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Secretar general în M.I.P.C.

Proletari din toate țările, uniți-vă!

IScînteia 
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
n industria chimi- 

! că se desfășoară 
• în prezent în ritm 
’ susținut construi- 
I rea unor mari o- 
biective industria
le la Craiova, 
Brazi, Turnu Mă

gurele, Slatina, Oradea, Dej, 
Tg. Mureș și în alte locuri.

Ritmul rapid în care se 
construiesc aceste obiective și 
înaltul nivel tehnic al utila
jelor și instalațiilor cu care 
sînt dotate au pus în fața mi
nisterului sarcini complexe 
pentru pregătirea cadrelor. 
Activitatea de pregătire a ca
drelor se desfășoară după un 
plan de perspectivă, eșalonat 
în funcție de ordinea intrării 
în producție a unităților pre
văzute în perioada planului 
șesenal.

Pe baza acestui plan, pentru 
industria chimică, au fost pre
gătiți în anii 1960—1963 prin 
școlile profesionale și tehnice 
din sistemul ministerului pes
te 67 000 muncitori calificați și 
1 400 maiștri și tehnicieni. Nu
mai pentru obiectivele indus
triale mari prevăzute a intra în 
funcțiune în anii 1964—1965 au 
fost pregătiți în anul 1963 cir
ca 35 000 muncitori, 400 de 
maiștri și tehnicieni și un nu
măr de 350 de ingineri în di
ferite specialități.

Principala formă de pregăti
re a muncitorilor calificați 
pentru noile unități ale in
dustriei chimiei o constituie 
școlile profesionale și tehnice 
care funcționează pe lîngă în
treprinderile ministerului. An 
de an, rețeaua și capacitatea 
școlilor au fost lărgite. Numă
rul elevilor care se pregătesc 
în acest an prin școlile pro
fesionale și tehnice este aproa
pe dublu în comparație cu a- 
nul școlar 1959—1960. Aceasta 
a creat condiții ca în prezent 
circa 45 la sută din numărul 
de muncitori necesari sectoru
lui chimic să fie pregătiți nu
mai prin școlile profesionale 
și tehnice.

Rețeaua școlilor din sistemul 
ministerului s-a dezvoltat în
tr-o strînsă împletire a nevoi
lor de școlarizare a unui nu
măr cît mai mare de elevi, cu 
pregătirea lor la nivelul teh
nicii cu care sînt dotate obiec
tivele industriei chimice. A a- 
părut astfel necesitatea îmbu
nătățirii permanente a conți
nutului' învățămîntului, pen
tru a corespunde cerințelor 
actuale șl de perspectivă. 
Principalele îmbunătățiri adu
se în ultimii ani se referă la

lărgirea considerabilă a no
menclatorului de meserii (de 
la cîteva meserii în anul șco
lar 1955—1956, la 33 de mese
rii în prezent) și la schimba
rea structurii de pregătire. în 
timp ce pentru vechile între
prinderi pregătirea muncitori
lor avea un profil mai mult 
tehnologic (chimiști), noile u- 
zine și combinate au nevoie de 
cadre cu calificare complexă. 
Pe baza noilor planuri și pro
grame ale școlilor, revizuite și

pregătite, care să stăpînească 
cu pricepere și siguranță cele 
mai complexe procese tehnolo
gice.

O cerință esențială pentru 
asigurarea unei pregătiri cît 
mai temeinice muncitorilor ne
cesari noilor obiective este îm
binarea cunoștințelor teoretice 
cu practica industrială. Șco
lile din sistemul ministerului 
nostru au condiții optime pen
tru atingerea acestui obiectiv.

chimic Făgăraș, Combinatul de 
aluminiu Slatina, Combinatul 
de cauciuc sintetic Onești și al
tele care au recomandat ca 
profesori pentru școli cadre 
tehnice bine pregătite, cu o 
bogată experiență în muncă. 
La aceste școli, precum și la 
cele din București, Ploiești și 
Cîmpina, se predau lecții cu 
un conținut bogat — într-o 
strînsă legătură cu practica 
industrială. Nu puține sînt ca
zurile cînd lecțiile se predau 
în uzine și combinate în fața 
utilajelor și instalațiilor în 
funcțiune.

în alte școli nu se acordă,
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I n ultimii doi ani ai planului 
șesenal (1964—1965) vor 
intra în producție noi și im
portante obiective indus
triale. Caracteristica prin
cipală a noilor obiective 
este înzestrarea lor cu ma

șini și utilaje realizate la nivelul teh
nicii moderne.

Paralel cu munca entuziastă a con
structorilor pentru punerea în func
țiune a acestor obiective în termenele 
stabilite, se desfășoară și o vastă ac
tivitate de pregătire a cadrelor nece
sare exploatării lor.

Mii și mii de tineri din patria noa
stră, dornici de a-și însuși tehnica mo
dernă, s-au îndreptat spre profesiunile 
cerute de noile obiective. Organizațiile

U.T.M., sub conducerea organizațiilor 
de partid, au datoria să sprijine mă
surile luate de ministere, de condu
cerile întreprinderilor, desfășurând o 
activitate multilaterală pentru a-i mo
biliza pe tineri să-și însușească o te
meinică pregătire profesională.

In scopul generalizării rezultatelor 
bune obținute, a realizării unui 
schimb de experiență între unitățile 
care pregătesc cadre pentru noile uni
tăți ale industriei noastre socialiste, 
ziarul ,,Scânteia tineretului" solicită 
specialiștilor din ministere, conducă
torilor de întreprinderi, secretarilor 
organizațiilor U.T.M. să împărtășească 
în coloanele sale metodele iolosite în 
activitatea vastă, multilaterală, de 
pregătire profesională a muncitorilor.

completate, pregătirea opera
torilor chimiști însumează, pe 
lîngă specialitatea de bază, și 
alte cunoștințe complexe. In 
programele școlare au fost in
troduse obiecte noi de studiu 
cum sînt: electrotehnica, elec
tronica, aparate de măsură și 
control și noțiuni de automati
zare. Aceasta a determinat 
creșterea procentului de ore la 
obiectele cu caracter mecano- 
energetic, cunoștințe la fel de 
necesare operatorilor chimiști 
ca și cele dobîndite în pregă
tirea de specialitate. Au fost, 
de asemenea, înlăturate din 
programe cunoștințele despre 
procesele tehnologice sau in
stalațiile depășite de tehnica 
actuală, precum și paralelis
mele care existau între tehno
logia meseriei și tehnologia 
chimică generală.

Punerea de acord a planuri
lor și programelor de învăță- 
mînt cu cerințele tehnicii noi 
din industria chimică se va 
bucura și pe viitor de o aten
ție sporită din partea noastră, 
pentru a putea asigura noilor 
obiective cadre cît mai bine

Astfel, ele funcționează pe 
lîngă mari uzine și combinate, 
au ateliere proprii de practică 
care sînt înzestrate cu labora
toare în care se pot efectua 
multiple experiențe ; obiectele 
de cultură tehnică și de spe
cialitate sînt predate de ingi
neri și tehnicieni din produc
ție.

Merită să fie 
ceastă privință 
nor conduceri 
deri ca : Uzina 
dice Ocna-Mureș, Combinatul

apreciată în a- 
preocuparea u- 
de întreprin
de produse so-

din păcate, importanța cuve
nită pregătirii elevilor. La șco
lile care funcționează pe lîngă 
I.S.C.M. Craiova, Combinatul 
chimic Borzești, Fabrica de 
mase plastice Iași, se întîlnesc 
situații cînd inginerii cărora li 
s-a încredințat munca de pro
fesor — ori fiind încărcați cu 
prea multe sarcini, ori din alte 
motive neîntemeiate — nu se 
prezintă cu regularitate la 
ore, nu se pregătesc temeinic 
pentru lecții. în aceste cazuri 
se impune ca atît conducerile

de școli, cît și conducerile de 
întreprinderi să manifeste mai 
multă exigență față de activi
tatea profesorilor cumularzi, 
să ia măsuri pentru ca proce
sul de pregătire a elevilor să 
nu fie stingherit.

Rezultatele obținute la învă
țătură în cele aproape două 
trimestre care s-au scurs din 
acest an școlar arată că în toa
te școlile profesionale și tehni
ce majoritatea elevilor au pro
movat cu note bune și foarte 
bune. Totuși, în unele școli, 
există un procent ridicat de 
elevi care învață „la limită**, 
care se complac în mediocrita
te. Elevii pe care-i pregătim 
în aceste școli vor mînui peste 
un an-doi instalații și agrega
te dintre cele mai moderne. 
Undeva, la pupitrul unei insta
lații, în fața unor aparate de 
reglare, pregătirea mediocră 
își va spune cuvîntul. Condu
cerile de școli au datoria să 
intensifice munca cu acești 
elevi, să urmărească mai atent 
cum își organizează ei studiul 
individual, să programeze mai 
multe ore de consultații.

Un ajutor prețios putem pri
mi în această privință din par
tea organizațiilor U.T.M. Mă 
refer la faptul ca măsurile 
luate de conducerile școlii să 
fie însoțite de acțiuni concre
te ale organizațiilor U.T.M. 
pentru creșterea răspunderii 
personale a elevilor față de în
vățătură. Urmărind zilnic fe
lul cum se pregătesc elevii și 
acționînd prompt, prin colecti
vele de clasă, atunci cînd con
stată atitudini de delăsare la 
anumiți elevi, organizațiile

(Continuare în pag. a Il-a)
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Larg interes suscitat de Congresul

internațional de știința solului

Inapoindu-se din vizita oficială tăcută în V.R.S.S.

a R. P. Bulgaria a trecut prin R. P. Romînă
Delegația de partid șl gu

vernamentală a R .P. Bulgaria 
condusă de tovarășul Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria, îna- 
poindu-se din vizita oficială 
pe care a făcut-o în U.R.S.S., a 
trecut în drum spre Sofia prin 
R. P. Romînă. în gara Socola 
din Iași, delegația a fost în- 
tîmpinată de Gheorghe Pele,

adjunct al ministrului afaceri
lor externe, și Vasile Gliga, 
director în M.A.E., care au 
condus delegația pe teritoriul 
R. P. Romîne.

Delegația de partid și gu
vernamentală a R. P. Bulgaria 
a fost însoțită, de asemenea, 
de Gheorghi Bogdanov, amba
sador extraordinar și pleni
potențiar al R. P. Bulgaria în 
R. P. Romînă.

Construcții sociabculturale
Alături de impor 

fantele obiective in
dustriale și de ma
rele număr de locu
ințe ce se ridică în 
întreaga țară, anul 
acesta este prevăzu
tă construcția a nu
meroase obiective 
de interes social- 
cultural. Ca și în a- 
nii trecuți continuă 
să se dezvolte re
țeaua școlară. Ast-

fel, în acest an, vor 
fi terminate alte 
4 200 săli de clasă.

Iubitorii celei de a 
șaptea arte, din mai 
multe orașe ale țării, 
vor putea să vizio
neze filme în acest 
an în noi cinemato
grafe. Se construiesc 
sau se amenajează 
cinematografe cu 
sute de locuri la 
Brăila, Vatra Dor 
nei, Reghin, ca și în 
Capitală.

în unele localități 
pitorești, precum și 
în alte orașe mai 
importante ale țării 
se înalță hoteluri 
moderne, de mare 
capacitate. Brașov, 
Piatra Neamț. Eforie 
sud și București sînt 
principalele locali
tăți care vor primi 
in acest an oaspeți 
in hoteluri noi.

Cel de-al VUI-lea Congres 
internațional de știința solului 
ale cărui lucrări se vor desfă
șura la București între 20 au
gust și 20 septembrie suscită 
un larg interes în rîndul spe
cialiștilor din întreaga lume. 
Pînă acum și-au anunțat parti
ciparea 1 565 de specialiști — 
profesori universitari, conducă
tori de institute de cercetări, 
de organizații internaționale și 
departamente din 74 de țări. 
Specialiștii romîni vor prezenta 
50 de comunicări.

