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Proletari din toate țările, uniți-vă!

cînteia

IA MW A OBIKnm

Combinatul de industrializare a lem
nului de la Tr. Severin — ultimul popas 
al „ștafetei" — a rămas departe, în urmă. 
Drumul trece prin sate, pe sub măguri 
pleșuve, scunde și line: niște cîmpii mai 
înalte. Drum lung, monoton, fără nici un 
accident al priveliștii.

Valea Motrului... Marele șantier își a- 
nunță de departe prezența. Ochiul mă
soară, surprins, verticale pe care plati
tudinea șesului le făcea, pînă acum două 
clipe, imprevizibile. Un oraș de blocuri 
înalte, unele gata, altele în stadiul de fi
nisare. altele în plină construcție, întin- 
zîndu-se pe tot orizontul. Mai încolo, 
mari instalații industriale, ateliere, depou 
C.F.R., stație de sortare și încărcare, in
stalații înalte, uriașe antene care captea
ză vibrația subpămîntului, făcînd-o, pe 
măsură ce ne apropiem, reală, pregnan
tă: avem senzația că pămîntul se mișcă

sub tălpi, într-un zbucium ciclopic, abia 
stăpînit de crusta subțire a gheții.

Ne îndreptăm spre „șantierul subteran" 
al Văii Motrului — viitoare sursă de căr
bune a țării. „Sorii minerali" extrași de 
aici vor hrăni termocentrala de la Cra
iova, iar aceasta, la rîndu-i, va trimite 
energie unor importante obiective indus
triale: Combinatului chimic Craiova (des
pre care v-am vorbit în reportajul ante
rior), Uzinei de aluminiu din Slatina 
(despre care vom vorbi într-un reportaj 
viitor). „Ștafeta" noastră se apropie, ast
fel, de un obiectiv ce condiționează, prin 
darea sa în folosință la termen, intrarea 
în producție a altor obiective de vaste 
proporții!

...Ce contribuție aduc, aici, tinerii, în 
lupta pentru darea în folosință la termen 
a acestei mari „construcții subpămîn- 
tene" ?

tineretului
Organ Central al Uniunii Tineretului
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în întunericul minei, lumina ra căutat ochii. 
Și va găsit, pentru că în ochii tînărului 
combiner Constantin Rămescu se ivește me
reu o scînteiere de spirit și optimism, care-i 

însoțește munca în adîncuri.

IV. In valea motrului
Foto: ION CUCU

Povestea unor recorduri

Mai întîi, o vizită ingineru
lui șef, în clădirea cochetă, 
albă și frumoasă ca o vilă, care 
adăpostește birourile. (Remar
căm, în treacăt, frumusețea 
virilă, și totuși plină de gingă
șie, a noului oraș mineresc, li
nia modernă a viitoarelor 
blocuri amintind clădirile lito
ralului. De altfel, după cum 
aveam să aflăm mai tîrziu, 
unul dintre inginerii arhitecți 
ai litoralului, tovarășul Paul 
Talianu, lucrează astăzi aici, 
c' nstruind blocuri pentru mi
neri).

Pe tov. D. Dijmărescu, ingi- 
nerul-șef al exploatării minie
re, îl cunoaștem de mult.

— N-ați îmbătrînit !
Ride :
— Trăiesc printre tineri!
— Ultima oară cînd v-am 

intilnit, ca inginer la exploa
tarea din Rovinari, aveați de-a 

cu foarte 
majori-

face, intr-adevăr, 
mulți tineri: practic, 
tatea minerilor !.., Dar aici?

— Marea majoritate — tot 
tineri. Intr-o proporție care 
întrece Rovinarii 1

(Ne amintim... kilometri în
tregi, pe șosea, am întîlnit 
numai tineri, purtînd cu dega
jare — uneori cu cochetărie — 
uniformele minerești, căștile 
negre).

— Problema principală, la 
ora de față, este cea a califi
cării — răspunde la întrebarea 
noastră inginerul-șef. Majori
tatea minerilor noștri — ziceți 
că i-ați văzut — sînt tineri 
între 20—30 de ani. Stagiul lor 
de producție — un an, cel mult 
doi. Dar noi trebuie să atin
gem, cu el viteze de avansare 
superioare la lucrările de pre
gătiri și deschideri, ca să ajun
gem cît mai repede la căr
bune! Știți cîte obiective indu
striale depind de noi! In aceste 
împrejurări, o importanță deo
sebită o capătă difuzarea ex
perienței de muncă a mineri
lor cu vechime (care-s numai 
cîțiva) în marea masă a tine
rilor, pentru a face din ei, 
deși n-au decît un stagiu infim 
în producție, „vechi mineri" 
sub raportul calificării.

...O acțiune grea, și prin rit-

mul impus, și prin specificul 
muncii în subteran.

Ce se întreprinde, în mod 
practic, pentru aceasta? $i 
care e contribuția organizației 
U.T.M, la realizarea acestui 
obiectiv ?

Tov. Dijmărescu ne vorbe
ște, pe larg, despre o acțiune 
care a dat rezultate neașteptat 
de bogate, și a cărei experien
ță merită o consemnare deo
sebită („în primul rînd, feli
citări organizației U.T.M. “! — 
spune tov. inginer). Cei de-aici 
au denumit-o „școala recor
durilor"; o acțiune care, din
colo de coloritul cam preten
țios al formulei, s-a caracte
rizat, din primele clipe, prin- 
tr-o muncă tenace, serioasă, 
neobosită, vizînd pătrunderea 
experienței înaintate în stra
turile cele mai largi ale tineri
lor. S-a întâmplat aidoma unei 
pietre (dar o piatră prețioasă, 
o nestemată!), care, zvîrlită în 
unde adinei, a născut în juru-i 
o frămîntare de cercuri, în
tinsă pînă la orizont. Despre 
ce e vorba? In mai 1963 s-a 
realizat aici,
Motrului, un veritabil record 
de înaintare — la săpare și be- 
tonare în subteran — neatins 
pînă atunci nici în exploată
rile cu tradiție. Autori : Dumi
tru B. Fierăscu și brigada sa, 
compusă din mineri cu repu
tată experiență. Un 
care (venit după alte 
stabilite în 1961), a

în subteranele

record 
două, 

stîmit, 
cum e și firesc : „cercuri de
unde": a stârnit multă vîlvă, 
mai ales printre tineri, atrași 
irezistibil de ceea ce este nou. 
O vîlvă care era „prețioasă" — 
ne place cuvîntul! — care tre
buia „folosită" — și încă din 
plin! — înainte ca ecourile ei să 
se stingă, așa cum se stinsese
ră în 1961... Pe atunci, tinerii 
comentaseră recordurile — le 
comentaseră pasionat — dar 
atît.

ILIE PURCARU 
VASILE BĂRAN

(Continuare în pag. a Il-a)
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Uzina de utilaj chimic din 
Capitală. In sectorul cazan- 
gerie se execută sudura 
unui cordon la un rezervor 
pentru industria chimică, cu 

ajutorul sudurii automate.
Foto: AGERPRES

Aplauze pentru 
artiștii amatori

Brigada artistică de agitație 
de la G.A.C. Independența, 
raionul Galati s-a deplasat 
zilele trecute în comuna Li- 
ești. In fata a peste 500 colec
tiviști ea a prezentat un spec
tacol 
„Spre __ . .
bine", care s-a bucurat de 
mult 
au fost răsplătiți interpreții 
vocali Florica Drăguș, Aglaia 
Iordache, soliștii instrumen
tiști Manole Chirichița și 
Virgil Ghenea care au execu
tat cîntece 
colectiviști, 
de agitație 
dependența 
programe și în comunele Pis- 
cu, V. Alecsandri, Schela, 
Lascăr Catargiu și altele.

BARAC IONEL 
corespondent voluntar

interesant pe tema 
mai mult și spre mai

succes. Cu aplauze

mult îndrăgite de 
Brigada artistică 
din comuna In- 
a mai prezentat

PREGĂTIRI PENTRU

■NSĂMÎNTĂRI
In timpul care a mai rămas 

pînă la începerea însămînțări- 
lor de primăvară, unitățile a- 
gricole socialiste, fac intense 
pregătiri pentru buna desfășu
rare a acestor lucrări și obți
nerea unor recolte bune. Asigu
rarea semințelor din soiuri și 
hibrizi de mare producție con
stituie una din principalele 
preocupări ale consiliilor a- 
gricole și unităților. Pentru 
porumb gospodăriile agricole 
de stat și-au asigurat pînă a- 
cum 80 la sută din cantitatea 
de sămînță hibridă ce o vor 
folosi în primăvară, iar gospo
dăriile colective 66 la sută. 
Acțiunea de schimbare a se
mințelor comune cu semințe 
hibride continuă în toate, regi
unile.

O altă lucrare importantă în

sporirea producției și 
se acordă mai multă 
acest an este fertilizarea tere
nurilor. Gospodăriile de stat 
și colective au transportat la 
cîmp de la începutul anului și 
pînă la 15 februarie 4 200 000 
tone gunoi de grajd, cantitate 
dublă față de perioada cores
punzătoare a anului trecut. 
Rezultate bune în această ac
țiune au obținut regiunile 
București, Dobrogea, Cluj, Iași, 
și Mureș Autonomă-Maghiară. 
Potrivit prevederilor, unitățile 
agricole socialiste vor căra la 
cîmp, pînă la începerea însă- 
mînțărilor de primăvară, circa 
8 milioane tone îngrășăminte 
naturale. Ele continuă totodată 
aprovizionarea cu îngrășăminte 
chimice.

PETRE

căreia i 
grijă în

(Agerpres)

Una din preocupările specialiștilor de la 
Fundulea este și aceea de a pregăti și a 
fertiliza din timp solul pe care se seamănă 
cereale. O măsură eficientă în acest scop 
este împrăștierea îngrășămintelor chimice 

cu ajutorul aviației utilitare

Cititorii noștri elevi își amintesc că în „Pagina ele
vului" apărută în numărul din 6 februarie a.c. am 
publicat, sub titlul „A fi elev", cuvîntul academicie
nilor G. Ionescu Sisești și Eugen Angelescu. In nu
mărul de astăzi își spun cuvîntul tovarășii:

un iv.

JITARU
Membru corespondent al Academiei R.P.R.

4 m fost de curînd la Fălticeni, Am vizitat Școala medie din 
M localitate. Era într-o după-amiază. Orele se terminaseră, dar 

I clasele erau pline de elevi. Intr-o sală se țiriea ședința cercu- 
l| lui de matematică; în alta ședința cercului de fizică. Membrii 

I cenaclului literar erau antrenați într-o discuție aprinsă pe 
*' marginea unor versuri scrise de colegii lor. Iar în sala de 

festivități am asistat la repetiția ansamblului artistic al școlii. 
„Elevii au pasiuni dintre cele mai diverse — mi-a explicat directorul 
școlii — și noi îi sprijinim, în timpul lor liber, să și le dezvolte.

Gîndurile mi-au fugit cu mult în urmă, în perioada anilor 1916— 
1924. între acești ani, am fost și eu elev al Școlii medii din Fălticeni 
(pe atunci Liceul „Nicu Gane"). îi țin bine minte pe toți colegii mei de 
clasă. Cu toții aveau pasiuni, visuri, idealuri. Ele erau — îmi amintesc 
— criteriul de bază în stabilirea relațiilor de prietenie. Dar, pe atunci, 
școala nu ne ajuta în afara orelor de clasă, să organizăm o activitate 
extrașcolară bogată și folositoare, nu aveam cercuri pe materii, cercuri 
artistice. Totuși, desfășuram și noi o activitate extrașcolară destul de 
bogată. Noi eram organizatorii, și tot noi — participanții. Ne sprijineau, 
ce-i drept, cîțiva dascăli inimoși care-și iubeau profesiunea și ne iubeau 
și pe noi, elevii.

îmi amintesc și acum. Preda pe atunci muzica la Fălticeni profesorul 
Ion Chirescu. Inimos și priceput cum era, a reușit în scurtă vreme să 
formeze în școală o orchestră simfonică. Cei mai mulți membri ai orche
strei erau elevi în clasa noastră. La violoncel cînta regretatul actor Jules

I
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(Continuare în pag. a III-a)
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în curînd la practica
Spre sfîrșitul aces

tei luni, studenții din 
ultimul an al facul
tăților de horticultu
ra și agricultură din 
cadrul institutelor a- 
gronomice de la 
București, Cluj, Iași 
și Timișoara vor 
pleca la practică în 
unități agricole so
cialiste. Lucrînd în 
diferite sectoare ale 
producției agricole 
pînă la începutul lu-

nii august, ei vor a- 
vea prilejul să va
lorifice cunoștințele 
dobîndite la cursuri, 
să ia contact cu ex
periența înaintată a 
unităților 
socialiste, 
tribuie la dezvolta
rea activității lor. 
Cu acest prilej, vor 
aduna datele necesa
re întocmirii lucră
rilor pentru exame
nul de stat pe care-1

agricole 
să con-

in to am-vor susține 
nă.

