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Printre evidențiațil în Intre’ 
cerea socialistă de la Între
prinderea „Flamura roșie" 
Sibiu se află și tînăra Au
relia Hurubeanu, de Ia sec
ția stilouri. Piesele executa
te de ea sînt totdeauna de 

calitate bună.
Foto: N. STELORIAN

0 discuție 

fa jjțȚțașa 

rotundă^ 

a „Scinteii 

tineretului"

NOI PRODUSE
Printre cele mai noi produse 

realizate de Uzina de mașini-u- 
nelte „înfrățirea" din Oradea se 
număra seria mașinilor verticale 
de găurit G 16, G 25 și G 40, 
concepute după cele mai avansate 
principii tehnice. Ele au o produc
tivitate înaltă puțind să execute 
lucrări de găurire, adîncire, ale- 
zare și filetare, iar construcția 
robustă asigură o funcționare pre
cisă și o exploatare îndelungată.

(Agerpres)

Vărsări de specializare in utilizarea 
izotopilor radioactivi

Cea de-a 17-a serie de in
gineri, chimiști, medici și cer
cetători științifici a terminat 
recent cursul pentru speciali
zare în utilizarea izotopilor 
radioactivi.

Inițiate acum cîțiva ani de 
Comitetul pentru energie nu
cleară de pe lingă Consiliul 
de Miniștri și de Institutul de 
fizică atomică, aceste cursuri 
au fost absolvite pînă în pre
zent de 640 specialiști din in
dustrie, construcții, agricultu
ră, medicină și cercetare știin

țifică. Dintre absolvenți, peste 
200 sînt ingineri, 160 chimiști, 
aproape 100 medici și biologi, 
peste 50 agronomi. Ei. contri
buie la extinderea în diverse 
ramuri ale economiei ■ a apli
cațiilor izotopilor radioactivi, 
cu ajutorul cărora sînt solu
ționate probleme complexe ale 
producției, medicinii și cerce
tării științifice.

Luna viitoare, în Capitală 
vor începe cursurile celei de-a 
18-a serii.

(Agerpres)

• TIMIȘOARA. — Cele 12 in
stituții de artă din regiunea Ba* 
nat — opera, teatre, filarmonici, 
orchestre — au înscris în reper
toriul actualei stagiuni 152 lu
crați de arta dramatică și peste 
400 de lucrări muzicale — majori
tatea creații artistice contempora
ne. De la deschiderea stagiunii și 
pînă în prezent, au fost prezentate 
la orașe și sate 420 spectacole cu 
aceste lucrări la care au partici
pat aproape 150 000 de oameni ai 
muncii.

• CONSTANȚA'. — La Constan
ța au început cursurile școlii de 
marină civilă cu o durată. de 6 
luni. Cursurile sînt frecventate de

Inovatorii uzinei in
Mulți dintre muncitorii, tehnicie

nii și inginerii Uzinei „1 Mai" din 
Ploiești nu se mai îndreaptă, la 
terminarea programului, direct spre 
poarta uzinei. Au un alt drum spre 
care se îndreaptă — cel spre ca
binetul tehnic.

— Conducerea uzinei, în colabo
rare cu comitetul sindicatului și 
comitetul U.T.M. — ne spune to
varășul Gheorghe Petrescu, inginer 
șef de concepție — a organizat un 
concurs al inovatorilor.

Întotdeauna cînd are de rezolvat 
sarcini mai complexe uzina noastră 
apelează la promotorii noului — 
inovatorii. O parte din sarcinile 
planului tehnic au fost rezolvate, 
anul trecut, cu ajutorul acestora. 
Inovațiile acceptate au avut o efi
ciență economică de circa 5 000 000 
lei.

— Ce criterii stau la baza orga
nizării concursului?

— Un prim criteriu este atragerea

unui număr cit mai mare de mun
citori, tehnicieni și ingineri la 
mișcarea de inovații. Concursul 
stimulează aceasta întrucît inova
torii ■ pcK să rezolve probleme din 
tematică atît individual cit și co
lectiv.

Un al doilea criteriu este rezol
varea de către inovatorii care par
ticipă la concurs a unei teme din 
planul tematic de inovații pe a- 
nul 1964.

Cel de al treilea criteriu este 
eficiența economică a inovațiilor. 
Vor intra în concurs numai inova
ții cu o eficiență economică ante- 
calculată, pe 12 luni, de peste 
20 000 lei.

— Ce recomandări faceți tineri
lor pentru acest concurs?

—• Mai bine de jumătate din ino
vatorii uzinei sînt tineri — peste 
280. Alții și-au înscris, în acest an, 
pentru prima oară numele în re
gistrul de inovații. în perioada ur

concurs
mătoare ne așteptăm la o partici
pare șl mai mare a . tinerilor la 
realizarea de inovații. Organizații
le U.T.M,. au discutat temeinic, în 
adunările generale, participarea ti
nerilor la concursul inovatorilor. 
Avînd în vedere numărul mare de 
inovatori, din rîndul tinerilor, le 
recomand să-și fixeze ca teme de 
inovații: reducerea greutății speci
fice a instalațiilor noi și în curs 
de asimilare, îmbunătățirea calității 
produselor introducerea de proce
dee tehnologice noi, mecanizarea 
și automatizarea proceselor de 
producție. Ca ultimă recomandare 
— și deosebit de importantă — să 
facă un studiu cit mai temeinic a- 
supra temei pe care-șl ' propun s~o 
rezolve astfel Incit, o dată deveni
tă inovație, să aibă o eficiență cit 
mal mare.

P. COSTIAN

numeroși tineri. în port au fost 
deschise totodată cursuri de cali
ficare pentru tractoriști, macaragii, 
conducători de auto-stivuitoare, 
vincieri și șefi de echipe. în acest 
an, numărul cadrelor calificate pen
tru nevoile portului se mărește cu 
peste 700.

• IAȘI. — în holul Fabricii de 
antibiotice din Iași a fost organi
zată recent o expoziție de fotogra
fii executate de artiști amatori din 
întreprindere. Lucrările reprezintă 
aspecte din. munca colectivului, 
portrete de muncitori fruntași, ima
gini desprinse din noul peisaj in
dustrial și social-cultural din Iași 
și din alte localități ale tării. Ex
poziția cuprinde circa 50 de foto
grafii.

(Agerpres)

Controlorul Du
mitru Trașcă îm
preună cu mon- 
torii Constantin 
Stanciu și Marin 
Pravai, de la În
treprinderea dc 
oodurl metalice 
și prefabricate 
din beton-Pilești, 
examinează ca
litatea construc
ției metalice a 
unui pod rulant.

Fotot AGERPRES

Angajamentul -cuvînt de onoare

— în întrecerea socialistă —<
Ziarul „Scînteia tineretului" a organi

zat recent, la redacție, o consfătuire la 
care au luat parte secretari ai organiza
țiilor U.T.M. și organizatori ai grupelor 
U.T.M., maiștri și organizatori ai grupe
lor de sindicate din cîteva întreprinderi 
din Capitală. Tema : Cum se ocupă or
ganizațiile U.T.M. de mobilizarea tineri
lor pentru îndeplinirea angajamentelor 
luate în întrecerea socialistă.

Publicăm mai jos o relatare de la 
această consfătuire.

Cîțî tineri 
au angajamente ? 

Toți.
— în secția „preparat" a Uzinei „Se

mănătoarea" — spunea OTO VASI- 
LESCU, secretarul organizației de bază 
U.T.M. — lucrează 224 tineri. Antrena
rea lor lunar în întrecerea socialistă, pe 
bază de angajamente concrete, mobili
zatoare, a stat permanent în atenția 
noastră.

Relatarea este urmărită cu interesul 
pe care ți-1 impune întotdeauna o expe
riență bună. Aici, tinerii sînt ajutați con
cret de organizația U.T.M. să cunoască 
din timp sarcinile de plan pentru a pu
tea, astfel, să-și pregătească cu chibzu
ință angajamentele pe care și le iau în 
întrecere.

Cum se procedează practic ?
Cu 3—4 zile înaintea adunării de 

grupă sindicală tinerii sînt informați 
asupra sarcinilor de plan ale lunii res
pective de către organizatorii grupelor 
U.T.M. (acolo unde există grupe U.T.M.) 
sau de către birourile organizațiilor de 
bază. Odată cu aceasta, se discută cu 
tinerii și despre necesitatea de a cerceta 
cu spirit gospodăresc posibilitățile pe 
care le au pentru a-și stabili angaja
mente cît mai concrete și mobilizatoare. 
Aceasta este etapa — i-am putea spune 
— pregătitoare. înainte de adunarea de 
grupă sindicală — prin organizatorii de 
grupe și responsabilii cu producția și ca
lificarea — organizația U.T.M. se inte
resează în mod concret ce angajamente 
și-au pregătit tinerii pentru luna res
pectivă. în funcție de specificul locului 
de muncă, de sarcinile atelierului sau 
secției, tinerii sînt ajutați să-și ia astfel 
de angajamente care să tină seama de 
problemele majore ale producției.

în secția de debitat, de pildă, există

mari posibilități de economisire a me
talului. Colectivul de muncă al uzinei 
s-a angajat să reducă în acest an consu
mul specific de metal cu peste 300 tone. 
Organizația U.T.M. și-a propus să orien
teze activitatea tinerilor spre îndeplini
rea acestui obiectiv. Cum a procedat ? A 
cerut conducerii secției să repartizeze un 
tehnolog care să-i ajute pe tineri în fi
xarea angajamentelor pentru adunarea 
de grupă sindicală. Cu ajutorul tehnolo
gului, pentru fiecare angajament, s-au 
făcut calcule, s-au arătat căile prin care 
el poate fi realizat. Pe baza acestor cal
cule, tînărul Gheorghe Tănase s-a anga
jat să realizeze pînă la 23 August — 
prin aplicarea planurilor combinate de 
croire — o economie de metal în valoare 
de 27 000 lei.

Alteori tinerii trebuie ajutați și în sta
bilirea celor mai principale obiective în 
întrecere. Lăcătușul Nicolae Dobrescu, 
bunăoară, lucrează la o mașină de gău
rit. El obișnuia să-și ia angajamente ge
nerale în întrecere : „Voi reduce prețul 
de cost al produselor". Ca intenție — 
angajamentul era lăudabil. Practic însă 
Dobrescu nu-și stabilea obiective con
crete pentru a le realiza. Grupa U.T.M. 
a apelat atunci la maistrul atelierului 
pentru a-1 ajuta pe tînărul lăcătuș să-și 
fixeze asemenea obiective care să cores
pundă angajamentului pe care și-1 lua. 
„Uite — i-a spus maistrul. Mașina la 
care lucrezi are planificată o cotă lu
nară de burghie — 160. Știi că burghiele 
sînt scule de care avem mare nevoie. 
Ți-ai putea stabili un astfel de angaja
ment : economisirea lunară a unui nu
măr de burghie".

Acesta a fost și angajamentul pe care 
Dobrescu și l-a luat în prima adunare 
de grupă sindicală. Iar luna ianuarie i-a 
adus și satisfacția îndeplinirii lui: prin 
economisirea a 50 de burghie, a realizat 
o economie în producție de 300 lei.

In cazul tînărului Nicolae Gheorghe, 
ajutorul s-a manifestat în alt fel. Acesta 
lucrează la o mașină de presat. El nu 
stăpînește încă bine mînuirea mașinii. 
Acest lucru îl făcea să nu-și ia angaja
mente în adunarea de grupă sindicală. 
Grupa U.T.M. a dat sarcină lui Gher
man Nicolae, unul din cei mai buni re
gion, să-1 învețe pe Gheorghe cum să 
mînuiască cît mai bine mașina, să-1

ajute să-și organizeze locul de muncă. Și 
iată că, în mai puțin de două luni, în
trajutorarea tovărășească și-a spus cu- 
vîntul: Gheorghe Nicolae a devenit 
unul din participanții activi la întrece
rea socialistă.

Tinerii din sectorul „preparat" al Uzi
nei. „Semănătoarea" — ajutați în mod 
concret de către organizația U.T.M. — 
și-au fixat și în acest an angajamente 
mobilizatoare în întrecerea socialistă. 
Grija cu care acestea au fost stabilite și 
spiritul de răspundere de care ei dau 
dovadă în realizarea lor constituie o ga
ranție că ele vor fi îndeplinite cu suc
ces.

Cum îi ajutăm 
să le îndeplinească ?

— Organizația U.T.M. de la secția ma- 
trițerie a Uzinei „Electromagnetica" se 
interesează permanent de situația reali
zării angajamentelor de către tineri, îi 
ajută să le îndeplinească — arăta to
varășul LUCIAN POPESCU, secretarul 
comitetului U.T.M.

Aici tinerii lucrează atît individual cît 
și în brigăzi. E firesc ca, în ajutorul pe 
care-1 acordă acestora, organizația U.T.M. 
să țină seamă de un caz sau altul. Sînt 
situații cînd unii tineri au, într-o anu
mită perioadă, unele scăderi în muncă. 
Alții, neavînd o bună pregătire profe
sională, întîmpină greutăți în îndepli
nirea angajamentului. Sînt desigur și 
cazuri cînd unii tineri își neglijează sar
cinile încredințate. Numai primind un 
ajutor diferențiat — care să țină seama 
de fiecare caz în parte — tinerii își vor 
putea . îndeplini, cu succes angajamen
tele luate în întrecere.

Constantin Meinhard lucrează la o 
mașină de găurit cu coordonate. Mașina 
execută piese pentru toate brigăzile de 
matrițeri. Acum vreo lună și ceva, timp 
de cîteva zile, el a avut o scădere în 
muncă. A fost suficient însă pentru ca

C. PRIESCU

(Continuare în pag. a IV-a)
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■L e aflăm undeva în
| Lunca Dunării, pe 

teritoriul gospo-

J dăriei de stat Pie- 
i troiu, cu bogate și
I1 constante recolte, 

o „uzină agricolă" 
cu producții stabile. Anul tre
cut, de pildă, muncitorii de 
la Pietroiu au dobîndit de pe 
suprafața de 3 790 de hectare 
de teren o producție medie de 
porumb de 5 757 kg boabe. în 
cultură irigată, ei au obținut 
de pe 1 500 de hectare o pro
ducție de 7 500 kg porumb 
boabe la hectar. Brigada mais
trului Ion Iancu a realizat de pe 
290 de hectare o producție și 
mai mare : 8 465 kg porumb 
boabe la hectar. Aceste pro
ducții mari de porumb — gos
podăria este profilată pe a- 
ceastă cultură — însumează și 
o valoroasă experiență cîști- 
gată, pentru producțiile mereu 
sporite ale anilor viitori.

Cea de a patra elice pentru 
cargoul de 4 50© tone

GALAȚI (de la co
respondentul nostru). 
— La S.N.G. a fost 
turnată de curînd cea 
de a patra elice pen
tru cargoul de 4 500 
tone, după un proce
deu care a fost reali
zat. pentru prima dată 
în țară la acest șan
tier. Ca urmare a îm
bunătățirilor aduse 
formelor și a reduce
rii greutății maselote- 
lor, la turnarea aces
tei elice s-au econo

misit 6 000 kg metal 
față de prima elice 
de acest fel construi
tă în șantier. Colecti
vul secției turnătorie, 
studiază în prezent 
posibilitatea găsirii 
unor noi soluții pen
tru turnarea elicei 
fără adaus de prelu
crare, ceea ce va face 
posibilă realizarea u* 
nor consumuri speci
fice de metal cît mai 
reduse.

Lucrări de 
modernizare a 

utilajului la Uzinele 
„Oțelul Roșu"

Pornind de Io 
experiența dobîndită

La Uzinele „Oțelul 
Roșu", pe baza pro
punerilor făcute de 
muncitori în vederea 
realizării angajamen
telor luate în întrece
rea socialistă, se exe
cută noi lucrări de 
modernizare a utilaje
lor. Astfel, în urma 
unor studii făcute de 
ingineri și tehnicieni, 
s-a mecanizat operația 
de reglare a cilindru
lui superior de la la
minorul de profile, 
ceea ce a permis re
ducerea timpului ne
cesar schimbării di
mensiunilor de lami
nor. La același lami
nor se modernizează 
acum dispozitivul de 
antrenare a valțurilor. 
S-a calculat că prin 
executarea acestor 
două lucrări se vor

obține economii anu
ale de peste 100 000 
lei.

O altă măsură afla
tă în curs de aplicare 
este cea privind mon
tarea unul recupera
tor de căldură la cup
torul cu propulsie șl 
la laminorul de plati
ne. Pe această cale 
se asigură sporirea 
randamentului termic 
al cuptorului cu a- 
proape 10 la sută, re
ducerea consumului 
de combustibil și ob
ținerea unor economii 
anuale în valoare de 
400 000 lei.

Paralel, în uzină au 
fost date în exploatare 
noi agregate, printre 
care o foarfecă de tă
iat tablă groasă și un 
pod rulant.

(Agerpres)

Pornind de la o asemenea 
experiență, în cadrul adunării 
de dezbatere a cifrelor de plan 
pe anul 1964, harnicul colectiv 
de la G.A.S. Pietroiu și-a 
luat angajamente însuflețitoa- 
re care mobilizează toate ener
giile pentru înfăptuirea lor. 
La adunare participau cei 112 
mecanizatori, cei 20 de briga
dieri de cîmp, cei 160 de în
grijitori de animale, lucrători, 
tehnicieni și ingineri, în ma
rea lor majoritate utemiști și 
tineri.

Anul acesta gospodăria va 
cultiva cu porumb o suprafa
ță de 4 338 de hectare. (Supra
fața destinată de gospodărie 
culturii porumbului a sporit, 
deci, față de anul trecut, cu 
548 de hectare prin redarea în 
circuitul agricol a unor noi 
pămînturi din baltă și prin 
îmbunătățirea sistemului de 
desecare pentru eliminarea 
surplusului de apă). După cal
culele întreprinse producția 
medie stabilită în plan, de pe 
întreaga suprafață, se fixase la 
5 200 kg porumb boabe. Iar de 
pe cele 1 760 hectare irigate se 
stabilise la 6 854 kg porumb 
boabe în medie la hectar.

— Noi ne angajăm, în cins
tea celei de-a XX-a aniver
sări a Republicii noastre, să 
dăm, nu 5 200 kg porumb 
boabe la hectar, ci 6 200 kg. 
Iar „la irigat" 8 000 kg...

Cel care vorbea, un maistru 
de cîmp, nu s-a mărginit nu
mai să anunțe angajamentul 
în numele tuturor celor care 
răspund de această cultură. El 
a arătat — la fel ca tinerii 
brigadieri George Nica, Du
mitru Șandru, Alex. Stoica, 
Eugen Milea, tinerii mecaniza
tori cu o bogată experiență 
între care Nicolae Paraschiv, 
Petre Visalom, Ion Borcea — 
și căile prin care se poate a- 
junge la obținerea acestor 
producții.

Angajamente mobilizatoa
re s-au luat și în ce privește 
producția de floarea-soarelui: 
față de 1 900 kg la hectar cît 
se stabilise în planul de pro
ducție, ei s-au angajat că vor 
realiza de pe cele 1 000 de 
hectare o producție de 2 500 
kg la hectar. Iar în zooteh
nie, de asemenea, îngrijitorii 
și-au propus să dea peste plan 
30 tone carne de taurine, 30 
tone carne de porc, 500 miei 
în plus etc. Față de benefi
ciile planificate — 3 750 000 lei 
— colectivul de lucrători da 
la G.A.S. Pietroiu s-a anga
jat că va realiza în plus un 
beneficiu de 1 242 000 lei și 
565 000 lei economii.

La îndeplinirea acestor sar
cini de producție și angaja
mente, la traducerea în viață 
a măsurilor s-a pornit cu în
suflețire, chiar din zilele ur
mătoare. Toată activitatea or
ganizației U.T.M. — în afară 
de cei 100 utemiști, majorita
tea lucrătorilor sînt tineri — 
este acum concentrată în a- 
ceasta direcție.

Ofensiva a început 
cu cîmpui

Unul din factorii care con
tribuie la sporirea producției 
de. porumb — acesta e prin
cipalul obiectiv trecut în pla
nul de producție — este mă
rirea suprafeței arabile desti
nate acestei culturi. în afară 
de suprafețele date în circui
tul agricol — circa 500 de 
hectare — prin construcțiile 
și amenajările hidrotehnice 
din ultima vreme, s-a desco
perit încă o rezervă impor
tantă : prin nivelarea gropilor 
de unde s-a luat pămînt pen
tru construirea digului se pot 
cîștiga 150 de hectare. Lucrul 
a început de mult. Tinerii me
canizatori, printre care și Ni
colae Paraschiv, au intrat în 
baltă cu tractoare puternice 
ale căror lame de buldozere 
scurmă și îndreaptă terenul, 
mutînd mii de metri cubi de 
pămînt, făcîndu-1 propice cul
tivării cu porumb chiar în pri
măvara acestui an.

Dar în primul rînd este ne
cesar să se aplice o serie de 
măsuri care să ducă la spori
rea rodniciei pămîntului. Un 
rol important între aceste 
măsuri îl are folosirea îngră
șămintelor naturale și chimice. 
Una din preocupările princi
pale, permanente ale lucrăto
rilor din G.A.S. Pietroiu este 
sporirea fertilității solului. în 
planul de muncă al comitetu
lui U.T.M., această acțiune 0- 
cupă în permanență dar mai

VASILE CĂBULEA

(Continuare în pag. a V-a)
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Descoperirea 

soarelui

ZORII ENERGICI
Peste meridiane nocturn clipocitoare,
Peste delirul unor surde linii,
Răsare soarele, năvod de zare,
Și Patbrie-a planetelor luminii.
Răsare soarele, detună și răsare.

Bărbații îl primesc în brațe ca în lăncii. 
Femeile îl Iasă pe umeri șiroind, 
Adolescenții, cu-un salut al crengii, 
Pămîntul îi primește cu aur și argint.

E un moment energic, mult asemănător 
Cu-acela cînd o mînă întoarce un ceasornic.
Repausul de forțe se va schimba în zbor, 
Șî nourii — în ploaie — pentru pămîntul dornic, 
Că-n toate e o sete de dans strălucitor.