Pe adresa comitetului de or
ganizare a Congresului au fost 
trimise 631 de comunicări care 
prezintă cele mai noi rezultate 
ale cercetărilor din diferite do
menii ale științei solului și 
care răspund actualelor preo
cupări ale oamenilor de știință 
în activitatea lor îndreptată 
spre ridicarea continuă a pro
ducției agricole.

La congres va fi prezentat, 
de asemenea, proiectul hărții 
solurilor lumii.

(Agerpres)

„Inșir-te

Aniversarea lui Galileo Galilei
în aula Academiei R. P. Romîne 
avut loc vineri după-amiază oa

manifestare cu prilejul împlinirii a 
400 de ani de la nașterea marelui 
om de știință progresist Galileo 
Galilei.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. Ilie Murgulescu, 
președintele Academiei R. P. Ro
mîne.
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Secția sculerie a Uzinelor 
„Grivita Roșie". Strungarul 
Damian Butnaru s-a angajat 
să-și depășească lunar sar
cinile de plan cu 10 la 
sută. Secretarul organizației 
U.T.M. pe secție se intere
sează în ce stadiu se află 
tînărul strungar cu realiza

rea angajamentelor.
Foto: O. PLECAN(Agerpres)
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'Viitorii constructori Intr-un moment cotidian: elevii anului II C de la Școala tehnică de arhi
tectură și construcția orașelor, din Capitală, execută machete în atelierul școlii.

Foto: AGERPRES

Acad. Ștefan Bălan, ministrul In- 
vățămîntului, prof. univ. Constantin 
Drîmbă, membru corespondent al 
Academiei R. P. Romîne și prof, 
univ. Alexandru Bălăci, prorector 
al Universității București au vor
bit despre activitatea prodigioasă 
a Iui Galileo Galilei, unul din des
chizătorii de drum ai științei mo
derne, în domeniul mecanicii, as- 
tionomiei și despre personalitatea 
sa ca om de cultură. Vorbitorii au 
subliniat totodată, că în țara noa
stră, opera lui Galileo Galilei se 
bucură de o largă apreciere.

Au luat parte academicieni, mem
bri corespondenți ai Academiei 
R. P. Romîne și alți oameni de 
știință și cultură.

Au fost de față reprezentanți 
legației Italiei la București.

PREMIERA

ai

TG. MUREȘ (de la cores
pondentul nostru);

Aseară, Teatrul de Stat din 
Tg. Mureș — secția romînă a 
prezentat în premieră comedia 
„Gîlcevile din Chiogia“ de 
Carlo Goldoni. Regia specta
colului îi aparține lui Mihai 
Raicu. Din distribuție fac parte 
tinerii actori Maya Indoieș, 
Camelia Zorlescu, Alexandru 
Arșinel, Mihai Gingulescu, Mi
hai Dobre, Elisabeta Daicu, 
Constantin Diplan ș.a. Aceasta 
este a cincea premieră la Tea
trul de 
actuala

rje lata lui Allrlmpărat, pe 
FăFFrumos, pe Ileana- 
Coslnzeana, Păcală ș! 

Zmeul-zmeilor i-am întâlnit ieri 
în Calea Victoriei la Teatrul 
Național. In jurul unei mese ac
torii: Adela Mărculescu, Florin 
Piersic, Ioana Bulcă, Constan
tin Stănescu și Emil Lip tac se 
întîlneau pentru a 15-a oară în 
rolurile binecunoscuților eroi ai 
feeriei dramatice „înșirte măr
gărite" de Victor Eitimiu.

— Intenționăm să realizăm
— ne spune regizorul Miron Ni- 
culescu — un spectacol cu a- 
devărat popular care să se a- 
dreseze tuturor vîrstelor. Cum 
9punea și acad. Zahar ia Stancu
— în recenta lui comunicare de 
la Academie — „Inșirte mărgă- 
rite", opera care La făcut ce
lebru pe maestrul Eftimiu, „re
prezintă prelucrarea în adân
cime filozofică a unui basm 
străvechi al poporului romîn" și 
noi dorim să păstrăm și să re
dăm întreagă armonia, sonori
tatea, muzicalitatea, culoarea, 
bogăția imaginilor și, mai ales, 
prospețimea acestui „mărgări
tar" lingvistic și care, în ciu
da celor 50 de ani ai lui, ă ră
mas tîndr. Farmecul inepuizabil 
al textului, precum și prestigiul 
primei distribuții de acum 50 
de ani, Maria F Hot ti (Sorina), 
lancu Petrescu (Împăratul), A- 
ristide Demetriâd (Făt-Frumos), 
Soreanu (Zmeul) obliga foârte 
mult colectivul nostru de inter- 
preți alcătuit din foarte tineri 
actori. La reușita spectacolului 
vor contribui scenografia lui 
Jules Perahim, muzica Iul Du
mitru Capoianu, coregrafia lui 
Stere Popescu".

Aflăm că spectacolul cu „În
șir te mărgărite" va fi prezen
tat și întrun decor inedit- par
cul natural de la Mogoșoaia, în 
fața vechiului palat al Brînco- 
vendor.

Stat din Tg. Mureș în 
stagiune.

In 10 zile

PLOIEȘTI (de la 
corespondentul nos
tru). — In 
Conferinței 
le U.T.M. 
tineretul 
Ploiești s-a 
să colecteze și să tri
mită spse Hunedoa
ra 1 000 tone fier 
vechi.

cinstea 
regiona- 
Ploiești, 
orașului 
angajat

VIORICA GRIGORESCU

peste 1150 tone
fier vechi

La aceste acțiuni 
- începute în urmă 

cu 10 zile — au par
ticipat cu entuziasm 
tinerii din întreprin
derile și uzinele ora
șului.

Ieri, la ora 9,40 
din gara Ploiești- 
Triaj a plecat spre

Hunedoara trenul 
3 655 încărcat cu 843 
tone fier vechi.

•. Cu cantitățile ex
pediate în zilele tre
cute, oțelarii hune- 
doreni au primit pes
te 1 150 tone fier 
vechi trimis de tine
rii ploieșteni.

BUCURIA UNEI DESCOPERIRI
rice s-ar spune, 
s-au obișnuit cu 
prezența cronica
rului. Chiar dacă 
acestuia nu i se 

' poate realiza visul 
de a deveni invizi

bil, ca Griffith din romanul lui 
Wells, faptul că se așează un
deva, într-o bancă din fundul 
clasei și rămîne acolo, ca elev 
neînmatricolat al clasei a Xl-a 
A nu mai tulbură pe nimeni. A 
venit ? Treaba lui, noi ne ve
dem de-ale noastre. Nu este un 
motiv special să devenim nici 
mai emotivi, nici mai țepeni 
decît sîntem de obicei. La lec
ție știm tot atît de mult ori de 
puțin ca și cum n-ar fi de față. 
In sala de gimnastică ne sim
țim tot atît de agili, de puter
nici, cu sau fără dînsul. li vor
bim degajat, deși, avînd de 
două ori vîrsta noastră, nu ne-a 
putut convinge să renunțăm la 
formulele de politețe. Mă rog.

Dar de astă dată cronicarul 
s-a hotărît să-i vadă acasă. 
Bună ziua, bună ziua, aici lo
cuiește familia Marcovschi ? 11 
caut pe... (eh, cum să-i spui, 
doar nu „ca la catalog ?") pe... 
băiat ? (Dar dacă sînt mai mul ți 
frați ?!). A, pe Puiu ? Da, e a- 
casă, dar acum învață. Și mama 
cercetează atent, puțin sever, 
chipul necunoscutului. Acum,

explică ea, Puiu învață la mate
matică. Să-l întrerupă ? — în
treabă. — Nu, în nici un caz, 
fiecare oră e prețioasă. Aș sta 
totuși puțin de vorbă cu dv., 
părinții. — Poftiți.

Privirile părinților sînt des
chise, încordarea lăuntrică le a- 
junge în ochi distilată, limpe
de. E adevărat, două din me
diile băiatului pe primul tri
mestru — la matematică și chi
mie — au fost sub limita de 
trecere. Da, atunci au avut cu

De fapt, sigur, nu de acest 
opt la germană era vorba. Bi
neînțeles că nu. Ci de ambiția 
adormită, de voința moale, de 
puterea de muncă neîncercată, 
necălită — pricina celor două 
medii avînd la un loc abia cît 
acest opt la germană, prea 
mult pomenit l

Altminteri, privirile grele de 
mustrări ale mamei nu întîlneau 
împotrivire. Înalt, solid, cu în
fățișare bărbătească, deprins să 
fie cinstit cu alții și cu sine

peală care-1 ține încă, dacă nu 
era lipsa de vlagă și concentra
re la învățătură, totul ar fi fost 
în ordine. Dar așa... Și din toa
tă asprimea n-a rămas decît 
tristețea. Probabil că ea a dat 
lovitura de grație. Bine, o să 
vedeți, le-a făgăduit Puiu, reți
nut și laconic, ca încheiere Ia 
toată discuția.

Trimestrul doi.
In odaia lui, a cărei podea 

scirțîie sub greutatea trupului 
voinic, e văzut ca totdeauna, la

•) Vezi ..Scîntela tineretului' nr. 
4466) 4483) 4503.
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el o discuție serioasă. Ne faci 
necazuri, i-au spus, dar nu 
despre noi e vorba. Iți faci ție 
un rău de care încă nu-ți dai 
seama. Ce-i cu voința ta, băia
tule ? Să zicem că ai greutăți la 
cele două obiecte; dar la lim
ba germană ? Doar ai, față de 
colegii tăi, avansul unor ani 
întregi la studiul acestei limbi, 
e evident că o stăpînești mai 
bine decît toți — și să vii aca
să doar cu opt ? Ești mulțumit ? 
Spune tu singur, ești mulțumit ? 
La o limbă străină pe care o 
cunoști din școala elementară, 
opt...

însuși, băiatul nu riposta nici 
măcar în gînd la cele auzite. 
Părinții îl cunoșteau bine. Puiu 
stă mult între ai săi, iar cînd 
— rar — se află în oraș, îi în
științează telefonic cît întîrzie 
și unde. Duminică dimineața 
se duce întotdeauna să joace 
baschet. Un film pe săptămînă, 
lectura unei cărți ori emisiunile 
televizorului îi întregesc ceasu
rile de odihnă. Prietenii ? Da, 
îi sînt cunoscuți și prietenii, de 
pildă, Emil: un coleg bun. Cu 
un cuvînt, părinții n-au a se 
plînge de educația băiatului. 
Dacă n-ar fi fost această toro-

masă, lăcîndu-și 
pul de studiu a 
dilate, devenind 
tor. S-ar fi putut măsura efor
tul în numărul exercițiilor de 
algebră, considerabil mai mare 
de la o săptămînă la alta. Dar 
era important și faptul că aces
te exerciții erau rezolvate cu o 
mînă mereu mai sigură: canti
tatea trecea în calitate.

Am mai amintit altădată de 
exigența profesorului de mate
matică : calificativele date de 
domnia-sa au grijă ca pe celă
lalt talger, al cunoștințelor, să 
nu apară lipsuri la cîntar. Și

lecțiile. Tim- 
început să se 
mai cuprinză-

tocmai de aceea, 9 (nouă) la 
matematică al lui Puiu, notă la 
oral pe trimestrul doi are va
loarea intrisecă, plus încă ceva. 
Anume, recunoașterea efortului 
de a depăși punctul mort al 
inerției.

Desprinderea, odată începută, 
se accelerează. Iată și un opt 
la chimie. Iată, Ia celelalte ma
terii, o mai mare stăpînire de 
sine care începe să învingă, 
treptat, timiditatea paralizantă, 
de necrezut la prima vedere (un 
lungan!), reală totuși, însă cu 
principala cauză în nesiguranța 
vechilor cunoștințe, acum în 
consolidare.

