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Ritm intens 
la semănat!

e inginerul Ion 
Turcanu și pe to
varășul Jenică O- 
prea, președintele 
G.A.C. din comuna 
Bozieni, i-am întîl- 
nit pe cîmp, depar

te de sat. Tractoriștii Constan
tin Raicu și Mihai Turcuînsă- 
mînțau porumbul cu semănăto- 
rile mecanice, la brigada Cră- 
iești. Aproape 100 de atelaje 
pregăteau terenul pe Dealul 
Iucșei, iar in partea opusă, pe 
dealul Boleacului, 400 de colec
tiviști puneau porumbul cu 
sapa. Aproape jumătate dintre 
ei erau tineri. Inginerul, pre
ședintele, brigadierii controlea
ză mereu calitatea lucrării, au 
grijă mai ales de asigurarea 
densității și distanței normale 
dintre plante. Ritmul în care se 
lucrează este bun. în cîteva 
zile aici s-au însămînțat cu po
rumb 600 de hectare din cele 
800 planificate.

La G.A.C. Negrești se lucrea
ză, de asemenea, cu spor. Trei 
semănători mecanice, cîteva 
zeci de atelaje și numeroși co
lectiviști seamănă de zor, de
pășind viteza de lucru planifi
cată. La 3 mai aici mai rămă
seseră de însămînțat 10 hectare 
din cele 487 prevăzute în plan.

Sînt și alte exemple bune de 
organizare a muncii, de folosire 
a tuturor posibilităților pentru

urgentarea însămînțării porum
bului.

Pînă la 3 mai în raionul Ne
grești fuseseră semănate cu po
rumb 14 800 de hectare din cele 
17 000 planificate. Realizările 
puteau fi mult mai bune. Rămî- 
nerea în urmă se datorește ne- 
folosirii tuturor posibilităților 
existente. Era prevăzut ca în 
actuala campanie agricolă să 
lucreze 207 tractoare și peste 
2 200 de atelaje ale G.A.C.; nu 
au lucrat însă toate. La gospo
dăria colectivă din Valea Ursu-

Raid în raionul 
Negrești

lui, de exemplu, au fost folosite 
zilnic abia un sfert din cele 102 
atelaje. Tractoarele (18 la nu
măr) pierd timp prețios cu 
deplasarea la sediul gospodăriei 
colective pentru alimentare, 
deoarece n-a fost organizat 
transportul carburanților la 
cimp, la capătul tarlalelor.

La G.A.C. din comuna Vultu
rești, acum cîteva zile în urmă 
nu lucra decît o singură semă
nătoare din cele 9 existente, 
deși terenul era pregătit pe o 
suprafață de 200 de hectare. 
Cauzele ? Unei semănători ii 
lipsea o bucșă, alteia o roată,

Au început însămințatul orezului
Gospodăriile colective, cultivatoare de orez din regiunea 

Crișana au început însămînțarca acestei plante. Colectiviștii din 
Salonta, de exemplu, au însămînțat într-o singură zi întreaga 
suprafață de peste 40 ha destinate acestei culturi.

In regiune se fac lucrări de amenajare pe ultimele suprafețe 
ce se vor însămînța în primăvară cu orez. Unitățile agricole 
socialiste din regiune extind în acest an orezăriile pe o supra
față de peste 500 ha.

(Agerpres)

Au terminat insămințările
culturilor de primăvară

Unitățile agricole socialiste 
din regiunea Ploiești au termi
nat însămîntarea culturilor de 
primăvară pe întreaga supra
față de aproape 300 000 de ha. 
Organizarea muncii în două 
schimburi la un număr sporit 
de tractoare si folosirea din 
plin a fiecărei zi bună de lu
cru au făcut ca lucrările să se 
execute într-un timp scurt și 
în condiții agrotehnice supe
rioare. în prezent, lucrătorii

de pe ogoare însămînțează cu 
legume ultimele suprafețe pre
văzute și se pregătesc intens 
pentru însămînțatul orezului.

Colectiviștii din raioanele 
Mizil, Buzău, Rîmnicu Sărat și 
Tîrgoviște, unde sfecla de za
hăr și floarea-soarelui au răsă
rit și se dezvoltă bine, fac lu
crări de întreținere.

(Agerpres)

Muncitor

Sîmbătă 4 mai 1963

Un nou element prefabricai 
esle adus în depozitul de 
produse finite al întreprin
derii de prefabricate din 
Brașov. In curînd el va fi 
expediat pe unul din șantie

rele de construcții.

muzicalii
GALAȚI — (De la corespon

dentul nostru). —
La Școala profesională a 

Combinatului siderurgic Ga
lați a luat ființă, din inițiativa 
conducerii școlii și a organiza
ției V.T.M., un curs de inițiere 
muzicală. La ciclul de concer- 
te-lecții s-au înscris peste 400 
de elevi.

Recent a și avut loc primul 
concert-lecție cu tema : muzi
ca populară. După lecție elevii 
au audiat un frumos program 
de muzică populară romînea- 
scă susținut de Filarmonica 
de stat din Galați. Concertul 
s-a bucurat de un deosebit 
succes.

La Fabrica de mase plastice 
București au fost asimilate în 
acest 'an noi sortimente de pro
duse. O parte din acestea au 
intrat în fabricație de serie. 
Așa, de exemplu, gama 
discurilor din reion pentru ma
șina de semănat porumb, 
s-a lărgit de la trei, cîte se fa
bricau anul trecut, la 21 în a- 
cest an. Greutatea unui disc 
din reion este de aproximativ 
10 ori mai mică decît cea a 
unuia fabricat din fontă.

A fost îmbogățit, de aseme
nea. sortimentul de țevi din 
policlorură de vinii folosite în 
construcții si hidroameliorații. 
In prezent, aici se produc țevi 
cu diametrul de 125, 140, 160 și 
200 mm, care se utilizează la

alimentarea cu apă, Ia instala
țiile tehnologice pentru trans
portarea lichidelor corozive etc.

Pînă Ia această dată colec
tivul fabricii a produs peste 
300 000 discuri din reion și di
ferite țevi pentru hidroamelio
rații care au înlocuit mai mult 
de 300 de tone de fontă.

Pe lingă sortimentele fabri
cate. în mod curent, în.acest 
an vor mai intra în fabricație 
zeci de produse ca : piese noi 
pentru frigidere și mașini de 
spălat rufe, pentru instalații 
tehnologice, un nou tip de 
cască pentru mineri, rezistență 
mărită la șoc si altele.

(Agerpres)

Concursurile „Vasile Alecsandri“ 
și „Ion l/idu“ — ediția 1963

Fier vechi
■ ■oțelăr iilor

Un tren marșrut 
încărcat cu . peste 
600 tone de fier 
vechi a plecat zilele 
acestea din Turnu 
Severin spre Reșița. 
De la începutul a- 
nului, tinerii din re
giunea Oltenia , au 
expediat oțelăriilor 
patriei 2 800 tone de 
fier vechi. Cele mai 
mari 
fost strînse de ti
nerii de la Uzina 
„Electroputere”, De
poul C.F.R. Cra- 
iova, Uzinele me
canice Turnu Seve
rin, Schela de ex
tracție Țicleni și de

contităti au

comunele 
Caracal, 
Craiova,

cei din 
raioanelor 
Tg. Jiu, 
Gilort.

Organizațiile de 
tineret din orașele 
Oradea, Dr. Petru 
Groza și Beiuși 
și-au depășit anga
jamentele luate, pri
vind colectarea fie
rului vechi. La acea
stă acțiune au parti
cipat, de asemenea, 
numeroși cetățeni, 
mobilizați de depu
tății sfaturilor popu
lare. Ca urmare, de 
la începutul anului 
și pînă acum, din 
orașele și satele re-

giunii Crișana au 
fost expediate oțelă- 
riilor de la Reșița 
și Hunedoara peste 
4 000 tone de fier 
.vechi.

O largă acțiune 
de colectare a fieru
lui vechi se desfă
șoară și în celelalte 
regiuni ale tării. Fe
roviarii din unită
țile Direcției regio
nale C.F.R. Cluj, de 
pildă, au colectat în 
primul trimestru 
peste 2 100 tone de 
fier vechi, evidenți- 
indu-se muncitorii 
din unitățile de va
goane și întreținere.

iar celelalte șase nu aveau 
discurile corespunzătoare cali- 
brului seminței folosite.

Asemenea situații am întîlnit 
și în alte gospodării colective 
din raion.

Există toate condițiile ca în- 
sămînțatul să se termine în in- 
tieg raionul într-o zi-două. 
Pentru aceasta însă este ne
cesar să fie folosite toate tor
țele prevăzute în planul de or
ganizare a muncii la semănat. 
Pe de o parte, conducerea sta
țiunii de mașini și tractoare să 
ia fără întîrziere măsuri pentru 
înlocuirea discurilor necores
punzătoare, pentru remedierea 
urgentă a defecțiunilor acci
dentale Ia mașini, prin folosirea 
mai judicioasă a alelierelor-mo- 
bile. Pentru a-i ajuta pe meca
nizatori, colectiviștii să asigure 
tiansportul la cimp al carbu
ranților și lubrifianților. Vite
za de lucru poate spori mult 
prin folosirea, alături de trac
toare, a tuturor atelajelor pro
prietate obștească și prin semă
natul cu sapa. La această ac
țiune, organizațiile U.T.M. din 
G.A.C. au datoria să-i mobilize
ze pe toți tinerii colectiviști.

In scopul efectuării lucrări
lor la un nivel agrotehnic co
respunzător — dată fiind și 
diversitatea mijloacelor folosi
te la semănat — este necesară 
prezența zilnică în mijlocul co
lectiviștilor și mecanizatorilor a 
celor 40 de ingineri și tehnici
eni din raion, a brigadierilor, 
care să dea operativ îndrumă
rile necesare și să verifice, prin 
sondaje repetate, calitatea lu
crărilor.

C. SLAVIC
corespondentul 

„Scinteli tineretului“ 
pentru regiunea Iași

Foto: AGERPRES Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă 
organizează, prin Casa 
centrala a creației 
populare, ediția 1963 a 
concursurilor anuale 
„Vasilc Alecsandri" și 
„Ion V'idu".

Concursurile au me
nirea să contribuie la 
stimularea muncii dra
maturgilor și compozi
torilor în vederea creă- 

| rii de noi piese într-un 
act și cîntece de masă 
cu tematică contem
porană pentru îmbogă
țirea continuă a reper
toriului formațiilor tea
trale și muzicale de

amatori de Ia orașe și 
sate.

La concursuri se pri
mesc piese într-un act 
în proză sau versuri, 
piese corale și pentru 
soliști.

Autorilor celor mai 
bune piese de teatru 
într-un act și ai 
pieselor într-un act 
destinate teatrului de 
păpuși, autorilor mu
zicii și versurilor lu
crărilor corale și so
listice lj se vor acorda 
premii și mențiuni. 
Pentru cea mai bună 
piesă inspirată din 
lupta clasei muncitoa-

re pentru desăvârșirea 
construcției socialiste, 
și pentru cea mai bună 
piesă inspirată din 
munca țărănimii colec
tiviste pentru înflori
rea agriculturii socia
liste, ca și pentru cea 
mai bună lucrare co
rală dedicată celei 
de-a XX-a aniversări a 
eliberării patriei noas
tre se vor decerna 
premii speciale.

Termenul de preda
re a pieselor este 1 
septembrie 1963, iar • 
cel al lucrărilor muzi
cale 1 august 1963.

0 nouă linie aeriană: 
București-Caransebeș
In ziua de 3 mai s-a deschis 

noua linie aeriană București- 
Caransebeș. Pe această linie 
vor circula avioane de pasa
geri IL-14 care vor asigura 
populației din centrele indu
striale Reșița. Oțelul Roșu și 
altele legături cu Capitala.

Avionul pleacă din Bucu
rești spre Caransebeș la ora 
17,45 cu escală la Craiova la 
ora 18,25 și sosește la destina
ție la ora 19,20. Din Caran
sebeș pleacă la ora 6,30 cu es
cală la Craiova la 7,10 și so
sește pe aeroportul Băneasa 
la 8,05.

Cerc
al prietenilor 

teatrului
La Oradea a luat ființă un 

cerc al prietenilor teatrului, 
inițiat de colectivul Teatrului 
de stat din localitate. Membrii 
cercului și-au propus să stator
nicească o strînsă legătură în
tre spectatori si colectivul tea
trului, să ajute la elaborarea 
repertoriului acestuia. La pri
ma consfătuire ei au făcut nu
meroase propuneri privind îm
bunătățirea activității teatrale. 
Printre acestea se numără or
ganizarea periodică a unor ma- 
tinee literare, prezentarea unor 
spectacole-lecții pentru artiștii 
amatori din regiune etc.

[ (Sărțr I 

în pag. a ll-a

I* Viitorii mecaniza- _ 
toii Ia practică.

I
I
I

Iw nxemptui iruniași. 
lor.

I» A lost prietenul _ 
meu (Carnet cinemato-1 

I grafic).
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Fire și țesături peste plan
Texțiliștii de la . Fabrica „Țe

sătura" Iași, au obținut o sea
mă de realizări importante în 
producție. Ca urmare a muncii 
entuziaste desfășurată de co
lectivul fabricii, precum și a 
aplicării unor măsuri tehnico- 
organizatorice, de la începutul 
anului s-au produs peste plan 
13 200 kg de fire și peste 17 000

m p de țesături de calitate su
perioară.

Numai în primele două de
cade ale lunii aprilie, intensi- 
ficînd întrecerea socialistă, 
harnicii textiliști au reușit să 
producă cu 500 kg fire și 1 700 
m p țesătură peste prevederile 
planului,

I* Ce iei de prieteni 
ai cărții să fim ?

| • Poșta redacției.

în pag. a lll-a

- • Exemplul fruntași.

Bun venit secretarului
general ai O.N.U., U Thant

Legătura cu producția 

in cercetarea științifică studențească
— Vă rugăm, tovarășe rector, 

să ne spuneți care este scopul or
ganizării seminariilor naționale 
științifice studențești ?

— Au trecut 12 ani «le cînil 
în institutele <le învățămînt su
perior s-au pus bazele unei noi 
activități: cercetarea științifică 
efectuată dc studenți. Importan
ța acestei noi activități a crescut 
an dc an, a atras un număr din 
ce în ce mai mare de studenți. 
I)e la 151 cercuri științifice stu
dențești, cîte existau în anul 
1951, s-a ajuns, în anul univer
sitar 1963, la 728 cercuri științi
fice în care activează peste 
13 000 studenți. Munca în aceste 
cercuri, după cum a dovedit fru
moasa experiență acumulată pînă 
acum, îi obișnuiește pe viitorii 
specialiști să cunoască îndeaproa. 
pe „secretele” și satisfacțiile ac
tivității de cercetare științifică, 
le dezvoltă pasiunea pentru cer
cetare. Numai în acest an uni
versitar, sub îndrumarea atentă a 
4 000 de cadre didactice, studen
ții au luat în cercetare aproape 
3 000 de teme, majoritatea cer
cetărilor fiind efectuate în colec
tive largi.