EI e — ca într-o ușă-a văzduhului, secretă.
Și e și-n celelalte de pe lut. 
Furtunile îl cară și munții îl repetă 
Oh, soarele, alb puls de început;
Răsare soarele peste planetă.

DESCOPERITORII
SOARELUI

Cu moarte simțuri, țara dormea în continent, 
Iar rîurile țării își căutau în mare 
Candoarea izgonită de-un putred sentiment 
Al claselor murdare și exploatatoare.

Sta regele în steme, . profilul pe bancnote 
Așa modest lăsîndu-1 ca-n perne, să se culce, 
Femei, pe la piane, se spînzurau de note, 
Dorind o moarte dulce —răspuns la viața dulce.

Era deja statuie lucioasă mareșalul
Păianjenii pe brațe îi tatuau fățiș 
împărății visate, iar el ședea pe calul
Unor luxoase grajduri, cu ochi aproape-nchiși.

Ce țară ciuruită, ce deslînate linii 
Morfii cerneau prin sita acelor clipe rare.
Un gol imens de doliu se opunea luminii, 
Insă lumina se mărea uluitoare.
Un dor nebun de soare se alegea din lucruri, 
Spre-o redescoperire a soarelui profund. 
Coroane rămuroase de cerbi dădeau în muguri, 
Un flux vertiginos al soarelui cerînd.

...Și oamenii porniră marșul impunător spre soare, 
Torent de energie al clasei muncitoare,

Un soare să devină orașul, drumul, satul!
Aceasta e lozinca sub care au mers ei.
Transcriu aici și data : 1944
August 23.

DESCOPERIREA
OAMENILOR

Pe cerul patriei, se desfășoară
Vești noi în ritmul zilnic,
ca niște sentimente,
Plină de soare e această țară,
Cu ziua plină de evenimente.

A fost și acea veste-a logodirii
Pămînturilor țării într-un țărm promis.
O clipă a descoperirii —
Pămîntului prin oameni, și-a lucrului prin vis.

Atunci ca o bogată deschidere de delte 
în 11 000 de piepturi sta inima cîmpiei, 
Bătând ca o minune cu lut și cu unelte, 
Desăvîrșind

descoperirea
Romîniei.

Unii pe alții, oameni, lumină pe lumină, puritate 
Se regăseau ca în oglinzi
„La noi, socialismul, tovarăși, a învins
La orașe și sate".

Ca-n zilele cînd soarele cerea un vot pe ziduri —• 
Crescu entuziasmul într-un matur tumult. 
Cimpia romînească rămase fără riduri
Și fără riduri chipul de om, cu-atît mai mult

TINERII

PRIMUL TRACTOR

Tineri,
Lucrători anonimi la al patriei nimb, 
Sîntem rezervele de soare ale acestui timp.

Noi locuim în steaguri cu inimă și gînd, 
Cu-aripile în zboruri, cu brațele în munți 
Moștenitori ai unui eliberat pămînt.
Noi, nobil arc de zare vom așeza pe frunți.

Uniți în consumarea aceleiași mișcări 
De a răspunde clipelor, fierbinte,
Să nu uităm c-avem identitate printre 
Locuitorii soarelui acestei țări.

PARTIDULUI
Un imn partidului, căutătorul încercat
Și gospodarul unei țări bogate,
Un imn acestui luminos bărbat
Care ne-a dat și steag și libertate.

Partid, cu aripele avîntate-n zbor
Te cînt din pieptul a o mie de bărbați,
Căutător și descoperitor
Al soarelui acestor ninși Carpați.

Căci soarele îți este prieten și oglindă
Izvor planetelor și vieții lor,
Asemenea și tu hrănești un zbor
De minți și inimi care să-l cuprindă.

Partid, tu soare propriu cu steaguri în alai,
Sînt douăzeci de ani adînci ca marea
Și tu, atunci, descoperindu-i soarelui înfățișarea.
Pe noi, luminii ne descopereai.

Azi, în ansamblul lumii, și pură și deplină,
Sunîndu-și piscuri de Carpați distinct,
Se-aude țara noastră, viu dezvoltând lumină, 
Provincie a soarelui fiind.

Un imn în marș de slavă acestei nave care, 
Descoperind pămînturi le-a dat un aer bun.
Un imn acestui soare, al țării noastre Soare, 
Partidului Muncitoresc Romîn.

ADRIAN PĂUNESCU

La club —
într-o săptămînă

Mi-e lira plină de-o romanță ;
Simt brațul tremurînd ușor.
Se înfiripă, se înalță 
Romanța primului tractor.

Primul mecanic și tractorul 
își luminau un larg de drum. 
Cîmpii adinei îi duceau dorul 
Acestui deal sonor cu fum.

Era al nostru I Rupt din steaua 
Acestei țări cu greu trecut.
Sta negru, dar mai pur ca neaua, 
Și mai duios ca un sărut.

Și primul tractorist deasupra 
Parcă plutea, parcă zbura, 
Coline mîngîia cu umbra, 
Și cîmpuri fremătau deja.

Părea un voievod firesc, 
Pe cel dintîi tractor, în zale 
De fum, seîntei și de urale. 
Sus, pe tractorul rominesc,

...Și-acum, îngăduiți cuvinte 
Să spun înalt, ce mîndru sînt, 
Căci arde brazda lui fierbinte 
Și în pămîntul unor alte 
Meridiane de pămînt.

Roțile ca o pîine I Ochii ca semafoarele J 
Cu focul toamnei, rostogol peste cîmpii 

prelungi !
Că li-i metalul rupt din soarele 
Descoperit atunci. In iota șevaletului — clasa de pictură a Școlii populare de artă — Sibiu.

Foto: N. STELORTAN

„Pescărușul" nu este numai 
o excepțională dramă subor
donată ideii de eroism, cu im
plicațiile lui complexe în pla
nul eticii, dar și, în același 
timp, o excelentă lecție despre 
artă în cel mai înalt înțeles al 
cuvîntului.

Fiind cea mai personală, aș 
spune intimă, piesă a marelui 
dramaturg ea îl exprimă pe 
Cehov scriitorul cu o uimi
toare sensibilitate a nuanțării 
complicatelor procese psiholo
gice, a vieții. în fond e vorba 
de eroismul dăruirii în numele 
idealului artistic, care nu poa
te fi despărțit nicicum de 
idealul etic si undeva biogra
fia scriitorului își spune cu- 
vîntul atât prin amara ei ex
periență. într-o lume opacă și 
refractară la sentimentele no
bile. înălțătoare, cît și prin 
sentimentul implacabil al nă
zuinței spre fericire, propriu 
fiecărui om, și evident, obse
dant în opera lui Cehov.

„Pescărușul" este, cum bine 
se știe, un simbol cu o dublă 
semnificație. Minunata pasăre 
și-a frînt zborul ei grațios și 
pur spre înălțimi sub ucigăto
rul foc al puștii de vînătoare 
pe care același Treplev o va 
folosi apoi pentru curmarea 
propriei lui vieți nesigure, 
zbuciumată de neîncredere și 
lipsa unui ideal puternic. Exis
tența lui e de o fragilitate 
tristă, și supusă unor încercări 
dureroase, nu rezistă brutalei 
confruntări cu viata în lumea 
în care eroul se zbate să-și în- 
firipe visul confuz de a deveni 
scriitor. Neîncrederea și insuc
cesul il înfrîng, iar el nu știe 
să lupte, pentru că adevărul 

cu privire la sensul vieții îi 
rămîne străin.

Gingașa Nina Zarecinaia, re
zistă însă și învinge. f

$i viata ei e supusă unor în
cercări vitrege, și sufletul ei e 
chinuit și copleșit sub durere, 
dar sentimentul eroismului, a- 
tît de puternic sădit în ființa 
ei fragedă, curajul ei de a în
frunta meschinăria brutală a 
lumii care i se opune cu în- 
dîrjire o fac învingătoare. Vi
sul ei de a deveni actriță se 
realizează, pentru că ea crede 
cu toată tăria în menirea ei 
creatoare, pentru că a aflat 
sensul înalt al acestei meniri, 
și chiar dacă n-a cucerit feri
cirea, ea a înțeles că zbuciu
mul ei n-a fost zadarnic. Sen
timentul acesta al biruinței, 
scăldat în lumina tragică a 
sfîrșitului lui Treplev peste 
care cade ultima cortină, soli
cită meditația și impune darul 
neîntrecut al lui Cehov de a 
face să trăiască pe scenă viața 
atât do bogată, de complexă, 
de plină. E o piesă care se 
consumă lent și copleșitor ca 
un fluviu ajuns în apropierea 
limanului, cînd deasupra lui 
sclipește aripa albă a pescăru
șului și se aude țipătul său. a- 
desea tragic, dar și fericit de 
atâtea ori. Din aparența unei 
banale vacanțe la tară se în
firipă încet și pe neașteptate

Repetiție la căminul cultural Dragomirești’Vale, raionul 16 Februarie din Capitală.
Foto: AGERPRES

„PESCĂRUȘUL" de A. P. CEHOV

LA TEATRUL DE STAT BACĂU

imaginea unei lumi aflate în 
crepusculul ei tragic și zbuciu
mul dinaintea sfîrșitului inun
dă scena cu amarul gust al 
sentimentului irosirii zadarni
ce, sau al conștiinței că tot 
ceea ce păruse strălucire, nu 
era altceva decît minciună și 
sunet fals. Și întreaga vacantă 
ia înfățișarea unui bilanț de 
viață sărac și dezamăgitor 
pentru o lume care s-a irosit 
în resemnare, meschinărie, i- 
pocrizie sau lipsa unui ideal.

Prin această lume trece și 
silueta acelui scriitor Trigorin, 
răsfățat de celebritate, dar atât 
de trist și el în cinismul cu 
care l-a înzestrat din păcate 
experiența vieții și ascuțimea 
minții lui iscoditoare.

E o magistrală intuiție a u- 
rîtului în această piesă, și în 
același timp un minunat imn 
închinat acelei idei expusă de 
Astrov din „Unchiul Vania", 
„în om totul trebuie să fie 
frumos".

*
Sensurile grave ale acestei 

capodopere a scrisului ceho- 

vian au fost intuite în mare 
cu acurateță în spectacolul 
Teatrului din Bacău, deși s-ar 
putea spune, că o anume notă 
de simplism, scade din inten
sitatea de nuanțe a poemului 
dramatic care e „Pescărușul"... 
Evident, e salutară temerita
tea colectivului care ne-a pre
zentat luni seară, la București,

spectacolul, și demne de rele
vat sînt, de asemenea, și efor
turile interpreților în dorința 
lor de a ne releva frumusețea 
și bogăția de idei a dramei. O 
direcție de scenă mai ales dis
cretă, a canalizat cu judicioasă 
înțelegere aceste eforturi, și în 
bună măsură a ilustrat recep

Popularizarea 
muzicii

CRAIOVA (de la corespon
dentul nostru). — în sala de 
concerte a Filarmonicii de stat 
„Oltenia*4 din Craiova ocupa
tă pînă la ultimul loc de ele
vii școlilor medii și profesio
nale s-a desfășurat un con
curs „Cine știe muzică, cîști- 
gă". Au participat 14 concu- 
renți reprezentanți ai școlii 
medii nr. 1, școala pedagogi
că, școala de artă etc. în pro
gram muzică romînească, mu
zică de Mozart, Beethoven, 
Ceaikovski, arii din operele lui 
Verdi, Rossini, Puccini, Wag
ner etc.

Răspunsurile concurenților, 
primite cu aplauze de asisten
ță, au demonstrat o bună cu
noaștere a creației compozito
rilor amintiți, cele mai apre
ciate fiind cele date de Doina 
Șerbănescu, de la Școala me
die nr. 1, Alexandru Cara, 
Narcisa Ionescu, Elena Goga și 
Adrian Prisăcaru. Sub baghe
ta dirijorului Teodor Costin, 
orchestra Filarmonicii a pre
zentat în continuare un pro
gram simfonic popular cuprin- 
zînd Rapsodia I-a de G. E- 
nescu, Balada de Ciprian Po- 
rumbescu, Hora Stacatto, Sui
ta II-a de Bizet etc. Organi
zată de Comitetul pentru cul
tură și artă de pe lîngă sfatul 
popular al regiunii Oltenia, Fi
larmonica de stat și comite
tul orășenesc U.T.M., manifes
tarea amintită face parte din- 
tr-o suită de acțiuni avînd ca 
scop propagarea muzicii clasi
ce în rîndul tineretului.

tivitatea la textul cehovian. 
E vorba de acea inefabilă 
„atmosferă" care face specifi
cul operei cehoviene, al tea
trului său îndeosebi, și, din a- 
cest punct de vedere stăruința 
interpreților e consemnabilă. 
Dar tot atât de adevărat este 
că în ceea ce privește acele 
„sondaje în adîncurile ei su
fletești" de care vorbea 
Stanislavski —, în multe îm
prejurări, spectacolul le rămî
ne dator. Replica nu are în
totdeauna greutatea nuanțată 
a acelui fior subteran, ecou al 
subtextului atât de generos la 
Cehov. De multe ori e func
țională și simplistă, redusă la 
sensul strict al dialogului, al
teori nu vibrează de emoție, e 
liniară și efectele ei scad.

Cîteva realizări actoricești 
'din acest spectacol, subliniază 
observația noastră, tocmai prin 
contrast. Așa de pildă, cel mai 
izbutit din spectacol ni s-a pă
rut a fi Ion Nicolescu Brună 
— interpretul, lui Piotr Nico- 
laevici Sarin. Prezența lui în 
scenă e cehoviană prin exce

In linii zvelte, cu 
contururi precise, 
trainice, se profi
lează în depărtare 
Fabrica de ciment, 
Medgidia. De aici, 
în anul care a 

trecut au luat drumul marilor 
șantiere ale țării, sau au fost 
expediate în străinătate,' peste 
un milion de tone de ciment, 
cu 10 000 mai mult peste plan. 
Aflăm aceasta dintr-un pro
gram al brigăzii artistice de 
agitație, reporterul neobosit 
care a consemnat în cîntec și 
vers cele mai semnificative e- 
venimente și au marcat isto
ria de pînă acum a fabricii., 
Brigada a fost prima formație 
artistică creată la scurt timp 
după ce s-a deschis fabrica. 
Locul I adus de la regiune, în 
prima etapă a celui de-al VII- 
lea concurs al formațiilor ar
tistice, încununează activitatea 
acestor 20 de interpreți, tineri 
muncitori, care merită un spor 
de prețuire pentru modul ju
dicios cum își împart timpul 
liber (mulți dintre ei sînt elevi 
la liceul seral).

La clubul fabricii, se întâl
nesc de cîteva ori pe săptămî
nă, cu prilejul repetițiilor 16 
dansatori, 100 de coriști (au 
obținut locul II la actualul 
concurs), 15 tineri din formația 
de teatru care acum repetă 
piesa lui Al. Mirodan „Șeful 
sectorului suflete", 6 instru
mentiști și încă pe atîția so
liști vocali. Preocuparea comi
tetului U.T.M. pentru activita
tea artiștilor amatori s-a do
vedit pe deplin mobilizatoare. 
Așa se și explică numărul ma
re de spectacole (56) care au 
avut loc în anul ce a trecut pe 
scena clubului, sau pe alte 
scene din oraș și regiune.

Dar, în activitatea culturală 
și alte elemente converg spre 
scopul comun de a asigura ti
nerilor o odihnă activă, varia
tă. Iată programul clubului 
dintr-o săptămînă:

Sîmbătă 1 februarie, am în
soțit cartea într-unul din dru
murile ei spre înțelegerea ti
nerilor. La carieră 40 de ti
neri au ascultat prezentarea 
romanului „Baltagul" de Mi
hail Sadoveanu.

Duminică — minunatele is
prăvi ale lui „Harap Alb“, în
țelepciunea lui Păcală și vite
jia fără seamăn a lui Făt-Fru- 
mos au fost ascultate de 20 de 
copii participanți la dimineața 
de basme organizată la club. 
După-amiază, citeva sute de 
tineri au vizionat spectacolele 
cinematografului.

Luni — la cariera Cavnic, 
inginerul Vasile Holban a vor
bit muncitorilor despre „Noi 
metode de exploatare a carie
relor", expunere care a Tăs- 
puns unor probleme „la zi".

Tot luni și-a început activi
tatea cercul foto-amatorilor 

lență, creează atmosferă, și 
pune în valoare disponibilita
tea relevantă a actorului pen
tru compoziția minuțioasă și 
bogat nuanțată, o înțelegere 
foarte adîncă a sensurilor par
titurii sale. Izbutită e apoi 
creația Lilianei Rusu în Nina 
Nicolaevna Arcadina, actrița 
răsfățată de glorie, superficia
lă, capricioasă, egoistă și ipo
crită, deși în unele scene afec
tează o accentuare în direcția 
caricaturizării. îneît o mai a- 
tentă supraveghere, foarte po
sibilă pentru talentul ei, i-ar 
da prilejul să-și întregească și 
mai mult reușita. Bun, mai 
ales în final, Marin Ionescu 
— Semen Semenovici Med- 
vedenco care face sesizabilă 
micimea sufletească, meschi
năria și caracterul umil și 
prozaic al învățătorului sub
jugat năzuinței spre o împli
nire măreața și jalnică în e- 
sență.

Apoi, cu certe date pentru 
teatrul cehovian și sensibilă în 
realizarea dramei pe care o 
trăiește personajul său, ne-a 
apărut Lucia Burcovski, inter
preta Mașei. De la intrarea 
stângace și cam simplistă din 
scena întîia, explicabilă poate 
în contextul emoțional al spec
tacolului aflat în turneu, ac
trița a evoluat frumos, ilus- 
trînd în scenele din final un 
talent demn de reținut. 

care a adus, la prima ședință 
în sala clubului 20 de tineri.

Marți — la una din cele 12 
biblioteci volante din fabrică 
cartea „Omul cu părul cărunt" 
a fost prezentată cititorilor de 
laboranta Nanu Virginia, bi
bliotecara voluntară. Aceasta, 
în cadrul concursului ce se 
desfășoară între bibliotecile 
volante din fabrică: pentru cel 
mai mare număr de cititori, 
cele mai interesante acțiuni de 
popularizare a cărții, cei mai 
mulți participanți la concursul 
„Iubiți cartea".

...Sectorul energetic pauz«a 
de masă. Fără cortină, fără 
gong, fără scenă, brigada ar
tistică de agitație își prezintă 
programul, 20 de minute de 
cîntece și voie bună, la doi 
pași de spectatorii în salopetă.

Brigada își exprimă dragostea, 
stima și entuziasmul pentru 
fruntașii fabricii, muncitorii 
sectorului energetic care ală
turi de cei de la cuptoare, s-au 
situat în fruntea întrecerii so
cialiste. E un bun obicei ca 
programele să nu aibă loc nu
mai în sălile mari de spectaco
le, ci cît mai des în mijlocul 
muncitorilor cu programe ope
rative, mobilizatoare.

Miercuri — tînărul maistru 
Dumitru Roșcan a vorbit mun
citorilor despre „mezinul cup
toarelor". înzestrat cu sisteme 
de semnalizare automate, cup
torul nr. 7 are o producție 
mare, așa cum consemnează 
textul brigăzii: „iată cuptoa
rele — uriașe / Pînă mai ieri 
erau șase. / Azi sînt șapte și 
cel tânăr / face cît două la nu
măr".

La audiția muzicală, organi
zată la club, și în fața micului 
ecran după-amiază au luat loc 
pe scaune cîteva zeci de tineri.

Joi —• Zi dedicată tinerilor. 
Mai întâi dans, apoi un scurt 
potpuriu de melodii de muzică 
ușoară susținut de orchestră și 
soliști după care un concurs 
„Cine știe, răspunde" pe tema 
„Ce știm despre fabrica noas
tră". 18 tineri răspund la în
trebările economistului Ochiu- 
leț Gheorghe, astă seară pre
zentator al concursului. După 
întrebările de baraj, se cunose

Evident, șl alți interpret! 
s-au apropiat de linia rolului 
lor: Virgiliu Florescu care a 
realizat corespunzător aplom
bul mărginit și obraznic al ad
ministratorului de moșie Sam- 
raev, Lori Cambos (Polina An
dreevna), Radu Dumitrescu — 
(doctorul Dorn), A. Cobeț-So- 
roceanu (Iacov).

Cel mai puțin ne-a dat sa
tisfacție Kitty Stroescu, inter
preta Ninei Zarecinaia. De un 
simplism și în mișcare și în 
replică, uneori supărător, ea 
n-a fost „Pescărușul". încă in
suficient marcată, din punct 
de vedere al reliefării carac
terului zbuciumat și nefericit 
interpretarea dată de Ion Bu- 
leandră personajului- Treplev 
n-a reușit să respire drama e- 
roului decît într-o prea mică 
măsură.

In ceea ce-1 privește pe in
terpretul lui Trigorin, acesta 
— George Mottoi — a dovedit 
o atentă preocupare pentru 
personajul său complex, pen
tru descifrarea fondului sufle
tesc al acestuia, dar afectând 
tot timpul aerul unui pictor 
decadent din zilele noastre, l-a 
sărăcit spiritual și deci l-a u- 
nilateralizat. Scenografia lui 
Mihai Tofan, corectă în prime
le două acte, mai puțin inspi
rată în actele 3 și 4 a lăsat 
impresia unui decor de servi
ciu, mai ales.

Revenind, la spectacol, sub
liniem încă o dată faptul că 
temerara întreprindere a 
Teatrului băcăoan, fără să ex
celeze, indică preocuparea 
jentru ținută a harnicului 
colectiv.

DINU SĂRARU 

și cîștigătorii: strungarul Va
sile Barbu, bobinatorul Tanior 
Abdurazah și studentul Bănică 
Pătrășchloiu, fost muncitor în 
fabrică.

Vineri — Afișul cultural a- 
nunța jurnal vorbit: „Noutăți 
tehnico-științifice". în aceeași 
zi 80 de muncitori — cursanții 
Universității populare — s-au 
întâlnit la club (lecția „Bogății
le patriei").

Antrenați la o activitate di
versă tinerii s-au obișnuit 
să-și exprime preferințele, să 
propună ei înșiși acțiuni sau 
măsuri organizatorice care sînt 
transcrise în planurile de vii
tor. Iată cîteva din cele mai 
recente propuneri ale lor :

Ing. B. FLORENȚA — vizite 
la expoziții și muzee, la locuri 
istorice, excursii continuate 
apoi în sălile clubului cu con
cursuri și călătorii imaginare 
pentru verificarea și sporirea 
cunoștințelor.