Ei bine, Puiule, impresia ge
nerală este că la antrenamen
tul de duminică dimineața vei 
juca mai bine. Legătura ? De
gajat de balastul a ceea ce nu
mim, cu un termen grav, mus
trarea de conștiință (azi e du
minică, mă simt în larg, dar 
mîine ?) în meci vei fi un mai 
sprinten și mai inspirat combi- 
nator decît orieînd. Vei gusta 
astfel, mai din plin filmul, pro
gramul de varietăți, cartea. Și, 
în genere, cu. 9 la matematică, 
cu 8 la chimie în locul... (dar 
să uităm), viața are parcă altă 
culoare, pasul alt ritm, mușchii 
altă forță. Nu ți se pare? In
cit, dacă le-ai cunoscut o dată, 
este de neconceput să te în-

ȘTEFAN IUREȘ
(Continuare în pag. a IV-a)



...'Anul trecut, gospodăriile 
colective din raionul Drăgă- 
șani au obținut din sectorul 
viticol produse în valoare de 
22 500 000 lei, adică 70 la sută 
din totalul veniturilor lor.

Clima, solul și întregul com
plex de factori pedoclimatici 
asigură condiții favorabile cul
tivării terenurilor deluroase 
cu viță de vie. Suprafața to
tală plantată cu viță de vie, 
pe întreg raionul, este de 5 756 
hectare. Se prevede ca în 
cursul acestui an să se mai 
planteze încă 7 800 000 bu
tași viță de vie pe o su
prafață de 1 500 hectare, 
iar în perspectivă, pentru a- 
nul 1965, e prevăzut să fie 
plantate încă 3 368 hectare.

Cifrele acestea 
oglindesc o acțiu
ne de durată, per
manentă, de mare 
amploare. Bătălia 
pentru valorifica
rea rațională, știin
țifică, a dealurilor 
sterpe, erodate, a 
început mai de
mult. Ea se desfă
șoară și acum cu 
amploare: dealuri 
abrupte, sînt cioplite și geome- 
trizate în terase. Pe terasele 
acestor piramide de pămînt se 
vor legăna în soare, peste cîți- 
va ani, ciorchinii de struguri.

Am. surprins una din sec
vențele importante și grele ale 
muncii din vie în acest sezon: 
desfundarea terenului. Oame
nii, tineri și vîrstnici, înșirați 
pe crestele dealurilor cu răngi 
și tîrnăcoape, desfundau glo
dul înghețat al dealurilor. 
Munca este greoaie, anevoioa
să, dar oamenii vin pe dealuri 
cu sutele. In întreg raionul, 
pînă acum, au fost pregătite 
aproape 500 de hectare în ve
derea noilor plantări. Paralel 
cu desfundatul terenului, in 
cele 22 de gospodării colective 
se pregătesc 23 000 000 bucăți 
coarde de viță din diferite so
iuri din care nu lipsesc tă- 
mîioasa romînească, muscat

...Un popas la G.A.C. Glăvi- 
le. Acțiunea desfundatului e 
începută din luna decembrie. 
Atunci, în condiții deosebit de 
grele, la o temperatură de mi
nus 15 grade, au fost desfun
date pe dealurile Oltencii, Ani- 
noasei și Batirăștilor, circa 18 
hectare. Acum ies la lucru 7 
brigăzi de cîmp. La această 
acțiune participă un mare nu
măr de tineri. In adunările ge
nerale ale organizațiilor 
U.T.M. din brigăzi, tine
rii s-au angajat ca pînă în a 
doua jumătate a lunii februa
rie să încheie această lu
crare, pentru a rămîne

gospodăriei va fi livrată, prin 
AGROSEM, celorlalte gospo
dării colective din raion. La 
suprafața sădită cu vie în anii 
precedenți, se vor mai adăuga 
în anul acesta, încă 55 de hec
tare. Avantajele cultivării vi
ței de vie au fost demonstrate 
în serile de calcul organizate 
la căminul cultural. S-a calcu
lat că de pe un hectar de 
deal cultivat cu alte plante 
se obține un venit anual de 
aproximativ 2 000 lei. Același 
hectar plantat cu viță de vie, 
care produce în medie 5 000 
kg de struguri la hectar, adu
ce un

Pe dealurile
Drăgășanilor

timp suficient pregătirilor 
din primăvară. Intr-un ritm, 
accelerat de lucru au fost des
fundate, pînă la începutul a- 
cestei luni, 24 de hectare din 
cele 45 planificate.

...Un alt popas la G.A.C. A- 
mărăști. $i aici colectiviștii se 
aflau pe dealuri cu uneltele 
de muncă... necesare. Zilnic vin 
la lucru cîte 350 de colecti
viști, majoritatea dintre ei 
fiind tineri. Adunarea genera
lă a utemiștilor a hotărît să 
intensifice ritmul de lucru 
pentru a încheia lucrările des- 
fundatului la data de 25 fe
bruarie. O parte dintre colec
tiviști amenajează cinci hec
tare pentru școala de viță, 
adică locul unde va fi pregă
tit materialul săditor; pe acea
stă suprafață ati 
nistrate cîte 400 
fosfat pe fiecare hectar si 
cîte 20 de tone 
grajd. Materialul săditor este

fost admi- 
kg super-

gunoi de

Prin munca patriotică
— încotro flăcăi?
— La humărie și 

la gropi.
Șirul de sănii înain

ta încet, ici ocolind 
un deal, dincolo albia 
Tutovei. Și iată, în 
față, coastele erodate 
acoperite cu salcîmi 
spre care se îndreaptă 
tinerii.

— Cu ce treburi, la 
humărie și la gropi ?

Cel mai vorbăreț — 
Ion Comăniș — a a- 
rătat că tinerii din 
brigada viticolă a gos
podăriei din comuna 
Ivești, regiunea Iași, 
lucrează din plin. 
Podgoria gospodăriei 
colective, cu viță no
bilă, se întinde pe 100 
de hectare. O însem
nată suprafața intră 
pe rod anul acesta. Se 
prevede ca, la toam
nă, din podgorie să se 
culeagă 400 000 kg 
de struguri. Cifră mo-

bilizatoare, dar care 
în același timp obligă. 
Obligă la o muncă 
perseverentă și la ini
țiative. Pentru întrea
ga podgorie sînt nece
sari 600 000 de araci. 
Ca să-i cumperi pe toți, 
e mai ușor. Pentru a- 
ceasta cheltuiești însă 
bani mulți. Or, pe 
coastele de la humărie 
și gropi au fost plan
tați în anul trecut sal
cîmi. Arborii au cres
cut. Acum trebuie ră
riți, curățați.

— De ce să nu fo
losim această rezervă? 
— a întrebat un tînăr 
într-o adunare gene
rală a 
U.T.M.

— Să 
conducerii ~ 
soluția noastră — au 
hotărît.

Conducerea a fost 
de acord. Tinerii au

organizației

propunem 
gospodăriei

trecut la lucru. In fie
care zi, cite 40—50 
de colectiviști — ti
neri și mai în vîrstă 
vin aici. Topoarele 
mușcă cu sete din tul
pinile fragede ale sal- 
cîmilor. Cîteva echipe 
fasonează araci. Con
ductorii de atelaje îi 
transportă apoi și îi 
așază în grămezi la 
capătul rîndurilor. Lu
crul se desfășoară cu 
voioșie și spor, 
acum cîteva zile, 
nerii de la Ivești 
fasonat și transportat 
în podgorie 76 000 
araci. Pînă la 200000 
cît și-au propus ei să 
facă prin muncă pa
triotică, mai este de 
lucru. De bună seamă 
insa că angajamentul 
va fi îndeplinit.

C. SLAVIC

venit de aproximativ 
10 000 lei. Demon
strația a fost veri
ficată și practic, 
pentru că în anul 
trecut gospodăria 
a realizat un venit 
de 2 500 000 lei 
numai din pro
ducția viticolă.

...Ultimul pofias 
l-am făcut la 
G. A. C. Cre
țeni. Aici tere- 

desfundă pe pantelenul se 
nordice ale dealurilor Pietroa
sa și Aninoasa. Sînt pregătite 
70 de hectare care vor fi plan
tate anul acesta cu viță de 
vie. Se cere deci un volum 
mare de muncă și cadre de 
specialiști. In acest scop gos
podăria a trimis, anul trecut, 
35 de tineri recomandați de 
organizația U.T.M., la stațiu
nea experimentală din Drăgă- 
șani a Institutului de cerce
tări hortiviticole. Aceștia au 
absolvit cursurile și în momen
tul de față lucrează în gospo
dărie. Ei pregătesc noile so
iuri de viță, în pepinieră. Pen
tru camera de forțare a viței, 
care a fost amenajată într-o 
magazie, tot tinerii au confec
ționat și cele 500 de lăzi. Pre
ocuparea colectiviștilor din 
Crețeni pentru dezvoltarea vi
ticulturii se reflectă și în fap
tul că 80 la sută din veniturile 
gospodăriei sînt realizate din 
sectorul viticol, ceea ce în
seamnă anual aproape 3 000 000 
lei.

Pe dealurile Drăgășanilor și 
în acest sezon rece, urcă zil
nic cite 800—900 de oameni cu 
răngi, lopeți și tîrnăcoape.

Din podgoriile de pe a- 
ceste dealuri colectiviștii au 
cules... la concursurile re
publicane și internaționale 24 
medalii de aur și 22 medalii 
de argint.

ION MARCOVICI

Șantierul naval Galați. Membrii brigăzii de sudori condusă de
Spiridon Frangu luciînd la asamblarea cabinei de comandă a 

unui cargou de 4 500 tone.
Foto: AGERPRES

• Vineri, la Poiana 
Brașov a avut loc des
chiderea festivă a ce
lei de a 6-a ediții a 
campionatelor inter
naționale de schi ale 
țării noastre. Actuala 
ediție reunește pe pir- 
tiile frumoasei sta
țiuni de sporturi con-

curenți de certă va
loare internațională 
din: Franța, Austria, 
Anglia, S.U.A., R. D. 
Germană, Argentina, 
Norvegia și R. P. Ro- 
mînă.

în decursul celor 
două zile de întreceri, 
sîmbătă și duminică,

amatorii de sporturi 
de iarnă și oamenii 
muncii aflați la odih
nă la Poiana Brașov 
vor putea urmări evo
luția campioanelor o- 
limpice surorile Chris
tine și Marielle Goit- 
schel (Franța), Jean 
Claude Killy (Franța), 
James Huega (S.U.A.), 
cîștigătorul „Kanda- 
harului", Gerhard Ne- 
nning (Austria) și al
ții care se vor întrece 
în probe de slalom pe 
pîrtia Lupului, Sulina- 
rului sau cea de „sub 
teleferic“. In ultimele 
24 de ore la Poiana 
Brașov a nins conti
nuu, și stratul de ză
padă a acoperit pîrtii- 
ie de concurs, < 
că întrecerile se 
putea desfășura 
bune condiții.

astfel 
! vor 

în

al• Primul meci 
finalei „Cupei cam-

yponT
pionilor europeni la 
volei“ (feminin) s-a 
disputat Ia Sofia între 
echipele Levski și Di
namo Berlin (R.D. Ger-

mană). Voleibalistele 
bulgare au repurtat 
victoria cu 3—0 
(15-12; 15-8; 1614). Re
turul va avea loc la 7 
martie la Berlin.

• Astăzi și mîine în 
sala Floreasca II se 
desfășoară concursul 
republican atletic cu 
participarea unora 
dintre cei mai valo

roși atleți din țară. 
Printre cei care vor 
lua startul în diferite 
probe se numără A. 
Stamatescu, Gh. Zanr 
firescu, V. Jurcă, Șer* 
ban Ciochină, Ioana 
Petrescu, Ana Sală- 
jean, E. Ducu. Al. Spi
ridon și alții.

Concursul începe as
tăzi de la ora 9,00 și 
continuă dupâ-amiază 
de la ora 16,00. Du
minică probele au loc 
numai dimineața cu 
începere de la ora 
8,30.

★
Federația de atle

tism a stabilit ca în
trecerile finale ale 
campionatelor republi
cane de cros să se 
desfășoare la 15 mar
tie la Călimănești.