în scopul stimulării acestei 
bogate și rodnice activități, în 
scopul selecționării celor mai 
bune lucrări de cercetare, Mini
sterul Învățămîntului, în colabo
rare cu Uniunea Asociațiilor Stu
denților din R.P.R., organizează,

o dată la doi ani, seminarii na
ționale științifice studențești.

— Dumneavoastră, tovarășe 
rector, ați fost președintele se
minarului care s-a desfășurat 
anul acesta la București. Ce ne 
puteți spune cu privire la refe
ratele prezentate în cadrul ace
stui seminar, cu privire la terne
le abordate de către tinerii cer
cetători ?.

mine Petroșani. Valoarea comu
nicărilor, atît ca prezentare cît 
și ca fundamentare științifică, a 
fos't superioară ultimului seminar 
național. Cele 38 de referate au 
conținut aspecte originale și, de 
cele mai multe ori, contribuții 
utile producției. Dintre acestea, 
zece referate aii fost premiate 
(s-au acordat trei premii I, pa
tru premii II, și trei premii III)

De vorbă cu tovarășul

prof. univ. Constantin Dincuiescu, 
membru corespondent al Academiei R.P.R., rector al Institu
tului politehnic din București, despre lucrările celui de-al 
III-lea Seminar științific național studențesc în problemele 

electrotehnicii, energeticii și electronicii.

— La București, seminarul na
țional științific studențesc a fost 
consacrat contribuției cercurilor 
științifice la rezolvarea unor pro
bleme practice de electrotehnică, 
energetică și electronică. La lu
crările acestui seminar 
s-a desfășurat pe două

—• care 
secții : 

electrotehnică-energetică și elec. 
tronică-telecomunicații — • au 
participat studenți de la cinci 
institute de învățămînt superior: 
Institutul politehnic București, 
Institutul politehnic Timișoara, 
Institutul politehnic Iași, Insti
tutul politehnic Brașov, Institutul 
politehnic Galați și Institutul de

iar 13 ref erate au primit men
țiuni. ’ '

în cele două , secții, lucrările 
prezentate au prilejuit discuții 
vii : au luat cuvîntul numeroși 
studenți, cadre didactice, specia
liști' din producție. Vorbitorii au 
subliniat faptul că majoritatea 
referatelor au dezvoltat proble
me dintre cele mai actuale : stu
dii asupra dispozitivelor de apel 
selectiv pentru instalații de dis
pecer radio-telefon, studii asu
pra construcției difuzoarelor-mi. 
nialură, rezolvarea problemelor 
de aeraj mipier cu ajutorul cal
culului matricial etc. Totodată,

ei au făcut propuneri privind 
îmbunătățirea unor comunicări 
prin cercetări ulterioare.

— în ce măsură au fost oglin
dite, în referatele, prezentate, 
problemele practice ale produc
ției ?

— Trebuie să vă spun că parli- 
cipanții la lucrări au fost impre
sionați de numărul mare de refe
rate al căror conținut era izvorît 
din cunoașterea procesului de 
producție și care dădeau soluții 
unor probleme importante ridi
cate de practica zilnică a muncii 
din fabrici și uzine. Unele lu
crări pot fi aplicate direct în 
producție. Menționăm numai cî- 
teva : „Metode pentru interpre
tarea măsurătorilor controlului 
de serie al mașinilor de induc
ție” (Institutul politehnic Timi
șoara), „Utilizarea calculului ma
tricial Ia studiul scurtcircuitelor 
în rețelele electrice” (Institutul 
politehnic București), „Construc
ția voltmetrniui cifric cu trau- 
zislori” (Institutul politehnic Ti
mișoara). Altele, deși nu pot fi 
aplicate deocamdată în practică, 
constituie un valoros material 
documentar ce poale fi ușor fo
losit și adaptat la anumite con
diții specifice. De asemenea, 
multe cercetări au condus la 
realizarea efectivă a unor apara
te sau instrumente de laborator, 
contribuind astfel la dezvoltarea 
bazei materiale a institutelor res
pective.

A atras atenția în mod deose
bit faptul că punctul de plecare 
al celor mai multe comunicări îl 
constituie întreprinderea în care 
studenții au efectuat practica în 
producție.

— Studenții Institutului poli
tehnic din București au fost pre
zent i și la lucrările Seminarului 
național științific de la Timișoa
ra., Care sînț rezultatele obținute 
de ei ?

— Lucrările de la Timișoara 
s-au desfășurat în cadrul a două 
secții : secția construcții de ma
șini și aparate și secția mecani
zarea, electrificarea și chimizarea 
agriculturii. La Timișoara slu-

A. VASILESCU
(Continuare în pag. a 3-a)

'Acordurile instrumentelor 
implinesc atmosfera sărbă
torească a primei zile de mai 

în Capitală
Foto : S. yiOREL

O imagine de la demonstra
ția oamenilor muncii din Iași

Foto : AGERPRES

Astăzi sosește în tara noastră, într-o vizită oficială, la invi
tația guvernului romîn, secretarul general al O.N.U.. U Thant.

Născut în anul-1909 în localitatea Pantanow, situată în 
apropierea capitalei Birmaniei-—Rangoon, U Thant a studiat 
la Facultatea de filozofie a Universității, din Rangoon, dedi- 
cîndu-se activității pedagogice. Ca specialist în probleme de 
educație, el devine membru al Comitetului Național de Edu
cație, iar apoi ia parte la reorganizarea învățămîntului bir- 
manez.

Activînd în Liga antifascistă ' a libertății poporului, U 
Thant s-a remarcat ca militant de seamă pentru indepen
dență, pentru eliberare.a patriei, sale, de sub jugul colonial, ca 
ziarist și publicist de prestigiu.

în anii următori, el îndeplinește pe rînd funcțiile de secre
tar al primului ministru, consilier și director general al ca
binetului premierului.

în această perioadă, U Thant desfășoară' o activitate poli
tică vastă, închinată luptei de independență și eliberare 
națională.a popoarelor. O expresie a acestei activități este 
participarea, ca membru al delegației birmane, la conferin
țele de la Colombo și la Conferința țărilor din Asia șj Africa 
din 1955 de la Bandung.

U Thant se face cunoscut, de asemenea, pentru activitatea 
sa de istoric și publicist. El este autorul unor volume dedi
cate problemelor de educație și istorie a Birmaniei.

în 1957, este numit reprezentant permanent al Uniunii Bir
mane la O.N.U., iar apoi, începînd cu cea de-a XII-a sesiune 
a Adunării Generale O.N.U., conduce delegația țării sale la 
sesiunile Adunării Generale a Națiunilor Unite.

în noiembrie 1961, U Thant a fost numit secretar general 
provizoriu al O.N.U., iar în noiembrie 1962, în urma recoman
dării Consiliului de Securitate, pe baza unui proiect de rezo
luție — printre autorii căruia se găsea și R. P. Romînă — 
Adunarea Generală O.N.U. îl alege în unanimitate secretar 
general al Organizației Națiunilor Unite, pînă în 1966.

Misiunea de înaltă răspundere a secretarului general al 
O.N.U. de a contribui la înfăptuirea nobilelor scopuri și prin
cipii ale Cartei Națiunilor Unite se bucură de atenția și apre
cierea generală.

Cu prilejul sosirii în R. P. Romînă, poporul romîn urează 
secretarului general al Organizației ■ Națiunilor Unite un 
călduros bun venit.



Viitorii

mecanizatori
la practică

I'
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trecut aproape o lună de zile de 
cînd cei 100 de elevi din anul II 
de la Școala de mecanici agricoli 
din Topraisar, asemenea tuturor 
colegilor lor din întreaga țară, au 
părăsit și nu pentru puțină vreme 
băncile școlii. Repartizați în trei

stațiuni de mașini și tractoare din raionul 
Negru Vodă — Topraisar, Albești și 23 August 
— ei continuă să învețe, să-și însușească cu
noștințele și deprinderile cerute de profesiu-

nea aleasă. Atîta doar că acum, în perioada 
de practică, locul sălilor de clasă, al labora
toarelor și atelierelor, l-au luat ogoarele gos
podăriilor colective, iar profesori și îndrumă
tori le sînt harnicii mecanizatori de la S.M.T. 
Despre felul cum este organizată practica 
celor 100 de elevi de la Școala de mecanici 
agricoli din Topraisar, despre munca ce se 
desfășoară în această etapă atît de impor
tantă în pregătirea viitorilor mecanizatori 
ne-au vorbit:

]
1
J

J 
)

j
Inginer AURELIA ȘERBAN, 

directorul școlii:

„învățînd din experiența a- 
nului trecut, ne-am străduit 
să pregătim din timp și cît 
mai bine cu putință toate con
dițiile, bine înțeles cele ce 
depindeau de noi, pentru buna 
desfășurare a practicii elevi
lor din anul II. Cu mult îna
intea plecării acestora spre 
S.M.T., colectivul didactic al 
școlii, pe baza programei a- 
nâlitice și consultîndu-se cu 
specialiștii din S.M.T. a întoc
mit un plan amănunțit privind 
conținutul întregii perioade de 
practică cuprinsă între 6 a- 
prilie — 26 iulie. în acest plan, 
din care cîte un exemplar am 
trimis fiecărui S.M.T. în care 
lucrează elevii noștri, au fost 
stabilite principalele cunoștințe 
pe care trebuie să și le însu
șească ei în timpul practi
cii, 
rile 
buie să participe elevii în 
mod efectiv. Este și firesc că 
indicațiile cuprinse în această 
programă pot și sînt modifi
cate și completate pe parcurs, 
în funcție de condițiile fiecă
rui S.M.T., de specificul bri
găzii în care lucrează elevii. 
De asemenea, elevii au fost 
îndrumați să-și pregătească 
caietele de practică, li s-a 
arătat cum să și le completeze, 
ca anume să noteze în ele. 
Pentru buna îndrumare a 
practicii, școala a repartizat la 
fiecare din cele 3 S.M.T. cîte 
un maistru, care stă în perma
nență cu elevii și îndrumă, 
împreună cu cadrele tehnice 
și specialiștii din S.M.T., în
treaga activitate a lor. în 
afară de aceasta am planificat 
ca și alte cadre didactice, și 
înț primul rînd inginerii care 
predau tehnologia meseriei și 
maiștri instructori, să efectue

ze cu regularitate vizite la 
locurile de practică, să contro
leze felul în care elevii se 
străduiesc să folosească cît 
mai deplin această perioadă 
importantă din procesul 
învățămînt“.

NICOLAE PETRESCU, 
rectorul S.M.T. „23

de

di- 
August”.

fac

s-au precizat și lucră- 
agricole la care tre-

„Cei 28 de elevi 
practica în brigăzile 
nizatori 
vor lucra 
Iii tot Ia 
saț’i, prin 
cît mai bine pregătiți. După o 
scurtă perioadă de cîteva zile, 
în care au făcut cunoștință cu 
preocupările 'din cadrul sta
țiunii, participînd la efectua
rea unor lucrări în ateliere, 
elevii au plecat la brigăzi în 
diverse gospodării colective, 
în cadrul unui instructaj, Ii 
s-a arătat șefilor de brigăzi 
cum trebuie să se ocupe de 
elevi, cum să-i ajute să-și în
sușească cît mai bine meseria, 
recomandîndu-le să-i reparti
zeze pe lîngă cei mai buni 
tractoriști din brigadă. Aceste 
lucruri s-au făcut în toate cele 
14 brigăzi care deservesc gos
podăriile colective din Moș
neni, Tuzla, Pecineaga, Costi- 
nești etc. Majoritatea tracto
riștilor și a șefilor de brigăzi 
îi ajută cu multă dragoste și 
conștiinciozitate pe viitorii lor 
tovarăși de muncă să deprin
dă bine meseria pe care și-au 
ales-o. Lucrările desfășurate 
în campania însămînțărilor de 
primăvară au permis ca elevii 
să-și poată însuși multe cu
noștințe. Și aceasta s-a făcut 
și se face în primul rînd prin 
participarea directă a lor la 
efectuarea acestor munci. A- 
proape toți elevii au executat

care
de meca- 

ale stațiunii noastre 
după absolvirea șco- 
noi. Sîntem intere- 
urmare, ca ei să fie

ei înșiși lucrări de discuit, 
grapa t, tăvălugiit, de pregătire 
a terenului în vederea însă
mințării culturilor prăși toare 
și a plantelor furajere, precum 
și de întreținere a culturilor 
de toamnă. în brigada a 8-a, 
condusă de Vasile Novac, și în 
alte brigăzi, pornirea tractoa
relor, alimentarea și întreți
nerea lor, precum și pregătirea 
și reglarea agregatelor sînt 
sarcini pe care le realizează 
elevii împreună cu mecaniza
torii. Unii mecanizatori ca 
Gheorghe Ungureanu, Ion Stă- 
noiu, Gheorghe Marin și alții 
lucrează tot timpul împreună 
cu elevii, explicîndu-le fiecare 
lucru, fiecare manevră sau re
glare pe care o fac, punîndu-i 
de multe ori să execute sin
guri asemenea lucrări. Tot ei 
Je controlează cu regularitate 
în fiecare dimineață caietele 
de practică și îi ajută să le 
completeze cu ceea ce este mai 
important 
nică. Nu 
care le-au fost repartizați fac 
de la o zi la alta pași tot mai 
mari î-n însușirea meseriei.

în cursul lunii mai, datorită 
și faptului că volumul de lu-

în activitatea zil- 
întîmplător elevii

La focul de tabără
al pionierilor

“Un semnal prelungit dl 
trompete si cinci pionieri —• 
președinți de unități — aprind 
un foc de vreascuri. Corul into
nează melodia „Tara mea de 
soare” de Marin Constantin. In 
jurul focului, un grup de co
pii de la Școala de 8 ani nr. 
141 execută o suită de dansuri 
populare românești...

Sîntem la focul de tabără 
organizat la Palatul pionierilor 
din Capitală cu prilejul Zilei 
tineretului din R.P.R. In mij
locul pionierilor au sosit oas
peți : scriitorii Octav Pancu- 
Iași și Mircea 
artista emerită Silvia Chicoș, 
interpretele de muzică popu
lară Lucreția Popescu și Au
relia Constantinescu din An
samblul folcloric al Sfatului 
Popular al Capitalei. Cîntecul, 
dansul și veselia au pus parcă 
stăpînire pe curtea Palatului 
din Cotroceni. In tot ce s-a fă
cut pentru ei, în bucuria copi
lăriei lor fericite, pionierii au 
simțit prezentă grija părin
tească a partidului. „Partidul 
e-n toate J în cele ce sînt / Și-n 
cele ce mîine vor rîde la soare” 
—■ au răsunat versurile recita
te de pioniera Dihtter Maria.