TRANULIS SPIRIDON — 
brigada artistică să vină mai 
des în sectoare. O dată pe săp
tămînă brigada să prezinte la 
stația de radioamplificare 
scurte programe care să re
flecte activitatea dintr-o sec- 
ție.

TANIOR ABDURAZAH — 
concursuri „Cine știe meserie, 
răspunde" și concursuri pe te
me muzicale, literare etc.

Propunerile tovarășului Ta
nior și ale altor tineri ne-au 
întărit convingerea că activi
tatea desfășurată la club poa
te contribui mult mai mult 
prin forme specifice la culti
varea gustului pentru frumos, 
întărind procesul de educație 
estetică. înființarea unor 
cercuri de prieteni ai artei (a 
cărui activitate ar putea urma 
exemplul valoros al „Prieteni
lor muzicii" de la U. M., Med
gidia), inițierea unor dezbateri 
colective pe marginea operelor 
de artă (după vizionarea unor 
spectacole, expoziții etc.) sînt 
obiective importante ce stau 
în fața organizatorilor cultu
rali, a comitetului U.T.M. pe 
întreprindere. Este necesară, 
de asemenea, o preocupare mai 
susținută pentru organizarea 
manifestărilor culturale în zi
lele de odihnă (sîmbăta și du
minica) în așa fel îneît ele să-i 
poată cuprinde pe toți tinerii 
fabricii.

VIORICA GRIGORESCU

O inițiativă 

a Muzeului 
regional Bacău 

aflam nu de mult la 
sediul gospodăriei colective 
din comuna Ștefan cel 
Mare, raionul Tg. Ocna. 
lntr-0 cameră alăturată bi
roului președintelui, un 
grup de colectiviști urmă
rea cu atenție cîteva plan
șe. Cutii special amenaja
te, cuprinzînd eprubete, 
frunze și scoarțe de pomi, 
insecte etc., întregeau mica 
expoziție care în chip foar
te sugestiv, prezenta prin
cipalii dăunători ai pomilor 
fructiferi.

Era o „expoziție volan
tă11 alcătuită, datorită unui 
colectiv de specialiști ai 
Muzeului regional care tre
cuse prin satul lor. Un co
lectiv care a instalat expo
ziția, a prezentat-o susți- 
nînd în același timp inte
resante conferințe.

Tînărul colectiv al mu
zeului regional este bine 
cunoscut în satele raionu
lui Tg. Ocna. O săptămînă 
de zile tinerii muzeografi 
Eugenia Antonescu, Con
stantin Șova și Viorel Că
pitanii, directorul muzeului, 
Iulian Antonescu, au stră
bătut satele raionului. A- 
cești pasionați cercetători 
și, după cum vedem, și 
popularizatori ai științei în 
mase, și-au propus ca în 
fiecare lună, o săptămînă 
s-o dedice satului (dovada 
și expoziția amintită ca și 
cea cu dăunătorii porumbu
lui de la Rîpile, ai copaci
lor de la Poiana Sărată și 
ai griului de la Valea Rea). 
Inițiativa este cît se poate 
de lăudabilă. Colectivul 
caută să cuprindă în fiecare 
raion localitățile mai înde
părtate, mai greu accesibile 
sau cele unde anumite pro
bleme ce intră în sfera lui 
de preocupări, trebuie te
meinic lămurite. Săptămînă 
desfășurată la Tg. Ocna s-a 
soldat cu acțiuni deosebit 
de interesante și importan
te. Alături de expozițiile 
volante legate de combate
rea dăunătorilor, plantelor 
și pomilor fructiferi, în trei 
sate ale raionului — la 
Căinț, Helegiu și Drăgu- 
șești — au fost prezentate 
colectiviștilor atractive ex
poziții de artă cu lucrări 
originale de pictură și de 
grafică sau reproduceri a- 
vînd ca temă : „Satul ro- 
mînesc în arta plastică" și 
„Nicolae Grigorescu". Tot
odată, muzeografii au sus
ținut la căminele culturale 
două simpozioane cu tema : 
„Din trecutul îndepărtat al 
regiunii Bacău", o seară de 
întrebări și răspunsuri.

Colectivul de specialiști 
de la Muzeul regional Ba
cău a inițiat „Săptămînă 
la sate" ca o activitate 
complexă în sprijinul prie
tenilor muzeului.

ȘERBAN RADULESCU



O simplă dovadă a pasiunii.

© în runda a doua 
a turneului zonal de 
șah de la Moscova 
partida centrală s-a 
disputat intre marii 
maeștri Holmov și 
Spasski. După cinci 
ore, jocul s-a între
rupt înti-o poziție în 
care Holmov avea

SPARTACHIADA DE IAR

două figuri ușoare pen
tru turn. La reluare, 
Holmov Și’a valorificat 
avantajul, obținînd 
victoria la mutarea 57. 
Gheller a suferit o 
nouă înfrîngere, de 
data aceasta cu albe
le, în fața lui Korci- 
noi. Intrînd în criză de

timp el a pierdut cali
tatea și apoi a cedat 
la mutarea 36. S-a ter
minat remiză partida 
dintre Stein și Suetin. 
în clasament conduce 
Holmov cu două punc
te. urmat de Suetin cu 
1,5 puncte.

O Echipele F. C. 
Liăge și Spartak Brno, 
s-au întîlnit în primul 
lor meci pentru sfer
turile de finală ale 
Cupei orașelor tîrguri 
la fotbal. Fotbaliștii 
belgieni au cîștigat cu 
scorul de 2—0 (1—0).

q Ziarul francez 
,,L’Equipe“ a publicat 
o suită de clasamen
te ale celor mai bune 
echipe din Europa, la 
diferite ramuri spor
tive. în numărul din 
16 februarie este pu
blicat clasamentul la 
caiac-canoe. Pe locul

întîi se află R. P. Ro- 
mînă, urmată de R.D. 
Germană, U.R.S.S., R.P 
Ungară și R. F. Ger
mană. în comentariul 
caye însoțește clasa
mentul se scrie: ,,Ca și 
R. F. Germană în ca
notajul academic, Ro
mânia a afișat o su
premație evidentă la 
caiac-canoe, în 1963, 
anul dominat de cam
pionatele mondiale de 
la Jajce. Romînii au 
recoltat majoritatea 
medaliilor de aur pe a- 
pele lacului Pliva, 
unde s-a manifestat din 
nou superioritatea e- 
chipajelor prezentate 
de țările din estul Eu
ropei.

Sportivii din R. P. 
Romînă sînt situați de 
asemenea, pe locuri 
fruntașe la handbal, 
volei rugbi și tir.

Campionii 
raionssJui Dej

Cei mai buni sportivi din ra
ionul Dej și-au disputat zilele 
trecute întiietatea, în finala eta
pei raionale a Spartachiadei de 
iarnă a tineretului. Din cei pes
te 30 000 de tineri și tinere care 
au concurat în prima etapă ră
măseseră în întreceri doar 160 
de concurenți. Sportivi din co
munele Poiana Blenchii, Be- 
clean, Vița, Recea, Cristus și, 
bineînțeles, din orașul Dej au 
oferit dispute foarte pasionante 
și — cum au fost cele de tenis 
de masă — spectaculoase.

Succesul organizatoric înre
gistrat în etapa raională a Spar
tachiadei de iarnă nu este în- 
tîmplător. încă înainte de în
ceperea competiției, comisia ra
ională a pus un accent deose
bit pe mobilizarea cit mai mul
tor tineri și tinere în con
cursuri. Activiștii U.T.M., în 
strînsă colaborare cu cei din 
asociațiile sportive au fost in- 
struiți temeinic în toate proble
mele care țineau de buna orga
nizare și desfășurare a Sparta
chiadei: cunoașterea regula
mentului competiției, pregătirea 
instructorilor sportivi din aso

ciații, sprijin și îndrumare con
cretă privind amenajarea baze
lor sportive, organizarea între
cerilor etc. Atragerea fetelor în 
întreceri a constituit un alt 
obiectiv care a stat în centrul 
atenției comisiei raionale de or
ganizare a Spartachiadei de 
iarnă. Rezultatul: din cei 30 024 
de participant la întrecerile 
primei etape, aproape 9 000 au 
fast tinere fete.

*
Șaizeci de gimnaști și gim

naste au executat cu multă mă
iestrie elemente dificile, răsplă
tite cu vii aplauze de numeroșii 
spectatori. „Solul", compoziția 
de la paralele inegale, „poduri
le" și „roțile laterale" executa
te cu dezinvoltură de elevele 
fruntașe Chira Suzana, Elena 
Zorger șî Barcsai Annamaria au 
entuziasmat spectatorii. Cam
pionii raionali: la echipe fete 
(15—16 ani) Școala elementară 
nr. 2; la echipe băieți (12—15 
ani): Școala medie nr. 2.

Tenis de masă. Juniori: Voso 
Zoltan (Știința Dej). Seniori: Ion 
Martonas (Someșul Beclean). 
Senioare: Eva Dozsa (Sănătatea 
Dej). Haltere 56 kg: Nagy Zol
tan (Știința Dej); 60 kg: Vasile 
Rus (Poiana Blenchii).

S. SPIREA

La atari: peste
19 000 de tine?!

Spartachiada de iarnă a ti
neretului a Stat în centrul 
preocupărilor asociațiilor spor
tive și organizațiilor U.T.M. 
din raionul și orașul Călărași. 
Astfel, asociațiile sportive au 
atras în 10 ramuri sportive 
peste 19 000 de tineri dintre 
care peste 7 000 fete. Zilele a- 
cestea în raion s-a încheiat și 
cea de a doua etapă a Sparta
chiadei. întrecerile s-au des
fășurat în 4 centre de comune 
și anume: Independența, Ro- 
șeți, Dragoș Vodă și Rosa.

Cele mai frumoase rezultate 
le-a obținut la gimnastică e- 
chipa școlii de 8 ani din co
muna Independența, la haltere 
colectivistul Constantin loan 
din comuna N. Bălcescu, la 
șah a cîștigat Valentin Șerban 
din comuna N. Bălcescu iar la 
trîntă Gheorghe Simlea din co
muna Independența.

ACHIM IONIȚĂ
tehnician U.C.F.S.

MĂRTURIA
OMENIEI

de Octav Pancu-Iași

spuneți-mi cum

Să nu cumva

scriu și eu zia-

u cu mult timp în urmă, pe un șantier, luasem 
parte la o așa numită „ședință fulger". Un vago- 
net al funicularului se înțepenise chiar deasupra 
unei prăpăstii — o gură neagră, înfricoșătoare, 
căscată în stîncă și căreia tin minte că localnicii 
îi spuneau „Hăul dracului" — și inginerul șef 
chemase de urgență vreo zece oameni cu care să

se sfătuiască ce-i de făcut pentru a nu se mai repeta întîm- 
plarea. Mi-a fost dat să aud atunci această replică a unui 
muncitor : „O să vedem noi pe urmă ce-i de făcut. Anim eu 
plec să mă urc pe cablu și după ce i-oi da drumul, ne întîlnim 
aici șă discutăm".

Altfel rostite, de alții rostite, aceste cuvinte le-am auzit și 
le-am citit în ultimele zile în nenumărate rînduri, ele consti
tuind ceea ce în limbaj gazetăresc, se intitulează „ecouri". 
„Ecouri" la articolul „Cazul" Ion Pribegeanu.

Primesc un telefon acasă la numai cîteva ceasuri de la apa
riția articolului :

— Aș vrea să... Chiar acum am terminat de citit în „Scîn- 
teia tineretului"... Iertați-mă, sînt foarte emoționată...

— înțeleg — caut s-o ajut — vreți să discutăm despre Ion 
Pribegeanu...

— A, nu, nu vreau să discutăm. O să discutăm mai tîrziu. 
Acum eu vreau să-l iau, vreau să-l creșc eu. Mă numesc Mi
oara Macrin, sînt desenatoare tehnică la „Electrofar", sînt eu 
însămi mama a doi băieți mari... Vreau să-l iau pe Ion la noi. 
O să facem totul ca să-l ajutăm... va putea învăța... avem și o 
pianină... sîntem o familie care ne respectăm și ne iubim... vara 
plecăm în excursii... băieții mei o să-l primească ca pe un 
frate... Mugurel al meu e student la „fizică"... o să-l învețe o 
mulțime de lucruri... Iertați-mă, vorbesc atît de deslînat... De 
aceea vă și rog să discutăm pe urmă. Acum, 
să fac să-l iau pe băiat la noi...

In aceeași zi, alt telefon :
— Vă rog să nu-mi dați o veste proastă... 

să-mi spuneți că pe Ion l-a luat altcineva...
— Vedeți, scopul urmărit de articol...
— Da, am priceput, mă întrerupe, vreau să 

rului, o să scriu chiar astă seară. Dar acum, spuneți-mi unde e 
băiatul. Vreau să-l cresc eu. Sînt profesoară, copiii mei sînt 
mari, la casele lor... adică, să nu înțelegeți greșit. Nu pentru 
că sînt singură vreu să_l iau pe Ion. Vreau să-l cresc, să-l 
educ, să fac din el un om adevărat, așa cum am făcut și din 
copiii mei. Vă rog... credeți-mă... mi-e greu să mai rostesc un 
singur cuvînt în plus. O să stăm de vorbă pe urmă. Acum...

A doua zi, alte telefoane și nenumărate scrisori. Cea semnată 
de soții Melania și Alexandru Cojocarii din Bușteni, str. Gri- 
viței nr. 23, începe astfel: „acum nu vrem să aducem argu
mente în plus, noi vă scriem pentru altceva... Ne oferim să-l 
luăm noi pe Ion... să-i dăm totul pentru ca să-și poată continua 
cursurile și apoi studiile... va învăța, va crește mare, și odată 
cu el va crește și sufletul lui în așa fel îneît va fi de mare 
folos patriei..." Constantin Avram, militar, a citit despre Ion 
Pribegeanu în timp ce se afla în Gara de Nord, așteptînd un 
tren. Pentru ca să scrie redacției tot ce simte în legătură cu 
acest caz, tot ce crede că trebuie de făcut ca el să nu se mai 
repete, s-a gîndit că mai are timp. în tren, cînd va ajunge 
la unitate... în minutele care i-au mai rămas însă pînă la ple
carea trenului, a cumpărat repede o carte poștală și pe carto
nul ei a așternut grăbit, cu teamă că i-o va lua altul înainte: 
„Am o rugăminte: faceți așa ca să pot crește eu pe acest copil. 
Nu sînt căsătorit, dar sînt sigur că viitoarea mea soție va fi 
de acord cu mine...". Directorul școlii nr. 64 din București, tov. 
Milea Ion s-a hotărît să se „înscrie la discuții" în paginile zia
rului, redactînd un lung articol din marea sa experiență de 
profesor și educator. Dar, cum mărturisește el însuși, „înainte 
de a înmuia tocul în călimară, mi-am luat o măsură de pre
vedere". S-a dus la procuratură și a cerut ca Ion Pribegeanu 
să-i fie încredințat lui, școlii pe care o conduce el...

Aș mai putea continua. Chiar în timp ce scriam aceste rîn
duri am mai avut o convorbire telefonică cu tovarășa Elena 
Dimiu, ingineră, care și-a exprimat rugămintea de a-i fi ei 
încredințat spre creștere și educație Ion, iar poșta a mai adus 
cîteva zeci de scrisori din provincie care dezbat acest caz, dar 
înainte de toate, semnatarii lor se oferă să devină părinți ai 
băiatului; propunîndu-și să participe la discuție ei cunosc — 
aproape toți — cu exactitate concluzia acesteia, ce se cere ge
neroasă, optimistă, plină de răspundere.

Băiatul nostru — spun al nostru răspunzînd tuturor celor 
ce au voit să se ocupe de el — se află la școala nr. 64 din 
București. In familia mare a internatului școlii a fost primit 
cu toată dragostea și căldura.

Simt cum deasupra tuturor acestor imagini răscolitoare 
prin umanismul, generozitatea și gingășia lor, atît de caracte
ristice vieții noastre, societății noastre, atît de tulburătoare 
prin forța lor de a zugrăvi profilul moral al omului de azi, de 
la noi, se suprapune, simbolic, chipul muncitorului întîlnit nu 
de mult, pe un șantier, și care, după ce s-a urcat Ia o înăl
țime de o mie de metri ca să desțepenească vagonetul funicu
larului, a intrat în biroul inginerului șef și a spus : „Acum, să 
discutăm. Să vedem cine e de vină, cine trebuie tras la răspun
dere, cum să facem ca de azi înainte lucrurile să meargă 
strună. Acum avem vreme. Funicularul, uite-1 merge I..."

i înt profesor de a-
i proximativ 15 ani.

O parte din timp 
l-am dedicat în ul
timii ani, scrierilor 

' despre și pentru co
pii. Sînt și părinte, 

i această întreită iden-Nu dezvălui .... _ 
titate pentru a ridica la cub com
petența pedagogică a cuvîntului 
meu pe marginea acestui „caz". O 
fac doar pentru a sublinia că um
bra ce a furișat-o în inima orică
rui dascăl a găsit și în inima 
mea ușile deschise. Toate ușile.

Nu neglijez niciuna din impli
cațiile acestui „caz", nu neglijez 
nici sentimentul de jenă — nu 
pur și simplu pedagogică ci cetă
țenească pe care l-am avut —, nu 
neglijez semnele de întrebare ce 
se ridică în jurul lui. Și totuși, 
doresc să scriu aceste rînduri ex- 
primîndu-mi, înainte de toate, 
mîndria de a face parte din a- 
cest front al dascălilor, colegii mei 
de profesie. Cunosc truda lor ne
obosită, frămîntările lor, știu că 
nu există dascăl a cărui inimă să 
ia vacanță sau recreație mare ori 
mică. Sînt făurarii schimbului de 
mîine, a vlăstarelor comunismu
lui în patria noastră, căci adulții 
anului 2 000 vor fi fost elevii 
noștri iar școlarii din 15 septem
brie. anul 2 000, copiii lor. Pulsea
ză în cugetul fiecărui dascăl, peste 
trimestre și cataloage, această le
gitimă mîndrie. Sînt oamenii care 
trăiesc clipă de clipă în viitor, în 
acest viitor comunist, oameni a 
căror persoană a l-a este neapărat 
la plural, oameni ce nu se împa
că cu ideea rebuturilor umane și 
aceste trăsături le înnobilează și 
luminează chipul. Tocmai de a- 
ceea și umbrele sînt mai vizibile 
pe chipul lor. Personal, mă mîn- 
dresc mai mult decît cu orice, 
tocmai cu faptul că în această 
neostenită bătălie a făuririi omu
lui de mîine, mi s-a încredințat 
nu o simplă „catedră" ci un post 
de luptă. Vorbesc acestor colegi. 
Sentinele, dascăli, activiști-părinți. 
întocmai ca unor ostași le simt 
bucuria victoriilor dar și amără
ciunea eșecurilor și care nici în
tr-un caz nici în altul nu iau „pe 
loc repaos". Să negăm că există 
și ațipeli? Că există și un fel de 
marșuri cu „somn în picioare"? 
N-ar folosi nimănui... Tocmai de 
aici nasc „cazurile".

De aceea îngăduiți-mi cîteva 
păreri tocmai despre aceste lacu
ne, despre cîteva „țări ale nimă
nui" — microscopice uneori — 
dintre tranșeele frontului nostru...

Cu ani în urmă, poate pe vre
mea cînd lui Ion Pribegeanu i se 
punea cravata roșie și băiețașul — 
„cazul" de acum — rostea înflă- 
căratele cuvinte ale angajamentu
lui solemn am fost și eu profe
sor la Școala 136. Nu l-am cunos
cut pe Ion Pribegeanu. Cunosc 
doar școala sau, mai precis, am 
cunoscut-o. De obicei, conform 
nomenclatorului, ne mulțumim cu 
identitatea cifrică a unei școli: 
nr. Z...18 ...136. De fapt, fiecare 
școală își are trăsăturile ei, exact 

Cu schiurila Jq P.lrlul Rece

11,15; 13,45- 16,15;
21,15), Melodia (9,30;
14; 16,15; 18,45; 21,15),

(14,30; 16,30; 18,30; 
Drumul Serii (15; 17; 
Seara prietenilor fil- 
Carpați (orele 19). La 

Union (16;

ca și un om, iar imatricularea lor 
este pur administrativă. Acum, 
după ce am profesat și în alte 
școli din același raion pot spune 
că am cunoscut școala ce purta a- 
cest număr, într-un moment de 
oboseală a ei. Școala trăise in
tense probleme gospodărești și le 
rezolvase. In curtea-groapă a școlii 
fuseseră cărate veste 1 000 de ca
mioane de pamînt, grădina deve
nise livadă cu sute de caiși ce 
rodeau, cu zeci de stupi, iepuri de 
casă; școala se radioficase, avea 
o stație meteorologică, un atelier 
perfect dotat, pian, mașini de 
cusut, hărți electrice... Văzută pe 
dinafară școala înflorea.. Și 
dinăuntru dacăXne referim la 
ventar. Dar copiii lîhcezeau. 
ce? Pentru că totul, aproape 
tul fusese opera colectivului
adulți. Copiii erau strînși pentru

7* 
in- 
De 
to-
de

a li se împărtăși decalogul gos
podarului: „Să nu mîncați caise 
crude (mai tîrziu nici coapte),~ să 
nu uniblați la pian, să nu zădă- 
rîți iepurii etc. Se făceau adevă
rate „cordoane sanitare" în acest 
sens. Da, acolo se dăduse o bătă
lie formidabilă. Dar a școlii ca 
edificiu, ca inventar. Visîndu-se 
la ziua cînd gropile din curte 

vor fi umplute, cînd fructele din 
grădină vor fi vîndute pentru a 
se cumpăra mașini de cusut, 
ș.a.m.d. nu s-a visat cred, la fel 
de intens la îmbogățirea și satis
facerea sufletului copiilor, la roade
le inimii lor. De ce? Socotesc, în 
afară de alte explicații, că orienta
rea ultragospodărească a unor 
conducători de școli ține și de un 
fel de „minimă rezistență". E mai 
ușor să te faci înțeles și secondat 
pe acest teren. E mult mai simplu 
să pui un profesor de serviciu 
sub caiși decît să-i „forțezi" pre
zența în conștiința elevilor. Da 
aici, printre altele, exagerarea 
unor directori (e adevărat, foarte 
puțini) — pînă la nesomn — 
pentru protejarea cu orice preț a 
parchetului din școală, a zugrăve
lii și clanțelor, în dauna organi
zării exact pe aceleași obiective 
a procesului educativ. Cîte consi
lii pedagogice nu prind miezul 
nopții din cauza clanțelor de la 
uși ? Cîte „măsuri monitoriale" nu 
se pun la cale și nu „se perfec
ționează" pentru protecția lor? 
Cunosc un conducător de școală 
care a urmărit ani de zile intra
rea și ieșirea din clasă a elevilor... 

cu mîinile la spate. De ce? Ca 
sa nu atingă pereții. Se trasase cu 
cretă o linie pe coridoare la un 
metru depărtare de pereți. „Gra
nița" era păzită cu strășnicie... Se 
cheltuia o uriașă energie a peda
gogilor școlii, evident nepedago
gic, căci în viață nimeni nu mer
ge după linii trasate cu cretă.

