gîn- 
dea cu inima strînsă că la înmî- 
narea diplomei ar fi trebuit poate 
să le spună viitorilor intelectuali 
ai satului de atunci, măcar un 
cuvînt de îmbărbătare, să Ie dea 
o speranță, să le contureze cu lu
mini drumul în viață. Nu putea 
însă să facă asta : într-adevăr, Ia 
ce se putea aștepta un tînăr inte
lectual care pleca la sate, decît 
la un șir de nesfîrșite greutăți ?

Mi-am amintit viata învățăto
rului Nicolae Apostol, eroul ro
manului lui Cezar Petrescu, tre- 
cînd zilele trecute prin comuna 
Ștefănești, raionul Drăgășani. 
Mergeam pe drum în tovărășia 
unui om plin de farmec, tovară
șul Constantin Stoica, președin
tele gospodăriei colective.

Tovarășul Stoica vorbea cu 
plăcere despre ceea ce are co
muna lor mai bun și alături de 
atîtea alte realizări, vorbea des
pre nivelul de cultură.

— Vezi clădirea aceea ? E 
școala noastră viticolă. Dincolo 
e dispensarul nostru. Mai avem 
încă două școli... Vino să vezi și 
căminul cultural.

O adevărată 
care intră la 
sau spectacol 
oameni, sală 

virile triste aruncate în fugă 
mult mai târziu, tind ea și-a 
distrus căminul și s-au revăzut 
pe stradă, iar el a mers mai 
departe, luînd o poză de mar
tir („Ce să-ți fac, dragă, așa 
ne-a fost soarta”). Mindria lui 
de cotoi era nespus de plăcut 
mîngimtă în fața unor aseme
nea amintiri., Cite pisici, dom
nule, pisici niăritate, cu cămin 
conjugal, cu o viață a lor pro
prie, au dat totul la o parte 
pentru el 1

Dar ultima aventură de dra
goste a simpaticului nostru co
toi a fost cea mai interesantă 
și mai captivantă.
Fusese, tot așa, invitat într-o 

familie, la o onomastică. Era 
în săptămînă brînzii, in săptă- 
mina in care tot, neamul pisi
cesc își desfășoară cu tot fa
stul petrecerile sale tradițio
nale. Cotoiul se afla într-o 
fierbere sentimentală cumplită, 
era hotărît să facă o victimă 
de calibru. De altfel, realitatea 
se potrivea cu intențiile 
pentru că cotoiul la care 
sese invitat avea o nevastă 
re-l tulbură . de la prima 
dere. Nu e mai puțin adevărat 
că și ei. după toate aparențele, i se zburli părul de fiori cind 
îl văzu.

Primele relații au mers după 
tipicul cunoscut, cu singura, 
deosebire că pisica respectivă 
se arăta a fi moartă după Mu
stețea. In timpul dansului se 

iul 
fu- 
ca- 
ve-

atit de puternic deînlănțuise 
gitul lui, și-i mîngiia obrazul 
cu o răsuflare atit de fierbinte, 
incit pină și el, foarte experi
mentat in materie, s-a simțit 
dator s-o potolească, pentru a 
nu bănui ceva cotoiul-soț res
pectiv.

Cert este că la despărțire, în 
seara aceea, ea i-a declarat 
că va fi nebună dacă nu-l va 
vedea a doua zi. că intrucît 
cotoiul ei legal pleacă pentru 
trei zile la timp, unde are o 
cursă întinsă pentru niște șo
bolani, el poate veni fără nici 
o grijă la ea acasă.

Cotoiul Mustețea a judecat 
cu luciditatea-i caracteristică 
situația pe toate fețele și, a 
doua zi seara, a sunat timid la 
culcușul pisicuței cu pricina. 
Aceasta l-a primit cu o ama
bilitate foarte promițătoare. 
După o masă bună și o 
băuturică creatoare de atmo
sferă propice, ea a stins lu
mina și l-a invitat să se urce 
în pat.

Mustețea așa a făcut, dar 
dacă știa ce urma să se intîm- 
ple, ar fi preferat să se arunce 
de bună voie pe fereastră. 
Pentru că ureîndu-se in pat 
cotoiul n-a găsit alături pe pi
sica adorată, ci — oricît ar pă
rea de surprinzător — un... 
cline. Da, era chiar un dine. Și-a dat seapio că era un dine 
după lătratul foarte fioros șt

cu scenă modernă. Alături, bi
blioteca : 12 000 de volume. Sus, 
cabina cinematografului. Film în 
sat : de trei ori pe săptămînă.

— Avem treizeci de intelec
tuali în comună, tovarășe dragă, 
a adăugat președintele și-n vor
bele acestea era o notă de mîn- 
drie, aproape de laudă. Dar ce 
mai vorbă : să ai treizeci de inte
lectuali într-o comună e puțin ?

Mi s-a spus că tovarășul pre
ședinte și-a trimis propriul fiu 
la școala pedagogică cu sarcină 
precisă : „Cînd termini să te în
torci în sat, avem nevoie de în
vățători". I-a îndemnat și ajutat 
și pe alți părinți să-și trimită co
piii la școli și, uneori, în ziua

absolvirii, oricît de departe ar fi 
fost școala sau facultatea el, pre
ședintele Stoica, (a fost pînă nu 
de mult președinte al sfatului 
popular) s-a înfățișat acolo la di
rectori, Ia rectori. „Vă rugăm, pe 
băiatul sau fata aceasta să-i re
partizați la noi. Au plecat din 
satul nostru" îi ruga dînsul.

Grija pentru intelectualii sa
tului se manifestă în atîtea și 
atîtea alte fapte. S-au creat con
diții pentru ca tinerilor intelec
tuali să li se asigure locuințe 
bune, sau să-și construiască ei 
înșiși case, stabilindu-se defini
tiv în sat, legîndu-se astfel tot 
mai bine de viața satului. Dar nu 
numai atît. Grija față de ei se 
manifestă și în atenția și promp
titudinea cu care sînt ajutați 
să-și îndeplinească sarcinile pro
fesionale. 

autentic (pe care uri cotoi -nu-l putea imita) și după laba ne
cruțătoare pe care acesta t-a 
înfipt-o in ceafă.

E adevărat că Mustețea mai 
trecuse el prin momente grele, 
prin scandaluri violente, dar 
atunci avea ca rivali niște co
toi ca Și el, și nu un dulău, 
care este, față de el, totuși, un 
animal mult mai proeminent.

Ce-a ieșit de-aici, vă puteți 
închipui singuri. -Dar mă tem 
că imaginația nu vă duce prea 
departe și am să vă relatez 
cîteva aspecte.

După ce dulăul l-a chelfă- 
nit zdravăn, aducindu-l într-o 
stare de jalnică otreapă, el l-a 
dat în primire cotoiului-soț 
plecînd să-și vadă de treabă, 
după ce și-a primit drept răs
plată o halcă de carne (ceea 
ce denotă că aducerea cîinelui 
în pat a fost premeditată). 
Cotoiul-soț, împreună cu pi
sica sa (care era acum de ne
recunoscut în sadismul ei a- 
troce) au procedat apoi la 
schingiuirea barbară a neferi
citului Mustețea. După ce 
i-au ras pînă ia blană mustă
țile și i-au zmuls ghiarele din 
rădăcina cărnii, ei au găsit de 
cuviință să-i reteze cu dinții 
și o bucată din coada lui atit 
de lungă și frumoasă, pe care 
atit de măiestru și elegant știa 
să și-o miște în zilele lui de 
glorie.

După această maltratare 
cumplită, cotoiul răzbunător și 
soția sa au avut nerușinarea 
să-l invite amabil la masă, la o 
discuție amicală. Mustețea, ne- 
avind încotro, de spaimă să 
nu pățească și altceva, a stat 
cu ei la masă, a mâncat, a băut și a întreținut o discuție de
centă. A discutat cu soțul și 
soția deopotrivă, și-a exprimat 
diferite păreri despre artă, li
teratură și știință, a mîngiiat 
copiii pe ■ creștet, zîmbindu-le, 
a mulțumit gazdei pentru 
masă și așa mai departe.

La sfârșitul vizitei, (care era, 
de fapt, o lecție de morală per
fidă ce i se aplica), cotoiul 
Mustețea și-a luat la revedere 
amical de la ei și a plecat. A- 
flindu-se singur afară și arun- 
cind o privire sumară asupra 
sa, cotoiul scoase un miorlăit 
jalnic. In aceeași clipă, la fe
reastră apăru chipul fioros al 
cotoiului gazdă, care-l întrebă 
cu o voce răgușită :

— Ce dorești ?
— Dacă nu 

spuse cotoiul 
voce umilă — aruncați-mi pe 
fereastră capătul de coadă care 
mi-a rămas la dumneavoastră- 
V-aș fi recunoscător...

Cotoiul gazdă avu atîta su
flet și aruncă obiectul cerut pe 
fereastră. Mustețea își luă 
coada la subsoară și plecă în- 
cet-încet, călcînd șoldiu, ca 
Napoleon după bătălia de la 
Waterloo.

...La două luni după acest 
nefericit fiasco, Mustețea se 
însură cu o văduvă în vîrstă, 
după ce în prealabil îi pusese 
acesteia în vedere că nu va 
admite cu nici un chip să pri
mească vizite ale cotoilor prie
teni în casa lui.

ION BAlEȘU

vă supărați — 
Mustețea cu o

'• ' >.< ■

Cui se adresează ei ori de cîte 
ori se ridică vreo problemă, alt
cuiva decît tovarășului Gh. Pa- 
nait, secretarul organizației de 
partid, tovarășului Marin Pinete, 
președintele sfatului popular, sau 
tovarășului Stoica, președintele 
G.A.C. ?

Este întru totul firesc că, ace
stei griji de-a dreptul părintești 
manifestată față de ei, aproape 
toți cei treizeci de tineri intelec
tuali din comuna Ștefănești i-au 
răspuns cu munca lor entuziastă, 
pasionată, pusă în slujba satu
lui socialist. Fiecare ă sosit lă 
altă dată în sat, cu toții însă 
s-au hotărît să ajute la ridicarea 
nivelului cultural al oamenilor,

«ă-i îndemne spre învățătură, 
spre știință, spre frumos. Mobili
zați de organizația U.T.M. ei au 
trecut în mod practic să sprijine 
îndeplinirea planului de măsuri 
stabilit de organizația de partid 
și de sfatul popular. în primul 
rîud — și-au zis ei — munca pro
fesională a fiecăruia să fie înde
plinită foarte bine, și asta e fi
resc ; dar ei nu s-an mulțumit Cu 
atit, înțelegînd că rolul lor ca in
telectuali în sat e

Să îmbogățim 
turală la cămin, 
printre altele. Și 
fost împărțite. Ancuța Nicolae, 
directorul școlii, răspunde de 
brigada artistică ; Ilinca Vlă- 
descu, profesoară, e și lector la 
cercul naturâliștilor ; Gh. Pîrcă- 
labu, profesor, răspunde de e- 
chip* de teatru j Constantin Ma-

Fanfara școlii profesionale 
de ucenici de pe lingă Ate
lierele de reparat material 

rulant din Cluj.
Foto : O. PLECAN

Doua peisaje
de H. CatargiSimpozion literarAmfiteatrul Institutului de petrol, gaze și geologie s-a dovedit neîncăpător pentru studenții veniți să asiste zilele trecute la simpozionul-literar „Viața și opera lui Vlahuță”. Interesul manifestat de stu- denți era explicabil deoarece în cadrul institutului se mai prezentase un simpozion-lite- rar : „Viata și opera lui G. To- pîrceanu” care se bucurase de mult succes.Conferința „Viața și opera lui Vlahuță” a fost expusă de actorul Florin Piersic ; apoi, s-au recitat cele mai reprezentative poezii din opera poetului. Cu mult talent au fost prezentate și fragrtiente din proza lui Vlahuță.Prezentarea vieții și operei clasicilor noștri în cadrul simpozioanelor dragostea și ților pentru literare cultivă interesul studen- literatură.

CONSTANTIN BARĂU
student l.P.G.G.

—•--------
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rinescu, contabil, e antrenorul 
echipei de volei; Ilie Stoica, în
vățător, e dirijorul orchestrei... 
Și așa mai departe. E drept că 
aai fost și cîțiva care s-au dove
dit a face excepție de la această 
regulă generală a entuziasmului 
și datoriei (așa sînt cei trei me
dici tineri — Cornelia Mari
nescu, Silvia și Nicolae Stănescu, 
care se mai lasă rugați cînd e 
vorba să urce pe scena căminu-. 
lui cultural, sau învățătorul 
Florea Mihăiță, băiat din sat și 

mulț mai 
face),

cu

planul de atragere a oamenilor 
spre cultură a fost înființarea 
unei orchestre — tinărul învăță
tor Ilie Stoica dovedind o ade
vărată pasiune pentru comorile 
folclorice. Cu taraful creat de cl, 
a adus muzica pe scena căminului 
cultural și muzica i-a atras pe 
oameni. Azi, optzeci de tineri din 
sat învață să cînte la diferite 
instrumente. Ca rezultat — și 
învățătorul și tinerii din orche
stră au devenit repede remarcați 
prin bogăția folclorică a cînte- 
celor. I-a descoperit radioul și 
televiziunea și Institutul de fol
clor din București.

Cîntecului i-a urmat dausul. 
Sarcina de a se ocupa de crea
rea echipei de dans i-a revenit 
profesorului Nicolae Cismărescu. 
La început n-a fost chiar așa 
nșor cu organizarea, dar spriji-

Bu
tnari creatori rea-

Două peisaje încadrînd un 
portret îl prezintă vizitatorilor 
galeriei naționale din Muzeul 
de Artă al R.P.R. pe Henri 
Catargi, un artist aparținind 
generației care a dat picturii 
românești pe Iser, Palady, Lu
cian Grigorescu, Marius ~ 
nescu, toți 
liști.

Peisajul 
maestrului 
parte. Peste peisajele lui Ca
targi se ridică un cer vast, în
văluitor. ■

„Peisaj la Ciurel" dezvăluie 
sentimentul de liniște și bucu
rie în fața at
mosferei tipice 
de cîmpie. Lu- 

este o
pe 
de

arse, 
de 

sim-

ocupă iii pictura 
Catargi un loc a-

crarea 
succesiune 
orizontală 
miriști 
străbătute 
un drum
piu, care se o- ______________
prește într-o 
margine de pădure sau de sat. 
Un arbore și umbra sa alcătu
iesc singurul accent vertical. 
Atmosfera e încărcată de lu
mină, deși cerul ușor înnou
rat anulează contrastele exa
gerate. Toată suprafața pînzei 
e susținută intr-o cromatică 
potolită care transmite cu e- 
xactitate sugestia cîmpiei în 
sfîrșit de vară ; bucuria picto
rului în fața pământului fecund 
depășește pînza și însuflețește 
privitorul.

Ca și „Peisaj la Ciurel”, 
cea de-a doua lucrare pe care 
o putem vedea în muzeu, se 
desfășoară în adincime în tre
ceri succesive spre munții din 
ultimul plan. Pe pinză e pictat 
un mal de rîu populat de săl
cii, dintr-o regiune din pragul

In zilele vacanței, în Capitală a luat sfîrșit faza raională a concursului cultu- fal-artistic interșco- lar. Concursul, care a grupat la rampă peste 600 de formații artistice din școlile medii, elementare, profesionale și tehnice a dovedit o temeinică pregătire și în domeniul artistic a elevilor din București.Pe scenele școlilor, ale caselor decultură și în alte ' nastică artistică. To-

locuri, au prezentat spectacole 235 de coruri, 44 de brigăzi artistice de agitație, 200 echipe de dansuri, 69 de colective teatrale, 60 de orchestre și tarafuri, 3 fanfare, 335 de recitatori și 152 de soliști de muzică populară și ușoară. Alte formații artistice au interpretat montaje literar-mu- zicale, procese literare, numere de gim-
nul din partea organizației de 
partid, a comiteBului U. T. M., 
din partea conducerii gospodă
riei, n-a întîrziat. Președintele 
colectivei a fost printre primii 
care s-au înscris în echipă și ce 
mare mîndrețe este să-l vezi as
tăzi în frumoasele straie olte
nești jucînd sirba ! La căminul 
cultural din Ștefănești există azi 
3 echipe de dansuri, pe genera
ții : copii, tineri, bătrîni (pre
ședintele colectivei joacă la „bă
trîni").

Meritul cadrelor tinere de in
telectuali este și crearea în ace
ste zile a celei de a doua bri
găzi artistice de agitație în co
mună. Și Nicolae Ancuța, direc

torul școlii, și contabilul Cons
tantin Marinescu, și ceilalți s-au 
străduit să-i ajute pe tinerii co
lectiviști să participe la brigadă.

Bătălia pentru frumos, pentru 
muzică și dans s-a întregit cu 
atragerea oamenilor din sat spre 
lectură, spre citit, spre învăță
tură. Concursul „Iubiți cartea" 
se desfășoară aici în condiții 
bune, fiind bine organizat și iată 
că în comună, la Ștefănești, există 
azi 1 315 cititori, număr cu care 
se poate mîndri oricare bibilio- 
tecă. In 1962 s-au citit peste 
5 000 de cărți. Cercul naturaliș- 
lilor condus de tînăra profesoară 
Ilinca Vlădescu, numeroasele 
conferințe pe teme științifice ți
nute de bibliotecara Eleonora 
Stănculescu, de inginera Maria 
Grigorescu, de învățătorul Po
pescu Teodorin și de către alți 

munților. Și deși eliberată de 
confruntări dramatice, senină 
și potolită, natura pe care o 
vede pictorul nu este idilică și 
dulceagă. Viziunea pictorului e 
saturată de legendă și pe lin
gă transmiterea foarte exactă, 
scrupuloasă chiar, a atmosfe
rei — aerul albastru care în
velește munții sau căldura pe 
care o respiră pămîntul rodnic 
la șes, jocul luminii în coroa
na copacilor sau viața intensă 
a unei pajiști — ea insuflă 
sentimentul de legătură al o- 
mului cu natura, exprimat în 
baladele noastre populare. în 

primul peisaj, 
un copac le
gendar parcă 
ridică natura 
la dimensiunile 
grandiosului. In 
cel de-al doi
lea, măreția 
naturii se sta
bilește prin 
prezența mun

ților depărtați care au sugerat 
dintotdeauna semeția, mindria 
omului din popor.