A. V.

Sîntimbreanu,
•»

„înțelegerea universului de 
idei și imagini al unei opere 
de artă este un proces com
plex, care nu se petrece nici
decum la întâmplare, oricum. 
Ca să pătrunzi în lumed de 
eroi care trăiesc între coper- 
țile cărții, ca să deslușești 
dincolo de fabula antrenantă 
prin acțiune adevărul tulbu
rător al ideilor și sentimente
lor transmise de scriitor după 
îndelungi eforturi creatoare, 
ca să ai sentimentul că tu în
suți devii mai bogat, pentru 
că artistul a scris anume pen
tru tine această carte, efortul 
tău de a înțelege trebuie să fie 
sprijinit de o orientare compe
tentă, de o acțiune de inițiere 
în specificul acestei arte mi
nunate a cuvîntului. Cartea 
nu dispune de o invitație, ori 
bilet de intrare, ca teatrul ori 
evncertul, ori filmul ori... 
Vreau să spun că efortul în 
vederea asimilării minunate
lor ei învățăminte presupune 
de la început o strînsă anga
jare, o tentativă mai perso
nală de a o parcurge. Ea nu te 
solicită, la început, prin ceea 
ce reprezintă de fapt. La tea
tru mergi prima oară minat 
de curiozitatea provocată de 
spectacol, de mirajul unei lu
mi pe care, așezat în fotoliu, 
o asiști. Treptat, te schimbi-

crări agricole se va reduce 
oarecum, vom face o exami
nare a elevilor penttru a ve
dea în ce măsură practica este 
eficientă și pentru a ști în ce 
direcție să ne concentrăm e- 
forturile în instruirea lor. în 
aceasta privință vom colabora 
strîns cu școala”.

VASILE BĂLĂNESCU, se
cretarul comitetului U.T.M. de 
la S.M.T. Topraisar.

„în cadrul ultimei adunări 
generale a organizației de 
bază U.T.M., ținută înaintea 
campaniei de primăvară, s-a 
discutat printre altele și des
pre practica elevilor școlilor 
profesionale, despre răspunde
rile ce ne revin nouă, utemiș
tilor din stațiune, în pregăti
rea și formarea viitorilor me
canizatori. Cînd aceștia au so
sit în stațiune, numeroși trac
toriști tineri au cerut șefilor 
de brigadă să le repartizeze 
elevi cu care să lucreze îm
preună și pe care să-i ajute 
să-,și însușească meseria. O 
problemă căreia îi acordăm o 
atenție deosebită este aceea a 
antrenării elevilor la viața de 
organizație, la preocupările u- 
temlștilor din cadrul brigăzi
lor. Acest lucru se realizează 
în brigăzile în care avem 
grupe U.T.M. (în celelalte, 
grupele de partid se ocupă cu 
deosebită grijă de educația e- 
levilor). în brigada nr. 9, con
dusă de Nicolae Moraru, care 
lucrează la G.A.C. Lanurile, 
Petrov Chirilă, Altan Gafan, 
Petre Bucă, Pîrvulescu C. și 
ceilalți elevi care fac practică 
aici participă la toate acțiunile 
grupei U.T.M. în aceste bri
găzi ca și în cele de Ia G.A.C. 
Cumpăna (nr. 6), de la G.A.C. 
Filimon Sîrbu (nr. 4), 
G.A.C. Topraisar (nr. 1), elevii 
sînt prezenți la citirea în grup 
a ziarelor, iau parte la discu
țiile utemiștilor privind înde
plinirea sarcinilor de produc
ție, realizarea unor lucrări de 
calitate sau la dezbateri pri
vind disciplina în muncă. De 
asemenea, elevii se numără 
printre cititorii pasionați ai 
bibliotecilor volante pe care le 
avem în cadrul fiecărei bri
găzi. Ținînd cont de faptul că 
ziua de practică a elevilor este 
mai mică decît ziua de muncă 
a tractoriștilor, organizația 
noastră i-a îndrumat să par
ticipe și la acțiunile cultural- 
educative desfășurate de orga-

de Ia

nizațiile U.T.M. din cadrul 
gospodăriilor colective, Ia ac
tivitățile de la căminele cul
turale, pentru a-și petrece 
timpul liber în mod plăcut și 
folositor. Se poate spune că 
participarea elevilor la viața 
brigăzii și a satului este foarte 
activă. La Topraisar, Straja, 
Moșneni, elevii contribuie la 
pregătirea unor programe ar
tistice.

Participarea lor la acțiunile 
utemiștilor din brigăzile de me
canizatori, cît și la viața de 
organizație U.T.M. din gospo
dăriile colective are, desigur, 
o influență bună în educarea 
lor, dezvoltîndu-le dragostea 
față de meserie, față de gos
podăria colectivă în care vor 
lucra ca viitori tractoriști".

★
Există, în general, o preocu

pare bună față de practica în 
producție a viitorilor mecani
zatori, așa cum rezultă și din 
răspunsurile primite la an
cheta noastră. Elevii sînt aju
tați cu multă dragoste de me
canizatorii cu experiență să-și 
însușească o serie de cunoș
tințe practice folositoare, să se 
obișnuiască și să le placă via
ța de brigadă, să șe simtă răs
punzători față de buna îngri
jire și funcționare a tractoa
relor și mașinilor, față de ca
litatea lucrărilor. Analizînd 
însă mai în amănunt modul 
de desfășurare al acestei im
portante perioade din cadrul 
procesului de învățămînt, am 
constatat cîteva „scăpări”, cî
teva deficiențe care fac un 
deserviciu pregătirii clevilor- 
mecanizatori. în primul rînd, 
înainte de repartizarea aces
tora la brigăzi, conform pro
gramului trebuia să Ii se țină 
o serie de expuneri cu privire 
la specificul muncii în S.M.T., 
la activitatea pe care o vor 
depune în timpul cit vor face 
practică aici. Asemenea expu
neri nu s-au făcut decît în 
parte Ia S.M.T. Topraisar și 
deloc Ia ~~
August, 
remedia 
tr-o preocupare 
din partea specialiștilor 
S.M.T. față de practica elevi
lor, acordîndu-le acestora asis
tența tehnică necesară Ia bri
gadă și făcîndu-le cu aceste 
ocazii scurte expuneri concre
te. Din păcate însă, totul se 
lasă aproape exclusiv pe sea-

ma șefilor de brigadă și a me
canizatorilor. Cu toată bună
voința pe care o au, aceștia 
nu pot însă suplini în între
gime munca inginerilor și teh
nicienilor în această privință. 
Iată deci încotro trebuie în
dreptată atenția conducerilor 
S.M.T.. S-au intimplat și ca
zuri (ca la S.M.T. 23 August) 
ca în cele două săptămîni pre
mergătoare repartizării elevi
lor la brigăzi, aceștia să fie 
antrenați la diferite treburi 
fără nici o legătură cu pregăti
rea lor profesională, cu pro
ducția.

Mai multă atenție, mai mul
tă preocupare față de practica 
în producție a viitorilor meca
nizatori trebuie să o acorde și 
școlile. în general, cadrele di
dactice și maiștri trimiși în 
S.M.T. în calitate de coordona
tori și îndrumători ai practicii 
elevilor sînt permanent îm
preună cu aceștia și jn timpul 
producției și in timpul liber, 
îi ajută. Se întîmplă însă ca 
unii dintre acești coordonatori 
să nu manifeste grija cuve
nită față dc elevii de a căror 
pregătire răspund. De exem
plu, maistrul Bechir M., care 
este și secretarul organizației 
U.T.M. din școală, își limitea
ză activitatea prin prezența Ia 
sediul S.M.T. „23 August” sau 
uneori în satele unde sint bri
găzile de tractoare. Ca urmare 
a unei asemenea „îndrumări”, 
a unui asemenea „control” nu 
s-au luat nici un fel de mă
suri pentru evitarea abateri
lor de la disciplină a unor 
elevi, a absențelor sau a întîr- 
zierilor de la programul de 
lucru.

Rezultă, deci, că este nece
sar ca, pe deoparte, conduce 
rile școlilor să controleze și 
să îndrume mai îndeaproape 
și mai des activitatea 
răspund de practica 
iar pe de altă parte 
tul raional U.T.M. să
reseze mai mult de modul în 
care se desfășoară practica în 
producție a viitorilor mecani
zatori ; să ajute la îmbunătă
țirea muncii politice de edu
cație a acestora, să se preo
cupe de activitatea cadrelor 
didactice, mai ales că mulți 
dintre aceștia sînt utemiști 
chiar cadre U.T.M.

eeior ce 
elevilor, 
comite
se inte-

S.M.T. Albești și 23 
Se putea și se poate 
această situație prin- 

mai atentă
din

Pe pășunea bine întreținuta, 
oile gospodăriei colective din 
Rîmnicelu, raionul Brăila, 

găsesc hrană din belșug.

I

TRACTORIȘTII
Retează dinții pirului, îniipți în pă- 

mînt...
Tractoriștii 
sint soldați! pămîntulul, 
Cu buzele uscate 
De fluierul vîntului. 
Cu fețele puternice, parcă tăiate in 

piatră,

Foto : S. VIOREL

de miner
Strig în această galerie : uhu 1 — 
ecoul vibrează ca vîntu-n rețele.
Strig în această mișcare : uhu ! 
se surpă cărbunii pe urmele mele.

Se surpă cărbunii și-aruncă din ei 
lumina pe care le-o cer. Cad, vibrante, 
tăcerile de-a lungul mușchilor mei 
sunînd în vîrstele timpului, toate.

Și umeri lăți
Abia cuprinși sub salopeta pătată.
Cînd volanul ori manșa
E strînsă în pumn,
Țipă douăsprezece brazde adinei, 
Și cuțitele plugului

Pe soare ori lună. 
Tractoriștii se iau la trîntă 
Cu hectarele rezemate de zare...
Pe irunte poartă mereu ca un nimb 
De broboane, cunună.
Și-i admir așa 
Galopînd în elastica șa.

MARIN NEGOIȚĂ

Uhu ! Clatin pe șold un strigăt de lună ; 
mareele și copacii adîncului, iată 
se rup din încremenire, se-adună 
în creșterea caldă, și-ncep din aripi să bată.

SÀDFÂM POMI • ••

GEORGE ORISTEA NICOLESCU
Pitești

Intri și tu în ioc, te bucuri ori 
te revolți, începi adică să-ți 
însușești mesajul operei dra
matice. Cartea nu are o astfel 
de scenă, nu-ți oferă imaginea 
unui spectacol, care, oricum, 
atrage. De aici mi se pare că 
rezultă caracterul specific al 
muncii cu cartea, al populari
zării ei.

Prezentarea cărții, înțele- 
gînd prin asta tot ce este cu
prins între simpla comunicare 
a unui titlu si seara literară 
organizată cu inventivitate, 
trebuie să aibă ca efect în ul
timă instanță deschiderea ei, 
lectura atentă, pasionată, dez
baterea ideilor pentru care 
militează scriitorul.

Toate acestea sînt lucruri 
înțelese de Tiberiu Sălciuan, 
sortator șef, un băiat la care 
te impresionează î». primul 
rînd neastîmpărul ghicit pînă 
și în tremurul ușor al pleoa
pelor.

Discutând cu el, mai bine 
zis ascultîndu-l, și dîndu-mi 
seama că la urma urmei nu se 
poate să fiu eu primul căruia 
să i le fi spus, mi qindeam la 
fraza cu care fusesem întâm
pinat la „Industria sîrmei”:

— Cu popularizarea cărții 
stăm bine, mai greu e cu. dez
baterea ei Ca să rămânem la 
specificul nostru, aș zice că

aici lucrurile nu merg chiar ca 
pe... sirmă 1”.

Chiar în numărul din ziua 
aceea al ziarului de uzină, o 
notă, pe prima pagină în col
țul din dreapta sus, informa 
despre îmbunătățirea sistemu
lui de lucru al celor 16 difu- 
zori voluntari din uzină. Să 
pornim de aici. Carevasăzică, 
16 propagandiști ai cărții, bi
bliotecă în fiecare secție — iată 
undele vii prin care cele 18.500 
de volume ale bibliotecii cen-

Eram mulți 
și priveam o rîpă.
Sădeam pomi
și cîntam.
Am hotărît
să umplem cu tinerețea pădurii

miercuri: recenzia cărții „Tisa 
în flăcări“; joi : „Figura comu
nistului în literatura noastră“; 
vineri : O după amiază de 
basm“ ; sîmbătă : proces li
terar cu „O tragedie ame
ricană“ ș.a.m.d. Și totuși, 
lucrurile nu merg... ca pe 
sirmă, deși nu se poate spu
ne că aici lipsește preocupa
rea. Altceva lipsește. In primul 
rînd, ca o chestiune de prin
cipiu ; despărțirea între popu
larizare — pe de o parte —

și rîpa aceasta. 
...Și cîntecul nostru 
a trecut pe ramuri.

pregătită și nici continuată. 
La secția bare trase, ca să 
dăm un exemplu, mulți tineri 
ne-au mărturisit că într-ade- 
văr, în pauze, în adunări ge
nerale, la club se citesc recen
zii. Ascultă 15 minute și- 
gata. Desigur, ar dori să știe 
din vreme, să poată citi car
tea, dar și niște comentarii 
competente asupra ei. De ase
menea, ar participa cu dragă 
inimă la seri literare, la dez
bateri organizate, la procese

HORIA GUIA
Timișoara,

ferințele acestor doi tineri. Va 
trebui să recunoașteți însă că 
prima fișă indică un efort, lău
dabil, de cuprindere diversifi
cată. Nu putem face nici o pre
supunere asupra preferințelor 
(orice s-ar spune, un lector 
format are anume preferințe, 
învață din toate marile opere 
dar își manifestă deosebite a- 
fecțiuni, strict subiective, pen
tru anumite cărți). In cea de a 
doua, lucrurile sînt mai clare. 
Intr-adevăr, discutând cu po-

Ce fel de prieteni ai cărții să fim?
trate pot sosi efectiv la locul 
de muncă, în mîinile a peste 
două mii de tineri. Constata
rea aceasta trebuie numaidecît 
însoțită de înfățișarea drumu
lui dintre bibliotecă și cititor. 
Din planurile de muncă, din 
programul clubului, aflăm lu
cruri interesante. Iată, nu ex
istă plan de muncă în care să 
nu fie prevăzute recenzii, seri 
literare, referate, expuneri 
etc. In programul clubului 
scrie, de asemenea, negru pe 
alb : marți — recenzia cărții 
Altfel nu face să trăiești;

și dezbatere — pe de altă par
te — este nefirească. Una este 
implicit o formă a celeilalte. 
Așa că recenzia citită în pau
za de la ora zece, ori în alt 
cadru, deși foarte utilă, rămâne 
o acțiune izolată, formală în 
cele din urmă. N-are nimeni 
nimic de spus, de întrebat, de 
contrazis, ori de aprobat ? Re
cenzia nu este prevăzută într-o 
acțiune continuă, de discutare 
a ideilor cărții, a veridicității 
universului creat de scriitor. 
Altfel spus, lectura ei nu este

literare („ce frumos a fost la 
procesul cu „O tragedie ameri
cană“ !).