(Agerpres)Zoe Dumitrescu-Biișulenga: „EMINESCU^
utoarea, cunoscută 
exegetă a operei 
unora din clasicii 
literaturii noastre 
(printre care o re
marcabilă mono
grafie a creației

lui Ion Creangă) își consideră 
lucrarea drept o „biografie 
eminesciană stilizată". în vir
tutea scopurilor educative ale 
colecției, Zoe Dumitrescu-Bu- 
șulenga nu și-a propus de bună 
seamă demonstrarea sensurilor 
ultime, de mare complexitate, 
ale unei creații artistice, ci a 
modului de formare a artistu
lui, prin evidențierea prac
tică a legăturilor perma
nente dintre lumea străbătută 
și efervescența interioară, pro
dusă de patosul participării 
specific marelui romantic. Din 
considerarea acestor ipostaze 
rezultă și fondul dramatic al 
biografiei eminesciene, viața 
artistului find implicată într-o 
luptă continuă cu putreziciu
nea veacului dar și cu proprii
le dezamăgiri. Din acest punct 
de vedere destinul eminescian 
este tipic multor mari crea
tori, genii consumate de 
mari contradicții dar consec
vente în chip exemplar unui 
superior patos al dăruirii. Iată 
de ce a fost firesc ca autoa
rea să apeleze mai ales la 
creația postumă, pentrucă

Colecția „Oameni de
„postumele, spune acad. D. Pa- 
naitescu Perpessicius, conțin 
o mai categorică putere des- 
tăinuitoare. Ele circumscriu a- 
numiți ani din viața poetului 
pe care-i delimitează cu deta
lii precise și-i animă, punînd 
în locul vechilor spații albe 
livezi înverzite sau grădini bă
tute de furtună, deci viață". 
In acest chip apare mai preg-

context, analiza complexă este 
obligatorie. Trecînd repede 
peste analiza unui poem ca 
„Epigonii” autoarea notează 
împrejurările istorice care în
soțeau elaborarea lui. Poemul 
eminescian apare astfel și ca o 
atitudine patriotică oportună, 
demonstrînd afinitățile mare
lui romantic cu idealul cetă
țenesc nobil al înaintașilor.

seamă“
creator, autoarea reconstituie 
mediul copilăriei, anii de școa
lă, peregrinările, studiile în 
străinătate, desfășurarea pro
digioasei activități a poetului. 
Cu deosebire atrage atenția re
constituirea atmosferei copilă
riei, cînd descoperirea naturii 
nu este contemplativă ci trăire 
directă, cu o neobișnuită re
ceptivitate. iar lumea basme-

m c a. /iterară
nantă și mai convingătoare 
exemplaritatea vieții artistu
lui.

Considerînd etapele biogra
fiei eminesciene drept tot a- 
tîtea descoperiri ale omului și 
adecvări consecutive ale crea
ției în funcție de ele, Zoe Du- 
mitrescu-Bușulenga are mereu 
în vedere mai ales primele în
registrări ale trăirilor poetu
lui, de unde transpare fără 
dificultăți sensul activ, cetățe
nesc al operei. Cu o asemenea 
intenție sînt considerate chiar 
și unele creații profund semni
ficative asupra cărora, in alt

Tot ca atitudine etică exem
plară este urmărită permanen
ta ascensiune a poetului spre 
culmile cunoașterii. Așa se ex
plică și izvoarele complexe ale 
formării universului său spi
ritual, identificate in atitudi
nea folclorică față de natură 
dar și în însușirea profund 
creatoare a valorilor culturii 
antice, în contactul cu viața 
poporului și gustul intelectual 
de mare finețe cu care a abor
dat sisteme filozofice vechi și 
moderne. Realizînd cu autentic 
dar evocator efervescența spi
rituala și de viață a marelui

In drum spre locul unde continuă lucrările de desfundare a terenului.

lor nu este convenție fictivă 
fermecătoare ci o realitate de 
vis inspiratoare a unor nobile 
idealuri.

Legăturile profunde ale ma
relui poet cu viața și tradițiile 
poporului ca și seriozitatea 
exemplară a constituirii uni
versului său de cultură sînt vă
zute, cum spuneam, în strînsa 
lor dependență de idealul con
structiv al artistului. Lumile 
fantastice, de la codrul de 
basm din lirica erotică la pei
sajele lunare și solare din pro
ză sînt enorme proiecții, că
lăuzite de gustul romantic pen
tru grandios, ale unui spirit 
demiurgic angajat patetic în
tr-o operă de arhitectură cos
mică, Reconstituită din mani
festările ei particulare, această 
atitudine constructivă, alimen
tată de o fantezie 
optimistă, ne apare 
donată unei viziuni 
în spirit clasic, 
eminescian este de
iar accentele critice sînt adre
sări directe, de la înălțimi lu
nare, neputinței spiritului me
diocru de a vedea grandios. 
Termenii reproșului au o sem
nificație larg umanistă.

Remarcăm, apoi, nuanțările 
subtile, prilejuite de discuta
rea unor aspecte ale idealului 
exotic eminescian. Notînd ca
racterul polarizant al iubirii, 
autoarea stabilește analogii 
cu marii creatori. Disoci
ind, însă, Z. D. Bușulenga ob
servă că Eminescu a urmărit să 
asocieze iubita acțiunii sale de- 
miurgice devenind astfel, în- 
tr-un plan ideal, măsură a 
propriilor aspirații de armonie 
și frumos. Pe de altă parte, 
erotica eminesciană prin gra
vitatea ei inestimabilă fixează 
locul pe care l-a dorit poetul 
acestui ideal. Idealul erotic re
prezintă, în cele mai dramati
ce mărturisiri ale poetului, un 
adevărat „arbitru al valorilor", 
în funcție de perfecțiunea și 
stabilitatea căruia sînt consi
derate toate celelalte. (Surprin
zător, ideea comunică, pe un 
plan absolut general — uman, 
cu cea a unui alt patetic 
căutător al absolutului, Camil 
Petrescu, — vezi Pietro Gral
ia din „Act venețian'.)

Valoarea educativă a acestei 
biografii este indiscutabilă, nu 
numai prin știința de a releva 
legătura ideilor poetului cu a- 
titudinea sa activă în slujba 
progresului social, izvorită din- 
tr-o mare iubire a poporului 
cît și prin mare finețe în adec
varea stilului cerințelor 
monstrative ori evocării 
toarea solicită motive ale 
versului liric eminescian
descrieri remarcabile, reconsti
tuie fără dificultate lumea de 
imagini a copilului sau atmos
fera de lucru proprie artistu
lui. Sînt calități ce recomandă 
un cercetător inspirat dăruit 
obiectului, adresîndu-se citito
rului într-un stil elevat, în 
care se îmbină darul evocării 
directe cu eleganța intelectua
lă a comunicării.

de- 
Au- 
uni- 

în

romantică 
ca subor- 
alegorice 

Realismul 
tip clasic,

C. STANESCU

fe 
I 

meguș de brad necesar școlii n 
de vița. Echipa de altoituri ai I 
școlii de viță, compusă în nia- « 
joritate din utemiști, condusă g 
de tînărul tehnician pomiviti- I 
col Filip Mihai, care anul tre- ■ 
cut și-a depășit sarcinile de ■ 
plan cu 47 la sută, participă | 
acum la pregătirea camerelor 8 
de forțare, la pregătirea port- | 
altoiurilor etc. In același timp, g 
pentru a_și îmbogăți cunoștin- ■ 
țele profesionale, tinerii viti- g 
cultori participă cu. regulari- I 
tate la învățămîntul agrozoo- ■ 
tehnic. Astfel, cercul viticol I 
numără 46 cursanți din care I 
majoritatea sînt tineri. Pînă în * 
prezent au fost predate un | 
număr de 18 lecții. După fie- I 
care lecție s-a ținut seminar - 
în cadrul căruia lectorul, tină- I 
cui inginer Vasile Jeflea, în g 
scopul aprofundării noilor 
cunoștințe și a fixării lor, fo- I 
losește un bogat material di- | 
dactic intuitiv: planșe, grafice, 
mulaje, precum și un număr g 
de lecții practice.

Foto: O. PLEC AN

Colectiviștii din gospodăria 
agricolă colectivă Isaccea, ra
ionul Tulcea, au acordat o 
mare atenție dezvoltării secto
rului viticol, care este de fapt 
a doua ramură principală de 
producție. Gospodăria posedă 
în prezent 600 de hectare viță 
nobilă, din care 200 hectare 
este plantată mai de curînd. 
în anul 1963 gospodăria a avut 
în plan să obțină din valorifi
carea strugurilor, a vinului 
și a materialului săditor suma 
de 1465 000 lei. Executînd la 
timp lucrările de întreținere și 
combatere a măriei la vița de 
vie, ei au realizat producții 
mari de struguri. Prin valori
ficarea acestora ca și a celor 
3 200 000 bucăți vițe altoite, 
colectiviștii din Isaccea au ob
ținut un venit de 3 362 000 lei.

Pentru anul 1964 ei au pla
nificat să producă 11 000 000 
bucăți fire de viță altoită pe 
care le vor valorifica prin 
G.A.S. și G.A.C. din regiunea 
Dobrogea și o mare parte la 
export. Lucrările pregătioare 
au început. în acest scop s-au 
aprovizionat cu 180 tone ru
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U.T.M. pot crea în fiecare cla
să o atmosferă de muncă exi
gentă — proprie obținerii unor 
rezultate bune în pregătirea 
viitorilor muncitori.

Cunoștințele teoretice do- 
bîndite de elevi la clase sînt 
adîncite și dezvoltate în con
tactul nemijlocit pe care aceș
tia îl iau, în timpul practicii, 
cu uzinele. Practica de produc
ție este organizată în majori
tatea întreprinderilor cu mult 
spirit de răspundere, pe baza 
unor planuri comune întocmi
te de școli și conducerile teh- 
nico-administrative, care au 
ca scop însușirea succesivă de 
către elevi a tuturor cunoștin
țelor prevăzute în programele 
școlare. Avînd un program ju
dicios de practică, elevii înva
ță — îndrumați de muncitori 
cu experiență — să mînuiască 
procese tehnologice complexe, 
se familiarizează cu tehnica 
înaltă a uzinelor și combina
telor noastre.

In organizarea practicii ele
vilor există însă și unele defi* 
ciențe. La Uzina de anvelope 
„Danubiana11, Uzina „Solex“ și 
Fabrica de mase plastice din 
București, la I.S.C.M. Craiova, 
practica de producție nu se 
desfășoară în bune condiții, 
între conducerile școlilor și 
conducerile întreprinderilor nu 
există o strînsă colaborare. 
La aceste unități elevii nu au 
un program de practică judi
cios întocmit, nu sînt reparti
zați pe lîngă cei mai buni 
muncitori și maiștri și nu sînt 
puși să lucreze la toate faze
le proceselor tehnologice.

Consecințele acestui fapt 
sînt învățarea meșteșugăreas
că a meseriei, nelegarea teo
riei de practică, frecvența scă
zută a unor elevi la practică, 
plimbări prin uzine etc. Este 
necesar în fiecare întreprinde
re să fie alcătuite colective de 
conducere a practicii care să 
organizeze și să îndrume pe 
baza programelor școlare în
treaga activitate practică a 
elevilor ; conducerile școlilor 
și cadrele didactice de specia
litate să urmărească în mod 
mai sistematic modul în care 
elevii aplică în practică cuno

ștințele dobîndite la clasă și 
să le explice în mod metodic 
procesele tehnologice și apa
ratura respectivă.

O contribuție însemnată la 
desfășurarea în bune condiții 
a practicii o pot aduce și 
organizațiile U.T.M. în uzinele 
și combinatele noastre acti
vează organizații U.T.M. mari 
și puternice. Urmărind perma
nent activitatea elevilor în 
timpul practicii, atrăgîndu-i la 
multiplele activități la care iau 
parte tinerii muncitori, schim
buri de experiență, demons
trații practice, dezbateri pe

pot pregăti prin școli profesio
nale sau tehnice (de exemplu ; 
electrometalurgiști în indus
tria aluminiului, hidrometa- 
lurgiști în industria aluminei 
etc).

