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FRUMUSEȚEA CÎNTECULUI

n comuna Terpe- 
zița sînt două gos
podării agricole 
colective. Ca pes
te tot, și aici o 
mare parte din co
lectiviști urmea

ză acum cursurile învăță- 
mîntului agrozootehnic. Mulți 
din aceștia sînt tineri. Sălile 
pentru desfășurarea lecțiilor 
au fost din vreme asigu
rate. Materialul demonstrativ 
fusese strîns de tineri în can
tități suficiente încă din timpul 
verii, veniseră și o parte din 
planșele comandate, iar faptul 
că s-a ajuns deja la lecția a 
18-a nu putea decît să-1 mul
țumească pe tovarășul Marin 
Pîrjol, secretarul comitetului 
comunal U.T.M. Iată însă că 
în urmă cu cîteva zile, ingi
nera Angela Mărășescu, res
ponsabilă cu educația comuni
stă în comitet, vine cu propu
nerea ca la prima ședință a 
comitetului comunal U.T.M. să 
se analizeze participarea tine
rilor la învățămîntul agrozoo
tehnic fiindcă, a arătat tov. 
inginer, dacă la unele cercuri 
s-a ajuns la lecția 18-a, la 
cercul zootehnic din G.A.C. 
Lazu, învățămîntul este rămas 
în urmă și dacă la cercul zoo
tehnic din Terpezița participă 
la cursuri toți tinerii înscriși, 
la cel de cultura plantelor de 
cîmp prezența este slabă; apoi, 
sînt neajunsuri în pregătirea 
cursanților.

Chibzuind împreună au ho- 
tărît să convoace imediat co
mitetul iar la ședință să mai 
fie invitate comitetele U.T.M. 
din cele două G.A.C., secretarii 
organizațiilor U.T.M. pe bri
găzi, precum și lectorii de la 
cele opt cercuri. Zis și făcut. 
Și iată-ne la ședința lărgită a 
comitetului comunal U.T.M. 
ale cărei dezbateri fac obiectul 
acestui articol.

aceasta sînt pregătit. Expe
riența anului trecut mi-a fost 
de un real folos. In caietele 
mele de notițe am consemnat 
un bogat material faptic. Ace
ste fapte, împreună cu mate
rialul documentar la strînge- 
rea căruia tinerii mi-au dat un 
ajutor efectiv, îmi dau posibi
litatea să țin lecții pe care co
lectiviștii le înțeleg cu ușu
rință".

Ca o confirmare a celor spu
se de inginer, Călina Cingu 
arăta în continuare: „Fac par
te din cercul la care predă to
varășa inginer Elena Tucan. 
La lecțiile noastre n-ai să gă
sești vreun tînăr lipsă. Felul 
în care dînsa ne explică, ne

de la ședința 
comitetului

între lecții, frecvența 
și permanentizarea 

cadrelor — o strînsă 
legătură

permite să plecăm cu lecția a- 
proape învățată din sală. Fie
care lecție începe cu o recapi
tulare, prin răspunsuri date de 
către noi, a celei predate an
terior. Apoi se face expunerea. 
Se explică rar, clar, noțiunile 
principale se scriu pe tablă, ni 
se f^c desene, schițe. N-am să 
uit niciodată, de pildă, lecția 
despre tipurile de sol. Tova
rășa ingineră ne-a desenat pe 
tablă cu creta colorată fiecare 
orizont. Am și acum în minte 
desenul. Am făcut apoi recu
noașterea orizonturilor la cîmp. 
Au urmat obișnuitele întrebări 
ca să vedem cu ce am rămas; 
cum să nu înveți o asemenea 
lecție ? Și la fel ca aceasta, 
s-au desfășurat și celelalte.

® Pornind
schimb de experiență.

® Poșta redacției

• „Din îndemnul
științei socialiste".
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Grupul folcloric de 
artiști amatori, care a 
obținut premiul I și di
ploma de onoare la pri
mul Festival Interna
țional de Folclor de la 
Cairo, a prezentat luni 
seara în sala Teatrului 
„C. Tănase* din Bucu
rești un spectacol, or
ganizat de Comitetul de 
Stat pentru Cultură și 
Artă.

Au 
stanța

Stat pentru Cultură și 
Artă, Eduard Mezinces- 
cu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, 
conducători ai unor in
stituții centrale și orga
nizații obștești, numeroși 
oameni de artă și cul
tură.

Au fost de fața 'Mo
hamed Fahmy Hamad, 
ambasadorul Republicii 
Arabe Unite în R. P. 
Romînă, și membri ai 
ambasadei.

Bogăția, frumusețea și

cîntecelor și 
prezentate, 

interpreților 
în rin-

varietatea 
dansurilor 
măiestria 
s-au bucurat 
dul spectatorilor bucu- 
reșteni de mult succes.

La sfîrșitul spectaco
lului, membrilor grupu
lui folcloric le-au fost 
oferite flori din partea 
Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă.

Spectacolul a fost în 
întregime televizat.

(Agerpres)

Desigur, așa cum sublinia 
referatul și cum au arătat mai 
mulți vorbitori, primul factor 
de care depinde buna desfășu
rare a cursurilor este lecția, 
modul în care aceasta e pre
gătită și expusă. „M-am stră
duit ca fiecare noțiune teore
tică predată pentru prima da
tă să fie legată de activitatea 
practică ce se desfășoară la 
cîmp, să pară mai degrabă o 
învățătură impusă de munca 
pe care o execută ei, cursanții 
decît un principiu luat din 
manual — spunea inginerul 
Dumitru Mărășescu, lector la 
cercul „Cultura plantelor de 
cîmp". Noțiunile, mai grele 
le-am similat cu alte cuvinte 
din vorbirea curentă. Pentru

I

Dar, au subliniat vorbitorii, 
lecțiile trebuie ținute în zilele 
și la orele stabilite. Amînările 
de orice fel duc la demobiliza
rea cursanților și de aici ab
sențe nemotivate, noțiuni nea
similate etc. La cercul zooteh
nic de la G.A.C. Lazu în luna 
decembrie lectorul Adrian Ră- 
dosu a plecat în concediu. De 
lecție nu s-a mai îngrijit ni
meni, cu toate că exista posi
bilitatea ca un alt specialist 
să-1 suplinească 
această perioadă, 
luate în ianuarie, 
perare, au fost 
mai multe într-o săptămînă. 
Urmarea: caiete de notițe fără 
nici o însemnare, materiale 
neînsușite. Este o cauză pentru 
care nici frecvența cursanților 
acestui cerc nu este satisfăcă
toare.

Absențelor, vorbitorii le-au 
găsit și alte cauze. Mai întîi 
modul în care au fost înscriși 
în toamnă cursanții. La brigă
zile 2 și 3 de cîmp de la G.A.C. 
Lazu, la brigada zootehnică de 
la G.A.C. Terpezița și altele, 
unde organizațiile U.T.M. au 
recomandat tineri cu dragoste 
față de meseria aleasă, stabili 
pe locul de muncă, prezența 
este bună. în alte brigăzi, un
de aceste cerințe esențiale n-au 
fost respectate, se înregistrea
ză un număr mic de partici- 
panți la lecție. Comitetul 
U.T.M. și-a notat această pro
blemă ca pe o sarcină căreia 
la sfîrșitul verii, cu ocazia noi
lor înscrieri, îi va acorda cea 
mai mare atenție.

— Propun — a spus inginera

V. BARAC
corespondentul 

„Scînteii tineretului' 
pentru regiunea 

Oltenia

A

Mecanizatorii de la stațiunile de mașini și 
tractoare din Cîmpia Turzii, Podul Turcului, 
Deta, Obîrșia de Cîmp, Chitila și din alte 14 
unități au terminat repararea întregului utilaj 
pe care îl vor folosi în campania agricolă de 
primăvară. Alte 21 de S.M.T.-uri din diferite 
regiuni ale țării au efectuat lucrările de re
parații în proporție de 95 la sută. Bune rezul
tate au obținut și mecanizatorii din regiunea 

Dobrogea. Organizîndu-și temeinic munca, ei 
au pus la punct toate semanătorile, plugurile 
și discurile, iar repararea tractoarelor și cul
tivatoarelor se află într-un stadiu înaintat —
93.1 la sută și respectiv 96,1 la sută. Realizări 
similare au obținut stațiunile de mașini și 
tractoare din regiunile Mureș-Autonomă Ma
ghiară și Brașov.

După cum rezultă din datele Trustului cen
tral S.M.T., pînă la sfîrșitul primei decade a 
lunii februarie reparațiile în stațiunile de ma
șini și tractoare de pe întreg cuprinsul țării 
au fost realizate în proporție de 87,6 la sută 
la tractoare, 94,2 la sută, la pluguri, 85,3 la 
sută, la semanătorile pentru cereale păioase,
94.1 la sută, la semănătorile pentru porumb, 
91,7 la sută la grape cu disc.

Iată cîțiva dintre interpreții 
grupului jolcloric:

1. DAN SEBASTIAN 
(oraș București) 

2. MARIA RUSU 
(regiunea. Maramureș) 
3. ION ALBEȘTEANU 

(Slobozia)
4. MARIA PRECUP 

(regiunea Cluj)
Foto: N. SCARLET

Noi șantiere
de construcții

La Timișoara, pe bulevardul ,,13 
Decembrie" șl în zona Bulevardu
lui Tipografilor, s-au deschis noi 
șantiere de construcții de locuin
țe, unde se vor ridica blocuri în- 
Bumînd 1 400 de apartamente. De 
asemenea, la Arad și Moldova 
Veche urmează să fie construite, 
Încă în cursul acestui an, blocuri 
cu un număr total de 560 de apar
tamente, iar pe șantierul primului 
microraion din Lunca Bîrzavei de 
la Reșița s-a trecut la înălțarea al
tor trei blocuri executate din pa
nouri mari, prefabricate.

Colectivul secției I furnale a Combinatului siderurgic 
la Hunedoara se străduiește să dea patriei fontă cit mai multă 
și de calitate din ce în ce mai bună. Unii dintre evidențiații 
acestui colectiv vi-i prezentăm în fotografia de față. (De la 
stingă la dreapta) Dumitru Voi ca, Dragomir Pop, Tudor Mano- 

lache și Nicolae Chiroșca.

De la începutul a- 
cestui an și pînă în 
prezent exploatările 
forestiere au primit 
peste i ijo fierăstraie 
mecanice, 148 trac
toare U 650 și go 
electromotoare care se 
adaugă miilor de ma-

șini și utilaje cu care 
au fost înzestrate 
primii patru ani ai 
șesenalului.

Pentru folosirea cu 
maximum de randa
ment a noilor utilaje, 
la centrele școlare Pe- 

riș, Satu-Mare, Roznov

și Vatra Dornei a în
ceput pregătirea a 300 
de tineri care vor de
veni tractoriști, funi- 
culariști și motoriști. 
Acțiunea de calificare 
continuă la locurile de 
muncă din exploată
rile forestiere.

I Roșie1*

(Agerpres)

Atelierele . .
marilor lupte muncitorești 
din februarie 1933 au fost 
vizitate în aceste zile de 
numeroase grupuri de ti
neri dornici să cunoască 
locurile devenite istorice, să 
cu muncitorii de azi ai eroicei Grivițe. 
Ieri un grup de 360 de pionieri din orașul 
Buzău au vizitat uzinele însoțiți de tova
rășii Ion Ghițulescu — electrician, Ion D. 
Ștefănescu, tehnician vagoane și Alexandru 
Georgescu, maistru — care le-au vorbit 
despre tradițiile de luptă ale muncitorilor

întîlneascăse

99

Grivița, teatrul

(Continuare In pag. a IlI-a)
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La G.A.C. Beriu, raionul 
Orăștie, în cadrul învăță- 
•nîntului agrozootehnic func
ționează și cercul de legu- 
micultură. In clișeu: ingine
rul Alexandru Miertoiu pre- 
dind cursanților lecția des

pre legumele timpurii.

Calitatea acestui produs poate fi îmbunătățită
♦

ntreprinderea me
talurgică de utila
je din Medgidia li
vrează Uzinei 
„Progresul* — 
Brăila diferite 
subansamble pen

tru excavatorul de 0,3 mc. 
Metalurgiștii brăileni au pri
mit de la tovarășii lor din 
Medgidia și unele produse rea
lizate la un nivel tehnic ridi
cat.

în ultimul timp, însă, cola
borarea dintre cele două mari 
întreprinderi nu se desfășoară 
la fel de rodnic. Diferite 
schimburi de adrese între ce
le două întreprinderi construc
toare de mașini dezbat o pro
blemă de mare importanță și 
anume calitatea produselor 
livrate de I.M.U.-Medgidia. 
Spicuim doar cîte ceva din 
conținutul acestora.

„...dintr-un lot, se arată în- 
tr-una din ele, după montarea 
pe excavator și probele de re
cepție, au fost respinse defini
tiv 25 la sută din reductoarele 
livrate. Restul lotului s-a de
montat parțial pentru reme
dieri, imobilizînd o însemnată 
capacitate de producție". în
tr-un proces-verbal de consta
tare. întocmit la 21 decembrie 
1963. se arăta că la verificarea 
a 7 diferențiale pentru excava-

tor, la unele subansamble s-au 
găsit așchii metalice în baia de 
ulei, iar în cea a diferențialu
lui E 385 a fost „uitat" un dorn 
metalic.

Preocupați de îmbunătățirea 
calității produselor, metalur- 
giștii de la Brăila solicită ca 
tovarășii lor din Medgidia să 
le livreze numai subansamble 
realizate la un înalt nivel teh
nic.

Firește, la IMUM a existat 
în ultimul timp o mai mare 
preocupare pentru îmbunătăți
rea calității produselor. Merită 
apreciate eforturile făcute de 
metalurgiștii de aici la con
struirea presei de balotat paie. 
Pentru asimilarea acesteia a 
existat o mai bună pregătire 
a fabricației, s-au definitivat 
mai operativ procesele tehno
logice, producția puțind fi ast
fel organizată în flux conti
nuu. Procesul de producție s-a 
desfășurat ritmic și, în final, 
calitatea s-a îmbunătățit sim
țitor. Rezultate bune s-au ob
ținut și la reductoarele indus
triale și subansamble pentru 
excavator.

în fabricația unora din pro
duse se repetă însă frecvent 
deficiențe ca : scurgeri de ulei 
din reductor, apariția unor bă
tăi radiale peste limitele ad
mise etc. O parte dintre defec

țiuni sînt scăpate de controlo
rii de calitate din cauză că nu 
controlează cu toată răspun
derea fiecare produs înainte 
ca acesta să plece din între
prindere. La controlul inter
mediar din secția 52 se întîm- 
plă destul de des acest feno
men. Sînt cazuri, chiar, cînd 
din lipsa de răspundere a unor 
controlori și sub privirile

răspuns precis. „E necesar, re
marca tovarășul Valeriu, să 
fie găsită o rezolvare, dar ea 
trebuie să vină din partea 
conducerii întreprinderii'*.