Să cercetăm fișele din anul 
acesta. Giurgiu Maria, munci
toare la sectorul sortare : Pa
radoxala aventură, Hamlet. 
Noaptea luminată. Dialectica 
poeziei, Sălciuan Tiberiu (elev 
la seral): Consulul negru, Via
ta lui Sthendal. Defăimarea 
lui Paganini, Doamna Bovary. 
Două fișe. Ați observat ceva 
deosebit ? Nu avem pretenția 
de a descifra foarte exact pre-

sesorul ei aflăm că îl pasionea 
ză îndeosebi biografiile, litera
tura de reconstituire a unor 
momente istorice. Gust mai in
dividualizat, în fond mai for
mat. Reușesc recenziile „citi
te și atîta tot” să le sprijine, 
unuia efortul de fixare și a- 
dincire a mesajului creației li
terare, altuia valorificarea co
morilor de idei si sentimente 
din cărțile preferate, și din 
altele pe care poate încă nu 
le-a descoperit ?

Aceeași necesitate a acțiunii 
complete, într-un mod diferen

Tinere din comuna Mitnicul Mare, raionul Lugoj, pregătind 
un nou spectacol al brigăzii artistice.

Foto; O. ARCADIE

P DSTB
N. ARSENIE

corespondentul 
„Scìnteli tineretului” 

pentru regiunea Dobrogea
Diaconu Ion — Craiova

Artista Eugenia Maria 
povici a debutat acum 28 de 
ani pe scena Teatrului Națio
nal din București în rolul 
Oanei din piesa „Apus de soa
re“ a lui Barbu Ștefănescu- 
Delavrancea. în ultima perioa
dă ea a interpretat, printre 
altele, rolul elevei din „Steaua 
fără nume“ a lui Mihail Se- 
bastian, rolul Luciettei din 
piesa „Bădăranii“ de Carlo 
Goldoni etc. Pentru creațiile 
realizate în piesele de teatru 
„Surorile Boga”, „Arborele ge
nealogic”, „Maria”, „Apus de 
soare”' și „Bădăranii”, ea a pri
mit Premiul de Stat al R. P. 
Romîne pe anul 1962.

Ion Gheorghe — Slobozia

Ion Popescu — București,
Starnate Gheorghe — Timi
șoara

Dorința dumneavoastră de a 
cunoaște în profunzime fru
moasa meserie de mecaniza
tor este pe deplin îndreptăți
tă. Pentru aceasta vă reco
mandăm să citiți printre alte
le și cartea „Verificarea și re
glarea tractoarelor“, apărută 
de curînd în Editura agro-sil- 
vică, care se referă la cele mai 
simple și eficiente metode de 
verificare și reglare a diferi
telor tipuri de tractoare. Vă 
enunțăm doar cîteva capitole 
mai importante ale cărții : 
mecanismul bielă manivelă, 
mecanismul de distribuție, si
stemul de alimentare, sistemul 
de ungere, verificarea siste
mului de răcire, sistemul de 
aprindere și instalația electri
că etc.

Cel mai bun sistem de a în
văța o limbă străină fără pro
fesor este acela ca paralel cu 
însușirea noțiunilor din ma
nuale să folosiți discurile spe
cial imprimate pentru aceasta 
de Casa de discuri „Electre- 
cord“.

După cum sîntem informați 
pînă în prezent au apărut două 
discuri (unul pentru cei care 
vor să învețe limba engleză și 
celălalt pentru limba spanio
lă) iar zilele viitoare va apa
re un disc special, destinat, a- 
celora care vor să învețe 
limba rusă.

Dragoș Lucian — Arad

Bîrliba Dan — Roman

înscrierile pentru excursii
le în străinătate se fac pen
tru fiecare regiune la oficiile 
O.N.T. De aceea vă sfătuim să 
luați legătură cu agenția 
O.N.T. din Bacău.

T. Vasile — Bîrlad

Comitetul executiv al Sfa
tului popular orășenesc Bîrlad 
ne-a comunicat că sesizarea 
dumneavoastră a fost înteme
iată și s-au luat măsurile ne
cesare. Astfel, cinematograful 
„23 August“ din Bîrlad care 
era în reparație de mai multă 
vreme, va fi în curînd redes
chis.

țiat, se impune în ce privește 
cultivarea dragostei pentru 
poezie. Metoda introducerii în 
fiecare secție a unui caiet pe 
a cărui copertă scrie „Ce cărți 
vreți să citiți ?” este un înce
put promițător dar abia un... 
început. Bălgrădean Ioan a 
scris acolo: vreau să citesc 
versuri (și a trecut cîțiva au
tori și titluri). Nu este singu
rul. Poezia își află un auditor 
cu spirit deschis, receptiv în 
oricare tînăr ca Bălgrădean.

Ne uităm în planul de mun
că al secției bare trase. Nici 
o seară de poezie. La fel în 
programul clubului. întrebăm. 
„Nu se prea citește poezie. Se 
pare că tinerilor nu le place". 
Nimic mai neadevărat. Intr- 
adevăr, „nu se prea citește”. 
Să-i întrebăm însă pe ei, pe 
Ioan Bălgrădean, Mihai Ves- 
can, Tiberiu Sălciuan, Maria 
Turean, Minodora Paul si alții. 
Să nu te superi (ori poate e 
bine să te superi) tovarășe 
Cioca, dar ai rămas totuși da
tor cu un răspuns la „De ce 
nu citești versuri, tovarășe se
cretar ?“ Nu pot să cred că 
„n-ai timp”.

Intr-o uzină în care peste 70 
Za sută din cei 2340 de tineri 
sînt purtători ai insignei „Pri
eten al cărții", în care există 
și activează cu însuflețire 11

Serviciul Exploatării P.T.T.R., 
Oficiul special Poșta Centrală 
ne-a comunicat 
dumneavoastră 
Astfel, toată corespondența 
(cărți poștale, 
ilustrate, scrisori etc.) circulă 
între oficiile de prezentare și 
cele de destinație în legături 
(pachete) și se mai întîmplă 
uneori să se deterioreze cărți
le poștale ilustrate, format 
mare.

Pentru a evita acest lucru 
s-a luat măsura ca acestea să 
fie puse între plicuri cu di
mensiuni mari. De asemenea, 
Oficiul Special Poșta Centrală 
și-a intensificat controlul a- 
supra salariaților care manipu
lează trimiterile poștale, pen
tru a înlătura posibilitatea 
oricărei deteriorări și a atras 
atenția asupra acestui fapt și 
Oficiului Special de Transpor
turi Poștale din Gara de Nord.

că sesizarea 
a fost justă.

cărți poștale

formații și cercuri artistice 
(între care unul de operetă și 
altul de vioară I) nu poate fi 
vorba de „lipsa preocupărilor” 
pentru cultivarea dragostei 
pentru creației literară, pentru 
însușirea creatoare a bogăției 
lor de idei, prin dezbateri pa
sionante. Tiberiu Sălciuan, un 
tînăr ca oricare altul, citește, 
e drept, mai mult decît alții. 
Dar ca și el, toți ceilalți sint 
dornici de acțiuni vii, mai an
trenante, care să-i stimuleze. 
In definitiv, lectura cărții este 
condiția confruntării de opinii, 
de păreri, de idei, din care 
fiecare iese cu adevărat îm
bogățit, înnobilat. Sigur că un 
anunț sec „In sala clubului la 
ora... recenzia" nu atrage, nu 
promite lucruri interesante 
„De ce să viu ?” — iată o în
trebare al cărei răspuns tre
buie să se compună dintr-un 
șir de acțiuni cu o strînsă 
continuitate, pregătite, popu
larizate, anunțate din vreme, 
de la recenzia cu discuții (in 
sprijinul căreia se vot publica 
și păreri ale mai multora la ga
zetele de perete) și pînă la 
festivaluri de poezie, organi
zate cu gust si fantezie, lată 
ce vor adevărații „prieteni ai 
cărții’.

C. STĂNESCU



ÎNTRECEREA 
SOCIALISTA^

n întrecerea socia
listă ce se desfă
șoară în fabrica 
noastră, am urmă
rit ca toți tinerii 
să aibă angaja
mente concrete. 

Am căutat ca încă înainte 
consfătuirile de producție 
nerii să cunoască sarcinile 
plan ale secției respective 
pe această bază să poată să-și 
stabilească angajamente cît 
mai mobilizatoare. Cum este 
și firesc, în continuare ne-am 
ocupat să-i ajutăm în activita
tea pe care o desfășoară pen
tru îndeplinirea angajamente
lor. Or, ca să faci acest lucru, 
trebuie să cunoști în mod per
manent rezultatele pe care ti
nerii le obțin în muncă.

O evidență bine organizată, 
ținută operativ și pe înțelesul 
muncitorilor dă posibilitate 
participanților la întrecere 
să-și cunoască realizările, să 
le compare cu angajamen
tele, să ia măsuri pentru a 
munci mereu mai bine. Acest 
lucru este realizat după cum 
se știe de către comitetul sin
dicatului.

In fiecare secție, atelier, la 
fiecare loc de muncă, sînt a- 
fișate panouri si grafice pe 
care se înscriu angajamentele 
fiecărui muncitor, si, în rubrici 
alăturate, se trec zilnic rezul
tatele obținute. Membrii comi
tetului U.T.M., ai birourilor 
organizațiilor de bază, con
sultă în mod permanent aceste 
grafice, văd care tineri au ne
voie de mai mult sprijin. 
Pentru ca ajutorul să fie și 
mai concret, pentru a sprijini 
munca tinerilor în producție, 
membrii comitetelor, ai birou
rilor organizațiilor de bază 
U.T.M. au fost repartizați pe 
grupe sindicale să participe la 
consfătuirile de producție. Am 
luat această măsură în ideea 
de a organiza un ajutor ope
rativ, eficace. Ca să cunoaștem 
cum muncesc tinerii, ne con
sultăm în mod permanent cu 
conducerea secției, maiștrii și 
inginerii, facem propuneri în 
legătură cu tinerii care au ne-

fruntașilor
voie de mai multă asistență 
tehnică.

Aș vrea să insist asupra lu
crului cel mai important pe 
care-1 rezolvăm urmărind zil
nic munca tinerilor — ajuto
rarea celor rămași în urmă.

In secția tesătorie lucrează 
mulți tineri. Pe Elisabeta Bec 
colectivul o cunoaște ca pe o 
muncitoare harnică și pricepu
tă. Intr-una din lunile din 
urmă ea se angajase să reali
zeze zilnic în nlus 2 500 bătăi / 
război / oră. Cînd după cîteva 
zile am trecut pe la mașina ei, 
graficul de producție arăta că 
se găsește sub angajament. 
Cunoscînd sîrguinta si 
perea tinerei țesătoare, 
pus întrebarea : care 
cauza ? Am discutat cu 
cu tovarășii din conducerea 
secției. Lucrurile stăteau așa : 
Elisabeta folosea un fir de ca
litate necorespunzătoare. Am 
propus conducerii să ia măsuri. 
In scurt timp tînăra țesătoare 
și-a îndeplinit si depășit anga
jamentul luat.

Sau, un alt exemplu. Fila- 
toarea Iuliana Fehervary și-a 
propus să realizeze zilnic peste 
plan 1,200 kg fire de bună ca
litate și să reducă deșeurile cu 
2 la sută. Deși angajamentul 
era pe măsura posibilităților 
și a experienței ei, Iuliana nu 
reușea să-l îndeplinească. Ur
mărind mai multe zile felul 
cum lucra, am constatat că 
pierde prea mult timp la lega
rea firului, la alimentarea ma
șinii din cauză că nu stă- 
pînea mînuirile cele mai co
respunzătoare. Ne-am consul
tat cu tovarășii din comitetul 
de secție al sindicatului, cu cei 
din conducere pentru a vedea 
ce avem de făcut. Cu sprijinul 
acestora peste cîteva zile am 
organizat un schimb de expe
riență cu care prilej ti
nerele filatoare fruntașe Vio
rica Urdea și Costin Zamfira au 
demonstrat felul cum muncesc 
ele. Măsura luată a fost 
eficace și pentru alte filatoare.

In activitatea pe care o des
fășurăm în urmărirea rezulta
telor obținute de către tineri 
în întrecere, ținem o strînsă 
legătură cu comitetul sindica
tului. împreună stabilim mă
suri, organizăm consfătuiri în 
care se explică însemnătatea 
îndeplinirii angajamentului. 
La stabilirea câștigătorilor 
întrecerii participă întotdeauna 
și un membru din comitetul 
U.T.M.

Toate aceste aspecte căutăm 
să le prindem si în planul no
stru de muncă. Așa. de pildă, 
în primul trimestru al acestui 
an ne-am ocupat mai mult 

Ide tinerii de la tesătorie și de 
cei de la unitatea II filatură- 
finisaj, care constituie sec
toarele de bază ale fabricii 
noastre.

Sigur, posibilitățile pe care 
le avem la îndemînă nu sînt 
limitate. Vom continua să a- 
dîncim formele prin care să 
stimulăm participarea tineri
lor la întrecerea socialistă, să 
stimulăm interesul lor de a 
obține rezultate tot mai bune, 
de a-și îndeplini angajamentul 
luat în întrecere.

FLORICA NICOLAU 
secretar al comitetului U.T.M., 

Fabrica de postav 
„Partizanul roșu” — Brașov

price- 
ne-am 
să fie 
dînsa,

secvent militant pentru coexi-II 
stența pașnică. Privesc emisiunea1 
filatelică rominească. Unele din 
aceste mărci au ajuns de acum 
în toate colțurile planetei, altele 
abia se pregătesc să parcurgă a- 
cest drum. Mă gindesc la băieții 
și fetele care deschizînd clasoa
rele lor examinează aceste mărci 
poștale. Ele le amintesc că la 
O.N.U., Republica Populară Ro
mînă acționează spre a feri ge
nerația tînără a lumii de flage
lul războiului.

Punțile cunoașterii Se înmul
țesc astfel.

M. RAMURĂ

de-a 15-a
Generale a

consacrată

trasee turistice

obiective industria.

scurt • scurt

pentru turiștii din re- 
cuprinde o excursie 

R.P.R.“ cu un tren 
care a intrat în tra-

La biblioteca centrală a Institutului de științe economice stu
denti din anul I al Facultății de finanțe consultă materialul 

bibliografic necesar viitorului seminar.

Foto i AGERPRES

• Ambasadorul Uniunii Sovietice în R. P. Romînă, I. K. Je- 
galin, a organizat vineri seara o gală de filme la sediul am
basadei cu prilejul Zilei presei sovietice.

Au participat redactori șefi și redactori ai ziarelor și institu
țiilor de presă, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, 
Uniunii ziariștilor, oameni de știință și cultură, corespondenți 
ai presei străine la București, precum și atașați de presă ai 
unor misiuni diplomatice.