Sentimentul acesta de măre
ție nu se opune și nu strivește 
omul. Natura văzută de Henri 
Catargi înconjoară munca, via
ța și bucuriile celui ce mun
cește. O siluetă umană, pereții 
luminați de soare ai unor case 
de țară, realizează contactul 
om-nătură ca un raport fami
liar, ca o întîlnire cotidiană și 
prietenească.

Există în pictura maestrului 
Catargi respectul profund pen
tru realitate. Pentru acest pic
tor peisajul este timpul de a- 
firmare a bucuriei de a trăi, 
sentimentul patriotic al omu
lui îndrăgostit de natura pa
triei sale.

MARIANA CELAC

talul artiștilor amatori din școli, care s-au produs în Capitală, cu ocazia fazei raionale a concursului, depășește cifra de 62.000. Formațiile artistice ale elevilor care au fost selecționate în faza raională se vor prezenta la în a faza orășenească a doua jumătate lunii aprilie.
GRAUR 

FLORESCU

tineri intelectuali au făcut să ră- 
mină doar de domeniul amorului 
practicile și concepțiile bătrînei 
Torocioaia, o fosta vrăjitoare a 
satului.

Esențial 
de tinerii 
din sat au 
diul orientării științifice minime 
(combaterea superstițiilor etc.), 
dar au trecut într-o fază nouă, 
aceea a însușirii tot mai pro
funde a metodelor științifice de 
lucru. Numeroși colectiviști au 
participat anul acesta la cercu
rile agrozootehnice ai căror pro
fesori sînt tineri ingineri din sat. 
S-a reușit însă și mai mult; aici, 
la Ștefănești, s-a trecut pentru 
prima dată la pregătirea unor 
cadre de specialiști cum n-au 
mai fost în regiunile viticole : 
altoitor-specialist, meserie striits 
legată de sarcina trasată de 
partid privind folosirea cit mai 
deplină a metodelor științifice în 
viticultură. Școala deschisă la 
Ștefănești a calificat anul acesta 
primele sute de specialiști altoi- 
tori pentru regiunea viticolă a 
Drăgășanilor.

...Iată, așadar, satul nostru 
nou, iată-i pe intelectualii săi 
tineri. Primiți cu dragoste, avînd 
la dispoziție toate condițiile, de
parte de soarta tristă a lui Nico
lae Apostol — și învățătorii, și 
inginerii, și medicii, și toți cei
lalți intelectuali au azi la Saț po. 
sibilitatea punerii depline în va- 
loare a aptitudinilor, pasiunilor 
și talentelor lor. Viața lor este, 
tocmai prin aceasta, foarte bo
gată, interesantă.

Firesc deci, un nou roman în
chinat acestor intelectuali, n-ar 
putea începe decît cn cuvinte lu
minoase.
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Patru oameni în vîrf de munte

lllllllllllllllHlllli

Profesoară in

E un tînăr obișnuit. în fa
brică la Cisnădie, muncea foar. 
te bine. La facultatea munci
torească și apoi la facultatea 
de geologie-geografie din 
București a învățat cu sîrguin- 
ță fiind unul dintre studenții 
fruntași, devenind un specia
list cu o temeinică pregătire 
științifică. După absolvirea fa
cultății, la repartizare, pe lista 
locurilor de meteorologi exis
ta un post foarte important : 
postul de meteorolog la stațiu
nea de mare altitudine Lăcăuți 
din Munții Vrancei, una din
tre cele mai grele stațiuni me
teorologice de mare altitudine 
din țară.

— Vă rog să-mi repartizați 
mie acest post, a cerut el.

Stațiune meteorologică 
mare altitudine ! Cine nu 
ce pretențioasă e munca
tr-un asemenea loc. Sus, pe 
vîrful munților, departe de lo
calitățile obișnuite, meteoro
logul trebuie să-și îndeplinea-

de 
știe 
în-

școala in care

a învățat prima literă din alfabetEra în ultimele zile de studenție, la Institutul, pedagogic din București. Ca tuturor absolvenților și' Vioricăi Savu i s-a cerut părerea.— în ce ai vrea să fii partizată ?Răspunsul a nit repede :— în Argeș.Scena s-a repetat la secția de învăță- mînt a Sfatului popular al regiunii Argeș :— V-aș ruga să mă repartizați la școala din Poenari...Dorința profesoare Viorica Savu de a merge să lucreze într-un sat și anume, nari izvora sentiment îl socotim frumusețe : la școala din această comună ea însăși a învățat primele litere din alfabet. E- leva de odinioară, era acum profesoară și trăia emoția revederii cu cei dinții

regiune re-ve-

comunatinere!
la Poe- dintr-un pe care plin de

elevi ai săi. Și

dorința i-a fost îndeplinită.Sigur, putea la fel de bine să predea la o altă școală. Dar a cerut sa fie repartizată tocmai juta și munca locul cărora a crescut și de unde a plecat mai departe, să învețe. Și, azi, cine o cunoaște pe Viorica Savu își poate da seama că este o profesoară de nădejde, care se preocupă cu sîrg, cu pasiune de bana desfășurare a procesului instructiv-e- ducativ. Poenari, soară de literatura precum și în tate de dirigintă, ea caută să sădească și să formeze la e- levi trăsăturile morale ale omului nou. înaintat, să crească tineri bine pregătiți, folositori triei noastre liste.în cursul an școlar, Viorica Savu a făcut nume-

în satul ei pentru a a- ea cu ceva celor în mij

Aici, la ca profe- limba și romînă, cali-

pa- socia-acestui

roase deplasări domiciliul elevilor pentru a-i îndruma cum să cum să-și împartă timpul de învățătură. iar pe părinți — în majoritatea lor mineri — cum să supravegheze studiul individual al copiilor lor.Cu ajutorul ei și al celorlalți profesori. rezultatele la învățătură sînt din ce în ce mai bune. Ion Păuna, Elena Arsene, Petruța Samson, Anton Pîr- san, Natalia Chiru, Gheorghe Radu, sînt numai cîțiva dintre fruntași.Pentru pasiunea cu care predă lecțiile, pentru frumoasele expuneri din trecutul de muncă și luptă a clasei muncitoare din țara noastră, e- levii minerilor din Poenari-Muscel o apreciază pe profesoara lor Viorica Savu și o ascultă cu drag.

scă cu o precizie și o conștiin
ciozitate exemplare
Faptul 
atît de 
cerut 
muncă 
loc. Căci utemistul Gheorghe 
Polhac s-a dedicat, încă din 
primele zile de studenție, trup 
și suflet profesiunii pe care 
și-a ales-o, a muncit cu pasi
une pentru a-i pătrunde tai
nele.

— Mă duc eu, și-a întărit el 
cererea. Și pentru că dorea 
singur să treacă printr-o școa
lă a voinței, a tenacității, s-a 
angajat ca trei ani să-și între
gească cunoștințele dobândite 
în facultate, muncind aci, la 
această stațiune meteorologică 
din Munții Vrancei.

sarcinile. 
că tocmai el, un tînăr 

silitor la învățătură a 
un asemenea loc de 

nu ne-a surprins de

Stațiunea Lăcăuți 
adevăr una dintre

studieze,

este într- 
stațiunile 

cele mai greu accesibile 
toate cite avem : cea mai 
propiată localitate se află 
18 kilometri, iarna nu se 
boară decît cu schiurile, 
luni întregi nu se poate ieși de 
pe vîrful muntelui. Aflată însă 
tocmai pe curbura Carpaților, 
Stațiunea este extrem de im
portantă pentru furnizarea de 
date meteorologice.

Și, Gheorghe Polhac a ple
cat luînd cu el încă 3 băieți 
(la absolvire el avea 24 de ani, 
iar băieții între 19—22 ani). 
Sarcina lor : din oră în oră, 
adică de 24 de ori pe zi, să cer
ceteze starea timpului și să 
transmită tot de atîtea ori prin 
radio la Vîrful Omul datele me
teorologice care să fie apoi re

transmise la Pre
deal și București, 
date deosebit 
importante 
prevederea 
lui.

Si iată 
curînd se 
nesc cei trei 
pe care Gh. 
hac 
să-i stea fără în
trerupere pe vîrf 
de munte, prima 
etapă în formarea 
sa ca meteorolog. 
Acolo, el și-a în
deplinit stagiatura 
ca absolvent de 
facultate, acolo a 
devenit șef de sta-

din 
a- 
la 

co- 
iar

de 
pentru 
timpu-ea in 
împli- 

ani 
Pol- 

s-a angajat

ție meteorologică. Tuturor 
lor 3 băieți care lucrează cu el 
— lui Al. Bizic, Gh. Ionescu, 
Constantin Munteanu — le-a 
insuflat flacăra pasiunii și con
știinciozității sale, a datoriei 
și devotamentului. Pe vîrf de 
munte ei alcătuiesc 
o grupă U.T.M., 
nări, citesc, dezbat 
profesionale, învață 
ganizeze cum pot mai bine 
timpul liber, singura legătură 
permanentă cu țara fiind ra
dioul. Pe vîrf de munte ei for
mează un grup de romantici, 
dar și de oameni plini de răs
pundere : de trei ani ei se află 
oră de oră în fața, aparatelor 
meteorologice și-n fața apara
telor de emisie :

— Alo I Aici stațiunea Lă
căuți... Aici stațiunea Lăcăuți.,.

în acești ani. ei au efectuat 
peste 25 000 de observații ști
ințifice și respectiv 25 000 de 
transmisii. Fără întrerupere.

...Se află acolo, pe vîrf de 
munte într-un post foarte im
portant pentru meteorologia 
noastră, patru tineri, patru 
utemiști, inima acestui colectiv 
fiind fostul muncitor Gh. Pol
hac.

de 3 ani 
țin adu- 
probleme 
să-și or-

Filatura romînească de bumbac din Capitală (unitatea a Il-a) este înzestrată cu mașini de 
înaltă productivitate. In fotografie, un aspect din secția ring.
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FIO VECHI
PENTRU OȚELĂRII!

ION B.
MĂRGESCU
corespondent

NICOLAE CIVICĂ 
secretarul organizației P.M.R.

din Comitetul de
al Apelor

Stat

e la I.C.M. Satu 
Mare am aflat că 
anul acesta, pînă 
Ia data de 10 
martie inclusiv, 
din regiunea Ma
ramureș au fost

colectate și expediate oțelări- 
ilor peste 2 800 de tone de me
tale vechi, dintre care mai 
mult de 600 de tone au fost 
colectate de tineri.

Ne-am interesat îndeaproa
pe despre felul în care se pre
ocupă unele întreprinderi de 
această acțiune, precum și de 
aportul pe care îl aduc tinerii 
maramureșeni la colectarea 
fierului vechi. Iată concluziile 
raidului nostru.

PUTEREA VOINȚEI
Cu cîțiva ani în urmă, au 

venit la noi în întreprindere 
doi ingineri tineri : Stela, spe
cialistă în organizarea căilor 
ferate forestiere, și Ludovic — 
absolvent al Facultății de sil
vicultură. Doi tineri inimoși și 
tare harnici.

Pe vremea aceea în între
prinderea noastră se mai lu
cra cu unele pierderi, condi
țiile naturale de extragere a 
buștenilor din pădure fiind de
osebit de grele. Lemnul fiind 
însă de foarte bună calitate, 
situația de fapt s-a acceptat 
așa cum era și noi toți ne o- 
bișnuisem cu ideea pierderilor. 
Dacă nu se poate, nu se poate 
și gata !

Deși nu se cunoscuseră îna-

se

lor 
dat

încheia-

Gospodarii

întreprindere au hotărît ca în fiecare sîmbătă, cînd se face curățenie generală în toate secțiile, să fie organizată „Ora colectării fierului vechi”.De cînd a fost luată această hotărîre au trecut luni de zile. în fiecare sîmbătă, după terminarea programului de lucru, fără nici un fel de altă mobilizare, utemiștii pornesc la treabă, fiecare știind precis ce are de făcut.Era chiar într-o sîmbătă cînd am purtat discuția pe a- ceastă temă cu Valeriu Sligar, secretarul comitetului U.T.M. de la I.R.A.-7.— Astăzi, tinerii din întreprinderea noastră. într-o singură oră, au colectat aproximativ 6 000 de kg de fier vechi. Și, ca de fiecară dată, iată și fruntașii : brigăzile de

Nopți albe

inie, la venirea în întreprin
dere, cei doi ingineri au pus 
amîndoi aceeași întrebare :

— ...Cum adică: ..nu 
poate“ ?

— ...S-a studiat totul ?
— Da.».' li s-a răspuns.
— O să încercăm și noi.
Fără îndoială, hotărîrea 

i-a bucurat pe toți. Li s-a
tot concursul. Se vedea că ti
nerii ingineri vor să fie cît 
mai mult de folos întreprinde
rii și porniseră să se bată cu 
ceea ce era mai greu, chiar de 
la început. Colaborarea dintre 
inginerul silvic și inginerul de 
căi ferate a adus lumină în 
problema respectivă și n-am 
așteptat în zadar. Și Stela și 
Ludovic au cercetat toate 
gurile de exploatare, au stră- 
bătut munte cu munte, kilo
metru cu kilometru, au studiat 
și problema transporturilor, și 
problema introducerii tehnicii 
noi în operațiile de tăiere-sor- 
tare, au propus chiar metode 
noi, originale. Pe baza acestor 
cercetări și experiențe, care

le-au luat cîteva luni 
te din timpul liber, ei au al
cătuit un plan de măsuri.

S-a trecut la experimentarea 
propunerilor făcute de cei doi 
tineri ingineri (deveniți între 
timp soți: Stela și Ludovic 
Magyar). Propunerile lor s-au 
dovedit admirabile. Nu numai 
că s-a redus pierderea, socoti
tă pînă atunci firească, dar se 
și economisesc de atunci anual 
la întreprinderea noastră cî
teva milioane de lei.

...Urmărindu-i ades pe cei 
doi ingineri în munca cotidia
nă, fiind zi de zi în fața unor 
fapte îți dai scama de dragos. 
tea cu care ei se străduiesc ca 
bogățiile munților Gurghiului 
să fie cît mai bine valorificate.

...Un fapt poate cu totul o- 
bișnuit, dar care reflectă pa
siunea cu care ce’i doi ingineri 
muncesc, își pun în practică 
întreaga lor pricepere pentru 
a fi cît mai folositori patriei 
noastre socialiste.

Cînd colectivistul Gheor
ghe Tudor din comuna 
Balta Doamnei, raionul 
Ploiești, ajunsese la poar
tă, vintul îl smuci cu pu
tere. Era în miez de noap
te. Omul s-a ridicat și a 
pornit: „Trebuie să ajung 
cît mai repede. Altfel copi
lul meu va muri...".

Cei trei kilometri pînă la 
casa doctoriței Stoenescu 
Henrieta i-a parcurs într-o 
fugă, 
stinsă.
punse 
odată.

— Cine-i ? Se auzi o 
,voce.

— Tovarășă doctor, e un 
gaz grav. Vă rog să veniți. 
Copilul meu...

i

i
In casă — lumina 
Bătu dar nu-i răs- 
nimeni. Mai bătu

— Imediat.
Au pornit amîndoi spre 

casa omului. Vintul le în
greuna mersul dar ajunse
ră la timp. Mama își pier
duse orice speranță dar 
doctorița acționa repede. 
Temperatura : 40 de grade. 
Grav. Scoase trusa și din 
clipa aceea doctorița înce
pu să se îngrijească de co
pil cu toată priceperea ei, 
cu concentrare și calm. 
După primele intervenții 
nici o schimbare. Hotărî să 
facă o altă intervenție, 
apoi alta. Ceasul bătea în
cet măsurînd orele nespus 
de lungi ale veghei asupra 
copilului.

In tot acest timp, docto
rița a vegheat la căpătîiul

copilului bolnav, pînă s-au 
ivit zorile.

...Dimineața, copilul des
chise ochii.

— Va scăpa, tovarășă 
doctor ?

— A și scăpat...
Doctorița Stoenescu Hen- 

rieta a dăruit multe „nopți 
albe" sănătății oamenilor 
din comună. Așa s-a întîm- 
plat cu Maria Bănică și 
Neagu Alexandra și cu alți 
locuitori ai satului.

Deși foarte tînără, docto
rița noastră dovedește în 
fapte o mare și firească 
dragoste de oameni fiind 
gata să facă totul pentru ei.

NECHIFOR BENDRIȘ 
corespondent

Multe organizații U. T. M. din regiunea Maramureș folosesc experiența bună dobîn- dită în anii trecuți, privind mobilizarea tinerilor în acțiunea de colectare a fierului vechi. Ani de-a rîndul, la I.R.A.-7 din orașul Satu Mare, de pildă, piesele vechi provenite de la mașinile intrate în reparație erau depozitate și nimeni nu avea voie să se a- tingă de ele : „Poate ne mai folosesc la ceva” — se argumenta. Așa s-a făcut că, Ia un moment dat, s-a adunat în a- telier o mare cant-itate de piese uzate, care erau bune doar pentru retopit. Acestea poate că ar mai fi stat și astăzi a- colo dacă comitetul de partid nu ar fi intervenit să pună lucrurile la punct. De cîtva timp s-a trasat ca sarcină tehnicienilor și inginerilor ca selecția pieselor care mai pot fi recondiționate să se facă în momentul în care acestea sînt demontate, iar cele care prezintă un grad mai mare de uzură să fie depozitate spre a fi predate I.C.M.-ului fără întîrzie- re.într-una din adunările generale, utemiștii de la această

Raid-anchetă prin cîteva 
orașe și raioane 

ale regiunii Maramureș

o

V. PORUMBOIU
tehnician agronom

Studenfi cercetători
Fruntaș la învățătură, studentul Aurel 

Solea din anul V al Facultății de mecanică 
agricolă de la Institutul politehnic din Timi
șoara este și un pasionat cercetător. In urma 
studiilor făcute în cadrul cercului științific 
studențesc, el a realizat o serie de dispozitive, 
care, montate pe mașina de semănat cereale, 
permit folosirea acesteia și la împrăștierea 
ierbicidelor pe ogoare. Un calcul arată că 
aplicarea dispozitivelor la semănătorile exis
tente în regiunea Banat aduce economii anuale 
de circa 100 000 lei.