Aflăm că într-o vreme exis
ta bunul obicei de a se ține 
cu toți controlorii de calitate 
cursuri de ridicare a califică
rii. Acum, nu se mai țin. De 
mai mult de 6 luni partici-

Reductoarele fabricate
la I. M. II

conduși de partid, despre procesul de mo
dernizare cunoscut de uzina în anii pu
terii populare, despre perspectivele sale, de 
viitor. Apoi pionierii au vizitat secțiile 
cazangerie, forjă mecanică, au văzut mo
dernele utilaje cu care sînt înzestrate fie

care secție și atelier.

Foto: O. PLECAN

maiștrilor se montează piese 
fără ștampila C.T.C.

— intr-adevăr, ne spune șe
ful serviciului C.T.C., tovarășul 
inginer Gheorghe Valeriu, aici 
sînt multe deficiențe. Dar ve
deți, avem unii oameni fără o 
calificare corespunzătoare pen
tru un controlor de calitate.

— Ce s-a întreprins pentru 
înlăturarea acestei lacune, 
pentru întărirea spiritului lor 
de răspundere ?

Aici n-am mai primit un

panții au intrat într-o lungă 
și nedorită „vacanță". Aflăm 
că se desfășurau altădată in
teresante concursuri pe mese
rii. Ele au loc și acum în di
verse ateliere. Cu controlorii 
nu se face însă acest lucru. 
Organizația U.T.M. se ocupa 
cu o vreme în urmă de difu
zarea și studierea cărții teh
nice de către tineri. în unele 
secții se întreprind și acum a- 
semenea acțiuni, dar la ele nu 
sînt atrași controlorii. în sfîr-

șit, în aproape toate organi
zațiile U.T.M. s-a discutat fe
lul în care pot contribui tine
rii la realizarea unor produse 
de calitate. Organizația U.T.M. 
din serviciul C.T.C. n-a ana
lizat pînă acum contribuția 
controlorilor tehnici la îmbu
nătățirea calității produselor. 
Și iată cum, înrudite, califica
rea necorespunzătoare și lipsa 
de experiență își spun cuvîn- 
tul în activitatea celor care 
trebuie să vegheze cu cea mai 
mare grijă ca produsele care 
ies pe poarta fabricii să fie de 
calitate superioară. Dacă mai 
„scapă" însă produse de 
proastă calitate, faptul are și 
alte explicații.

— Nu avem — ne-au spus 
unii dintre controlori, sufi
ciente dispozitive de control 
și aparate de măsură (micro
metre, dispozitiv de verificat 
axialitatea carcaselor dife
rențialului, de controlat duri
tatea la roțile dințate conice 
etc.).

Iată așadar o parte din cau
zele datorită cărora produsele 
sînt uneori de calitate neco
respunzătoare. „Dar calitatea 
produselor depinde de fiecare 
membru al colectivului între
prinderii". Ne-au repetat a- 
ceastă frază mulți dintre cei cu

care am stat de vorbă la 
I.M.U. Medgidia. Este firesc 
ca răspunderea de care tre
buie să dea dovadă controlo
rul de calitate să fie preceda
tă, înainte de toate, de grija și 
atenția celui care confecțio
nează produsul, care-1 mon
tează ș.a.m.d.

Sîntem în biroul adjunctu
lui secției prelucrătoare, tova
rășul Gheorghe Vasu. Ni se a- 
mintesc deseori în discuție 
nume cunoscute de tineri 
muncitori care țin la „marca 
fabricii" : strungarii Ion Iones- 
cu, Dima Lungu, Ion Dosoftei, 
montorii Nicolae Silvestru, Ni
colae Sirigeanu și mulți alții 
care lucrează la reductoare, la 
subansamblele pentru excava
tor. Caracteristic la acești ti
neri este gradul înalt de cali
ficare, grija ca procesul teh
nologic stabilit să fie respec
tat cu cea mai mare strictețe. 
„Un meseriaș adevărat, re
marca pe bună dreptate unul 
din ei, nu admite, în primul

Ing. N. IACOBLEV
din Direcția generală de utilaj 
și construcții de mașini — 

M.I.C.M.

I. BODEA

(Continuare tn pag. a IlI-a)

Institutului agronomic 
„Ion Ionescu de la Brad“ din Iași 
s-a desfășurat cea de-a doua fază 
regională a concursului „Viitorii 
tehnicieni ai agriculturii socialiste" 
organizat de secția de învătămînt 
și propagandă a Consiliului su
perior al agriculturii în colaborare 
cu C.C. al U.T.M. și Comitetul de 
radioteleviziune, pentru elevii șco
lilor profesionale de mecanici a- 
gricoli.

Aula institutului era plină pînă 
la ultimul loc. Erau prezenti pre
ședinți și brigadieri ai gospodării
lor agricole colective din regiune, 
Ingineri din S.M.T.-uri, cadre di
dactice și studenți de la Institu
tul agronomic, numeroși elevi — 
colegi ai concurenților. După cele 
9 întrebări teoretice și proba prac
tică, 3 echipe — ale școlilor de pe 
lingă S.M.T. Podul Iloaiei, Vlă- 
deni ș? .Vaslui — sînt la egalitate 
de puL-Ag. Urmează întrebările de 
baraj. A cincea întrebare a stabi
lit echipa cîștigătoare: cea a Șco
lii profesionale de mecanici agri
coli din Podul Iloaiei. După con
curs — cîteva interviuri la între
barea: ,,Ce concluzii se desprind 
în urma desfășurării fazei regiona
le a concursului?" ne-au răspuns:

• Lector universitar. TRAIAN 
NEAGU, președintele juriului:

— Au participat la această fază 
reprezentanți a 11 școli profesio
nale de mecanici agricoli din re
giune și ceea ce mi s-a părut sem
nificativ, concurenții erau cu toți 
bine pregătiți, diferența dintre ei 
fiind foarte mică. Cele două pro
be — teoretică și practică — au 
dovedit că elevii au studiat cu se
riozitate nu numai materialul bi
bliografic recomandat ci și lucrări 
suplimentare de specialitate.

• DOPE GHEORGH1TĂ, inginer 
mecanic la S.M.T. Podul Iloaiei:

— Concursul a dovedit că peste 
cîteva luni S.M.T.-urile din regiu
ne vor primi tractoriști încercați. 
S-a văzut că cei 22 de concurenți 
— ca de altfel toți colegii lor —

mînuiesc cu abilitate volanul. Im
portant însă este faptul că ei se 
descurcă la fel de bine în proble
mele tehnicii de mecanizare ca și 
în agrotehnică.

• GHEORGHE MUNTEANU, pre
ședintele gospodăriei colective din 
comuna Cîrligata, raionul Huși:

— Am venit la concurs dintr-o 
curiozitate firească. Din primăvară 
o parte dintre acești elevi vor 
lucra și pe tarlalele gospodăriei 
noastre. Sînt foarte bucuros că bă
ieții sînt de nădejde.

• GAVR1L NICULIȚĂ și PETRU 
SĂVĂȘANU, elevi ai Școlii profe
sionale Podul Iloaiei, cîștigătorii 
premiului:

— Sîntem fericiți'. Colegii și to
varășii profesori au avut multă în
credere în noi. Ne-au ajutat să ne 
pregătim temeinic, ne-au încurajat. 
Sîntem fericiți că nu am desmințit 
această încredere.

V. ALEXIANU 
C. SLAVIC

a concursuluiFaza regională 
„Viitorii tehnicieni ai agriculturii 
socialiste" a avut loc duminică și 
la Baia Mare. Cei peste 500 de 
elevi din oraș și din școlile agri
cole, profesionale și tehnice, teh
nicieni și ingineri din unitățile so
cialiste ale regiunii Maramureș au 
răsplătit cu aplauze buna pregăti
re a celor 6 concurenți reprezen
tanți ai școlilor profesionale de 
mecanici agricoli din Ceha Silva- 
niei. Cărei și Negrești. Siguranța 
răspunsurilor, precum și profunzi
mea lor au făcut dovada unui stu
diu sistematic, teoretic și practic, 
au adus succes elevilor din anul 
111 — Constantin Mustea și Augus
tin Rusu — reprezentanți ai școlii 
de mecanici agricoli din Cehu Sil- 
vaniei. Bine pregătiți s-au dovedit 
și reprezentanții școlii agricole din 
Cărei, Aurel Setei și Grigore Po- 
pan, care au cedat de abia la în
trebările de baraj.

V. MOINEAGU



olul a pornit de Ia 
o comparație. Pa
truzeci de elevi și 
tineri profesori 
membri ai activu
lui U.T.M. din 
Școala medie nr. 2

din Caransebeș au pus fața 
în față activitatea desfășurata 
de două organizații: clasele a 
X-a și clasele a Xl-a. Sarcini
le celor două organizații 
au fost în esență identice: 
întărirea răspunderii fiecărui 
elev față de îndatoririle școla
re, combaterea rămînerii în 
urmă la învățătură, mobiliza
rea în această direcție a opi
niei întregului colectiv.

Activitatea pe care au des- 
fășurat-o utemiștii din cla
sele a Xl-a este în general, a- 
semănătoare.

Trecîndu-se la analiza re
zultatelor la învățătură obți- 

con- 
celor 
mult.

cordă muită atentie fiecărei 
adunări generale străăuin- 
du-se să le facă cît mai inte
resante și atrăgătoare. Ei sta
bilesc cu grijă problemele pe 
care sa le dezbată, iar pre
gătirea adunării e o sarcină 
de care se ocupă nu numai 
biroul ci toti membrii orga
nizației. în trimestrul I s-au 
ținut trei adunări generale. 
Intr-una au făcut o analiză a 
situației la învățătură din 
prima lună de școală. înscri
erea pe ordinea de zi a aces
tei probleme fiind ceruta de 
situația clasei in acel mo
ment. Cu acest prilej a fost 
■discutat fiecare elev în parte 
și, mai ales, cei care au re
zultate nesatisfăcătoare, sînt 
indisciplinați. Popa Gabriela, 
care-și irosea tot timpul cu 
plimbările în oraș, Greceanu

Și utemiștii clasei a XI-a 
au putut și pot constata de 
fiecare dată că măsurile pe 
care le stabilesc iși ating sco- 

că fiecare aduna- 
marchează un 

în munca lor și. 
■ind. in ridicarea 
r de pregătir» 

claselor 
•enerale

pul propus, 
re generală 
pas înainta 
in primul r 
nivelului loi

In organizația 
X-a. adunările 
desfășoară cu totui altfel. Mai 
intii. ele se țin intimplător 
Utemiștii a£ă de adunare 
doar în ziua in care urmează 
să aibă loc. Din această cau
ză, de multe ori unii utemiști 
nu sînt prezenți. iar ceiialți, 
necunoscind din timp ordinea 
oe zi, sint doar spectatori la 
adunare. De fiecare dată se
cretarul biroului sau respon
sabilul cu învățătura citește

a
se

Au fost date numeroase 
exemple în această privință. 
Așa, de pildă, vorbindu-se 
despre mimea grupelor U.T.M.. 
s-a arătat că in multe cazuri 
adunările operative au consti
tuit unui din miiloacele oe ri
dicare a nivelului la învăță
tură. între faptul că la clasele 
a Xl-a A, a IX-a A, rezulta
tele la învățătură sînt mai 
bune decit in restul claselor 
si modul cum s-au folosit a- 
dunările operative ale grupe
lor U.TJbî. e o strînsă legă
tură. în alte grupe (clasa a 
IX-a B a X-a A și chiar a 
Xl-a) adunările operative n-au 
avut eficacitate, deoarece au 
avut un caracter formal, or
ganizatorii de grupă n-au sti
mulat pe elevii buni să aibă o 
atitudine combativă față 
abaterile colegilor.

de

nute pînă acum s-a 
statat că rezultatele 
doi ani de studii diferă 
Elevii claselor a Xl-a. în vă
dit progres față de anul tre
cut. au izbutit să obțină re
zultate îmbucurătoare la în
vățătură, majoritatea înche
ind prima parte a anului șco
lar cu medii de la 7 în sus. 
Nu același lucru se poate 
spune despre utemiștii celei
lalte organizații. In cele două 
clase a X-a continuă încă să 
existe elevi care acordă prea 
puțină atenție învățăturii. 
Așa e cazul celor 8 elevi ră
mași corigenți la unul sau 
mai multe obiecte, cît și al 
celor 12 care au promovat pri
mul trimestru la limită, doar 
cu note de 5 și 6.

Care este explicația acestei 
deosebiri ? Activul U.T.M. a 
analizat atent, minuțios, mun
ca depusă de cele două orga- 
zații. Adevărata comparație 
de-abia aici a început.

Si cauzele rezultatelor di
ferite au fost descoperite. S-a 
văzut că ele constau în modul 
cum își desfășoară cele două 
organizații activitatea

Iată, de pildă. în ceea ce 
privește adunările generale. 
Utemiștii din clasa a Xl-a a-

Alexandra, mereu neatentă la 
ore. care nu-$i lua notițe si 
alții care și în clasele a Xl-a 
gindeau că ..mai e timp", au 
fost criticați aspru. Dezbate
rea privind răspunderile e- 
levilor din clasa a Xl-a. nece
sitatea de a se pregăti și mai 
bine, a continuat și in adună
rile următoare, atît in aduna
rea în care Maria Guran si 
Monica Blaga. elevi fruntaș: 
la învățătură, au arătat cum 
se pregătesc ei pentru matu
ritate, împărtășind colegiior 
metodele lor de munca, cit 
mai ales în adunarea in care 
utemiștii au discutat despre 
realizări obținute în anii so
cialismului în patria noastră, 
despre locurile de muncă 
unde sînt așteptați tinerii 
după absolvirea studiilor

un scurt referat in care sînt 
prezentați elevii cu note bune 
și cei cu note slabe. Pe urmă 
iau cuvîntul doi trei utemiști, 
fie pentru a repeta cele spuse 
in referat, fie pentru a-și lua 
angajamente, care. însă. în
dată după adunare sînt date 
uitării. Situația clasei, evident, 
rămine neschimbată.

Au fost analizate in același 
mod și alte aspecte ale mun
cii. rezultatele ce s-au obținut. 
S-a desprins aceeași concluzie: 
lipsurile existente, rezultate
le nesatisfăcătoare obținute 
de elevi: unor clase la învăță
tură se daxoresc în cea mai 
mare măsură faptului că nu 
se urmărește îndeajuns efica
citatea activității pe care 
o desfășoară organizațiile 
U.T.M. de clase si ani.

Profiluri de

Un alt exemplu ni-1 oferă 
comitetul U.T.M. al școlii. Iată 
despre ce e vorba. S-a 
hotărât ca în fiecare organiza
ție de aici să se facă o ana
liză temeinică a situației la în
vățătură. Pentru a ajuta bi
rourile U.TM. în pregătirea 
și desfășurarea acestor adu
nări. membrii comitetului au 
fost repartizați pe organiza
ții. Ce au făcut ei? Au luat 
parte la adunări, și atît. Ce 
rezultat a avut măsura luată 
de comitetul U.T.M-? Nici 
membrii comitetului nu pot 
preciza. Ei ar fi avut ce răs
punde oacă, participând la a- 
ceste adunări, căutau să cu
noască îndeaproape munca 
organizației respective, să 
descopere și să retină meto
dele bune, experiența poziti
vă. care, apoi, să fie popu
larizată. extinsă. Totodată 
membrii comitetului trebuiau 
să contribuie la dezvăluirea 
lipsurilor și la stabilirea ce
lor mai bune masuri pentru 
înlăturarea acestora.