O problemă foarte importan
tă care se pune în legătură cu 
organizarea cursurilor de 
scurtă durată este ca viitorii 
muncitori să fie recrutați cu 
multă grijă, astfel îneît să a- 
vem certitudinea că ei își pot 
însuși, într-un timp relativ 
scurt, meseria în care-i pregă
tim. Organizațiile U.T.M. ne 
pot sprijini efectiv în această

obiective. Muncitox’ii tehnologi 
cît și o parte din muncitorii 
mecano-energetici din secțiile 
de producție lucrează o peri
oadă de timp la unitățile 
existente cu același profil sau 
cu profil apropiat. Spre deose
bire de muncitorii tehnologi 
(operatori și laboranți), care 
vin la unitățile noi la începu
tul perioadei probelor tehnolo
gice, muncitorii mecano-ener
getici iau parte și la lucrările 
de montaj și instalații a noi
lor uzine.

Cadrele care provin din școli 
sau cele care vin de la alte u-

nister, în fiecare întreprinde
re au fost organizate cursuri 
de ridicare a calificării. Tema- 
ticile acestor cursuri — întoc
mite de colective de specia
liști din întreprinderi și avi
zate de Direcția personal și în- 
vățămînt a ministerului — 
răspund celor mai actuale 
probleme ale producției: cu
noașterea proceselor de auto
matizare, însușirea noilor pro
cedee tehnologice de lucru etc. 
Astfel, în anul 1963 au urmat 
diferite cursuri de ridicare a 
calificării și specializare un 
număr de peste 56 000 munci-

Cadre temeinic pregătite 
pentru noile obiective 
din industria chimică

teme de educație, ele pot con
tribui nemijlocit la formarea 
viitorilor chimiști ca munci
tori de nădejde, cu o temeini
că pregătire profesională.

Absolvenții școlilor profesio
nale și tehnice, precum și 
muncitorii recrutați de la în
treprinderile în funcțiune nu 
acoperă în întregime necesa
rul de cadre pentru sectorul 
chimic. Pentru aceasta mini
sterul nostru pregătește anual 
— prin cursuri de scurtă du
rată — mii de muncitori în 
meserii care reprezintă divi
ziuni ale meseriilor de bază, 
pregătite prin școli. Forma de 
pregătire a cadrelor prin 
cursuri de scurtă durată se 
impune a fi aplicată în spe
cial la unitățile noi. Aceasta 
deoarece ritmul rapid în care 
sînt puse în funcțiune noile 
uzine necesită și un număr 
restrîns de cadre care nu se

privință recomandînd pentru 
cursurile de scurtă durată ti
neri bine pregătiți, dornici 
să-și însușească meseria. Ele 
ne pot ajuta și după ce tine
rii au absolvit aceste cursuri 
ocupîndu-se, în continuare, de 
educarea lor, de atragerea în 
celelalte forme de pregătire 
profesională.

Experiența punerii în func
țiune a noilor obiective ne-a 
demonstrat că — pentru asi
gurarea unor colective de 
muncă bine pregătite, omoge
ne — sînt necesare și alte mă
suri. O dată cu lucrările de 
construcții și montaj trebuie 
să înceapă și pregătirea cadre
lor astfel, îneît — la executa
rea probelor tehnologice — 
cea mai mare parte a colecti
vului viitoarei uzine (munci
tori, maiștri și ingineri) să 
aibă un stagiu de pregătire 
prealabilă în specificul noilor

zine sînt îndrumate să urmeze 
cursuri de specializare — or
ganizate chiar în noile uni
tăți — în vederea cunoașterii 
tehnologiei și utilajului între
prinderii. Același lucru îl fac 
și muncitorii pregătiți prin 
cursurile de scurtă durată care 
efectuează un stagiu de pregă 
tire practică la alte unități în 
funcțiune, cu profil similar 
sau apropiat, unde lucrează 
alături de muncitorii uzinei 
respective.

O altă etapă importantă în 
perfecționarea și specializarea 
cadrelor noilor unități o cons
tituie pregătirea acestora, în 
continuare, după punerea în 
funcțiune a instalațiilor.

Ministerul nostru a dat, de 
aceea, o mare extindere cursu
rilor de ridicare a calificării și 
de specializare a tuturor cate
goriilor de cadre calificate. Pe 
baza indicațiilor date de mi-

tori, 2 000 maiștri și tehnicieni 
și 2 700 ingineri.

Cadrele pe care le pregătim 
pentru noile obiective sînt, în 
cea mai mare parte, tinere. 
Organizațiile U.T.M., sub con
ducerea organizațiilor de par
tid, au ajutat efectiv ministe
rul nostru în punerea în func
țiune a noilor obiective. Ele 
au atras pe șantiere un număr 
mare de tineri, i-au îndrumat 
spre diferite forme de pregă
tire profesională, i-au mobili
zat pentru scurtarea duratei 
de execuție. După darea în 
funcțiune a noilor obiective 
au sprijinit conducerile între
prinderilor în calificarea, ridi
carea calificării și specializa
rea muncitorilor. Un sprijin 
substanțial așteptăm și în a- 
cest an din partea organizații
lor U.T.M. Am dori ca ele să 
ne ajute, în primul rînd, în 
dezvoltarea răspunderii și pa

siunii tuturor tinerilor pentru 
însușirea tehnicii noi, în edu
carea lor în spiritul respectă
rii cu strictețe a procesului 
tehnologic și a instrucțiunilor 
de funcționare a instalațiilor. 
Complexitatea uzinelor și com
binatelor noi necesită, pe de o 
parte, o continuă ridicare a 
calificării, iar de pe altă par
te, o înaltă disciplină tehnolo
gică.

Mînuind aparate și instalații 
cu un înalt grad de automati
zare, tânărului muncitor din 
industria chimică i se cer cu
noștințe ca unui specialist, 
unui tehnician. Deși noi, uzi
nele noastre dispun de un bo
gat fond documentar. Condu
cerile uzinelor vor trebui să se 
ocupe cu multă grijă de orga
nizarea propagandei tehnice, 
de răspîndirea noutăților teh
nice în producție. Ar fi bine 
ca organizațiile U.T.M. să în
drume în mod sistematic tine
rii, cu ajutorul cadrelor tehni
ce, spre studierea literaturii de 
specialitate, pentru a-și forma 
o bogată cultură tehnică. Pu
terea de a mînui tehnica cea 
mai înaltă, de a o face să ți 
se supună, izvorăște din car
tea tehnică.

★
în cadrul planului șesenal 

— ministerul nostru mai are 
de pus în funcțiune un număr 
important de obiective. Asigu
rarea unor cadre calificate 
care să lucreze în noile unități 
este o condiție determinantă 
pentru realizarea acestor sar
cini. Ministerul va acorda și 
pe viitor o atenție și mai 
mare pregătirii cadrelor. Vom 
lua măsuri — prin construirea 
unor noi capacități școlare — 
ca procentul cel mai mare de 
muncitori să fie asigurat de 
școlile profesionale și tehnice. 
Vom îmbunătăți structura pre
gătirii operatorilor chimiști 
astfel îneît aceștia să poată 
efectua și executarea lucrări
lor curente de reparații ale 
instalațiilor. în acest fel se 
va prelungi durata de func
ționare a acestora, va Clește 
productivitatea lor. Vom acțio
na continuu și sistematic asu
pra pregătirii cadrelor pentru 
ca tehnica cu care sînt înzes
trate noile unități să fie stăpî- 
nită cît mai temeinic.



La sfat cu propagandiștii despre
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MUNCA ȘI RĂSPUNDERILE LOR
Discuția a avut loc de curînd la Comitetul orășenesc 

U.T.M. Sibiu. La ea au luat parte propagandiști de la 
cercurile de studiere a Statutu lui U.T.M. Scopul discuției - să 
generalizeze metodele bune 
Iată de propagandiști.

de muncă, experiența acumu-

propagandiștii
iscutînd despre 
propagandistului 
Aurel Cîmpeanu de la Uzi
nele „Elastic" spunea :

— Prezența fiecărui propa
gandist la toate seminariile 
organizate de comitetul oră

șenesc U.T.M. cu sprijinul cabinetului de 
partid, eu o consider ca o chestiune esen
țială pentru pregătirea mea. Aici audiem 
expuneri temeinic pregătite în legătură 
cu lecțiile pe care urmează să le predăm 
și totodată primim și o seamă de îndru
mări prețioase în ceea ce privește meto
dica muncii noastre cu tinerii din cercul 
politic pe carc-1 conducem.

— Sînt întrutotul de acord cu acest lu
cru — a intervenit Cornel Frăcea, de la 
Centrul școlar tehnic și profesional al 
M.I.A. Dar tocmai pentru a adînci cu
noștințele însușite la seminariile orga

nizate de comitetul orășenesc U.T.M. la 
cabinetul de partid eu consider că fiecare 
propagandist trebuie să acorde atenție 
deosebită studiului individual, organizat 
și sistematic. Eu citesc unele din cărțile 
de literatură politică care apar și — 
ceea ce mi se pare foarte important pen
tru fiecare dintre noi — studiez cu multă 
atenție documentele de partid șl de stat 
care sînt publicate. A apărut în presă 
Darea de seamă prezentată de tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer la Sesiunea Marii 
Adunări Naționale, cu privire la înfăp
tuirea planului de stat pe anul 1963 și la 
sarcinile de plan pe 1964. Studiul acestui 
document, și al altor documente publi
cate în presă, au pentru mine o impor
tanță deosebită în pregătirea fiecărei ex
puneri, a convorbirilor.

— Cred că toți care sîntem aici proce
dăm în felul acesta și este normal și fi
resc — spunea tov. Trif Vaier, de la 
„Independența". Eu, de pildă, sînt abo
nat la revistele „Lupta de clasă" și 
„Munca de partid". Pentru mine studie
rea lor, ca și lectura zilnică a presei, de 
altfel, au devenit o necesitate. Dar aceas
ta nu este totul. Pentru acest an eu 
mi-am propus să studiez o seamă de pro
bleme de economie concretă. Pentru a- 
ceasta folosesc o seamă de broșuri care 
au apărut. Am spus aceasta pentru că, 
după părerea mea, noțiunea de pregătire 
a propagandistului are o sferă mult mai 
largă de cuprindere și nu poate, în orice 
caz, să fie redusă doar la cunoașterea 
strictă numai a celor legate de lecția pe 
care urmează să o expună sau să o se
minarizeze.

Cu acest punct de vedere au fost de a- 
cord toți propagandiștii. Aceasta o do
vedește și preocuparea propagandiștilor 
Nicolae Fălămar (întreprinderea de con
strucții 2), Elena Săvuț (Republica), Iri
na Balteș (G.A.C. Ocna Sibiului) ca și a 
celorlalți, ca paralel cu acumularea unor 
temeinice cunoștințe politice, să-și ridice 
în permanență și nivelul de cultură 
generală.

pregătirea 
tovarășul

Fiecare expunere
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oți participanții la consfă
tuire au subliniat această 
idee ca pe o problemă de 
mare importanță. Și este fi
resc. Expunerea are menirea 
de a clarifica pentru cursanți 
principalele probleme din

lecția respectivă, îi ajută să-și fixeze i- 
deile de bază, prin bogăția argumente
lor aduse în susținerea unei idei sau al
teia îi convinge, și le dezvoltă interesul 
pentru studiu, îi ajută să desprindă o sea
mă de învățăminte practice pentru mun
ca și activitatea lor zilnică. De aceea ex-

punînd o lecție, propagandistul trebuie 
neapărat să aibă în vedere nivelul de 
pregătire al cursanților, să țină seama de 
puterea lor de înțelegere a celor studiate 
în cerc.

Acestea sînt cîteva cerințe generale. 
Cum sînt ele aplicate practic? Intere
sante au fost în acest sens cele relatate 
de tovarășul Trif Vaier.