• Delegația orașului Nanterre din Franța condusă de Ray- 
mond Barbet, primarul acestei localități, care a făcut o vizită 
în țara noastră la invitația președintelui Sfatului popular oră
șenesc Craiova, a părăsit Capitala îndreptîndu-se spre patrie.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, oaspeții au fost conduși 
de reprezentanți ai Comitetului executiv al Sfatului popular 
al Capitalei și ai Sfatului popular al orașului Craiova.

• După vizitele făcute la Constanța și pe litoral în zilele de 1 
și 2 Mai, membrii delegației Universității din Paris. în frunte 
cu prof. univ. Jean Roche, rectorul acestei instituții de învă- 
țămînt superior, au fost primiți, vineri, de acad. Ștefan Bălan, 
ministrul învătămîntului.

In aceeași zi, în cinstea oaspeților francezi, a fost oferită o 
masă la Casa universitarilor din București. Au luat parte re
prezentanți ai Ministerului învățămîntului. Ministerului Aface
rilor Externe, academicieni, profesori universitari și alți oameni 
de cultură. A fost de fată Pierre Paul Bouffanais, ministrul 
Franței în R. P. Romînă.

• Membrii delegației municipalității orașului Aarhus 
Danemarca, condusă de Robert Svane Hansen. locțiitorul pri
marului general al acestui oraș, și-au continuat vineri vizita 
în Galați.

® Vineri după-amiază, în ajunul deschiderii expoziției indus
triale suedeze, a avut loc o conferință de presă la care au parti
cipat reprezentanți ai presei romîne.

A fost de față Rolf R. Sohlman. ministrul Suediei în R. P- 
Romînă.

Cu acest prilej, a vorbit Georg Tullander. directorul Asocia
ției generale pentru exportul suedez, care a răspuns în înche
ierea conferinței de presă la întrebările puse. Ziariștii romîni au 
vizitat ștandurile cu exponate, care au fost prezentate de re
prezentanții firmelor participante.

9 In Sala Sporturilor din Constanța a fost deschisă o expo
ziție a întreprinderilor de industrie locală din regiunea Dobro- 
gea.

Expoziția cuprinde peste 200 de produse ale întreprinderilor 
economice raionale Tulcea, Macin, Hîrșova, Medgidia, Babadag, 
printre care garnituri de mobilă, materiale de construcții, ar
ticole de uz casnic, împletituri din papură și răchită, covoare, 
articole de plajă etc.

Expoziția relevă preocupările întreprinderilor d« industrie 
locală, din această parte a țării pentru valorificarea resurselor 
locale.

CA&NCT

ontinuitatea, fructi
ficarea tradițiilor 
clasei muncitoare, 
accepția nouă a 
eroismului în con
dițiile construcției 
socialismului >—

iată ideea prețioasă din care 
s-a născut filmul „A fost prie
tenul meu".

Scenariștii — D. Carabăț, Mir- 
cea Mohor — și-au îndreptat 
cu pasiune atenția spre desco
perirea relației profunde care 
există între romantismul luptei 
revoluționare de ieri și cel al 
construcției pașnice de azi. In
tre generația care prin jertfa 
sa a sădit temelia marii orîn- 
duiri 
ducă Ia împlinire idealurile e- 
roice.

Un om cu tîmple cărunte pe 
care viața a săpat urme severe, 
ține de mină un puști cu privi
re proaspătă, fascinată de lumi
nile cerului și ale pămîntului. 
Scena cu puțin înaintea finalu
lui filmului e frumoasă și plină 
de semnificații. Prietenia bătrî- 
nului orientează visarea copi
lului spre împliniri concrete, 
fundamentează o aspirație și 
un caracter. Cu un asemenea 
grădinar încercat vlăstarul va 
crește drept, om de nădejde al 
societății pe care nea Matei 
n-o va apuca dar căreia și-a 
închinat toate forțele, năzuințe
le sale. Prin comunistul Matei 
cinematografia noastră desco
peră un erou la care rîvnește 
de multă vreme, fragmentar 
realizat în alte filme, dar con
turat multilateral, energic, aici.

Luptătorul antifascist de ieri 
își asumă astăzi o răspundere 
nobila : educarea tinerei gene
rații. Și o face atent, priceput,

și tineretul chemat să

cu căldura inimii și înțelepciu
nea anilor. Dar nu de la o ca
tedră impunătoare, ci simplu, 
în viața obișnuită, oriunde sim
te că oamenii nu s-au scuturat 
încă de egoism și lașitate, de 
indiferență ori brutalitate.

Filmul-portret conceput de 
tinerii scenariști D. Carabăț, 
Mircea Mohor, realizat de alt 
tînăr — regizorul Andrei Bla- 
ier — cizelează cu minuțiozi
tate personalitatea comunistu
lui Matei în funcție de nume
roasele legături pe care le sta
bilește cu cei ce-1 înconjoară. 
Mai puțin concentrat pe o po
vestire cit pe definirea unui 
profil individual cu larg răsu
net generalizator, „A fost prie
tenul meu" e o reușită de sea
mă a cinematografiei noastre. 
Matei e catalizatorul celor mai 
luminoase trăsături și atitudini. 
Alteori el le determină apari
ția cu delicatețe și inteligență, 
stimulînd în oameni însușiri 
care le fac cinste.

Cu nepotul său, chirurgul Tu
dor, se poartă cu bărbătească 
tandrețe. Dar, cînd egoismul 
tînărului riscă să-l îndepărteze 
de oameni, cînd uită substratul 
generos al meseriei pe care e 
chemat s-o exercite : căldura 
pentru cei salvați, Matei acțio
nează, dirz, cu o severitate ce-1 
doare în primul rînd pe el și 
apoi pe nepot. Fără a-1 investi 
cu atributele unui „deus ex ma- 
china“ (deși uneori mai sînt în
clinați s-o facă) cineaștii își ur
măresc eroul intervenind în 
momentele de criză pentru 
prietenii săi. Uscat și incapabil 
să înțeleagă iubirea Anei, 
Tudor o părăsește. Brutal și lip
sit de tact, tatăl lui Ion, Petrino, 
e gata să se debaraseze de co-

filatelică a 0. IV. IL
marcă poștală. Ștam
pila muiată în tuș 
și aplicată într-un 
colț i-a 
pentru 
lume.
mii de

dat viza 
călătoria în 

Sute, chiar 
kilometri va 

parcurge minusculul mesager îna
inte de a poposi în clasorul unui 
pasionat colecționar. Firește, 
mărcile poștale au o certă utili
tate publică. Dar filatelia în
seamnă și o durabilă punte a cu
noașterii zidită peste mări și o- 
ceane, cîmpii, deșerturi și munți, 
Limbajul ei are o largă accesi
bilitate, iar mesajul este lesne 
perceptibil într-un — să-i spu
nem — alfabet de circulație uni
versală.

Gîndurile acestea ne-au fost 
prilejuite de vizionarea Expozi
ției filatelice O.N.U. pe care o 
găzduiește o elegantă sală a Mu
zeului de artă al R. P. Romîne. 
Nu-i o obișnuită expoziția filate, 
lică. Mărcile poștale pe care le 
privim expuse pe cele cîteva pa
nouri exprimă eforturile pe care 
marele for internațional le depu
ne pentru dezvoltarea cooperării 
între state* în interesul menține* 
rit și consolidării păcii.

Primele mărci poștale emisă 
de G.N.U, către sfîrșitul anului 
1951. De atunci emisiunile

înmulțit devenind bine cunoscu
te în lume. O suită de fotografii 
ne dezvăluie „tainele” apariției 
unei emisiuni filatelice a O.N.U. 
Mai întîi nu este decît o mache
tă. Specialiștii examinează cu 
gravitate proiectele. Cele apro
bate pornesc în complicatul pro
ces tehnic. Reproducerea, grava
rea, imprimarea — fiecare etapă 
este înfățișată în fotografii. 1n 
sfirșit, iată-ne în prima zi a emi
siunii. Imagini : „cozi” în fața 
ghișeelor la care prețioasele 
mărci poștale sînt difuzate pen
tru întîia oară. Imagini pe care 
noi, bucureștenii, le cunoaștem 
din propria experiență filate
lică...

Pe panourile din expoziție în- 
tîlnim mărci poștale consacrate 
scopurilor O.N.U., diferitelor ac
tivități specializate ale organiza
ției. Serii speciale sînt dedicate 
Adunării Generale a O.N.U., Con
siliului de Securitate, Consiliului 
Economic și Social, Consiliului 
de tutelă. Organizației Națiuni
lor Unite pentru alimentație și 
agricultură și altora. Strìnse lao
laltă, aceste mărci poștale întoc
mesc un tablou original, sugestiv 
al prezenței O.N.U. în lumea 
contemporană.

Imaginile acestea sînt comple
tate de mărcile poștale romînești,

Privim cu interes emisiunea fila, 
telică romînească
O.N.U. Ea ilustrează inițiativele 
țării noastre la cea 
sesiune a Adunării
O.N.U. privind acțiunile pe plan 
regional în vederea îmbunătățirii 
relațiilor de bună vecinătate în
tre state europene aparținînd 
unor sisteme social-polilice dife
rite, precum și măsurile pentru 
promovarea în rîndurile tineretu
lui a idealurilor păcii, respectu
lui reciproc și înțelegerii între 
popoare. Sînt mărturii ale politi
cii țării noastre de activă contri. 
buție la O.N.U., ca un factor al 
colaborării internaționale

La expoziția filatelică 0.N.U,
fotol S, (FIOREE

Pe noi
Campionatul masculin 

de volei

® La 5 maj se va desfășura la 
Moscova tradiționala competiție 
internațională de cros dotată cu 
premiul ziarului „Pravda". Întrece
rile vor avea loc în incinta hipo
dromului din Moscova pe distanțe
le de 8 000 m", pentru bărbați și 
3 000 m, pentru femei. Vor lua 
parte atleți și atlete din R. P, Un
gară, R; P. Romînă, R. P. Polonă, 
R.S.F. Iugoslavia, R. D. Germană, 
Franța, R. S. Cehoslovacă și 
U.R.S.S.

ilele acestea am 
solicitat un inter
viu tovarășului 
Ion Kada, pre
ședintele Comisiei 
de turism din re
giunea Mureș-Au- 

tonomă Maghiară în legătură 
cu activitatea turiștilor din 
această regiune. El a întins pe 
birou o hartă a regiunii și 
ne-a mărturisit :

— Fără hartă e greu chiar 
și să vorbești despre turism. 
Eu cred că pentru orice turist 
harta este, cu simplele ei linii, 
puncte, notații, un album de 
amintiri și un îndemn la dru
meție. în regiunea noastră 
sînt tot mai mulți tinerii care 
răspund acestui îndemn, prac- 
ticînd turismul.

— Care sînt cele mai îndră
gite locuri turistice din regiu
ne ?

— Voi aminti numai cîteva, 
pentrucă e greu să le enumeri 
pe toate. Cele mai cunoscute 
locuri sînt cele din jurul sta
țiunilor balneo-climaterice din 
regiune : versantul de vest al 
Munților Gurghiului cu sta
țiunea Borsec, priveliștile care 
se deschid de pe vîrful Saca 
(1 777 m) spre Sovata-Băi, îm
prejurimile Tușnadului, minu
natul Lac Roșu cu Cheile Bi
cazului și perspectiva spre 
lacul de acumulare de la Bi
caz. Apoi,

le ca modernul Combinat fo
restier de la Gălăuțași, fabri
cile de la Turda, Luduș, Re
ghin și atîtea altele.

Acestea sînt „drumuri“ bă
tute an de an. Dar turiștii des
chid mereu noi trasee. Priviți 
numai harta...

Linii roșii, îngroșate, între- 
tăiau munții, uneau vîrfurile, 
coborau spre punctele orașe
lor.

— Fiind vorba de trasee 
noi, doriți de sigur să le faceți 
cunoscute masei amatorilor de 
drumeție ? în cazul acesta 
v-am ruga să amintiți cîteva 
dintre acestea.

— Ce sînt de fapt traseele 
noi ? Nu-s locuri neumblate, 
ci cărări de munte, drumuri 
care au fost marcate pentru a 
putea fi folosite de turiști. 
Marcarea acestora și înscrie
rea lor pe hărți sau schițe de 
orientare au făcut-o cei din 
comisia de turism, cu sprijinul 
unor sportivi fruntași. La 
marcarea traseelor turistice 
au participat mai ales turiștii 
din comisiile raionale ajutați 
de drumeții localnici. Iată cî
teva asemenea trasee : cel mai 
greu drum, dar și mai atrăgă
tor, era traversarea Munților 
Căliman. în acest an turiștii 
vor putea înscrie în agendele 
lor și acest traseu, făcut acce
sibil prin marcajele executate 
în această primăvară de co-

misiile de turism. Traseul 
pleacă de la Izvorul Călimâ- 
nului și trece pe la punctele 
Bradul Ciunt — Răchitiș — 
Negoiul Unguresc — Pietrosul 
Mic — Struniorul — Bistri- 
cioara — Moldoveanca — Sca
unul. Alte trasee, marcate de 
curînd, sînt : Sovata-Becheci 
(1 079 m), Toplița—Dealul Alb, 
Deda Bistra — Scaunul (1 380 
m). Căpîlnița — Cabana Mă- 
dăraș — Cabana Harghita — 
Băi și altele. Iar în perspecti
vă avem deschiderea unui 
traseu care să lege minunata 
Vale a Gurghiului, prin Mun
ții Gurghiului, cu traseele de 
pe Căliman.

—- Ce-ați putea să ne spu
neți despre sezonul turiști« 
care începe în curînd ?

— Va fi un sezon bogat în 
excursii. Planul nostru de ac
tivitate 
giune 
„Turul 
special,
diție la noi, o excursie de mai 
mare amploare în Munții A- 
puseni și alta la Lacul Roșu—* 
Cheile Bicazului și Hidrocen
trala de la Bicaz. Apoi o altă 
excursie pe Valea Gurghiului, 
Vom face, de asemenea, ex
cursii la Praid, în Căliman, la 
Turda și Cheile Turzii, la 
Termocentrala Sîngiorz de 
Pădure și numeroase drume
ții în jurul orașului.

In cadrul Consiliului regio
nal U.C.F.S. se desfășoară în 
prezent două cursuri privind 
activitatea turistică. La ace
stea participă numeroși tineri, 
entuziasmați de dorința de a 
fi ghizi sau organizatori ai vii
toarelor acțiuni turistice.

VIOREL TONCEANU

A
1 frt sala Floreasca am conti
nuat vineri meciurile turneu
lui final el campionatului 
masculin de volei, Au fost în
registrate următoarele rezul
tate tehnice t Dinamo Bucu
rești—Tractorul Brașov 3-0; 
Rapid București — Știința 
Clfij 3-0.
/Astăzi, de Ut orele 17, au loc 

ultimele meciuri : Tractorul— 
(Sțiinta si Dinamo—Rapid.

9 Vineri a sosit 
in Capitală echipa 
chiliana de fotbal, 
Universidad Santia
go, care va intîlni 
duminică pe stadio
nul „23 August", re
prezentativa olimpi
că a țării noastre.