Asemenea studentului Aurel Solea, nume
roși tineri de la politehnica timișoreană au 
devenit în anii de studii adevărați cercetători, 
în cele 31 cercuri științifice de aici activează 
peste 400 de studenți.

pasionați
Pe baza cercetărilor făcute la Fabrica 

„Electromotor“-Timișoara, membrii cercului 
științific de la catedra de mașini electrice au 
adus îmbunătățiri tehnice în funcționarea 

motorului electric de inducție cu rotorul în
chis, precum și în efectuarea controlului teh
nic la producția de serie a motoarelor, prin 
folosirea unor metode statistice perfecționate.

Pentru anul acesta, planurile de cercetare 
ale cercurilor științifice studențești de la In
stitutul politehnic din Timișoara cuprind 175 
de teme. Mai mult de 80 la sută dintre aces
tea își găsesc aplicație practică în diferite în
treprinderi industriale și unități agricole so
cialiste din țară.

muncă patriotică, constituite în acest scop, conduse de Zi- lohi Alexandru, Cotuna Alexandru, Achim Gheorghe și Sucioreanu Ștefan.Rezultatele acestei acțiuni a utemiștilor sînt concludente. In luna ianuarie, tinerii de la I.R.A.-7 s-au angajat ca în anul 1963 să colecteze 244 de tone de fier vechi, din care au colectat pînă acum aproape 80 de tone, depășind sarcina trimestrială. De aceea, recent și-au sporit angajamentul. Pînă la sfîrșitul anului vor să .colecteze. 300 de tone de fier vechi.De această acțiune au aflat nu de mult și utemiștii de la Uzinele „Unio” Satu Mare. Comitetul orășenesc U.T.M. (prim secretar tov. Ion Ber- ceny), apreciind acțiunea ca fiind valoroasă, se străduiește să o extindă.In numaj două luni tinerii din orașul Satu Mare au colectat cu 117 tone mai mult față de angajamentul luat pentru întreg trimestrul I.

de către tineri, așteaptă să fie 
ridicate și expediate oțelării- 
lor. I.C.M.-ul ar putea, cu ma
șinile sale, să ridice acest fier 
vechi. Dacă s-ar face acest 
lucru, numai din comunele 
raioanelor Cărei și Șomcuța 
Mare s-ar putea expedia o- 
țelăriilor circa 70 de tone. Și 
aceasta este cu putință mai 
ales acum, cînd vremea s-a 
îmbunătățit.

Acțiunea de colectare a 
fierului vechi trebuie intensi
ficată în întreaga regiune Ma
ramureș, deoarece planul nu 
a fost îndeplinit de către Cen
trul regional I.C.M.

Din cantitatea de 1125 de 
tone prevăzută a fi colectată 
în primul trimestru de către 
tineri, pînă la 11 martie a.c. 
s-au colectat doar 607 tone.

Totodată, conducerile unor 
întreprinderi trebuie să dove
dească mai multă operativi
tate în predarea către I.C.M. a 
mașinilor, utilajelor și a altor 
materiale pentru care au fost 
întocmite formele și s-a pri
mit aprobare de a fi casate.

Iată și o situație concretă : 
In unitățile forestiere ale 

D.R.E.F. stau neutilizate de 
circa patru ani 110 trucuri de 
fier folosite cîndva la 
portul buștenilor, care 
zintă un fond metalic 
ca 259 de tone.

In raionul Negrești,
Bixad stă nefolosită, fiind ca
sată de multă vreme, o linie 
forestieră lungă de 15 kilome
tri de unde ar rezulta circa 
150 de tone fier vechi.

In unitățile Trustului mi
nier Baia Mare zac mari can
tități de fier vechi (cel puțin 
80—100 tone, numai la o sin
gură mină), dar mecanicul șef 
al întreprinderii miniere „Pe
tre Gheorghe" se opune măsu
rii de a fi predat acest fier 
vechi deoarece și-a îndeplinit 
planul 
lui în 
zerve"

Este 
ceasta 
să ia de urgență drumul oțe- 
lăriilor.

Există posibilități reale ca 
planul pe întreaga regiune de 
colectare a metalelor vechi să 
fie nu numai îndeplinit, dar 
chiar depășit. Sarcina ca din 
întreaga regiune, în întregul 
an, să se trimită oțelăriilor a- 
proape 19.000 de tone de fier 
vechi, este o sarcină de mare 
răspundere și trebuie neapă
rat îndeplinită, în mod ritmic, 
trimestru de trimestru, lună 
de lună, zi de zi. Iar la în
deplinirea ei, organizațiile 
U.T.M. pot și trebuie să-și a- 
ducă o contribuție cît mai în
semnată.

trans- 
repre- 

de cir-

la I.F.

(Agerpres)

Și... despre unele 
rdmîneri în urmă

Sînt însă raioane din care 
n-a plecat spre oțelării nici 
măcar o tonă de fier vechi co
lectată de către tineri. Acestea 
sînt: Cărei, Șomcuța Mare, 
Cehu-Silvaniei, Oaș, Sighet și 
Vișeu.

Totodată, trebuie arătat că 
în unele comune din raionul 
Cărei cum sînt: Andrid, Pir, 
Moftinul Mic, Craiduralț, A- 
cîș, Sinmiclîuș și altele, unele 
cantități de fier vechi, mai 
mici sau mai mari, colectate

pe trimestrul I al anu- 
curs și își face „re- 
pentru trimestrul II... 
absolut necesar ca a- 
rezervă de fier vechi

N. COTIGĂ

Mașinile pot anticipa?
Creierul are o funcție extra

ordinară care constă în posi
bilitatea de a prevedea anu
mite fenomene și de a deter
mina comportamentul omului 
sau al animalului în funcție de 
această prevedere. Este ceea 
ce s-a numit „funcția de anti
cipare".

Oamenii de știință analizea
ză, în prezent, posibilitatea de 
a „imprima" mașinilor ciber
netice și această funcție apar
ținând sistemului nervos ani
mal.

împrumut de la... 
naturăDar mai întîi, care este mo

dalitatea de prevedere la ani
male ? De cele mai multe ori 
ea este rezultatul memorării 
unor corelații statistice. Alte
ori prevederea este un răs
puns imediat la condițiile ex
terioare. Oamenii de știință a- 
mintesc în această privință e- 
xemplul bolnavilor de reuma
tism care pot „prezice" ... 
schimbarea vremii. Cum 2 Ar
ticulațiile lor bolnave sînt 
foarte sensibile la radiațiile e- 
lectrice de mare frecvență. Iz
vorul acestor radiații îl repre
zintă ciocnirea maselor de aer 
atmosferic. Dar viteza de pro
pagare a radiațiilor (apropiată 
de cea a luminii) este mult 
mai mare decît iuțeala mișcă
rii fronturilor aeriene. De a-

ceea, ei pot prevedea schimbă
rile meteorologice înainte ca 
acestea să se producă efectiv.

Organismele vii posedă ca
pacitatea de a anticipa, după 
variațiile observate sau „sim
țite" ale condițiilor externe. 
Sînt citate astfel numeroase 
exemple : pești care „prevăd" 
cutremurele de pămînt, chiar 
dacă sînt ținuți în acvariu, in
secte care zburând aproape de 
pămînt vestesc apropierea 
ploii, pisica al cărei „spălat" 
pe urechi face cunoscută imi
nența unei furtuni cu fulgere 
și trăznete.

Toate aceste comportări, la 
primul moment bizare, pe baza 
cărora oamenii inapoiați au 
născocit o serie de superstiții, 
au explicații științifice. Insec
tele zboară sus pe vreme usca
tă, dar înainte de ploaie ae
rul conține mai multă umidi
tate și aripioarele lor absor
bind apa din atmosferă se în
greunează. Tot astfel pisica își 
udă vîrfurile urechilor pentru 
a se feri de electricitate. Se 
știe că în apropierea furtuni
lor aerul este încărcat cu mul
tă electricitate care se scurge 
prin vîrfuri.

In tehnică, unde procesele 
sînt deasebiț de complexe și 
necesită o precizie extraordi
nară a comenzii automate, pro
blema anticipării îi pasionează 
tot mai mult pe oamenii de 
știință.

Este foarte important, de

pildă, ca să putem prevedea o 
perturbație care se va ivi în 
funcționarea unei mașini sau 
in producerea unui proces chi
mic pentru a lua din vreme 
măsurile necesare. Astfel de 
sisteme de prevedere ■ au fost 
create mai de mult în diverse 
ramuri industriale. Dintre a- 
cestea fac parte: analizatorii 
gazelor în industria chimică, 
metalurgică și termotehnică, 
spectrografele care măsoară 
constantele fizice după frec
vența oscilațiilor atomilor în 
moleculă etc.

Există, de asemenea, mașini 
electronice adaptate pentru 
calcularea previziunilor me
teorologice. La Institutul cen
tral de prognoză din Moscova 
funcționează o astfel de mași
nă specială „Pogoda" care e- 
fectuează calcule de prognoză 
pe termen lung cu o precizie 
medie de 76 la sută.

Au fost construite aparate 
care asigură și previziunea e- 
voluției unor fenomene natu
rale, ca de pildă a deplasării 
unor corpuri cerești, a cutre
murelor, a fluxului și refluxu
lui etc.

Mașinile creează... 
mașini

In prezent, se pune însă 
problema construirii unor ma
șini cibernetice care să ajute

automaticii. Se știe că în ul
timul timp în sarcina comen
zii automate s-a trecut și „o- 
bligația" de a „alege" cea mai 
avantajoasă valoare a unui 
parametru. De aceea este ne
cesară existența unor aparate 
care să descopere din timp 
orice eroare, să o prevadă.

Inspirîndu-se din compor
tarea animalelor, oamenii de 
știință sovietici L. A. Vasiliev 
și S. N. Braines au construit' 
primele prototipuri experi
mentale de mașini care anti
cipează. Aceste dispozitive 
funcționează efectiv și rezistă 
la cele mai complicate „pro
be".

Introducând în diverse si
steme de comandă automată 
valorile „semnalelor" propuse 
pentru viitor, aceste dispoziti
ve preconizează noi sisteme 
automate. Astfel, se produce 
un fenomen unic în analele 
tehnicii: mașinile creează., 
mașini. Folosind „talentul" 
mașinilor de anticipare, omul 
poate folosi schema „furniza
tă" de acestea pentru a îmbu
nătăți calitatea sistemelor au
tomate și mări fluxibilitatea 
funcțiunii lor.

Ficțiune ? Realitate ? Oa
menii de știință au demon
strat de mult că pot șterge a- 
desea granițele dintre aceste 
două noțiuni.

A. RADULIAN

Răspiffidem la întrebările cititorilor

O nouă știință — biofizica

C
u o previziune 
genială, Fr. En
gels arăla la 

vremea sa că dome
niile de legătură între 
diierite știinfe au cele 
mai mari perspective 
de dezvoltare. Unul 
din aceste domenii 
este bioiizica.

Ce este bioiizica ? 
Este o știință cu o 
dată de naștere re
centă care aparține 
deopotrivă biologiei șl 
iizicii moderne. Deo
camdată are două ra
muri principale: ra- 
diobiologia și electro- 
biologia, numite după 
lactorii (radioactivi 
sau electrici) care sînt 
aplicați în biologie.

Dacă știința aceasta 
este recent constituită, 
observații întîmplă- 
toare s-au tăcut în a- 
cest domeniu de foarte 
multă vreme.

Însuși Galvani în 
preistoria electrobiolo- 
piei a observat că pi
ciorul de broască 
moartă ,,învie", adică 
se contractă sub in
fluenta curentului e- 
lectric. Tot așa In lu
mea vegetală s-a bă
gat de seamă de zeci 
de ani că în apropie
rea conductelor de-pa
ra trăsnet, sub inf lu- 
enta electricității, plan- 
tele cresc mal vigu
roase. lAeeaefă obs«r-

vatie a dat ulterior 
ideea de a capta elec
tricitatea atmosferică 
și a o conduce într-un 
sol cultivat spre a se 
spori recolta...

Si radioactivitatea 
si-a vădit relativ de 
mult iniluența asupra 
organismelor vii: plan
tele stropite cu doze 
moderate de apă na
tural sau artificial 
radioactivă, evoluau 
mai rapid și creșteau 
mai bogat.

Dar cunoașterea ști- 
infiiică și adîncirea 
modului de aefiune a 
diferitilor factori fizici 
în lumea vie s-a con
turat limpede abia în 
ultima vreme mai ales 
o dată cu rapida dez
voltare a fizicii ato
mice.

Nou închegată, bio
fizica și-a arătat deja 
multiple și fecunde a- 
plicatii.

Cu ajutorul radiații
lor, nucleare s-au ob
ținui noi plante, care 
dau o recoltă mai bo
gată, care se coc mai 
devreme și rezistă mai 
mult în condiții neia- 
vorabile. Grădinile 
s-au îmbogățit cu fruc
te și fiori nemaiîntll- 
nite pînă acum,,de for- 
mat deosebit și colo
rații nemaivăzute.

fAblicarea dozelor 
moderate de radiații 
nucleare stimulează

creșterea plantelor u- 
tile, pe cînd dozele 
mari ușurează păstra
rea lor în depozite și 
le distrug parazitii șl 
dăunătorii.

Perspective excep
ționale a deschis bio: 
fizicii moderne folosi
rea izotopilor radioac
tivi ca mijloc de cer
cetare. Izotopii au a- 
runcat lumină în col
turi încă neguroase 
ale viefii organismelor 
vegetale și animale.

Izotopii radioactivi, 
torje minuscule care 
Înseamnă cu radiații 
drumul pe care-1 par
curg, permit să fie 
identificați în orga
nism, cu ajutorul unor 
aparate speciale, toc
mai datorită razelor pe 
care le emit. Atomii 
marcati radioactiv, 
dezleglnd multe din 
tainele viefii, au con
tribuit Ia cunoașterea 
și dirijarea unor pro-' 
cese vitale în folosul 
omului.

Biofizica, știință re
cent constituită, a 
adus pînă acum și va 
aduce cu siguranță și 
în viitor contribuții 
substanțiale Ia pro
gresul cunoașterii ști
ințifice nemijlocit le
gată de activitatea 
practică.

D. BUICAN



in ajutorul celor ce studiază în cercurile 
„Trăsăturile moralei socialiste în rindul 