Există, e limpede, în asemenea 
cazuri extrem de rare, „resurse 
interne" ale muncii educative ce 
stau nefolosite. Sau, mai degrabă, 
un anumit, „funcționarism" inun
dă munca vie, de educație. Se mai 
află și cîte unii pedagogi care-și 
propun să satisfacă, în ge
nere, acele exigențe ce sînt con
trolabile, „la vedere": ore de di- 
rigenție, caiete personale, unele 
acțiuni cu dată certă... Dar nu 
totdeauna, nu atunci cînd nu de

ale unui caz
de Mircea 

Sîntimbreanu

pășesc limita obligației sprepășesc limita obligației spre a 
ajunge în zona necesarului, aces
tea sînt și certificate ale unei 
munci eficiente. Esența muncii pe
dagogului, de neînlocuit, de „ne
suplinit" constă tocmai în acel in
teres pătimaș dar științific pentru 
făurirea unui om al viitorului, în 
faptul că socotește absolut orice 
manifestare a elevilor săi ca pe o 
problemă a sa personală.

Dar o problemă personală a că
rei rezolvare prezintă în cele mai 
mici trăsături valori obștești. îmi 
amintesc de profesorul de istorie 
Roman Ion, de la Școala din co
muna Măgurele. In primul trime
stru al activității sale a organizat 
un cerc de istorie locală. In al 
doilea trimestru, din primăvară, a 
organizat cu copiii săpături arheo
logice pe malul Sabarului. La sfâr
șitul anului comuna Măgurele 
avea un muzeu cu sute de expo
nate 
unul __ ___ ...
comunei alături de Institutul ato
mic, picturile lui Tattarescu din 
biserica comunală, sau castelul 
cîntat de Eminescu în Scrisoarea a 
V-a. Și ghizii erau elevi, fii ai 
colectiviștilor din comună.

Știți cine n-a vizitat acest mu
zeu? Profesoara de matematică. 
Era navetistă. Așteptînd mașina 
se plîngea de indisciplina cîtorva 
din elevii ei.

— muzeu vizitat și azi ca 
din centrele de interes ale

— La mine se poartă impecabil, 
le lua apărarea profesorul Roman.

— Ehei, dumneata ești bărbat. 
Și pe urmă matematica nu-i is
torie...

— Cunosc și matematică, repli
ca profesorul. Matematica mile
niilor și secolelor n-are secret 
pentru ei...

— Or fi avînd simpatie pentru 
dumneata.

Apoi a luat mașina.
Simpatie ? Și de ce nu ? Copiii 

au o mare sensibilitate și genero
zitate sufletească și te proclamă 
simpatic pe alte criterii decît pe 
un actor de cinema. Poți fi per
fect sever, exigent, intransigent 
și... simpatic. Este reflectarea in
teresului pe care li-l porți, reflec
tarea propriei tale călduri sufle
tești.

Iar indisciplina de la matema-

cauze

tică ? Probabil reflectarea lipsei de 
interes a profesoarei pentru una 
din celt mai însuflețitoare acțiuni 
la care ei au fost atrași.

Se știe că pe profesor nimic nu 
trebuie să-l lase nepăsător. E greu, 
desigur. E greu să ai atenția me
reu împărțită dar și concentrată, 
e greu să intervii mereu, e greu 
să intervii de la aparența lucruri
lor spre rădăcina lor. Plici nu 
poate fi vorba de o robinsonadă 
în această privință. Cei mai buni 
profesori au, își creează, antre
nează aliați. In primul rînd pe 
elevii săi. Acești profesori — cei 
mai mulți — nu se mulțumesc să 
pună „responsabili cu disciplina" 
pe rînduri de bănci. Ei formează 
în fiecare clasă acel nucleu viu, 
izvor de opinii sănătoase, expri
mate spontan și nu numai sub 
impulsionare din afară, ocazională. 
Asemenea profesori pun la baza 
activității lor stimularea faptelor 
bune, frumoase, demne de genera
lizat. Și e firesc. Conturarea cu 
orice preț a unui „activ de nega
tivi* nu duce nicăieri.

— Ah, dacă n-ar fi X, Y și Z l 
oftează cîte un diriginte, aș avea 
o clasă model...

Eirește nu aceasta este reacția 0- 
bișnuită și desigur, nici cea bună. 
Fiecare elev poartă, e clar, matri
cola viitorului cetățean, părinte 
constructor. Pentru ca aceasta să 
nu fie niciodată dezonorată mun
cim zi de zi. Rezultatele bune — 
este știut — nu vin de la sine; 
se formează, se exersează, se că
lesc. Sîntem însă uneori dispuși 
să credem că dacă un copil are

Pași spre Lună : Patria (9;
; 13; 15; 17; 19; 21), Bucu

rești (9,30- 11,15; 13; 14,45; 17; 
19; 21), Excelsior (10; 12; 14.30; 
16,30; 18,30; 20,30), Flamura 
(10; 12; 14; 16; 18; 20). Omul 
cu ricșa — cinemascop : Repu
blica (9; 
18,45; '
11,45;
Cascada diavolului: Carpați 
(10; 12; 14; 16), Festival (10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15),
Grivița (10; 12; 14; 16; 18.15;
20,30),  Miorița (9; 11.15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15), Modern (9,30; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).
Era noapte la Roma — (am
bele serii) : Capitol (10; 13,15: 
16,45; 20), Feroviar (10; 13,15; 
16,30; 20), Aurora (10,15; 13,30; 
16,45; 20). Călătorie în aprilie : 
Victoria (10; 12,15; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), Luceafărul (15; 17; 
19; 21). Podul: Central (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
Cultural (18; 18,15; 20,30). In
culpatul „1040" î Lumina (de 

cravata roșie la gît avem de-a 
face cu o conștiință comunistă 
gata formată. De cîte ori uimirea 
unui profesor față de o abatere a 
copilului din fața sa nu se expri
mă cu aceste cuvinte :

„Ești pionier ! Nu ți-e rușine ?“
E mult prea sumar pentru un 

pedagog. O singură valoare edu
cativă ar putea avea aceste cu
vinte. Spuse de un pionier.

Profesorii nu fac abstracție de 
faptul că imensa majoritate a 
școlarilor noștri sînt pionieri. Și 
copii. Sînt cele trei trăsături ale 
ființei lor. Ce implică aceasta ? Că 
imensa majoritate a cadrelor, in
diferent de vîrstă, sînt profesori- 
instructori-părinți. Și atunci cum 
se explică totuși că există situații 
care dovedesc neintervenția ope
rativă și eficace a acestor factori ? 
Este, cred, vorba de o anumită 
reținere provenind nu din lipsa de 
pasiune ci de cunoaștere a vieții 
pionierești, a metodicei vieții de 
organizație. Consiliile pedagogice 
au în această privință nu odată 
un rol pur informativ : e informat 
(în cifre) asupra situației la în
vățătură, e informat (calenda
ristic) asupra unor acțiuni, 
ș. a. considerîndu-se că aces
tea sînt aspecte ce privesc pe 
instructorul superior. Există și 
un sfat al unității organizației de 
pionieri, cuprinzînd alături de di
rectori, cadre fruntașe, părinți, 
instructori. Mă tem însă că în 
multe cazuri în caietul de activi
tate a acestui sfat se află doar 
procesul-verbal de constituire. Și 
e păcat. Oare sfatul unității, a- 
devărat senat pionieresc, n-ar a- 
vea nimic să-i ceară unui pionier 
nedisciplinat ? Nimic să-i dea ? 
Nu cred că trecînd 
„sfat" lui Pribegeanu i 
fuzat excursia dorită.

E drept, se păstrează legătura cu 
familia. Dar și în privința aceasta 
mai sînt suficiente „resurse in
terne". Se mai întîmplă încă să 
vezi în cancelarie cîte un părinte 
stingherit:

— Dumneavoastră pe cine 
căutați ? — Pe tov. diriginte. — 
De la ce clasă ? — A V-a C... 
Profesorul devine subit curteni
tor. — Pentru ce elev ? — Io- 
nescu Radu. — A, dumneavoastră 
sînteți tov. Ionescu ? De cînd vă 
aștept. Eu sînt dirigintele, se re
comandă profesorul în fugă spre 
catalog. (De ce imediat spre acest 
„argument"; este el primul și ul
timul ? Nu cumva aceasta explică 
și de ce părinții elevilor mai slab 
pregătiți evită adesea convorbirile 
cu dirigintele ?)

Am vorbit despre aceste lacune 
cu sentimentul că de aici izvorăște, 
poate izvorî, umbra ce din 
cînd în cînd mohorăște chipul unui 
colectiv de pedagogi. Dar în ace
lași timp cu sentimentul că lumina 
ce pornește din fiecare școală are 
izvoare puternice, de nesecat, iar 
defecțiunile „pe rețea" pot fi și 
sînt lichidate prompt de acești 
eroici și nobili activiști ai lumi
nii, dascălii din patria noastră.

prin acest 
s-ar fi re-

la orele 10 la orele 14 rulează 
în continuare ; 16; 18,15; 20,30), 
Flacăra '
20,30),  
19; 21).
mului: 
vîrsta dragostei: 
18,15; 20,30). Program de filme 
pentru copii: Doina (orele 10). 
Privește înapoi cu mînie — 
rulează la cinematografele: 
Doina (11,30 ; 13,45; 16; 18,15;
20,30),  Popular (14,15; 16,30;
18,45; 21). Orașul proștilor; 
Frumoasa din pădurea ador
mită : Timpuri Noi (de la ore
le 10 la orele 21 rulează în 
continuare). Viață sportivă: 
Giulești (10; 12,30; 15; 17,45;
20) , Buzești (15; 18; 21), Arta
(15,30; 18; 20,30). Atențiune,
părinți I: înfrățirea între po
poare (13,30; 15,30; 18; 20,15). 
Dacia (9,30; 11; 13; 15; 17; 19;
21) . Rusalka — cinemascop : 
Bucegi (10; 12; 14; 16; 18,15;
20,^0), Floreasca (16; 18,15; 
20,45). Magazin film : Unirea

Și astfel se pregătește frumu
sețea orașului. în serele servi
ciului de zone verzi din „Par 
cui poporului“-Craiova se pre
gătesc încă de pe acum dife’ 
rite specii de plante ornamen
tale pentru înfrumusețarea ora
șului. Iat-o pe tînăra Maria 

Burdușel culegînd garoafe.
Foto, AGERPRES

Couperin 
și Vivaldi

După recitalurile de muzică 
preclasică în interpretarea u- 
nor cunoscute formații de mu
zică de cameră italiene care 
ne-au vizitat în ultimii ani, 
Casa de discuri „Electrecord" 
a difuzat zilele acestea o nouă 
imprimare cuprinzînd două lu
crări preclasice în tălmăcirea 
reputatului nostru violoncelist 
Radu Aldulescu.

DISCURI NOI

Prin fina lor muzicalitate, 
prin frumusețea formei lor, 
Piesele de concert pentru vio
loncel și orchestră de coarde 
de F. Couperin și Concertul 
nr. 9 pentru violoncel, orches
tră de coarde și clavecin al lui 
A. Vivaldi rămîn două repre
zentative opere ale preclasi- 
cismului.

Pătrunzînd spiritul lucrări
lor, Radu Aldulescu și orches
tra de cameră condusă de A- 
lexandru Șumski tălmăcesc cu 
profundă înțelegere 
conținutul emoțional 
tor interesante piese 
tante.

stilistică 
al aces- 
concer-

(16; 18; 20). Misterele Parisu
lui — cinemascop : Cosmos (16; 
18; 20). Hoțul din San Maren
go : Tomis (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) , Volga (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Lira (15; 17; 19; 
20,45), Pacea (16; 18; 20). A dis
părut o navă : Vitan (15; 17; 
19; 20,45). împărăția oglinzilor 
strîmbe : Munca (16; 18,15;
20.30) . Qivitoq : Moșilor (15,30; 
18; 20,30). Agatha, lasă-te de 
crime ! : Viitorul (14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). Gol printre lupi
— cinemascop : Colentina (16; 
18; 20). Cavalerul Pardaillan
— cinemascop: Progresul (15; 
17; 19; 21). Cartouche — cine
mascop : Ferentari (14; 16,15; 
18,30 20,45). A 12-a noapte: 
Cotroceni (15; 17; 19; 21), A- 
desgo (15,30; 18; 20,15). Medi
camentul care ucide — (am
bele serii) : Crîngași (16;
19.30) .



Așa se învață fizica: cu ca
ietul și cu creionul în mină 
în laborator, în fața apara
telor, experimentînd. în fo
tografie, un aspect din 
laboratorul de fizică al Șco
lii medii nr. 1 din Tg. Jiu.

Foto: N. STELORIAN

13 premiere
TIMIȘOARA (de la corespon

dentul nostru)
La Teatrul romîn de stat din 

Timișoara, a avut loc de cu- 
rînd, cea de a treia premieră 
din această săptămînă, drama 
lui Maxim Gorki: „Egor Bull- 
ciov și alții". Regia spectacolu
lui aparține lui Dan Nasta, iar 
scenografia este semnată de 
Doina AlmăȘan Popa. Din dis
tribuție fac parte, Ștefan Iordă- 
nescu, artist emerit, Geta An- 
gheluță, Radu Avram, Coca Io- 
nescu, Gilda Marinescu, Elena 
Simionescu, Elena Ioan și alții,

De la începutul stagiunii tea
trale și pînă în prezent, la Timi
șoara au fost prezentate un nu
măr de 13 premiere.

POPESCU LUCIAN — Km. 
Vîlcea.

Deoarece cărțile care vă in
teresează au apărut cu cîțiva 
ani în urmă vă sfătuim să vă 
adresați anticariatului din Ca
lea Victoriei (pasajul Crețu- 
lescu) sau anticariatului din 
str. Polizu nr. 2 București.

VALERIA DUMITRU — co
muna Ștefănești, raionul Leh- 
liu.

La examenul de admitere în 
anul I la facultățile de istorie- 
geografie din cadrul Institutu
lui pedagogic se dau probe la :

— Istoria Romîniei — scris 
și oral;

—y Geografia fizică și econo
mică a R.P.R. — scris ;

— Socialism științific — 
ral.

în total patru probe.

0-

DUMITRU NINA — Brăila.
Pentru prezentarea la exa

menul de maturitate trebuie 
să vă pregătiți la următoarele 
materii: literatura romînă 
(manualele pentru clasele 
VIII—XI), matematici (clasele 
X—XI), fizică (Electromagne
tism, oscilații și unde electro
magnetice, structura atomului), 
chimia organică, istoria Romî- 
niei, biologia generală (mate
ria studiată în clasa a Xl-a), 
limbi străine. Pentru examenul 
la noțiuni de marxism-leni
nism trebuie să pregătiți'ma
teria din clasa a X-a (econo
mia politică capitalistă, econo
mia politica socialistă) și ma
teria studiată, în clasa a Xl-a, 
(filozofie și socialism științific).

AVRAM MATEI Bucu
rești.

Enumerăm mai jos doar cî-

STUDENȚII
AGRONOMI

LA PRACTICA
CLUJ (de la corespondentul 

nostru). — Pentru studenții 
anului V de la Facultatea de 
agronomie, anul de studii s-a 
terminat., Urmează o perioadă 
de practică. Timp de 6 luni în 
G.A.C. și gospodăriile de stat, 
cunoștințele acumulate în fa
cultate vor fi consolidate. 110 
studenți clujeni își vor înce
pe la sfîrșitul acestei luni 
practica. Ei vor îndeplini 
munci de conducere, vor lucra 
ca ingineri agronomi ajutori, 
ca brigadieri și șefi de echi
pe, atît la cultura mare cît și 
în sectorul zootehnic. Conco
mitent cu practica, studenții își 
vor pregăti, pe baza cunoaște
rii problemelor specifice din 
unitățile unde își efectuează 
practica, lucrările de diplomă.

teva obiective industriale și 
sccial-culturale pe care le pu
teți vizita în excursia ce do
riți să o faceți în orașul Cra
iova : Uzinele „Electroputere", 
Uzinele de mașini și unelte a- 
gricole, Combinatul chimic, 
Combinatul alimentar Podari, 
în oraș sînt numeroase locuri 
ce suscită atenția. Muzeul de 
artă, Muzeul arheologic al re
giunii, vechea cazarmă, azi 
muzeu unde a fost judecat 
procesul înscenat conducători
lor luptelor din ianuarie-fe- 
bruarie 1933, Teatrul Național, 
care a împlinit 100 de ani de 
activitate, Filarmonica de stat 
„Oltenîa“, Ansamblul artistic 
de stat „Nicolae Bălcesou", 
Parcul poporului sînt doar cî
teva puncte de recreere ale 
craiovenilor.

ORĂȘTIE
La 10 februarie 1964. S.M.T. 

Orăștie a terminat reparațiile, 
planul îndeplinindu-se în propor
ție de 110 la sută la tractoare ca 
și la celelalte utilaje. Cel mai im
portant factor care a contribuit 
la terminarea cu 10 zile înainte 
de termen a reparațiilor a fost 
buna organizare a muncii meca
nizatorilor. De asemenea, la spo
rirea ritmului de lucru au mai 
contribuit și : aprovizionarea
locurilof de muncă la timp cu ma
teriale necesare, amenajarea unei 
băi de spălat piesele cu 60 jeturi, 
aducerea în stațiune numai, a

lajelor care necesitau un volum 
mare de reparații, celelalte repa- 
rîndu-se la sediile brigăzilor, în- 
lăturînd astfel transportările inu
tile.

Reparațiile la care au participat 
mecanicii de atelier precum și me
canizatorii ce aveau în primire 
tractoarele s-au efectuat în flux 
tehnologic. Datorită prelungirii 

‘ duratei de funcționare a motoarelor 
la tractoarele ce și-au îndeplinit 
norma de hantri acestora nu li 
s-au mai schimbat motoarele — 
io bucăți — executîndu-se la ele

doar reviziile t-șhpice, și reparațiile 
curente. Aceasta a diis la realiza
rea. unor eeon’oniii ■în.; valoare de 
50 000 lei.

Trebuie menționat că-în cadrul 
învățămîntului pșrvzpatehnic s-a 
pus un accent deosebit pe. cunoaș
terea mașinilor { lioi ntai ales de 
către tractoriștii1 tilterh Astfel au 
fost făcute un ■număr de demon- 
ștrații practice privind modul de 
fimpționhre al Semănătorilor de 
pcrrumb^:S.P.CT (foto nr. 1) pre
cum și al tractoarelor „Universal 
650", explicîndu-li-se mccanizato-. 
iilor’’ pe larg echipamentul elec-

tric al acestuia (foto nr. 2) ca și 
micile defecțiuni ce pot surveni 
în timpul mersului.

La începutul acestui an, aici la 
S.M.T. Orăștie, s-a dat în folo
sință clubul tractoriștilor care 
dispune de o sală de . proiecție 
cinematografică, bibliotecă cu *255 
cititori înscriși pînă acum (foto 
nr.' 3). Comitetul U.T.M. a organi
zat la club conferințe privind 
educația tineretului și conferințe 
pe teme științifice, audiții colec
tive la radio și televizor, concursuri 
de șdh/'Henis.

Angajamentul - cuvînt de onoare

în întrecerea socialistă
(XJrmare din pag. I)

pe fluxul tehnologic (matrițerii n-au pri
mit piese în-ritmul'de care avea nevoie) 
să se întîmpine unele greutăți. Tînărul 
trebuia ajutat. Mai ales că el nu lucrează 
de multă vreme pe această mașină. în- 
curajîndu-1 pentru strădania pe care o 
depune ca să-și realizeze sarcinile, se
cretarul organizației U.T.M. a interve
nit totodată pe lîngă conducerea secției 
pentru ca Meinhard să fie o vreme aju
tat de maistrul Ionel Meloni spre a cu
noaște și mai bine mașina. Grija orga
nizației U.T.M., aprecierea activității lui 
în fața colectivului i-au dat aripi tînă- 
rului, i-au stimulat și mai mult dorința 
de a învăța să stăpînească cît mai bine 

. mașina la care lucrează. în urma ajuto
rului primit el a reușit să recupereze ră- 
minerea în urmă, iar în prezent se nu
mără printre animatorii întrecerii din 
secție.

Iată și un alt exemplu.
La începutul lunii ianuarie, brigada 

condusă de matrițerul Mihai Bodnariuc 
s-a angajat să confecționeze o matriță 
peste plan. în prima decadă a lunii însă, 
brigada nu-și realizase sarcinile de plan, 
îndeplinirea angajamentului era astfel 
periclitată. Cei mai mulți dintre munci
torii acestei brigăzi sînt tineri. Grupa 
U.T.M. s-a întrunit atunci imediat și a 
analizat cauzele care au dus aici. S-a 
constatat că tocmai unii tineri erau aceia 
care nu-și realizaseră lucrările încredin
țate. Greutăți de aprovizionare nu 
aveau. în schimb piesele pe care trebu
iau să le execute cereau o mare atenție 
și precizie. Alexandru Hintz, de pildă, a 
și rebutat cîteva din ele. Firesc ar fi fost 
ca Hintz — care nu avea o experiență 
prea mare în munca de matrițer — să 
fi fost ajutat de ceilalți tineri din bri
gadă. Ei însă l-au lăsat să se „descurce" 
cum poate și — la sfîrșitul decadei — 
rezultatele obținute de el au cîntărit 
greu în balanță : brigada nu și-a reali
zat planul.