— In cercul pe care îl conduc sînt în 
general tineri cu o mai bună pregătire. 
Multi au absolvit o școală profesională 
în care au căpătat și o seamă de cunoș
tințe politice. Trebuie să am în vedere 
lucrul acesta. De aceea, în expunerile 
pe care le fac, țin întotdeauna seama de 
cunoștințele anterioare ale tinerilor. De 
obicei în expuneri, desprind din lecție 
una sau două idei mari. La lecția a IlI-a, 
de pildă, accentul l-am pus pe expunerea 
îndatoririlor utemiștilor, am vorbit mai 
mult despre acele trăsături care caracte
rizează pe un membru al organizației 
noastre. La sfîrșitul expunerii am comu
nicat planul convorbirii. Evident că a- 
cesta se referea la întreaga lecție și im
punea studierea în totalitate a acesteia.

— Un asemenea procedeu cu tinerii 
din construcții pe care îi am în cerc — 
spune tovarășul Fălămaș Nicolae — nu 
a dat rezultate datorită unui volum încă 
mic de cunoștințe al acestora. Situația 
concretă din cerc mi-a impus cîteva re
guli foarte stricte : expunerea să fie cît se 
poate de scurtă; să fac o selecție rigu
roasă a ideilor pe care urmează să le 
transmit, iar pentru aceasta să folosesc 
un vocabular accesibil tinerilor.

— Intr-un mod oarecum asemănător 
procedez și eu — spunea tovarășa Iri
na Balteș, de la G.A.C. Ocna Sibiului. 
Și în cercul pe care îl conduc sînt încă 
tineri care nu și-au format priceperea 
de a desprinde și reține dintr-o expunere 
ce este mai important De cele mai multe 
ori încearcă să noteze cuvînt cu 
cuvînt ce le spun eu și bineînțeles că 
nu reușesc. După prima lecție, cind 
m-am uitat în caietele lor, am văzut că 
cei mai mulți — încercînd să transcrie 
fiecare cuvînt — notaseră numai jumă
tăți și sferturi de frază.

Era și vina mea. Tinerii prea se sim
țeau „ca la școală". Expunerea trebuia 
să-i captiveze iar eu le dictam un rezu
mat al lecției din manual. Am încercat 
să procedez altfel: vorbeam despre or
ganizația de bază, despre calitățile pe 
care trebuie să și le însușească un tînăr. 
In cerc, mulți nu sînt membri ai organi
zației. Le-am povestit atunci despre ac
tivitățile frumoase pe care le întreprin
de organizația, le-am vorbit despre apre
cierile frumoase făcute de președintele 
gospodăriei cu privire la contribuția a- 
dusă de organizația U.T.M. în mobiliza
rea tinerilor la munca de întărire eco- 
nomico-organizatorică a G.A.C. Tine

rii au înțeles mai bine lecția și aceasta 
au dovedit-o nu numai cu prilejul con
vorbirii, ci și în munca și activitatea lor.

— La noi în școală — interveni Cor
nel Frăcea — se ridică o problema deo
sebit de importantă : în cerc sînt tineri 
de 14 ani. Vîrsta aceasta impune și un 
mod adecvat de muncă. Cunoștințele lor 
politice au încă o sferă destul de îngustă. 
A nu ține seama de toate acestea cind 
conduci un cerc politic U.TJl in care 
sînt tineri de 14 ani, înseamnă a face o 
muncă formală.

— Și cum procedați dumneavoastră ?
— In primul rînd, pregătindu-mă 

pentru o expunere, eu îmi pun urmă
toarea întrebare : „Cu ce trebuie să ră- 
mînă cursantul care are 14 ani. din a- 
ceastă lecție ?“ Și planul meu de expu
nere nu este altceva decît un răspuns la 
această întrebare. Un răspuns însă care 
explică amănunțit, cît mai clar cu 
putință fiecare idee, fiecare noțiune. Pe 
cît este posibil folosesc pentru fiecare 
expunere grafice, fotomontaje, panouri 
ilustrative, fragmente din cărțile cunos
cute de elevi, toate ajutîndu-i să înțe
leagă și mai bine ideile expuse.

— Aici s-a spus bine că adolescentul 
de 14 ani nu are încă puterea de înțe
legere a tînărului aflat în producție — 
a spus Mariana Iacobliov, de la Școala 
medie nr. 3. Am să vă dau un exemplu : 
atît la prima, cît și la a doua lecție, no
tițele luate de cursanți se rezumau în 
cele mai multe cazuri la reținerea unor 
cifre, a unor date istorice. Importanța, 
semnificația lor politică, scăpau. Situa
ția aceasta am îndreptat-o în primul 
rînd prin îmbunătățirea expunerii. Am 
reținut în ea numai acele cifre șl date 
absolut necesare. Am pus de asemenea

un mai mare accent, ca și tovarășul Fră- 
cea, pe folosirea materialului intuitiv.

— S-ar putea înțelege de aici că în- 
tr-un mod interesant, viu, atractiv, tre
buie să muncim numai cu tinerii de 14 
ani — spunea Trif Vaier. Nu cred că 
este așa. Desigur, tovarășii au dreptate, 
trebuie să ținem seama de particularită
țile vîrstei, de lipsa de experiență de 
viață a celor de 14 ani. Dar interesantă, 
atractivă, trebuie să fie activitatea în 
cerc indiferent de vîrsta tinerilor, de 
pregătirea lor.

Am să dau și eu un exemplu. Petru 
Grăjdaru este proaspăt venit la noi în în
treprindere. El nu mai este un „copil". 
Este muncitor calificat, are răspunderi 
precise în producție și cu toate acestea 
lui i se pare normal și firesc (și este 
bine așa) că lucrează cu utilaje moder
ne, de înaltă tehnicitate, în condiții de 
igienă și securitate a muncii foarte bune. 
Cu prilejul unei lecții eu le-am vorbit 
de trecutul uzinei, de condițiile inumane 
în care lucrau muncitorii. Mă privea 
zîmbind oarecum neîncrezător, — Cum, 
să întinzi sîrma cu calul ? Chiar așa ? 
m-a întrebat el, și nu fără o ușoară iro
nie. L-am luat cu mine la cabinetul teh
nic. într-o fotografie era un cal care tră
gea după el un fir lung de sîrmă pentru 
a-1 îndrepta. — Este „Coana Berta", i-am 
spus zîmbind. Așa era poreclit calul de 
muncitori. Am stat mult timp în seara 
aceea răsfoind albumul cu fotografii ale 
vremii. Petru era realmente emoționat. 
Mi-am dat seama că această oră și ceva 
a constituit pentru el foarte mult... Am 
povestit acest caz pentru a ilustra ur
mătoarea idee : cu tinerii trebuie să lu
crezi cu multă atenție și mai ales, să gă
sești acea cale sigură pentru a ajunge la 
inima lor, pentru ai convinge.

Se desprind de aici cîteva învățăminte 
prețioase pentru toți propagandiștii. Pre
gătind o expunere, trebuie să ai întot
deauna în vedere nivelul, puterea de în
țelegere a oamenilor cărora te adresezi, 
să-i ajuți prin expunere să înțeleagă 
ideile de bază ale lecției. Pentru aceasta 
este necesar să folosești cît mai multe 
exemple luate din lumea în care trăiesc, 
muncesc sau învață tinerii respectivi; 
să-i ajuți să înțeleagă cele expuse folo
sind cu pricepere un material intuitiv 
cit mai bogat, cît mai variat, adică să fa
cem din fiecare expunere un moment 
deosebit de interesant, de antrenant pen
tru toți cursanții.

două convorbiri
junși cu discuția aici, pro
pagandiștii au subliniat — 
și nu întimplâtor — că stu
diul individual al cursanților 
este momentul cel mai im
portant din procesul de în- 
vățămînt în cercul politic

U.T.M. Aceasta pentru că studiind indi
vidual lecția din manual, bibliografia 
indicată, tînărul aprofundează ideile 
despre care a luat cunoștință în timpul 
expunerii, el învață să gîndească singur, 
să sintetizeze ideile, să discearnă ; 
tr-un cuvînt, 
cartea. Dar in 
cînd se află la 
cazul tinerilor 
a Statutului 
lăsați singuri, trebuie ajutați, îndrumați 
cu grijă și răbdare.

— După prima lecție — spunea Mar
gareta Moldoveana, de la G.A.C. Roșia — 
am avut o scurtă consfătuire cu tinerii, 
în care am discutat numai despre cum 
trebuie luate notițele din materialul bi
bliografic dat spre studiere. Recunosc că 
prea multe rezultate nu am avut. Și a- 
tunci am început să lucrez cu aproape 
fiecare în parte. Petru Stoica este unul 
dintre tinerii foarte conștiincioși. Atît de 
conștiincios încît prima lecție aproape a 
copiat-o din manual. I-am spus că tre
buie să-și noteze numai esențialul. 
„Dar ce este esențial ? Mi-e mi se pare 
că totul este esențial ?“ — mi-a spus el. 
Atunci, cîteva seri la rînd, am luat car
tea și am învățat împreună. Metoda a 
dat rezultate. Roth Wilhelm — un alt tî
năr din cerc — face parte din acei 
cursanți care ar sta să te asculte toată 
ziua. Numai să le vorbești. Dacă îl pui și 
pe el să spună ceva, atunci roșește, se 
bîlbîie și, bineînțeles, tace. Am procedat 
și cu el la fel ca și cu Stoica. Numai că 
trebuia să-1 fac să și vorbească. Atunci, 
l-am îndemnat să citească un capitol din 
lecție cu voce tare. După aceea i-am 
spus să repete cu cuvintele lui ce a înțe
les. Rezumatul și—1 nota și în caiet.

— Și a dat rezultate acest procedeu ?
— Da. Numai că eu, poate și din lipsă 

de experiență, omisesem un lucru foarte 
important: că tînărul trebuie să înțeleagă 
din materialul studiat și ce sarcini îi re
vin lui, să desprindă anumite învățăminte 
pentru viața și comportarea lui.

îh- 
învață să muncească cu 
această muncă, mai ales 
începuturile ei, cum este 
din cercurile de studiere 
U.T.M., ei nu trebuie

— Și ce ați făcut în acest sens ?
— în primul rînd m-am documentat eu 

mai bine asupra situației din G.A.C., a 
sarcinilor concrete din această perioadă 
etc. Aceasta mi-a dat posibilitatea ca, lu
crînd cu fiecare tînăr în parte, să-1 ajut 
să facă o mai strînsă legătură a celor 
studiate cu realitatea din gospodăria 
noastră. Deseori în cerc eu am vorbit 
despre sectorul zootehnic din gospodărie. 
El s-a mărit și continuă să se mărească. 
Are și va avea nevoie de brațe de mun
că. Tinerii trebuie ajutați să înțeleagă 
și mai bine lucrul acesta. Am propus co
mitetului U.T.M. să organizeze la secto
rul zootehnic o întîlnire a tinerilor din 
cerc cu tovarășul președinte. Aceasta a 
fost organizată și a fost foarte intere
santă.

— In afara ajutorului individual pe 
care îl dau cursanților — spunea tova
rășa Elena Săvuță de la „Republica" — 
încurajez și dorința cursanților de a se 
sprijini reciproc. Un exemplu: Luci Adolf 
avea mari greutăți în studiu. Pomăran 
Marcel și Virgil Someștian s-au angajat 
să-I ajute. Studiază împreună, poartă dis
cuții stimulîndu-1 de fiecare dată pe 
Luci să vorbească cît mai mult. Și așa 
am procedat și cu alții, iar nivelul la 
care se desfășoară acum convorbirile în 
cerc mi-a dovedit că metoda este bună.

Mulți propagandiști în cuvîntul lor au 
revenit deseori la ideea tovarășei Mar
gareta Moldoveanu. Tinerii trebuie aju
tați ca din cele studiate în cerc să tragă 
și anumite învățăminte practice. Aceas
ta o putem face cel mai bine — fie că 
este vorba de expunere, studiu individual 
sau convorbire — împletind tot timpul 
cele discutate cu problemele concrete 
din viața și munca tinerilor. Cum facem 
însă această legătură ? Unii propagandișj 
ti, la începuturile activității lor, „lipeau" 
la sfîrșitul expunerii sau convorbirii, cî
teva cifre și date din întreprindere con- 
siderînd că „lecția a fost actualizată". Al
ții au avut momente cînd transformaseră 
cercul politic într-un fel de ședința de 
producție, în care se analiza amănunțit 
munca fiecărui tînăr din cerc. Și într-un 
caz, și în altul procedeul nu era bun. 
Și este bine că comitetele U.TAI. de la 
..Republica", „Independența", „Elastic" 
etc. au intervenit operativ, ajutindu-i 
pe propagandiști să-și perfecționeze me
todele de muncă. Exemplele, datele con
crete folosite acum de cei mai mulți 
propagandiști — după cum vom vedea 
și mai departe — au menirea de a ar
gumenta o idee, de a o susține, de a-1 
ajuta pe cursant să înțeleagă semnifica
ția ei practică, de ai da deci posibilita
tea să vadă cu limpezime cum este mai 
bine să acționeze el în viitor.