tinerei generații**

TEMA A V-A

Colectivismul - 
principiu 

fundamental 
al moralei 

comuniste

Oamenii societății socialiste consideră toate problemele societății, ale colectivului, ale tovarășilor lor ca probleme care îi privesc nemijlocit, personal.Esența colectivismului o reprezintă deci îmbinarea organică a intereselor individuale cu cele generale, înalta conștiință a datoriei sociale, obștești. îmbinarea aceasta armonioasă a intereselor personale cu cele sociale -e posibilă numai în cadrul relațiilor de producție socialiste, a căror bază o formează proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție.Proprietatea socialistă îi unește pe oameni, le permite să trăiască și să muncească pe baza principiilor prieteniei frățești, ale respectului reciproc și ale colaborării. De întărirea și dezvoltarea proprietății socialiste, de înmulțirea bogățiilor materiale și spirituale ale întregii societăți socialiste depinde și bunăstarea fiecărui om al muncii în parte. In socialism, satisfacerea intereselor personale (a necesităților materiale și culturale) ale fiecărui om al muncii depinde de dezvoltarea economiei obștești, de cantitatea și calitatea muncii, fiecăruia. Aplicarea principiului socialist al retribuirii după muncă înseamnă îmbinarea strînsă a interesului personal cu cel obștesc în viața economică, domeniu care constituie însăși temelia societății.In cadrul relațiilor socialiste de producție, atitudinea conștiincioasă fată de munca proprie, îndeplinirea oricărei munci la timp și în bune condițiuni, grija pentru dezvoltarea și apărarea proprietății socialiste, înseamnă de fapt grija pentru tovarășii tăi, care muncesc și ei pentru toți, inclusiv pentru tine. In aceasta se manifestă colaborarea și într-ajutorarea tovărășească a oamenilor societății noi. Relațiile de producție socialiste generează entuziasmul în muncă, spiritul inovator, inițiativa creatoare, întrecerea socialistă de masă — tot atîțea manifestări ale colectivismului acestor relații.
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Aprecierea intereselor generale ale societății ca fiind propriile lor interese, subordonarea conștientă a intereselor personale față de cele obștești, grija față de semenul lor,, colaborarea și într-ajutorarea tovărășească a oamenilor muncii — iată elementele principale ale colectivismului, unul din principiile fundamentale ale moralei comuniste. Morala comunistă rezolvă pe baza acestui principiu problema datoriei, a conștiinței, a onoarei. Această morală consideră ca om cu simț al răspunderii al onoarei pe cel care este util societății, care contribuie la progresul ei. Dacă omul a făcut tot ce a putut pentru societate, pentru cauza poporului, el este un om conștient, un om cu înalt simț al răspunderii obștești. Noua atitudine a oamenilor față de societate — trăsătura principală a colectivismului — se exprimă, între altele, și prin participarea mereu mai largă și conștientă la organizarea și conducerea treburilor obștești.Construirea bazei economice a societății socialiste consti- tue premiza transformării tuturor celorlalte relații sociale dintre oameni, premiza schimbării radicale, a înfățișării societății în ansamblul ei. Societatea socialistă cuprinde numai clase și pături sociale prietene, strîns unite sub steagul partidului marxist-leninist. Pe baza comunității intereselor fundamentale ale muncitorilor, țăranilor și intelectualilor se făurește și se întărește neîncetat unitatea social-politică și ideologică a poporului — condiție deosebit de importantă a dezvoltării rapide, pe mai departe, a societății socialiste.La cel de-al III-lea Congres al Partidului Muncitoresc Ro- mîn, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej spunea : „Ca urma
re a transformărilor social-economice, în țara noastră a luat 
naștere și se dezvoltă tot mai mult o morală nouă, socialistă, 
o nouă atitudine față de muncă, față de bunurile obștești și 
îndatoririle sociale, noi relații de intr-ajutorare tovărășească 
între cei ce muncesc". In procesul desăvîrșirii construcției socialiste aceste noi relații, colectiviste, se manifestă tot mai statornic în producție, în activitatea obștească, în viața particulară a noastră, a tuturora.
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Spre deosebire de societatea socialistă în care proprietatea socialistă, noile relații de producție generează înalta conștiință a datoriei sociale, împletirea armonioasă a intereselor personale cu cele obștești, relații tovărășești de întrajutorare, atitudinea tovărășească între oameni în muncă, în viața obștească și particulară — societatea capitalistă generează individualismul, egoismul, tendința de a jefui, de a-i înșela și spolia pe ceilalți. Dezvoltarea relațiilor de proprietate privată a dus la aceea că, burghezia — după cum se arată în „Manifestul Partidului Comunist", — .....nu a lăsat altă legătură între om și om decît interesul gol, decît neîndurătoa- yrea „plată în bani peșin". Proprietatea privată asupra mij- "Tbacelor de producție îi dezbină pe oameni — scria V. I.Lenin. Omul tinde spre scopurile sale egoiste, interesele lui sînt opuse intereselor altor oameni, vin în contradicție cu ele. In acest adevărat „război al tuturor contra tuturor" care-1 o- pune semenilor săi și societății măcinate de conflicte sociale de neîmpăcat, omul e condamnat să se simtă singur și neputincios. Individualismul feroce —■ iată principiul fundamental al moralei burgțleze. „Foarte bine că oamenii flămînzesc — le voi vinde mai scump pîinea", „Fiecare pentru sine-, dumnezeu pentru toți" — așa sună regulile morale după care se călăuzește burghezia. Alte reguli nici nu pot exista într-o societate în care domină exploatarea omului de către om și unde criteriul suprem al moralei este banul, unde burghezia transformă totul în marfă — pînă și dragostea, onoarea, demnitatea și conștiința omului. Spiritul individualismului, al egotismului, setea de îmbogățire, dușmănia și concurența — iată tesența moralei societății burgheze. Exploatarea omului de către om care stă la baza societății burgheze reprezintă, prin ea însăși, cea mai grosolană încălcare a moralității. Odată cu ascuțirea contradicțiilor în sînul societății burgheze, individualismul burghez se transformă tot mai mult într-o apologie fățișă a urii față de om și a tîlhăriei, în elogierea cinică a exploatării oamenilor muncii, a războaielor de jaf.Capitalismul se străduiește să inoculeze principiul individualismului tuturor membrilor societății, dar el rămîne caracteristic mai ales pentru membrii burghezi ai societății capitaliste a căror existență și ideologie de clasă sînt indisolubil legate de proprietatea privată capitalistă. Organizării
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capitaliste a vieții sociale, ideologiei și moralei burgheze cu individualismul lor feroce, li se opune solidaritatea proletară, solidaritatea revoluționară a clasei menite să elibereze de exploatare, pentru totdeauna, întreaga societate. In lupta maselor de oameni ai muncii pentru eliberarea de sub exploatare și asuprire se întărește solidaritatea lor, își croiește drum principiul colectivismului. Principiul internaționalist al solidarității proletare constituie prima manifestare istorică a unui nou principiu de constituire, organizare și dezvoltare a relațiilor dintre oameni: colectivismul — care se dezvoltă pe deplin și multilateral în societatea socialistă și comunistă.O adevărată colectivitate umană, unitară și solidară nu se poate realiza decît în socialism. Lichidarea proprietății private asupra mijloacelor de producție desființează baza opoziției dintre individ și societate, smulge rădăcinile moralei individualiste.Și în rîndurile tinerei generații ca și în rîndurile tuturor constructorilor socialismului din țara noastră s-a înrădăcinat adînc și se dezvoltă mereu convingerile și deprinderile colectiviste. Colectivismul este una din principalele trăsături care caracterizează tineretul patriei noastre. Educați de partid în spiritul moralei comuniste, tinerii cresc ca oameni modești în tot ceea ce-i privește pe ei personal și mîn- dri pentru tot ce-i unește cu poporul și interesele sale, ca gospodari care privesc treburile lor prin prisma intereselor colectivității, statului, ca oameni pasionați de construcția socialistă, plini de elan creator, dornici să dăruiască societății tot ce au mai bun în ei.S-a născut la noi, în anii aceștia, ca expresie a însăși vieții noi pe care o trăim, spiritul de întrajutorare, de tovărășie, de prietenie. Dacă alături, tovarășul proaspăt venit în uzină, neinițiat, își îndeplinește cu greu norma, muncitorul iscusit îi împărtășește din experiența sa, îl ajută să meargă în pas cu colectivul. A devenit un fapt des întîlnit ca muncitori pricepuți, cu înaltă calificare, să ceară să fie trimiși din brigăzi fruntașe în brigăzi codașe pentru a contribui
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la ridicarea acestora din urmă. La sate, brigadierii fruntași ajută pe colectiviștii rămași în urmă să obțină rețolte bogate ; președinți de gospodării agricole colective fruntașe și brigadieri merg în unitățile cooperatiste mai noi pentru a le ajuta să se ridice la nivelul celor mai bune unități socialiste, împărtășindu-le experiența bună dobîndită. Această atitudine de o înaltă ținută morală exprimă esența relațiilor de producție socialiste bazate pe colaborare și. ajutor reciproc, exprimă atașamentul față de ideile și orînduirea noastră socialistă.O minunată expresie a întrajutorării între oameni și colective, a dorinței unanime de a pune toate forțele în slujba construcției socialiste. în slujba bunăstării întregului popor o constituie întrecerea socialistă. Sutele de mii de tineri antrenați in întrecerea socialistă se educă și acționează zi de zi de pe pozițiile colectivismului. Iată un singur exemplu din rîndul sutelor de mii de tineri afiați în întrecere :Pe lîngă nenumărate alte tipuri de mașini moderne și complicate, secția strungărie a Fabricii de rulmenți din Bîrlad a fost dotată cu încă două mașini semiautomate de mare productivitate. La ele lucrează Sa va Lupu și Ion Chelaru, vecini. Chelaru e nou la această mașină, nu i-a deprins încă toate tainele, fiindcă mașina aceasta, pe cît e de mare randamentul pe care-1 dă, pe atît e de pretențioasă. Cu o fracțiune de milimetru să greșești numai fixarea cotei la operația pe care o execuți, și gata, se dereglează și cîteva piese ies din flux rebutate. Sava observă însă mișcările tovarășului său de muncă și, în asemenea situații, intervine prompt, îl ajută. Dar nu numai atît. După schimb, ia ghidul de funcționare și i-1 explică. Așa învață Chelaru cum să lucreze mai bine, să devină muncitor fruntaș. Sînt în întrecere unul cu altul, însă întrecerea cere ca, în primul rînd, ei să fie buni tovarăși. Numai atunci succesele au sens și aduc bucurie căci sînt succese care se adaugă succeselor colectivului. întrecerea, întrajutorarea se afirmă nu numai în orele de producție ci și în afara uzinei. In învățătură, de
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pildă, Sava Lupu e foarte priceput la matematică. Adesea după cursuri îl poți vedea cum îi ajută la matematică pe colegii lui de „la seral" Vasile David și Vasile Chiriac, a- mîndoi strungari, amîndoi în întrecere cu dînsul la strungărie. Toți trei se pregătesc să fie buni specialiști, să dea cît mai mult colectivului unde lucrează, cauzei socialismului. cauzei bunăstării poporului întreg.Așa crește tînărul muncitor educat de partid : el se simte răspunzător nu numai pentru rezultatele propriei sale munci, ci și pentru cele ale tovarășilor cu care se află în întrecere. El se simte răspunzător pentru întreaga secție, pentru întreaga uzină, pentru mersul înainte, pentru înflorirea întregii noastre țări.La rîndul lor, tinerii înaintați din unitățile socialiste ale agriculturii noastre își pun întreaga vigoare și dragoste de muncă în slujba continuei întăriri a gospodăriilor colective din care fac parte.Tînărul nou, înaintat, din gospodăriile noastre colective luptă, înainte de toate, pentru sporirea avutului obștesc și, ca și muncitorul din uzină, se frămîntă și el să găsească metode noi de muncă, să aplice temeinic regulile agrozootehnice, să ajute la creșterea recoltei, la înflorirea colectivei.Tînărul satelor noastre nu mai e înăbușit în perimetrul îngust al individualismului. El face parte dintr-o unitate socialistă. Raportul dintre „al meu“ și „al nostru" a căpătat un înțeles cu totul nou. Pe baza faptelor, tînărul colectivist și-a format convingerea că bunăstarea lui personală e indisolubil legată de dezvoltarea gospodăriei colective, a avutului obștesc; o *La rubrica intitulată „De la „al meu” la „al nostru”, „Scînteia tineretului” a publicat o seamă de reportaje și convorbiri cu tineri colectiviști.Ziaristul, în vizită la gospodăria agricolă colectivă din Bucov, regiunea Ploiești, l-a întrebat pe un tînăr colectivist ce l-a determinat ca după o zi grea de muncă pe cîmp să se ducă noaptea să ajute la descărcarea urgentă a unui transport de cartofi.Surprins și foarte mirat de o asemenea întrebare tînărul colectivist a răspuns;
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— Păi cum era să fac altfel ? ! Doar era vorba de gospodăria noastră.în conștiința lui s-a înrădăcinat temeinic convingerea că interesele sale și ale gospodăriei sînt una, că înflorirea gospodăriei înseamnă și bunăstarea personală/Un adevărat colectivist nu judecă niciodată : eu am terminat aici treaba, îmi iau coșul și plec. De rest nu mă interesează. Dimpotrivă, el își spune : trebuie să mă interesez și de rest pentru că acum, ceea ce facem aici cu toții e al nostru, al tuturora și dacă e al nostru ne interesează pe toți.In toate acestea se reflectă felul nou de a trăi, trăsăturile înalte morale ale tinerilor colectiviști.Colectivismul — ca una din principalele trăsături ale moralei comuniste — s-a înrădăcinat puternic și se dezvoltă în rîndurile întregului tineret, în toate domeniile vieții și activității tinerei generații.El se manifestă și în atitudinea tinerei generații plină de grijă față de proprietatea socialistă. Străduindu-se să muncească mereu mai bine, întruchipînd în munca sa creatoare preocuparea pentru bunăstarea întregului popor, pentru înflorirea patriei, tînărul muncitor sau colectivist are o grijă deosebită față de proprietatea socialistă, față de avutul obștesc, față de uneltele de producție. El știe că toate a- ceste bunuri reprezintă materializarea muncii depuse în trecut de muncitori și țărani, că de starea în care se află ele depinde și succesul eforturilor lor în muncă pentru bin'ele societății, pentru binele fiecăruia. Atitudinea plină de grijă a tinerilor muncitori față de. mașini și unelte, rîvna cu care tinerii colectiviști luptă’ pentru dezvoltarea avutului obștesc, faptele de eroism săvîrșite de numeroși tineri pentru salvarea averii obștești — toate acestea vorbesc despre grija tineretului pentru proprietatea socialistă. în comportarea față de proprietatea socialistă, față de avutul obștesc își găsește expresie atitudinea tînărului față de societate, față de interesele societății. Grija pentru dezvoltarea și apărarea proprietății socialiste, ca bază de neclintit a societății noastre, este una din cerințele cele mai importante ale moralei comuniste, una din normele cele mai importante ale comportării tînărului constructor al socialismului,
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Scriind ziarului despre faptul că el și tovarășii lui își îngrijesc exemplar mașinile la care lucrează astfel încît ele „să strălucească, să n-aibă nici măcar o pată”, un tînăr muncitor de la o mare uzină bucureșteană sintetiza într-un mod foarte plastic concepția lui și a tovarășilor săi de muncă : „Noi gîndim că problema petei pe mașina-unealtă este o problemă de morală, o chestiune de răspundere față de societate, de respect față de munca poporului și fată de propria noastră muncă”.Din același simț de răspundere față de sporirea avutului obștesc izvorăște și grija tinerilor pentru o atitudine civilizată. ordine și curățenie în producție, preocuparea pentru realizarea de inovații, pentru obținerea de cît mai mari economii în procesul producției.Noua atitudine a tinerei generații față de societate, față de avuția obștească se exprimă la noi și prin acel spirit de largă și viguroasă participare a tineretului la activitatea obștească. Tinerii participă la rezolvarea diferitelor treburi gospodărești ale cartierului, raionului, comunei, satului, lucrînd în orele libere pentru înfrumusețarea uzinei, a instituției, a străzii, a orașului, a comunei în care locuiesc. Tineri strîngînd fier vechi pentru otelăriile patriei, organizații U.T.M. luînd în grijă cămine culturale sau monumente istorice — iată un tablou care arată profilul moral al tineretului nostru educat de partid în spiritul răspunderii față de societate.Din același simt de răspundere față de societate, din aceeași dorință fierbinte de a fi cît mai folositori societății noastre socialiste, izvorăște și rîvna cu care tinerii își însușesc comorile științei și culturii. Spiritul de într-ajutorare în învățătură care se îmbină cu exigența față de pregătirea colegilor ca și față de propria pregătire, răspunderea matură față de formarea lor ca oameni cît mai folositori societății, participarea activă, încă de pe băncile școlii, la activitatea obștească, entuziasmul cu care merg după terminarea școlii acolo unde o cer interesele țării — sînt trăsături caracteristice tineretului nostru studios.
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Abnegația în lupta pentru făurirea socialismului, participarea plină de elan la munca colectivă pentru binele societății, simțul răspunderii pentru cauza colectivului, tendința de a aduce o contribuție cît mai mare la această cauză, bucuria pentru succesele colectivului, necazul pentru insuccesele lui, această conștiință permanentă a tînărului că este o părticică a colectivului care luptă pentru o cauză măreață — iată izvorul celei măi mari satisfacții, al fericirii personale a fiecărui tînăr înaintat al patriei noastre. Concepția noastră despre fericire este de nedespărțit de lupta pentru îndeplinirea datoriei sociale. într-o dezbatere organizată de „Scîn- teia tineretului” acum cîțiva ani pe tema*: „Ce înțelegi prin fericire ?”, un tînăr inginer scria : „Etica noastră comunistă trebuie să aibă în vedere fericirea a milioane de oameni și nu numai fericirea mea. Logica veche spunea : vreau șă fiu fericit, nu-mi pasă de ceilalți. Logica nouă spune : vi'eau să fiu fericit, însă calea cea mai justă este să procedez în așa fel ca toți ceilalți să fie fericiți. Atunci voi fi fericit și eu. In fiecare faptă a noastră trebuie să no fie gîndul la colectiv, la izbînda generală, la reușita generală”.In țara noastră, necesitățile personale ale omului sînt satisfăcute cu atît mai deplin și cu atît mai bine cu cît omul se preocupă mai mult de interesele obștești, cu cît el lucrează mai bine și mai conștiincios pentru binele întregii societăți socialiste. Partidul nostru aplică ferm și creator principiul leninist al cointeresării materiale în toate domeniile vieții economice și sociale. Cantitatea și calitatea muncii — iată criteriul după care se face repartiția în țara noastră. Orînduirea socialistă, bazată pe proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție, principiile economiei socialiste creează posibilitatea de ă înfăptui și de a armoniza în mod practic interesele personale și cele sociale, de a-i uni pe membrii colectivului prin conștiința comună a datoriei sociale. Alături de cointeresarea materială are o uriașă însemnătate munca politică sistematică în vederea educării oamenilor muncii, a tineretului, în spirit colectivist, lupta împotriva rămășițelor individualiste din conștiința și din comportarea oamenilor.
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Dezvoltarea colectivismului în rîndurile oamenilor muncii din țara noastră nu are loc „de la sine”. Ea este rezultatul activității pe care o desfășoară partidul în mase. Sub conducerea și îndrumarea organizațiilor de partid se desfășoară permanent o largă muncă politică pentru întărirea relațiilor de Colaborare și ajutor reciproc între oamenii muncii, pentru închegarea colectivelor de muncă, pentru combaterea și dezrădăcinarea rămășițelor individualismului. înarmarea maselor cu învățătura marxist-leninistă, întrecerea socialistă, consfătuirile de producție — iată căi prin care se dezvoltă colectivismul în rîndurile celor ce muncesc.
„Viața arată — se spune în raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la cel de-al III-lea Congres al P.M.R. — ce forță reprezintă conștiința tot mai înaltă a oa

menilor muncii, identificarea lor cu interesele generale, în
crederea lor în viitor, hotărirea lor de a-și aduce contribuția 
la victoria deplină a socialismului. In nici o țară capitalistă, 
oricît ar încerca apologeții capitalismului să deghizeze re
gimul de exploatare în „capitalism popular” sau „stat al 
bunăstării generale” nu este cu putință o asemenea activi
tate plină de entuziasm, abnegație, spirit inepuizabil de ini
țiativă ca aceea pe care o desfășoară zecile și sutele de mii 
de fruntași din uzinele și minele noastre, șantiere, gospodării 
colective, gospodării de stat”. Societatea noastră socialistă este o expresie a dezvoltării principiului colectivismului pe scara întregii țări, în care fiecare colectiv de oameni ai muncii e însuflețit de mărețele sarcini'ale construcției socialiste, în care întregul popor constitue un colectiv unic condus și călăuzit spre Victoria socialismului și comunismului de partidul marxist-leninist, puternic, monolit.Relațiile noi, socialiste, marile transformări înfăptuite de poporul nostru, sub conducerea partidului, în toate domeniile vieții politice, economice și sociale duc la formarea unor noi trăsături, calități șl deprinderi morale. Transformarea oamenilor, a conștiinței lor, reprezintă astfel una din laturile cele
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mai importante ale construirii societății socialiste. Punînd în fața poporului, în actuala etapă de desăvîrșire a construcției socialismului, sarcini și mai grandioase, partidul ne învață că dezvoltarea conștiinței socialiste, a moralei comuniste, a atitudinii noi față de muncă, față de avuția obștească și îndatoririle sociale, lupta pentru dezrădăcinarea rămășițelor ideologiei și moralei burgheze din conștiința oamenilor — capătă o importanță uriașă.Educația colectivistă a generației tinere din țara noastră, combaterea oricăror manifestări de individualism, egoism, izolare de colectiv are o deosebită însemnătate. In acest domeniu organizațiilor U.T.M. le revin sarcini mari. Ele au un cîm.p larg de activitate pentru dezvoltarea la tineri a unei atitudini comuniste față de colectiv, față de societate, față de răspunderile sociale.
„A fi membru al Uniunii Tineretului — scria V. I. Lenin 