Această analiză a fost plina ] 
de învățăminte. De altfel pla- | 
nul oe muncă al comitetului , 
U.TM. pe acest trimestru cu
prinde. ca o sinteză, concreti
zată in măsuri,’ toate aceste 
învățăminte.

Iată cîteva din ele, așa cum 
sînt formulate în plan.

în adunările generale ale or
ganizațiilor de ani de studii, 
se va analiza situația la învă
țătură ; pentru a asigura buna 
desfășurare a acestor adu
nări. membrii birourilor vor 
proceda la studierea minu
țioasă a muncii fiecărui elev 
și, îndeosebi, a acelora cu 
rezultate nesatisfăcătoare pen
tru a afla adevăratele cauze 
ale rămânerii lor in urmă. 
La pregătirea materialelor 
ce vor fi prezentate în adu
nări, membrii birourilor vor 
antrena un colectiv larg de 
utemiști fruntași, vor consul
ta tovarăși profesori și diri- 
gințî. precum și un număr 
mare de elevi pentru a putea 
găsi, cu ajutorul lor, cele mai 
potrivite măsuri de ridicare a 
nivelului la învățătură.

Fiecare organizație va fi a- 
jutata în această acțiune de 
către un membru al comite
tului, precum și cite un mem
bru al organizației U.T.M. — 
cadre didactice.

Comitetul U.T.M. va sprijini 
organizațiile U.T.M. din clasele 
a VIII-a și a X-a în organiza
rea unor dezbateri despre cole
gialitate și despre îndatoririle 
elevilor ; în clasele a IX-a și 
la a X-a B se va discuta des
pre Urmările mediocrității". 
La aceste adunări vor fi invi
tați și părinții elevilor ; gru
pele U.T.M. din clasele a 
VIII-a si a IX-a vor invita 
elevii fruntași din clasa a 
Xl-a pentru a împărtăși din 
experiența lor în pregătirea 
lecțiilor, în organizarea stu
diului individual ; birourile 
U.T.M. pe an vor organiza 
grupe de elevi fruntași care 
vor vizita acasă pe elevii mai 
slab pregătiți pentru a-i con
trola și ajuta în organizarea 
muncii. în folosirea judicioasă 
a timpului de învățătură.

Aceste activități și altele 
despre care s-a discutat vor 
duce la ridicarea nivelului la 
învățătură, numai dacă comi
tetul U.T.M. va urmări să fie 
bine organizate, să aibă efica
citate.

(de la corespondentul

în Cluj a fost inau-

Gratie, frumusețe, măiestrie. 
(Dansatoarele Ansamblului 
de cîhtece și dansuri „Ci’ 
prian Porumbescu"-Su.ceava.

O 
de

nouă linie 
troleibuze

CLUJ 
nostru)

Recent, 
gurată o nouă linie de troleibu* 
ze care leagă Piața Gării cu 
Piața Mihai Viteazu, Piața Mă- 
răști și strada Fabricii, par- 
curgînd aproape 10 km. Aceas
tă linie, a treia în Cluj, trans
portă zilnic 8000—10 000 de că
lători și este deservită de 6 
troleibuze. Autobuzele eliberate 
prin introducerea noii linii vor 
deservi

Răspundem la sesizările tinerilor

tineri creatori
Absolvind Institutul de la 

Iași a fost repartizat la Tea
trul Municipal din București 
Atunci, prin 1952, l-am văzut, 
ca student, pentru prima dată 
pe scenă: era Petea din „Pă
durea" de Ostrovski. Firește, 
aparițiile regretaților Lucia 
Sturdza Bulandra și Jules 
Cazaban, a lui Emil Botta și 
Ștefan Ciubotărașu în marile 
roluri ale piesei sînt memora
bile.

Dar mulți dintre noi -iși a- 
duc aminte de perechea aceea 
de îndrăgostiți sfioși, abta ie- 
șiți din copilărie, peste care 
trece, huruind, ca un tăvălug, 
și-i strivește, bunul plac al 
moșieresei, nepăsarea părin
tească, zgîrcenia și răutatea. 
Perechea aceea o alcătuiau 
Ileana Predescu și Octavian 
Cotescu. Noi care eram. încă, 
pe băncile scolii i-am aplaudat 
cu o bucurie firească.

De atunci Cotescu a jucat, 
stagiune de stagiune, pe cele 
două scene ale Municipalului, 
alături de Lucia Sturdza Bu
landra, Jules Cazaban și de 
Ștefan Ciubotărașu, care l-au 
îndrumat, l-au sfătuit, l-au 
ajutat.

Cotescu a învățat de la ei, 
așa cum la Iași, in institut, a 
învățat de la Ștefan Dănci- 
nescu și Ion Lascăr, profesorii 
săi.

A urmat o perioadă lungă, 
de muncă stăruitoare, pe ro
luri mari și mici, dintre care 
două trebuie, neapărat,

semnate cind vorbim despre 
Octavian Cotescu : modestul, 
sfiosul, delicatul Tuta, învăță
torul îndrăgostit fără nădejde, 
din „Învățătoarea" lui Brody 
Sandor, și revoltatul, neliniști
tul Tom din „Menajeria de sti
clă' care fuge de acasă, atras 
de mirajul mărilor sudului, dar 
mai ales, alungat de groaza 
că nu poate alina cu nimic 
suferința surorii sale, țngrozit

OCTAVIAN
COTESCU

circuitele mai aglome-
N. ARSENIE

6 Martie nr. 12), Flacăra (Calea 
Dudești nr. 22), Drumul Sării 
(str. Drumul Sării nr. 30). La 
v ir sta dragostei: Union 
13 Decembrie nr. 5—7).

Gheorghe Ion — Craiova
Ziarul nostru a fost infor

mat, de către Consiliul regio
nal al sindicatelor Oltenia, că 
au fost înlăturate deficiențele 
semnalate de dv. în ceea ce 
privește condițiile de cazare 
la căminul T.R.C.L.- Oltenia, 
în care locuiți.

S-au luat măsuri să fie e- 
xecutate reparațiile necesare 
în dormitoare și în celelalte 
încăperi ale căminului.

Cu această ocazie au mai fost 
rezolvate și alte probleme : a 
fost amenajată o sală de lec
tură dotată cu bibliotecă și 
aparat de radio. A fost, de 
asemenea, dată în folosință o 
baie cu dușuri și s-a asigurat 
cantitatea necesară de lemne 
pentru încălzitul încăperilor.

Oprescu Nicolae — Făget
.Ministerul învățământului 

ne-a comunicat că, într-ade- 
văr, manualele menționate de 
dv. în scrisoarea adresată re
dacției, nu se mai găsese, ele 
fiind epuizate.

Dumneavoastră, fiind stu
dent la Institutul pedagogic 
de 3 ani din Timișoara, vă 
puteți procura manuale simi-

Pași spre lună: Patria 
Magheru nr. 12—14), București 
(bd. 6 Martie nr. 6) Excelsior 
(bd. 1 Mai nr. 174) Flamura 
(Șos. Giurgiului nr. 155). Omul 
cu ricșa — cinemascop: Repu
blica (bd. Magheru nr. 2), Me
lodia (Șos. Ștefan cel Mare, colț 
cu str. Lizeanu), Cascada dia
volului: Carpați (bd. Magheru 
nr. 29), Festival (bd. 6 Martie 
nr. 14), Grivița (Calea Griviței, 
podul Basarab), Miorița (Calea 
Moșilor nr. 127), Modern (Pia
ța G. Coșbuc nr. 1), Era noapte 
la Roma (ambele serii): Capitol 
(bd. 6 Martie nr. 16), Feroviar 
(Calea Griviței nr. 80), Aurora 
(bd. Dimitrov nr. 118). Călăto
rie în aprilie: Victoria (bd. 6 
Martie nr. 7), Luceafărul (Ca
lea Rahovei nr. 118). Podul: 
Central (bd. 6 Martie nr. 2), 
Cultural (Piața I. Pintilie nr. 2). 
Inculpatul „1040": Lumina (bd.

țirea între popoare (bd. Bucu- 
reștii-Noi). Iurta de aur: Dacia 
(Calea Griviței nr. 137). Cind 
vine pisica: Crîngași (Șos. Crîn- 
gași nr. 42). Rusalka — cine
mascop: Bucegi (bd. 1 Mai nr. 
57), Floreasca (str. J. S. Bach 
nr. 2), Magazin film: Unirea 
(bd. 1 Mai nr. 143), Cosmos (bd. 
30 Decembrie nr. 89). Hoțul din 
San. Marengo: Tomis (Calea Vă
cărești nr. 21), Volga (Șos. I. 
Pintilie nr. 61), Lira (Calea 13 
Septembrie ni. 190), Pacea (bd. 
Libd+tății nr. 70—72). A dispă
rut jo navă: Vitan (Calea Du
dești. nr. 97). Împărăția oglinzi
lor strimbe: Munca (Șos. Mihai 
Bravu nr. 221). Qivitoq: Moșilor 
(Calea Moșilor nr. 221). Agatha, 
lasă-te de crimei: Viitorul (str. 
Mihail Eminescu nr. 127). Gol 
printre lupi ■— cinemascop: Co- 
lentina (Șos. Colentina nr. 84).

gram de filme pentru copii (di
mineața): Doina (str. Doamnei

comu-

lare după care vă puteți pre
găti în bune condiții.

Astfel, în loc de „Bazele 
teoriei numerelor" de Vino
gradov, puteți procura „Arit
metica și teoria numerelor", 
de Eugen Rusu — C. Popovici, 
„Geometria elementară “ de 
Eugen Rusu (în curs de apa
riție), „Fizica generală", de A. 
Nicolau sau Gh. Atanasiu în 
loc de „Fizica generală" de 
Friș și Timoreva și „Elemente 
de algebră liniară" de I. Po
pescu și Gh. Vrînceanu.

Ion Manea — Cîmpina
Referitor la sesizarea dv., 

LR.T.A.-Ploiești ne-a
nicat că au fost luate măsuri 
pentru ca transportul călăto
rilor, pe ruta Cîmpina—Brea
za, să se efectueze în condiții 
optime.

Prin dotarea întreprinderii 
cu noi autobuze și printr-o 
mai bună organizare a trans
portului, a fost cu putință du* 
blarea curselor pe acest tra
seu, mai ales în orele de vîrf 
ale traficului călătorilor.

A fost reînființată stația din 
apropierea tribunalului raio
nal, ușurîndu-se astfel trans
portul muncitorilor abonați 
care lucrează la întreprinde
rile: „Energopetror, „Neptun", 
„Poiana" și altele.

Popescu Drago? — Tg. Jiu
Cu privire la lipsa din ma

gazinele de specialitate din 
orașul Tg. Jiu a unor mate
riale necesare fotografilor a- 
matori, Direcția comercială a 
regiunii Oltenia ne-a informat 
că articolul cuve-revelator 
de dimensiuni mari pentru 
developat, există acum în can
tități suficiente în magazine.

Este adevărat că au lipsit o 
bună perioadă de timp cuve- 
revelator de dimensiuni mici, 
acestea fiind cel mai mult so
licitate de cumpărători.

I.C.R.M. din Craiova posedă 
în stoc sortimentele de cuve 
cerute și ele vor fi repartizate 
magazinelor respective.

s-au întrevăzut 
alte posibilități care stăteau 
ascunse și așteptau să țiș- 
neascâ în lumină.»Atunci, a 
venit Iulian din „O viață" de 
Ionel Hrisîea și Grigore din 
portretul" de Al. Voitin. Așa 
am descoperit, cu satisfacție iu 
Cotescu, actorul de comedie 
care știe să caracterizeze, să 
construiască cu ascurime. par
că distanțindu-se. șt privin- 
du-și din afară personajul, cu 
acea privire scrutătoare, as
cuțită, nemiloase, cu care pic
torul se îndepărtează de șe
valet ți cercetează tabloul.

Este unul, din puținii ac
tori pe care, dacă il întrebi : 
„Ce proiecte ai iți răs
punde :

— Oh, nu mă întreba, nu 
știu. Nu doresc nimic altceva 
decit să joc bine.

Ca să realizeze acest lucru 
— căci de multe ori reușește — 
el urmărește, cu ochii larg 
deschiși, viața. Receptivitatea 
sa este demnă de relevat și 
primul, marele său profesor 
este viața.

Studentul de acum zece ani 
este astăzi asistent la Institu
tul de teatru. Solicitat la film 
(a terminat de curînd, in re
gia lui Horea Popescu. Dra
goste de o seară), la Teatru la 
microfon (de curind a jucat, 
în fața microfonului, pe pro
fesorul And rome din „Ultima 
oră"), la televiziune, actorul 
Octavian Cotescu. in plină 
dezvoltare, dovedește că știe 
ce răspundere ii apasă «merii 
tineri.

nr. 9). Privește înapoi cu mînie: 
Doina (rulează după-amiază), 
Popular (ftr. Matăsari nr. 31). 
Orașul proștilor. Frumoasa din 
pădurea adormită: Timpuri Noi 
(bd. 6 Martie nr. 18). Viata spor
tivă: Giulești (Calea Ciulești 
nr. 56), Buzești (str. Buzești nr. 
9—11), Arta (Calea Călărași nr. 
158). Atenfiune, părinți!: Infră-

de

PETRE SAVA BALEANV

mediocritatea traiului

Foto: N. STELORIAN

I ite raric a.

w

de închisoare ?.aj. Mij- 
principal de obținere a

SCRISOARE CĂTRE MEI 2000“

de
funcționar, pe care il duce.

Tom acesta, dar mai ales 
Tuza, sînt rolurile în care 
ne-am obișnuit să-l vedem 
excelînd pe Cotescu, părora el 
le-a împrumutat ceva inefabil 
alcătuit din sensibilitate, dor 
după ceva ascuns și resemnare, 
care păreau toate, pînă la un 
punct, să facă parte din felul 
lui de a fL Deși Cotescu — se 
știe — e un om vesel, cam 
ironic, vorbăreț și mereu pus 
pe glumă. Dar pe scenă ne-am 
învățat să-l vedem așa, parcă 
ar fi fost alt om. Pină cind

Aspect de la cercul de de
sen tehnic al clubului Uzi- 

„Steagul Roșu" din 
Brașov.