In afara progra
mului de 
viitorii ingineri agro
nomi vor participa 
la activitatea culta- 
ral-artistică din sa
tele și comunele 
unde vor lucra, pre
cum și la acțiunile 
inițiate pentru înfru
musețarea acestor 
localități.

(Agerpres)

practică.

Cadre pentru noua

întreprindere brăileană
GALAȚI (de la corespon

dentul nostru). — Recent la 
Brăila a început școlarizarea 
a 200 de tractoriști pentru uti
lajele grele care vor lucra la 
defrișarea și destufizarea insu
lei mari a Brăilei. Școala 
funcționează pe lîngă între
prinderea de defrișări și des
tufizări. Cursurile se vor ter
mina în luna martie, după care

absolvenții vor lucra mai în- 
tîi pe lingă tractoriștii cu ex
periență, iar apoi vor lua în 
primire noile utilaje construi
te special pentru defrișări și 
destufizări. Elevii au la dis
poziție pentru însușirea mese
riei și cunoașterea temeinică a 
utilajelor, un bogat material 
didactic pentru demonstrații, 
motoare, utilaje etc.

Vești din regiunea Ploiești
• Cooperația de consum din 

regiunea Ploiești și-a lărgit 
recent rețeaua cu încă 2 ma
gazine universale, iar pînă la 
sfîrșitul anului vor mai fi con
struite încă 18 asemenea uni
tăți. Mărirea numărului de 
unități, ca și îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de des
facere, au dus la creșterea vo
lumului de mărfuri vîndute, 
care în prezent întrece cu 5 
la sută pe cel realizat în a- 
ceeași perioadă a anului trecut.

• La Văleni de Munte a fost 
inaugurată Casa de cultură a 
raionului Teleajen. Noua con
strucție cuprinde printre alte
le, sală de spectacole și cine
matograf, săli de lectură și bi
bliotecă. Ele sînt dotate cu mo
bilier și utilaj modern. înpre- 
zent în fiecare reședință de 
raion din regiunea Ploiești 
există cîte o casă de cultură 
nou construită. . y

(Agerpres)

Timișoara
frumoasă

I 
I

TIMIȘOARA (de la cores
pondentul nostru). — în Ti
mișoara se fac pregătiri pen
tru înfrumusețare încă din 
primele zile ale anului. Peste 
1 200 000 de flori și 75 000 de 
trandafiri, odată cu sosirea 
primăverii, își vor muta do
miciliul în jurul blocurilor și 
în parcuri. în acest an, pe lin
gă cele 170 de hectare de spa
ții verzi, existente, suprafața

va spori cu 75 000 m p. Se' yor 
amenaja noi spații verzi, scua- 
ruri, peluze în piața orașu
lui, pe sir. Avram Iancu. etic. 
Pe străzile orașului Timișoara 
vor fi "‘plantați’în acest an 
21000 de arbori ornamentali, 
45 000 de arbuști, 5 600 coni
fere — specii nobile.

Parcurile și scuarurile îm
podobite cu flori vor fi locuri 
plăcute de odihnă pentru ti
mișoreni.

A FI
Prof.

CAIUS IACOB VALERIU BOLOGA
pun tinerii aflați pe băncile școlii,ntrebările pe care și le _ , _ , .

dorința de a afla de la cei mai în vîrstă cum trebuie trăită 
cu adevărat viața de elev sînt cît se poate de firești. Pe noi, 
care le sîntem profesori (chiar dacă nu în anii de școală, ci, 
mai tîrziu, în timpul studenției) nu pot decît să ne bucure 
asemenea preocupări. în consecință, le răspundem cu promp
titudine și, mai ales, cu multă dragoste. Cei care au luat 

cuvîntul înaintea mea la această rubrică le-au împărtășit elevilor multe 
lucruri de preț. Dacă s-au aplecat cu atenție asupra articolelor — și nu 
mă îndoiesc că au făcut-o — au putut afla de ce trebuie să se pregă
tească bine la toate disciplinele, de ce trebuie să învețe în fiecare zi, fie
care lecție, ce rol joacă în formarea lor multilaterală însușirea tuturor 
cunoștințelor ce se predau în școală și multe alte lucruri legate de viața 
de școlar.

în cuvîntul pe care eu îl adresez elevilor, aș vrea să mă opresc — 
ați ghicit — la studiul matematicii.

„Filozofia — spunea Galileu — este înscrisă în această carte măreață 
care în mod continuu ne stă în fața ochilor, înțeleg universul, dar care 
nu se poate pricepe dacă nu i se învață întîi limba, dacă nu se cunosc 
caracterele în care este scrisă. Ea este scrisă în limbaj matematic și ca
racterele ei sînt triunghiurile, cercurile și alte figuri geometrice, fără de 
care ar fi imposibil să înțelegem omenește ceva; fără acestea, ar fi o ră
tăcire zadarnică într-un obscur labirint*. Nici nu se poate o pledoarie 
mai frumoasă pentru cunoașterea limbajului matematic 1

Om de știință emerit al R.P.R
oi, care avem atîția ani pe umeri și sîntem la rîndul nostru 
profesori, tresărim la amintirile despre școala în care am 
învățat, despre profesorii noștri. Sigur, amintirile noastre 
n-au amprenta bucuriilor pe care le aduce astăzi școala pa
triei elevilor săi. Să nu uităm că am fost elevi acum 60 de 
ani. Și acum 60 de ani, știți bine și voi, de la părinți și bu
nici, că școala nu ne oferea prea multe bucurii. Totuși, dacă

am reușit să ajungem la școală, aveam cel puțin bucuria că cineva ne 
călăuzea pașii spre universul nesfîrșit al cunoașterii. Și profitam cît pu
team de această îndrumare.

Ceea ce ne-a dat școala a fost esențialul pentru viitorul nostru și a 
rămas pentru toată viața. V-ați gîndit vreodată că ceea ce vă predă 
profesorul într-o oră trebuie să vă însușiți pentru o viață ? Și ca_ să vă 
însușiți cunoștințe pentru o viață, trebuie să învățați mult, cu sîrg, să 
asudați deasupra cărții de școală. Aveam și eu colegi care_ nu-și prea 
bateau capul cu astfel de gînduri, culegeau cunoștințele cîte puțin de 
aici, cîte puțin de colo. Din acest puțin, n-a ieșit nimic, n-a putut să 
iasă. Acești colegi n-au putut deveni decît niște „ilustre mediocrități". 
Alții, însă — și n-au fost puțini aceștia — au urmat exemplul pilduitor 
al albinei, luînd de la ea meticulozitatea cu care își făurește fagurele. 
Fagurele nostru era ansamblul de cunoștințe pe care le primeam de la 
profesori și pe care trebuia să le orînduim în mintea noastră ca niște 
buni constructori — solid și trainic. Școala ne-a învățat s-o facem. 
Poate lucrul cel mai de preț pe care nl l-a dat școala este acela că

(Continuare în pag. a III-a) (Continuare în pag. a III-a)
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Șl o poveste, poate,

Plantează pomii

Cinematografe

școala recordurilor"

si mai interesantă:

Pași spre lună: Patria (bd. 
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: 
voiului: Carpați (bd. Magheru 
nr. 29), Festival (bd. 6 Martie 
nr. 14), Grivița (Calea Griviței, 
podul Bâsarab), 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. 1^8). Călăto
rie în aprțtie: Victoria (bd. 6 
Martie nr. 7), Luceafărul (Ca
lea Rahovei nr. 118). Podul: 
Central (bd. 6 Martie nr. 2), 
Cultural (Piața I. Pintilie7nr. 2). 
Inculpatul „1 0*9“: Lumina (bd. 
6 Martie nr. 12), Flacăta (Calea 
Dudești nr. 22), Drumul Sării 
(str. Drumul Sării nr. 30). La 
vîrsta dragostei: Union (str. 
13 Decembrie nr. 5—7). Pro
gram de filme pentru copii (di-

roineața); Doina (str. Doamnei 
nr. 9). Privește înapoi cu mînie: 
Doina (rulează după-amiază), 
Popular (str. Mătăsari nr. 31). 
Orașul proștilor, Frumoasa din 
pădurea adormită: Timpuri Noi 
(bd. 6 Martie nr. 18). Viata spor
tivă: Giulești (Calea Giulești 
nr. 56), Buzești (str Buzești nr. 
9—11), Arta (Calea Călărași nr. 
158). Atențiune, părinți!: 
Urea între popoare (bd. 
reștii-Noi) Iurta de aur: 
(Calea Gri viței nr. 137). 
vine pisica: Crîngași (Șos 
gași nr. 42) Rusalka — 
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 
Șan Marengo: Tomis (Calea Vă
cărești nr. 21), Volga (Șos. I. 
Pintilie nr. 61), Lira (Calea 13 
Septembrie nr. 196), Pacea (bd 
Libertății nr. 70—72) A dispă
rut o navă: Vitan (Calea Du- 
dești nr. 97) Împărăția oglinzi
lor strîmbe: Munca (Șos. Mihai 
Bravu nr. 221). Qivitoq: Moșilor 
(Calea Moșilor nr. 221). Agatha, 
lasă-te de crime!: Viitorul

întră- 
Bucu- 
Dacia
Cînd 
Crîn- 
cine-

•-

iv. In valea
MOTRULUI

organizarea unor „întîlniri de lucru’1 cu 
autorii recordurilor, desfășurate de astă 
dată în subteran, cu pusul umărului, cu 
sugestii practice pentru tineri.

Nu s-a găsit, pînă la ora de față, mi
nerul tînăr care să doboare recordul sta
bilit, cu un an în urmă, de brigada lui 
Dumitru Fierăscu. S-a obținut, în schimb. 
un lucru extrem de util, cu consecințe 
fertile în avîntul întrecerii : viteze de 
avansare sporite în toate sectoarele /

Foto: O. PLECAN

Organizația U.T.M. a trecut îndată ha 
acțiune. La îndemnul organizației de 
partid, comitetul U.T.M. a dezbătut in
tr-o plenară specială problema propa
gandei în jurul recordului, pentru a face 
din el „o școală a vitezelor înalte de a- 
vansare" — o școală avînd la pupitru 
marea masă a tinerilor mineri. Acțiunea 
trebuia minuțios pregătită; trebuia inte
ligent dirijată, pe trepte evolutive. Nu se 
putea porni de la-nceput cu lozinca „Să 
atingem cu toții recordul !“ (așa cum au 
propus, grăbiți, unii membrii ai comite
tului), fiindcă ea depășea puterile tineri
lor. Prima treaptă a acțiunii s-a desfă
șurat sub deviza: „Să cunoaștem recor
dul !" S-au organizat întîlniri cu autorii 
recordurilor, întîlniri care au cu
prins, prin rotație, pe toți tinerii gi
neri, combineri, ajutori de mineri. Vor
bind tinerilor, autorii recordului au ex
plicat, cu argumentele faptelor, că ceea 
ce unii socotiseră drept o „întîmplare 
neobișnuită" (dacă nu chiar „miracol" !) 
fusese, de fapt, rezultatul unei temeinice 
pregătiri, al unei riguroase organizări, al 
însușirii aprofundate a tehnicii noi. „Mi
racolul" a coborît astfel pe pămînt; ti
nerii au pus întrebări, s-au lansat în dez
bateri aprinse, axate pe analiza concretă 
a locurilor lor de producție. Prima etapă 
a acțiunii se încheiase, astfel, cu succes: 
fusese sădită încrederea, fusese stîrnită 
ambiția! A doua etapă a acțiunii, desfă
șurată sub o nouă deviză — „Să luptăm 
pentru a ne apropia de record!“ — a 
fost sprijinită de organizația U.T.M. prin 
toate mijloacele: de la gazetele de pere
te și postul utemis de control, pînă la

Retrospecție spre

Tr. Severin
— Autorii recordului — ne spune tov. 

Dijmărescu — sînt mineri cu prestigiu, 
specializați în deschideri de noi exploa
tări. Mîine-poimîine, zboară de-aici! Pot 
fi chemați în alt capăt de țară, să inau
gureze o nouă exploatare minieră! Și- 
atunci ?... Trebuie să profităm, cît sînt 
■printre noi, de experiența lor valoroasă. 
Să creștem — cu ajutorul lor — cadre 
noi, astfel îneît, rămași cumva fără „așii" 
aceștia, să nu ne pomenim deodată des- 
copențî:!...

Se impune o retrospecție. In etapa an
terioară a „Ștafetei constructorilor" — pe 
șantierul Combinatului de industrializare 
a lemnului din Tr.-Severin — am întâl
nit, exact sub același aspect, povestea 
„așilor" în întrecere, a muncitorilor cu 
experiență înaltă : pe acești oameni — 
ne spunea, la un moment dat, inginerul- 
șef al șantierului, de la Tr.-Severin — se 
sprijină greul lucrărilor, cele mai delica
te chestiuni de construcție; dar ei pot fi 
Chemați, dintr-o zi într-alta, pe un alt 
șantier, unde nevoia de specialiști e șt 
mai acută. Pe de altă parte, tovarășii de 
la Turnu-Severin se plîngeau — vă amin
tiți ! — că nu pot face nimic pentru ca
lificarea tinerilor constructori, fiindcă 
Direcția de învățămînt din minister 
„n-a trimis încă programa noilor 
cursuri0. Dar cum e folosită pre
zența, pe șantier, a constructorilor cu 
înaltă calificare, oameni ca dulgherul 
Constantin Asproiu, instalatorii Cosma 
Alexandru, Cazacu Ștefan, Rastău Au
gustin?... Oare tovarășul Asproiu, meșter

DIN ÎNDEMNUL CONȘTIINȚEI SOCIALISTE *
La minus

25 grade Celsius

M. 
și 
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Șantierul de construcții de 
la C.I.L. Pitești. Mă aflam in 
fațm viitoarei hale de rășinoa- 
se. Stăteam și priveam prefa
bricatele din beton. Licăririle 
aparatelor de sudură de pe 
schele săgetau amurgul.