— înseamnă a face în așa fel încît să închini munca ta, for
țele tale, cauzei comune. Iată în ce constă educația comu
nistă. Numai printr-o astfel de muncă tinerii și tinerele; 
devin comuniști adevărați”. Esența educației comuniste constă în a forma fiecărui tînăr convingerea profundă, adînc înrădăcinată că munca sa. întreaga sa activitate și comportare e pusă în slujba celorlalți oameni, a societății, că în aceasta găsește suprema sa satisfacție morală. *Prin întreaga lor activitate, organizațiile U.T.M. urmăresc educarea tinerilor astfel încît colectivismul să devină parte integrantă din întreaga comportare morală a fiecărui tî‘năr. întreaga activitate* a U.T.M. urmărește dezrădăcinarea oricăror manifestări de individualism, egoism, izolare de colectiv, îngîmfare care se mai ivesc la unii tineri. învățământul politic, adunările generale U.T.M., activitatea cultural-artis- tică, participarea la munca patriotică — toate sînt menite să ducă la întărirea convingerilor colectiviste ale tinerilor, la dezvoltarea spiritului de colectiv, a vieții de colectiv.Organizațiile U.T.M. pot și trebuie să ajute la închegarea cît mai puternică a colectivelor de muncă și învățătură în fabrici, uzine, gospodării agricole colective, gospodăr/i agricole de stat, instituții, școli, facultăți. Fiecare organizație U.T.M. poate contribui activ la dezvoltarea unei puternice opinii publice de masă în rîndurile tineretului împotriva ori-
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căror manifestări contrare colectivismului; ea își poate aduce aportul la perfecționarea neîncetată a formelor de exprimare a opiniei publice pentru a spori mereu eficiența intervenției acesteia.Baza educației comuniste a oamenijor este munca în colectiv. Numai în colectiv individul poate înțelege locul său în societate, datoria sa socială, numai muncind în cadrul colectivului individul dobîndește convingeri și deprinderi colectiviste.în societatea noastră nu există nici o opoziție între aspirațiile legitime ale fiecăruia de a se dezvolta și desăvîrși pe el însuși, pe de o parte și interesele colectivității pe de altă parte, ci, dimpotrivă, ele se condiționează reciproc. își sînt chezășie una celeilalte, nu pot fi concepute și traduse cu adevărat în viață decît împreună. în această armonie fac însă notă discordantă egoiștii și individualiștii adică cei ce pun propria lor persoană mai presus decît colectivul, „eu” mai presus decît „noi”. Afirmarea concepțiilor și normelor de comportare socialistă are loc într-o continuă și victorioasă luptă cu rămășițele capitalismului din conștiința oamenilor. Existența unor asemenea rămășițe ale trecutului în conștiință se explică prin rămînerea în urmă a conștiinței față de noua existență socială și prin menținerea sau infiltrarea în conștiința unora a concepțiilor retrograde burgheze.Cînd un ins se răzlețește, societatea noastră înregistrează o pierdere, dar această pierdere este incomparabil mai mică decît ceea ce pierde răzlețul însuși. Colectivul, tovarășii săi nu privesc insă pasivi o asemenea atitudine, ci îl ajută să înțeleagă ce e rău în această atitudine. Așa s-a întîmplat cu un tînăr din satul Romînești, raionul Ploiești. în timp ce, ceilalți tineri din gospodărie depășiseră aproape fiecare cîte 150 de zile-muncă în jumătate de an, el abia a făcut 60 de zile-muncă. Stăpînit încă de spiritul individualist lucra pe lîngă casă, se ocupa cu te miri ce. Nu era în stare încă sa vadă că munca în gospodărie, făcută cu rîvnă și pasiune, 
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era singura în stare să-i aducă bunăstarea. Odată, grădina de zarzavat a gospodăriei a fost amenințată de inundație. Colectiviștii s-au strîns în grabă cu mic cu mare, au săpat canale pentru scurgerea apei, au muncit din răsputeri ca să evite stricăciunile și au izbutit. A venit și tînărul în cauză, dar numai să vadă ce se întîmplă. A stat vreo oră și a plecat acasă.Tovarășii lui colectiviști n-au rămas însă nepăsători în fața acestui caz. Animați de dragoste tovărășească față de om, au stat de vorbă cu el, l-au sfătuit, l-au criticat, au căutat să-l urnească din inerția lui. Iar toamna, la împărțirea produselor, cînd și-a făcut socoteala de ceea ce a „agonisit" el cu preocupările lui „individuale” și a comparat cu veniturile colectiviștilor, a înțeles de-a binelea că a pierdut mult. Ocolind interesele gospodăriei colective, tînărul în cauză nu văzuse că de fapt, în primul rînd, propriile lui interese vor avea de suferit. Colectiviștii l-au ajutat însă să privească și mai departe în timp și să înțeleagă cum va fi gospodăria peste un an, peste doi, cînd viața întregului sat va fi mult mai bogată și mai frumoasă. Și la începutul noului an de muncă, tînărul a. venit în fața tovarășilor săi. angajîndu-se deschis că va rupe pentru totdeauna cu individualismul și că va dovedi aceasta prin fapte.învățînd de la comuniști — cei mai activi și intransigenți luptători împotriva vechiului, promotori ai spiritului colectivist în relațiile de muncă și viață dintre oameni — utemiștii, tinerii înaintați ai patriei noastre, nu tolerează în rîndurile lor nici un fel de apucături specifice moralei burgheze. In paginile ziarului „Scînteia tineretului”, tinerii au luat o poziție hotărîtă fată de egoismul în relațiile cu colegii, manifestat de o elevă din ultima clasă a unei școli medii. Ea nu numai că nu-și ajuta colegele, dar o și supărau succesele lor. Cînd și alte colege obțineau tot nota 10, ea răbufnea, neputînd să-și ascundă vanitatea rănită :Cum, și tu ai luat 101.
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Discuțiile stîrnite.în jurul acestui caz, izolat în atmosfera noastră plină de romantism revoluționar, au ajutat-o pe tînăra elevă să discearnă ce e bun și ce e rău, să înțeleagă că la examenele vieții individualistul și egoistul pierd. Ei nu sînt generoși decît cu ei înșiși, dar și aceasta numai în mod aparent, căci în fond ei sînt dușmanii propriei lor fericiri tocmai pentru că fericirea personală nu se poate realiza pe deplin decît în același timp și prin fericirea colectivității.Dorința de a învăța tot mai bine, întrecerea în muncă, caracteristice pentru societatea noastră, presupun avînt, înflăcărare, dar și obligația profund umană de a ridica mereu alături de tine și pe alții, spre binele colectivului. Muncitorii fruntași în producție, maiștrii recoltelor bogate,.tehnicienii și inginerii iscusiți, inovatorii, Eroii Muncii Socialiste strălucesc 'tocmai prin faptul că. promovînd noul, descoperind noi metode de muncă, luptînd pentru o productivitate înaltă a muncii, pentru un preț de cost scăzut și pentru produse de cea mai bună calitate, răspîndesc, totodată, în jur, cunoștințele, experiența lor de muncă și viață, îi ajută și pe tovarășii lor să-și însușească această experiență.A face parte dintr-un colectiv înseamnă a te face simțit prin întreaga ta comportare și atitudine, a fi unul dintre elementele constitutive ale acelui colectiv, care 'acționează în comun pentru atingerea unor țeluri comune și, implicit, pentru a înfăpui năzuințele fiecărui membru al său. Colectivului socialist nu-i poate fi și nu-i este indiferent nici unul din oamenii care-1 compun. Brigada, echipa, colectivul, întrecerea, ajutorul reciproc — iată forțe minunate care ajută nu numai la educarea unui ins izolat, ci la ridicarea nivelului de activitate și conștiință a întregii mase.Mai persistă încă la unii încăpățînata mentalitate ca „e mai bine să-și vadă fi.ecare de ale lui”, că „de ce să mă bag” că, pasă-mi-te, a critica răspicat greșelile și abaterile unui tovarăș de muncă sau ale unui coleg de învățătură în-
15
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seamnă „a-1 vorbi de rău”, „a-1 pîrî” etc. Nimic mai fals. A fi bun tovarăș, a fi bun coleg înseamnă a nu ierta nimic tovarășului sau colegului tău și cu atît mai puțin cînd e vorba de principii de comportare în momente importante ale Vieții. Manifestările de cocoloșire a greșelilor sînt în fond manifestări cu totul contrare colectivismului, ele lovesc atît în interesele adevărate ale omului în cauză cît și în interesele colectivului. Asemenea manifestări sînt străine oamenilor muncii, tineretului nostru.In lichidarea oricăror manifestări contrare spiritului colectivist capătă o însemnătate tot mai mare forța opiniei publice. Să mobilizăm mai larg, prin organizațiile U.T.M., întregul tineret la lupta pentru combaterea oricăror manifestări de individualism, egoism, atitudine nesănătoasă față de societate. Să nu lipsească niciunul din tineri din marea și puternica familie a colectivului de muncă, a întregii noastre colectivități socialiste chemate să condamne și să vindece, să înfiereze și să educe, să ajute la dezrădăcinarea a tot ceea ce contravine minunatei trăsături morale ce caracterizează pe constructorii socialismului : colectivismul.
★Așa cum floarea soarelui se întoarce mereu după soare, tot astfel generația tînără din țara noastră stă cu fața întoarsă spre idealul comunist de viață, avînd drept model chipul moral al comunistului. De la comuniști, cei mai înaintați oameni ai societății noastre, învață tinerii să trăiască și să se comporte în spiritul colectivismului.Colectivismul este una din principalele trăsături ale moralei comuniste. A vădi prin întreaga sa activitate că este pătruns de spirit colectivist, a milita pentru dezvoltarea colectivismului în rîndurile întregului tineret, a combate orice manifestare de individualism — iată cerințe ce se pun în fața fiecărui utemist, a fiecărui tînăr.
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* tn cercurile politice U.T.M. din multe raioane din țară J 
iau început să se desfășoare primele convorbiri recapitula- J 

tive. Ele au menirea să-'i ajute pe cursanți să aprofundeze t 
» principalele probleme studiate in timpul anului de învăță- ♦ 
| mint, să tragă concluzii concrete asupra modului practic în J 
( care pot să contribuie și maj mult la înfăptuirea sarcinilor ; 
♦ trasate de partid. ♦

O strînsă
legătură cu viața

■
 e cîteva zile în ra- ! ionul Slobozia, regiunea București,
I au început să se desfășoare primele ■ convorbiri recapitulative în cercurile de învățămînt politic U.T.M. de la sate. Am fost de curînd oaspeții cursanților din comuna Gheorghe Lazăr. In gospodăria colectivă din această comună funcționează șase cercuri de învățămînt politic U.T.M. Toate sînt în momentul de față cu lecțiile la zi. A- ceasta a făcut posibil ca două din ele, cercul „Să ne cunoaștem patria socialistă” (propagandist Ion Andrei) și de studiere a Statutului U.T.M. (propagandistă Viorica Vlase) să-și țină prima convorbire recapitulativă.Seară. într-una din sălile școlii d« 8 ani din comună au intrat toți cei 31 de cursanți ai cercului politic U.T.M. condus de Ion Andrei.Propagandistul a pus în discuție temele: căile întăririi economico-organizatorice a G.A.C. ; sarcinile trasate de partid pentru continua dezvoltare a agriculturii noastre socialiste ; sarcinile utemiști- lor și ale tineretului de la sate in lupta pentru continua înflorire a agriculturii.Majoritatea cursanților s-au prezentat bine pregătiți, dovedind seriozitatea cu care au studiat documentele de partid și lecțiile predate în tot timpul anului de învățămînt politic. De remarcat este faptul că dezbaterile purtate . pe marginea sarcinilor trasate de Congresul al Ill-lea al P.M.R. în domeniul agriculturii, a sarcinilor reieșite din Raportul prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la Sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale din aprilie 1962, au avut o strînsă legătură cu sarcinile ce revin gospodăriei în care muncesc, cu felul în care luptă fiecare tînăr colectivist pentru traducerea lor în viață. Utemistul Marin Petcu, de pildă, a vorbit despre importanta dezvoltării intensive si multilaterale a producției agricole în G.A.C. După ce a explicat din punct de vedere teoretic care sint căile întăririi economico-organizatorice ale gospodăriei, el a arătat metodele folosite de el și de tovarășii săi de muncă în acest scop și rezultatele obținute. In acest fel răspunsul său a fost strîns legat de preocupările zilnice ale cursanților.O altă problemă pe larg dezbătută în convorbirea recapitulativă s-a referit la sarcinile trasate de partid pentru dezvoltarea continuă a sectorului zootehnic. Scoțînd în eviderjță importanța națională

La ferma avicolă a G.A.S. Hali „ga, raionul Turnu Severin, 
puii se bucură de o îngrijire deosebită.

Foto: AGERPRES

CINEM AT OGR AFE
Noapte necruțătoare, rulează la cinematografele : Patria, 1 Mai; Rebelul, rulează la ci- nematografele: Republica, I. C. Frimu, Grivița ; Rîul și moartea, rulează la cinematografele : Magheru, E. Pavel, Floreasca ; Bunica Săbella, rulează la cinematografele : V. A- lecsandri, 13 Septembrie (după amiază), Alex. Sahia, Arta. Libertății; Vacanță la mare, rulează la cinematografele : București. Gh. Doja. 23 Au- 

gyșț ; Așa se fac cancela
rii, rulează la cinematografele ; Tineretului, Miorița ; 

a acestei probleme cursanți! ău făcut referiri concrete 1? obligațiile ce stau în fața gospodăriei lor colective în această privință, la modalitățilt practice prin care tinerii po contribui la îndeplinirea lor Maria Florea, Jan Ursăchescu Manole Dragomir și alt cursanți care au luat euvîntul au vorbit pe larg despre îndatoririle concrete ce le revin lotca lucrători în sectorul zootehnic, despre necesitatea aplicării în viață a cunoștințelor zootehnice căpătate la cursuri.Cu ajutorul propagandistului, rînd pe rînd, fiecare problemă pusă în discuție a fost pe larg dezbătută, într-o strînsă legătură cu problemele concrete ale vieții și muncii tinerilor colectiviști.In felul acesta prima convorbire recapitulativă i-a ajutat pe tinerii din cercul politic „Să ne cunoaștem patria socialistă", condus.de propagandistul Ion Andrei, să aprofundeze politica partidului nostru de dezvoltare a agriculturii socialiste, i-a mobilizat la o muncă și mai activă pentru îndeplinirea sarcinilor concrete ce stau în fața gospodăriei lor colective.Cu aceeași seriozitate s-au pregătit și cursanții cercului politic de studiere a Statutului U.T.M. Cind propagandista Viorica Vlase a pus în discuție tema: caracterul, rolul si sarcinile organizației revoluțip- nare de tineret, a existat o adevărată întrecere între cursanți în a lua euvîntul. Și în această convorbire, ca și în cea amintită mai înainte, ceea ce a caracterizat aproape fiecare luare de cuvînt a fost legătura strînsă. firească dintre problemele studiate și activitatea concretă din organizația de bază U.T.M. Considerăm că propagandista s-a .orientat bine punînd un accent deosebit pe roluT organizației U. T. M. în mobilizarea ;țiperilor colectiviști la muriSâ de întărire economico-organi- zatorică a G.A.C. Referindu-se la sarcinile trasate de Congresul al Ill-lea al U.T.M., de Plenara C.C. a U.T.M. din mai 1962, Ion Moise, Gheorghe Stroe, Dumitru Olaru și alți cursanți au vorbit pe larg despre activitatea concretă a organizației lor de bază, despre modul în care fiecare dintre ei se străduiește să-și îndeplinească sarcinile încredințate de organizație.Rezultă de aici că cele două convorbiri recapitulative — chiar și din analiza sumară făcută —și-au atins pe deplin scopul. Ele i-au ajutat pe tineri să adîncească cunoștințele căpătate în cursul anului, să tragă o seamă de concluzii concrete pentru activitatea lor.
ION MARIA

O călătorie spre centrul pă- 
mîntului, rulează la cinematografele : Victoria, V. Roșită (seria I-a). Ștefan cel Mare (seria Il-a) : Șapte dădace, rulează la cinematografele : Central, Popular ; Festivalul Cha
plin, rulează la cinematografele : Lumina, Ilie Pintilie, Olga Bancic, Volga ; Program 
pentru eopii, rulează la cinematograful : 13 Septembrie(dimineața) ; Program de filme 
documentare, rulează la cinematograful : Timpuri Noi : Ba
lada Husarilor, rulează la cinematograful ; Maxim Gorki,

Cursanții cercului politic U.T.M. „Să ne cunoaștem patria socialistă" din G.A.C. Dragalina, 
raionul Rirlad. au venit bine Dregătili la prima convorbire recapitulativă. De aceea, dez

baterile sînt însuflețite, lămurindu-se bine toate problemele puse în discuție.
Foto : FI. ȚAGA 

ajustor

Cum m-am pregătit pentru

convorbirile recapitulative

■
 m considerat ne

cesar că pentru 
convorbirile reca
pitulative să mă 
pregătesc temeinic 
pentru a putea 
să-i ajut pe 

cursanți să aprofundeze mai 
mult problemele studiate, să-și 
însușească cit mai bine temele 
dezbătute in decursul anului 
de învățămînt politic U.T.M.