9 Reprezentativa de fotbal a 
Braziliei și-a continuat turneul în 
Europa, întîlnind joi seara la 
Amsterdam, în fața a 70 000 de 
spectatori, echipa Olandei. Meciul,

de un nivel tehnic scăzut, s-a in- 
cheiaț cu rezultatul de 1—0 (0—0) 
în favoarea fotbaliștilor olandezi.

0 După cum se anunță . din 
Stockholm, federația de haltere a 
Suediei a obținut din partea Fede
rației internaționale acordul de a 
organiza campionatele mondiale de 
haltere pe anul 1953. întrecerile 
urmează să se desfășoare in capi
tala suedeză între 7-13 septembrie, 

(Agerpres),

>/%■'. (Agerpres)

Prima etapă a campionatului 'de 
motocros pe anul 1963 a oferit 

întreceri spectaculoase
Foto t R. CRISTEL

Legătura cu producția în cercetarea 
științifică studențească

(Urmare din pag. I)

Cadru din film

denții Institutului politehnic din 
București au prezentat 10 comu
nicări. Abordind probleme noi și 
de o importanță practică deose
bită în domeniul construcțiilor 
de mașini și mecanizării, electri
ficării și chimizării agriculturii, 
Referatele prezentate de studenții 
noștri au fost primite cu mult 
JntereS și au prilejuit discuții 
ample. Așa au fostș de pildă, lu
crării« I „Dispozitiv de filetare cu 

‘țarod curb1’, „Contribuții Ia 
Calculul aparatelor de distribuție 

■Șl transmisie la mașinile de «ema
ilat moderne11 etc.

Bilanțul rezultatelor obținute 
de studenții bucureșteni la Timi
șoara este îmbucurător. Ei au 
obținut trei premii I, un premiu 
II, două III și două mențiuni.

— Ce concluzii se desprind în 
urma desfășurării celei de a IlI-a 
ediții a seminariilor naționale 
științifice studențești ?

—■ Cea de a treia ediție a se
minariilor naționale științifice 
studențești a constituit un rodnic 
schimb de experiență între ca. 
drele didactice și studenții insti
tutelor participante. Lucrările

«-au desfășurat la un nivel știin- 
țifio ridicat și au abordat pro
bleme legate de activitatea prac
tică a întreprinderilor industria
le, demonstrînd interesul crescînd 
al tinerilor cercetători față de 
problemele actuale ale tehnicii 
moderne. Este evidentă contribu
ția cadrelor didactice îndrumă
toare în realizarea comunicărilor 
prezentate. Consider, totuși, că 
dacă numărul cadrelor didactice 
care-și îndreaptă efortul în a- 
ceastă direcție ar crește, șm pu
tea înregistra nn avînt și mai 
maro în cercetarea științifică a 
studenților, avînt care ar contri. 
bui la îmbunătățirea calitativă a 
procesului de învățământ.

De asemenea, se impune orien
tarea activității de cercetare ști
ințifică într-o mai mare măsură 
spre problemele producției. Pen. 
tru că o lucrare, a cărei valoare 
practică se vede imediat după ce 
a fost elaborată, dă mai multă 
satisfacție autorului care găsește 
în acest fapt cea mai mare răs
plată pentru strădania sa. Astfel, 
interesul studenților pentru mun
ca de cercetare științifică vg 
crește considerabil.

pilul ce-1 „incomodează" zdro
bind astfel inima micuțului sen
sibil. Sfatul lui Matei ar suna 
didactic și ineficient în aceste 
cazuri. De aceea, cu hotărîre, el 
rupe demonstrativ relațiile cu 
nepotul la care ține, dar pe 
care nu-l poale altfel salva. Cu 
discreție își apropie nea Malei 
pe Ion, dînd astfel o binemeri
tată lecție de căldură și peda
gogie tatălui grosolan. Filmul 
se bazează — 
dramatice 
Tudor Ana, 
accident (ușor melodramic ră
nirea lui Ion) și îndeosebi pe 
amănunte, numeroase și inteli
gent găsite, care definesc cel 
mai convingător o relație, un 
caracter. Iată cîteva din ele : 
Ion s-a mutat cu tatăl lui într-o 
casă nouă. Copilul e bucuros, 
întreabă unde va fi camera lui, 
dar Petrino îi trintește ostenta
tiv ușa în nas. 11 trimite după 
flori. Acolo îl cunoaște pe Tu
dor, cu care se împrietenește ; 
copilul, din nou vesel, aleargă 
să împodobească noua locuință. 
Dar tatăl îi vîră grăbit niște 
bani în mină și-l expediază cu 
un gest brutal să mănînce la un 
„Expres".

Există aici, sintetizate într-un 
moment de film, toate premi- 
zele viitoarei drame a familiei 
Petrino. Un copil ce riscă să se

pe cîteva situații 
încordate (relația 

Petrino—Ion), un

înrăiască fără căldura și îndru
marea părintească („mama a 
plecat de Ia noi, într-o zi, se 
certa des cu tata, a luat magne
tofonul și nu s-a mai întors", 
mărturisește Ion), cînd mai tîr- 
ziu ca să se apere puștiul răs
punde cu dispreț și cruzime ta
tălui beat, spectatorul sesizea
ză cit de periclitat e caracterul 
acestui copil de condițiile fami
liare vitrege. Dar Ion își cîști- 
gă un mare prieten, pe nea Ma
tei. Aceasta îi încurajează pa
siunea pentru astronomie și-l 
apără de violența părintelui 
neînțelegător. In această rela
ție, intervenția eroului central, 
comunistul Matei, e justificată, 
salutară și mai firească decît 
în cealaltă, legătura lui Tudor 
cu Ana. Aici datele problemei 
sînt mai complicate, de aceea 
scenariștii nu le-au putut epui
za. Regizorul le-a urmărit cu 
atenție realizînd uneori (scena 
de la hipodrom, apoi despărți
rea tinerilor pe pod) momente 
remarcabile de intensitate și 
adevăr psihologic. Ele scad 
atunci cînd bătrînul e pus să 
țină un scurt curs sentimental 
nepotului său. Relația Matei- 
Ana apare ușor forțată, atri
buind eroului o notă de indis
creție, ostentație, care nu îi 
poale fi proprie.

Distribuind în rolurile princi
pale actori verificați ca N. Si- 
reteanu (pregnant și plin de 
personalitate, în rolul comunis
tului Matei), ștefan Ciubotăra- 
șu (care face de neuitat rolurile 
interpretate, împrumutînd per
sonajelor firesc și umor inega
labil), Victor Rebenciuc (sobru 
și ușor rigid, așa cum îi cere 
rolul), Flavia Buref (conturînd 
cu sensibilitate și luciditate 
chipul Anei), Ionescu Brăila 
(bun actor de comedie care își 
compune aici o interesantă mas
că), regizorul și-a asigurat o 
bună interpretare. Merită re
marcat jocul delicat, sensibil, 
al copilului Silvian Simion în 
rolul lui Ion. Un operator de 
talent — Al. Intorsureanu — 
mînuiește aparatul cu multă 
degajare dînd actorilor posibi
litatea acelei mișcări firești, na
turale în care spectatorul crede.

„A fost prietenul meu" rami
ne prin autenticul personajului 
central, prin inteligenta investi
gare a psihologiei personajului, 
prin compoziția sa cinemato- 
giafică sobră și lipsită de artifi
cii (cu căutări artistice intere
sante dar subordonate conținu
tului filozofic al filmului) un 
succes de prestigiu al produc
ției cinematografice naționale.

ALICE MĂNOIU

Cartagina în flăcări 
pentru ecran panoramic: Patria (9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15). A fost 
prietenul meu: rulează la cinemato
grafele București (9,30, 11,45; 14; 
16,30; 18,45; 21), Gh. Doja (10; 12,30; 
15,30; 17; 20,30), Ștefan cel Mare 
(10; 12; 15,30; 18; 20,30). Rocco și 
frații săi: Republica (9; 12,30; 
16,30; 20), Grădina Progresul (orele
19.30) . Salut viață : rulează la
cinematografele Giulești — cartie
rul Giulești (9,45; 12; 14; 16,15;
18,30; 20,45), Magheru (10; 12; 15; 
17; 19; 21), Elena Pavel (10; 12; 
15,15; 17,15; 19,15; 21,15). Drumul 
spre chei : V. Roaită (10; 12; 14; 
18,15; 20.30), Flacăra (16; 18,15;
20.30) , înfrățirea între popoare
(15,30; 17,45; 20). Căpitanul lagu
nei albastre : rulează la cinemato
grafele I. C. Frimu (10; 12; 14;
16,15; 18,30; 20,45), Grivița (12,15; 
15; 17,30; 20), Floreasca (16; 18,15;
20.30) . Pămintul îngerilor : rulează
la cinematograful Luceafărul (15; 
17; 19; 21). Lanterna cu amintiri: 
Tineretului (10,30; 12,30; 14,30;
16,30; 18,30; 20,30). Turneul vese
liei: Victoria (10; 12; 14; 
18,30; 20,45), G. Bacovia 
19; 21), 30 Decembrie (16; 
Prietenul nostru comun :
(10,30; 13; 15,30; 18; 20,30). Lupani 
29 — cinemascop (ambele serii) : 
Lumina (rulează in continuare de

16,15; 
(15; 17; 
18; 20). 
Central

Ia orele 10 pînă Ia orele 15 după- 
amiază 17,30; 20). Legea-i lege :
1 Mai (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30).- 
Program special pentru copii la 
orele 10 la cinematograful 13 Sep
tembrie. Pescărușul negru : 13
Septembrie (11,30; 13,30; 16,30;
18,30; 20,30), 16 Februarie (16; 18;
20) . Sosește circul — Ancora: 
Timpuri Noi (rulează în continuare 
de la orele 10 pînă la orele 21). 
Alibiul nu ajunge : rulează la 
cinematograful Maxim Gorki (16; 
18,15; 20,30), Cumpără-ți un balon: 
Alex. Sahia (9; 11; 13; 15, 17; 19;
21) , Arta (15; 17; 19; 21 — grădină
20), Volga (10; 12. 14,30; 16,45; 19; 
21,15), G. Coșbuc (10; 12; 14; 16; 
18; 20). Omul cu pantaloni scurți : 
Cultural (15; 17; 19; 21). Prietenie 
interzisă : rulează la cinematogra
ful Alex. Popov în continuare de 
la orele 9,30 pînă la orele 21. 
Vacanță la mare — cinemascop : 
8 Martie (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 
20,30), Grădina Alex. Sahia (orele 
19,45). Un erou în papuci : rulează 
la cinematograful C-tin David (16; 
18,15: 20,30). Camelia : Unirea
(11; 15; 17; 19; 21). Bunica Sabella: 
T. Vladimirescu (15; 17; 19; — 
— grădină 20), 23 August (10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15; — 
grădină 20). Revista de la miezul 
nopții — cinemascop : Miorița (10; 
12; 16,30; 18,45; 21).



BE PESTE BOTARE • BE PESTE BOTARE • BE PESTE BOTARE
GENEVA: Lucrările Comitetului

celor 18 state pentru dezarmare &

GENEVA 3 (Agerpres). — 
Ședința de vineri dimineața a 
Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare prezidată de F. 
Cavalletti (Italia), a fost con
sacrată discutării problemelor 
privind dezarmarea generală si 
totală si măsurile colaterale 
menite să contribuie la slăbi
rea încordării internaționale. 
Au luat cuvîntul reprezentan
ții R- P- Romîne, Canadei, R.P. 
Polone. Statelor Unite ale A- 
mericii si Uniunii Sovietice.

In cuvîntarea sa. 
Macovescu. șeful 
R. P. Romîne, s-a 
propunerea Uniunii

, George 
delegației 
referit la 
Sovietice

.—e
Proiect comun

de rezoluție
al U.R.S.S. si S.U.A

NEW YORK 3 (Agerpres). - 
în ședința din 2 mai a Comisiei 
pentru problemele sociale a Con
siliului Economic și Social al 
O.N.U. a fost prezentat proiec
tul comun de rezoluție al U.R.S.S. 
și S.U.A. (La care s-a alăturat in 
calitate de coautor și Irakul).

Autorii proiectului comun 
cheamă pe U Thant, secretar ge
neral al O.N.U., să prezinte celei 
de-a 36-a sesiuni a Consiliului 
economic și social al O.N.U. pro
punerea privind studierea în 
continuare a problemei cu privi
re la repercusiunile favorabile 
ale dezarmării asupra domeniilor 
sociale ale vieții.

Delegatul U.R.S.S., E. V. Miro- 
nova, prezentînd proiectul co
mun de rezoluție, a subliniat că, 
în urma dezarmării generale și 
totale, s-ar elibera resurse colo
sale care ar putea fi folosite 
pentru ridicarea nivelului de trai 
al popoarelor. Cursa înarmărilor 
care continuă, a spus E. V. Miro- 
nova, înghite mijloace uriașe de 
care omenirea are o nevoie acută.

Vorbitoarea a subliniat că 
dezarmarea va facilita dezvolta
rea în domenii sociale ca învăță- 
niîntul, știința, ocrotirea sănătă
ții, construcțiile de locuințe și 
urbanistice.

Delegatul S.U.A., J. W. Deak, 
a caracterizat proiectul comun 
de rezoluție drept „un pas logic 
în noianul de măsuri întreprinse 
de diferite organisme ale O.N.U. 
pentru studierea problemei pri
vind urmările economice și so
ciale ale dezarmării“.

privind încheierea unui pact 
de neagresiune între statele 
participante la Tratatul de la 
Varșovia și țările membre ale 
N.A.T.O- El a subliniat, între 
altele, că încheierea unui ast
fel de pget, precum și adopta
rea altor măsuri, fără a 
constitui prin ele însele mă
suri de dezarmare propriu- 
zise, ar contribui la destinde
rea încordării internaționale, 
la creșterea încrederii între 
state si ar crea condiții priel
nice dezarmării generale și lo
iale,

Combătînd afirmațiile repre
zentanților occidentali, potrivit 
cărora un pact de neagresiune 
între țările participante 
Tratatul de la Varșovia si 
iile membre ale N.A.T.O. 
interesa numai securitatea 
nei singure regiuni în lume — 
securitatea Europei — repre
zentantul romîn a spus ; „Din 
aceste două organizații fac 
parte state care, prin situația 
lor geografică, prin întinderea 
teritoriilor lor. prin potențialul 
lor militar, prin faptul că cu
prind toate puterile nucleare, 
prin resursele lor economice, 
prin ponderea lox- în relațiile 
internaționale influențează în- 
tr-o foarte însemnată măsură 
situația internațională din lu
mea întreagă.

, Relațiile dintre statele mem
bre ale N.A.T.O., pe de o par
te, și statele participante la 
Tratatul de la Varșovia, pe de 
altă parte, influențează într-o 
asemenea măsură relațiile in
ternaționale mondiale îneît se 
poate spune fără exagerare că 
dacă aceste relații s-ar îmbu
nătăți, s-ar îmbunătăți în ge
nerai climatul politic interna-

la 
th
at' 
u-

țional, s-ar micșora pericolul 
de război, s-ar crea condiții 
prielnice înfăptuirii dezarmă
rii generale și totale. Aceasta 
este o concluzie care se im
pune cu puterea evidenței”.