Mulți dintre propagandiștii care 
au luat cuvîntul au evidențiat ca pe un 
mijloc eficace de sprijinire a cursanților. 
organizarea unor ore de consultații. La 
punctele de consultații ale organizațiilor 
de partid din întreprinderi, la club ori la 
căminul cultural tovarăși din conducerea 
organizațiilor de partid, sau cadre de 
specialitate iau deseori cuvîntul în fața 
tinerilor lămurindu-le diferite probleme, 
ajutîndu-i să vadă cu mai multă 
claritate sarcinile concrete ce le stau în 
față. La „Independența", tinerii s-au în- 
tîlnit de două ori pînă acum cu activiști 
de partid care le-au vorbit despre trecutul 
glorios de luptă a partidului, despre sar
cinile pe care le-a pus in fața poporu
lui în opera desăvîrșirii construcției so
cialiste, despre contribuția concretă pe 
care și-o pot aduce tinerii la îndeplini
rea planului de producție al întreprinde
rii. La G.A.C. Roșia, în fața tinerilor a 
vorbit unul din colectiviștii vîrstnici des
pre viața din trecut și de astăzi a țăra
nilor.

— In cercul politic pe care îl conduc 
a devenit un fapt obișnuit ca aproape 
după fiecare lecție să organizăm consul
tații pentru clarificarea celor mai diverse 
probleme — spunea Cornel Frăcea. Stu
diind lecția a IV-a, de pildă, cursanții au 
vrut să cunoască mai bine înțelesul unor 
noțiuni ca patriotism, internaționalism 
proletar, au vrut să afle mai multe amă
nunte despre formarea și dezvoltarea 
conștiinței socialiste etc. Despre toate a- 
cestea a trebuit să discutăm cu răbdare 
și pe îndelete, pentru ca asemenea cunoș
tințe de bază să fie temeinic însușite.

— Neîndoielnic că studiul individual 
constituie chestiunea esențială în în
sușirea de către cursanți a proble
melor studiate în cerc. Cred însă 
că nu trebuie să neglijăm și cele
lalte mijloace, forme ajutătoare — 
a intervenit din nou Cornel Fră
cea. Cînd discutam despre expuneri 
am amintit de pregătirea unor panouri, 
fotomontaje, grafice etc. La noi în școa
lă această sarcină a fost încredințată 
cursanților. Ei studiază lecția, materia
lul bibliografic, reviste, aducînd datele 
necesare. Tot acest proces de muncă este 
totodată și un proces de învățătură, de 
reținere a unor idei și teze principale pe 
care noi le ilustrăm prin materialele in
tuitive confecționate.

— Toate aceste metode sînt bune și le 
aplic și eu — interveni Trif Vaier. Dar 
Indiferent ce metodă am folosi și cum 
am proceda, nu trebuie să uităm nici un 
moment că datoria noastră este de a a- 
juta ca tinerii să-și formeze, să-și dez
volte o înaltă conștiință socialistă, că e- 
ficacitatea muncii noastre are ca unitate 
de măsură atitudinea tinerilor față de 
muncă, față de viață. Sînt propagandist 
de mai mulți ani și vă spun, am o mare 
satisfacție atunci cînd mă uit la panoul 
de onoare și văd fotografiile multor ti
neri care mi-au fost cursanți, sau cînd 
numele lor este trecut în rîndul frunta
șilor în producție. Acest lucru eu înțeleg 
să-1 avem în vedere cînd lucrăm cu fie
care om, cînd îl ajutăm să se dezvolte. 
Să vă povestesc o întîmplare. Pavel I. 
astă vară a venit la mine și mi-a spus 
plin de bucurie : „Știți, am fost primit 
candidat de partid... și mi-am luat și 
examenul de maturitate". M-am bucurat 
sincer. Este unul din băieții cu care ne 
mîndrim. M-am gîndit însă și la Pavel 
de acum patru ani. Nu era rău. Dar... 
vedeți dumneavoastră, pe băiatul acesta 
nu-1 interesa nimic atunci în afară de 
persoana sa. Lucrînd cu el în cerc mi-am 
propus nu numai să-i dau o seamă de 
cunoștințe, ci să-1 ajut să înțeleagă și 
faptul — aparent elementar — că pen
tru un muncitor adevărat propriu este 
să se simtă răspunzător de soarta între
gii uzine.

Am impresia că spusele tov. Trif Va
ier țin foarte bine loc de concluzie la 
acest capitol. Ar mai trebui poate doar 
să repet că a-1 ajuta pe tînăr să-și însu
șească cele studiate în cerc, să-și for
meze și să-și dezvolte o înaltă conștiință 
socialistă, înseamnă și a munci cu fie
care om în parte, și a organiza ore de 
consultații, întîlniri cu activiști de par
tid și de stat, și a-i antrena pe tineri 
la diferite alte activități.

mari care sînt cuprinse la sfîrșitul lec
ției în manual, că dînsului nu-i rămîne 
decît să coordoneze dezbaterile și, atunci 
cînd este nevoie, să tragă concluzii. Lă 
mine în cerc metoda nu a dat rezultate. 
Atunci am găsit o altă metodă : prin ro
tație, tinerii din cerc pregătesc cîte o pro
blemă de seminar dinainte repartizată. Și 
aceștia vorbesc.

—* $1 ceilalți ce fac ?
— Ascultă.
— Mie nu mi se pare cea mai fericită 

metodă — spune Moldoveana Margareta 
de la G.A.C. Roșia. Asta înseamnă că 
din 31 de cursanți, cît are cercul pe care 
îl conduci, aproximativ 27 să fie reduși 
la rolul de spectatori în fiecare seminar. 
Nu, nu cred că este bine. Important este 
să-i ajutăm pe tineri să vorbească, să-și 
clarifice ideile exprimîndu-le. Cum se 
procedează în cercul nostru ? Se înțe
lege că un plan cît mai amănunțit al con
vorbirii îmi fac și eu pentru a urmări ca 
nimic din ceea ce este important să 
nu-mi scape. Planul îl aduc Ia cu
noștința tuturor tinerilor din cerc. 
Dar, sînt tineri ca Ruth Wilhelm, de care 
am mai amintit, cărora mă adresez și 
în felul următor : spune-mi ce-ai înțeles 
din lecția studiată ? Și îl lăsăm să expli
ce atît cît a înțeles și cum a înțeles. Și 
discuțiile continuă, firește, pe probleme, 
dar nimeni din cerc nu se simte specta
tor, nu se simte străin. Uneori trebuie 
să procedez însă și altfel. Pe unul dintre 
băieții din cerc n-am reușit multă vre
me să-1 determin să ia cuvîntul. La un 
moment dat nu mai știam cum să pro
cedez. Cînd am vizitat sectorul zootehnic 
l-am observat cît de concentrat și atent 
asculta totul. In timpul convorbirii l-am 
rugat să povestească ce a înțeles din 
vizita făcută. La început nu voia, dar 
apoi a vorbit, și a vorbit foarte frumos. 
Faptul că a fost ascultat cu a- 
tenție, că ceilalți tineri din cerc s-au re
ferit deseori în cuvîntul lor la cele spu
se de el, l-a făcut să aibă mai multă 
încredere în el, iar astăzi este unul din 
participanții activi la convorbiri.

Concluzia ce rezultă la acest capitol 
reiese din însăși menirea convorbirii: 
aceea de a-1 ajuta pe cursant să-și cla
rifice toate problemele studiate, de a-1 
ajuta să desprindă ceea ce este esențial 
din fiecare temă dezbătută, de a-i da 
posibilitatea să învețe, să-și exprime cît 
mai clar ideile, gîndurile. Dar deosebit 
de important pentru fiecare convorbire 
este de a-1 ajuta pe tînăr să înțeleagă, 
să Vadă concret cum trebuie să aplice 
în munca și viața sa cele învățate. Și 
indiferent de metoda pe care o folosim, 
atît timp cît ea răspunde acestor cerin
țe, este bună.

organizații• •

Toți rursantii
• •participant activi

la dezbateri
a noi s-a statornicit obiceiul
— spunea același Trif Vaier
— ca întotdeauna planul de 
seminar să-1 discut în prea
labil cu secretarul de partid 
și cu secretarul U.TJ4. Am 
în felul acesta garanția câ

nu-mi scapă nimic din ceea ce este foar
te important, știu precis pe care proble
mă concretă să pun accentul in semina
rul respectiv. Să dau un exemplu. Dis
cutam despre drepturile și îndatoririle 
utemiștilor. Pentru fiecare prevedere a 
Statutului eu mă străduiam să găsesc 
exemple din secția noastră, din activita
tea organizației U.TJd. „Și care va fi 
principala concluzie pe care o vor trage 
tinerii ? Ce idee va fi îndeosebi sublinia
tă !" m-a întrebat secretarul de partid. 
— Eu cred că, fără a neglija celelalte 
probleme — m-a sfătuit dînsul — ar fi 
bine să insiști mai mult asupra acelei 
prevederi statutare care cere fiecărui u- 
temist să fie fruntaș în producție. Și 
aici, accentul principal să-1 pui pe da
toria utemistului de a-și ridica în per
manență calificarea profesională.

Și convorbirea pe care am avut-o în 
cerc ne-a dovedit cită dreptate a avut 
secretarul organizației de partid. Uzina 
noastră este înzestrată cu multe mașini 
modeme care, pentru tinerii din cerc, 
în majoritate proaspăt veniți în între
prindere nu sînt bine cunoscute. A-și 
ridica calificarea la nivelul tehnicii 
cu care lucrăm este o necesitate de prim 
ordin. Aceasta a fost de altfel concluzia 
tuturor celor care au luat cuvîntul în 
seminarul amintit.

— La dumneavoastră desfășurarea con
vorbirilor poate să fie o problemă mai 
simplă — interveni în discuție tovarășa 
Irina Baltaș, de la G.A.C. Ocna Sibiului. 
Spunea tovarășul Anton Cîmpeanu de la 
Uzinele „Elastic" că dînsul pune de obi
cei în discuția cercului, acele probleme

★ ★
...Cu aceste cuvinte am putea încheia și noi rindurile de față. 

Consfătuirea organizată cu propagandiștii la Comitetul orășenesc 
U.T.M. Sibiu a constituit un adevărat și rodnic schimb de expe
riență. Ea a scos la iveală o seamă de metode bune pe care le re
comandăm propagandiștilor. Bineînțeles însă că discuțiile care au 
avut loc nu au putut și nici nu și-au propus să epuizeze tot ceea 
ce este legat de munca unui propagandist. De aceea, așteptăm 
ca și alți propagandiști, prin intermediul ziarului nostru, să ia 
cuvîntul la „Tribuna propagandistului" și să vorbească despre 
propria lor experiență.

deea aceasta a străbătut ea 
un fir roșu toate luările de 
cuvînt. Propagandiștii au 
scos în evidență faptul că 
organele și organizațiile 
U.T.M. se ocupă mai mult 
decît în alți ani de proble

mele de conținut ale fiecărui cerc. Une
le aspecte au reieșit și cu prilejul discu
țiilor care au avut loc pînă aici. Despre 
altele însă s-a vorbit în mod special. 
Iată în acest sens stenograma celor po
vestite de cîțiva propagandiști:

Maria Marinca — întreprinderea 7 
Noiembrie: „La noi a dat bune rezulta
te metoda folosită de comitetul U.T.M. 
pe întreprindere de a se ocupa concret 
de bunul mers al fiecărui cerc politic în 
parte. Un membru al comitetului U.T.M. 
pe întreprindere și unul al biroului 
U.T.M. pe sector participă cu regularita
te la fiecare expunere și seminar. Ei iau 
cuvîntul, îi ajută pe tineri să lămureas
că problemele mai importante. Dar nu 
numai atît. Cunoscînd nivelul de pregă
tire al fiecărui cursant, îmi dau un spri
jin practic în ajutorarea, în pregătirea 
cursanților care mai au greutăți în stu
diul individual. De un real folos pentru 
bunul mers al cercului, îl constituie fap
tul că în ședința biroului sau comitetu
lui U.T.M. se discută operativ cu tînărul 
care a lipsit, sau cu cel care nu dă aten
ția cuvenită pregătirii sale.