Cum m-am pregătit eu ca 
propagandistă pentru convor
birea recapitulativă ?O bună parte din cuno
ștințe mi le-am însușit la se- 
minariile organizate lunar la 
cabinetul raional de partid la 

'care am participat cu regula
ritate. Este semnificativ ulti
mul seminar ținut în legătură 
cu încheierea învățămîntului 
politic. Aici au fost prezentate 
trei expuneri de către activiști 
de partid privind cele mai im
portante probleme ce urmează 
a fi discutate la prima convor
bire recapitulativă.

In afară de faptul că am 
participat la - seminarul amin
tit, din timp gțn început să 
recitesc‘ rivA&Ujffîn materialele 
bibliografice' ce au fost indica
te și studiate iffîtimpul anului 
de invățămint politic. La bază 
studiului meu au stat docu
mentele Congresului al IH-lea 
al partidului, ale Plenarelor 
C.C. al P.M.R., Raportul pre
zentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la Sesiunea 
extraordinară a Marii A- 
dunări Naționale din apri
lie 1962, expunerea făcută 
cu prilejul celei de a 15-a ani
versări a R. P. Romine, cuvîn- 
tarea tovarășului Chivu Stoica 
cu prilejul aniversării luptelor 
ceferiștilor și petroliștilor. De 
asemenea, zilnic citesc presa 
centrală și ascult buletinele de 
știri transmise la radio, reu
șind astfel să fiu la curent cu

• Aseară In sala Floreasca 
echipa masculină de handbal Di
namo București a învins cu sco
rul de 14-10 (7-3) echipa daneză 
Skovbakken Aarhus, calificindu-se 
pentru lina!a „Cupei campionilor 
europeni". Handbaliștii bucureș- 
teni au reeditat victoria de la 
Aarhus obținînd din nou un meri
tat succes. Punctele dinamoviștilor 
au tost realizate de Moser (7), 
Bădulescu (2), Costache II (2), 
Hnat, Nodea și Popescu. Pentru 
oaspeți au marcat Skaarup (5), 
Thompsen (2), Sorensen, lorgensen 
și Mielsen. Jocul a fost arbitrat 
de cehoslovacul Dolezal.

In iinala „Cupei campionilor eu
ropeni" Dinamo București va în- 
tîlni la 6 aprilie la Paris echipa 
Dukla Praga.

• Ieri a fost continuată la Mos
cova cea de a 3-a partidă a meciu
lui pentru titlul mondial de șah 
dintre marii maeștri M. Botvinnik

Cu
(Urmare din pag. I) nica securității muncii. Membrii comitetului U.T.M. pe uzină urmăresc frecventa tinerilor, organizează ajutorarea celor mai slabi, discută eu lectorii despre cele mai bune metode de predare a materialelor.în mod deosebit ne ocupăm de tinerii nou veniți în uzină. Deși în anii de școală aceștia fac practică în uzină, atunci cînd vin ca muncitori calificați deci cînd au de îndeplinit sarcini concrete de plan, unii se descurcă mai greu, alții obțin o perioadă mai îndelungată rezultate mediocre. Cine dacă nu organizația U.T.M. trebuie să-i ajute să se încadreze în ritmul colectivului încă din primele zile ? Cum procedăm noi ? Acolo unde se lucrează în colectiv, muncitorii noi sînt încadrați în cele mai bune echipe, în cadru] cărora pot să învețe nu numai cum să producă mai mult» 0 »i eă-și în 

evenimentele politice interne 
și internaționale. In timpul 
meu liber citesc cărți de lite
ratură, vizionez filme sau 
piese de teatru. Bunăoară, ro
manele „Desculț’’ de Zaharîa 
Stancu. „Răscoala" de Liviu 
Rebreanu citite în ultima vre
me, filmul „Lupeni 29” m-au 
ajutat să cunosc mai bine 
crunta exploatare burghezo- 
moșierească, să-mi formez o 
imagine mai amplă despre 
glorioasele pagini de luptă a 
clasei muncitoare conduse de 
partid, pentru dezrobirea po
porului nostru de sub jugul 
exploatatorilor.

Dar acesta este numai un 
aspect dl pregătirilor pe care 
le fac în vederea convorbirilor 
recapitulative. Paralel cu a- 
ceasta discut cu fiecare cursant 
în parte, îl ajut să-și com
pleteze și să-și revadă notițele, 
organizez consultații pe pro
blemele care sînt încă neclare.

Aceasta nu este insă totul. 
Din discuțiile purtate la cabi
netul de partid, am înțeles că 
pentru a-și atinge scopul, eon- rccaMuMIMăm-bmc 
condusa cu prtcepere, dezbate
rile concentrate țn funii celor 
mai importante probleme. 
Tema primei convorbiri se re
feră la sarcinile trasate de 
partid în vederea dezvoltării 
agriculturii noastre socialiste, 
la rolul organizațiilor U.T.M. 
în mobilizarea tineretului la 
îndeplinirea lor. Tema, după 
cum se vede, este foarte cu
prinzătoare. Ea va trebui dez
bătută în strînsă legătură cu 
viața, cu munca tinerilor co
lectiviști. Așa stînd lucrurile, 
mi-am pus întrebarea : care 
sînt ideile cele mai importante 
asupra cărora trebuie să pun 
un accent deosebit în dezba
teri ? Pentru a găsi răspunsul 
cel mai bun m-am sfătuit din 
vreme cu comitetul U.T.M., cu

și T. Petrosian. Partida s-a înche
iat cu un rezultat de remiză la mu
tarea 87-a. Scorul este în pre
zent de 2-1 in favoarea lui 
Botvinnik. Cea de a patra partidă 
se dispută sîmbătă.

• într-un meci internațional de 
haltere, echipa Franței a învins cu 
scorul de 4-3 selecționata Italiei. 
Halterofilii francezi vor întîlni la 
6 aprilie la Paris echipa R. P. 
Bulgaria.

• Astăzi, de la orele 19, în ba
zinul acoperit Floreasca, va avea 
loc meciul internațional de polo 
pe apă dintre echipa R. P. Bulgaria 
și selecționata de juniori a orașu
lui București.

Sîmbătă oaspeții întîlnesc echi
pa de tineret a Capitalei, iar du
minică joacă în compania echipei 
olimpice a țării noastre care are 
în componență, printre alții, pe 
Ștefănescu, Za han, Grințescu, Cu- 
lineaa, Firoiu, Kroner etc»

aceleași utilaje — o producție sporităsușească spiritul muncitoresc. In alte secții aceștia au fost repartizați pe cele mai bune mașini. în vizitele noastre prin alte întreprinderi am auzit o dată următoarea teorie, greșită : „O perioadă îi dăm pe mașini mai vechi, să nu le strice”.' Noi nu procedăm astfel. Am pornit de la ideea că de la început trebuie să aibă cele mai bune condiții ca să-și învingă stinghereala, să poată să obțină rezultate bune, și în scurt timp toți proaspeții noștri absolvenți au obținut rezultate bune în producție.Maiștrii și controlorii tehnici de calitate sînt și ei încadrați în două cursuri de perfecționare tehnică, iar pentru ingineri s-a creat un curs de specializare. Inginerilor, de exemplu, li s-au prezentat recent, la una din expuneri, modele de pompe din toate țările din lume care fabrică asemenea produse.In planul nostru se află tn- ocrioe mylt« măsuri menite 

tovarășii din conducerea G.A.C 
Pe această bază am întocmit 
un plan de seminar pe care 
l-am prezentat comitetului de 
partid. Acolo am fost ajutată 
să-mi cristalizez cit mai bine 
ideile, pentru a putea orienta 
convorbirea spre dezbaterea 
celor mai importante proble
me. Astfel, în discuții vom 
pune un accent deosebit pe 
sarcinile trasate de partid pen
tru creșterea producției cerea
liere — problemă care preocu
pă în mod deosebit gospodăria 
noastră, pentru dezvoltarea 
ramurilor anexe aducătoare 
de mari venituri cu accent pe 
legumicultura; vom discuta 
despre indicațiile date de par
tid în vederea creșterii numă
rului de animale, importanța 
națională a acestei probleme, 
sarcinile ce stau în fața gos
podăriei noastre pentru dez
voltarea sectorului zootehnic 
și modul în care tineretul 
poate contribui la îndeplini
rea lor.

Aceste probleme și altele 
răspund întrutotul preocupări
lor gospodăriei noastre, ale ti
neretului. De aceea am stabilit 
să punem un accent deosebit 
pe dezbaterea lor.

Aș vrea să mai spun cîteva 
cuvinte și despre modul în 
care voi contribui eu la desfășurarea muncii politice pe pe
rioada de vară. Mi-am propus 
ca în brigada în care muncesc 
cursanții cercului pe care îl 
conduc, să țin cu regularitate 
informări politice, să prezint 
în fața tinerilor expuneri pe 
diferite teme și să iau parte 
activă la toate acțiunile între
prinse de organizație.

MARIA IACOB 
propagandistă la cercul 
„Să ne cunoaștem patria 

socialistă" din comuna Rasa, 
satul Bogata, raionul Călărași

• Sîmbătă, pe patinoarul artifi
cial din parcul ,,23 August" se 
desfășoară primele meciuri ale re
turului campionatului republican 
de hochei pe gheață. Programul 
jocurilor este următorul : Steaua- 
Steagul Roșu Brașov (ora 10) ; 
Voința Miercurea Ciuc-Avîntul 
Gheorghieni (ora 16) și Știința 
București-Știința Cluj (orele 18).
• Meciuri internaționale de fot

bal : Real Madrid-Bordeaux 5—2 ! 
(1—0). Jocul s-a disputat la Bor- • 
deaux. Echipa daneză Aarhus, care i 
se află în turneu în S.U.A., a în- | 
vins cu scorul de 4—1 pe All Stars 
San Francisco. Cu două zile îna
inte, echipa orașului Los Angeles 
întrecuse cu 2—1 pe Aarhus. Echi
pa de juniori a Angliei se pregă
tește intens în vederea turneului 
U.E.F.A. într-un joc amical, fotba
liștii englezi au dispus cu 7—1 
(3—0) de echipa Elveției.

(Agerprsa) '

să-i ajute pe tineri în creșterea pregătirii lor profesionale. în luna aprilie vom organiza concursul „Să ne cunoaștem produsele uzinei” (periodic organizăm asemenea concursuri), vom organiza schimburi de experiență în uzină și cu alte uzine (anul trecut am fost în schimb de experiență la uzinele „Hidromecanica” și „Tractorul” din Brașov, „1 Mai Ploiești", Fabrica de hîrtie Bușteni etc); vom îndruma un număr mai mare de tineri spre biblioteca și cabinetul tehnic (acum avem 500 de tineri cititori ai cărților de specialitate și foarte multi care au biblioteci personale). Ne-am propus să extindem la fiecare loc de muncă inițiativa tinerilor de la Uzinele „Tudor Vladimirescu” din București, să ne ocupăm mai intens de felul cum respectă tinerii disciplina socialistă a muncii. înțelegînd prin aceasta, prezența, folosirea timpului de lucru, respectarea procesului tehnologie ***■

RODICA POPESCU —, Ti
mișoaraProblema care vă frămintă este o problemă cheie a ostaticii și a vă răspunde în cîteva rînduri este foarte greu. Totuși vă vor folosi poate, dumneavoastră și colegilor care se interesează de artă cîteva idei, pe care desigur le veți completa apoi prin lectură.Credem că trebuie să facem o precizare. Nu orice tablou ne impresionează mai mult decît o fotografie. Cred că v-ați gîndit la tablourile bune, reușite. Un colț de natură, de pildă, un peisaj de iarnă de Ion Andreescu, nu sînt o simplă redare exactă a naturii. Deci nu copierea realității, ci redarea ei, exprimare^ atitudinii omului fată de realitate, exprimarea gîndurilor și sentimentelor lui. Un peisaj de iarnă de Andreescu, fără a a- duce în fața ochilor noștri fiecare ramură, fiecare amănunt, reușește să ne inspire sentimentul de ușoară melancolie, de bucurie lirică în fața peisajului iubit al patriei, care se transmite privitorului, îl emoționează și îl face să trăiască același sentiment. Un sentiment de revoltă, solidaritate cu muncitorii greviști și încredere fermă în victoria clasei muncitoare avem dacă privim tabloul lui Miclossy „Gri
vița 1933” ; un sentiment de mîndrie pentru calitățile morale ale omului zilelor noastre încercăm în fata unui portret de muncitor de Ciucurencu ; sentimentul bucuriei și dorința de ă participa cu forțele noastre la opera de construcție a socialismului le trăim în fața unui peisaj contemporan de Marius Bunescu.Un tablou bun ne emoționează dacă reușește să redea trăsăturile tipice existente în realitate, să surprindă ceea ce este esențial pentru dezvoltarea socială, să exprime o atitudine în fata realității și să ne transmită un sentiment, să ne facă mai buni, mai cinstiți, să ne inspire dorința de a lucra cit mai bine.De ce un tablou anume ne impresionează, ce este valoros și original în viziunea diferiti- lor pictori, cum trebuie apreciat un tablou ? ■— puteți afla citind cărți de artă sau manualul bazelor esteticii marxist- leniniste. Si mai ales privind cît mai multe reproduceri șiExpoziție studențeascăLa Facultatea de arte plastice din cadrul Institutului pedagogic de trei ani din București s-a deschis o expoziție cu lucrări ale studențilorPînă acum au expus din lucrările lor studenții: Tapoveț Vasile și Roată Toma (anul III).Inspirate din realitatea zilelor noastre, lucrările au fost apreciate atît de studenții institutului cît și de cadrele didactice.

GH. UNGUREANU 
student

ln fotografie: atletele Aurelia Sîrbu și Maria Costin întro cursă
de 40 m garduri disputată în sala „Floreasca".

'Aș vrea în încheiere să vorbesc despre unul din mijloacele puternice care duc la sporirea succeselor tinerilor — întrecerea socialistă. Toți tinerii noștri sînt antrenați în întrecere. 375 de tineri sînt evidențiați. Cum s-a ajuns la această situație ? In primul rînd fiecare tînăr are angajamente concrete (individuale sau colective). Inginerii, maiștrii îi ajută în permanență să găsească mijloacele prin care să îndeplinească angajamentele. Decadal, organizatorii celor 21 grupe U.T.M., secretarii comitetelor organizațiilor de bază U.T.M. ■ urmăresc rezultatele obținute, propun sau iau măsuri corespunzătoare pentru îndeplinirea angajamentelor. Noi am discutat în multe rînduri despre „marca uzinei”, despre datoria de a-ti respecta euvîntul dat. La adunările generale U.T.M. sînt invitați și muncitori mal vîrstnici care dau sfaturi prețioase tinerilor. O steaxtia deosebită o acordăm

încercînd să definiți ce anume a încercat pictorul să vă spună prin opera sa.ION MARIN — BucureștiMuncitorii care urmează școlile tehnice de maiștri, (cursuri serale) pentru a se prezenta la examenele de sfîr- șit de an și la examenele de absolvire, au dreptul la un concediu de 30 zile calendaristice cu plată, în afara concediului legal de odihnă. Concediul se acordă, la cerere, eșalonat sau integral, de către întreprinderea care v-a recomandat. Pe durata acestui concediu se plătește salariul tarifar al funcției.DRAGOS GHEORGHE — 
SloboziaDe un real folos în meseria dumneavoastră vă va fi Car
tea legumicultorului, apărută de curînd în Editura agrosilvică. Ea este elaborată de un colectiv de la Stațiunea experimentală legumicolă Ișalnița. Cartea se adresează cultivatorilor de legume din G.A.S. și G.A.C. și tratează, la un nivel accesibil, principalele probleme legate de cultura legumelor.

Despre notele mari și mici
(Urmare din pag. 1)

durile de față caută cauza în... 
atitudinea profesorului față de 
ei, ocolind sau ascunzînd cauza 
reală — lipsa lor de pregătire. 
Pentru cei care se simt tentați 
să judece așa, le voi aminti că 
profesorul nu are o rezervă de 
note de la 1 la 10 pe care tre
buie să le distribuie obligatoriu 
pe toate elevilor și că după ter
minarea celor de 9 și 10 aruncă 
la întîmplare 3 și 4, de obicei 
elevilor pe care mu-i „simpati
zează". Dimpotrivă. Nu există 
mulțumire mai mare pentru un 
profesor decît aceea de a con
stata că lecția a fost însușită, că 
obiectul pe care-1 predă, pentru 
care s-a pregătit și căruia i-a în
chinat toată viața, trezește inte
resul tuturor elevilor, pasinhea 
multora dintre ei. A avea o clasă 
care obține numai note mari la 
matematică ori ia istorie, ia limba 
romînă ori la fizică, — iată su
prema satisfacție pentru profe
sorul din specialitatea respectivă, 

în școala noastră nota reflectă 
volumul și calitatea cunoștințe
lor, priceperilor și deprinderilor 
îus>ișite de elev și nu capriciul 
omului de la catedră. Nota bună 
oferă satisfacție profesorului și 
este un puternic stimulent pen
tru elev.