— Asigurat sarcina! Ridi
cați !...

Constructorul Dumitru 
Ștefan apasă pe manetă 
brațul macaralei se ridică 
Ștefan este macaragiu,
mîinile pe comenzi, cu ochii 
urmărind grinzile manevrează 
cu atenție. In virful brațului 
gigant grinda de 5 500 kg este 
ridicată cu ușurință și luată 
în primire de montori. Aceștia 
cu centuri de siguranță, legați 
de stâlpi, la înălțimea de 14 
metri, așează prefabricatele 
din beton. Grinzile trebuie să 
fie perfect la cumpănă și pe 
direcția firului cu plumb. E- 
chipa de montori este formată 
din tineri. Antrenați în cadrul 
întrecerii socialiste ei obțin zi 
de zi noi și importante succese 
în muncă. Așa se face că mun
cind temeinic reușesc să fixeze 
cite doi stâlpi în plus pe zi.

Montorii lucrează pînă 
tea tîrziu, la lumina 
toarelor. Pe un ger de 
25°C și viscol puternic stau 
suspendați pe stâlpii de beton. 
Iți arunci privirea pe schelele 
de beton și dai cu ochii de Gh. 
Aldea, de M. Dobre, de Ion 
Ilie, de M. Bogdan și de toți 
ceilalți. Fețele le sînt îmbujo
rate de aerul tare al serii. 
Acești montori au ridicat fa
brica de mobilă cu 43 de zile 
înainte de termen, atelierul 
mecanic cu o lună mai de vre
me, iar hala de foioase cu 18 
zile mai devreme. Pe șantier 
au ridicat peste 20 000 de tone 
de prefabricate. In cinstea 
celei de a XX-a aniversări a 
eliberării patriei noastre s-au 
angajat să termine de ridicat 
Fabrica de cherestea rușinoase 
cu 10 zile înainte de termen. 
Iar calitatea montării, la re
cepție să obțină calificativul 
de foarte bine. Montorii și-au 
făcut astfel datoria de tineri, 
din îndemnul conștiinței socia
liste.

noap- 
reflec- 
minus

FLOREA TISTULEASA 
muncitor

99 Fata noastră"
O cheamă Gheorghe 

Anișoara, o fată brune
tă, cu mersul sprinten și 
vorba caldă, o fată prie
tenoasă. Cînd a terminat 
școala tehnică de asis
tenți medicali din Giur
giu, i s-a oferit un post 
la spitalul unificat din 
Tg. Neamț. Dar tînăra 
secretară a comitetului 
U.T.M. din școală a ce
rut să lucreze la țară, a- 
colo unde este mai mul
tă nevoie de cadre.

Și iat-o poposind în- 
tr-o după-amiază de oc
tombrie a anului 1963 la 
dispensarul uman din 
comuna Găiești, raionul 
Ti tu. Oamenii, harnici 
colectiviști din lunca Sa- 
barului, au întîmpinat-o 
cu dragoste și prietenie. 
Și dacă oamenii vin cu 
încredere la dispensar 
să-și caute sănătatea, 
dacă alături de sala de 
tratamente s-a amenajat 
un modern salon de 
consultații, dacă totul 
sclipește de curățenie și 
ordine, acesta este și 
meritul asistentei Gheor
ghe Anișoara. Zile în
tregi a muncit cu dra
goste. alături de colegii 
săi la reamenajarea dis
pensarului.

Și dacă în ultimele 
luni nu s-a înregistrat 
nici un deces în rîndul 
noilor născuți, locuitorii 
comunei îl eînt recunos
cători șl tinerei asisten
te, care, zi de zi, vizitea
ză copiii și îi îngrijește 
cu dragoste.

In cadrul adunării co
mitetului sindical din 
comună, Gheorghe Ani
șoara a fost aleasă în 
unanimitate vice preșe
dinta comitetului. Cole
gii săi, oamenii din co
mună i-au acordat ast
fel încrederea pe care o 
merită.

Aici, în comună,.. tină- 
ra fată din orașul de pe

INFORMAȚIE
La invitația A.R.L.U.S., în Capi

tală a sosit o delegație a Asocia
ției de prietenie sovieto-romînă, 
condusă de A. V Grebnev, vice
președinte al A.P.S.R., redactor-șef 
adjunct al ziarului ,,Izvestia“ în 
vederea semnării planului de cola
borare dintre Asociația romînă 
pentru legăturile de prietenie cu 
Uniunea Sovietică și Uniunea aso
ciațiilor sovietice de prietenie și 
legături culturale cu țările străine

și Asociația de prietenie sovieto- 
romînă-, pp anul 1964.

La sosire, delegația a fost întîm- 
pinată de Marin Florea Ionescu, 
vicepreședinte al A.R.L.U.S., Con
stantin Prisnea, membru în Biroul 
Consiliului General A.R.L.LES., ac
tiviști ai A.R.L.U.S.

A fost de față, G. E. Cebotariov, 
consilier al Ambasadei Uniunii So
vietice în R. P. Romînă.

(Agerpres)

for-

acti-
me-

Dunăre și-a întemeiat și 
o familie; seară de sea
ră o întîlnești la cămi
nul cultural împreună 
cu soțul râu, profesor de 
matematică la școala de 
8 ani din comună; soț și 
soție, instructor artistic 
și interpretă, sînt amîn- 
doi animatorii brigăzii 
artistice de agitație, una 
din cele mai bune 
mâții din raion.

în programul de 
vi-tăți al asistentei
dicale Gheorghe Anișoa
ra întîlnești și alte preo
cupări: lecții săptămâ
nale la „școala mamei și 
copilului", lecții de edu
cație sanitară la clasa 
V-a a școlii din comună, 
activitate în cadrul co
misiei de femei... Toate 
aceste preocupări între
gesc și completează ac
tivitatea profesională a 
tinerei asistente.

Asistenta Gheorghe 
Anișoara stă de veghe 
neobosită sănătății sute
lor de colectiviști din 
comuna Găiești, care o 
numesc cu dragoste și 
respect „fata noastră".

MIHAI ȘEITAN 
profesor

Linia de sudură a țevilor de 4 țoii, de la Uzina metalurgică din 
Iași, de curind intrată în producție

• Primul meci dintre echi
pele feminine de handbal Ra
pid București și Spartakus 
Budapesta din cadrul semifi
nalelor „Cupei campionilor 
europeni" va avea loc luni, 24 
februarie, de la ora 19, în 
sala Floreasca. Returul ur
mează să se dispute la Buda
pesta, probabil la 15 martie.

• Vineri, sîmbătă și duminică 
în sala Floreasca se desfășoa
ră întîlnirile din cadrul tur
neului final al competiției de 
handbal (juniori) pentru cupa 
oferită de ziarul „Sportul 
Popular". Vineri de la ora 
17,45 au loc întîlnirile: C.S.M. 
Reșița — C.S.S. Cluj; C.S.S. 
București — Luceafărul Bra
șov. Jocurile de sîmbătă sînt 
următoarele: C.S.S. București
— C.S.S. Cluj și C.S.M. Re
șița — Luceafărul Brașov. 
Duminica, în ultima zi, au loc 
partidele: Luceafărul Brașov
— C.S.S. Cluj și C.S.S. Bucu
rești — C.S.M. Reșița. Jocuri
le încep la ora 17,45.

Tot vineri, sîmbătă și dumi
nică, însă la Brașov, sînt pro
gramate meciurile turneului 
final al „Cupei Sportul Popu
lar" pentru echipele de juni
oare la care participă forma
țiile: Luceafărul Brașov, Șc.

Sp. elevi nr. 2 București, Ști
ința Văleni de Munte și Voin
ța Odorhei.

• Sala sporturilor de la 
Floreasca va găzdui duminică 
dimineața 4 meciuri feminine 
de baschet din cadrul cam
pionatului republican. Pro
gramul este următorul: I.C.F.
— Olimpia; Voința București
— Voința Oradea; Știința — 
Unirea București și Mătasea 
Dudești — Progresul.

• Astăzi, pe patinoarul ar
tificial din parcul „23 Au
gust" începe turneul final al 
campionatului republican de 
hochei pe gheață pentru ju
niori. De la ora 10 Avîntul 
Miercurea Ciuc va întîlni Me
talul Rădăuți. Seara, cu înce
pere de la ora 19, Steaua va 
juca în compania formației 
Unirea București. Pentru vi
neri sînt programate întîlni
rile: Unirea București — Ști
ința Sighișoara (ora 17) și 
Steaua — Metalul Rădăuți (ora 
19). Campionatul se încheie 
luni seara cînd va fi cunoscută 
noua echipă campioană a ță
rii de juniori.

• Sîmbătă și duminică în 
sala Floreasca II se desfă-

al „dulgheriei rapide, posesorul unor is* 
cusințe recunoscute, ar refuza să împăr
tășească metodele lor tinerilor construc
tori ? Fără îndoială că nu. N-ar refuza 
nici tov. Rastău Augustin (care, după 
cîte-am aflat, a și făcut o asemenea 
„școală" pe șantierele combinatelor de la 
Tg. Jiu, de la Preajba...).

...Cum le sună tovarășilor de la Tr.- 
Severin experiența de pe Valea Motru- 
lui ?

Utilajul — o avere 

prețioasă!
...Plecăm să-l căutăm pe secretarul co

mitetului U.T.M. al exploatării carboni
fere, tov. Const. Banu, maistru la atelie
rul mecanic.

O vizită la atelierul mecanic intra, ori
cum, în proiectele noastre. Aici sînt con
centrate, ca-n focarul unei oglinzi, niște 
fire foarte importante — strînse din toate 
galeriile minei — privind starea utilaje
lor, modul în care ele sînt îngrijite, folo
sirea la maximum a capacităților lor de 
producție (știut fiind că un utilaj insufi
cient folosit „îmbătrînește" mai repede 
decit cele care lucrează din plin, în de
plin acord cu indicii tehnici I). O proble
mă dintre cele mai importante, mai ales 
la ora de față, cînd șantierele — și nu 
numai ele! — dispun de o înalta mecani
zare, de utilaje moderne, pretențioase și 
scumpe, care pretind o îngrijire deose
bită, o folosință calificată. In toate popa
surile noastre pe șantiere, la Tr. Măgu
rele ca și la Craiova, la Slatina ca și la 
Tr. -Severin, am văzut, hu o dată, tineri 
(uneori foarte tineri!) la volanul unor 
utilaje ultramoderne, avuții de preț ale 
construcțiilor noastre.

Ce se întreprinde pentru buna lor în
treținere, ca și pentru folosirea la maxi
mum a capacităților lor ? Ce măsuri au 
luat — în aceasta direcție'— organizațiile 
U.T.M. ?

Punînd aceste întrebări la Tr. Măgu
rele, ni s-a răspuns — textual — cu a- 
ceste cuvinte surprinzătoare : „...Dar șan
tierul nu dispune, pînă acum, nici măcar 
de o evidență privind folosirea capaci- 
țărilor utilajelor!"...

...Repetăm întrebarea aici, la atelierul 
mecanic al minei (sectorul Ploștina). Aici, 
la Motru, nu numai că există, și încă ți
nută la zi, cum e și firesc, evidența cu 
pricina („dar cum putea lucra fără 
ea ?!“), dar există acțiuni și inițiative, 
multe aparținînd tineretului, pentru în
treținerea exemplară a utilajelor, pentru 
folosirea integrală a capacităților lor.