Dof dintre tinerii locatari al șl mai tinerelor blocuri din Con
stanța

Foto: GR. PREPELIȚA

iîlul volumului 
înșelător. ^Scri
soare către anul 
2 OOCri nu aparți
ne, de fapt, vechii 
.’pecii poetice cul- 
tivaie ia noi de 

Alexandrescu sau de 
M. Eminescu. Ion Bănuță tl 
încadrează categoriei numite 
„poem", fără a fi t*să. sub ra
port formal, ceea ce desem
nează obișnuit această noțiu
ne. In realitate, avem de-a 
face cu o plachetă tematică, 
alcătuita dintr-un mare nu
măr de piese autonome legate 
între ele atît prin problema
tica de ansamblu, cît și prin 
prezența directă sau indirecte 
a aceluiași erou liric, alter 
ego al autorului, Vladimir. 
Distribuite în trei mari com- 
partimente (^Și copiii sînt bă- 
trini". „Toaca timpului se joa
că" și „Cetatea tăcerii"), poe
ziile vorbesc cititorului de azi 
despre realitățile sociale și 
politice din Rominia burghe
zo-moșierească. a păși nd cu 
deosebire pe destinul sumbru 
al țărănimii exploatate șt pe 
lupta pentru libertate dusă de 
clasa muncitoare sub condu
cerea partidului comunist. Re
latarea e a unui contemporan 
care consemnează în funcție 
de experiența lui biografică, 
evenimente, împrejurări, fap
te, reacții. Unele sînt tratate 
din perspectiva copilului de

•dran sărac de pe Argeș, alte
le din aceea a adolescentului 
venit la București și intrat în 
rindurile proletariatului, alte
le, in fine, din aceea a omului 
înregimentat în armata luptă
torilor pentru fericirea po
porului. Ion Bănuță realizea
ză astfel, concomitent cu re
liefarea lirică a unor realități 
strict obiective, și un intere
sant portret evolutiv al insu
lui care, in condițiile unui re
gim de exploatare și opresiu-

teri, nu ostentativ, nu delibe
rativ, ci aluziv din liniile ^re
compuse ulterior de către ci
titor), cît pentru peisajul so
cial-politic al epocii. Secven
țele realizate capătă astfel va
loare de document larg repre
zentativ. Din dialogul omului 
cu sine însuși și cu lumea o- 
biectivâ se materializează li
ric realități de tensiune dra
matică (mizeria de la țară, 
viața 
locul

rința aceasta, poeziile cuprin
se in primul ciclu, consacrat 
evocării mediului rural. Ten
dința a vizibil monografică, 
poetul căutînd să creioneze o 
imagine de ansamblu a satu
lui romînesc din primele de
cenii ale veacului nostru. Me
tafora de bază a întregului 
ciclu (și nu numai a lui) plas
ticizează ideea de opresiune și 
de obscurantism: „Drugi de 
fier se văd în zare —/ drugi 
de jale pe coclaur" („Nelini
ști'). Intr-o altă poezie („Drugi 
de fiera) referirile sînt di
recte : metafora desemnează 
pe boier, pe jandarm, pe pri
mar, pe popă, pe chiabur, pe 
perceptor. Intr-un univers

pe cea fundamentală: contra
dicția dintre muncă și capi
tal, dintre proletar și capita
list. Poetul evidențiază carac
terul ofensiv al luptei clasei 
muncitoare, condusă de par
tid, insistând cu deosebire (în 
cîteva instantanee de reală 
sensibilitate) asupra grevei din 
1933. Ideea este că spiritul re
voluționar nu poate fi înfrînt, 
chiar dacă plumbii reacțiunii 
au înecat în singe manifesta
ția grevistă: „pe fluviul la
crimilor noastre/ plutesc ne
văzutele nave ale speranței", 
„toaca timpului sună pe toate 
navele speranței" ; chezășia 
înfăptuirii nădejdilor de feri
cire e existența partidului co-

ION BANUTĂ->

ne, găsește calea firească spre 
partid. Definită în punctele ei 
extreme, această cale duce, în 
viziunea poetului, de la recep
tarea difuză a fenomenului 
pină la înțelegerea rațională 
a esenței lui. de la revolta 
surdă la actul revoluționar 
conștient. Evident. Bănuță nu 
transcrie pur și simplu acest 
proces fără a-l interpreta, 
fără a proceda la selecționă
rile de rigoare. Memoria erou
lui nu reține, de aceea, orice. 
Ea fixează doar fapte și si
tuații revelatoare. Și nu atît 
pentru destinul particular al 
unui personaj (portretul aces
tuia se încheagă, de altmin-

transjigurării e metafora, fo
losită nu o data, excesiv 
chiar, prin prisma experienței 
argheziene sau a tradiției fol
clorice ; ținta artistică e, in 
general, crochiul menit să co
munice simultan un aspect de 
viață elocvent și o atitudine 
emoțională capabilă să tre
zească în lector vibrațiile 
scontate. Reușitele sînt de ni
vel diferit, în funcție de efor
tul depus in reconstituirea, 
prin imagini adecvate, a uni
versului contemplat. în func
ție de ineditul asociațiilor fă
cute și de prospețimea expre
siei utilizate.

Grăitoare mi se par, în prl-

dominat de asemenea factori, 
vîntul leagănă durere, frunza 
e neagră de pelagră („Frun
ză neagră..."), coconii mo- 
șieriței calcă sub botfori flo
rile ~ 
hui 
ră, ' 
ret/

(„După flori"), văzdu- 
insuși „Stă pieziș în sca- 
și bocet negru de anaho- 
răsună-n coaja lui ușoa- 

ră'(„Sub cer“). Cel de-al 
doilea ciclu („Toaca timpu
lui se joacă'). închinat vie
ții citadine, aduce un uni
vers sensibil deosebit, 
terializarea ideilor 
duce intr-o unică 
poetul izolind din 
tatea de probleme 
realităților sociale ale vremii

Ma
se pro- 
direcție 
plurati- 

specifice

munist, a „faurului" înțeles 
ca „manifest al vieții", ca 
„prieten din vise / și izvor de 
ape vii", ca „luceafăr de ziuă" 
și „soare — cind dă-n zenit" 
Sentimentul rămîne dominant 
și în ultimul ciclu, inti
tulat simbolic „Cetatea tă
cerii". Perioada evocată e 
cea a fascizării, cînd Ro
minia e „din hotar pînă-n 
hotar —/ numai cupă de a- 
mar“ / („Durere"), cînd cei 
mai buni fii ai patriei, comu
niștii, sînt aruncați în temni
țe și puși sub paza odiosului 
Ancateu. In noaptea lăsată, 
printre gratii și peste 2ăvoare 
străbat zorii roșii, vestind era

libertății. Acestei ere, deschi
se de insurecția armată, Bă
nuță îi închină în ultimele 
poezii ale ciclului elogiul său 
nețărmurit.

Neîndoielnic, sub raportul 
materialului de viață reflec
tat și al semnificației acorda
te fenomenelor evocate „Scri
soare către anul 2 000" repre
zintă un succes: Bănuță re
constituie realist, partinic o 
realitate socială crudă, rele- 
vînd rolul eroic al clasei 
noastre muncitoare în lupta 
de răsturnare a regimului de 
exploatare și opresiune și de 
rupere a „drugilor de fier" ce 
fuseseră fixați peste imaginea 
patriei. Volumul verifică tot
odată aptitudinile poetice ale 
lui Ion Bănuță aflat în vizibil 
progres față de plachetele an
terioare.
Volumul ridică însă și o altă 

problemă. Nu puține poenie 
stau sub incontestabila influ
ență a versului arghezian, vă
dind ucenicia autorului la 
școala marelui poet. Numai că 
influența de care vorbeam e 
uneori sufocantă, mergînd 
pînă la utilizarea unor sche
me sintactice proprii celui 
care a scris „Cuvinte potrivi
te" (de pildă jocul verbal cu 
„între", folosit pentru a suge
ra planarea în incert). E, după 
părerea mea, una din princi
palele probleme de ordin, artis
tic care trebuie să-l preocupe 
pe Ion Bănuță. Neîndoielnic, 
autorul „Scrisorii către a- 
nul 2 000" poate depăși acesî 
impas și îl va depăși.

AUREL MARTIN
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Scrisori sosite in cadrul 
concursului nostru: „am moi
coNwmiB socialiste

De o săptămînă, viscolește în- 
tr-una.

Neputînd intra pe ușă, crivățul 
se strecoară printre birnele caba
nei, cu un șuierat ascuțit, mînios. 
Tăietorii de lemne se strînseră în 
jurul cuptorului din mijlocul în
căperii, îngrămădiți unul în celă
lalt.

Cantinierul nu s-a mai întors 
de alaltăieri. /. r’_ ' *-s-*
spre Fierbinți, să aducă alimente. 
Văgăuna Berului e mult mai 
aproape, dar de acolo ce să aduci? 
Acolo trebuie să duci! Multe ! 
Grabnic ! Dar cum ? Drumurile 
sînt înzăpezite de mult...

E trecut de miezul nopții. Se 
aud ciocănituri în ușă.

Ușa se deschide. Odată cu cri
vățul intră un om. înalt, puternic, 
în șubă. Intr-o mînă are o găleată, 
în cealaltă un lămpaș. Dîrdîie. 
Omul a închis repede ușa.

Ridică lămpașul. Mă fac că 
dorm, dar îl pîndesc printre gene:' 
Cercetează încăperea. Ochii i se 
opresc pe sobă. Încă din colț î$i 
scoate cu greutate cișmele Înghe
țate. Pășește încet, grijuliu, strîn- 
gînd din buze și închizînd ochii 
din cînd în cînd.

Așează găleata la foc, cișmele, 
alături. Scîrțîie obielele cînd le 
desface de pe picior. Mîinile apu
că ușor labele piciorului. Le ma
sează... începe să miște degetele. 
Din ce în ce mai repede...

Privește cu ochii obosiți oame
nii dormind.

încet, încet îl pătrunde căldura. 
Iși sprijină bărbia în piept. Pico
tește...

A plecat cu sanu^

...Iși scutură ușor capul și pri
vește în jurul său cu ochii omului 
care vrea să-și amintească ceva 
important. Duce un deget la hmbă. 
Atinge găleata. Sfîriie. Omul se 
încalță. Iese grăbit ducind cu grijă 
găleata.

Crivățul lovește in obloane.
Mă îndrept spre ușa. Vreau s-o 

deschid, să văd ce face omul. Nu 
pot. Din partea cealaltă împinge 
crivățul.

După
miezul
nopții

Revin la locul meu. După................   , un 
timp omul se întoarce. Fără șuba. 
Mina ,i s-a prins de șîrma lămpa- 
șului, Suflă să și-o desprindă. 
Așează găleata la foc.

Unde o fi lăsat șuba ?
Nu se culcă. Se plimbă pe lingă 

sobă. Pași ușori, de sentinelă.
...A trecut vre-o oră. Apa fierbe 

domol. O duce afară. Fără șubă ?
Mă reped spre ușă. Reușesc s-o 

deschid puțin. Crivățul suflă ai 
putere. Drept spre mine. După un 
troian, văd capul omului. Discută 
cu cineva pe care nu-l pot vedea.

0 întîmplare de
III HbUU' rimii care au venit aici pe plaiu. 

| IggWIB rile Olteniei, pe șantier, își amin-
I | W tesc cum arătau odată aceste 
: locuri : un cîmp pustiu străjuit de
IjSWRW , murmurul nemulțumit al Jiului.
1 nTTTTl 111 It I I Și iată că, într-o primăvară, 

cîmpul prinse să freamăte. Ca
mioanele, conductele de aprovizionare ale 
șantierelor, începură să aducă primele mate
riale.începură lucrările de îndiguire a Jiului. 
Acesta nu voia să se dea bătut, voia să le 
încerce puterile, dar se convinse el însuși de 
forța oamenilor.

Din noul lui drum de beton, pe care i-I 
croiseră oamenii privea acum tot ceea ce 
avea, să se întîmple pe șantier.

Și, într-o dimineață, Jiul îi spuse bătrînei 
Dunăre o întîmplare la care fusese martor. 

...Era într-o duminică după-masă. Pe șan
tier nu erau decît paznicii. O toropeală de 
plumb se lăsase parcă peste tot. Vîntul care 
pînă atunci bătuse liniștit, abia clătinînd 
frunzele plopilor, începu să sufle cu putere. 
Una din coloanele V 2 A, înaltă de peste 42 
de metri, de la fabrica de acid azotic cate nu 
fusese ancorată definitiv, oscila amenințător. 
Trebuia, cu orice preț să fie ancorată.

Tînărul maistru Vasile Bulgaru tocmai se 
pregătea să meargă la club, să joace o par
tidă de șah cu un vechi adversar al său, încă 
de pe cînd lucrau împreună la Onești. Și 
iată că telefonul sună prelung.

Ajunse pe șantier o dată cu ploaia. In jurul 
coloanei văzu cîțiva oameni care pregăteau 
cele necesare ancorării. Sosise deja șeful de 
echipă Nicolae Petcu, montorul Pavel Ciu-

mioanele,

Au salvat
I chipa de dulgheri 

a ICMM Reșița 
conausă de Con
stantin Dobrescu

I este detașată în 
orașul Oțelul Ro
șu pentru a exe

cuta lucrările de îndiguire a 
rîului Bistra. Zilele trecute ea 
a terminat montarea cofraju- 
lui pe o distanță de 200 metri 
liniari. Peste două zile urma 
să se toarne betonul.

Duminică a început să plouă. 
După-amiază ploaia s-a înte
țit. în jurul orei 8 seara, Con
stantin Dobrescu, responsabi
lul echipei, s-a îndreptat că
tre rîu. Vroia să vadă dacă nu 
cumva a cresut apa Bistrei. 
Așa a fost. Și creștea mereu...

Și-a dat seama că este nece
sară o intervenție imediată 
pentru a salva cofrajul. Fără a 
mai sta pe gînduri a luat-o la

(Urmare din pag. I) ' -ț'
Angela Mărășescu — ca în or
ganizațiile U.T.M. pe brigăzi 
să desfășurăm acțiuni 
clarifice importanța 
sector în economia 
Poate la început să ținem în 
fața tinerilor conferințe pe a- 
ceste teme, dar mai simplu e 
să organizăm acțiuni atractive 
în genul serilor de clacul pe 
tema „Cu cît participă sectoa
rele cerealier, zootehnic sau vi
ticol la veniturile G.A.C.", sau 
alte acțiuni asemănătoare. în 
felul acesta vom asigura și o 
frecvență bună la toate cercu
rile.

care sa 
fiecărui 

G.A.C.

La locul de muncă, 
sau la școală?
ședința comitetului s-auIn

înfruntat două păreri. Adrian 
Rădosu, lector la cercul zoo
tehnic din Lazu, spunea că ti
nerii nu vin probabil la lecții 
și pentru faptul că la camera 
îngrijitorilor de sectorul zoo
tehnic nu sînt condiții prea 
bune pentru desfășurarea aces
tora. N-au tablă, planșe, și ar 
ti bine să se țină la școală, 
unde e cald și, oricum, e o altă

— Ce credeai băiete, că te-am 
părăsit pe vijelia asta ?...

Vîntul îmi umple ochii și ure
chile cu zăpadă. Mă scutur.

Ascult mai departe :
— Ține de cald șuba ?... 

prea ? Iți mai tom in cămașă 
apă fierbinte... Iți place ? Asta 
m-au învățat băieții, dnd mi te-au 
dat în primire... Ei, ești mulțu
mit Eu tnghețLas’să se 
scurgă apa și plec. Ei, hă f Cu
raj ! Peste o oră viu iară. Iți las 
șuba. Ține-te tare ! Ne așteaptă 
cei din Văgăuna Berului. Trebuie 
să ajungem sănătoși tun I Au 
mare nevoie de noi

Ridică lămpașul, se îndreaptă 
spre cabană.