„Dacă am reuși, a arătat a- 
poi delegatul romîn. ca în ur
ma unei dezbateri aprofundate 
să se ajungă la încheierea ți
nui pact de neagresiune între 
țările membre ale N.A.T.O. și 
țările participante la Tratatul 
de la Varșovia, aceasta nu nu
mai că ar fi un factor de îm
bunătățire a climatului politic 
internațional, dar ar da un pu
ternic impuls lucrărilor Comi
tetului nostru, ar fi un stimu
lent pentru noi, în toate direc
țiile în care sîntem chemați a 
lucra, o chezășie pentru reali
zarea altor acorduri. încheie
rea unui asemenea pact repre
zintă o măsură utilă, oportu
nă, necesară”.

„Delegația romînă, a înche
iat vorbitorul, propune să se 
treacă la analizarea, paragraf 
cu paragraf, a proiectului unui 
asemenea tratat de neagresiu
ne”.

Reprezentantul U.R.S.S., S. 
K. Țarapkin, a arătat că dis
cursurile reprezentanților occi
dentali și mai ales cuvîntarea 
reprezentantului S.U.A. de
monstrează că încă o dată 
puterile occidentale sînt inte
resate în continuarea cursei 
înarmărilor și nu în realizarea 
dezarmării.

Reprezentantul U.R.S.S. a 
subliniat necesitatea de a 
examina chiar acum problema 
unor măsuri concrete menite 
să contribuie la destinderea 
încordării internaționale și la 
dezarmare
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■V Ambasadorul R. P. Romine in Algeria 
și-a prezentat scrisorile de acreditare

■ . «

în cadrul luptei anticolonialiste a populației din Brunei se în
scrie și recenta rășcoală a muncitorilor petroliști. Deși colo
nialiștii au reprimat cu cruzime lupta petroliștilor, ei n-au 
putut descoperi centrul răscoalei, situat în junglă. In fotogra

fie : colonialiștii în căutarea răsculaților

Sesiunea Comisiei Economice
0. N. U. pentru Europa

GENEVA 3 (Agerpres). — 
Ședința Comisiei 
O. N. U. pentru 
după-amiaza zilei 
1963, s-a deschis 
lui U Thant, secretar general al 
O.N.U., care, luînd cuvîntul a 
subliniat importanța actualei 
sesiuni a C.E.E.. și conținutul ei 
constructiv pentru promovarea 
cooperării economice în Euro
pa.

In cadrul ordinei de zi, la 
punctul intitulat: „Situația eco
nomică a Europei”, a luat cu
vîntul delegatul R. P. Romîne,

Economice 
Europa din 

de 2 mai 
în prezența

Marea grevă a metalurgiștilor vest-germani
continuă

BONN 3 (Agerpres). — Greva 
metalurgiștilor din landul vest- 
german Baden-Württemberg a 
luat o amploare fără precedent 
în istoria Republicii Federale 
Germane. Speriați de evoluția e- 
veuimentelor, patronii au apli
cat lock-out-ul lăsîud fără lucru 
peste 320 000 de muncitori me- 
talurgiști din 800 de întreprin
deri. Se anunță că sîmbătă, alți

----•----

Interviul acordat

ziarului „Nepszabadsag“

ALGER 3 (Agerpres) — La 
2 mai 1963, ambasadorul ex
traordinar si plenipotențiar al 
Republicii Populare Romîne la 
Alger, Ion Georgescu, și-a 
prezentat scrisorile de acredi
tare președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Alge
riene Democratice și Populare, 
Ahrned Ben Bella.

în cuvîntarea rostită cu a- 
cest prilej, relevînd înalta pre
țuire dată de poporul nostru 
eroismului poporului algerian 
în lupta sa îndelungată și 
plină de sacrificii împotri
va dominației coloniale, am
basadorul romîn a arătat 
că guvernul si poporul ro
mîn privesc cu simpatie e- 
forturile guvernului și poporu
lui algerian îndreptate spre

dezvoltarea sa economică 4 
culturală, spre promovarea ri
nei politici de colaborare in
ternațională si lichidare defi
nitivă a colonialismului.

în răspunsul său, Ahrned 
Ben Bella, a apreciat prietenia 
manifestată de poporul romîn 
fată de poporul algerian în 
lupta sa împotriva colonialis
mului și si-a exprimat convin
gerea că relațiile de înțelege
re și prietenie dintre R. P. Ro- 
mînă și Algeria se vor întări, 
iar între cele două țări se vor 
pune bazele unei colaborări 
fructuoase.

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare, președintele 
Consiliului de Miniștri Alge
rian și ambasadorul romîn au 
avut o convorbire cordială.

cu aceeași intensitate

Victor lonescu, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior. In 
intervenția sa, el a prezentat 
principalele realizări ale econo
miei noastre în 1962, precum și 
contribuția și efortul de coope
rare economică depus de gu
vernul R. P. Romîne pe plan 
extern.

Delegatul romîn a făcut și u- 
nele observații critice asupra 
studiului intitulat.- „Situația e- 
conomică în Europa în 1962”, 
întocmit de către divizia de stu
dii și programe a secretariatu
lui C.E.E. și a propus ca la în
tocmirea unor asemenea studii 
să fie atras un număr mai mare 
de experți 
In același 
necesitatea 
cercetare
C.E.E. să fie astfel orientală, in
cit studiile elaborate să eviden
țieze posibilitățile încă nevalo
rificate in domeniul cooperării 
economice pașnice între țările 
din Est și Vest.

din țările socialiste, 
timp, el a subliniat 
ca activitatea de 
a secretariatului

BUDAPESTA 3 (Agerpres). 
— într-un interviu acordat 
unui corespondent al ziarului 
„Nepszabadsag”, Doloreș Ibar- 
ruri, președintele Partidului 
Comunist din Spania, a decla
rat că principala cauză a asa
sinării bestiale a lui Julian 
Grimau a fost teama regimului 
franchist fată de opoziție, care 
a cuprins toate păturile popu
lației din Spania. Opoziția față 
de regimul lui Franco, a sub
liniat Dolores Ibarruri, a cres
cut chiar și în rîndurile parti
dului guvernamental fascist. 
Ne aflăm într-un moment în 
care adepții regimului fascist 
se răzvrătesc împotriva condu
cătorului lor.

In ce privește asasinarea lui 
Julian Grimau, a spus Ibar- 
ruri, prin acest act Franco a a- 
juns la un rezultat cu totul 
■opus celui urmărit de el. Acest 
act criminal a
mai apropiată ziua prăbușirii 
dictaturii si 
după cum a crezut Franco, uni
tatea în lupta împotriva dicta
turii fasciste.

făcut să devină

în

NEW YORK 3 (Agerpres). — 
Peste 800 de persoane au fost 
arestate la 2 mai în orașul Bir
mingham, (statul Alabama), ca 
urmare a ceea ce agenția U.P.I. 
a descris drept „cea mai mare 
demonstrație de protest împo
triva segregației rasiale din 
istoria sudului S.U.A.". Potri
vit agențiilor occidentale de 
presă, timp de mai multe ore 
cîteva mii de persoane, în ma
joritate negri, au instalat pi
chete în fața magazinelor, re
staurantelor, sălilor de specta
cole unde este practicată se
gregația rasială și apoi au de
monstrat în fața primăriei ora
șului. Agenția Associated 
Press transmite că grupuri de 
demonstranți se îndreptau spre 
primărie din toate colțurile ora
șului. Ei nu s-au putut apropia 
prea mult întrucît poliția i-a 
arestat pe rînd. Agenția France 
Presse relevă că întrucît dubele 
poliției au fost insuficiente pen
tru a cuprinde marele număr 
de arestați polițiștii au folosit 
autobuze. In rîndurile celor a- 
restați se află un mare număr 
de tineri între 10 și 16 ani care 
au părăsit 
participa la 
stație.

După cum trasmite agenția 
France Presse, se consideră că 
de la 3 aprilie, cînd în acest 
oraș au început acțiunile popu
lației de culoare împotriva prac
ticilor rasiste, aproape 1 000 de 
negri au iost arestați Ia Bir
mingham. Șeful poliției, Eugene 
O'Connor — arată agenția — a 
jurat că va continua să-i are
steze pe participanții la aceste

demonstrata „pînă ce închiso
rile din Birmingham vor ii arhi
pline".

In același timp, agenția Fran
ce Presse relevă că opt negri 
din Attalla (statul Alabama) 
care și-au propus să străbată 
pe jos statui Alabama pentru a 
continua marșul întreprins de 
albul William Moore, care a 
iost asasinat, au iost arestați la 
cîteva minute după ce au ple
cat, Ca și Moore cei opt negri 
purtau pancarte în care cereau 
acordarea de drepturi popu
lației de culoare.

75 000 de muncitori din Würt
temberg de sud-Hohenzollern vor 
fi aruncați pe drumuri.

împotriva muncitorilor 
grevă patronatul vest-german în
cearcă să facă front comun pen
tru a-i infringe pe greviști. în 
acest scop, patronii unor impor
tante firme din industria meta
lurgică vest-germană au început 
să-i amenințe cu concedierea pe 
muncitorii din întreprinderile 
respective. Direcția marii com
panii de automobile Volkswagen 
a anunțat că va închide uzinele 
dacă nu va lua sfîrșit greva me- 
talurgiștilor din Baden-Wurtten- 
berg. O declarație similară a fost 
făcută și de direcția uzinelor de 
automobile Opel.

La presiunile și șantajul patro
nalului; metalurgiștii vest-ger
mani răspund manifestîndu-și cu 
și mai multă forță hotărîrea de a 
lupta pînă ce revendicările lor 
legitime vor fi satisfăcute.

Greva muncitorilor mețalur- 
giști este sprijinită de puternica 
solidaritate a elasei muncitoare 
vest-germane. După cum anunță 
D.P.A. greviștilor li se alătură 
muncitorii de la alte numeroase 
întreprinderi diu Baden Würt
temberg. Reprezentanți ai muu-

care

citorilor din Ruhrj mineri, me- 
talurgiști și-au exprimat solidari, 
tatea cu greviștii. în ultimele zile 
s-a vorbit chiar intens de decla
rarea în Ruhr a unei greve de 
solidaritate eu muncitorii din 
landul Baden-Württemberg.

Desfășurarea grevei metalurgiș. 
tilor vest-germani — acțiune fără 
precedent în istoria Germaniei 
din ultimii 30 de ani — îngrijo
rează vădit guvernul de la Bonn. 
Intensitatea și forța grevei din 
Baden-Württemberg constituie o 
demascare necruțătoare a mitului 
despre pretinsul „miracol eco
nomic vest-german“ pe
cercurile conducătoare din R.F.G. 
încercau să-l acrediteze în fața 
opiniei publice. Purtătorul de 
cuvînt al guvernului, von Hassel, 
a declarat că la Bonn „se urmă
rește cu atenție și îngrijorare a. 
cest conflict de muncă“. El sur
vine într-un moment politic in
tern destul de complicat. După o 
serie de alegeri în diverse lan
duri vest-germane care s-au sol
dat eu pierderi de voturi pentru 
U.C.D.; principalul partid al coa
liției guvernamentale, greva me
talurgiștilor survine doar cu cî
teva săptămîni înainte de alege
rile din landul Saxonia Infe
rioară.

Un succes al forțelor 
democratice 
din Japonia

TOKIO. — La 3 mai au fost 
Jale publicității rezultatele defi
nitive ale alegerilor pentru orga
nele autoguvernării locale din 
Japonia. Aceste date dovedesc că 
forțele democratice ale țării, în 
frunte cu partidele comunist fi 
socialist, au obținut un nou mare 
succes. în organele autoguvernă
rii locale an fost aleși 722 depu
tati comuniști și 1 874 socialiști, 
în prezent partidul comunist 
este reprezentat în 318 din cele 
555 consilii municipale ale orașe
lor- ?i așezărilor. Numărul total 
al reprezentanților partidului co
munist ș-a ridicat la 1 136.

școlile pentru a 
această manile-

Conducători ai mișcării împotriva segregației rasiale arestați de poliția din Birmingham

SCURT PE SCURT

nu a subminat;

RĂSFOIND

MOSCOVA. — în ultimul 
său număr, revista „Probleme
le hematologiei și transfuziei 
sîngelui“ înserează recenzia 
profesorului G. A. Alexeev la 
studiul „Limfocitoza infecțioa- 
să acută și mononucleoza in- 
fecțioasă" 
Marinescu. 
subliniază 
lateral al 
prinse de 
însemnatul 
la studiul acestei vaste 
bleme, situînd lucrarea sa 
printre unicele în lume în a- 
cest domeniu. Lucrarea romî- 
nească, scrie prof. G. A. Alexe
ev, este o monografie capitală, 
necesară tuturor medicilor de 
specialitate.

de cir. Gheorghe 
Autorul recenziei 
caracterul multi- 
cercetărilor între- 
Gh. Marinescu și 
aport al autorului 

pro-

LEOPOLDVILLE. — Agențiile 
de piesă anunță că la 3 mai, la 
Leopoldville au avut loc grave 
tulburări provocate de forțele 
polițienești. Corespondentul a- 
genției Associated Press rela
tează că polițiștii au în
ceput tulburările cerînd guver
nului central să Ie mărească sala
riile. Același corespondent rela-

tează că polițiștii au ocupat clă
direa primăriei și mai multe sedii 
ale poliției diu Leopoldville, au 
luat mai mulți ostateci din ritului 
oficialităților orașului și s-au 
baricadat în lagărul militar de la 
Lufungula. Generalul Mobutu, 
însoțit de trupe guvernamentale, 
s-a deplasat la lagărul din Lu
fungula unde a cerut polițiștilor 
să se predea. în urma refuzului 
acestora trupele guvernamentale 
au pătruns în lagăr, unde au con. 
fiscat armele Și munițiile și i-au 
eliberat pe ostateci. Generalul 
Mobutu a dat apoi ordin ca toți 
polițiștii care au participat la 
tulburări să fie dispersați în di
verse lagăre congoleze.

HAGA. — Ttatatul dintre Olan
da și Germania occidentală cu pri
vire la reglementarea problemelor 
legate de cel de-al doilea război 
mondial a fost discutat la 2 mai 
în prima Cameră a parlamentului 
olandez. Majoritatea reacționară a 
Camerei s-a pronunțat pentru rati
ficarea tratatului care reprezintă o 
serioasă concesie făcută pretenții
lor teritoriale ale Bonn-ului. Po
trivit tratatului, R.F.G. primește 
de Ia Olanda o serie de regiuni de 
graniță, restabilindu-se complet

granița de vest a reichului hitle- 
rist. Drept compensații R.F.G. 
va plăti Olandei 280 000 000 
mărci vest-germane. In comparație 
cu uriașele prejudicii materiale pri
cinuite de ocupația hillerislă, com
pensația reprezintă o sumă infimă. 
Răspunsul guvernului la cuvlntările 
deputaților și votarea au iost ami- 
nate pînă săptămlna viitoare. La 2 
mai Camera a aprobat, de aseme
nea, acordul dintre Bonn și Haga 
privitor la amplasarea pe teritoriul 
Olandei a unor unități ale Bundes- 
wehrului vest-german. Aprobarea 
acestui acord a avut loc in 
preajma „Zilei naționale în memo
ria victimelor celui de-al doilea 
război mondial', in timpul căruia 
au pierit 250 000 de olandezi.