Grupa U.T.M. a criticat această atitu
dine și a încredințat lui Mircea Toader 
(muncitor de categoria a Vl-a) sarcina 
să-1 ajute pe Alexandru Hintz să-și îm
bunătățească munca. în urma acestei 
analize tinerii din brigadă au avut multe 
de învățat. Au înțeles că în întrecere 
toți membrii colectivului trebuie ajutați 
pentru a ține pasul cu cei mai buni. Au 
înțeles că aceasta este de fapt singura 
cale pe care întreaga brigadă — și nu 
numai cîțiva membri, ai ei — trebuie să 

• meargă pentru obținerea unor rezultate 
bune în întrecere. Fapt, de altfel, con
firmat chiar în experiența brigăzii: a- 
jutîndu-se între ei, împărtășindu-și unii 
altora experiența de muncă, membrii a- 
cesțui colectiv au reușit Să-și îndepli
nească angajamentul luat pe întreaga 
lună producînd peste plan două matrițe.

losește anumite metode care să-1 ajute în 
atingerea obiectivului propus. întrecerea 
este în esența ei o școală a muncii. Toc
mai de aceea este necesar ca experiența 
înaintată a fruntașilor să fie larg cunos
cută pentru a putea fi preluată de toți.

Organizația U.T.M. de la secția mo
toare a Uzinelor „23 August" — arăta 
Ilie Lăzărescu, secretarul comitetului 
U.T.M. — se ocupă cu deosebită grijă de 
generalizarea experienței înaintate în 
rîndul tinerilor.

Strungarul Cristea Ciobanu este cu
noscut în toată uzina pentru rezultatele 
obținute în producție. El este și unul din
tre autorii inițiativei întocmirii unui 
„plan personal" de organizare â muncii. 
Tocmai de aceea la mașina lui a fost or
ganizată o demonstrație practică.

„înainte de a începe o lucrare — spu
nea el — eu îmi alcătuiesc un plan amă
nunțit de organizare a muncii. In plan 
îmi prevăd totul: cum să-mi aprovizio
nez mai bine locul de muncă (adică îmi 
pun. pe hîrtie tot ce-mi trebuie pentru 
executarea lucrării pentru a nu face zeci 
de drumuri la magazie după scule și ma
teriale) ; cum să-mi așez sculele și docu
mentația pentru a le avea tot timpul la 
îndemînă ; cuțitele le așez în dulap în 
ordinea operațiilor pe care le am de 
executat, iar desenele le fixez într-un 
suport în fața mașinii pentru a le putea 
studia permanent".

Tinerii l-au urmărit apoi pe strunga
rul Cristea Ciobanu cum lucrează după 
un asemenea plan. Nu le-a fost greu 
să-și dea seama că „secretul" succeselor 
sale constă tocmai în această organizare 
a locului de muncă. Demonstrația a stîr- 
nit un viu interes. Foarte multi tineri au 
început să aplice inițiativa „planului 
personal". Și înainte de a aplica această 
inițiativă strungarii Ion Dumitru și Ion 
Marin își realizau sarcinile de plan. De 
cînd lucrează după metoda „planului 
personal" își depășesc în fiecare lună 
sarcinile de producție cu 20 la sută.

O parte din tinerii strungari lucrează 
la mașini cu comandă program. Unii din
tre ei nu reușeau să execute corect 
operația de strunjire prin copiere a pis- 
toanelor. Le-a venit atunci în ajutor de
monstrația practică pe care au făcut-o 
strungarul Mihai Malițc'ni și tehnologul 
Mircea Hovnanian. Și rezultatul a fost a- 
cela că tinerii au învățat cum să execute 
corect aceste operații complicate.

Generalizarea metodelor înaintate
face de către organizația U.T.M. pe căi 
multiple. Gazeta postului utemist de con
trol are o rubrică permanentă intitu
lată : „Din experiența evidențiaților". 
Atunci cînd tinerii obțin rezultate deo
sebite în producție, colectivul postului 
utemist de control editează foi volante 
care sînt difuzate în secție și în care se 
explică cum au fost obținute aceste re
zultate. într-o astfel de foaie volantă s-a 
vorbit nu de mult despre modul cum au 
lucrat tinerii Marin Alecu, Ion Rusu și 
Bastaru Dobre la montarea motorului cu 
seria 03233 — apreciat la bancul de 
probe cu calificativul „foarte bine".

Uneori nevoia de cunoaștere a rezul
tatelor valoroase, a metodelor înaintate 
aplicate în producție trece granițele uzi
nei. Tinerii din secția motoare au .parti
cipat anul trecut — prin grija organiza
ției U.T.M. — la numeroase schimburi de 
experiență organizate în întreprinderile 
din raion. Atunci cînd au .fost inițiate 
asemenea acțiuni la unele întreprinderi 
din țară („Tractorul", „Steagul roșu", 
Uzina metalurgică Sinaia) organizația 
U.T.M. a recomandat conducerii și un 
număr însemnat de tineri pentru a par
ticipa la aceste schimburi de experiență. 
Organizația U.T.M. s-a îngrijit de ase
menea ca la întoarcerea acestor tineri, 
din uzinele vizitate, ei să împărtășească 
și celorlalți cele văzute.

Generalizată operativ, pe căi multiple 
și interesante, experiența pozitivă con
stituie un ajutor de preț în îndeplinirea 
angajamentelor, este preluată și trans
misă din mînă în mînă ca o ștafetă.

se

Ce știu fruntașii
să aplice toți

Angajamente își ia.u în Întrecere sute 
de mii'de tineri.- Fiecare își organizează 
însă munca cum crede că e mai bine, fo-

nește orice tînăr — titlul de fruntaș. Este 
un titlu de mîndrie și stă in putinta ti
nerilor să-1 obțină. Cu o singură condi
ție : să se mențină în fiecare lună evi
dential în întrecere.

în secția sculerie a Uzinelor „Grivița 
roșie" lucrează 15 utemiști. 10 dintre ei 
și-au păstrat aproape în fiecare lună ti
tlul de evidențiat în întrecere. Despre 
felul cum au reușit acest lucru, a vorbit 
NICOLAE NEDELCU, organizatorul 
grupei U.T.M.

— Ne-am propus de la început ca un 
număr cît mai mare de tineri să obțină 
titlul de fruntaș. Acest lucru ne-a făcut 
să urmărim cu toată grija îndeplinirea 
angajamentelor. Conducerea secției ține 
evidenta îndeplinirii angajamentelor pe 
baza graficelor afișate la fiecare mașină. 
Aceasta ne ajută să cunoaștem perma
nent situația în întrecere a fiecărui tî
năr. Cu toate acestea, grupa noastră 
U.T.M. și-a făcut un obicei: la sfîrșitul 
fiecărei decade analizează stadiul reali
zării angajamentelor pe luna respectivă. 
S-ar părea că nu are rost să mai facem 
acest lucru din moment ce graficele ne 
spun care este situația. Și totuși are. Cu 
această ocazie noi aflăm ce greutăți au 
anumiți tineri și stabilim — împreună 
cu maistrul și șeful de echipă — ce 
anume trebuie făcut pentru îndeplinirea 
angajamentului, pentru recuperarea ră- 
mînerii în urmă atunci cînd e cazul.

în acest fel noi am reușit ca la sfîrși
tul, fiecărei luni mai toți tinerii să poată 
raporta îndeplinirea angajamentelor.

— La nivelul grupelor U.T.M. metoda 
aceasta o folosim și noi — a intervenit 
în discuție ȘTEFAN NEGREA responsa
bil cu producția și calificarea în comitetul 
U.T.M. al întreprinderii „Dîmbovița". 
Dar mai avem în vedere un lucru. Ti
tlul de evidențiat se acordă numai ace
lora care obțin rezultate, la sfîrșitul 
lunii, peste media realizărilor colectivu
lui din care fac parte. De aceea grupele 
U.T.M. s-au îngrijit ca tinerii să-și sta
bilească angajamente care să țină seama 
cît mai real de posibilitățile lor. în sec
ția traă-fețe, unde grupele U.T.M. au ur
mărit permanent acest lucru, peste 50 la 
sută din tinerii antrenați în întrecere au 
putut fi declarați în fiecare lună eviden
tial’.

Titlul de evidențiat poate fi păstrat 
lună de lună — după cum se știe — nu
mai dacă tinerii își îndeplinesc în mod 
ritmic sarcinile dc plan, angajamentele 
luate în întrecere. Noi am stabilit de 
aceea ca la sfîrșitul fiecărei decade 
membrii comitetului U.T.M. să se intere
seze în organizațiile de care răspund de 
situația îndeplinirii angajamentelor spre 
a putea interveni operativ acolo unde se 
constată că tinerii au anumite, greutăți.

Obișnuiam, de asemenea, ca după fie
care adunare de grupă sindicală să-i fe
licităm pe toți tinerii care obțin titlul de 
evidențiat. Aceasta se face fie la locul 
de muncă de către secretarii organiza
țiilor U.T.M., fie în mod public — în a- 
dunarite -generale U.TdVI. — "de secreta
rul comitetului U.T.M. pe întreprin
dere. în cinstea tinerilor care obțin cele 
mai bune rezultate în muncă se prezintă, 
prin grija comitetului U.T.M., emisiuni 
la statia de radioamplificare, programe 
ale brigăzii artistice de agitație. Alături 
de ajutorul pe care-1 primesc pentru în
deplinirea angajamentelor, aceste forme 
de activitate îi stimulează să muncească 
mai bine, să fie lună de lună în primele 
rînduri ale întrecerii socialiste.

Un titlu de onoare
si mîndrie

întrecerea este, în cele din urmă, o 
școală a pasiunii și perseverenței. La 
capătul ei se află un titlu la care rîv-

★

In rîndurile de mai sus am înfățișat 
cîteva metode din activitatea unor or
ganizații TJ.T.M. din Capitală pentru mo
bilizarea tinerilor la întrecerea socialistă. 
In alte organizații există desigur și alte 
metode, experiență deosebită. Invităm 
de aceea secretarii organizațiilor U.T.M. 
din fabrici și uzine, de pe șantiere, să 
arate ce metode folosesc pentru an
trenarea permanentă și cu bune rezul
tate a tinerilor în întrecerea socialistă, 
în scopul de a realiza astfel, un larg 
schimb de experiență.

Experiența înaintată -

nn bun al tuturor organizațiilor U.T.M.
n zilele de 15—16 
februarie a avut 
loc Conferința or
ganizației regiona
le Galați a U.T.M. 
Caracterizîndu -se 
printr-un profund

caracter de luciru, conferința 
a prilejuit o analiză temeini
că, multilaterală, a activității 
desfășurate de - organizațiile 
U.T.M., de tineretul din regiu
ne, sub conducerea comitetu
lui regional de partid, a orga
nelor și organizațiilor de 
partid. Lucrările conferinței 
au prilejuit totodată un rodnic 
și eficace schimb de experien
ță, au dezbătut cu maturitate 
sarcinile de viitor care stau în 
fața tineretului din regiune, au 
stabilit concret căile și meto
dele cele mai bune pentru în
făptuirea lor.

Cu multă atenție a fost ur
mărit de participants la Con
ferință, cuvîntul tovarășului 
CONSTANTIN SCARLAT — 
membru al C.C. al P.M.R., 
prim-secretar al Comitetului 
regional de partid Galați. 
Aprecierile făcute asupra 
muncii organizațiilor U.T.M. 
și a tineretului din regiune au 

J umplut de bucurie inima fie- 
! cărui. ..participant la conferin

ță? Așa cum au subliniat nu- 
, meroșl delegați în cuvîntul 

lor, aprecierile comitetului re- 
4 gîonal de partid,, constituie un 

puternic imbold pentru obți

nerea de noi succese în munca 
de înfăptuire a mărețelor 
sarcini trasate de partid, în 
munca de continuă înflorire și 
dezvoltare economică și cultu
rală a regiunii Galați.

După ce a arătat sarcinile 
care stau în fața organelor și 
organizațiilor U.T.M. în vede
rea mobilizării și mai active a 
tineretului la îndeplinirea 
planului de producție pe anul 
1964 în industrie și agricultu

Conferința organizației 
regionale Galați a U. T.M.
ră, pentru educarea tineretului 
în spirit comunist, pentru dez
voltarea la tineri a acelor tră
sături moral-politice proprii 
omului înaintat al zilelor 
noastre, tovarășul Constantin 
Scarlat a spus : „Comitetul re
gional de partid, își exprimă 
convingerea ca organizația re
gională de tineret vă mobiliza 
și mai activ tineretul la mun
că hotărîtă pentru înfăptuirea 
liniei politice a partidului nos
tru. pentru 'înflorirea patriei 
socialiste, pentru făurirea și 
dezvoltarea unui tineret vred

nic de măreția zilelor noas
tre1'.

★
Atît darea de seamă prezen

tată de tovarășul ZAHARIA 
CĂRBUNARU — prim-secre- 
tar al Comitetului regional 
U.T.M. Galați cît și delegații 
și invitații în cuvîntul lor au 
scos în evidența rezultatele 
bune obținute în mobilizarea 
tineretului din industrie la în
deplinirea sarcinilor de plan, 

în mărirea contribuției tinere
tului de la sate la obținerea 
unor producții sporite agricole; 
vegetale și animale, în întări
rea muncii organizațiilc»r 
U.T.M. din școli și .facultăți.

Reterindu-se la contribuția 
adusă de tinerii de Ia Șan tie-: 
rul Naval din Galați la înde
plinirea planului producției 
globale pe anul 1963, delegatul 
ION TĂNASE a împărtășit din 
experiența organizației U.T.M. 
in mobilizarea tineretului la 
îAdepHfilrea pianului, îmbună
tățirea permanentă a calității 

lucrărilor, creșterea producti
vității muncii și reducerea 
prețului de cost.

Dezvoltînd la tineri răspun
derea față de toate probleme
le șantierului, organizația 
U.T.M. a dat o atenție deose
bită mobilizării tinerilor la 
îmbogățirea permanentă a 
cunoștințelor profesionale. Gu 
sprijinul organizației U.T.M. și 
de sindicat conducerea între
prinderii a organizat 63 de 
cercuri de ridicarea calificării 
pe 28 de meserii, la care parti
cipă aproape 1 000 de tineri. 
Tinerii tehnicieni și desenatori 
au fost cuprinși în 5 cercuri, 
iar inginerii în alte patru 
cercuri cu o tematică adec
vat stabilită.

Faptul că organizația U.T.M. 
a analizat periodic eficacitatea 
practică a cursurilor de califi
care, că a desfășurat o largă 
muncă de popularizare a lite
raturii. tehnice de specialitate, 
a organizat numeroase con
cursuri „Cihe. știe meserie, 
cîștigă" etc.s a dus la îmbu
nătățirea simțitoare a calității 
muncii tinerilor.

. în conferință s-a apreciat 
făptui că, comitetul regional 
U.T.M. a analizat. îh repetate 
i’înduri principalele aspecte a 
activității tineretului în pro
ducție, lat: pe baza , măsurilor 
stabilite au fost formate colec
tive de activiști, do tovarăși 
specialiști care, ajutat eon- 

creț activitatea organizațiilor 
U.T.M. Conferința a cerut 
noului comitet regional ales să 
extindă consfătuirile organi
zate în colaborare cu sindica
tul pentru generalizarea expe
rienței înaintate, spre a dez
volta la tineri interesul pentru 
însușirea și aplicarea în pro
ducție a cuceririlor științei și 
tehnicii moderne.

Cu mult interes a fost ascul
tat în conferință ciivintul to
varășului ANTON LUNGU — 
delegat din partea organizației 
U.T.M, a Combinatului side
rurgic Galați. Urmînd exem
plul comuniștilor, tinerii con
structori și-au adus o contri
buție mărită la realizarea în 
1963 a planului de producție 
în toate întreprinderile șan
tierului în proporție de 101. la 
sută și la darea în termen în 
funcțiune a unor importante 
obiective industriale și social- 
culturale.

Atît tovarășul Anton Lungu 
cît și Nicolae Dumitru de la 
I.S.C.M.-Brăila s-au referit la 
sarcinile de mare răspundere 
și la angajamentele luate de 
constructori, subliniind necesi
tatea ca organizațiile U.T.M. 
de pe șantiere să-și concentre
ze întreaga muncă politică 
și educativă în direcția mobi
lizării și mai active a tinere
tului la înfăptuirea, angaja
mentului de a realiza în ter
menele stabilite, obiectivele 
planificate.

Așa după cum ș-a subliniat 
în conferință, organizațiile 
U.T.M. trebuie să-și facă un 
titlu de mîndrie din mobili
zarea- tineretului la darea în 
folosință în termen și înainte 
de termen a acestor, importan
țe obiective.

Comitetul regional U.T.M. a 
fost criticat pe bună dreptate 
de tovarășul COST1CA STOI
CA — prim-secretar al Comi
tetului orășenesc U.T.M. Ga
lați, de PAVEL DANILOV de 
la întreprinderea 1 Construc

ții, pentru ajutorul slab acor
dat organizațiilor U.T.M. de 
pe șantiere, în special în di
recția sprijinirii tinerilor con
structori pentru a se califica 
și a-și ridica necontenit pre
gătirea profesională la nivelul 
tehnicii înaintate folosite pe 
șantierele gălățene.

în fața noului Comitet re
gional, a comitetelor raionale 
și orășenești, a organizațiilor 
de bază U.T.M. din industrie
— s-a subliniat în conferință
— stă sarcina mobilizării și 
mai active a tineretului la în
deplinirea ritmică și la toți 
indicatorii a planului de pro
ducție pe anul 1964, in
tensificarea muncii politice 
de întărire a disciplinei tine
retului în producție, de ridi
care a calificării profesionale 
a tinerilor. Cea mai mare 
atenție trebuie acordată mobi
lizării tuturor tinerilor mun
citori, ingineri, tehnicieni, la 
îndeplinirea angajamentelor 
însuflețitoare pe care și le-au 
luat colectivele din între
prinderi în cinstea măreței 
sărbători — a XX-a aniversa
re a eliberării patriei noastre.

★
Un loc important în dezba

terea conferinței l-a ocupat 
munca desfășurată de organi
zațiile U.T.M. de la sate pen
tru mobilizarea tineretului la 
obținerea unor producții spo
rite agricole vegetale și anima
le, preocuparea organizațiilor 
U.T.M. din G.A.C. pentru creș
terea conștiinței socialiste a 
tineretului, activitatea organi
zațiilor U.T.M. pentru sprijini
rea tinerilor lucrători din 
G.A.S. și S.M.T., a tinerilor co
lectiviști, în vederea însușirii 
unor bogate cunoștințe agro
zootehnice și a aplicării lor în 
viață.

Conferința a stabilit, prin 
măsurile adoptate, principalele 
căi și mijloace prin care orga
nizațiile U.T.M. pot să spo
rească aportul lor în mobili

zarea tineretului la întărirea 
și dezvoltarea continuă a uni
tăților socialiste din agricul
tură.

Cum era și firesc, conferința 
a dat o atenție deosebită acti
vității organizațiilor U.T.M. 
din G.A.S. și S.M.T. In 
conferință a fost ascultat cu 
interes cuvîntul tovarășei 
CLEOPATRA RIDICHE, de la 
G.A.S. Dunărea — raionul 
Brăila. „Organizația U.T.M. — 
a spus vorbitoarea — prin ac
tivitatea ce o desfășoară a con
tribuit efectiv la creșterea ren
tabilității unității noastre. 
La începutul fiecărui an, cu 
prilejul dezbaterii cifrelor de 
plan, tinerii vin cu propuneri 
și angajamente concrete pri
vind realizarea și depășirea 
planului de producție. Apoi 
organizația U.T.M. își stabi
lește sarcinile ce-i revin, se 
ocupă de îmbunătățirea cuno
ștințelor profesionale ale tine
rilor, iar în preajma fiecărei 
campanii agricole discută în 
cadrul unor adunări generale 
U.T.M. măsurile menite să 
ducă la reușita lucrărilor cam
paniei, analizează cum își în
deplinesc tinerii angajamente
le luate și popularizează, re
zultatele cele mai bune obți
nute în executare^ unor lu
crări de bună calitate și în 
timpul optim. Iată cîteva din 
rezultatele obținute de gospo
dăria noastră și la care tinere
tul și-a adus o mare contribu
ție: 4 445 kg grîu la hectar, 
4 635 kg porumb boabe la 
hectar. 3 330 litri lapte pe cap 
de vacă furajată".

S-a vorbit cu multă căldură 
în conferință despre munca 
plină de abnegație, despre 
eforturile deosebite depuse de 
harnicii mecanizatori, în ma
rea lor majoritate tineri, pen
tru realizarea de aătee gospo
dăriile colective a unor pro
ducții sporite. Stațiunile de 
mașini din regiune și-au rea
lizat în anul trecut planul de 

producție în proporție de 
107,6 la sută și au redus pre
țul de cost cu 4,1 la sută față 
de anul 1961. In conferință, o 
experiență interesantă în 
munca cu tinerii tractoriști a 
adus-o tov. MANEA CIOBO- 
TARU, de Ia S.M.T. Pechea. 
El a vorbit pe larg despre ac
tivitatea grupelor U.T.M. din 
brigăzile de tractoare, despre 
modul în care îndrumă comi
tetul U.T.M. munca tinerilor 
tractoriști. în timpul campa
niei agricole se dezbat cele 
mai importante probleme ale 
muncii, ale calității lucrărilor 
efectuate de tineri: a devenit 
un obicei ca seară de seară, 
organizatorii grupelor U.T.M., 
împreună cu șefii de brigadă 
să participe la planificarea în 
G.A.C. a lucrărilor agricole 
cunoscînd astfel de seara ce 
anume au de făcut a doua zi. 
S.M.T. Pechea se situează 
printre stațiunile de mașini 
fruntașe în regiune, iar recol
tele obținute de G.A.C.-urile 
deservite sîn-t printre cele mai 
mari din raionul Galați. „Noi 
sîntem gata — spunea tov. 
Ciobotaru — să ieșim cu toate 
cele 123 de tractoare, 120 de 
pluguri, 80 de semănători și 
celelalte utilaje agricole la lu
crările campaniei agricole din 
primăvara acestui an".