Mă întorc intrigat la locul meu. 
De ce nu aduce băiatul înăuntru ?

Intră. Aproape înghețat. Așează 
găleata pe vatră.

Cum a putut să lase în ger 
ființa aceea ?

Se plimbă. Pașii săi ușori, egali, 
mă liniștesc.

Fața lui calmă îmi spune că 
totul e în ordine.

Adorm.
Dimineața, dnd m-am trezit, 

în cabană nu mai era nimeni. 
Erau cu toții afară urmărind cu 
privirea pe omul în șubă.

Un tractor pe șenile se străduia 
din răsputeri să execute comen
zile omului ce înainta spre Vă
găuna Berului.

Remorca, pe tălpi de sanie, tăia 
două urme adinei, ce săgetau ori
zontul plumburiu.

C. UVIU

Elevi ai Școlii sportive nr. 1 din Capitală la un antrenament de handbal în sala de sporturi. 
Foto: AGERPRES

Manifestări cu prilejul
Zilei ceferiștilor44

pe Jiu
pertea, electricianul Grigore State, tractori
stul Costică Mușat și șoferul Marin Savu. Fu
giseră de la dormitoare, prin noroiul vîscos 
al cimpului. Și munca începu.

— State, Mușat, și Savu. rămîneți la troliu, 
spuse Bulgaru. Nea Petcule, noi — sus. Tu, 
Pavele, sudezi ancorele aici, jos.

Bulgaru și Petcu începură să urce pe co
loana ce se înclina amenințător. Cei de jos 
priveau cu teamă la cei doi care urcau cu 
mîinile roșii de frig, cu centurile de siguranță 
prinse-n otgoanele de oțel.

— Numai de nu i-ar trînti vin tul, zise Sta
te, cu mîinile streașină la ochi, din cauza ploii 
ce nu mai contenea. Cei de sus ajunseră pe 
platformă. Ploaia și vin tul rece le îngreuna 
munca. Apoi veni și întunericul.

Bulgaru striga ceva de sus. Vîntul îi fura 
cuvintele. Cei de jos înțeleseră că trebuiau să 
întindă două din cele patru cabluri. State se 
repezi să aprindă lumina. Abia făcut contac
tul și se stinse din nou. Din cauza vîntuhri se 
producea mereu scurt circuit. Abia cobora de 
.pe-.umstîlp.că trebuia să urce pe altul, să’ 
schimbe siguranța. Și ploaia toca mărunt pe 
tăbliile pămîntului, cu lovituri înfundate.

Abia la ora unsprezece seara, coloana era 
în. siguranță. Se strînseră cu toții lîngă ea, 
și-și aprinseră cîte-o țigară.

— Nea Vasile, uite cum s-au făcut hainele 
dumitale de dumineca... !

— Lasă, Pavele, asta să fie paguba ’ Dar 
dacă vîntul ar fi trîntit coloana ?

Apoi se despărțiră. A doua zi, trebuiau să 
fie din nou pe-șantier.

IONEL TÂRAPOANCĂ
Craiova

cofrajul
fugă spre cinematograf, 
că băieții s-au dus la film.

— E nevoie de voi — le-a 
zis Dobrescu. Cofrajul e în pe
ricol după ploaia de azi. Bis
tra a venit mare. Apa crește, 
așa că l-ar putea distruge.

Noapte s-a lăsat. Dar ea nul 
i-a împiedicat pe Constantin ' 
Hogea, Petru Hordea, Nicolae 
Cărăgel, Constantin Costea, 
Ion Cucu, Vasile Dragoș, 
Toma Cerga și ceilalți, ca fi
laturi de comunistul Constan
tin Dobrescu, să lupte cu apa 
nemiloasă a Bistrei.

După 12 ore de lucru afun
dați în apă pînă la brîu, har
nicii constructori terminaseră 
de demontat cofrajul, salvînd 
materiale în valoare de 
30 000 lei.

încă o dată această echipă 
și-a făcut pe deplin datoria.

VASILE MORARIU 
lăcătuș

• Pe pirtiile dir 
preajma stațiunii bal
neare Vatra Domei 
s-au desfășurat «îmba
tă și duminică între
cerile din cadrul celei 
de a X-a ediții a 
„Cupei Domelor" la 
schi. La concurs, care 
a constat din probe 
nordice și alpine, aa 
participat sportivi din 
Sinaia, Iași, Piatra 
Neamț, Suceava, Bo
toșani și Vatra Domei.

„Cupa Domelor" la 
probele nordice a re
venit reprezentativei 
orașului Sinaia, iar la 
probele alpine schio
rilor din Vatra Dor- 
nei.

In cursele de fond 
s-au remarcat Mariana 
Bălănescu -și Fi. Mol- 
doveanu din Sinaia, V. 
Tiidose (Botoșani) și 
Adriana Rusu (Vatra 
Domei). Probele de 
coborire și slalom au 
evidențiat talentul ti
nerilor schiori M. Mi
hai (Sinaia) și M. Mi
ron (Vatra Domei).

• Concursul inter
național de tenis de 
masă a luat sfîrșit du
minică seara în sala 

la
cu

sporturilor de 
Dorească odată 
desfășurarea finalelor 
la cele 5 probe indi-

viduale. La simplu fe
minin, vicecampioana 
mondială Maria Ale
xandru a arătat o su
perioritate evidentă 
învingînd-o cu 3—0 
(15, 16, 17) pe fosta 
campioană europeană 
Eva Foeldi (R.P. Un
gară). Jucătoarele noa
stre Maria Alexandru 
și Ella Constantinescu 
au obținut victoria fi
nală în proba de du
blu dispunînd cu 3—0 
de cuplu maghiar 
Foeldi, Lukacs.

(Agerpres)

Duminică sportivă

la Bolintin Vale
n primele ore ale zilei de duminică, ' 
grupuri de tineri colectiviști și elevi 
s-au îndreptat spre căminul cultural 
din comuna Bolintin Vale, raionul 
Titu, care avea să găzduiască un fru
mos spectacol sportiv... Erau progra
mate întrecerile finale din penultima 

etapă a Spartachiadei de iarnă a tineretului. Pro
tagoniștii au fost cei mai buni concurenți din 6 
comune, respectiv, campionii asociațiilor sportive 
din Bolintin Deal, Bolintin Vale, Florești, Stoenești, ' 
Crevedia și Malu Spart. Dornici să .ocupe un loc 
cit mai bun, tinerii concurenți au folosit toate 
cunoștințele lor tehnice acumulate pe parcursul 
competiției, reușind astfel, să ofere o serie de în
treceri viu disputate și atractive. In deosebi, la a- 
cest capitol s-au remarcat tinerii sportivi din Bolin- | 
tin Deal, Malu Spart și Bolintin Vale, care au ( 
ciștigat, de altfel, majoritatea probelor. ]

...Programul sportiv a fost deschis de ansamblu- < 
rile de gimnastică din Bolintin Vale, care au fost '' 

1 create de curînd. Mai intîi au evoluat componen- , 
tele echipei feminine Știința", conduse de profe
soara de educație fizică Teodora Popescu. Deși au 
deprins de scurt timp acest sport, tinerele gimna
ste au prezentat o serie de exerciții reușite, cuce
rind aplauzele numeroșilor spectatori. O notă bună 
au obținut și componenții echipei masculine de 
gimnastică, din localitate, care și-au desfășurat 
programul sub îndrumarea profesorului Paul Du
mitru. întrecerile de gimnastică au constituit, însă, 
preludiul unui bogat program sportiv. In continu
are au avut loc concursuri atractive de haltere, 
trintă, tenis de masă, șah, iar afară, pe un teren 
variat, s-a desfășurat concursul celor mai buni a- 
lergători — întrecerile de cros.

întrecerile de trîntă au scos în evidență o serie 
de elemente talentate de la asociația sportivă Re
colta — G.A.C. Bolintin Deal. Menționăm pe tine
rii colectiviști : .Ștefan Cristea, Opreia Popescu, 

'Marin Dumitru, Florea Barbu și greul Alecu Ghim
pe. îndrumați cu atenție de prof. Ion Nuță, tine
rii luptători âu reușit să se claseze pe primele ' 
locuri. In schiriib, la întrecerile de haltere, repre
zentanții comunei gazde și-au luat... revanșa. Aici 
s-au remarcat tinerii colectiviști: Gheorghe Dobre 
și Alexandru Malinca, de la Recolta-Bolintin Vale. 
Deosebit de atractive au fost și întrecerile de tenis 
de masă, unde primele trei locuri au fost ocupate ... 
de tinerii : Rica Dumitru, de la Știința-Bolintin . 
Vale, Vasile Cocoș, de la Recolta-Bolintin Deal și 

LToni Niculescu de la Flacăra-Malu Spart.
S. SPIREA

Un nou magazin cu autoservire In cartierul Țiglina din Galați.

Învățămîntuliu agrozootehnic -eficacitatea
atmosferă. De aceeași părere 
a fost și Gheorghe Rujan, se
cretarul comitețului U.T.M. pe 
G.A.C. Lazu.

— Puteți, desigur, ține lec
țiile unde vreți, — a intervenit 
Maria Nițu, secretara organi
zației U.T.M. din brigada zoo
tehnică a G.A.C., Terpezița. 
Noi le vom ține însă în conti
nuare la locul de munca, la 
sectorul zootehnic pentru că. 
în fond, acolo avem cele mai 
bune condiții pentru desfășu
rarea lor. Fiecare lecție este 
urmată de demonstrații prac
tice, așa că ieșim din „clasă" 
și intrăm direct în „laborator**, 
adică ocolo unde aplicăm în 
practică ceea
Spuneți că nu aveți condiții 
de studiu la sector. Nici noi nu 
am avut, dar ni le-am creat 
Ce, e greu de adus o tablă și 
niște planșe ? E greu să ne fa
cem curățenie și foc ? Dimpo
trivă, tocmai la sectorul zoo
tehnic se pot crea condiții mai 
bune pentru ' ținerea lecțiilor. 
E drept, trebuie un pic de os
teneală. dar merită...

Replica a fost un pic ustură
toare, cei de la Lazu nu s-au

simțit prea bine, dar și-au în
sușit critica. Conducerea 
G.A.C., prezentă la ședință, a 
promis sprijin, Iar organiza
ția U.TM și-a propus să mo
bilizeze imediat tinerii de aici 
la înfăptuirea măsurilor care 
se vor lua în această direcție.

Singură, prezența la 
cursuri nu e suficientă

ce învățăm.

Și referatul și mai mulți 
vorbitori (Constantin Popescu, 
Stroie Voinea și alții) au sub
liniat că preocuparea organi
zațiilor U.T.M. pe brigăzi și a 
comitetului pe GAC. nu tre
buie slăbită după ce tinerii 
au început cursurile. Prezența 
la cursuri e o condiție obliga
torie, dar numai prin ea nu 
se rezolvă totul. La unele 
cercuri sînt tineri care și-au 
luat puține notițe în caiet.

„E bine’— se arata în pla
nul de măsuri propuse — ca 
la prima ședință a organiza
țiilor U.TM. pe brigăzi, să or
ganizăm o expoziție cu cele 
mai bune caiete de notițe, 
alături de care să fie puse și 
cele slabe și cu litere mari să 
scriem că notițele bune sînt 
condiția răspunsurilor bune",

Dar cum învață tinerii ?
— Noi, spunea Maria Nițu, 

n-am avut cărți suficiente 
pentru toți cursanții. De aceea 
chiar de la începerea cursuri
lor am creat grupe de studiu 
— două la sector și trei în sat. 
în aceste grupe sînt cuprinși 
toți cursanții. Cum învățăm ? 
Intîi citim individual notițele, 
apoi în grup lecția din manual. 
După aceea ne punem unul 
altuia întrebări. In felul a- 
cesta reușim să învățăm foarte 
bine lecția.

învățarea pe grupe a fost 
apreciată ca o metodă bună și 
de Aurora Dovlete, Călina 
Ciungu și Silvia Prejbeanu. 
Comitetul *
hotărît să generalizeze acea
stă metodă de studiu care și-a 
dovedit pe deplin eficacitatea, 
iar din fiecare grupă să facă 
parte cel puțin unul din mem
brii activului comunal U.T.M. 
Cunoștințele, s-a arătat în 
continuare, pot fi completate 
cu lectura altor cărți de spe
cialitate care se găsesc la cele 
două G.A.C. și la biblioteca 
căminului cultural. Aceste 
cărți trebuie însă cunoscute de 
tineri. In ședință, activitatea 
bibliotecii (bibliotecară Elena

Bâlșanu, membră a comite
tului comunal U.TM.) a fost 
criticată. Ceilalți membri ai 
comitetului spuneau că tova
rășa Bălșanu ar fi trebuit să 
știe precis cine citește cărți 
agrotehnice, cîți tineri și în 
ce măsură aceștia le înțeleg. 
S-a stabilit măsura ca la lec
ții să se creeze ștanduri de 
cărți, așa cum s-au creat la 
locurile de muncă, iar cartea 
agrotehnică să fie mai bine 
popularizată în comună fie 
prin recenzii, fie prin scurte 
prezentări.

comunal U.T.M. a

Eficacitatea 
învâțămîntului 

se măsoară în recolte

Inițiativă 
valoroasă

Duminică s-a sărbătorit în 
întreaga țară „Ziua ceferiști
lor" — a 31-a aniversare a 
eroicelor lupte din februarie 
1933. Cu acest prilej, la Mini
sterul Transporturilor și Tele
comunicațiilor a avut loc o a- 
dunare festivă la care au parr 
ticipat Dumitru Simulescu, mi
nistrul transporturilor și tele
comunicațiilor, Vasile Lixan- 
dru, vicepreședinte al Sfatu
lui popular al Capitalei, nu
meroși ceferiști care au par
ticipat la luptele revoluționare 
și la grevele din februarie 
1933, activiști de partid, de 
stat și ai organizațiilor ob
ștești, muncitori, din unitățile 
căilor ferate și din alte insti
tuții din Capitală.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Gheorghe Dăscălescu, 
membru al biroului executiv al 
Consiliului local al Sindicate
lor din București.

Despre importanța eveni
mentelor din februarie 1933 a 
vorbit tov. Alexandru Grecu, 
președintele Uniunii sindica
telor muncitorilor din între
prinderile de transporturi și 
telecomunicații.

Expuneri, simpozioane și a> 
dunări închinate aniversării 
luptelor din februarie 1933 și 
„Zilei ceferiștilor", au avut loc 
în numeroase unități de cale 
ferată. La cluburile muncito
rești „16 Februarie** din Cluj

și Timișoara, în sălile de fes
tivități ale Casei de cultură a 
tineretului din Iași, a Depou
lui Galați, la Teatrul de stat 
din Brașov, precum și în alte 
centre feroviare vorbitorii au 
evocat tradițiile revoluționare 
ale acestui detașament de 
frunte al clasei noastre mun
citoare și au scos în evidență 
succesele muncitorilor cefe
riști în îndeplinirea planului 
de producție și a angajamen
telor luate pe acest an, pre
cum și realizările poporului 
nostru în cei aproape 20 de 
ani de la eliberare.