La o analiză efectută anul trecut, s-a 
constatat — mergînd pe firul defecțiuni
lor — că majoritatea acestora erau „ope
ra" tinerilor. Problema dezbătută în co
mitetul U.T.M. al exploatării a fost pre
luată de postul utemist de control, care 
i-a consacrat nu mai puțin de 8 raiduri; 
al 9-lea (ianuarie 1964) a avut, ca și edi
țiile precedente, aceeași formulă: jumă
tate din panoul postului utemist de con
trol, pus la dispoziția ținerilor mineri, 
conținea observațiile, semnalele critice, 
sugestiile pe care le adresau aceștia me
canicilor, privind întreținerea utilajelor 
din adînc; cealaltă jumătate afișa răspun
surilor tinerilor mecanici, angajamentele 
lor, măsurile practice proiectate (sau lua
te), ca și sugestii către mineri — pentru 
o mai atentă și deplină folosire a utila
jelor. Trei tineri mecanici, dieseliștii Gri- 
gore Rotaru, Ion Militaru și Ion Ancuțes- 
cu, s-au anagajat să prelungească durata 
de funcționare a „Dieselelor" de mină 
date-n sarcina lor, cu cel puțin șase luni 
peste normativele tehnice de intrare în 
reparații! (Lucru pe care l-au și realizat 
de altfel, stabilind astfel un veritabil 
„record". Cei trei au fost premiați, dați 
ca exemplu la panoul de onoare al mi
nei). Dar cu o floare — chiar și cu trei! 
— primăvara e încă departe. Important 
e: ce vor face ceilalți tineri mecanici ? 
Cum își vor duce la îndeplinire angaja
mentele ? Comitetul U.T.M. s-a adresat 
specialiștilor, inginerilor, muncitorilor cu 
experiență: „Avem, în ceasul de față, 700 
de tineri mecanici și electricieni (flăcăi 
de pe Motru, n.n.) care învață la diferite 
școli' profesionale din țară... Dar ce facem 
cu cei de aici ?“ Impărțiți în colective, 
specialiștii au organizat, la atelierul me
canic, „Ziua consultațiilor tehnice" cu 
tinerii mecanici, electricieni, lăcătuși. O 
zi pe săptămînă în care colectivele de 
specialiști poposesc, cu rîndul, printre ti
nerii muncitori ai atelierului, urmărin- 
du-le munca, invitîndu-i apoi la o dezba
tere a problemelor pra.c^cr. dîndu-le sfa

turi de preț.

vitezele de avansare ale acestuia. In ca» 
drul unui schimb de experiență Pigui 
și-a explicat metodele. Rămescu, ca și 
alți tineri au aflat totodată că Pigui 
are nu numai cunoștințe de mecanic și 
de miner, ci și de electrician priceput, 
putând drege singur, la nevoie, o defec
țiune în funcționarea mașinii, fără să 
mai aștepte „reparatorii calificați". Ră
mescu s-a apucat de învățat. In pre
zent e„adversarul" temut al lui Pigui, 
pe care de altfel l-a și provocat la în
trecere.

„Are vîrsta ta. Lucrezi ca el ?“. Cu alte 
cuvinte: rezultatele strălucite sînt la în- 
demîna oricui, cu condiția să aplici cele 
mai bune metode ! Aceasta e ideea inte
resantei acțiuni a organizației U.T.M. de 
aici, pe care o recomandăm și altor orga
nizații.

Disciplina

virsta ta. 

Lucrezi ca e!?i6
Aceasta este una din acțiunile inițiate 

de comitetul U.T.M. privind transmiterea 
experienței înaintate.

Interesant, atractiv, tineresc-!- In ca
drul acțiunii, tineri fruntași vorbesc 
despre metodele lor.

„Are vîrsta ta. Lucrezi ca el?". Gheor
ghe Pigui, conducătorul unei combine, 
are numai 20 de ani. Tot 20 de ani are și 
combinerul Constantin Rămescu, dar el 
nu lucra ca Pigui, n-atingea niciodată

o „anexă“?
Stăm de vorbă cu tov. Constantin 

Banu, maistru mecanic, secretarul comi
tetului U.T.M. al exploatării. Subiectul 
discuției: disciplina producției.

— Nu prea stăm bine aici — ne spune 
tovarășul Banu. Am încercat noi niște 
acțiuni, dar n-a mers. Să vedem, să ne 
mai gîndim. Poate găsim niște acțiuni 
mai deosebite...

...Și așa, fiindcă acele „niște acțiuni" nu 
s-au soldat cu succese, comitetul U.T.M. 
n-a mai întreprins, în mod practic, ni
mic ! Același comitet U.T.M. care a dat 
dovadă de inițiativă, pasiune și muncă 
neobosită în chestiunile de produc
ție, de propagandă a experienței 
înaintate, a neglijat cu totul întărirea 
disciplinei printre tineri, socotind-o ca 
pe-o obligație formală, o oarecare anexă 
într-un plan (ce e drept) bogat în activi
tăți. Ne gîndim la niște acțiuni deosebite
— ne spune tov. Banu. Această perspec
tiva a „acțiunilor deosebite*, ne a- 
mintește o situație similară, întâlnită pe 
șantierul Combinatului de îngrășăminte 
chimice din Tr. Măgurele, în prima etapă 
a călătoriei noastre pe marile șantiere: 
tovarășii de acolo, ne spuneau că unii 
dintre tinerii șoferi sînt nedisciplinați, că 
linsese de la lucru, se străduiau să gă
sească niște „forme deosebite" de disci- 
plinizare, și — tot așteptând harul inspi
rator — nu întreprindeau nimic concret, 
nimic de eficiență. Le-am oferit atunci — 
spre meditație — exemplul tinerilor șo
feri de pe șantierul Combinatului chimic 
Craiova, tineri disciplinați, cu care cons
tructorii se mîndresc. Și aici se întâmpla
seră abateri de la disciplină, dar comite
tul U.T.M., renunțînd să inventeze „for
me deosebite", a ales calea cea mai sim
plă și mai directă : s-a stat de vorbă, în 
adunări și individual, cu autorii actelor 
de indisciplină, s-a făcut apel la conștiin
ța lor de tineri constructori, li s-a pus 
în față modele de comportare... Efectele 
s-au făcut — în majoritatea cazurilor
— simțite.

Oferim această experiență — atât de 
eficientă, în ciuda faptului că e „sim
plă" l — și tovarășilor din comitetul 
U.T.M. al exploatării Motru. Exemple 
strălucitoare care pot fi folosite în ase
menea discuții ? Există pe șantier nenu
mărate fapte frumoase, pilde înalte de 
muncă și disciplină, izvorînd la tot pasul, 
din dramatica încleștare cu munții adîn- 
cului.

Iată un caz — un profil de tânăr.
Seara, ieșind din galeriile minei, ne-am 

întâlnit, pe drumul în pantă ce suie spre 
blocuri, cu un grup de mineri. Se îndrep
tau către mină. In mijlocul lor, un tânăr 
înalt, cu o cască albă pe cap (semnul 
distinctiv ăl inginerilor), a cărui figură 
ne părea cUnoscută. Unde-l mai întâlni
sem ?... Ne-am dumirit abia târziu, după 
ce grupul se topise în întuneric. Tinărul 
cu cască de inginer, întâlnit într-o seară 
pe Motru, nu-i altul decît Crivăț, Ion Cri
văț, celebrul voleybalist, membru al lo
tului național I

— Ion Crivăț lucrează aici ? — ne-am 
interesat la conducerea minei.

— Da. Este unul dintre cei mai buni 
ingineri, dintre cei mai devotați muncii 
lor. S-a mutat aici, cu familia. Fie zi, fie 
noapte, oricînd e nevoie de el, e prezent 
totdeauna la datorie. Și nu o prezență pa
sivă ! Sub conducerea luif s-au experi
mentat o seamă de metode înaintate, de
venite bun de preț al minerilor. E și un 
iscusit organizator. Pentru meritele sale, 
a fost promovat în funcția de răspundere 
de șef de sector.

— voley-ul ?
— 11 practică și aici. A făcut, cu tinerii 

mineri, o echipă cu care vom ciștiga — 
sută la sută! — campionatul pe re* 
giune!

...Tinerii iubitori ai sportului care vor 
sa-i scrie lui Crivăț, să știe, așadar, că nu 
locuiește în București. Să-i scrie pe adre
sa : „Inginer Ion Crivăț, Exploatarea mi
nieră Motru, regiunea Oltenia".

★
E noapte. Totul iradiază sub mii de lu

mini. In noul oraș s-au aprins lampada
rele cu petale de neon. (Și nu-s nici cinci 
ani de cînd au pătruns, prin aceste locuri 
pustii, primii geologi!).

Deasupra gurilor de mină ard stele 
roșii. Razele, amplu reverberate, prelun
gite în ferestrele noilor blocuri, ne înso
țesc multă vreme, parcă deschizîndu-ne 
drumul spre noul obiectiv al „ștafetei" 
noastre.

Parcului de sub Anini.La antrenament cu tinerii schiori de la Uzinele „Independența" Sibiu, în împrejurimile
șoară un concurs republican 
de atletism cu participarea 
unor valoroși atleți din în
treaga țară. Sîmbătă probele 
se vor desfășura de la orele 
9 și 15 iar duminică cu înce
pere de la orele 8,30.

• Halterofilul Vladimir Go
lovanov din Habarovsk a sta
bilit un nou record mondial 
la categoria semigrea — stilul

împins, ridicînd o halteră în 
greutate de 163,5 kg. Această 
performanță îmbunătățește cu 
o jumătate de kilogram re
cordul mondial precedent.

• Echipele masculine de 
handbal ale Suediei și U.R.S.S , 
care se pregătesc în vederea 
campionatului mondial din 
R. S. Cehoslovacă, s-au întîl- 
nit la Goteborg într-un joc de

verificare. Handbaliștii sue
dezi au obținut victoria cu 
scorul de 23—16 (13—10).

• La 18 aprilie, în mai mul
te orașe din Peru se vor des
fășura întrecerile campiona
tului mondial feminin de 
baschet. La campionat și-au 
anunțat participarea 13 echi
pe reprezentative: U.R.S.S.,

R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, Franța, Japonia, Co
reea de sud, S.U.A., Argentina, 
Brazilia, Columbia, Chile, Pa
raguay și Peru.

Preliminariile vor avea lo 8 
în orașele Arequipa, Taonă, 
Chiclaye și Iquitos.

(Agerpres)
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Citeva sfaturi și apoi pen
tru viitorii mecanizatori în
cepe ora de aplicație prac
tică. Imaginea este luată de 
la Școala profesională agri

colă de pe lingă S.M.T. 
Zorleni.

Foto : FLORIN ȚAGĂ 
ajustor

au primit

■ B
a începutul celui 
de-al II-lea tri
mestru, comitetul 
U.T.M. pe an de 
studiu s-a sfătuit 
cu foarte mulți 
utemiști, s-a con

sultat cu tovarășii profesori, 
despre ceea ce ar trebui să 
dezbatem noi în adunarea ge
nerală. Cu toții am fost de 
părere că ar fi bine să 
discutăm despre munca indi
viduală a elevului din clasa 
a XI-a. Pe ordinea de zi, am 
trecut: „Noi, cei dintr-a XI-a 
în fața maturității". S-a pre
gătit și un referat. Alături de 
membrii comitetului, la alcă
tuirea referatului au contri
buit cîțiva din cei mai buni 
utemiști. Undeva în referat se 
punea întrebarea: „v-ați făcut 
bilanțul celor 11 ani de școa
lă; relatați-1 colegilor!". Mulți 
au avut ce spune. Păcat că 
n-au avut cu ei carnetele de 
note din anii anteriori. Le-ar 
fi trecut din mînă în mînă, 
ca dovadă că se poate învăța 
bine în fiecare an de școală, 
în fiecare trimestru, în fie
care zi.

însă Turcu Teodor și Mihai 
Gheorghe din clasa a XI-a D, 
Rădulescu Ștefan din clasa a 
XI-a E, Paraschivoiu Ale
xandru și Sima Ștefan din 
clasa a XI-a F, au încercat să 
pozeze, ca întotdeauna, în in
diferenți. Și în adunare auîn-

cercat să scape ușor. Paraschi- 
voiu și Turcu, vrînd eu orice 
preț să-și micșoreze vina pen
tru notele de 3 și 4, au afirmat 
că ei ar fi putut obține re
zultate bune, dar colegii lor, 
fruntași la învățătură, nu i-au 
ajutat. Acesta este argumen
tul lor de cîțiva ani. Cine-i 
vinovat pentru că ei nu în
vață? Colegii fruntași, care, 
chipurile, nu-i ajută. Dar des
pre ce ajutor este vorba? Ia- 
tă-1. Și acum, în clasa a XI-a, 
ei așteaptă de la colegi să le 
dea caietul să-și copieze lec
țiile, să le citească notițele 
(pentru că ei nu sînt atenți 
la ore), înainte de teze să le 
citească toată materia și, dacă 
se poate, să-i lașe să copieze.

„Așa ajutor nici nu ne gîn- 
dim să le dăm, spunea eleva 
Bitel Adriana secretara orga
nizației U.T.M. a clasei a XI-a 
B. Să învețe singuri, să-și pre
gătească fiecare lecție, să fie 
atenți la ore, să nu-și mai 
piardă timpul. Au ajuns în 
clasa a XI-a și e timpul să 
știe ce îndatoriri au ca elevi". 
Și alți elevi au susținut acest 
punct de vedere.

Au fost citate și alte nume: 
Tutunaru Cornelia, Dan Șer- 
ban și Ticolit Angela din cla
sa a XI-a B; Neagu Cristina, 
Ionescu Simona și Lăzărescu 
Gheorghe din clasa a 
D; Paduraru Mihai și

a-

XI-a
Cristea

Paul din clasa a XI-a C. Nu, 
acești elevi nu au note de 3 
și 4. Dar mulți utemiști au fost 
de părere că adunarea trebuie 
să Ie ceară să-și sporească 
eforturile la învățătură. Ei 
obțin note de 7 și 8. Dar po
sibilitățile lor sînt mult mai 
mari. Dacă ar studia cu pa
siune, dacă s-ar pregăti cu 
perseverență — în egală mă
sură la toate materiile
cești elevi ar putea să obțină 
numai note de 9 și 10.