Numeroși delegați, în cu
vîntul lor, au venit’ eu o sea
mă de sugestii pentru îmbună
tățirea în viitor a activității 
organizațiilor U.T.M. din gos
podăriile colective.

Relata în conferință tovară
șul GHEORGHE CHEHAIA. 
din comuna Băleni — raionul 
Bujoru fapte care dovedeau 
cu cită dragoste și hărnicie 
muncesc tinerii colectiviști 
pentru ca gospodăria lor colec
tivă să obțină succese clin ce 
în ce mai mari. S-a realizat 
anul trecut 2 400 kg porumb 
boabe la hectar în medie pe 
gospodărie. La aceasta au 
contribuit și ceî peste 000 ti-
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Întreprinderea forestieră Tg. 
Jiu. Muncitorii sectorului 
Valea Jiului au produs In 
luna Ianuarie Însemnate can
titățl de lemn de mină, lemn 
construcții rurale, mangal 
de bocșe, lobde industriale 

lemn de foc peste plan, 
fotografie: echipa condir 
de Vasile Bibol, lucrînd
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Pregătiri pentru

însămîntările
de primăvară

In gospodăriile agricole de 
stat din țară, se fac în aceste 
zile intense pregătiri pentru 
ca fnsămînțatul culturilor de 
primăvară să se facă la timp 
și la un înalt nivel agrotehnic. 
O atenție deosebită se acordă 
pregătirilor pentru obținerea 
în acest an a unor recolte bo
gate de porumb.

Din situația Trustului Cen
tral Gostat reiese că pregătiri
le se află intr-un stadiu avan
sat. Gospodăriile agricole de 
stat primesc în aceste zile ul
timele cantități de porumb de 
sămînțâ de la stațiile de cali- 
brare. Reparațiile la mașini șl 
tractoare au fost executate în 
proporție de peste 90 la sută. 
La trusturile locale Gostat se 
face în momentul de față in
struirea directorilor, ingmeri-

tor șefi agronomi și mecanici 
din gospodăriile de stat cu pri
vire la măsurile ce trebuie 
luate pentru executarea însă- 
mînțării porumbului la un 
înalt nivel agrotehnic și ob
ținerea unor producții mari la 
hectar.

în trusturile în care s-a ter
minat pregătirea cadrelor de 
conducere din gospodării a în
ceput instruirea brigadierilor 
de cîmp și mecanicilor cu în
treținerea mașinilor.

în curînd va începe instrui
rea practică a mecanizatorilor 
care vor lucra la însămînțatul 
porumbului. Concomitent cu 
aceasta în gospodăriile agri
cole de stat se fac ultimele 
verificări și se probează ma
șinile de semănat porumb.

(Agerpres)
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o noua instalație pentru ploaie
PRIN UNIVERS, !N CNUENREN VIEflI.

artificiala

HOTĂRÎRILE
PRIND VIAȚĂ

(Urmare din pag. I)

Irigarea culturilor, 
asociate cu folosirea 
îngrășămintelor mine
rale, exclude practic 
dependența recoltei de 
capriciile naturii.

La rezolvarea aces
tei sarcini contribuie 
noua mașină pentru 
ploaie artificială cu 
rază mare de acțiune 
„Raduga" („D.D.N.- 
50“), realizată la In
stitutul unional pen
tru construcția de 
mașini agricole 
(U.R.S.S.).

Instalația poate fi 
remorcată de un trac
tor și se deosebește de 
mașinile existente de 
irigat prin indicii săi 
tehnico-economici ri
dicați.

Instalația pentru 
ploaie artificială are o 
țeava cu 2 capete, 
principal și secundar. 
Capul principal asi
gură irigarea suprafe
ței periferice, iar cel 
secundar a suprafeței 
interioare a cercului 
în care se află insta
lația.

îngrășămintele mi
nerale sînt introduse 
în sol o dată cu iri
gația. îngrășămintele 
sînt turnate într-un 
rezervor legat la con
ducta de apă printr-o 
aspiro-respingatoare.

In comparație cu 
instalația pentru ploaie 
artificială „D.D.N.- 
45", fabricată în pre
zent. productivitatea 
instalației „Raduga" 
este mai ridicată cu 
65 la suta, costul iri
gării este cu 30 la 
sută mai scăzut.

Genlul omenesc a spart cer
cul de fier al gravitației te
restre. Nave cosmice din ce 
în co mai perfecționate își în
crucișează zborul în depărtări 
pe care, pînă mai ieri, numai 
telescoapele îndrăzneau să le 
scruteze. Asemenea zboruri 
nu fac decît să apropie ziua 
cînd înșiși oamenii vor des
cinde pe îndepărtatele plane
te.

PÎNĂ ÎN MOMENTUL IN 
CARE OMUL VA PĂȘI PE 
PLANETELE SISTEMULUI 
NOSTRU SOLAR ESTE 
OARE POSIBILĂ CUNOAȘ
TEREA SIGURĂ DE CĂTRE 
OM A EVENTUALELOR

care are drept scop evidenție
rea activității bacteriene.

înainte de a trece mai de
parte, sînt necesare unele 
precizări. în astfel de labora
toare cosmice sînt analizate 
doar* organisme dintre cele 
mai primitive. Existența aces
tora este însă un indiciu si
gur asupra posibilității dez
voltării vieții în forme mai 
complexe.

în cazul de față, în camere- 
de reacție — în eventuali-le

în cazul „detectorului cu ban
dă* proteinele existente în 
corpurile bacteriene ar provo
ca apariția benzii respective, 
iar variația de iluminare ar 
fi detectată tot printr-o celu
lă fotoelectrică.

Numeroase asemenea labo
ratoare automate au fost 
maginate și construite de 
tre savanți.

„ORDP"-ul, de pildă, 
conceput pornindu-se de la

i- 
că-

este

TÂM0 ÂEUiÂN
Constructorii de a- 

vioanc slovaci sînt 
autorii unei noi avio- 
nete care poate fi fo
losită ca taxi aerian și 
ca mijloc de trans
port aerian a unor 
încărcături mici. Avîo- 
ncta este destinată

pentru cinci pasageri, 
are doua motoare cu 
o putere de 210 c p 
fiecare. Lungimea sa 
este de 8,6 m, deschi
derea aripilor — 12 

greutatea 1200
kg, tonajul 625—700 

viteza maximă

m;

kg.

310 km/h, iar raza de 
zbor de 1700 km. 
Pentru decolare este 
suficientă o pistă cu o 
lungime de 220 m. 
Dacă se utilizează o 
elice cu trei palete, 
atunci rulajul de de
colare poate fi redus 
pînă la 160 rn.

Mașină de scris fără panglică
Prin elaborarea unui 

sortiment de hîrtie, 
care conține microcap- 
sule cu un lichid spe
cial, se pot realiza la

o mașină de scris 0- 
bișnuită. fără 
tușată, pînă la 12 
pii. Prin lovirea

terei la mașina de 
panglică scris lichidul părăsește 

microcapsulele și 
senează litera.

co-
li-

de-

Un fenomen IBOU

antostabîBîzarea teDinsea

Un colectiv de oa
meni de știință de la 
Institutul dc Fizică al 
Academiei de Științe 
din R. S. Cehoslovacă 
a descoperit un feno
men nou — așa-numi- 
ta autostabilizarc ter
mică.

Cercetătorii au de
monstrat că pentru în
călzirea cristalului 
fcroelectric — trigli- 
cinsulfat pînă la punc-

tul Curie {aproxima
tiv 5O°C) se poate fo
losi un cîmp de înalta 
frecvență. Mai tîrziu, 
cristalul se încălzește 
singur și păstrează au
tomat această tempe
ratura, independent de 
variațiile de tempera
tură ale mediului în
conjurător.

Descoperirea auto- 
stabilizării termice a 
permis eliminarea de-

pendenței, inevitabile 
pînă în prezent, a 
proprietății materiale
lor feroelectrice dc 
temperatura mediului 
înconjurător.

La sus-menționatul 
institut, din cristal dc 
triglicinsulfat s-a con
struit un așa-numit 
element dielectric ne
linear termoautosta- 
bilizat

~ EVENTUALELOR 
FORME DE VIATĂ — SAU 
MĂCAR A ÎNSĂȘI EXIS
TENȚEI ACESTEIA — PE 
PLANETELE AMINTITE ?

Oamenii de știință răspund 
în mod afirmativ la această 
întrebare. Ei au proiectat și 
construit aparate automate 
care, lansate de la bordul u- 
nor nave cosmice în interiorul 
unor capsule, ar putea depista 
o activitate biologică cît de 
primitivă, care ar exista pe 
suprafața planetei respective. 
în fond, aparatele amintite 
s-ar comporta ca niște labo
ratoare în miniatură, auto
matizate, capabile să dea de 
știre observatorilor pămînteni 
despre existența vieții.

Un astfel de aparat — în 
a cărui eficacitate cosmobio- 
logii își pun mari nădejdi — 
este „MULTIVALORUL". A- 
vînd greutatea de jumătate 
kilogram și forma unei ciu
perci, „multivalorul" este un 
adevărat laborator automati
zat.

Cum funcționează 
„detector de viață* ?

Materialul de analizat în 
minusculul laborator cosmic 
— praful provenind din solul 
planetei — este aspirat în in
teriorul aparatului prin picio
rul „ciupercii*, filtrat de e- 
ventualele impurități- și in
trodus în așa-numitele „ca
mere de reacție*, situate în 
partea sa superioară.

Apoi, automat, în fiecare 
din cele 15 camere de reacție 
este introdus un solvent care 
dizolvă substanțele existente 
în praf. Din acest moment, 
începe „reacția* propriu-zisă,

• De ce sînt necesare „detectoarele"
• ORDP-ul și cromozomii
e O „vizionare" biologică de Ia 

milioane km depărtare

acest

tatea în care în solul planetei 
există bacterii — începe să 
se desfășoare o activitate bio
logică. Cu acest prilej, în me
diul înconjurător apar unele 
enzime bacteriene de tipul 
fosfatazelor.

Apariția fosfatazelor repre
zintă un moment hotărîtor în 
funcționarea laboratorului 
cosmic. Ele fac ca mediul ca
merelor de reacție să devină 
fluorescent. Apoi, o celulă fo
toelectrică măsoară cantitatea 
de fluorescență, iar un calcu
lator electronic — „informat" 
asupra proceselor care se des
fășoară — „hotărăște" în cele 
din urmă asupra existenței 
sau inexistenței vieții. In 
sfîrșit, știrile sînt trimise spre 
pămînt.

Un alt aparat, numit „de- 
: tector cu bandă" este desti
nat, pare-se, cercetării plane
telor Venus sau Marte. Con
struind acest „laborator*, oa
menii de știință au pornit de 
la principiul că viața, structu
ra biologică a corpurilor ce
rești amintite, este construită 
pe baza compușilor proteici. 
El ar avea deci „sarcina* de a 
pune în evidență și a semna
liza existența proteinelor.

Modul său de funcționare 
se bazează pe o reacție chi
mică. Dacă substanța proteică 
este introdusă într-o soluție 
conținînd compuși pe bază de 
cianină, rezultă o asemenea 
reacție care are drept urmare 
apariția unei benzi de absorb
ție caracteristice — banda J.

ideea că în structura cromo
zomilor tuturor ființelor vii 
cunoscute pînă astăzi se gă
sește acidul dezoxiribonucleic. 
Prin însăși structura sa chi
mică, acesta este capabil să 
se autor epr o ducă. De aceea, 
semnalarea prezenței sale 
extraterestre ar echivala cu 
însăși-existența vieții.

„Vidiconul-microscop" pre
zintă avantajul de necontestat

al vizionării directe — de la 
distanțe uriașe — a unor for
me elementare de viață. Su
puse puterii de mărire a unui 
mic microscop, imaginile e- 
ventualelor microrganisme 
existente pe planete îndepăr
tate ar putea fi trimise spre 
pămînt prin intermediul u- 
nei camere de luat vederi, de 
tip vidicon și examinate pe 
ecranul unor televizoare spe
ciale.

Exemplele enumerate nu e- 
puizează însă toată gama po
sibilităților de detectare a 
vieții în univers sau, cel pu
țin, pe planetele sistemului 
nostru solar.

După cum, formele de viață 
existente pe pămînt nu re
prezintă singurul mod de ma
nifestare a activității biologi
ce. S-ar putea ca, pe alte 
corpuri cerești, în condiții cu 
totul diferite de cele terestre 
fluorul să ia locul oxigenului, 
sau siliciul pe cel al carbonu
lui — în cadrul combinațiilor 
organice. Sigur este însă fap
tul că cercetătorii în domeniul 
cosmobiologiei vor găsi mij
loacele pentru a pune în evi
dență și manifestările vitale 
ale unor astfel de organisme 
diferite de cele pămîntene.

ales în această perioadă, lo
cul numărul unu.

încă în toamnă, odată cu a- 
răturile adinei executate pe 
întreaga suprafață s-a încor
porat sub brazdă superfosfat 
în doze de 200—300 kg la hec
tar pe o suprafață de 2 100 de 
hectare. în momentul de față 
acțiunea continuă. Acum, pe 
ogor se împrăștie azotatul în 
doze de 150—200 kg la hectar. 
A fost efectuată această lu
crare pe o suprafață de peste 
500 de hectare. Se împrăștie 
cu mașinile și manual. Fiind 
vorba de un teren din baltă, 
parcelă de parcelă diferă ca 
fertilitate, deci cantitățile tre
buie schimbate mereu, fără a 
încălca nici cel mai mic amă
nunt privind aplicarea între
gului complex de reguli reco
mandate de agrotehnică. Pen
tru aceasta un număr mare de 
tineri au fost mobilizați zi de 
zi la transportul, cu remorcile, 
atît al îngrășămintelor chimi
ce, cît și al celor naturale. U- 
temiștii mecanizatori: Petre 
Visalom, Costică Vișan, Bică 
Manole, Ion Borcea, Ion Bră- 
tianu, Niță Z. Radu, Ion Petra 
și alții, simțindu-se răspunză
tori de soarta recoltei acestui 
an, încarcă îngrășămintele, le 
transportă și le împrăștie, a- 
lături de lucrătorii zilieri, pe 
cîmp. Cu îngrășăminte natu
rale e prevăzut să se fertili
zeze suprafața de 550 de hec
tare. Pînă acum au fost fer
tilizate peste 400 de hectare, 
fiecare hectar primind o doză 
de 20 tone. La această muncă 
au fost mobilizate 20 de re
morci și un număr corespun
zător de tineri lucrători.
Secretarul comitetului U.T.M., 

Manea V. Manea, ia parte în 
fiecare seară la ședința con
ducerii gospodăriei, unde se a- 
nalizează ceea ce s-a făcut în 
cursul zilei și se stabilește pla
nul de desfășurare a acțiuni
lor din ziua următoare. în 
funcție de cerințele aictate de 
rezolvarea celor mai impor
tante probleme de producție, 
membrii comitetului mobili
zează forțele tinerilor. Astfel 
tinerii au adus de la stațiile 
de calibrare din Călărași și 
Urziceni întreaga cantitate de 
sămînță de porumb din soiuri
le : HD 409, H D 405 și HD 311. 
îndată brigadierii, printre care 
utemiștii George Nica, Alex. 
Stoica, Dumitru Șandru au și 
trecut la verificarea seminței 
ca să-și stabilească discurile

de la distribuitoarele semănă
torilor.

Și in secția mecanică 
se pregătesc recoltele

Cu toate că mulți tineri me
canizatori sînt .mobilizați acum 
la lucrările amintite, specifice 
acestei perioade, nu sini ne
glijate reparațiile, punerea la 
punct a întregului utilaj a- 
gricol. Mecanicii sînt grupați 
în echipe, pe specialități. Din 
fiecare echipă fac parte 3-4 
mecanici de atelier. Unele e- 
chipe repară tractoarele, pe 
ansamble, altele semănătorile, 
plugurile, agregatele de irigat, 
etc. Au fost reparate toate cele 
95 pluguri, cele 19 semănători 
de păioase, cele 80 semănători 
de porumb și cele 27 grape cu 
discuri, cele 20 grape cu colți, 
cele 40 cultivatoare și urmea
ză ca, ulterior celor 5—6 trac
toare, din cele 107 existente 
în gospodărie, să li se facă ul
timele reparații parțiale.

Organizația de bază U.T.M. 
din secția mecanică, a antre
nat toți tinerii la întrecerea 
socialistă — organizată între 
cele 17 brigăzi — a urmărit 
îndeaproape, zilnic, modul 
cum își îndeplinesc tinerii sar
cinile de producție, reflectînd 
activitatea acestora Ia gazeta 
de perete ca și la postul ute- 
mist de control. Toți acești 
factori, ca și cei amintiți mai 
sus, au concurat la executarea 
unor lucrări de reparații de 
calitate. Numai cu tractoare 
bine puse la punct tinerii me
canizatori își vor putea înfăp
tui angajamentele luate pri
vind : reducerea costului orei 
de funcționare a tractorului 
cu 3-4 lei, reducerea timpilor 
morți din exploatarea tracto
rului, reducerea deplasărilor 
în gol, iar prin întreținerea 
corectă și îngrijirea atentă a 
motoarelor, să le prelungească 
durata de funcționare între 
două reparații cu 250—500 ore 
față de cifra planificată. In
tr-un an fiecare tractorist va 
cîștiga un ciclu de reparație 
prin care va economisi 5 000- 
7 000 lei.

Plonuri și realizări
la zootehnie

AD. TANĂSESCU

neri colectiviști. Organizațiile 
U.T.M. pe brigăzi au discutat 
în timpul campaniei calitatea 
muncii tinerilor, în special a 
prașilelor, i-au mobilizat la 
transportarea gunoiului de 
grajd pe cîmp. Cursurile 
agrozootehnice sînt urmate de 
un număr mare de tineri, iar 
în adunările generale U.T.M. 
se analizează periodic cum 
învață tinerii, cum aplică cu
noștințele căpătate. Activită
țile erganizate la căminul cul
tural, serile de calcul, convor
birile cu activiștii de partid 
etc., au dus la dezvoltarea 
dragostei tinerilor pentru gos
podăria colectivă — spunea 
vorbitorul. Tinerii au muncit 
cu însuflețire pentru a reda 
agriculturii 30 hectare teren 
prin terasare, la plantarea al-’ . _ — ,,.+x

pe 
vie 

- ------- _ r__ de 
struguri pînă la 15 000 kg la 
hectar. Aceasta și datorită 
faptului că pe acele loturi ti
nerii au transportat și încor
porat îngrășăminte naturale 
la rădăcina fiecărui butuc de 
viță de vie.

O suprafață de 760 de hec
tare — spunea tovarășul 
GHEORGHE BÎRLEANU de 
la G.A.C. Nămoloasa-Sat, a 
fost inundată în primăvara a- 
nului trecut. Cînd conducerea 
gospodăriei a pus problema 
săpării unui canal de scurgere 
lung de 560 m.l. noi, tinerii 
colectiviști, ne-am-angajat să 
lucrăm cu toții la efectuarea 
lui prin, muncă patriotică. Am 
primit ajutor și de la comu
nele vecine. Am muncit zi și 
noapte și pămîntul a fost sal
vat de Ia inundație.

Tovarășa ingineră MARIA 
OPRIȘAN. de la G.A.C. Jîrlău
— raionul Făurei a arătat 
participanților la conferință 
doi săculeți în care se aflau 
mostre de ogreji. Acești ogreji
— spunea dînsa — care rămîn

agriculturii 30
tor 60 de hectare cu viță 
vie și pomi. în 1963 de 
unele suprafețe cu viță de 
s-a obținut o producție

de pe urma hrănirii animale
lor, erau înainte băgați pe foc. 
Noi folosim acum o metodă 
pentru a-i prepara și a-i intro
duce din nou sub formă de 
făină amestecată cu tărîțe sau 
concentrate în hrana animale
lor. Folosirea lor sub această 
formă dtice în primul cînd Ia 

- realizarea unor serioase eco
nomii de furaje. Tovarășa 
Oprișan a vorbit în continua
re despre munca tinerilor 
crescători de animale, despre 
faptul că s-au organizat cu ei 
interesante seri de calcul, sînt 
îndrumați să citească literatu
ra de specialitate, ajutați să-și 
însușească temeinic cele pre
date la învățămîntul agro
zootehnic la care sînt înscriși 
cu toții.

în conferință a fost aprecia
tă experiența bună acumulată 
de Comitetul raional U.T.M. 
Făurei în sprijinirea activității 
organizațiilor U.T.M. din 
G.A.C. Cu sprijinul Comitetu
lui raional de partid, Comite
tul raional U.T.M. a organizat 
mai multe consfătuiri și 
schimburi de experiență cu 
tinerii crescători de animale, 
concursuri pe tema „Cine știe 
meserie, cîștiga", vizite în sec
toarele zootehnice dezvoltate, 
activiștii U.T.M. au luat cu- 
vîntul mai des în fața tine
rilor, vorbindu-le despre sar
cinile ce le stau în față în 
munca de întărire și dezvolta
re a gospodăriilor colective.

★
Pline de învățăminte au fost 

și dezbaterile care au avut 
loc privind munca desfășurată 
de organizațiile U.T.M. din 
școli și facultăți. în școlile din 
regiunea Galați învață aproa
pe 200 000 de tineri. în îmbu
nătățirea permanentă a situa
țiilor la învățătură, s-a subli
niat în conferință, o impor
tanță deosebită au avut-o 
măsurile stabilite de comite
tul regional de partid în pri
măvara anului trecut în ședin-

ța cu directorii de școli, se
cretari de partid și secretari 
U.T.M. Hotărîrile luate în ple
narele cu activele U.T.M. și 
în adunările generale care au 
avut loc după aceea, aplicarea 
lor în viață, au dus la îmbună
tățirea situației la învățătură 
și disciplină în fiecare școală, 
au determinat o creștere a 
întregii activități de organiza
ție. în multe școli se organi
zează acum activități educa
tive interesante specifice vîrs- 
tei elevilor.