★
în semn de cinstire a me

moriei eroilor clasei munci
toare căzuți la „Griyița", de
legații din partea Uniunii sin
dicatelor muncitorilor din în
treprinderile de transporturi și 
telecomunicații, a Ministeru
lui Transporturilor și Teleco
municațiilor, a Uzinelor Gri- 
vița Roșie, a Sindicatului sa- 
lariaților depourilor C.F.R.- 
București, au depus coroane 
de flori la placa memorială 
din incinta Uzinelor „Grivița 
Roșie".

De asemenea, au fost de
puse coroane de flori la placa 
memorială din fața Ministe
rului Transporturilor și Tele
comunicațiilor. (Agerpres)

Calitatea acestui produs

poate fi îmbunătățită

BAIA MARE (de la cores- 
pondentul nostru). — Galeria 
de artă romînească modernă și 
contemporană a Muzeului de 
artă al RJ’.R.» în colaborare 
cu Muzeul regional Maramu
reș a organizat la Baia Mare 
expoziția „Pictori din a doua 
jumătate a secolului XIX' cu- 
prinzînd 57 de lucrări ale 
unor pictori de prestigiu din 
țara noastră și de peste hota
re. Printre operele valoroase 
aparținind pictorilor romîni se 
numără tablouri de Aman, 
Grigorescu, Tattarescu, Sava 
Henția și Andreescu.

Binemeritatul succes al a- 
cestei expoziții mult așteptate 
s-a făcut cunoscut încă din 
primele ore de la deschidere, 
fiind vizitată de sute de oa
meni ai muncii tineri și vîrst-

(Urmare din pag. I)

rînd, să-i plece din mînă o 
piesă cu defecte".

Se întîlnesc din păcate în 
rîndul tinerilor și din aceia 
care nu respectă tehnologia de 
fabricație.

— Unii tineri, ne spunea re- 
glorul Iancu Popică de la uzi- 
naj, „simplifică" cum spun ei, 
tehnologia. Diferite axe pe 
care le producem trebuie exe
cutate, de pildă, pe strung în
tre vîrfuri. O indică aceasta 
planul de operații. Gh. Șer- 
ban, bunăoară, ca să lucreze 
„mai repede" le prinde direct 
în universal. Se elimină, două 
operații în aparență mărunte, 
dar care, în final vor face ca 
lipsa lor să se vadă în calita
tea produsului.
JUa felv.șe. întîmplă și în alte 

cazuri. La axa. ?i semiaxa ex
cavatorului amborarea se face 
după ce sc execută anumite 
operații, deși e prevăzută 
printre primele. Tinerii Nico
lae Tănase și Constantin Vlă- 
duc, care lucrează la mașinile 
de rectificat dantura roților 
dințate,' nu folosesc întotdeau
na regimul de așchiere în 
funcție de calitățile materia
lului ; la finisarea danturii an
grenajului conic nu se acordă 
atenție gradului de netezire 
prescris în norme ș.a.m.d.

Am aflat că într-o vreme a 
existat chiar o inițiativă care 
stimula preocuparea pentru 
însușirea tehnologiei : cînd s-a 
trecut la fabricarea unor pro
duse hoi, au fost organizate 
demonstrații practice pentru 
însușirea tehnologiei lor. A 
fost o metodă care a dat re
zultate bune. Numai că la ea 
s-a renunțat pentru că „oame
nii au învățat să lucreze". 
Faptul că unii tineri nu res
pectă tehnologia de fabrica
ție dovedește că demonstrații
le sînt încă necesare. în fața 
mașinilor — la operațiile la 
care au loc cele mai frecvente 
greșeli — maiștrii și inginerii 
să demonstreze tinerilor cum 
să lucreze pentru a executa 
corect fiecare piesă. Dacă s-ar 
face acest lucru, tinerii din 
echipa lui Gheorghe Ficuț 
n-ar mai bate în pinioane cu 
ciocanul de oțel în locul celui 
cu cap de cupru sau plumb, o 
serie de pinioane nu s-ar mai 
monta fără să se verifice du
ritatea și abaterea de la tole
ranță.

maximă!

Anul trecut, după termina-® 
rea cursurilor, zece din mem
brii cercului „Cultura plante
lor de cîmp" din G.A.C. Ter- 
pezița, care lucrau în brigada 
a Il-a a lui Marin Pîrjol, sub 
îndrumarea inginerului Du
mitru Mărășescu, au ajutat la 
organizarea unui lot experi
mental de porumb pe circa 5 
hectare de teren. Pe această 
suprafață regulile agrotehnice 
învățate au fost aplicate „ca la 
•arte". La îngrijirea culturii

au atras și pe ceilalți tineri 
din brigadă. In două rînduri 
au pus la cuib mraniță. Re
zultatul : de pe acest teren 
(sol brun roșcat) s-au recoltat 
în toamnă cite 5 300 kg po
rumb boabe la hectar, în timp 
ce media pe gospodărie a fost 
de numai 1800 kg. Lecțiile 
despre importanța fertilizării 
solului și-au găsit astfel confir
marea în practică. Nici cei din 
sectorul zootehnic nu s-au lă
sat mai prejos. Utemiștii Gicu 
Marcu, Ilie Gheorghe, și Ni- 
colae Sancă, aplicînd în prac
tică metodele învățate de pre
parare și combinare a furaje
lor, realizează acum în medie, 
pe zi, la loturile pe care le 
îngrijesc, un spor în greutate 
vie de 0,800—1,100 kg la fie
care animal. Și aceasta în con
dițiile în care, folosind în al
cătuirea rațiilor bostănoase, se 
realizează economii importante 
de concentrate.

Fiecare organizație U.T.M. 
pe brigadă — s-a specificat în 
planul de măsuri al comitetu
lui comunal U.T.M. — să-i 
mobilizeze pe toți tinerii să a- 
plice acum și în continuare în 
practică învățămintele acumu
late la cursuri și la demonstra
țiile practice.

Un început bun avem. La

transportul gunoiului de grajd 
la cîmp participă acum toți 
tinerii din gospodărie. Meto
dele celor trei utemiști de la 
sectorul porcin să fie aduse la 
cunoștința tuturor îngrijitori
lor de animale, spre a fi apli
cate.

♦
Această ședință de lucru a 

comitetului U.T.M. din Terpe- 
zița a fost foarte utilă. (Deși 
ar fi fost bine să se țină mai 
devreme). In vitarea președin
ților de G.A.C., a lectorilor, și 
a activului U.T.M. din cele 
două gospodării colective, par
ticiparea activă a acestora la 
dezbateri a avut darul să lă
murească bine problemele ri
dicate.

S-a mai stabilit, în afară de 
alte măsuri, dintre care unele 
le-am amintit aici, ca la toate 
cercurile anul de învățămînt 
să se încheie cu un concurs 
..Cine știe, cîștigă" cu premii, 
ca formă potrivită de verifi
care a cunoștințelor acumulate 
de colectiviști. Comitetul co
munal și-a înscris aceste pro
bleme într-un plan concret 
de muncă, la a cărui realizare 
a trecut chiar de a doua zi.

Tovarășul Ion Danciu, prim 
secretar al comitetului raio
nal U.T.M., ne-a spus că șe- 
di. țe asemănătoare au loc zi— 
leie acestea și la comitetele 
U.T.M. din comunele Almăj, 
Coțofenii din Față, Vîrvor, 
Teasc și altele, că e o acțiune 
ce se desfășoară în tot raionul.

Buna organizare a muncii 
este hotărîtoare în asigurarea 
unor produse de calitate su
perioară. Cînd muncitorul este 
bine pregătit, cînd îi sînt asi
gurate toate condițiile, cînd 
se asigură o asistență tehnică 
corespunzătoare, tehnologia de 
fabricație este însușită și res
pectată. Cercetarea unor si
tuații arată că aici organiza
rea muncii a lăsat de dorit. 
Media livrărilor lunare din 
anul trecut în decada a IlI-a 
reprezintă 79 la sută, în timp 
ce în decada I volumul de 
producție-marfă realizat înre
gistra o medie de numai 7,1 
la sută. In ultimele două zile 
ale fiecărei luni din anul care 
a trecut s-a realizat un volum 
mediu de producție-marfă de 
52 la sută.

Cauzele, acestei neritmicități 
se explică priuaceea că nu se 
asigură o pregătire corespun
zătoare fabricației, nu se ur
mărește, în toate comparti
mentele realizarea reperelor 
pe faze și operații. Este astfel 
ușor de înțeles că preocupa
rea pentru respectarea nor
melor tehnologice a scăzut: . • 
din cauza „asaltului", prelu
crarea și montarea pieselor nu 
mai este făcută în limitele 
stricte ale normelor tehnice.

Nu se poate spune că si
tuația necorespunzătoare a ca
lității reductoarelor nu a dat 
de gîndit conducerii întreprin
derii. In urma unei analize 
minuțioase a fost întocmit nu 
de mult un plan de măsuri 
judicioase. Pînă la 1 februarie 
a.c. au fost puse în aplicare o 
seamă de măsuri : a fost ast
fel revizuita și completată do
cumentația tehnică, a fost îm
bunătățit . caietul de sarcini 
ș.a. O analiză mai atentă a 
acestui Plan arată însă că din 
10 măsuri care aveau ca ter
men de execuție perioada 1 
ianuarie—1 februarie nu au 
fost realizate decît patru. A- 
ceasta se adaugă, bineînțeles, 
celorlalte‘cauze care au dus la 
fabricarea unor reductoare de 
slabă calitate.

Colectivul de la I.M.U. Med
gidia este în stare, firește, 
să-și aducă din plin contribu
ția la realizarea unor produse 
care să-i aducă satisfacții, care 
să ridice prestigiul „mărcii fa
bricii". Acest lucru ni-1 de
monstrează și numeroasele 
propuneri făcute de muncito
rii, tehnicienii și inginerii u- 
zinei, propuneri din care tran
scriem cîteva :

• Serviciul de producție să 
programeze spre execuție și să 
urmărească realizarea repere
lor în ordinea succesiunii ope
rațiilor, asigurînd astfel o mai 
bună ritmicitate la montaj.

• Serviciile de concepție 
(constructor șef, tehnolog șef) 
să urgenteze lansarea în fabri
cație a sculelor, dispozitivelor 
și verificatoarelor necesare 
prelucrărilor mecanice, a mon
tajului și controlului tehnic de 
calitate, în special pentru axe
le conelate și pinioanele co
nice.

• Să fie analizată activita
tea serviciului C.T.C. și pe a- 
ceastă bază să se ia măsuri 
pentru completarea acestuia 
cu cadre corespunzătoare, atît 
la controlul interfazic cit și la 
cel final.

• Organizarea în cea mai 
scurtă vreme a cursurilor de 
ridicare a calificării și de spe
cializare la care să fie cuprinși, 
în funcție de nivelul pregătirii 
lor, majoritatea muncitorilor și 
controlorilor tehnici.

Paralel cu asemenea măsuri 
și altele, trebuie stimulată exi
gența tuturor factorilor (mun
citori, maiștri, ingineri și teh
nicieni) de care depinde calita
tea produselor. Toate acestea 
vor contribui fără îndoială, la 
îmbunătățirea calității reduc
toarelor, vor face ca pe adresa 
întreprinderii metalurgice de 
utilaje din Medgidia să so
sească numai aprecieri bune.
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Rezultatele alegerilor din Srecfo
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Evenimentele din Cipru Procesul lui
NICOSIA 17 (Agerpres). — 

Republica Cipru trece prin 
momente critice. Duminică 
seara tîrziu, președintele Ma
karios a adresat poporului ci
priot prin postul de radio Ni
cosia o cuvîntare în care a su
bliniat că în aceste clipe de 
mare răspundere se hotărește 
viitorul Ciprului. Ciprul, a 
spus Makarios, este amenințat 
de două pericole — interven
ția străină și reluarea ciocniri
lor din interiorul țării. Refe- 
rindu-se la ciocniri interne, 
președintele Makarios a arătat 
că ele sînt un rezultat al imi
xtiunii străine directe. Sînt 
profund convins, a declarat 
Makarios, că nici o forță mili
tară nu poate rezolva proble
mele noastre interne, atîta 
timp cît ciprioților — greci și 
turci — nu li se va acorda 
posibilitatea de a-și manifesta 
bunăvoința și dorința de a 
trăi în pace pe această insu
lă. Tuturor acelora care se af
lă la ora actuală în Cipru le 
este absolut limpede, a spus în 
continuare președintele, că atit 
ciprioții greci cît și turci do
resc și pot să trăiască în prie
tenie și pace. Nu vom ceda în 
fața amenințărilor și presiuni
lor, a spus Makarios în conti
nuare. Ciprul este prea mic 
pentru a amenința pe cineva. 
El este însă, suficient de mare 
pentru a lupta pentru cauza 
sa dreaptă. Sîntem convinși că 
nu vom rămîne izolați în a- 
ceastă lupta.

Ferm hotărîți să lupte pen
tru drepturile lor legitime, ci
priota cred cu fermitate că 
marile puteri, membre ale 
Consiliului de Securitate, nu 
vor permite o agresiune împo
triva tinerei republici și vor a- 
sigura pacea în insulă. Solici
tăm, a spus în încheiere Ma
karios, sprijin din partea Or
ganizației internaționale pen
tru apărarea și menținerea in
tegrității teritoriale și inviola
bilității țării noastre care este 
amenințată de o agresiune 
străină.

Britahii, 
hotărîre 
cipriot pentru a examina si
tuația din insulă. La deschi
derea ședinței, reprezentantul 
Norvegiei, Sivert Nielsen, a 
cerut amînarea dezbaterilor 
pînă marți, ora 20,00 gmt 
(22,00 ora Bucureștiului), pen
tru a se permite continuarea 
consultărilor în curs între păr
țile interesate. Propunerea sa 
a fost acceptata. înainte de 
deschiderea ședinței Consiliul 
de Securitate, secretarul gene
ral al O.N.U., U Thant, a de
clarat că sarcina Consiliului 
de Securitate, este să adopte o 
rezoluție privind modalitățile 
de rezolvare a acestei proble
me. U Thant a precizat însă 
că înainte ca ea să fie 
prezentată trebuie sâ se a- 
jungă la o înțelegere intre 
Cipru, Anglia, Grecia ți Tur
cia asupra componenței, func
țiilor, finanțării și comanda
mentului forței internaționale 
ce urmează să fie trimisă în 
Cipru.