Care este viitorul elevului care 
vîntură teoria că nu învață pen
tru note, că nu-1 interesează 

^iioța/^u^i^v as|,fel^ ^e elev se vu 
mulțumi cu note de 5 și 6 ob
ținute fie prin însușirea spora
dică a umor cunoștințe, fie prin 
redarea, din amintire, a unor 
noțiuni rămase de la predare, 
Nu-și va forma obișnuința de a 
studia, de a munci singur, de a 
încerca să învingă anumite greu
tăți. Nu-și va disciplina gîndi- 

j rea și mu-și va forma un stil de 
I muncă propriu. De obicei, din 
; această categorie de elevi fac 
I parte cei care nu știu pentru ce 

învață, n-au un ideal căruia să-i

generalizării experienței înaintate. Ea devine o forță a- tunci cînd e stăpînită de întregul colectiv. In cîteva cuvinte aș dori să explic cum procedăm noi- Cei mai buni tineri își împărtășesc metodele de muncă în cadrul echipei, secției în care lucrează, cu prilejul consfătuirilor de producție sau în diferite discuții. Tinerii fruntași obișnuiesc să-și ajute practic, tovarășii cu mai puțină experiență. La stația de radioamplificare, gazetele de perete, cu ocazia diferitelor manifestări tinerești, în cadrul schimburilor de experiență, metodele înaintate sînt larg popularizate.Am insistat asupra acestor probleme întrucît ele constituie o preocupare permanentă a organizației noastre, de rezolvarea lor depinzînd contribuția tineretului la lupta pen
tru creșterea necontenită * productivității muncii»

TELEGRAME

Tovarășei
VASS ISTVANNE, 

Președintele 
Adunării de Stat 

a Republicii Populare 
UngareBUDAPESTA

l Cu prilejul alegerii dv ca președinte al Adunării de Stat a Republicii Populare Ungare, vă rog să primiți în numele Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romine și al meu personal cele mai calde felicitări.Vă doresc din toată.inima succes deplin în activitatea dv, pusă în slujba construcției socialiste în Republica Populară Ungară.
ȘTEFAN VOITEC, 

Președintele 
Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romine

★Tovarășul Corneliu Mănes- cu, ministrul afacerilor externe al R. P. Romine, a trimis o telegramă de felicitare tovarășului Peter Janos, cu prilejul realegerii sale în funcția de ministru al afacerilor externe al R. P. Ungare.

subordoneze» încă din școala me
die, întreaga lor activitate. Un 
ascmenea elev poate fi aswi/ut 
cu un constructor care. îneejjînd 
o construcție, a prevăzut locul 
ușii și al ferestrelor și al hornu
lui. Un singur „amănunt" a uitat: 
destinația construcției.

Evident, îngrijorarea noastră, 
a pedagogilor, a organizației 
U.T.M. pentru existența unor a- 
semenea elevi nu este generată 
de numărul lor mare. Numărul 
lor este mic și în descreștere. 
Dar nici un elev trebuie să 
gîndească și să acționeze așa. Stă 
în puterea noastră să-i ajutăm 
pe acești tineri, acum, Ia vîrsla 
formării deprinderilor, a stabi
lirii idealului în viață, să pă
șească alături de cei mai buni 
colegi de generație. Las la o 
parte răspunderea noastră, a edu
catorilor ; un cuvînt hotărîtor îl 
poate avea însă organizația 
U.T.M. Chiar la noi în școală 
s-ar putea discuta într-o adunare 
U.T.M. despre falsa teorie „nu 
învăț pentru note" și ce ascunde 
ea, despre ce urmăresc elevii să 
ajungă în viață și cum își pot 
realiza scopul propus. Profesori, 
specialiști în diferite domenii, 
muncitori cu o înaltă calificare 
ar primi bucuroși invitația de a 
le vorbi elevilor despre felul în 
care s-au pregătit, încă din ado
lescență, pentru profesiunea lor, 
despre satisfacțiile, nebănuite la 
începu^il drunfiiTpiȘ focare ți le 
ofepL ekercilareațței. ar putea 
să le vorbească și despre intere
sul pe care-1 manifestă pentru 
alte domenii ale activității 
umane, interes născut în școala 
medie și menținut apoi în viață.

---- •-----

15 ani de la apariția 
revistelor „Ferneia“, 

„Sâteanca" 
și „Doigozo No"Joi, în sala de marmură a Casei Scînteii, a avut loc o a- dunare festivă cu prilejul împlinirii a 15 ani de la apariția revistelor Femeia, Sătean- ca și Dolgozo No. Au participat cititoare și corespondente ale revistelor, activiste ale mișcării de femei, ziariști.Adunarea a fost deschisă de președinta Consiliului Național al Femeilor din R. P. Romînă, Suzana Gîdea.Maria Ciocan, secretară a Consiliului Național al Femeilor, redactor șef al revistei „Săteanca”, Stana Drăgoi, vicepreședintă a Consiliului Național al Femeilor, Nestor Ignat, președintele Uniunii Ziariștilor din R. P. Romînă și bititoare ale revistelor au vorbit despre contribuția adusă de aceste publicații la educarea milioanelor de femei din țara noastră, la creșterea conștiinței lor socialiste.
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Doritorii se vor adresa 
(zilnic, între orele 7,30- 
(15,30, la sediul institutului.

ANGAJEAZĂ! j
- ingineri mecanici cu | 

practică în proiectare j 
utilaje mașini;

■ ingineri alimentări 
apă și canalizări; 
inginer electro sau 

talații termice;
j — inginer mecanic auto

matizări.
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ANGAJEAZĂ:
— 2 ingineri mecanici
— 1 economist
în oondițiunlle prevăzute 
de lege.

condus.de


în sprijinul Congresului 
latino - american

de solidaritate cu Cuba

Cu prilejul împlinirii 
a 70 de ani 

ai lui Palmiro Togliatti' e

RIO DE JANEIRO 28 (Ager- pres), — Numeroși brazilieni califică acțiunea provocatoare a lui Carlos Lacerda, guvernatorul statului Guana- bara, care a interzis desfășurarea la Rio de Janeiro a Congresului latino-american de solidaritate cu Cuba, drept o încălcare a constituției.In acest sens s-au pronunțat, printre alții, la o ședință a Camerei Deputaților a Congresului Național Max da Costa Santos, Marco Antonio Cuello, Neiva, Moreira.împotriva decretului emis de Lacerda s-au mai pronunțat reprezentanții partidului muncii din Brazilia și conducătorii Uniunii naționale a studenților care au protestat pe lingă guvernator.Ziarul „Ultima Hora" califică drept mccarthysm acțiunile lui Lacerda și ale agen- ților lui.
★

CAIRO. — Secretariatul 
permanent al Consiliului de 
solidaritate al țărilor Asiei și 
Africii a adresat o telegramă 
Congresului de solidaritate cu 
Cuba, în care în numele po
poarelor Asiei și Africii își 
reafirmă solidaritatea cu po
porul cuban ?i cu lupta sa îm

potriva imperialismului, pen
tru apărarea suveranității sale.

Popoarele Asiei și Africii, se 
arată în telegramă, vor fi tot
deauna alături de poporul Cu
ban. Sprijinim din toată ini
ma congresul din Brazilia și 
urăm lucrărilor sale succes 
deplin.

★

RIO DE JANEIRO 28 (Ager- 
preș). — In ciuda piedicilor ri
dicate de reacțiunea din Brazi
lia, Congresul continental de so
lidaritate cu Cuba își începe lu
crările la Niteroi, așa cum fusese 
prevăzut. Agenția Associated 
Press anunță că ședința de des
chidere a Congresului urmează să 
aibă loc în sala clubului sindica
tului muncitorilor navali din Ni
teroi la 28 martie, ora 21 (ora 
locală), adică 29 martie ora 2 
(ora Bucureștiului). Pentru a lua 
parte la congres au sosit în Bra
zilia numeroși reprezentanți din 
țările Americii Latine și din 
S.U.A.

Agenția France Presse rela
tează că 40 de deputați aparți- 
nînd „Frontului parlamentar na
ționalist”, care grupează deputați 
ai majorității partidelor politice 
braziliene, și-au anunțat hotărî, 
rea de a continua lupta pentru 
transferarea congresului la Rio 
de Janeiro.

militare romîne 
în R. P. Ungară

Cele mal largi cercări ale opiniei 
publice franceze sprijină greva minerilor

Alessandro

ROMA — Comuniștii și în
treaga opinie publică demo
crată din Italia au felicitat 
călduros cu prilejul împlinirii 
a 70 de ani pe Palmiro Togli
atti, conducător încercat al 
clasei muncitoare din Italia, 
fruntaș de seamă al mișcării 
comuniste internaționale. La 
27 martie a avut loc o ședință 
solemnă consacrată acestei a- 
niversări.

Cuvîntarea de deschidere a 
fost rostită de
Natta, membru al Secretaria
tului P. C. Italian. Togliatti a 
mai fost salutat de Camilla 
Ravera, cea mai veche acti
vistă a mișcării muncitorești 
din Italia, de Luigi Longo, se
cretar general adjunct al P. C. 
Italian, și de Achille Occetto, 
secretar național al Federației 
tineretului comunist din Italia.

Intîmpinat cu ovații, P. To
gliatti a mulțumit celor pre- 
zenți pentru felicitări și i-a a- 
sigurat că și pe viitor nu-și.va 
precupeți forțele în lupta 
partidului pentru eliberarea 
poporului italian de asuprire și exploatare.

BUDAPESTA 28 — Corespondentul Agerpres transmite : în ziua de 28 martie tovarășul Janos Kadar prim-se- cretar al C.C. al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Ungare, a primit delegația militară romînă, condusă de general de armată Leontin Sălăjan, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., ministrul forțelor armate ale R.P.R.Au fost de față Bela Biszku, membru al Biroului Politic și secretar al C.C. al P.M.S.U., Lajos Feher, membru al Eirou- lui Politic al C.C. al P.M.S.U., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, general-colonel Lajos. Czinege, membru supleant al C.C. al Apărării Ungare.

A participat de asemenea Mihail Roșianu, ambasadorul R.P.R. la Budapesta.

BirouluiP.M.S.U., naționale Politic al ministrul a R. P.
Un strălucit succes al muzicii

Nota de răspuns a Uasiumii Sovâetiee 

adresată S.U.A.MOSCOVA 28 (Agerpres). — TASS transmite: Guvernul sovietic a respins protestul guvernului S.U.A. în legătură cu așa-zisa violare a spațiului aerian al Statelor Unite în regiunea Alasca, considerîndu-1 lipsit de temei.In nota sovietică de răspuns transmisă ambasadorului S.U.A. în U.R.S.S., se spune: „In urma cercetărilor amănunțite efectuate de autoritățile sovietice competente,

s-a stabilit că la 15 martie două avioane sovietice au efectuat zboruri obișnuite deasupra apelor internaționale, în Marea Behring. Dar avioanele sovietice nu au trecut pe deasupra teritoriului Statelor Unite ale Americii și nu au violat spațiul aerian al S.U.A.”.După cum se arată în notă, „avioanele sovietice nu s-au apropiat mai mult de 350 de kilometri de locul indicat în nota ambasadei S.U.A.”.

românești h GenevaGENEVA 28 — 'Trimisul 
special Agerpres, C. Benga, 
transmite : După cum s-a mai 
anunțat, miercuri seara postul 
de radio Geneva a prezentat 
în concert public în primă au
diție „Concertul pentru, vio
loncel și orchestră" de compo
zitorul romîn Anatol Vieru, 
lucrare distinsă cu premiul I 
la recentul concurs pentru 
compoziție muzicală „Regina 
Mărie-Jose", instituit de postul 
de radio Geneva. Concertul a 
fost interpretat de Orchestra 
simfonică „La Suisse Roman
ele", sub bagheta cunoscutului 
dirijor Jean-Marie Auberson, 
avînd ca solist pe violonceli
stul romîn Vladimir Orlov.

La concert au asistat regina 
Marie-Jose, precum și nume
roase personalități de seamă 
ale vieți muzicale elvețiene,

BUDAPESTA 28 — Corespon
dentul Agerpres transmite: In 
seara zilei de 28 martie, ambasa
dorul R. P. Romîne la Budapesta 
Mihail Roșianu, a oferit o recep
ție cu prilejul vizitei delegației 
militare romîne, condusă de ge
neral de armată Leontin Sălăjan, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., minis
trul forțelor armate ale R.P.R.

Au participat: Lajos Feher, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Ungare, general-colonel Lajos 
Czinege, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
ministrul Apărării naționale, 
Papp Janos, ministrul afacerilor 
interne și alte persoane oficiale, 
generali și ofițeri superiori, ai 
armatei R. P. Ungare. Au fost 
prezenți, de asemenea, atașați 
militari străini acreditați la Bu
dapesta.

Generalul de armată Leontin 
Sălăjan, și general-colonelul La
jos Czinege au rostit toasturi.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

PARIS 28 — Corespondentul 
Agerpres transmite : — S-au îm
plinit patru săptămîni de la 
începutul marii greve a mineri
lor din toate bazinele carbonife
re ale Franței. Aceasta mișcare 
revendicativă, care a cuprins pe
ste 200 000 de mineri este spriji
nită de cercurile cele mai largi 
ale populației Franței și a con
stituit semnalul unor acțiuni re
vendicative, care s-au extins în 
toare sectoarele economiei țării. 
La grevele de scurtă durată care 
au avut loc în tot cursul zilei de 
miercuri, au participat oameni ai 
muncii de la căile ferate, trans
porturi interurbane, gaz și elec
tricitate etc.

La chemarea tuturor federații
lor sindicale, joi dimineața a 
fost declarată o grevă de 24 de 
ore a ziariștilor de la cotidianele 
din provincie care cer majorarea 
cu 20 la sută a salariilor. în 
cursul aceleaiași zile ziariștii din 
Paris au declarat o grevă de so
lidaritate.

La agenția France Presse, 
principala agenție de presă fran
ceză, funcționarii aparținînd tu
turor organizațiilor sindicale, cu 
excepția ziariștilor, au declarat 
și ei joi după-amiază o grevă de 
24 de ore.

Tot j°i dimineața <’>u începnt 
greve-surpriză în întreprinde
rile de gaz și electricitate, 
în numeroase arondismente din

Paris au avut loc întreruperi de 
curent cu o durată variabilă. Pe 
24 de linii de autobuse din Pa
ris a fost întreruptă activitatea 
timp de 24 de ore, îneepînd de 
joi dimineața.

Extinderea mișcării revendica
tive constituie o sursă de îngri
jorare pentru guvern, așa cum 
reiese și din lucrările ședinței de 
miercuri după-amiază a Consiliu
lui de Miniștri de sub președin
ția generalului de Gaulle. Cu 
toate acestea, scrie ziarul „Libe
ration”, guvernul nu este deo
camdată dispus să satisfacă re
vendicările minerilor, „Consiliul 
de Miniștri de miercuri, arată 
ziarul, se menține strict la propu
nerile făcute duminică, propu
neri care au provocat întrerupe
rea tratativelor dintre reprezen
tanții sindicatelor minerilor și 
conducerea minelor”.

Subliniind extinderea mișcării 
greviste, presa franceză relevă 
cauzele economice și sociale care 
o determină. „Greva minerilor 
francezi a scos la iveală puterni
ca revoltă a unei întregi catego
rii de oameni ai muncii — 
nerii — care în prezent își 
existența nesigură” — scrie 
tidianul francez „Combat”, 
nil subliniază că adevăratele
ze ale actualelor nemulțumiri 
trebuie să fie căutate în politica 
generală a guvernului, care spri-
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Dificultățile economiei britanice
Relatările cotidianului francez „Les Echos"

După cum informează 
dianul francez „Les 
hos", deficitul comerțului 

exterior al Angliei s-a agravat în 
mod considerabil în cursul lunii 
trecute, ca urmare a sporirii im
porturilor în comparație cu ex
porturile. Potrivit datelor statis
tice din sursă britanică, scrie 
„Les Echos", deficitul comerțului 
exterior al Angliei s-a cifrat la 
45 000 000 lire sterline față de 
40 000 000, cit înregistrase cu o 
lună înainte.

„Partea sumbră a tabloului — 
scrie „Les Echos" — rezultă din 
creșterea nemăsurată a importu
rilor, care au fost cu 19 milioa
ne lire sterline mai mari decît în 
luna ianuarie". în ciuda faptului 
că experții susțin că
tendință este sezonieră, datorîn- 
du-se „iernii grele", „este puțin 
probabil — scrie „Les Echos" — 
ca situația să se îmbunătățească 
în cursul următoarelor luni cînd 
acești factori vor dispare"

coti-
Ec-

această

„Les Echos'9 subliniază că 
dezechilibrul „persistent" pune 
noi probleme economiei Marii 
Britanii care, după cum se știe, 
se zbate în mari dificultăți, mai 
ales acum în preajma momentu
lui cînd ministrul de finanțe al 
Angliei, Maudling, se pregătește 
să elaboreze noul buget al țării. 
Se naște întrebarea, scrie ziarul, 
cum va reuși Maudling să con
vingă că noul buget va fi un bu
get capabil să-i încurajeze 
producătorii englezi pentru
produce mai mult pentru export, 
cînd Anglia înregistrează tot 
mai mari pierderi de pe urma 
creșterii importurilor. O încer
care de a mări exporturile în 
dauna importurilor, relevă ace
lași ziar, este privită cu îndoială 
chiar de către guvernul britanic, 
nehotărît în a alege o cale care 
să soluționeze această problemă 
mai ales că, în prezent, industria 
britanică înregistrează o îngrijo-

rotoare pierdere de comenzi. Nu
mai în anul trecut comenzile 
adresate industriei engleze au în
registrat o scădere de 23,3 mili
oane lire sterline.

belgiene și italiene, oficialități 
ale postului de radio și televi
ziune din Geneva, Lugano, 
membri ai corpului diplomatic.