„La unele din adunările 
noastre generale U.T.M. — 
spunea eleva Angela Ivanov 
de la Școala medie nr. Galati 
— am invitat tovarăși munci
tori de la S.N.G., de la I.T.G, 
care au vorbit elevilor des
pre viața și munca lor, despre 
frumusețea meseriei, dar mai 
ales despre responsabilitatea 
pe care o are fiecare om al 
muncii la locul unde lucrează 
pentru calitatea lucrului pe 
care-1 face. La noi, calitatea 
se măsoară în note obținute 
de la 7 în sus. Șî. numărul lor 
a crescut simțitor față de anul 
trecut. Pentru aceasta deose
bit de eficace au fost adună
rile în care am analizat ati
tudinea față de învățătură a 
elevilor, consfătuirea pe care 
am avut-o cu cei slabi la în
vățătură. Cînd i-am adunat pe 
toți la un loc se așteptau la o 
critică severă și pe bună drep
tate meritată. Dar de data a- 
ceasta nu i-am criticat. Am 
vorbit mai mult de pasiunile 
pe care unii le aveau, de ca
litățile și posibilitățile lor pen
tru a învăța bine și foarte 
bine. Ne-am străduit să le 
stimulăm ambiția de a ieși lin 
rîndul codașilor și al medio
crilor. Și cu foarte mulți am 
reușit. Rezultate bune a dat și 
„procesul" intentat notelor 
mici. Ca la orice proces s-a 
format un complet de judeca
tă, a existat un procuror și un 
apărător și bine înțeles, acu-

zațul. Dar nu nota mică. Ci 
cauzele care au determinat-o: 
lenea, chiulul, superficialitatea, 
indisciplina... De acest proces 
pe care-1 vom relua în curînd 
se vorbește în școala noastră și 
astăzi".

★
în încheierea lucrărilor con

ferinței a luat cuvîntul tova
rășul PETRE ENACHE - se
cretar al Comitetului Central 
U.T.M.

„Sub conducerea partidului, 
organizația regională U.T.M. 
Galați — a spus vorbitorul — 
a obținut o seamă de succese 
frumoase în mobilizarea tine
retului din industrie la înde
plinirea planului de produc
ție, în întărirea organizațiilor 
U.T.M. de la sate în creșterea 
puterii acestora, de mobilizare 
a tineretului la îndeplinirea 
sarcinilor economice puse de 
partid în fața unităților so
cialiste din agricultură ; s-au 
obținut succese în îmbunătă
țirea muncii politice a organi
zațiilor U.T.M. din școli și fa
cultăți, în antrenarea 
tului la acțiunile de 
patriotică, în întreaga 
de educare comunistă 
retului*.

Felicitînd în numele 
U.T.M., tinerii din 
Galați, <
varășul Petre Enache a sub
liniat pe larg sarcinile care 
revin în această perioadă or
ganizațiilor U.T.M. de la orașe 
și sate.

Referindu-se la sarcinile 
care stau în fața organizații
lor U.T.M. din întreprinderi și 
șantiere în mobilizarea tinere
tului la lupta pentru îndeplini
rea ritmică și la toți indicato
rii a planului de stat pe anul 
1964, vorbitorul a subliniat 
necesitatea ca în toate între
prinderile regiunii Galați, or
ganizațiile U.T.M. să se ocupe 
mai bine de pregătirea profe
sională a tineretului, de întă
rirea disciplinei socialiste a

tinerc- 
muncă 
muncă 

a tinc-

__________ C.C. al
___ -- — -1 regiunea 

Galați,’ organizațiile U.T.M., 
pentru succesele obținute, to-

muncii, să dezvolte la tineri 
mîndria pentru marca fabricii, 
mobilizîndu-i să realizeze nu
mai produse de o calitate su
perioară. Organizația regio
nală U.T.M. Galați să consi
dere ca o înaltă îndatorire 
patriotică contribuția pe care 
trebuie să și-o aducă la con
strucția marelui Combinat si
derurgic Galați și la dezvol
tarea Grupului industrial 
Brăila. Cea mai mare atenție 
trebuie să o acorde organiza
țiile U.T.M. mobilizării tutu
ror tinerilor muncitori, ingi
neri și tehnicieni în întrece
rea socialistă pentru îndepli
nirea angajamentelor însufle- 
țitoare pe care și le-au luat 
oamenii muncii din întreprin
deri în cinstea zilei de 23 Au
gust.

„Sarcini deosebit de mari 
se pun în fața organizației re
gionale U.T.M., pentru a-și 
îmbunătăți în permanență 
munca sa la sate. Problema 
principală care trebuie să 
preocupe organele și organi
zațiile U.T.M. este mobilizarea 
mai activă a tineretului la 
creșterea rentabilizării gospo
dăriilor de stat. Și lucrul a- 
cesta poate fi făcut cu succes 
ajutîndu-i pe tineri să-și îm
bogățească cunoștințele agro
zootehnice, să contribuie mai 
mult la creșterea producției 
vegetale și animale în fiecare 
G.A.S. Este nevoie să se a- 
corde un sprijin mai mare 
îmbunătățirii activității orga
nizațiilor de bază U.T.M. din 
S.M.T., ridicării continue a 
calității muncii tinerilor me
canizatori".

Un loc important în cuvîn- 
tul tovarășului Petre Enache 
l-a ocupat munca de educare 
comunistă a tinerei generații, 
conținutul acesteia. „Să ne o- 
cupăm mai mult — a spus vor
bitorul — de dezvoltarea dra
gostei față de muncă, a atitu
dinii socialiste față de muncă 
în producție, să educăm tine
retul în spiritul sentimentelor

nobile ale patriotismului și 
internaționalismului proletar, 
să combatem cu fermitate di
feritele manifestări ale mora
lei și ideologiei burgheze". 
Vorbitorul a subliniat necesi
tatea de a se da mai multă a- 
tenție conținutului fiecărei ac
tivități organizate, de a se a- 
vea în vedere eficiența edu
cativă a acestora.

Aș vrea să exprim în înche
iere convingerea C.C. al 
U.T.M., că organizația de tine
ret a regiunii Galați, sub con
ducerea comitetului regional 
de partid, va îndeplini marile 
sarcini ce-i stau în față, va mo
biliza și mai activ tineretul la 
înfăptuirea mărețelor obiecti
ve puse de partid în fața po
porului nostru.

★
în încheiere, conferința a a- 

doptat o telegramă adresată 
C.C. al P.M.R., tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, în 
care participanții Ia conferin
ță, în numele organizațiilor 
U.T.M. și a tineretului din re
giunea Galați, s-au angajat să 
întîmpine a XX-a aniversare 
a eliberării patriei noastre, cu 
noi succese în muncă, mulțu
mind din inimă Partidului 
Muncitoresc Romîn, Comitetu
lui său Central, pentru grija 
părintească ce o poartă tine
retului, pentru viața 
pe care o trăiesc azi, 
viitorul lor luminos.

★
Comitetul regional 

Ga iți, în prima sa
plenară, a ales ca prim-secre- 
tar pe tovarășul ZAHARIA 
CĂRBUNARU.

Intr-unui din laboratoarele 
Institutului pentru foraj și 

extracție din Clmpina.

i Foto: AGERPRES

Cei 160 de îngrijitori depun 
serioase străduințe pentru o 
furajare rațională, științifică a 
animalelor, aplică cele învăța
te la învățămîntul agrozooteh
nic în producție, cum ar fi la 
pregătirea furajelor, a coceni
lor și fînurilor, cu melasă, cu 
uree și saramură. Se urmă
rește cu strictețe planul de 
montă și fătări conform unui 
grafic judicios întocmit pe tri
mestru, pe lună și pe decadă. 
Gospodăria, în afară de fer- 
>mele de vaci și oi, are la în
grășat 1 000 taurine și 7 000 
porci. în urma măsurilor apli- 
icate, privind îmbunătățirea 
■modului de îngrijire și hrăni- 
țre a animalelor, tinerii îngri
jitori obțin rezultate frumoa
se. Vasile Marin realizează zil
nic, la cei 50 de viței pe care-i 
îngrijește, un spor în greutate 
de 1 kg, deci cu încă o dată 
mai mult decît sporul planifi
cat, iar Vasilache Stan un spor 
de 900 grame.

Odată cu înstăpînirea depli
nă a primăverii se vor orga
niza tabere de vară, în baltă, 
pentru taurine și pentru porci. 
Pentru asigurarea unei puter
nice baze furajere, tineretul 
din gospodărie va contribui la 
fertilizarea, însămînțarea și 
irigarea celor 200 de hectare 
cu porumb siloz, de pe care se 
va realiza o producție de 
60 000 kg la hectar.

...Un tablou vast de muncă, 
de activitate febrilă. Un cîmp 
larg de acțiuni prezente și în 
perspectivă unde inițiativele 
tinerești vor putea contribui la 
îndeplinirea cuvîntului dat. 
Preludii la apropiate succese.

Ac{iuni în cadrul lunii cărții
CLUJ (de la cores

pondentul nostru). —
In cadrul lunii căr

ții la sate, în satele 
regiunii Cluj au avut 
loc numeroase mani
festări și acțiuni. Mii 
de colectiviști din co
munele Ncgrilești și 
Treteag, raionul Dej, 
Sic, raionul Gherla,

la sate
Luna, raionul Turda, 
Unirea, raionul Bistri
ța etc. au participat 
la discuțiile organizate 
cu scriitorii clujeni. 
Numai pînă acum au 
fost prezentate 268 re
cenzii, au avut loc 
aproape 300 șezători 
literare, 45 concursuri 
„Cine știe, cîștiga" pe

teme literare. De la 
cele 336 de ștanduri 
și prin acțiunile de 
răspîndire a cărții s-au 
vîndut volume în va
loare de peste 43 000 
lei. In această perioa
dă s-au format aproa
pe 1 500 de biblioteci 
personale.

^’.\\sw.sw.v\w.w.w.%w.w.v.,.w.,.>w.;<

I n curînd fii m u l

fericită 
pentru

U.T.M. 
ședință

PETRU ISPAS 
TUDOREL OANCEA 

corespondentul 
„Scînteii tineretului" 

pentru regiunea Galați
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//? Comitetul celor 18 state
pentru dezarmare

GENEVA 20 Trimisul spe
cial Agerpres, C. Benga, trans
mite : La 20 februarie a avut 
loc la Palatul Națiunilor o 
nouă ședință a Comitetului 
celor 18 state pentru dezar
mare, consacrată măsurilor 
colaterale menite să contri
buie la destinderea încordării 
internaționale și să ușureze 
calea spre realizarea unui tra
tat de dezarmare generală și 
totală. Ședința a fost prezida
tă de Abdel Fattah Hassan, șe
ful delegației R.A.U. Au luat 
cuvîntul reprezentanții Birma
niei, R. P. Romîne, Uniunii 
Sovietice, Statelor Unite ale 
America și Braziliei.

James Barrington, conducă
torul delegației birmane, a a-

Cuvîntul
reprezentantului R. P. Romine

Luînd cuvîntul în cea de-a 
168-a ședință a Comitetului 
celor 18 state pentru dezar
mare, Vasile Dumitrescu, șeful 
delegației R. P. Romîne, a ex
pus la 20 februarie poziția de
legației romîne față de unele 
probleme colaterale exprimînd 
convingerea că orice măsură 
colaterală trebuie să fie strict 
legată de sarcina centrală — 
dezarmarea generală și totală.

în această ordine de idei 
șeful delegației R. P. Romîne 
a menționat că importanța 
pe care guvernul R. P. Romî
ne o acordă măsurilor colate
rale, în strînsă legătură cu în
făptuirea dezarmării generale 
și totale a fost exprimată din 
nou recent în răspunsul gu
vernului R. P. Romîne la me
sajul adresat de N. S. Hruș- 
ciov șefilor de state și gu
verne.

Guvernul romîn a acționat 
și acționează constant adu- 
cîndu-și contribuția la instau
rarea principiilor coexistenței 
pașnice în relațiile dintre state 
cu orînduire social-politică 
diferită sprijinind orice iniția
tivă îndreptată spre consoli
darea păcii.

După aprecierea guvernului 
romîn. este necesar să se con
tinue și să se intensifice efor
turile pentru încetarea orică
ror experiențe cu arma nu
cleară, inclusiv cele subterane, 
pentru nediseminarea armelor 
nucleare, pentru interzicerea 
producției acestor arme, a 
mijloacelor de transportare a 
lor și lichidarea stocurilor de 
arme nucleare existente, pen
tru reducerea și apoi desfiin
țarea completă a tuturor for
țelor militare și armamentelor. 
Guvernul R. P. Romîne sus
ține adoptarea unor măsuri 
concrete și eficace pentru în
lăturarea pericolului atacului 
orin surprindere, sprijină în
cheierea unei înțelegeri în ve
derea retragerii trupelor străi
ne de pe teritoriile altor țări, 
pentru câ și prin această mă
sură s-ar contribui la norma
lizarea vieții internaționale.

R. P. Romînă s-a pronunțat 
și se pronunță în continuare 
în favoarea încheierii unui 
pact de neagresiune între or
ganizația Tratatului de la Var
șovia și Pactul Atlanticului de 
nord, văzînd în aceasta o ac
țiune tranzitorie îndreptată 
spre lichidarea diviziunii dău
nătoare a lumii în blocuri mi
litare.

Șeful delegației R.P. Romîne 
a apreciat ca pozitiv faptul că la 
actuala sesiune a Comitetului 
celor 18 de la Geneva s-au 
prezentat deja numeroase pro
puneri cu privire la măsuri 
colaterale. El a subliniat, în 
primul rînd, importanța pro
punerilor cuprinse în memo
randumul guvernului Uniunii 
Sovietice, menționînd că în 
atenția Comitetului se află, 
de asemenea, mesajul preșe
dintelui S.U.A., L. Johnson,

Procesul lui Jack Ruby

jura-

sus-

DALLAS 20 (Agerpres). — 
Procesul lui Jak Ruby, asasi
nul lui Lee Oswald, a intrat 
joi în cea de-a patra zi și pînă 
acum nu a putut fi desemnat 
nici unul din cei 12 jurați pre- 
văzuți de lege. La sfîrșitul ce
lei de-a treia zi a procesului, 
bilanțul este următorul : 16 
candidați-jurați examinați. 16 
respinși. încă de la începutul 
procesului s-a întrevăzut o 
procedură îndelungată în le
gătură cu desemnarea 
ților. Apărătorii lui Ruby, 
care depun eforturi 
ținute pentru a obține ca 
acțiunea judiciară să fie tran
sferată din Dallas în fața unui 
tribunal din alt oraș, mani
festă acum optimism în ce 
privește succesul acțiunilor 
lor. Ei s-au folosit de patru 
ori de dreptul pe care îl au 
de a recuza fără nici un motiv 
pînă la 15 candidați-jurați. 
Ceilalți au fost respinși, în
trucît. din interogatoriul luat, 
a reieșit că nu întrunesc con
dițiile procedurale prevăzute 
de legislația statului Texas.

Miercuri seara, transmite a- 
genția France Presse, Ruby 
părea mult mai încrezător de
cît în ajun. El se află tot 
timpul înconjurat de avocații 
săi care îl încurajează. în ce 
privește acuzarea, potrivit a- 
celeiași agenții, continuă să se 

rătat că nu există încă garan
ții că armele atomice nu vor 
continua să se perfecționeze, 
să se răspîndească și să-și mă
rească de mai multe ori capa
citatea de distrugere.

De aceea, a spus el, trebuie 
să accelerăm tratativele în ve
derea realizării unui tratat de 
dezarmare generală și totală. 
In problema măsurilor colate
rale reprezentantul Birmaniei 
a sprijinit propunerea Uniunii 
Sovietice, de a se reduce bu
getele militare cu 10-15 la 
sută, sub un control corespun
zător, și s-a pronunțat pentru 
încheierea unui acord, care să 
interzică răspîndirea armelor 
nucleare și să prevadă distru
gerea fizică a armamentelor.

părerea delegației

precum și documentul de lu
cru privind reducerea bugete
lor militare prezentat de dele
gația Braziliei.

Pentru a putea ajunge la re
zultate concrete pe care toate 
popoarele le așteaptă, a spus 
vorbitorul, este necesar să se 
stabilească o ordine de zi pre
cisă. După 
romîne, ar trebui, bineînțeles, 
să se dea prioritate acelor mă
suri în privința cărora există 
indicii că s-ar putea ajunge 
mai lesne la un acord. Or, a 
spus el, trebuie să constatăm 
că o asemenea înțelegere încă 
nu există.

Șeful delegației R. P. Romî
ne a subliniat că în țara noas
tră ponderea cheltuielilor mi
litare, în comparație cu volu
mul total al cheltuielilor bu
getare, a înregistrat o reduce
re de la 5,1 la sută în anul
1963, la 4,5 la sută în anul
1964. Este de presupus că și 
alte țări vor urma această 
cale, a spus vorbitorul. Dar 
metoda exemplului reciproc 
nu va putea ea singură, să asi
gure realizarea în măsura co
respunzătoare a ideii reduce
rii bugetelor militare. De a- 
ceea, delegația R. P. Romîne 
se asociază părerii că un even
tual acord în această privință 
ar fi de dorit.

Guvernul R. P. Romîne 
fiind, de asemenea, preocupat 
de problema folosirii resurse
lor economice eliberate ca ur
mare a reducerii cheltuielilor 
militare, a propus ca la a- 
propiata conferință pentru 
comerț și dezvoltare să se 
discute importanța pentru 
comerțul internațional și 
dezvoltarea economică a pu
nerii în valoare în sco
puri pașnice a resurselor 
eliberate prin dezarmare.

După ce a amintit pericolul 
pe care îl reprezintă pentru 
omenire perspectiva lărgirii 
cercului țărilcr care dispun de 
arma nucleară, V. Dumitres
cu a declarat că recunoașterea 
importanței nerăspîndirii ar
melor nucleare este însoțită 
însă din partea partenerilor 
occidentali de planuri ca ce! 
privind crearea așa-ziselor 
forțe nuclerre multilaterale 
ale N.A.T.O. Or, ideea nerăs
pîndirii înseamnă limitarea 
numărului puterilor nucleare, 
nu sporirea numărului acesto
ra. Proiectul de creare a unor 
forțe nucleare multilaterale, 
implică, dimpotrivă, lărgirea 
numărului statelor care vor 
avea acces la arma nucleară 
și, în consecință, nu reducerea 
ci agravarea primejdiei de 
război nuclear.

Strîns legată de problema 
nerăspîndirii armelor nuclea
re, a spus vorbitorul, este pro
blema creării unor zone denu- 
clearizate în diferite regiuni' 
ale lumii. Menționînd că a- 
ceastă idee a prins rădăcini în 
viața internațională, deoarece 

creadă că, după ce apărătorii 
lui Ruby vor epuiza privilegi
ile de excludere automată, ju
rații vor putea fi aleși.

Primele trei zile ale proce
sului au prilejuit o serie de 
incidente între apărare și acu
zare. unele dintre ele îmbră- 
cînd forma unor atacuri viru
lente. Referindu-se la strădu
ințele pe care le depune prin
cipalul avocat al părării. Mel
vin Belli, pentru a obține 
transferarea procesului într- 
un alt oraș, agenția France 
Presse scrie că, potrivit anu
mitor surse, el încearcă să 
provoace populația orașului 
Dallas împotriva lui pentru a 
demonstra că există o. aversi
une chiar față de avocații a- 
cuzatului. Agenția se întreabă 
dacă judecătorul Joe Brown 
va fi în stare să se opună a- 
cestor tactici și afirmă că a- 
cest lucru nu este sigur. 

DALLAS. — La 20 februa- . 
rie, la suspendarea audierilor 
din cursul celei de-a patra zi 
a procesului lui Jack Ruby, 
nici un jurat nu a putut fi 
încă selecționat din cei 23 e- 
xaminați pînă în prezent.

Apărarea a făcut uz pentru 
a cincea oară de dreptul ei 
de a recuza 15 jurați fără a 
indica motivele. Acuzarea nu 
a făcut decît o singură dată uz 
de acest drept.

corespunde aspirațiilor de pace 
și securitate internațională a 
popoarelor, el a arătat că în
făptuirea de zone denucleari- 
zate ar corespunde dorinței 
popoarelor de a vedea limi- 
tîndu-se primejdia nucleară ca 
un pas în direcția lichidării ei 
definitive și complete. Refe
rindu-se la poziția R. P. Romî
ne în această problemă, vorbi
torul a amintit propunerile 
repetate ale guvernului romîn 
privind transformarea Balca
nilor într-o zonă a păcii și co
laborării lipsită de arme ato
mice și baze pentru rachete, 
subliniind că această propune
re, care întrunește acordul u- 
nor guverne balcanice, își pă
strează întreaga actualitate.

Din dorința de a contribui la 
întărirea păcii și securității 
internaționale și la stabilirea 
cadrului de elaborare a unor 
înțelegeri regionale cît mai cu
prinzătoare, a spus V. Dumi
trescu, guvernul romîn a în
scris la cea de-a 15-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U. 
punctul intitulat „Acțiuni pe 
plan regional în vederea îm
bunătățirii relațiilor de bună 
vecinătate dintre state euro
pene aparținînd unor sisteme 
social-politice diferite", pro
punere care a fost reînscrisă 
în unanimitate de Adunarea 
Generală a O.N.U. la cea de-a 
18-a sesiune.

★
A vorbit apoi Semion Ța- 

rapkin, șeful delegației sovie
tice, care a arătat că numeroa
se țări s-au pronunțat în fa
voarea reducerii bugetelor mi
litare și că această măsură se 
bucură de un sprijin din ce 
în ce mai mare, întrucît este 
limpede că aplicarea ei ar a- 
vea efecte economice și poli
tice pozitive. Țarapkin a de
clarat că Uniunea Sovietică 
este gata să continue politica 
reducerii bugetului său mili
tar, bineînțeles dacă și puteri
le occidentale vor proceda 
fel.

Șeful delegației sovietice 
arătat că ar fi bine dacă 
alte state, în special cele mai 
puternice, ar urma politica 
„exemplelor reciproce poziti
ve" inaugurată de Uniunea So
vietică și Statele Unite cu pri
lejul efectuării unor reduceri 
în bugetele lor militare pe a- 
nul în curs și dacă ar studia 
cu mai mult interes problema 
încheierii unui acord interna
țional de reducere a bugetelor 
militare cu 10-15 la sută, 
cum prevede propunerea 
vietică.