La sosirea sa la New York, 
pentru a participa la ședințele 
Consiliului de Securitate, mi
nistrul afacerilor externe al 
Ciprului. Kyprianou, a decla
rat : „Am sosit aici pentru a 
cere ajutor Consiliului de 
Securitate, pentru a împiedica 
actele de agresiune urmâriad 
mbminarea dreptului la inde
pendență teritorială a Repu
blicii Ciprul

Tot bt», subaeerefaral de 
stat al S.U-A. George BalL 
care s-a îuaponat la Washing
ton dxpi turneul pe care l-a 
făcut timp de o săptămini in 
căpițele Angliei, Greciei, 
Turciei șî Ciprului, < fost pri
mit de președintele S.U-A, 
Johnson, câraia i-a tastalst 
raportul sâu privind discuțiile

care a luat această 
înaintea guvernului
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UJLS-S. Pe magistralele electri ficate ale Donbas ului. 
Foto : TASS — MoscovaDupă tratativele franco—vest-germane

ir
NEW YORK 17 (Agerpresl 

— Consiliul de Securizate al 
O.N.U. s-a întrunit btm la ort 
15, ora New York, (on 22, on 
București) la cererea Marii

PESailLT*/^’.W7///7’»
PARIS. — La Paris a avut 

loc semnarea unui acord co
mercial intre R. P. Romină și 
R. F. Camerun.

Din partea romini acordul 
a fost semnat de către V. Di- 
mitriu, ambasadorul R. P. Ro
mine în Franța, iar din par
tea cameruneză de către Beb 
A Don, ambasadorul R. F. Ca
merun la Paris.

PARIS 17 (Agerpres). — Co- 
mentind recentele tratative 
dintre președintele de Gaulle 
și cancelarul Erhard, majori
tatea ziarelor franceze și vest- 
germane releva faptul că ele 
w-.-cu putut lichida divergen
țe'.^ dintre cele două părți 
(^Deutsche Zeitung").

Iu b;J.anțul la convorbirile 
franco-vest-germane, transmis 
de agenția France Presse, se 
subliniază că în probleme cum 
ar fi relațiile Est-Vest, Trata
tul de la Moscova asupra in
terzicerii experiențelor nu
cleare, forța multilaterală nu
cleară a N.A.T.O. nu s-a în
registrat „nimic nou, fiecare 
râmînînd pe pozițiile sale". A- 
genția menționată constată că, 

i la capitolul militar, 
nu gu adus lucruri

Judecarea unui nou grupNOUA

ROMA. — La Siracusa s-a 
descoperit la o adincime de 5 
metri în pămint o corabie din 
secolul IV î.e.n. In prezent un 
grup de arheologi din comisia 
de supraveghere a monumen
telor antice din Siracusa stu
diază posibilitatea recuperării 
acestei ambarcațiuni.

MOSCOVA. — Răspunzînd 
invitației C.C. al P.C.U.S. și 
guvernului sovietic, la 17 fe
bruarie a sosit la Moscova, în
tr-o vizită de prietenie, dele
gația de partid și guvernamen
tală a R. P. Bulgaria, condusă 
de Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului 
Miniștri al R. P. Bulgaria, 
gara Kiev delegația a fost 
tîmpinată de conducători 
vietici, de reprezentanți 
vieții publice. N. S. Hrușciov 
și Todor Jivkov au rostit cu- 
vîntări. In cursul zilei, dele
gația de partid și guvernamen
tală a R. P. Bulgaria, condusă 
de Todor Jivkov, a avut la 
Kremlin întîlniri cu N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., iar apoi cu L. I. 
Bre j nev, președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

GUINEE — La 
început in Noua Guinee, cdmr 
nistrată de Australia, alegeri 
pentru desemnarea primului 
parlament al papuașilor. Vor ii 
aleși 53 din cei 64 de membri 
ai adunării. Un candidat este 
considerat de pe acum ales și 
alte 10 locuri vor ii ocupate de 
reprezentanți ai guvernului cus- 
tralian.

Din cauza condițiilor extrem 
de primitive în care trăiesc pa- 
puașii, desfășurarea alegerilor 
va dura cel puțin patru săplă- 
mini.

Noua Guinee este a doua 
insulă din lume ca mărime. Par 
tea ei apuseană, cunoscută sub 
numele de Irianul de vest, face 
parte, după cum se știe, din Re 
publica Indonezia.
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MOSCOVA. — Delegația 
partid și guvernamentală 
R. P. Bulgaria, în frunte 
Todor Jivkov, a făcut 
Kremlin o vizită lui N.
Hrușciov. La întîlnire a luat 
parte ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., A. A. Gro- 
mîko.

NEW YORK 17 (Agerpres). 
— Ziarul „Daily News’, care 
apare la New York, publică o 
corespondență din Saigon în 
care se spune că Henry Ca- 
bot Lodge, ambasadorul S.U.A. 
în Vietnamul de sud, a cerut 
guvernului american să revi
zuiască ideea că o „victorie 
rapidă" ar putea fi obținută 
împotriva Vietcongului.

Cabot Lodge, scrie corespon
dentul, a cerut continuarea a- 
jutorului militar pentru Viet
namul de sud pentru o peri
oadă de 5 pînă la 10 ani șl a 
insistat ca „totul să fie între
prins pentru a atrage pe viet
namezii din sud la sprijinirea 
efortului de război".

In urmă cu cîteva luni, Pen-

BAGDAD. — Citind ziarul 
„Al Hurria", agenția Reuter 
transmite că ministrul educa
ției al Irakului a anunțat re
integrarea în posturile lor a 
42 de profesori kurzi. Alți cîți- 
va profesori kurzi, judecați de 
tribunalul militar, au fost, de 
asemenea, reintegrați în învă- 
țămînt, adaugă ziarul „Al 
Hurria'.

NEW YORK. — La 16 fe
bruarie a încetat 
Memphis, 
in virstă de 85 
Charles Morgan 
inventatorul plăminului 
oțel. Lui Hammond i-a venit 
ideea plăminului de oțel în 
timp ce suferea de pe urma 
unei pleurezii. Chiar pe patul 
său de suferință Hammond a 
proiectat schițele preliminare 
ale aparatului pe care mai târ
ziu l-a realizat împreună cu 
un mecanic.

statul
din viață la 

Tennessee, 
de ani, dr. 

Hammond, 
de

BONN. — La Tribunalul din 
Brunswick (R. F. Germană) a 

grup de foști SS-iști care au 
participat în august 1941 la 
exterminarea in masă a ce‘.ă- 
tenilor sovietici în regiunea 
Pinsk. împreună cu alții SS- 
iști, aceștia au ucis peste 5 200 
de persoane.

Principalul acuzat este fos
tul ofițer SS — Hans Walter 
Nenntwich, care, potrivit do
cumentelor, a ucis personal 
numeroși cetățeni pașnici. îm
preună cu el pe banca acuza
ților se află fostul ofițer SS. 
Franz Magill, și foștii lui sub
alterni, SS-iștii Walter Bom- 
scheuer, Walter Dunsch și 
Kurt Wegener care au parti
cipat, de asemenea, la repri
marea în masă a populației 
din R.S.S. Bielorusă.

în cursul procesului vor fi 
audiați peste 100 de martori.

Tot în aceeași zi la Kiel a 
început procesul fostului ofi
țer nazist Hans Graalfs, acu
zat de a fi executat în iulie— 
octombrie 1941 la Minsk, Mo- 
ghilev și alte localități din U- 
niunea Sovietică, 1 500 de ce
tățeni sovietici

NEW YORK. — Luind cu- 
vîntul în cadrul unui miting 
care a avut loc în orașul Los 
Angeles, liderul populației de 
culoare din S.U.A., Martin 
Luther King, a declarat că va 
fi necesară probabil organiza
rea unui nou marș asupra 
Washingtonului, dacă legea a- 
supra drepturilor civile va fi 
blocată în Senat prin mane
vrele de întîrziere (Filibuste- 
rism) ale senatorilor rasiști.

El a declarat că apreciază 
eforturile președintelui John
son, care au făcut posibilă 
trecerea prin Camera Repre
zentanților a proiectului de 
lege privitor la drepturile ci
vile, dar, a adăugat el, se 
pare că există o presiune din 
partea senatorilor sudiști pen
tru a împiedica adoptarea 
cestei legi.

a-
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noi, după eșecul construirii în 
comun a unui tanc de luptă". 

^Singurul rezultat al între
vederilor de la Palatul Elisee 
— scrie luni dimineața coti
dianul Aurore" — este că 
vest-germanii au acceptat să 
participe la ajutorul financiar 
și tehnic acordat țărilor Ame
rica Latine". Potrivit ziaru
lui, „atunci tind a propus lui 
Erhard această participare, de 
Gaulle a evitat pur și simplu 
o luptă economică crîncenă 
dintre cele două țări în aces
te teritorii îndepărtate". Zia
rul nu scapă din vedere că 
pînă și acest acord care, potri
vit expresiei sale, reprezintă 
„o ofensivă economică care ar 
putea stînjeni S.U.A.", este 
„desigur departe de acordul 
desăvirșit proclamat în mod 

variabil intre întrevederile 
wire de Gaulle și Adenauer". 
ZJ&rul vest-german ^Neue 

RÂem Zeitung" scrie că în 
spatele ^optimismului" arbo
rat de cei doi parteneri se 
poate constata existența „unor 
contradicții serioase aproape 
în toate domeniile de impor
tanță vitală ale politicii inter
naționale*. Este vorba, scrie 
ziarul, nu numai despre Euro
pa (occidentală) și atitudinea 
sa față de S.U.A., în cadrul 
comunității atlantice, cît și 
despre atitudinea față de U- 
niunea Sovietică, față de țări
le Asiei de sud-est și, în gene
ral, față de țările in curs 
dezvoltare.

In Consiliul 
de Securitate

de

NEW YORK. — La cererea 
reprezentantului Pakistanului, 
Consiliul de Securitate a hotă- 
rit luni sâ întrerupă pentru o 
anumită perioadă examinarea 
problemei Kașmirului. Minis
trul Afacerilor Externe al 
Pakistanului, Bhutto, a făcut 
cunoscut că trebuie să plece 
cîteva zile la Caraci, pentru 
consultări cu guvernul pakis
tanez.

Președintele Consiliului de 
Securitate a declarat că aceas
tă problemă rămîne pe ordi
nea de zi a ședinței consiliu-

La o depărtare 
de 550 000 ani-lumină

Buletinul științific al Institu
tului de astrofizică al 
Academiei de Științe din 

R.S.S. Tadjikă 
„O nouă stea în 
Mică" de tinărul 
Satîcaldiev. Referindu-se la acea
stă nouă stea descoperită de el în 
anul 1962, tînărul savant arată că 
ea se află la o depărtare de 
550000 ani-lumină față de Soare.

Premiile cinematografiei 
britanice

publică lucrarea 
constelația Ursa 
astronom Vasid

Asociația criticilor cinemato
grafici britanici a desemnat 
pe Tony Richardson, reali

zatorul filmului „Tom Jones", 
drept cel mai bun regizor de ci
nema britanic pe anul 1963.

Titlul de cel mai bun actor 
britanic pe anul 1963 a fost a- 
cordat lui Dirk Bogarde pentru 
interpretarea rolului servitorului 
din filmul „The Servant" (Servi
torul). u

Cea mai bună realizare cinema
tografic este considerată filmul 
„The Servant".

Titlul de cel mai bun debutant 
în cinematografia britanică a fost 
acordat actriței Julie Christie.

Limbajul semnalelor

Limbajul gesturilor există la 
multe popoare ale lumii 
dar indienii americani au 

creat unul din cele mai dezvoltate 
și mai perfecționate limbaje de 
icest gen.

In afară de gesturile simple, de 
pildă clătinarea capului înainte, 
care înseamnă da, clătinarea în
tr-o parte care înseamnă nu, in
dienii au și „gesturi-cuvinte" 
mult mai complicate. Prin combi
narea acestora ei pot ajunge să 
povestească orice, pot chiar tra
duce în această „limbă" mituri și 
legende complicate. Dar să vor
bești cu ajutorul gesturilor este 
posibil numai la mică distanță, 
penttu distanțele mai mari, există 
o „limbă a focului și fumului" 
specială. Semnale luminoase erau 
folosite noaptea.

Semnalele prin fum serveau pen-

DALLAS 17 (Agerpres). — 
Luni dimineața a început la 
Dallas procesul lui Jack Ruby, 
care la 24 noiembrie, anul 
trecut, a ucis pe asasinul pre
zumtiv al președintelui Ken
nedy, Harvey Lee Oswald. A- 
cest proces care a suferit mai 
multe amînări, ca urmare a 
încercărilor apărătorilor lui 
Ruby de a obține cel puțin 
punerea în libertate pe cau
țiune a clientului lor, a stîr- 
nit, după cum transmite agen
ția France Presse, un interes 
deosebit atît la Dallas cît și 
în restul Statelor Unite.

Ruby a apărut în sala de 
ședințe „pradă unei oarecari 
nervozități" (France “ 
Imediat după aceea, unul din 
cei cinci avocați ai săi, Tom 
Howard, a anunțat că renun
ță să-1 mai apere pe ucigașul 
lui Oswald. Agențiile de presă 
consideră că această retragere 
se datorește unor divergențe 
cu principalul avocat al acu
zatului, Melvin Belli. In legă
tură cu aceasta s-a menționat 
existența a două „teorii" în 
sînul apărării. Unii, în frunte 
cu Tom Howard, ar dori să 
pledeze pentru un asasinat 
fără premeditare comis de un 
individ violent, poate, dar în 
fond „cu inimă bună". Cea
laltă teză, care a ieșit învingă
toare, este că Ruby „și-a pier
dut rațiunea" în mbmentul a- 
sasinatului și din punct de 
vedere medical se poate de
monstra că „nu este normal". 
Acest gen de procese 
tuie specialitatea lui 
Belli.

Pentru a confirma 
părere, în prima ședință a pro
cesului, principalul avocat al 
apărării, Belli, a cerut „achi
tarea clientului său pe motiv 
că și-ar fi pierdut rațiunea în 
momentul crimei". Această ce
rere fiind respinsă de tribunal, 
Belli a cerut „achitarea pe 
baza unui examen psihiatric 
imparțial". Și această conclu
zie a apărării fiind respinsă, 
avocatul a cerut atunci ca nu
mele juraților — candidați să 
fie trase la sorți și a protestat 
împotriva faptului că toate 
persoanele din sala de ședin
țe au fost percheziționate de

Presse).

consti- 
Melvin

această

Declarația lui 
\orodom Sianuk

P.VO.M PENH 17 (Agerpres). 
— Seiul statului cambodgian, 
prințul Norodom Sianuk, a de
clarat, la o conferință de pre
să că în cazul în care pînă la 
sfîrșitul lunii mai nu va fi con
vocată conferința pentru ga
rantarea neutralității Cambod- 
giei, guvernul cambodgian este 
hotărit să rupă relațiile cu Sta
tele Unite și cu alte țări care 
se opun convocării ei.

Norodom Sianuk a precizat 
că a informat și pe ministrul de 
externe al Angliei, R. A. But
ler, copreședinte al conferinței 
de la Geneva, în legătură cu 
aceasta hotărîre.

El a arătat apoi că guvernul 
său va lua masuri pentru pro
tejarea frontierelor, îndeosebi 
la frontiera cu Vietnamul de 
sud.

La 16 februarie, guvernul 
cambodgian a dat publicității o 
declarație în care protestează 
împotriva bombardării unui sat 
cambodgian de către aviația 
sud-vietnameză.