Adunarea a stabilit măsuri 
concrete. în primul rînd, se 
va desfășura în toate clasele 
un control colectiv al studiu
lui individual. Colective for
mate din utemiști fruntași la 
învățătură îi vor vizita aca
să pe elevii care obțin note 
slabe, vor discuta cu părinții 
lor. Toți elevii vor fi mobili
zați la consultațiile recapitu
lative, iar cei slabi sau în si
tuație de mediocritate vor fi 
mobilizați la meditațiile pla
nificate de conducerea șco
lii. Săptămînal, elevii fiecărei 
clase se vor întîlni, pentru 
15—20 minute, într-o „discu
ție de bilanț* cu prilejul că
reia vor analiza rezultatele 
obținute în acea săptămînă și, 
îndeosebi, rezultatele elevilor 
rămași în urmă la învățătură. 
Secretarii biroului U.T.M. pe 
clase vor prezenta, tot săptă
mînal, comitetului organizației

U.T.M. al claselor a XI-a si
tuația la învățătură din clasa 
respectivă. Comitetul U.T.M. 
va cere sprijinul tovarășilor 
diriginți și tovarășilor profe
sori pentru a stabili măsuri 
operative de remediere a unor 
lipsuri ce se ivesc îr> diverse 
clase. Totodată comitetul 
U.T.M. va discuta individual 
cu elevii care obțin rezultate 
nesatisfăcătoare la învățătură, 
sînt indisciplinați, își pierd 
timpul, și va analiza, cu a- 
jutorul tovarășilor diriginți, 
situația 
măsuri 
să-și organizeze bine timpul, 
să dovedească seriozitate în 
studiu, să-și pregătească cu 
regularitate lecțiile, 
ceapă recapitularea 
riei. Elevii vor fi 
nați în activitatea cercurilor 
pe materii; din rîndul celor 
dintr-a XI-a se vor constitui 
colective largi de elevi care să 
prezinte referate la ședințele 
acestor cercuri. Am hotărît, 
așadar, să facem din acest ul
tim an de școală, un an al 
succeselor la învățătură. Și 
vom respecta această hotărîre.

fiecăruia 
pentru ca

stabilind 
aceștia

să în*
mate-
antre-

ANA BIANU
elevă, membră în comitetul 
U.T.M. al claselor a XI-a — 
secția reală de la Școala medie 
nr. 5 „Mihail Sadoveanu" —

București

o scrisoare
nostru Vasile Garbiz 
un „caz" al clasei. O
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Colegul 
devenise 
dată învăța lecția, alteori venea 
nepregătit. In catalog în drep
tul numelui său se adunau în
grijorător de multe note de 4 
și' 5. Ne frămînta gîndul cum să-1 
ajutăm să renunțe la pasivitatea 
lui. Ce le scria părinților — pen
tru care avea foarte mult respect 
— n-am putut afla. Ne-am gîndit 
să-i informăm noi pe părinții lui 
Garbiz.

Și, iată-ne redactînd scrisoarea I 
„...Vă scrim din dorința de a-1 

ajuta pe fiul dumneavoastră. Știm 
că rîndurile noastre vă vor mîhni, 
dar, ca și dumneavoastră, nu ne 
este indiferent ce fel de om va 
deveni colegul nostru. Noi dorim 
să ajungă un om muncitor, stăpân 
pe un volum mare de cunoștințe, 
absolut necesare în viață, și pe 
care le poate dobândi numai în 
școala medie. Vă cerem sprijinul 
ca împreună să-1 ajutăm să înțe
leagă acest lucru.

La puțin timp după ce am ex
pediat scrisoarea am fost vizitați 
de mama colegului nostru. S-a în- 
tîlnit cu fiul ei de față cu noi 
toți, colegii lui. A fost o discuție 
caldă, în care s-au împletit sfatu
rile părintești, precum și ale to
varășului diriginte, ai criticile 
tovărășești ale colegilor și cu 
angajamentul lor de a-1 ajuta să 
recupereze golurile din cunoștințe. 
Și-a privit activitatea cu multă se
riozitate și spirit critic și s-a anga
jat în fața mamei și a colectivului 
că-și va schimba atitudinea. Mai 
tîrziu s-a dovedit ca nu ne-am 
înșelat.

LEON C. MICĂ 
elevă

secretara organizației U.T.M. 
a claselor a X-a, Școala medie 

nr. 1 Bacău
(Urmare din pag. I)

Desigur că matematica ți se poate părea grea dacă te măr- | 
ginești să-asculți lecția profesorului, mai rezolvi la cîteva zile i 
o dată o problemă sau, pur și simplu, o copiezi pe caiet gata re
zolvată de colegul tău. Așa nu se poate învăța matematica, 
nici nu se poate descoperi matematica ca o știință interesanta 
și folositoare. Matematica se învață cu tenacitate și continui
tate, zi de zi, după fiecare lecție, cu creionul în mînă, rezolvînd 
exerciții și probleme, căutînd a lămuri fiecare amănunt. O no
țiune neînsușită poate crea o ruptură în firul logic care în- 
lănțuiește cunoștințele matematicii predate. Dar ce perspectivă 
nebănuită oferă matematica celui care a depus efortul inițial 
de a o înțelege și pătrunde! El va învăța matematica și n-o va 
uita niciodată.

Lucrurile acestea nu le știam nici eu prea bine cînd mi-am 
început studiile școlare. Ne-am bucurat însă de îndrumarea unor 
dascăli admirabili (la liceele din Arad și Oradea) care ne-au 
deschis drumul spre matematică și ne-au învățat cum să în
vățăm matematica. Din proprie inițiativă ne-au organizat în 
Cercuri (pe vremuri nu existau cercuri pe materii, numeroasele 
concursuri școlare care se organizează astăzi și care stimulează 
— și ajută totodată pe elevi — să stăpânească bine anumite dis
cipline), ne îndemnau să rezolvăm probleme din propriile lor 
culegeri, ne aduceau culegeri de probleme străine, ne stimulau 
să ne procurăm noi înșine probleme noi pe care să le rezolvăm. 
La efortul lor, se adăuga efortul profesorilor de fizică care ne 
ilustrau foarte sugestiv posibilitățile largi de aplicare ale ma
tematicii în fizică. Nu este, cred, o întîmplare faptul că trei din
tre elevii liceului din Arad, din acea vreme, sîntem astăzi 
membri ai Academiei R.P.R. Și toți în secția de fizico-mate- 
matici. „ '■

Nu trebuie nicidecum trasă concluzia < 
mea pentru matematică este un îndemn 
a unei singure discipline. E firesc ca în cursul studiilor școlare 
să te pasionezi pentru o anumită disciplină și să- ‘ ‘ 
fesiunea ținînd seama de această înclinare. Dar această pasiu
ne nu trebuie să îndemne la unilateralitate, la neglijarea celor
lalte discipline. Consecințele unei £ 
de grave.

Pe timpul cînd eu eram elev, aerodinamica, care mă pasiona, 
era încă la început. Era epoca vitezelor mici în aviație. Pe acea 
vreme, un bun specialist în aerodinamică putea să se mărgi
nească la studiul mecanicii și matematicii. Astăzi în epoca avioa
nelor supersonice și a rachetelor cosmice, aceste c__ ________
mai sînt suficiente. Aerodinamicianul trebuie să aibă acum în 
plus solide cunoștințe de termodinamică, de magnetism și elec
tricitate, de chimie, de biologie, căci el trebuie să studieze 
schimbările ce intervin în proprietățile aerului ca urmare a ma
rilor temperaturi atinse, care provoacă disociația componențe
lor sale, reacții chimice, excitarea electronică și ionizarea; de 
asemenea, aerodinamicianul trebuie să cunoască comportarea 
ființei umane în condițiile cosmice.

S-ar fi putut crede altădată că pentru a studia medicina este 
suficient să ai o bună pregătire din școala medie în domeniul 
biologiei și al chimiei. Or, în zilele noastre, nu puțini medici 
sînt nevoiți să reia studiul matematicii, care se dovedește un 
instrument esențial de cercetare și în chimie, biologie și medi
cină. Cîți dintre cei care s-au pasionat pentru biologie în școala 
medie nu au astăzi un tainic regret pentru faptul că nu s-au 
ocupat suficient și de matematică în epoca maximă a recepti
vității — în anii de școală. După cum se știe, un domeniu foarte 
actual de cercetare este lingvistica matematică. Ar fi putut bănui 

. oare cei pasionați de știința limbii, încă din adolescență, că as
tăzi vor trebui să reia studiul matematicii pentru a putea urmări 
evoluția prezentă a disciplinei lor preferate?

Da, este bine să cultivăm cît mai mult domeniile preferate 
prin studiu individual și prin lecturi suplimentare celorlalte 
discipline, căci diferitele compartimente ale științei se leagă 
întee ele într-un mod indisolubil, la fel ca natura însăși pe care 
o studiază.

PETRE
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-ar părea că e 
vorba de un băiat 
nevinovat, căruia 
îi place, mai mult 
decît celorlalți, să 
fie vesel, să se a- 
muze, să se distre

ze. Nimic mai normal. Co
legul nostru, Dina Ion, din 
clasa a X-a D, însă înțe
legea altfel aceste noțiuni. 
A fi vesel, după el, înseamnă 
a face glume proaste pe sea
ma colegilor, a vorbi urît fe
telor, a trage la țintă cu bu
retele. A te amuza, înseamnă 
— tot după părerea lui — a 
distrage atenția celorlalți e- 
levi de la oră, a găsi momen
tul de udat buretele tocmai 
cînd intră tovarășul profesor 
în clasă și, în sfîrșit, a te dis
tra, înseamnă, înainte de toa
te, a fi altfel decît ceilalți.

Nu-i vorba, după cum se 
vede, de o veselie nevinovată. 
E vorba despre o atitudine de 
neseriozitate, de indisciplină, 
de ,uh dpum greșit pe care a 
qpupai-o Dina. Efectele aces
tei atitudini s-au resimțit din 
plin în pregătirea lui la învă
țătură. Clasele a VIII-a și a 
IX-a le-a promovat numai 
după examene de corijență, și 
atunci doar cu note de 5 și 6. 
In clasa a X-a, statistica pri
mului trimestru îl arată: în 
situație de repetent, după pri
mul trimestru.

Să nu credeți că pe noi nu 
ne-a preocupat atitudinea co
legului nostru, “ ‘

orele de dirigenție, în șe
dințele operative ale grupei 
U.T.M., atît tovarășii profe
sori, cît și noi i-am arătat cît 
este de greșită comportarea 
lui, urmările negative pe care 
le are. Am luat pe loc o serie 
de măsuri: mai întîi a fost 
mutat în prima bancă, pentru 
a fi mai bine supravegheat de 
către tovarășii profesori și de 
noi, colegii. Un elev bun la 
învățătură a primit sarcina,

Dina. La

ne-am
afișăm

mist de control. Nu 
mulțumit nu mai să-i 
caricatura la gazetă, ci colecti
vul postului i-a solicitat păre
rea, a intervenit cu articolele 
altor elevi, care ău luat o ati
tudine combativă față de aba
terile lui.

De multe ori Dina Ion a fost 
chemat în fața comitetului 
U.T.M. al școlii, dar, de fieca
re dată, cînd membrii comite
tului îi cereau să răspundă

trimestru să se abțină „de la 
obișnuitele-i spontaneități*, 
din cînd în cînd, să ia cîte o 
notă de 7. Dar, ce folos, a 
doua zi, iar este indisciplinat, 
iar ia o notă de 3. Aceasta 
dovedește că Dina încă nu 
vrea să renunțe la obiceiurile 
lui, să se încadreze obișnuite
lor și fireștilor cerințe ale dis
ciplinei școlare.

V-am scris, poate ne dați un 
sfat...

univ.
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TREI

LA
PANOUL

DE
ONOARE

POATE NE DATI
DOINA BRlNDUȘOIU 

ELENA SOLOMON 
eleve în clasa a X-a B 

Școala medie nr. 1 din Constanta

ON SFAT 4
din partea organizației U.T.M., 
să-1 ajute, să fie mai mult 
timp alături de el, pentru a-1 
ajuta să înlăture apucătu
rile lui neserioase. Dina 
era și sportiv. Organizația 
U.T.M. a hotărît să nu i se 
mai permită să facă parte din 
echipa de volei a școlii, în ca
drul căreia avea, de asemenea, 
o comportare necorespunza- 
toare.

Am apelat și la postul ute-

pentru faptele sale, el își lua 
cîte un angajament, pe care îl 
uita imediat. Atunci comitetul 
U.T.M. a hotărît să fie pus în 
discuția unei adunări genera
le pe an. Toți utemiștii au 
dezaprobat atitudinea lui, l-au 
criticat aspru, cerîndu-i cu tă
rie să-și schimbe modul de 
comportare, oferindu-se în a- 
celași timp, să-1 ajute.