In cursul aceleiași ședințe a 
făcut o scurtă expunere Wil
liam Foster, șeful delegației a- 
mericane care a susținut din 
nou propunerea americană 
privind „înghețarea" produc
ției de materiale fisionabile 
destinate armelor nucleare.

Ultimul a vorbit Josue de 
Castro, reprezentantul Brazi
liei. El a subliniat că 
ierea unui acord privind 
ducerea bugetelor militare 
folosirea fondurilor 
disponibile în urma 
reduceri în vederea dezvoltă
rii economice și sociale a țări
lor în curs de dezvoltare, așa 
cum a propus delegația Bra
ziliei în ședința din 13 februa
rie, este importantă și prin 
faptul că aceasta ar contribui 
la ușurarea încheierii tratatu
lui de dezarmare generală si 
totală.

Următoarea ședință a Comi
tetului va avea loc marți, 
februarie, ora 10,30.

înche- 
re- 

Și 
rămase 
acestor
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n cetățean cu simțul umo
rului a vrut să facă o farsă 
serviciilor poștale din 

R.F.G. El a trimis zeci de scrisori 
unor personalități cu nume cele
bre decedate de mult. Adresa cu
prindea profesiunea, strada, numă
rul și orașul în care au locuit 
acești oameni la vremea lor. Ju
mătate din numărul scrisorilor a- 
dresate unor mari personalități 
din literatura germană ca, de pil
dă, Friedrich Hebbel sau Heinrich 
Heine, au fost retumate cu men
țiunea „necunoscut în acest oraș".

Scrisoarea adresată lui Goethe a 
fost returnată cu adnotația „nu i 
s-a dat de urmă nici după cerce
tările Biroului de adrese". Scrisoa
rea adresată compozitorului Felix 
Mendelssohn-Bartholdy a fost re- 
trimisă expeditorului cu explicația 
clasică „plecat fără adresă". 
Numai o scrisoare — expediată de 
data aceasta în Elveția — pe a- 
dresa medicului și alchimistului 
Fillipo Aureolus s-a înapoiat cu 
această explicație în trei limbi : 
„destinatarul decedat". Intr-ade
văr, Aureolus este mort de peste 
400 de ani.

Motiv de consolare 
pentru persoanele 

cu chelie

Cancerul pulmonar se în- 
tîlnește de 3,5 ori mai 
des la persoanele cu 

păr decît la cele cu chelie, 
este concluzia la care au
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Ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al R. P. Romlne 

la Londra și-a prezentat 
scrisorile de acreditare

LONDRA 20 (Agerpres). — In 
urma acordului intervenit între 
guvernele R.P. Romîne și Marii 
Britanii cu privire la ridicarea 
misiunilor diplomatice ale celor 
două țări la rangul de ambasadă, 
la 19 februarie 1964, M. S. regina 
Elisabeta a 11-a a Angliei a primit 
pe Alexandru Lăzăreanu, ambasa
dorul R.P. Romîne la Londra, cu 
ocazia prezentării scrisorilor de 
acreditare în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
R.P.R. la londra.

Ambasadorul R.P.R. a fost con
dus de la reședința sa la Palatul 
Buckingham de mareșalul corpului 
diplomatic, lordul Cairns. El a 
fost întîmpinat de sir Mark Mil- 
bank, mareșalul palatului, și lord 
Plunkett, aghiotantul reginei.

La înmînarea scrisorilor a fost 
prezent sir Harold Caccia, secretar 
permanent la Foreign Office.

După prezentarea scrisorilor, 
regina Elisabeta a Ii-a s-a întreți
nut în mod amical cu ambasadorul 
R.P. Romîne.

Cu aceeași ocazie, ambasadorul 
R.P. Romîne la Londra a prezentat 
M. S. pe principalii colaboratori 
ai ambasadei.

Cu aceeași ocazie, sofia amba- 
sadorului R.P. Romîne la Londra 
a fost primită în audiență de M.S.. .. aregina Elisabeta a 11-a, cu care 
avut o convorbire cordială.

e

Dineu la ambasada 
R. P. Romîne 
din Belgrad

BELGRAD. — Joi seara, am
basadorul R. P. Romîne la 
Belgrad, Aurel Mălnășan, a 
oferit un dineu în cinstea de
legației Uniunii Sindicatelor 
din Iugoslavia, în frunte cu 
Svetozar Vukmanoviei-Tempo, 
care a vizitat R. P. Romînă în 
cursul acestei luni, Ia invitația 
președintelui C.C.S., Isac Mar- 

Aspect din viața mizera a copiilor dintr-un cartier 
Singaporelui

ajuns doi medici din New 
Orleans. Examinînd craniul a 
186 de canceroși din orașul lor 
ei au constatat că numai 19 
aveau chelie. Nu se spune dacă 
medicii i-au sfătuit pe ceilalți 
să se radă în cap.

Metode pentru 
combaterea alcoolismului 

în Suedia

Becuri roșii în localurile care 
vînd băuturi alcoolice. Iată 
ultima metodă folosită în 

Suedia pentru a prinde în flagrant 
delict pe cele 13 209 persoane că
rora li s-a interzis consumul de 
băuturi alcoolice. Becurile sînt 
fixate de casele de marcat bonu
rile din localuri și se aprind au
tomat, ca și semafoarele de la în
tretăierea străzilor. In momentul 
cînd lampa se aprinde clientul care 
achită nota de plată trebuie să 
arate un act de identitate, iar vîn- 
zătorul verifică dacă el nu figu
rează pe lista persoanelor care nu 
au voie să cumvere băuturi alcoo
lice. Lista cuprinde numele ace
lora găsiți vinovați de două ori în 
decurs de un an de a fi condus 
un vehicul în stare de ebrietate, a 
acelora care au vîndut alcool în 
concurentă cu Monopolul Statului 
și pe aceia pe care autoritățile 
locale îi consideră „alcoolici in- 
veterați". Autoritățile vor da do
vadă de și mai multă severitate, 
iar lista probabil se va lungi — a 
avertizat Harry -Aelmeby, directo-

Dezbaterile din Consiliul de
securitate în problema Ciprului

NEW YORK 20 (Agerpres). 
— Miercuri au continuat dez
baterile Consiliului de Secu
ritate în problema Ciprului. 
La această ședință, care s-a 
desfășurat sub președinția lui 
Bernardes (Brazilia), primul a 
a luat cuvîntul reprezentantul 
Uniunii Sovietice, Fedorenko, 
care a subliniat că există pe
ricolul unui atentat direct la 
independența și integritatea 
teritorială a Ciprului. Fedo
renko a relevat că în această 
regiune sînt concentrate trupe 
ale N.A.T.O., fapt care preo
cupă și Uniunea Sovietică, 
întrucît această regiune nu 
este departe de granița de sud 
a U.R.S.S. El a arătat că nici 
o putere străină nu are drep
tul să trimită forțe armate 
de intervenție în Cipru, unde 
singurul în drept să-și rezolve 
problemele sale interne este 
poporul cipriot. Consiliul de 
Securitate, a declarat Fedo
renko. nu trebuie să tolereze 
ca un stat mic să fie amenin
țat cu forța. El a insistat să se 
adreseze un apel în acest sens 
tuturor statelor interesate.

După intervenția reprezen
tantului sovietic, a luat cuvîn
tul reprezentantul Marii Bri
tanii, Patrick Dean, care a a- 
rătat că trupele britanice se 
află în Cipru cu asentimentul 
guvernului cipriot. El a afir
mat din nou că acordurile de 
la Zurich și Londra ar consti
tui o garanție a independentei 
Ciprului.

Reprezentanul S.U.A., Ste
venson. a sprijinit planul an- 
glo-american privind crearea 
unei forțe internaționale de 
poliție care să fie trimisă în 
Cipru. El a afirmat că inde
pendența Ciprului nu ar fi a- 
menințată de nimeni.

In încheierea declarației 
sale. Stevenson a cerut Con
siliului de Securitate să adre
seze un apel părților intere
sate, pentru a se pune de a- 
cord asupra componenței for
ței internaționale, forță care 

rid general al Monopolului Alcoo
lului din Suedia.

Pînă la sfîrșitul lunii martie, 
toate localurile din Suedia care 
vînd băuturi alcoolice vor fi pre
văzute cu asemenea becuri. Înce
pînd din aprilie, orice persoană va 
trebui să poarte asupra sa un act 
special de identitate cu fotografie, 
pe care îl va prezenta în mod 
obligatoriu atunci cînd se aprinde 
becul roșu.

Ritm susținut în creșterea 
populației

Presa nigeriană anunță că 
Esther Modupe Parkins, 
soția unui feroviar din 

Ibadan (Nigeria de vest), a 
născut marți cinci gemeni — 
patru fete și un băiat. Atît 
mama, cît și copiii se simt 
bine. Familia Parkins mai are 
încă opt copii.
300 de ani de la premiera 

piesei „Tartuile"

u prilejul sărbătoririi a 
300 de ani de la prima 
reprezentare a comediei 

„Tartuffe" de Moliăre, în în
treaga Franță au loc diferite 
manifestări. La Paris, sub egi
da „Noii Universități", Pierre 
Aime Touchard, administrator 
onorific al Comediei Franceze 
și inspector general al teatre
lor, a vorbit despre diferitele 
puneri în scenă ale nemuri
toarei comedii în cei 300 de 
ani care au trecut de la prima 
ei prezentare. Conferința a fost 
urmată de discuții cu publicul, 

în cadrul aceleeași manifes
tări, Pierre Abraham, directo
rul revistei „L’Europe", a vor
bit despre conținutul și semnp 
ficația piesei „Tartuffe". 

trebuie să aibă asentimentul 
secretarului general al O.N.U., 
U Thant. El a sugerat, de ase
menea, ca guvernele Ciprului 
și ale celor trei țări garante 
— Anglia, Grecia și Turcia — 
să desemneze un mediator, 
care să le ajute să găsească 
o soluție problemei cipriote.

Intr-o scurtă intervenție, re
prezentantul Greciei, Bitsios, 
și-a exprimat îndoiala, în le
gătură cu declarația lui Ste
venson, că Ciprul nu ar fi a- 
menințat de nimeni.

Examinarea problemei ci
priote va continua în ședința 
de vineri a Consiliului de 
Securitate.

★
NEW YORK. — După cum 

anunță agenția Reuter, dr. Fa- 
dil Kuciuk, vicepreședintele 
Republicii Cipru, a adresat 
președintelui Consiliului de 
Securitate o telegramă prin 
care cere să se admită ca 
un reprezentant al comuni
tății turce din Cipru să ia cu
vîntul în fața Consiliului de 
Securitate care examinează în 
prezent situația din Cipru. In 
legătură cu aceasta, agenția 
Reuter arată că, anterior, vice
președintele Kuciuk contestase 
dreptul delegației cipriote la 
lucrările Consiliului de Secu
ritate de a vorbi în numele 
întregii populații din Cipru.

Demersul vicepreședintelui 
Kuciuk a fost sprijinit și de 
reprezentantul Turciei la 
O.N.U.

Vizita președintelui
Makarios

NICOSIA 20 (Agerpres). — 
Corespondentul din Nicosia al 
agenției France Presse rela
tează că în cursul vizitei care 
a făcut-o miercuri în orașul 
Polis, președintele Republicii 
Cipru, Makarios, a avut o se
rie de întrevederi cu repre
zentanții celor două comuni
tăți ale orașului. în timpul 
discuțiilor, Makarios a cerut 
reprezentanților ciprioților 
greci și turci din Polis să dea 
dovadă de stăpînire de sine 
pentru a se reinstaura pacea și 
ordinea în oraș.

Potrivit comunicatului dat 
publicității după această vi
zită, reprezentanții ciprioților 
greci și turci au acceptat, la 
sugestiile lui Makarios, propu
nerea de a se crea un comitet 
mixt, compus din șase mem
bri, care să aibă sarcina exa
minării măsurilor ce trebuie 
luate pentru a asigura pacea 
între ciprioții greci și turci din 
Polis. Ei au acceptat, de ase
menea, să înlăture baricadele 
și barajele de sîrmă ghimpată 
care fuseseră instalate între 
orașele Polis și Ktima în urma 
ciocnirilor produse în ultimele 
zile între ciprioții greci și 
turci.

După vizitarea orașului Po
lis, președintele Makarios a 
sosit la Ktima unde a purtat 
discuții cu reprezentanții ci
prioților greci și turci privind 
măsurile de preîntîmpinare a 
unor noi ciocniri între comu
nitatea greacă și turcă. Maka
rios, însoțit de generalul 
Gyani, observatorul O.N.U. în 
Cipru, a vizitat apoi cartierul 
grec și turc din Ktima, după 
care s-a reîntors la Nicosia.

în timp ce președintele Ma
karios vizita orașelor Polis și 
Ktima, vicepreședintele Ku- 
ciuk, sub protecția autorități
lor militare britanice, a făcut 
o vizită în orașul Limassol.

In același timp, „Theatre de 
France" a înscris în reperto
riul său piesa lui Moliere, în 
regia lui Roger Planchon din 
Lyon. Acest renumit regizor a 
adoptat pentru punerea în sce
nă a lui „Tartuffe" metoda re
alismului critic.

O nouă teorie analitică 
asupra mișcării planetei 

Pluton

Astronomul leningrădean Șa- 
fica Șafar a elaborat o teo
rie analitică a mișcării ce

lei de-a noua planetă a sistemului 
solar — Pluton, oferind, pentru 
prima oară, astronomilor posibili
tatea să calculeze poziția planetei 
în orice moment.

Noua teorie va permite să se 
stabilească în viitor cîteva ele
mente suplimentare ale evoluției 
sistemului solar și, în special, 
dacă a fost sau nu Pluton un sa
telit al vecinului său mai mare 
Neptun sau s-a format chiar din 
masa acestuia.

Observarea celei mai îndepăr
tate planete a sistemului solar 
este dificilă : Primind de la Soare 
de 1 600 ori mai puțină lumină 
decît Pămîntul, ea strălucește pe 
cer de 10000 ori mai slab decît 
cea mai palidă stea din cele care 
se pot vedea cu ochiul liber.

Focile emit ultrasunete...

Recent, aproape concomi
tent, în grădinile zoolo
gice din San Francisco, 

San Diego și în acvariumul din 
New York s-au făcut cercetări 
asupra sunetelor emise d© o 
serie de pinipede.

A reieșit că toate focile stu
diate — lei de mare, elefanți 
de mare, foca obișnuită și foca 
groenlandeză, vițelul- de mare

MOSCOVA. — După cum 
anunță TASS, la invitația Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii So
vietice, la 19 februarie a so
sit la Moscova o delegație a 
Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar, în frunte cu Gyula 
Kallai, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Ungare.

La gara Kiev, delegația a 
fosț întîmpinată de Andrei 
Kirilenko, membru al Prezi
diului C.C. al P.C.U.S., prim- 
vicepreședinte al Biroului C.C. 
al P.C.U.S. pentru R.S.F.S.R., 
și de alte persoane oficiale.

LIBREVILLE. — După in
tervenția trupelor franceze, în 
dimineața zilei de 20 februarie 
a fost anunțată reinstalarea 
lui Leon Mba în postul de pre
ședinte al Republicii Gabon, 
în aceeași zi, după reluarea 
vechilor funcții, Leon Mba a 
«rostit un discurs radiodifuzat 
în care a anunțat că alegerile 
generale vor avea loc dumini
că 1 martie. El a făcut cunos
cut, de asemenea, că membrii 
„Comitetului revoluționar" 
care a fost instaurat după lo
vitura de stat din 18 februa
rie, precum și cei ai guvernu
lui provizoriu, vor fi aspru 
pedepsiți.

După cum relatează agenția 
France Presse, în Gabon pare 
să se fi calmat situația. Aero
portul din Libreville a fost 
redeschis, dar continuă să fie 
păzit de un detașament de 
parașutiști francezi. în confor
mitate cu un comunicat al 
Ministerului Muncii, transmis 
prin radio, toți funcționarii au 
fost chemați să-și reia activi
tatea, începînd de joi după- 
amiază.

BANGUI. — In legătură cu 
evenimentele ce au avut loc în 
Republica Gabon, David Dac- 
ko, primul ministru al Repu
blicii Africa Centrală a a- 
nunțat că a hotărît convo
carea unei ședințe extraordi
nare a guvernului său pentru 
a studia măsurile ce trebuie 
luate în vederea apărării sta
bilității politice din țară. In
tr-o declarație făcută joi di
mineața, David Dacko, a sub
liniat necesitatea mobilizării 
populației pentru apărarea in
dependenței țării.

PARIS. — Editura Hachette a 
publicat în colecția „Les guides 
bleus“ o nouă lucrare originală sub 
titlul: „Le guide litteraire de
France". Noua lucrare dă posibi
litate călătorului francez sau tu
ristului străin să regăsească locu
rile unde au trăit cei mai mari 
scriitori ai Franței, printre care: 
Montaigne. Flaubert, Mistral, Ale
xandre Dumas, Alfred de Vigny, 
Alfred de Musset, Michelet, Proust 
etc. Astfel, ghidul vorbește despre 
casa natală a lui Giradoux din 
Bellac, despre Barbezieu, locul undp 
s-a retras Alfred de Vigny spre 
sfîrșitul vieții, despre liceul 
unde a învățat Lamartine etc. Des
pre Paris, unde aproape toți marii 
scriitori au trăit sau cel 
locuit un timp, ghidul se 
187 pagini.

puțin au 
ocupă în

(Ager-WASHINGTON 20 
preș). — Vorbind în fața 
Comitetului pentru serviciile 
militare al Camerei Repre
zentanților, ministrul apărării 
al S.U.A.t McNamara, și-a ex
primat părerea că autoritățile 
ar trebui să-și mențină planu
rile de retragere treptată a 
trupelor americane din Viet- 

UE SCURT o re SCURT

ELVEȚIA. La Bosler Zolli a lost crescut artificial un pui de 
urs alb. Soții Zita și Paul Steinemann au luat acest pui de urs 
în locuința lor chiar a doua zi după naștere și l-au hrănit cu 
biberonul. De la 675 de grame, ursulețul a atins în trei luni 
greutatea de 9 kg. Acesta este un caz deosebit de interesant, 
deoarece pînă în prezent au putut fi hrăniți artificial ursu

leți numai în grădinile zoologice din Praga și Frankfurt.
PHOTOPRESS-Z0RICH

inelat — pot emite sunete care 
se află în gama ultrasunetelor.

Faptul că sunetele au fost 
uneori emise imediat după ce 
în bazin se puneau obiecte ne
cunoscute, precum și în timpul 
apucării hranei, permite să se 
emită ipoteza că aceste sunete 

namul de sud. El a arătat că 
nu consideră indicat ca S.U.A. 
„să-și asume răspunderea 
principală în războiul din 
Vietnamul de sud", rele.vînd 
că americanii „nu pot să-i în- \ 
locuiască pe vietnamezi" în 
războiul împotriva partizani
lor. Întrebat dacă în cazul în 
care situația se agravează pre- [ 
conizează posibilitatea de a | 
trimite în Vietnamul de sud | 
sute de mii de soldați ameri- | 
câni pentru a declanșa un nou i 
„război coreean", McNamara 1 
a răspuns că nu are în vedere 
o asemenea posibilitate.

Cunoscutul senator Mike 
Mansfield a sprijinit într-o 
declarație făcută în fața Se
natului S.U.A. la 19 februarie 
punctul de vedere al lui Mc
Namara. Exprimîndu-și îndo- \ 
ieli că 
stat din 
oferi „o 
blema gravă* 
Mansfield a afirmat că 
necesară încurajarea unei so
luționări prin tratative a si
tuației din Vietnamul de sud 
ca o alternativă la războiul 
actual. El a spus că politica 
S.U.A. „trebuie să fie destul 
de elastică" în căutarea unei 
asemenea soluții.

Declarațiile lui McNamara 
și Mansfield ilustrează preo
cuparea oficialităților ameri
cane față de situația deose
bit de precară din Vietnamul 
de sicd.

recenta lovitură de 
Vietnamul de sud ar 
soluție pentru pro- 

a acestei țări, 
este

BEIRUT. - Agenția France 
Presse anunță că după dizol
varea parlamentului libanez 
și demisia guvernului condus 
de Rașid Karame, joi a fost 
însărcinat cu formarea noului 
guvern, Hussein Oueyni.

ACCRA. — Pe linia efortu
lui președintelui Ghanei, 
Kwame Nkrumah, de a media 
în conflictul de frontieră so- 
malo-etiopian, joi, o delegație 
ghaneză a părăsit Accra ple- 
cînd la Addis Abeba și Moga
discio. Delegația urmează să 
înmîneze președintelui Soma
liei, Abdulla Osman și împă
ratului Etiopiei, Haile Selassie 
un mesaj special din partea 
președintelui Kwame Nkru
mah. Un mesaj adresat 
miercuri, de președintele Gha
nei împăratului Etiopiei și 
președintelui Somaliei cheamă 
la respectarea acordului ela
borat la conferința miniștrilor 
de externe ai țărilor membre 
ale O.U.A., privind încetarea 
focului de la granița dintre 
cele două țări.

VIENTIANE. — Din surse 
diplomatice bine informate, se 
anunță că gruparea politică 
neutralistă condusă de prințul 
Suvanna Fumma, și Partidul 
Neo Lao Haksat au ajuns la 
un acord cu privire la pregă
tirea unei noi întîlniri a șefi
lor celor trei grupări politice 
în vederea lichidării crizei din 
Laos. Generalul Nosavan, șe
ful grupării politice de dreap
ta, a promis că în cursul aces
tei săptămîni va anunța dacă 
va participa la întilnire.

BAGDAD. — Ziarul „Al Manar' 
relatează că 264 de persoane, 
membre ale fostei Gărzi naționale 
baasiste, au fost deferite Tribuna
lului militar, fiind acuzate de a fi 
opus rezistență în timpul loviturii 
de stat din noiembrie 1963.

au un rol în echolocația sub 
apă.

Așadar pe cîte se vede, la 
cetaceele dințate și la lilieci 
s-a adăugat un al treilea deta
șament de mamifere 
să emită ultrasunete 
folosească în chip de 
custică.
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și să 
sondă