Guvernul cambodgian, preci
zează declarația, respinge pro
punerea sud-vietnameză pri
vind crearea unei comisii mix
te care să studieze situația la 
frontiera între cele două țări, 
întrucît numeroși ziariști, pre
cum și reprezentanți ai amba
sadelor străine din Cambodgia, 
au avut posibilitatea să consta
te la fața locului efectele bom
bardamentelor săvîrșite de a- 
viația sud-vietnameză.

tru semnalizarea în timpul zilei: 
deasupra focului era aruncată o 
piele și apoi ridicată repede și a- 
cest lucru era repetat de cite ori 
era nevoie pentru o comunicare 
sau alta.

Dar nu numai focul și fumul

poliție pentru a nu avea arme 
asupra lor. „Această metodă, 
a spus Belii, ar putea să dea 
juraților o impresie prea 
realistă a climatului care dom
nește la Dallas".

Partea a doua a ședinței a 
fost consacrată selecționării 
celor 12 jurați dintr-un număr 
de 900 de locuitori ai orașului 
Dallas. In legătură cu aceasta 
se așteaptă o procedură în
delungată care ar putea să 
dureze mai multe zile. Dacă 
se va eșua în selecționarea ju
raților procesul ar putea fi 
transferat într-un alt oraș din 
Texas.

Referindu-se la procesul din 
Dallas, agenția France Presse 
scrie într-un comentar că 
„sarcina apărării lui Ruby 
pare să fie ușoară. Crima sa 
este simplă, el s-a servit nu
mai de un revolver. Codul pe
nal din Texas este indulgent 
pentru asasini — continuă a- 
genția. Din 400 de asasinate 
comise anul trecut la Dallas, 
numai trei au atras pedeapsa 
capitală care, de altfel, nici 
n-a fost executată. Codul pe
nal este deosebit de îngădui
tor pentru asasinatele comise 
cu revolverul. Majoritatea a- 
sasinilor nici nu trebuie să se 
prezinte în fața tribunalelor. 
Dacă ei se recunosc vinovați, 
sentința este pronunțată ca 
urmare a unui acord între a- 
vocați și procurorul general, 
întrucît peste o treime din 
crimele din Texas intră în 
cazul denumit „asasinat jus
tificat".

O dată procesul început, co
mentatorii agențiilor de presă 
se întreabă dacă acesta va 
permite să fie cunoscute ade
văratele mobiluri ale uciderii 
lui Harvey Lee Oswald și poa
te alte amănunte necunoscute 
pînă acum în ce privește asa
sinarea președintelui Kennedy.

ATENA 17. — Corespon
dentul Agerpres, Al. Gheor
ghiu, transmite : Duminică au 
avut loc alegeri 
in Grecia. După 
rat premierul 
poulos, alegerile 
rat într-o atmosferă de calm 
și ordine în întreaga țară.

Potrivit rezultatelor din 
11 754 secții de votare publi
cate de 
Interne 
4 504 813 
nea de 
2 377 647 
la sută, coaliția E.R.E.-Parti
dul progresist 1 576 555 voturi
— 34,99 la sută, E.D.A. 
540 687 — adică 12 la sută.

Mandatele au fost distribui
te astfel: Uniunea de Centru
— 173, coaliția E.R.E.-Partidul 
progresist 105; E.D.A. 22.

Aceste rezultate sînt aproa
pe definitive. Au mai rămas 
de numărat voturile militari
lor — circa 100 000. Se crede 
că aceste voturi nu vor schim
ba decît cu cel mult 2—3 man
date actuala repartizare în fa
voarea unuia din cele două 
partide : Uniunea de Centru și 
E.R.E.

în cursul dimineții de luni, 
premierul guvernului de tran
ziție. Paraskevopoulos, însăr
cinat cu pregătirea și ținerea 
alegerilor, a anunțat regelui 
Paul rezultatele, prezentînd 
totodată demisia cabinetului 
sau.

Se anunță că Papandreu, li
derul Uniunii de Centru, va 
fi însărcinat marți cu forma
rea noului guvern, care ur
mează să depună jurămîntul 
în cursul acestei săptămîni.

Observatorii politici arată că 
succesul Uniunii de Centru se 
datorează în primul rînd 
nemulțumirilor manifestate în 
rîndul celor mai largi cercuri 
față de politica guvernului 
Karamanlis, care s-a aflat la 
putere timp de mai mulți ani.

Ziarul „Messimvrini" arată 
că E.R.E. a pierdut voturi in 
deosebi în Grecia de nord, în 
Peloponez, Epir și în alte re
giuni. Ziarul „Niki", consem- 
nînd înfrângerea suferită, sem
nala „schimbarea în orienta
rea politică în defavoarea 
E.R.E. în special la sate".
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Agențiile de presă sublinia
ză totodată că în scurta pe
rioadă în care s-a aflat la pu
tere, Uniunea de Centru a în
ceput să aplice unele din pro
misiunile făcute alegătorilor, 

' printre care anunțarea sporirii 
alocațiilor bugetare în dome
niul învățământului’, anumite 
înlesniri acordate țăranilor în 
privința restituirii împrumu
turilor contractata la Banca 
Agricolă, sporirea unor catego
rii de salarii etc. Ea a promts 
că dacă va obține majoritatea 
absolută, va duce mai departe 
aceste măsuri, aplidnd în plus 
și o reducere a impozitelor.

Ca un aport la victoria lui 
Papandreu trebuie amintită și 
tactica folosită de E.D.A., a- 
ceea de a susține Uniunea de 
Centru pentru punctele pro
gramului său pe care le con
sideră utile în vederea unei 
evoluții democratice a țării. 
Pentru a contribui cit mai efi
cient la îngustarea pozițiilor 
E.R.E. în Parlament. E.D.A. nu 
a prezentat candidați proprii 
în 24 de circumscripții electo
rale din totalul de 55. Aceasta 
a înlesnit cîștigarea mandata- 
lor de către candidații centru
lui.

Comitetul Executiv al Parti
dului E.D.A. a dat publicității 
o declarație în care salută 
victoria forțelor democratice 
în alegeri. Declarația sublinia
ză că partidul de dreapta 
E.R.E. a suferit o infringer? 
fără precedent în ultimii ani. 
E.D.A., se spune în declarație, 
și-a menținut în general ma
sele de alegători, și-a lărgit și 
întărit legăturile cu poporul, 
cu toate forțele democratice 
fără excepție. Condamnînd 
partidul de dreapta E.R.E. și 
politica sa, se subliniază in 
declarație, poporul nostru cere 
ca țara să pornească pe o cale 
cu adevărat democratică. El 
cere democratizarea întregii 
vieți a țării, promovarea unei 
politici de pace, de solidaritate 
cu revendicările juste ale 
poporului cipriot, înfăptuirea 
unei politici de dezvoltare 
economică, de ridicare a nive
lului de trai.
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■ îngă gara centrală
din Seul se află se
diul unei filiale a 
asociației catolice a 

I misionarilor. In ulti- 
I mul timp, această 
instituție se bucură 

de o mare atenție din partea unui 
număr însemnat de cetățeni ai 
capitalei sud-coreene. Ce anume 
îi aduce aici? Corespondentul zia
rului new yorkez „WALL STREET 
JOURNAL" nu ocolește adevărata 
cauză și scrie: „In fiecare dimi
neață, oameni îmbrăcați în zdren
țe jalnice, tremurînd de frig sub 
rafalele vîntului, se rînduiesc în- 
tr-o coadă lungă, lingă gara cen
trală din Seul pentru a primi ceva 
de mîncare de la bucătăria asocia
ției catolice a misionarilor1*.
Această imagine, complectată cu o 
alta apărută în ziarul „HANGUK 
ILBO", oglindește situația din in
teriorul mult lăudatei „vitrini a 
democrației occidentale" în Extre
mul Orient. Ziarul sud-coreean 
și-a consacrat un articol „activi
tății comerciale a băncilor sînge- 
lui“, unde se relatează că în fața 
acestor „bănci", dis-de-dimineață, 
sute de oameni flămînzi și sleiți, 
în majoritate șomeri și elevi, for
mează cozi interminabile. Ei își 
vînd sîngele pentru a obține 
hrană sau pentru a-și plăti taxele 
școlare. Afaceriștii le cumpără 
sîngele cu 70 la sută mai ieftin 
decît îl revînd.

Foamete, mizerie — acestea sînt 
caracteristicile peisajului actual al 
Coreei de sud.

Unele ziare americane își arată

în mod direct nemulțumirea față 
de felul în care regimul de la Seul 
a cheltuit cele 2,7 miliarde dolari 
primite din S.U. A. în afara celui 
un miliard și jumătate de dolari, 
irosiți în ultimii 10 ani ca ajutor 
militar. „WALL STREET-JOUR
NAL" tratînd tocmai această pro
blemă scrie: „In ultimii doi ani 
guvernul militar al Coreei de sud 
a cheltuit cu o ușurință amețitoare 
banii încasați mai ales ca ajutor 
american. Acum Coreea de sud se 
găsește la marginea unei cata
strofe: industria ei suferă din 
cauza insuficienței investițiilor de 
capital, iar inflația crește amenin
țător. In timpul acesta, industria
șii localC cu ajutorul guvernului, 
au cheltuit valuta străină pentru 
a achiziționa utilaje necesare fa
bricilor ce produc ruj de buze, 
ciorapi, țigări și alte asemenea
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coreean
fleacuri". Ziarul „WALL STREET 
JOURNAL" relatează în continua
re : „Locuitorii capitalei sud-co- 
reene sînt siliți să plătească acum 
cu 30 la sută mai mult pentru 
mărfurile de larg consum decît în 
primul an de conducere a juntei 
(1961 — n.n.). Cu începere din ia
nuarie 1969, cheltuielile pentru 
chirii au crescut cu 25 la sută. 
Prețurile la produsele alimentare 
cum ar fi, de pildă, orezul, s-au 
dublat („peste 50 la sută din can
titatea de orez, principalul aliment 
și baza economiei sud-coreene, se 
vinde la negru" — scria ziarul 
american „New York Times"). 
In prezent, un sfert din totalitatea 
populației aptă de muncă din țară 
șomează". Iar acest sfert reprezin
tă peste 3 milioane de oameni.

Actualul regim de la Seul a 
promis măsuri pentru îmbunătăți-

rea soartei milioanelor de sud- 
coreeni. S-au anunțat numeroase 
planuri de „reforme", de „recon
strucție economică", care aveau 
chiar și termene foarte precise de 
îndeplinire. Dar, din toate făgă
duielile s-au realizat doar aceleași 
măsuri nepopulare de „austeritate" 
menținute și extinse de fiecare gu
vern venit la cîrmă. Problemele a- 
cute ale șomajului, inflației etc. 
sînt în continuă agravare. Numai 
în ultimii doi ani, costul vieții a 
sporit cu 40 la sută. Ziarul „SEUL 
SINMUM" arăta la începutul a- 
cestui an că pînă în octombrie 
1963, rezervele de devize au scă
zut cu 41 la sută, în timp ce emi
terea de bancnote a crescut cu 63 
la sută. In ciuda faptului că re- 
flectînd situația economică grea a 
țării, „bugetul pe anul 1964 — 
după cum arată corespondentul a- 
genției vest-germane D.P.A. — 
este cu 10 la sută mai redus față 
de cel al anului financiar ante
rior", cheltuielile militare și pen
tru întreținerea aparatului poliție
nesc au crescut cu aproape 5 la 
sută.

„Situația nemaipomenit de grea 
din Coreea de suda — cum a ca
racterizat-o și ziarul britanic 
„EASTERN WORLD" — generea
ză manifestări de nemulțumiri tot 
mai pronunțate față de regimul 
de la Seul. Grevele muncitorilor, 
care cer îmbunătățirea condițiilor 
de viață, se țin lanț. Țăranii, să
răciți și înglodați în datorii, își 
fac auzit tot mai puternic glasul ; 
de revoltă. Tinerii, care nu pot 
găsi de lucru, elevi și studenți își 
cer dreptul la muncă, la învăță
tură, la viață.

Agențiile de presă transmit că 
la Seul autoritățile sud-coreene 
sînt neliniștite. Agenția FRANCE 
PRESSE relatează că președintele 
sud-coreean Pâk Cijan Hi a vorbit 
în Adunarea Națională despre „si
tuația țării" și a cerut poporului 
să facă noi sacrificii. Ceea ce re
prezintă, în fond, perpetuarea mi
zeriei, a foametei, a șomajului etc. ;

Un regim falimentar și urît de 
masele populare nu poate oferi 
altceva milioanelor de sud-coreeni, 
a căror răbdare este mereu pusă 
la grea încercare.

LUCIAN ROLEA

erau folosite pentru semnalizare. 
Foarte pitorească era și semnali
zarea cu ajutorul unei basmale. 
Ea era folosită și de pedestrași 
și de călăreți. De exemplu „văd 
un bizon" se traducea în „limba
jul basmalei" în felul următor:

basmaua era ținută întins de col
țuri deasupra capului și apoi a- 
plecată spre pămint. Comunicarea 
„am ajuns la țărm" se materializa 
prin fluturarea deasupra capului a 
unei basmale întinse. Dacă india
nul flutura repede basmaua dea
supra capului aceasta însemna că 
dușmanul se apropie. Dacă a- 
runca repede basmaua în sus în
semna „alarmă".

Existau și alte feluri de semna
lizare. Făcînd un cerc pe jos sau 
călare, alergînd înainte, înapoi sau 
în zig-zag indianul putea să co
munice multe lucruri. Indienii din 
tribul Sioux semnalizau cu oglin
zile.

Create foarte de demult aceste 
limbaje ajută și astăzi pe indienii 
lin diferitele triburi să se înțe- 
'ragă unii cu alții.

II
I
I 
I 
I 
I 
I 
I
I
I

ficiale, ziare, anunțuri publice 
etc. Iată cîteva perle conținu
te în acest volum:

— Accesul în maternitate 
strict interzis copiilor! (Anunț 
la intrarea unei case de naș
teri).

— Azi dimineață a avut loc 
inaugurarea clinicei de pedia
trie. A sosit în sfîrșit ziua pe 
care copiii bolnavi o așteaptă 
de 50 de ani. („Tribune de Ge
neve").

— Legiunea canadiană a a- 
nunțat crearea unui fond des
tinat văduvei soldatului necu
noscut". („Le Devoir de Mon
treal").

— In Iran, din suprafața de 
164 milioane de hectare, cinci 
sînt cultivate cu grîu, orz, o- 
rez, opium, icre și petrol. 
(„Libre Belgique").

— O tonă de apă de mare 
conține 1 250 kg de magneziu. 
Este lesne de înțeles impor
tanța unei asemenea descope
riri. Mai mult ca oricînd, tre
buie s-o recunoaștem — viito
rul omenirii pare să se afle 
fundul mării („Journal").

Umor involuntar

ITALIA. Muncitorii unui șantiei din împrejurimile Romei au 
descoperit, recent, corpul mumificat al unei tinere temei în 
perfectă stare de conservare. Experții au apreciat că ea a 
trăit acum 2 000 de ani. Mumia descoperită poartă un colier 
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în Franța a apărut recent 
cel de-al patrulea volum din 
Antologia umorului involun- 
‘ar, de Albert Aycar și Jac
queline Franck, cuprinzînd 
fraze extrase din publicații o-
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