Au asistat, de asemenea, 
George Macovescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe 
al R. P. Romine, conducătorul 
delegației române la lucrările 
Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare, Vasile Dumi
trescu, ambasadorul R. P. Ro
mine la Berna și alții.

Concertul, care a fost trans
mis de postul de radio Geneva 
și retransmis de o serie de 
posturi de radio din Paris, 
Bruxelles și Luxemburg, s-a 
bucurat de un mare succes 
fiind considerat ca un adevă
rat eveniment muzical.

In aplauzele publicului, re
gina Marie-Jose a înmânat 
compozitorului Anatol Vieru 
premiul și diploma decernate 
de către juriu. In cinstea arti
știlor romîni a fost oferită o 
recepție.

Presa elvețiană relevă cali
tățile deosebite ale lucrării lui 
Anatol Vieru și măiestria arti
stică a interpretului ei, violon
celistul Vladimir Orlov. „Suc
cesul de miercuri seara al ar
tiștilor romîni — scrie în le
gătură cu aceasta ziarul „La 
Suisse" — se datorește fără în
doială vigoarei, expresivității, 
ritmicii și lirismului izvorîte 
din tradițiile folclorice pe care 
Anatol Vieru le-a folosit în 
pera sa".

încheierea tratativelor

O-

pe
a

dintre R.A.U. și AlgeriaCAIRO 28 (Agerpres). — A- genția France Presse anunță că la Cairo au luat sfîrșit tratativele dintre delegațiile guvernamentale ale R.A.U. și Republicii Algeriene Democratice și Populare.-După cum relatează agenția citată, în comunicatul comun dat publicității la 28 martie se arată că Algeria sprijină eforturile întreprinse în creării unității arabe, părți s-au angajat să mișcarea de eliberare teritoriile aflate încă minația străină, de pe continentul african.Condamnînd Franța pentru efectuarea experienței cu arma nucleară în Sahara, cele două delegații declară; „R.A.U. și Algeria se pronunță cu hotă-

vederea Ambele sprijine în toate sub do-

rîre împotriva încercărilor de a transforma Algeria sau oricare alt teritoriu african într-un poligon pentru efectuarea de experiențe nucleare", în încheiere, comunicatul subliniază hotărîrea celor două țări de a acționa în vederea întăririi și pe mai departe a unității țărilor a- rabe.Corespondenții agențiilor occidentale de presă anunță că președintele Nasser a acceptat invitația de a vizita Algeria în cursul lunii mai.în dimineața zilei de 28 martie, delegația guvernamentală algeriană în frunte cu ministrul Apărării Naționale, H. Bumedienne, a părăsit Cairo plecînd cu avionul la Bagdad.

jină pe monopoliști în detrimen
tul oamenilor muncii.

Cel de-al IV-lea plan (în Fran
ța există, îneepînd din 1946, un 
așa-numit plan de ansamblu pen
tru modernizarea și echiparea e- 
conomică a metropolei, care fi
xează o serie de obiective gene
rale, în limitele economiei capi
taliste — n.r.), prevede că pînă 
în 1970 bazinele carbonifere 
Nord și Pas-de-Calais își vor re
duce producția cu mai mult de 
jumătate. Mai multe zeci de mii 
de mineri nu vor mai avea de 
lucru. Acest plan acordă priori
tate altor surse de energie decît 
celor naționale : petrolului alge- 
rian, gazului și cărbunelui im
portat. în ce privește producția 
națională de cărbune, aceasta tre
buia să fie redusă cu 9 la sută 
în șase ani. în loc de șase ani, 
însă producția a fost redusă cu 
această cifră numai într-un an. 
Aceasta deoarece Consiliul mi
nisterial al Pieței comune a pre
văzut ca pînă în 1970 producția 
de cărbune, inclusiv numărul mi
nerilor, să fie redus în Franța la 
jumătate.

Declinul industriei carbonifere 
a dus la scăderea salariilor mi
nerilor la nivelul sau chiar sub 
nivelul celorlalte categorii de oa
meni ai muncii. Dacă înainte de 
1958 minerii cîștigau cu 20 la 
sută mai mult ca metalurgiștii, 
în prezent veniturile lor sînt in
ferioare cu 10—11 Ia sută. în 
1958 a fost abrogat articolul 12 
din statutul minerilor, care pre
vedea o anumită indemnizație 
peste salariu. Motivul invocat a 
fost că în ciuda reducerii numă
rului minerilor, prețul cărbune
lui era foarte ridicat. Totuși, a- 
rată ziarul „Combat”, în 1959 
bazinele carbonifere Nord și Pas. 
de-Calais au adus venituri în va
loare de 50 milioane franci.

„Combativitatea minerilor este 
remarcabilă, se arată într-un alt 
articol, publicat de „France Ob- 
servateur”. Ea tinde să se dez
volte și mai mult. Dacă guvernul, 
a declarat Henri Martel, pre
ședintele Federației minerilor, 
contează pe slăbiciunea noastră, 
el se înșeală. El nu ne va infrin
ge prin foame. Atrăgînd atenția 
asupra amplorii extraordinare pe 
care a căpătat-o mișcarea reven
dicativă în Franța, săptămînalul 
citat continuă : Guvernul, care 
nu a vrut să rezolve conflictul 
minerilor de la începutul său, 
acum trebuie să facă față unor 
revendicări globale ale tuturor 
oamenilor muncii”.

Parlamentari britanici

cer amnistierea deținuților 

politici greciLONDRA 28 (Agerpres). — După cum transmite agenția Reuter, 44 de membri ai parlamentului britanic care reprezintă opoziția laburistă, au înaintat la 28 martie un proiect de rezoluție în Camera Comunelor prin care propun ca guvernul Angliei să facă un demers pe lingă guvernul grec pentru amnistierea generală a deținuților politici greci.Din relatările agenției reiese că semnatarii proiectului de rezoluție cer ca guvernul grec să acorde imediat o amnistie generală a celor peste 1100 de deținuți politici, printre care femei și numeroși veterani ai rezistenței antifasciste, aruncați în închisori cu 18 ani în urmă. „Mulți dintre deținuți, se spune în proiectul de rezoluție, au îmbătrînit între zidurile închisorilor, iar starea sănătății lor este foarte gravă

Aspect de la demonstrația studenților belgieni de ia Bruxel
les. Ei au cerut democratizarea învățămîntului, asigurarea tra
tamentului medical gratuit pentru studenți, acordarea de burse 

pentru studenții săraci.

Clica militară sud-coreeană 
în impas

„Cartea

anual 
de 

pînă în 
să creas-

• MOSCOVA. Editura
pentru literatură beletristică 
din Moscova a publicat într-un 
tiraj de 30 000 de exemplare 
culegerea „Locul unde nu s-a 
intîmplat nimic..." care cu
prinde 13 schițe și povestiri 
ale lui Mihail Sadoveanu.

Autorul prefaței, scriitorul 
sovietic Iuri Kojevnikov, îl ca
racterizează pe Mihail Sado
veanu ca pe o „figură excep
țională în literatura romînă". 
„Cărțile sale au creat un pod 
larg între două perioade isto
rice — creația Iui Sadoveanu 
începe în secolul XIX și își 
atinge culmea în perioada 
construcției vertiginoase a so
cialismului în Romînia".

BONN. — Ziarul „Well 
Arbeit”, organ al Uniunii sindi
catelor din Germania occidenta
lă, scrie despre urmările grave 
pe care Ie va avea embargoul in
stituit de guvernul vest-german 
privind livrările de țevi de oțel 
către Uniunea Sovietică.

„în rîndul muncitorilor conti
nuă să se manifeste o neliniște 
crescîndă, relevă ziarul. Ei se 
tem, printre altele, de reducerea 
salariilor ca urmare a reducerii 
timpului de lucru, determinată 
de embargoul instituit de gu
vern”.

lui de a respinge revendicările cadrelor didactice din Anglia privitoare la majorarea salariilor. Intr-o declarație dată publicității asociația a declarat că va sprijini orice acțiune a Comitetului executiv al Sindicatului național al cadrelor didactice din Anglia în a- părarea drepturilor membrilor săi.

O familie de sud-vietnamezi audngată de către trupele dierniste

LONDRA. — Conservatorul Drayson, membru al parlamentului, luînd cuvîntul la 27 martie la conferința organizată de Camera de din Westminster a că Anglia nu trebuie să ră- mînă în urma altor țări în ceea ce privește dezvoltarea legăturilor comerciale cu țările socialiste. După cum re- latează ziarul „Financial Times", Drayson a subliniat că comenzile primite din partea țărilor socialiste „sînt deosebit de avantajoase".

comerț declarat

® MOSCOVA. — In Uniunea 
Sovietică sînt produse 
peste o sută de milioane 
discuri. Se prevede ca 
anul 1965 producția lor 
că și mai mult.

Organizația unională 
în lume”, care se ocupă cu ex
portul de discuri, întreține rela
ții comerciale cu 150 de firme 
străine. O deosebită căutare au 
pe piața mondială discurile cu 
înregistrări de muzică clasică 
rusă și muzică simfonică sovieti
că, melodii populare sovietice, 
arii din opere și cîntece inter
pretate de cîntăreți sovietici.

o LONDRA. Asociația, cadrelor didactice din Manchester protestează cu hotărîre împotriva încercărilor guvernu-

MOSCOVA. — In Uniunea Sovietică a fost realizată o ultracentrifugă specială care permite oamenilor de știință să pătrundă în microunivers, nu numai ca simpli spectatori ai proceselor care se produc a- colo, ci într-o oarecare măsură și ca stăpînitori ai acestor procese.Ultracentrifuga permite să se mărească de sute de ori greutatea particulelor minuscule ale substanțelor, moleculelor, părților de molecule. Inima instalației o constituie rotorul, care se mișcă în vid cu o viteză de 65 000 rot/min. în corpul rotorului este fixată o eprubetă dintr-un aliaj foarte rezistent, conținînd o soluție din substanța cercetată. După ce eprubetă este pusă în mișcare, greutatea particulelor din soluție crește de 300 000 de ori. Cele mai grele încep să se miște mai

ale patrioților 
sud-vietnamezi

SEUL 28 (Agerpres). — In- 
cercînd să pună capăt gravei 
crize ce frământă Coreea de 
sud în ultimele zile, clica mi
litară sud-coreeană a înscenat 
la 27 martie, la Seul, o așa- 
zisă „conferință a poporului”, 
la care au luat parte numai 
reprezentanții partidelor și 
organizațiilor fidele regimului 
de dictatură militară, instituit 
de generalul Pak Cijan Hi. Ea 
a fost boicotată de liderii po
litici adepți ai unui regim ci
vil. Corespondentul agenției 
U.P.I. relatează că atmosfera 
care a domnit la această conferință s-a caracterizat prin 
dezordine, discursuri violente 
și confuze. La lucrările ei nu 
a luat parte dictatorul Pak Ci
jan Hi. 
primul 
Chul.

După

Ea a fost prezidată de 
ministru, Kim Hyun

ce primul ministru a

fost întrerupt de mai multe 
ori de unii dintre participanții 
la conferință, a luat cuvîntul 
un membru al guvernului, ge
neralul Cho Shi Hyung, care 
a expus planul guvernului de 
rezolvare a actualei crize prin 
organizarea unui referendum 
în vederea aprobării planului 
de prelungire a regimului mi
litar cu încă patru ani.

Participanții la conferință nu 
au reușit să ajungă la o solu
ție definitivă cu privire la re
zolvarea actualei crize, rezul
tatele ei fiind foarte confuze.

Corespondentul agenției 
Reuter subliniază că numai cu 
puțin timp înainte de începe
rea conferinței, liderii politici 
civili, adversari ai prelungirii 
regimului militar, și-au rea
firmat intenția de a continua 
lupta împotriva planului dic
tatorului Pak Cijan Hi.

SAIGON 28 (Agerpres). — După 
cum anunță corespondentul agen
ției U.P.I., partizanii sud-vietna
mezi au întreprins la 27 martie o 
nouă incursiune asupra unui avan
post al detașamentelor de pedep
sire dierniste, situat la 75 mile de 
Saigon (Delta fluviului Mekong). 
Patrioții sud-vietnamezi au luat 19
prizonieri și au capturat mai multe ' ■ 
arme și muniții, alungîndu-j toto
dată pe diemiști din acest ava.n- 
post.

Acesta, scrie corespond,intui 
U.P.I., a fost al treilea atac încu
nunat de succes întreprins dre par
tizanii sud-vietnamezi în decurs de 
numai o săptămînă.

Corespondenții agențiilor je pre
să semnalează ciocniri între forțe
le patriotice și trupele dierniste 
conduse de ofițeri americani în
tr-o serie de alte regiuni ,’ale țării. 
Astfel, la nord de Saigoii, lingă 
localitatea Tay Ninh și >'n provin
cia Ba Xuyen, partizanii au atacat 
un nou punct fortificat Al trupelor 
dierniste. 15 soldați diemiști au 
fost uciși, 14 răniți, iar’alți 24 tă
cuți prizonieri. Partizanii au cap
turat mai multe arme. >

Puternice lupte au abut loc și 
în provincia Vinh Bin'ă, la sud- 
vest de Saigoii, precum și în pro
vincia Kien Phon, la granița cu 
Cambodgia, unde truMele dierniste 
au fost însoțite de puternice forțe 
aeriene americane.

/

TIRI • SCURTE ȘTIRIrepede, iar cele mai ușoare — mai lent. Se creează astfel posibilitatea de a le separa unele de celelalte, iar apoi de a le studia.
• TUNIS. -—■ La 28 martie la 

Tunis s-a deschis cel de-al IX-lea 
Congres al Uniunii generale a 
oamenilor muncii din Tunisia.

în cadrul conferinței de presă 
organizată la Fort Lamy, președin
tele Republicii Ciad a motivat a- 
ceastă măsură prin situația creată 
in țară ca urmare a descoperirii 
activității subversive desfășurată 
de unii membrii ai guvernului și 
ai parlamentului.

<
din închisoare pe itermen de 
șase luni, din motive de „sănă
tate", să fie internat; în spital și 
pus sub paza poliției.

• SOFIA. — Dirijorul Iosif Conta a prezentat primul său concert din cadrul turneului său la Sofia, la pupitrul chestrei Simfonice a leviziunii Bulgare, cursul capelei corale nov“. Programul a uvertura „Egmond" și simfonia 9-a de Beethoven. Concertul care a fost televizat și radiodifuzat s-a bucurat de un deosebit succes.Dirijorul romîn Iosif Conta care întreprinde un turneu de concerte în R. P. Bulgaria, va apare marți 2 aprilie a.c., pentru a doua oară în fața publicului din capitala Bulgariei, de astă dată cu un program cuprinzînd lucrări de compozitori contemporani.

Or-Radiote- cu con- „Obrete- cuprins

• FORT LAM.Y (Republica Ciad). 
— La 28 martie, președintele Repu
blicii Ciad; Francois Tombalbaye, 
a anunțat dizolvarea 'Adunării Na
ționale.REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scînteii”, Tel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii”,

ACCRA. — Larga opinie pu
blică din țările africane condam
nă detonarea de către Franța a 
armei atomice în Sahara și cere 
să se pună capăt acestor expe
riențe pe continentul african.

Aceste experiențe, scrie ziarul 
ghanez „Evening News”, atrag 
după sine consecințe periculoase 
pentru oameni, inclusiv pentru 
generațiile care nu s-au născut 
încă.

Ziarul subliniază că în acțiu
nea sa Franța a fost și este 
sprijinită de puterile occidentale 
neocolonialiste.

© ANKARA. — Situația poli
tică din Turcia devine încordată. 
Demonstrațiile studențești din 27 
martie au crescut în amploare.

Consiliul de Miniștri al Tur
ciei a analizat într-o ședință ex
traordinară situația care s-a creat 
în țară. Intr-un comunicat al gu
vernului dat publicității la An
kara, anunță corespondentul din 
capitala Turciei al agenției Asso
ciated Press, se arată că a fost 
emis un decret în virtutea căruia 
fostul președinte Bayar, eliberat

• CAPETOWN. Intr-o scrisoare 
dată publicității în numărul din 
28 martie, redactorii săptămânalu
lui progresist sud-african ,,Spark" 
care apare la Capetown au făcut 
cunoscut că acesta este ultimul nu
măr, după care publicația își înce
tează apariția.

Explicînd motivele aceste hotă- 
rîri, redactorii publicației amintite 
au subliniat condițiile grele in care 
sînt nevoiți să lucreze din cauza 
cruntelor represiuni Ia care au 
fost supuși colaboratorii săptămi- 
nalului de către guvernul rasist 
sud-african. în acest sens sînt a- 
mintite decretele date publicității 
luna trecută de către ministrul de 
justiție Vorster, potrivit cărora 
principalii colaboratori ai publica 
ției au fost trecuți pe lista persoa 
nelor interzise. Ei au fost lipsiți de 
dreptul de a mai colabora la a- 
ceasta publicație sau la oricare 
altă publicație de pe teritoriul Re
publicii Sud-Africane.

• AMMAN. — După cum anun
ță agenția France Presse, la 23 
martie a fost dată publicității la 
Amman componența noului guvern, 
iordanian.

Cu formarea guvernului, după 
cum s-a mai anunțat, a fost însăr
cinat unul din foștii prim miniștri, 
Samir El Riiai, care pe lingă func
ția de prim ministru cumulează și 
funcția de ministru de război.