E drept, cu ajutorul colegi
lor, Dina reușește pe acest

N. R. : Publicăm scrisoarea 
elevelor constănțene și invităm 
pe elevi să-și spună părerea. 
Au făcut colegii lor tot ceea 
ce se poate face pentru a 
transforma pe Dina într-un 
elev serios ? care să-și vadă 
de învățătură ?

Pot duce „mutatul în prima 
baneă", pentru a fi „suprave
gheat mai ușor", faptul r'că 
„nu i se permite** să joace în 
echipa de volei, în general dă
dăceala continuă și acum în 
clasa a X-a, repetatele discuții 
pe aceeași temă, la schimbarea 
lui Dina ? Sau există alte mij
loace mai eficiente, mai bune ? 
Poate au existat și în alte 
școli cazuri asemănătoare de 
rezolvat. Invităm elevii să po
vestească colegilor din Con
stanța cum au procedat.

Nu, nu este oră de curs. Elevii Hîrtopeanu Ioana și Gross Elias din 
clasa a XI-a A a Școlii medii nr. 1 Mihail Sadoveanu din Iași, își 
petrec bună parte din timpul liber în laboratorul de fizică al școlii 

efectuînd experiențe interesante.

Foto: O. PLEC AN

„colegial^
i

Surorile Carmen, Mona șiMi- 
rela sînt eleve ale Școlii Medii 
nr. 1 din Brașov.

Carmen, cea mai mare, este 
în clasa a X-a ; gemenele, Mona 
și Mirela, întră IX-a. Pe Car
men o atrag științele naturii, 
pe Mirela chimia, iar pe Mona 
arhitectura. Toate trei însă stu
diază cu aceeași pasiune la fie
care disciplină; în carnetele

lor își dau întîlnire aceleași 
note: 8, 9 și 10.

La cercul de matematică pe 
oraș, sînt, de asemenea, îm
preună, ca și pe terenul de 
baschet. La campionatul școli
lor sportive din vacanța de 
iarnă, echipa lor a luat locul 
I pe țară.

O carte împrumutată de ia 
bibliotecă pe fișa uneia dintre

citi-ele are întotdeauna... trei 
toare.

Inimoase, harnice, bune 
lege, surorile și-au cîștigat pe 
merit stima și dragostea colegi
lor. Iată de ce. Carmen și Mona 
au fost alese în comitetul 
U.T.M. pe școală, iar toate trei 
sînt și instructoare de pionieri. 
Micii lor prieteni din cele trei 
detașamente vorbesc despre ele

CO'

cu aceeași dragoste. In tot ceea 
ce fac ele se aseamănă, le ca
racterizează aceleași trăsături: 
sîrguința, conștiinciozitatea, pa
siunea.

Printre cei 35 de fruntași de 
la panoul de onoare al școlii 
se află și chipurile celor trei 
surori.

i. bAdița

(Urmare
Cazabăn. Eu cîntam la vioară. Mai făceau parte din formație 
Ion Irimescu (sculptorul de azi), Ion Grigoraș (astăzi geolog 
vestit), Vasile Diaconescu (astăzi profesor universitar la Institu
tul politehnic). Iar prezentatorul programului era Gr. Vasiliu- 
Birlic. Ne întîlneam o dată sau de două ori pe săptămînă (după 
orele de clasă) la repetiții. Profesorul Ion Chirescu ne antrena 
adesea în discuții despre muzică, ne povestea întîmplări inte
resante din viața unor mari reprezentanți ai muzicii univer
sale. Discuțiile continuau și după ce ne despărțeam de profe
sor, în drum spre casă, uneori pînă seara tîrziu... Așa am 
devenit prieten nedespărțit cu toți cei pe care i-am amintit 
mai sus, legați de o pasiune comună — muzica.

Cu ajutorul, entuziastului nostru profesor de limba romînă am 
înființat în școală un cerc literar și o echipă de teatru. Ion Iri
mescu, care avea predilecție pentru teatru, s-a înscris primul. 
Și a căutat să ne convingă și pe noi, ceilalți din grup, să ne 
înscriem. Ne-am înscris. Și fără să uităm vechea noastră pa
siune — muzica — ne-am văzut repede antrenați în discuții în
flăcărate pe marginea unor încercări literare (cele care ne apar
țineau ni se păreau grozave), în discuții despre istoria literatu
rii, critică literară, sau la repetițiile echipei de teatru. Cu echipa 
de teatru am făcut și cîteva turnee: la Pașcani și la Roman. 
Birlic și Cazaban erau sufletul acestei echipe.

Neuitate au rămas și pînă acum excursiile noastre școlare. 
O treabă grea pe vremea aceea. Școala nu contribuia cu nimic, 
iar părinții noștri nu aveau posibilitatea să suporte cheltuielile. 
Așa că foloseam fondurile strînse cu prilejul spectacolelor or
chestrei simfonice și a echipei de teatru. In vacanță sau în zilele 
libere, însoțiți de cîțiva profesori, am descoperit frumusețile ne
bănuite ale Moldovei, dar și mizeria crudă în care trăiau oa
menii pe atunci. Toate acestea le-am descris, cu modestele noas
tre posibilități artistice, în poezii, schițe și nuvele pe care le-am 
citit în cercul literar condus de profesorul de romînă.

Pregătirea lecțiilor era principala noastră preocupare. Ne a- 
propiase pasiunea pentru muzică, apoi pentru literatură, excursii, 
dar prietenia noastră depășise hotarele acestor pasiuni. Și lec
țiile ni le pregăteam împreună. Iată însă ce însemna „împreună". 
Pe atunci, manualele erau scumpe, și se găseau greu. De aceea

fiecare dintre noi trebuia să procure un manual: unul chimia, 
altul geometria, altul fizica. Iar lecțiile le pregăteam în felul 
următor: cînd unul dintre noi citea la romînă, altul citea la 
fizică, iar altul la chimie. Fiecare avea un caiet de conspecte 
în care își nota ideile principale. La sfîrșit discutam asupra 
lecțiilor, ne întipăream în minte cele citite. Aceasta devenise o 
obișnuință, iar dacă cineva nu se pregătea temeinic îl mustram 
cu toții. Desigur, astăzi, dragi elevi, voi nu sînteți puși în situa
ția de a cumpăra cîte 4 sau 5 un singur manual. Voi aveți ma
nuale atîtea cîte vă sînt necesare. De aceea nu veți fi niciodată 
nevoiți să învățați mai mulți după același manual. Vă sfătuiesc 
însă să rețineți din experiența noastră, că a nota ideile prin
cipale în timpul studiului individual, și a purta apoi discuții cu 
colegii pe marginea celor citite — este o metodă sigură de în
sușire temeinică a cunoștințelor.

Astăzi, după atîția ani, mă gîndesc deseori la anii de școală, 
ani în care mi-am format cultura generală, ani în care — îm
preună cu colegii și prietenii mei — am studiat și am învățat 
multe. De aici și sfatul meu către elevi: Folosiți la maximum 
anii de școală studiind cu perseverență. Ce învățați temeinic 
în școală e un bun cîștigat pentru toată viața !

univ.

VALERIU BOLOGA
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ne-a învățat cum să învățăm. Departe de mine de a subaprecia 
formele noi de activitate care s-au statornicit în viața școlii 
noastre de azi pentru a-i ajuta cît mai mult pe elevi să dobîn-

dească cunoștințe multilaterale : consultații, meditațiile, lecți
ile recapitulative, ajutorul tovărășesc. Dar, mi se pare că unii 
dintre elevi profită prea mult de aceste forme, s-au obișnuit 
prea mult ca alții să facă eforturi pentru ei, să se zbată pentru 
a le da cunoștințe, și apelează prea puțin la efortul personal de 
a învăța. Să înveți continuu, să stai cu creionul în mînă, cu 
cartea în față și să rezolvi probleme, exerciții, să înțelegi for
mule, să înveți să-ți ordonezi notițele — trebuie să fie puncte 
obligatorii în programul zilnic al fiecărui elev. Trei-patru ore 
pe zi, dacă e nevoie și mai mult, să stai la masa de lucru, să-ți 
pregătești temele, să rezolvi probleme, să citești, să repeți ma
teria.

Deprinderea de a învăța zilnic rămîne pentru toată viața, 
ca un reflex, ca o necesitate organică.

Mă gîndesc la noi, elevii de acum 60 de ani și la tineretul 
de astăzi, la elevii școlilor de 11 ani. Trăiesc într-un oraș cu 
multe școli și mulți elevi. îi întîlnesc pe stradă și îi privesc cu 
atenție. După mers, după ținută, după vorbă, după pasul mai 
încet sau mai grăbit, îmi imaginez ce fel de elev este fiecare 
dintre ei. Cînd îi întîlnesc pe la concerte — și nu se întîmplă 
rareori lucrul acesta — la muzee, la spectacole, în sălile de 
conferințe, în biblioteci, acolo unde se poate învăța deasemenea 
multe, simt o bucurie lăuntrică. Așa trebuie să fie tinerii noștri 
— avizi de cunoștințe. Ei trăiesc într-un oraș cu o viață cul
turală bogată. Să profite de acest fapt. Departe de mine de a 
subaprecia cinematograful. Dar mi se pare că ar trebui să-i 
sfătuim pe tinerii noștri să nu facă o pasiune exclusivă pentru 
vizionarea filmelor. Fenomenul cultural actual este mult mai 
bogat și variat. De ce să nu-1 cunoască, să-1 pătrundă în în
tregimea lui ? De ce să nu se apropie cu dragoste de muzică, de 
teatru, de biblioteci, de ce să nu pornească cît mai des în ex
cursii, să cunoască toate urmele pe care le-a lăsat istoria și tot 
ceea ce este nou construit astăzi ? Sînt anii cei mai fecunzi, ani 
în care poți învăța totul cu ușurință. Și acești ani trebuie folo
siți din pliru

X: (Zgomotos) Te salut! 
Bine că te găsesc acasă. Știi, 
mi-am bătut capul atîta cu pro
blema asta și tot nu-mi dă re
zultatul. Aș vrea s-o facem îm
preună.

Y : (amabil, ca întotdeauna) 
Cu plăcere, Așteaptă-mă, te 
rog numai o clipă sâ termin 
traducerea la rusă. Mai am de 
căutat cinci cuvinte în dicțio
nar.

X : (cu gîndul în altă parte) 
N-ai mai cumpărat plăci ?

Y : (fără chef) Ba da, dar nu 
mai am timp acum sâ ascult 
muzică. Am început recapitu
larea pentru teze.

X: (urmărindu-și ideea) Ei și 
cu tine, de-acum ? Mai este 
timp, doar n-au intrat zilele-n 
sac. Ai aflat cumva ultimele 
rezultate la fotbal ? Aseară, de 
la 9 la 11 am fost la film și 
n-am putut asculta buletinul 
sportiv. Știi ceva, pînă faci tu 
problema eu ascult cîteva plăci; 
tot mă doare capul.

Y: Na, uite mai bine hîrtie 
și creion. Mai încearcă o dată. 
O fac și eu separat. Sau mai 
bine hai s'O rezolvăm împreună.

X: (de lingă pikup, cu o 
placă în mînă) Fii serios, omu
le. Eu nu mai pot face nimic. 
Mi-am stors creierii. Degeaba.

Y: (după o pauză de cîteva 
minute) închide aparatul. Uite 
mi-a dat rezulțatul. Era foarte 
simplă. Vino să-ți explic.

X: (grăbit) Vai ce tîrziu e. 
Mă așteaptă ai mei. Las-o, dă- 
mi-o așa, o să mă descurc eu 
s-o copiez.

Y (surprins) Păi...
X : (mai grăbit) Cum mă crezi 

așa de prost să nu-ți înțeleg 
scrisul ? (li smulge hîrtia din

(îi smulge si

culme) Bine... 
e corect... nu

mînă și dă să plece spre ușă, 
apoi, din prag) Ah, uitasem.; 
dă-mi și mie caietul tău de rusa. 
Sînt așa de plictisit să mai caut 
prin dicționar...

Y: (și mai surprins) Caie
tul ??!! Bine... dar...

X : (și mai grăbit precipitat), 
Vai, ce egoist ești1 Lasă, frate, 
că doar n-o să iau eu notă mai 
mare decît tine 
caietul).

Y : (surprins la 
dar... Sâ vezi, nu 
e bine, așa.

X: (teatral) Halal de așa 
prieten. Mă lipsesc. Parca ti 
l-aș mînca (Schițează un gest 
de-ai înapoia caietul, dar, apoi, 
răzgîndindu-se îl pune la loe, 
în mapă). Pleacă spre ușa. De 
data asta pare convins că e ca
zul sâ plece. Din ușă, răsucit, 
îi spune, însă, cu glas pocăit, 
lartă-mă că te-am jignit'. Ești 
supărat pe mine ? Ei, lasă, între 
prieteni se uită. Vezi că n-am 
notă la istorie și poate, m-as- 
cultă mîine. Șoptește-mi.