BOGOTA. — Agenția Associa- 
led Press transmite că la 2 mai „un 
grup de tineri columbieni a intim- 
pinul cu lozinci anliamericane și a 
aruncat cu ouă stricate în ambasa
dorii Statelor Unite și Venezuelei 
la Bogota", în momentul cînd di
plomații din cele două țări pără
seau o expoziție de fotografii ve- 
nezueiene deschisă la Muzeul Na
țional din Bogota. Tinerii au scan
dat „Jos imperialismul yankeu“ și 
au silit pe cei doi diplomați să 
părăsească în grabă piața din fala 
muzeului. Poliția a intervenit pen
tru a împrăștia pe demonstranți.

DAMASC. — După cum anunță 
agenția M.E.N., Consiliul Național 
al Comandamentului Revoluției din 
Siria și. Consiliul de miniștri au 
emis un decret care prevede națio
nalizarea, începind de la 3 mai, a 
tuturor 
tării.

Toate 
filialele 
tuțiile de schimb vor fi puse sub 
sechestru.

băncilor de pe teritoriul

băncile naționalizate și 
lor, precum și toate insti-

ATENA. — La 3 mai partidele 
Uniunea de centru și E.D.A. au 
cerut parlamentului grec să vo
teze o moțiune de neîncredere în 
guvernul Karamanlis, pentru po
litica internă și externă a a- 
cestuia. Fracțiunea parlamentară 
a Uniunii de centru a subliniat 
în ședința sa din 2 mai că pră
pastia dintre guvern și popor 
devine Lot mai mare. Fracțiunea 
cere demisia guvernului și or
ganizarea pînă în toamna anului 
1963 a unor alegeri parlamen
tare înainte de termen. E.D.A. 
motivează propunerea sa prin a- 
ceea că guvernul se pronunță 
pentru participarea Greciei la 
planurile înarmării nucleare ale 
N.A.T.O.

Prezente
peste

BRUXELLES 3 (Agerpres). 
— La Bruxelles s-a deschis 
cea de-a 36-a ediție a Tîrgului 
internațional de mostre la care 
R. P. Romină participă cu un 
pavilion în care sînt prezen
tate produse ale întreprinde
rilor romînești de comerț ex
terior.

La deschiderea oficială a tîr
gului au participat Maurice 
Brasseur, ministrul comerțului 
exterior al Belgiei și Coremans, 
primarul orașului Bruxelles.

Pavilionul R. P. Romîne la 
Tîrgul internațional de mostre 
de la Bruxelles este apreciat 
în mod deosebit pentru con
cepția sa arhitecturală, varie
tatea și calitatea exponatelor.

Organul oficial de presă al 
Driecției Tîrgului internațio
nal de mostre de Ia Bruxelles 
situează pavilionul R. P. Ro
mîne pe primul loc în prezen
tarea pavilioanelor celor 31 de 
țări participante la tîrg.

La 3 mai, Direcția pavilio
nului R. P. Romîne la Tîrgul

romînești 
hotare

internațional de mostre de la 
Bruxelles a organizat o confe
rință de presă la care au par
ticipat redactori ai celor mai 
importante ziare belgiene. Pa
vilionul R. P. Romîne este vi
zitat zilnic de un numeros 
public.

RIO DE JANEIRO. — Postul 
de radio al Ministerului Edu
cației și Culturii al Braziliei a 
transmis recent în cadrul emi
siunii „Muzica popoarelor“, un 
program de 30 de minute de
dicat celui de-al doilea fe
stival internațional George 
Enescu.

Postul de radio „Reguette 
Pinto“ din Rio de Janeiro a 
transmis, de asemenea, o ju
mătate de oră dedicată ace
luiași eveniment, în cadrul 
emisiunii „Imagini muzicale“.

Ambele emisiuni au cuprins 
muzică interpretată de violo
niști și pianiști romîni și 
străini de prestigiu, care au 
participat Ia festival.

Disensiuni intre diemiști și trupele 
americane din Vietnamul de sud 

relevate de un ziar american
Ț n ultimul timp, relațiile 
/ dintre corpul expediționar 

american (ai cărui membri 
sînt cunoscuți în mod oficial sub 
numele de „consilieri“) și oficia
litățile regimului dictatorial Ngo 
Dinh Diem preocupă în măsură 
tot mai mare presa americană. 
Arătînd că deși se scrie foarte 
puțin despre aceasta, la Saigon 
se vorbește pe față despre încor
darea îit aceste relații, ziaristul

Constituirea adunării 
provinciale a Irianului de Vest

KOTA BARU 3 (Agerpres). 
— La 2 mai a fost constituită 
în mod oficial adunarea pro
vincială a Irianului de Vest. A- 
dunarea se compune din mem
brii fostului Consiliu legislativ 
al teritoriului, precum și din- 
tr-o serie de alte personalități. 
Ea își' va desfășura activitatea 
pînă cînd populația Irianului 
de Vest va putea alege prin 
vot universal o nouă adunare. 
In prima ședință, membrii a- 
dunării provinciale au depus 
jurămîntul de credință față de 
Republica Indonezia. Ministrul 
de externe al Indoneziei, Su- 
bandrio, care l-a reprezentat 

președintele Sukarno la

festivitățile preluării admini
strației Irianului de Vest de că
tre Indonezia, a rostit o cuvîn- 
tare în care a relevat impor
tantele sarcini care revin adu
nării provinciale si întregii 
populații a Irianului de Vest 
în opera de reconstrucție, de 
dezvoltare a economiei și ridi
care a nivelului de trai al tu
turor locuitorilor provinciei.

La 4 mai sosește în Irianul 
de Vest președintele Sukarno 
care va face o vizită de două 
zile în noua provincie indone
ziana- El va fi însotit de mem
bri ai guvernului și de membri 
ai corpului diplomatic.

Situația din Haiti continuă 
să se mențină Încordată

PORT AU PRINCE 3 (Ager
pres). — Comisia de anchetă a 
Organizației Statelor Americane 
instituită pentru a aplana con
flictul care a izbucnit între gu
vernul hailian și guvernul domi
nican a părăsit la 2 mai capitala 
Republicii Haiti, Port au Prince, 
lăsîud în urina ei, potrivit agen
ției U.P.I., „o țară dominată de 
teroare și îngrozită de teama că 
președintele Dnvalier va reîncepe 
campania de lichidare violentă a 
adversarilor săi politici“. Refe- 
rindu-se Ia valul de represiuni 
declanșat de poliția dictatorului 
haitian, ageuția U.P.I., scrie că 
peste 100 de persoane au fost 
ucise în ultimele zile. Cu numai 
24 de ore înaintea sosirii Comisi
ei O.S.A., scrie corespondentul 
din Port au P rince al ziarului 
„New York Times“, a avut loc în 
această țară un masacru al adver
sarilor președintelui Francois 
Dnvalier. Peste 60 de prizonieri 
politici au fost asasinați în celule
le lor. Polițiștii au incendiat, de 
asemenea, locuința unui locote
nent din armata baitiană, refu
giat la ambasada Republicii Do
minicane, an ucis pe părinții a- 
cestuia, pe fiul sau în vîrstă de 
18 luni și pe toți cei din casă.

Agențiile occidentale de presă 
relevă că în ciuda eforturilor lui 
Duvalier de a șterge în preajma 
sosirii comisiei O.S.A. orice urme 
ale represiunilor, un purtător de 
cuvînt al acestei comisii a decla-

rat că „membrii ei au avut pri
lejul să vadă, la fața locului, do
vezi de persecutare a adversari
lor politici ai lui Duvalier“.

între timp, pe străzile orașului 
Port au Prince continuă să pa
truleze forțe ale poliției și ar
matei. Agenția Reuter relevă că 
la 2 mai în diferite puncte ale 
capitalei haitiene s-an auzit ex
plozii puternice și schimburi de 
focuri de armă. Poliția a operat 
de asemenea arestări.

Potrivit agenției U.P.I., purtă
torul de cuvînt al Casei Albe. 
Lincoln Wliite a declarat la 2 
mai că ,,situația din Haiti conti
nuă să se mențină explozivă“ și 
a invitat pe cetățenii S.U.A. să 
se abțină de a pleca în această 
țară. S-a aliat, de asemenea, că 
unități ale marinei americane se 
află Ia limita apelor teritoriale 
haitiene gala de a interveni, în 
orice moment pentru ,,a proteja 
viețile cetățenilor S.U.A. din 
Haiti“.

Comisia de anchetă a O.S.A. se 
află în prezent în Republica Do
minicană, unde poartă tratative 
cu oficialitățile politice din a- 
ceastă țară. După cum transmite 
agenția U.P.I., președintele Repu
blicii Dominicane, Juan Bosch, a 
declarat la 2 mai că guvernul 
dominican nu va mai aștepta in
tervenția O.S.A. în cazul cînd 
guvernul hailian va reîncepe ac
țiunile sale agresive.
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Dennis Bloodworth scrie într-un 
articol din, „New York Herald 
Tribune“ că una din cauzele 
„încordării“ este refuzul soldați- 
lor diemiști de a asculta de or
dinele 
Printre 
circulă 
satiric 
un căpitan 
care... a 
eforturilor 
determina pe soldații sud-viet- 
namezi să pornească la luptă îm
potriva partizanilor. Ziaristul a- 
rată, în continuare, că mulți din
tre ofițerii superiori diemiști pri
vesc, de asemenea, cu neîncrede
re metodele de conducere mili
tară ale consilierilor, considerîn- 
du-le „luate din cărți“. In rîndu
rile diemiștilor circulă diverse 
glume despre disperarea de care 
a fost cuprins un grup de consi
lieri cărora li s-au furat manua
lele de război din care își tră
geau toată „știința“.

Conflictul dintre americani și 
diemiști nu este legat însă doar 
de lipsa reciprocă de calități mi
litare și nu îmbracă doar forma 
duelului satiric. O altă latură a 
problemei este cca financiară. 
Americanii cer, scrie David 
Halberstarn, corespondentul zia
rului „Neiv York Times“, ca die
miștii să acopere o parte a costu
lui așa-numitului program de 
refacere a localităților din pro
vincie, cunoscut îndeobște și sub 
numele de „planul satelor strate
gice“. Acest plan prevede, după 
cum se știe, transferarea locuito
rilor din regiunile unde acționea
ză partizanii într-un soi de lagă
re de concentrare pentru n tăia 
legăturile și a izola forțele pa
triotice. Pînă în momentul de 
față planul nu a dat nici un re-

consilierilor 
consilierii 

chiar 
în

americani, 
americani 

mic cîntecun
care, este vorba de 
din forțele S.U.A. 

decedat în urma 
făcute pentru a-i

zultat și consilierii americani au 
ajuns la concluzia că și autorită
țile de la Saigon trebuie să-și 
desfacă băierele pungii intr-un 
ultim efort de a-l face viabil. 
Americanii au propus ca ambele 
părți să contribuie cu suma de 
un miliard de piaștri fiecare 
(circa 15 milioane dolari). Gu
vernul diemist, arată Halberstarn, 
nu este însă deloc dispus să 
plătească această sumă cu atît 
mai mult cu cit bugetul său pre
zintă un important deficit. Die- 
miștii nu privesc, de asemenea, 
cu ochi buni faptul că la condu
cerea celor citeva „sate strategi
ce“. care au reușit totuși să fie 
înființate, s-au instalat america
nii, oficialitățile diemiste fiind 
dale la o parte.

Iritarea diemiștilor iese cu pri
sosință la iveală dintr-un comu
nicat dat publicității de Mișcarea 
do solidaritate a femeilor, con
dus de Ngo Dinh Nhu, cumnata 
președintelui Diem, considerată 
de mulți „eminența cenușie“ a 
regimului de la Saigon. In comu
nicat d-na Nhu cere femeilor sud- 
vietnameze să nu mai „fraternize
ze“ cu o „minoritate de străini“ 
(citește consilieri americani) 
care, în schimbul ajutorului lor, 
se comportă cu aceste femei ca 
niște stăpîni.

Acuzațiile reciproce pe care și 
le aduc diemiștii și americanii nu 
trebuie interpretate ca oglindind 
divergențe fundamentale : ambe
le părți urmăresc, după cum este 
știut, același obiectiv, lichidarea 
vastei mișcări populare care cere 
instaurarea în Vietnamul de sud 
a unui regim pașnic și neutru. 
Dezvăluirile care se produc cu 
prilejul acestor acuzații sînt însă 
cit se poate de interesante pen
tru situația existentă în țară.

JOHANNESBURG 3 (Ager
pres). — Legea care acordă 
puteri extraordinare autorită
ților rasiste din Republica 
Sud-Africană a intrat la 2 mai 
în vigoare dttpă ce a fost sem
nată de președintele republicii.

Prima victimă a noii legi a 
fost Robert Sobukwe, lider al 
Congresului pan-african. El fu
sese condamnat la închisoare 
Pe trei ani, urmînd să fie eli
berat la 2 mai. Autoritățile au 
invocat însă noua lege pentru 
a-l menține pe Sobukwe în 
continuare în detențiune pe 
timp nelimitat.

Noua lege a provocat prote
stul forțelor democratice din 
Republica Sud-Africană și al 
opiniei publice africane și mon
diale. La Johannesburg au a- 
vut loc la 30 aprilie demonstra
ții ale studenților împotriva 
puterilor dictatoriale pe care și 
le asumă în mod samavolnic 
autoritățile rasiste. Organiza
țiile populației africane, pre
cum si cercurile progresiste

din rîndul populației albe au 
protestat, de asemenea, împo
triva adoptării acestei legi.

Comentând. adoptarea noii 
legi, postul de radio ghanez a 
subliniat că o dată cu această 
lege „regimul de apartheid din 
Africa de sud a atins culmea 
neomeniei”. Scopul acestei noi 
legi, a arătat postul de radio, 
este de a transforma întreaga 
populație de culoare în deținuți 
politici al căror număr este de 
altfel de pe acum apreciat la 
peste 60 000. Tribunalele nu-și 
vor mai putea îndeplini obli
gația, de altfel formală, de a 
cerceta împrejurările acestor 
arestări si întemnițări. Este 
greu de găsit metode mai sa
mavolnice de represiune împo
triva africanilor decît cele 
prevăzute de noua lege. Acea
sta, a arătat în încheiere postul 
de radio, a scos la iveală cu 
cea mai mare elocvență barba
ria regimului din Republica 
Sud-Africană.