Y: (de-a dreptul stupefiat, 
mai e în stare să scoată nici 
cuvînt, în timp ce X iese,
cîndu-i șmecherește cu ochiul).

— Cortina. —
...Dialogul este adevărat. S-a 

petrecut nu de mult la Sebeș. 
Dacă veți înlocui în „ecuația** 
noastră pe X cu Paul Ion din 
clasa a X-a și pe Y cu Berghea 
Vasile din aceeași clasă, ecua
ția este ca și rezolvată.

Orice comentariu credem că 
este de prisos.

nu 
un 
fă-

GHERGHEL MARIANA 
elevă, clasa a X-a 

Școala medie — Sebeș

Vizite și proiecte
Elevii Grupului 

școlar petrol — chi
mie din Brăila, spe
cialitatea maiștri 
mecanici, întreprind 
numeroase vizite în 
întreprinderi. Pînă 
acum, printre între-

prinderile din Brăi
la vizitate de ei se 
numără: Uzina de 
utilaj greu, Fabri
ca de confecții etc. 
Pe agenda vacanței 
de vară sînt proiec
tate, de asemenea,

alte vizite în țară: 
centrele industriale 
Reșița, Hunedoara, 
precum și Uzinele 
„Steagul roșu" din 
Brașov (BORDEI 
MIRCEA, elev),



Problema cipriotă in discuția 
Consiliului de Securitate

• DECLARAȚIA PREȘEDINTELUI MAKARIOS
• INCIDENTE IN LOCALITĂȚILE ASPROYIA, KTIMA 

«1 KOKKINA

NICOSIA 19 (Agerpres). — 
„Centre de încordare au apă
rut marți în orașele și satele 
locuite de ciprioți greci și 
turci“, transmite agenția Reu
ter. La Nicosia, viața își reia 
treptat aspectul normal, dar 
s-au semnalat incidente în lo
calitățile Asproyia, Ktima, 
Kokkina etc., unde s-au înre
gistrat noi victime.

Președintele Makarios a de
clarat corespondentului agen
ției U.P.I. că dacă Consiliul 
de Securitate va adopta cere
rile de garanție împotriva a- 
gresiunii, nu va fi necesară 
trimiterea unei forțe de men
ținere a păcii în Cipru.

Ziarul „Fhileleftheros“ care 
apare la Nicosia, a cerut sus
pendarea imediată a sosirii de 
noi trupe engleze în Cipru și 
a propus ca guvernul cipriot 
să ceairă Consiliului de Securi
tate ca unitățile engleze să nu 
fie incluse în forța internațio
nală de poliție.

NEV YORK 19 (Agerpres). 
La reluarea lucrărilor Consi
liului de Securitate, cînd pre
ședintele ședinței, Bernardez 
(Brazilia), a intenționat să dea 
cuvîntul reprezentantului An
gliei, reprezentantul Uniunii 
Sovietice, Fedorenko, a obiec
tat, arătînd că guvernul Ci
prului este îndreptățit să-și 
expună în primul rînd poziția. 
Cu toate acestea, Bernardez a 
dat cuvîntul lui Patrick Dean 
(Anglia), care a declarat că a- 
cordurile de la Zurich și Lon
dra constituie principala ga
ranție a independenței Cipru
lui și a susținut că președin
tele Makarios nu este îndrep
tățit să ceară modificarea con
stituției. El a spus că guvernul 
englez a sesizat Consiliul de 
Securitate în legătură cu si
tuația din Cipru pentru ca a- 
cest for al O.N.U. să-și exer
cite influența liniștitoare asu
pra tuturor părților și ca să 
contribuie la elaborarea unei 
soluții privitoare la forța 
internațională, acceptabilă 
pentru toate părțile. Repre
zentantul englez a declarat că 
rezoluția pe care o va adopta 
Consiliul de Securitate trebuie 
să conțină aprobarea apeluri
lor la moderație lansate de 
secretarul general al O.N.U., 
U Thant, guvernelor Greciei, 
Turciei și Ciprului, invitarea 
părților interesate să consti-

tuie o forță internațională în
sărcinată cu menținerea ordi
nei și desemnarea unui media
tor imparțial.

Ministrul de externe cipriot 
Kyprianu, a declarat că nici 
o țară nu are dreptul să inter
vină cu forțe armate în Cipru. 
El a acuzat Turcia că în timpul 
recentei conferințe de la Lon
dra a pregătit o intervenție în 
Cipru.

Reprezentantul Turciei, Me- 
nemendjoglu, s-a împotrivit 
modificării acordurilor de la 
Ziirich și Londra și a susținut 
că guvernul președintelui Ma
karios și-a pierdut caracterul 
constituțional, deoarece mi
niștrii ciprioți de origină turcă 
nu sînt consultați. El a expri
mat, în încheiere, speranța că 
toate părțile interesate vor da 
dovadă de moderație.

Reprezentantul Greciei, Bit- 
sios, a sprijinit poziția guver
nului cipriot și a cerut ca 
Consiliul de Securitate să ia 
măsurile necesare pentru asi
gurarea integrității și indepen
denței teritoriale a Ciprului și 
să stabilească componența for
ței internaționale. De aseme
nea, el trebuie să întreprindă 
demersurile necesare pentru 
organizarea de tratative, pla- 
sînd întreaga problemă sub 
egida O.N.U.

Următoarea ședință a Consi
liului de Securitate are loc 
miercuri la ora 16,00 — ora 
New York (ora 23,000 — ora 
București).

Situația din Gabon R. P. R@mîiiă

; Demonstrație a studenților 
de la Universitatea din ca
pitala Ghanei, Accra, în spri- 
jinul politicii președintelui 

Nkrumah.
Foto: FRANCE PRESSE
—

Vizita președintelui Italiei 
in Franța

PARIS. — Miercuri dimineața 
au sosit la Paris într-o vizită 0- 
ficială de patru zile președintele 
Italiei, Antonio Segni, și minis
trul de externe, Giuseppe Saragat. 
Agenția France Presse anunță că 
programul vizitei reprezentanților 
italieni este foarte variat.

Miercuri la prinz a avut loc pri
ma întrevedere între generalul de 
Gaulle și președintele Segni în ca
binetul particular al președintelui 
francez. în același timp s-a desfă
șurat întîlnirea dintre ministrul 
de externe italian, Saragat, și co-

legul său francez, Couve de Mur- 
ville.

Giuseppe Saragat, ministrul 
afacerilor externe al Italiei a avut 
miercuri după-amiază întrevederi 
cu unii miniștri francezi precum 
și cu o serie de personalități ale 
vieții politice din Franța.

La 20 februarie, președintele 
Italiei, Segni, va avea o nouă în
trevedere cu președintele de 
Gaulle. In cercurile italiene se 
precizează că joi vor fi luate în 
discuție principalele probleme care 
interesează cele două țări.

» NICOSIA: Aspect de la ol 
demonstrație împotriva tir } 
mi terii de trupe N.A.T.O. pe J 
teritoriul Ciprului. In loto- j 
grafie: Președintele Maka- 2 
rios discutînd cu demons-l 

tranții.

Continuă ciocnirile 
la frontiera somalezo- 

etiopiană
DAR ES SALAAM 19 (A- 

gerpres). — La frontiera 
somalo-etiopiană continuă 
schimbul de focuri. In legă
tură cu situația încordată la 
frontiera dintre cele două țări, 
președintele Republicii Ghana, 
Kwame Nkrumah, a adresat 
guvernelor Somaliei și Etio
piei un apel în care le cere să 
respecte acordul cu privire la 
încetarea focului, urmând ca 
acest conflict să fie discutat 
din nou la conferința de la 
Lagos a miniștrilor de externe 
ai țărilor membre ale Organi
zației unității africane.

Președintele Tanganicăi, Ju
lius Nyerere, a adresat împă
ratului Haile Selassie dl Etio
piei și președintelui Osman al 
Somaliei, un apel în care le 
cere ca „în numele păcii și 
onoarei Africii să înceteze fo
cul la frontieră și să-și rezolve 
conflictul pe cale pașnică'. 
Marți a plecat la Addis Abeba 
și Mogadiscio o „misiune spe
cială de pace** a Tanganicăi, 
alcătuită din vicepreședintele 
Tanganicăi, Kawawa, și mi
nistrul de externe și al apă
rării, Kambona.

Procesul lui Jack Ruby
DALLAS 19 (Agerpres). — 

La sfîrșitul celei de a doua 
zile a procesului lui Jak Ruby, 
asasinul lui Lee Oswald, nici 
un jurat nu a fost încă reți
nut Cele șase ore și jumătate 
de dezbateri nu au dus decît 
la eliminarea primilor patru 
jurați candidați, care au fost 
interogați. Doi din aceștia au 
fost recuzați de apărare, unul 
de acuzare și al patrulea a 
fost „scutit". Apărarea are 
dreptul să recuze 15 jurați.

După ședință, Melvin Belli, 
principalul avocat al apărării 
a declarat: „Sînt sigur că va 
fi imposibilă alegerea unui ju
riu la Dallas și că procesul va 
fi judecat în altă parte".

In schimb, procurorul gene
ral, Henry Wade, și-a expri
mat convingerea că după ma
ximum zece zile, cînd apăra
rea va fi epuizat „stocul" ei 
de recuzări, va putea fi ales 
un juriu la Dallas.

WASHINGTON 19 (Ager
pres). — La 18 februarie, 
John Bell Williams, democrat, 
membru al camerei reprezen
tanților din partea statului 
Mississippi, a depus pe biroul 
Camerei o moțiune cerînd ca 
Congresul să intervină pentru 
publicarea tuturor datelor 
furnizate Comisiei prezidenți
ale de anchetă cu privire la 
asasinarea lui John Kennedy, 
prezidată de judecătorul Curții 
Supreme, Earl Waren.

Moțiunea precizează că acea
stă publicare trebuie să inter
vină la încheierea lucrărilor 
comisiei pentru a nu jena an
cheta în curs, și are drept scop 
să pună capăt zvonurilor, bă
nuielilor, acuzațiilor și contra- 
acuzațiilor răspîndite în pre
zent.

NEW YORK. — La o adu
nare organizată de ziarul „Na
țional Guardian" a luat cu
vîntul avocatul Marc Lane din

Harlem, fost membru al Adu
nării legislative a statului New 
York. Nu cred că comisia lui 
Warren, care se ocupă cu an
chetarea împrejurărilor asasi
nării președintelui Kennedy, a 
spus el, va prezenta vreoda
tă fapte reale. Avocatul a in
format despre cîteva fapte noi, 
pe care le-a cules cu prilejul 
..anchetei independente” asu
pra asasinării președintelui 
S.UA, anchetă organizată de 
el.

El a stabilit, printre altele, 
că unii martori ai asasinării 
lui Kennedy au auzit nu trei 
focuri de armă, ci patru-șase. 
Dacă numărul focurilor a fost 
mai mare de trei, a subliniat 
Marc Lane, lui Oswald i-a 
fost în mod practic cu nepu
tință să acționeze de unul sin
gur.

Avocatul newyorkez și-a 
exprimat hotărîrea de a conti
nua ancheta sa. El a comuni
cat că copiile după toate de
clarațiile scrise și documentele 
referitoare la proces, de care 
dispune el, sînt păstrate în pa
tru locuri cu totul diferite din 
Statele Unite, la oameni în 
care el are o deplină încrede
re. Răspunzînd la una din în
trebări, avocatul a comunicat 
că va încerca să obțină într-un 
viitor apropiat o audiență la 
Robert Kennedy, ministrul 
justiției.

La adunare a luat cuvîntul, 
de asemenea, Marguerite Os
wald, mama asasinului pre
zumtiv al lui Kennedy. Ea a 
subliniat că datele de care dis
pune îi sugerează presupune
rea că Lee Oswald a fost „a- 
gent al Agenției centrale de 
investigații a S.U.A." (C.I.A.).

La adunare, profesorul de 
istorie Lind a rostit o amplă 
cuvîntare. După cum a subli
niat el, nu este exclusă posibi
litatea ca la Dallas să fi avut 
loc un complot

in sprijinul păcii și dezarmării
LONDRA. — Organizația 

progresistă „Asociația engleză 
de sprijinire a O.N.U.“ a dat 
publicității o broșură, în care, 
referindu-se la sarcinile po
porului englez în anul 1964. 
relevă necesitatea unor măsuri 
în vederea îmbunătățirii și în
tăririi relațiilor dintre Est și 
Vest și elaborării și prezentă
rii de către guvernul englez a 
unor propuneri concrete pri
vind dezarmarea.

în broșură, „Asociația engle
ză de sprijinire a O.N.U.“ pro
pune încheierea unor acorduri 
care să ducă la interzicerea 
răspîndirii armei nucleare, in
stituirea unui schimb de ob
servatori care să garanteze 
prevenirea unui atac prin sur
prindere, încheierea unui pact 
de neagresiune între Est și 
Vest, precum și interzicerea 
experiențelor nucleare subte
rane.

Comunicat comun chino-birman
RANGOON 19 (Agerpres). — 

După încheierea vizitei de priete
nie a premierului R. P. Chineze, 
Ciu En-lai în Birmania, a fost 
dat publicității un comunicat co
mun. După cum relatează agen
ția China Nouă, în comunicat se 
arată, între altele, că cele două 
părți au avut un schimb de pă
reri asupra unor chestiuni de in
teres comun și asupra probleme
lor internaționale curente. Trecînd 
în revistă evoluția situației inter
naționale, cele două părți „au 
discutat unele probleme actua
le care creează încordare în 
multe părți ale lumii. Ele și-au 
exprimat ferma convingere că ast
fel de probleme, care se ivesc din 
dnd in dnd intre națiuni pot fi 

nice' 
ă .aii J ri

iâ im-
In legături 

, u exprimat ho- 
târirea de a depune eforturi pen
tru înfăptuirea dezarmării gene
rale, incluzând interzicerea totală 
și distragerea completă a armelor

față de toate popoarele care luptă 
împotriva colonialismului sub toa
te formele sale, pentru dobîndi- 
rea și apărarea independenței na
ționale. Ele consideră că în 
fața țărilor din Asia și Afri
ca care și-au dobindit recent in
dependența, una din cele mai ur
gente probleme este consolidarea 
independenței lor și făurirea unei 
economii naționale independente.

S-a constatat cu satisfacție, se 
arată în document, că relațiile din
tre R. P. Chineză și Uniunea Bir- 
mană s-au dezvoltat continuu și 
multilateral și sint caracterizate de 
spiritul prieteniei, înțelegerii reci
proce și colaborării.

In numele președintelui R.P. Chi
neze, Liu Șao-ți, și al său personal, 
Tnemierul Cât En-lai l-a invitat pe 
generalul Ne Wm, președintele 
Ccnsilâdui revoluționar al Uniunii 
Birmane de a face o vizita în R-P. 
Chineză atunci cînd îi va conveni. 
Invitația a fost acceptată.

Subliniind că „popoarele din 
' toate țările trebuie să aibă 
: dreptul de a-și alege și dezvolta 

propriul lor sistem politic și so- 
' dai precum și modul de viață' 
I cefe 4oai părți tși afirmi convin- 
. gerea „ci state cu sisteme politice 
I și sociale diferite pot coexista în 
i pact*. Recenta stabilire de relații 

diplomatice între R. P. Chineză și 
i Franța este considerată de cele 
• două părți ca fiind „încă un eve

niment important favorabil reali- 
1 zării coexistenței pașnice intre na

țiuni cu sisteme sociale diferite și 
cauzei păcii lumii'.

Cele două părți, se spune în co
municat, și-au reafirmat sprijinul

LIBREVILLE 19 (Agerpres). 
în momentul în care Comite
tul revoluționar, care preluase 
puterea în Gabon după lovitu
ra de stat din noaptea de luni 
spre marți, părea să-și fi con
solidat poziția, trupe franceze 
de la bazele situate în unele 
state africane, foste colonii a- 
le Franței, au debarcat în a- 
ceastă țară. Un purtător de 
cuvînt al Ministerului de Ex
terne francez a declarat că in
tervenția a fost menită „să a- 
corde sprijin guvernului legal" 
al președintelui Mba, în virtu
tea acordurilor dintre Franța 
și Gabon. Aceste acorduri în
cheiate la 17 mai 1961 permit 
intervenția trupelor franceze 
pentru „protejarea vieților ce
tățenilor francezi din Gabon 
și restabilirea ordinei la cere
rea autorităților gaboneze“.

Trupele franceze aduse cu 
avioane au ocupat cea mai 
mare parte a punctelor strate

gice din capitala Gabonului, 
printre care aerodromul și 
instalațiile sale, postul de ra
dio și alte edificii. După cum 
relatează agenția Associated 
Press, după debarcarea trupe
lor franceze a avut loc o 
scurtă, dar violentă ciocnire 
între aceste trupe și unități 
ale armatei gaboneze. Coman
damentul francez l-a reinsta
lat în funcția de președinte 
pe Leon Mba, înlăturat de la 
putere de lovitura de stat mi
litară. In același timp, amba
sadorul Franței la Libreville 
a inițiat miercuri după-amiază 
tratative în vederea constitui
rii unui nou guvern.

Postul de radio Libreville a 
transmis miercuri seara că 
unitățile militare care au par
ticipat la lovitura de stat au 
fost dezarmate. în capitală 
domnește calmul. Soarta con
ducătorilor loviturii de stat nu 
este încă cunoscută.

desemnată intr-o 

Comisie specială 

a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE — Pre

ședintele Adunării Generale a 
O.N.U., Carlos Sosa Rodriguez 
(Venezuela), a desemnat Ia 18 
februarie 27 de state pentru a 
face parte din Comisia specia
lă însărcinată cu elaborarea 
principiilor de drept interna
țional referitoare la relațiile 
prietenești și de cooperare în
tre state.

Printre statele desemnate a 
face parte din comisia specia
lă se numără și R. P. Romînă.

LONDRA. — în seara zilei 
de 18 februarie, Alexandru 
Lăzăreanu, ambasadorul R. P. 
Romîne la Londra, a oferit în 
saloanele Ambasadei un coc
teil cu ocazia inaugurării se
diului din Londra al Oficiului 
național de turism Carpați.

La cocteil au participat de
putății sir Ciryl Osborne, 
Marcus Lipton și alți membri 
ai parlamentului, funcționari 
superiori din Ministerul de 
Externe și Ministerul Comer
țului Britanic, reprezentanți ai 
marilor agenții de turism din 
Anglia, precum și numeroși 
ziariști.

TOKIO. — Potrivit datelor 
publicate de Asociația japo
neză de sprijinire a dezvoltă
rii comerțului internațional, în 
anul 1963, comerțul Japoniei 
cu țările socialiste a crescut 
cu 14 la sută.

Astfel, în 1963 Japonia a 
exportat în țările socialiste 
mărfuri în valoare de peste 
254 600 000 dolari și a impor
tat din aceste țări mărfuri 
în valoare de 297 800 000 do
lari.

FRANKFURT PE MAIN. — 
La Frankfurt pe Main s-a des
chis tradiționalul Tîrg inter
național de bunuri de con
sum, la care participă cu o ex
poziție și țara noastră.

Expoziția romînească a fost 
vizitată de: Kurt Schmucker, 
ministrul economiei R. F. Ger
mane, Albert Osswald, minis
trul economiei din Landul 
Hessen, Werner Bockelman. 
primarul orașului Frankfurt, 
precum și de Steidle și Witrok. 
directori ai Tîrgului.

Oaspeții s-au interesat în
deaproape de mărfurile expu
se și de posibilitățile noastre 
de export, făcînd aprecieri elo
gioase asupra exponatelor și a 
modului de prezentare a aces
tora.

MOSCOVA. — După cum ar 
nunță agenția TASS, la 19 fe
bruarie, la Palatul Mare al 
Kremlinului, Nikita Hrușciov și 
Todor Jivkov au semnat decla
rația comună sovieto-bulgară.

în aceeași zi delegația de 
partid și guvernamentală a R.P. 
Bulgaria, în frunte cu Todor 
Jivkov, a plecat spre patrie.

La gara Kiev, delegația a 
fost condusă de N. S. Hrușciov 
si alți conducători sovietici..

LAGOS. — Congresul tine
retului din Nigeria a organi
zat la Lagos un miting consa
crat memoriei Eroului poporu
lui congolez, Patrice Lumum
ba. Luînd cuvîntul, președin
tele Congresului, Tundji Oteg- 
beye, a declarat că în inimile 
africanilor este vie cauza pen
tru care a luptat și a murit 
Patrice Lumumba. Popoarele 
africane, a spus vorbitorul, 
cinstesc memoria lui Patrice 
Lumumba pentru că el simbo
lizează lupta africanilor împo
triva colonialismului și neo- 
colonialismului. Cauza pentru 
care a murit Lumumba este 
continuată în prezent de An
toine Gizenga și de alți luptă
tori pentru independența ade
vărată. Vorbitorul a chemat 
tineretul nigerian să lupte îm
potriva uneltirilor neocolonia- 
liștilor în Nigeria.

Constituirea noului guvern grec
ATENA 19. — Corespondentul 

Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : Marți seara a fost dată 
publicității la Atena lista noului 
guvern grec constituit sub pre
ședinția lui G. Papandreu, liderul 
partidului Uniunea de Centru. In 
afara postului de prim-ministru, 
Papandreu deține și portofoliul 
Ministerului Educației. Vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
este S. Stephanopoulos. In funcția 
de ministru al afacerilor externe

Dicționar unic

n numirile geografice ale 
Tadjikistanului central 
s-au păstrat elemente ale 

limbii vorbite de locuitorii sta
tului străvechi Sogdianî, care a 
existat cu peste 1 200 de ani 
în urmă.

După 
veacul 
lingvist 
tu.it un 
dude aproximativ 2 500 de to
ponime ale limbii vorbite în 
perioada existenței statului Sog
dianî.

10 ani de „călătorie în 
al VIII-lea“, tînărul 
Albert Hromov a alcă- 
dicționar unic, care in-

Cămile 
,,campioane reputate**

In Statele Unite sînt a- 
matori care vor să cu
noască luptele de cămi

le. Un american, pe nume 
John Hoffmann, a angajat în 
consecință două cămile de 
luptă — Yilxirim și Tulu — 
„campioane reputate" ale ora
șului turc Aydim, pentru ase 
produce în Statele Unite.

Cămilele vor fi îmbarcate în 
curînd, și, potrivit contractu
lui, proprietarii lor vor primi

JAPONIA: Imaginea unei 
vidre din grădina zoologică 
Ueno din Tokio care, așteap
tă în dar peștișori de la vi
zitatori. După cum se vede 
întîrzierea darurilor o neli
niștește pe micuța captivă.

a fost numit S. Costopoulos, iar 
în cea de ministru pe lingă Pre
ședinția Consiliului de Miniștri 
A. Papandreu (fiul primului mi
nistru n.r.). Din guvern mai fac 
parte : J Toumbas, ministru de 
interne, P. Garaoufalias, ministrul 
apărării, G. Mavros, ministrul 
coordonării economice și alții.

La 19 februarie noul guvern a 
depus jurămîntul în fața regelui 
Paul al Greciei.

40 la sută din încasări, în timp 
ce organizatorii se vor mul
țumi cu... 60 la sută din cîștig.

O festivitate deosebită

La 18 februarie, în satul
Montese, de la picioarele 
masivului nordic al 

munților Apenini, a avut loc 
o festivitate deosebită. In pre
zența autorităților a fost săr
bătorită aniversarea lui Filo- 
mena Cavani, care a împlinit 
106 ani, și a lui Evarista Puc- 
cinelli, care și-a făcut intrarea 
în rîndul centenarelor, împli
nind 100 de ani.

Montese numără mulți oa
meni bătrîni și viguroși prin
tre locuitorii săi. La 23 februa
rie, la Montese va fi organi
zată o „kermeză a longevită
ții". Un număr de 104 locuitori, 
care au depășit vîrsta de 80 
de ani, și-au anunțat partici
parea.

Spărgător de gheață 
cu jet de apă

Chiar gheața cea mai groa
să nu rezistă în fața je
tului de apă ce țîșnește 

cu viteza ultrasunetelor de pe 
bordul unui spărgător de ghea
ță. Experimentările pe model 
au arătat că cu ajutorul unui 
astfel de jet pot fi despicate 
ghețurile cele mai groase și 
poate fi creat un canal pentru 
trecerea navelor.

Navele prevăzute cu aseme
nea instalații vor fi de cinci 
ori mai economicoase în com
parație cu spărgătoarele de

Vedere de pe litoralul cambodgian.
gheață obișnuite și deschid 
perspectiva unei navigații nor
male în porturile nordice 
tot timpul anului.

în

Cutremur de pămînt 
timp de 72 de ore

După cu transmite agenția 
portugheză de informații 
A.N.I., în arhipelagul insu

lelor Azore a fost înregistrat un 
puternic cutremur, care a început 
duminică și a continuat, cu inter
mitențe, timp de 72 de ore, pro
rocind mari pagube materiale. 
Citind declarația guvernatorului 
portughez, agenția France Presse 
relatează că în insulele Saint 
Georges și Terceira situația a con
tinuat să se agraveze în ultimele 
24 de ore. Drept urmare, locuito
rii mai multor sate, printre care 
și cei din principalul oraș Velas 
din insula Saint Georges, au fost

evacuați și transportați în alte 
părți ale arhipelagului mai puțin 
afectate de cutremur.

Comandantul bazei militare ae
riene a S.U.A. și autoritățile por
tugheze au adresat un apel în care 
cheamă toate vasele din apropie
rea arhipelagului să participe 
evacuarea sinistraților.
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'Vernisajul expoziției 
lui Jean Lurcat

Ț a Muzeul de artă deco
la rativă din Paris a avut 

loc vernisajul expoziției 
lui Jean Lurcat, care, sub 
tema „Cintecul lumii**, prezin
tă nouă tapiserii avînd 4,5 m 
lățime fiecare. Printre aceste 
tapiserii figurează: „Marea a- 
menințare', „Omul de la Hiro- 
șima“, „Drumul cel 
etc.

S.UA