Irina Dalteș — G.A.C. Ocna Sibiului t 
„La fel se procedează și la noi, Aceasta 
a dat posibilitatea comitetului U.T.M. pe 
comună să analizeze pînă acum de două 
ori conținutul activității cercurilor poli
tice U.T.M. La ultima ședință s-a ajuns 
Ia concluzia că trebuie organizate mai 
multe activități pentru a-i ajuta pe 
tineri să înțeleagă mai bine cele 
studiate. Printre altele s-a stabilit să 
se organizeze un concurs „Cine știe răs
punde" despre realizările obținute de 
poporul nostru în înfăptuirea Directive
lor Congresului al III-lea al partidului, 
să se organizeze în colectiv vizionarea 
filmului „Lupeni ’29 “, pe marginea că
ruia să se poarte discuții, să se orga
nizeze un montaj literar-muzical intitu
lat „Cîntare eroilor din februarie 1933“ 
la care să-și dea concursul și tinerii din 
cerc".

Trif Vaier — Uzinele Independența : 
„Pentru tinerii din cercul pe care îl 
conduc a fost de un real folos faptul că 
activitatea lor în cerc s-a analizat te
meinic într-o adunare generală U.T.M. 
Spun că a fost folositor, pentru că adu
narea nu s-a rezumat să discute numai 
prezența, că în mod deosebit a analizat 
cum studiază tinerii, cum se pregătesc 
pentru convorbiri și mai ales cum se 
reflectă în activitatea lor de fiecare zi 
cele însușite în cerc. De altfel la noi a 
devenit un obicei ca periodic, în adună
rile generale U.T.M., să analizăm mersul 
învățămîntului politic, conținutul aces
tuia, să stabilim de fiecare dată măsurile 
corespunzătoare pentru a îmbunătăți 
munca pe mai departe.

Dar lucrurile nu s-au oprit aici. Pen
tru noi, propagandiștii are o importanță 
deosebită inițiativa comitetului U.T.M. de 
a organiza periodic cu propagandiștii, dez
bateri privind metodica muncii propagan
distului. Ultima consfătuire metodică a 
avut ca obiect expunerea, conținutul și 
atractivitatea acesteia. Secretarul comi
tetului U.T.M. a văzut toate planurile de 
expuneri, a asistat la expunerile făcute 
de mulți propagandiști. Pentru consfă
tuire el a pregătit un material metodic 
bazat pe 
cercuri.
discuții i 
buri de 
pînă la 
schimb de experiență".

* observațiile concrete făcute în 
Pe marginea lui s-au purtat 

interesante, s-au făcut schim- 
păreri, consfătuirea prilejuind 

urmă un adevărat si rodnic

PETRU ISPAS



Cu prilejul Zilei
La Casa Centrală a Arma

tei, cu prilejul celei de-a 46-a 
aniversări a Armatei și Flotei 
Maritime Militare Sovietice, a 
avut loc o adunare la care au 
luat parte militari ai Forțelor 
Armate ale R.P.R. din garni
zoana București.

Adunarea a fost deschisă de 
generalul locotenent Ion Ioni- 
ță, adjunct al ministrului For
țelor Armate ale R.P.R.

Au luat cuvîntul general- 
maior Ion Coman, colonel 
V. S. Makovkin, atașat militar, 
naval șl al aerului al U.R.S.S. 
la București, și I. K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
în R.P. Romînă.

★
Atașatul militar, naval șl al 

aerului al Uniunii Sovietice, la 
București, colonel V. S. Ma
kovkin, a oferit vineri seara o 
recepție cu prilejul celei de-a 
46-a aniversări a Armatei și 
Flotei Maritime Militare So
vietice.

Armatei Sovietice
Au luat parte general de ar

mată Leontin Sălăjan, mi
nistrul Forțelor Armate ale 
K. P. Romine, Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliu
lui de Stat, membri al 
C.C. al P.M.R., ai Guvernului, 
reprezentanți ai conducerii 
Ministerului Afacerilor Exter
ne, conducători ai unor insti
tuții centrale și organizații 
obștești, generali și ofițeri su
periori ai forțelor noastre ar
mate.

Au participat șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă, atașați militari 
și alți membri ai corpului di
plomatic.

In timpul recepției, colonel 
V. S. Makovkin și general de 
armată Leontin Sălăjan au 
rostit toasturi.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

(Agerpres)

INFOR
La propunerea părții austrie

ce, vizita vicecancelarului Aus
triei dr. Bruno Pittermann în 
R. P. Romînă a fost amînată 
pentru o dată ce se va anunța 
ulterior.

★
La Casa scriitorilor „Mihail Sa- 

doveanu" din Capitală, a avut loc 
vineri după-amiază un festival li
terar consacrat împlinirii a 150 de

MÂȚII
ani de Ia nașterea marelui poet și 
fabulist romîn Grigore Alexan- 
drescu.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. Mihai Beniuc. pre
ședintele Uniunii Scriitorilor din 
R. P. Romînă,

Con!. univ. Paul Cornea, critic 
și istoric literar, a vorbit despre 
viața și opera lui Grigore Alexan- 
drescu.

(Agerpres)

BUCURIA UNEI 
DESCOPERIRI

(Urmare din pag. I)

torci la unitățile de măsură din 
care tocmai te-ai smuls.

Desigur, în lunile următoare 
vei confirma aceasta, în felul 
tău laconic, reținut. E un mod 
de a fi care — acum — inspiră 
încredere.

Strada Toamnei nr. 97.
Deschide chiar el, băiatul a- 

cela liniștit, echilibrat în tot 
ceea ce face. Aici, acasă, nu 
mai pare scund, deși în sala de 
gimnastică, atunci cînd se în
șiră toți „In flanc cite unul“, 
locul Iul este aproape de ex
tremitatea cealaltă a șirului, o- 
pusă lunganilor în frunte cu 
Puiu. Dar la paralele sau la 
inele se descurcă și el cit se 
poate de bine.

Ca de ori și ce se apucă.
Inutil să-l întreb cu ce se 

ocupa. Cartea deschisă, caietul 
de asemenea, stiloul desfăcut 
și problema nr. 361 întreruptă 
la o ecuație complicată răspun
de în locul lui. Pentru azi și-a 
propus să rezolve zece proble
me noi. Fac parte din progra
mul propriu de muncă, riguros 
respectat, care acordă studiului 
matematicii și fizicii între trei 
ore și trei ore jumătate. în 
rafturi, înirățite cu cîteva lu
crări beletristice, alte culegeri: 
geometrie, trigonometrie, ana
liză matematică, „Fizica gene
rală" de A. Cișman („Mă lupt 
cu ea, e la nivelul universitar") 
„Materiale electrotehnice" etc. 
Trecutul apropiat (participant 
și menționat la concursul șco
lar de fizică) și viitorul apro
piat (candidat la examenul de 
intrare în Facultatea de elec
trotehnică) lămuresc misterul, 
dacă ar mai putea ii vorba de 
unul.

Tînăra gazdă se duce să-i 
deschidă unui nou sosit. E un 
coleg, Popescu. Cu un gest 
care dovedește obișnuința, a- 
cesta își lasă servieta pe masa 
și, scoțîndu-și paltonul:

— 'nă seara, Niki, mi-au ră
mas cîteva chestii nelămurite 
la problemele de azi. Ai vreme?

— Sigur. Șezi.
Nu știam că lui Nicolae i se 

zice Niki, nu știam că mai ajută 
și pe altcineva decît pe Panai- 
tide Șerban — care abia a ple
cat de aici, mai adineauri — în 
mod concret nu știam decît ru
bricile materiilor cu mediile de 
pe trimestrul I. Adică o mulți
me de 10 și de 9, cu cîțiva de 
8 și un singur 7 rătăcit printre 
celelalte note, gata și el s-o ia 
Ia fugă în sus. Trebuia însă vă
zut cum au ajuns toate acestea 
să fie scrise acolo, atît de apă
sat, cu atîta unitară convinge
re de către atîți profesori dife
riți.

Așa că le-am făcut semn bă

ieților să nu se sinchisească de 
mine (ceea ce ei și făcură) și 
vreme de două ceasuri am ur
mărit demonstrațiile. Traiecto
riile acestor ics-uri și igrec-uri 
apăreau la vedere, precise și 
totuși uimitoare, întocmai ca 
ale popicelor învîrtite în aer și 
recăzînd fără greș exact în mîi- 
nile iscusitului jongler. Popes
cu, băiat cu alte înclinații, ex
clama sincer încîntat: măi 
Niki, ce problemă frumoasă ! 
Dar Niki, de mult cîștigat pen
tru această estetică, urmărea 
acum, cu incăpăținare, doar ca 
in mintea celuilalt să se facă 
lumină.

Deprinderea muncii metodi
ce, cotidiene, desfășurată tot 
anul egal, ritmic, ca un arc de 
ceasornic, cu relaxarea de după 
prînz cu tot, și cu gimnastica 
înainte de culcare — acesta e 
primul ~ și cel mai de seamă 
„secret" al succeselor la învă
țătură. Dar mai este ceva, o 
bucurie a descoperirii, dăruite 
numai acelor cu temelii solide 
în cunoștințele anterioare. La o 
oră de logică, pentru studiul 
conceptului de judecată, profe
sorul a dat ca exemplu și pro- 
pozițiunea „elevului îi place 
cartea". Cîțiva au pufnit, cam 
prostește. Cel pe caie-1 ascult 
acum explicînd colegului cum 
se află diferențiala unei func
ții, nu se afla printre ei. Pe 
bună dreptate. Lui îi place în- 
tr-adevăr cartea pentru bunul 
motiv că fiecare pagină îi ofe
ră mereu ceva extrem de inte
resant. E voluptatea superioară 
ce merită timpul pretins pentru 
a ajunge la ea. Aceste trei ore 
și jumătate de studiu cu creion 
și hîrtie, zilnic, baremul lui 
Niki, fixat de el însuși, respec- 
pectat cu sfințenie : ore de e- 
fort și bucurie.

„Elevului îi place cartea". 
Da, avînd în vedere că noțiu
nea de elev se abstrage din cei 
asemănători lui Stoian Nicolae, 
avem de-a face efectiv cu o 
judecată care, ca atare, poate 
fi oriel nd dată exemplu la a- 
cest capitol al operațiilor lo
gice.

4r

în clasa a Xla A a Școlii me
dii nr. 11 „Dimitrie Cant emir" 
sînt mulți fruntași la învățătu
ră, constanți de-a lungul între
gului an școlar. Ca Niki. în a- 
ceeași clasă sînt destui tineri 
care demonstrează tuturor că 
un efort de voință le poate ca
taliza numeroasele însușiri cu 
care sînt înzestrați. Ca Puiu. 
Nu rămîne decît ca, împlinin- 
du-și și unii și alții angajamen
tele, să meargă mai înainte; a- 
tunci, în curînd, din vîrsta ce 
încă mai poartă, ca niște scame 
ale copilăriei, diminutivele a- 
cestea familiare, amicale vor 
intra de-a dreptul în viață, de
tașament de tineri constructori.

I 
I 
I 
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comerfului
RABAT 21 (Agerpres). — 

După cum relatează ziarul 
„Maroc Information', în Ma
roc se manifestă un deosebit 
interes față de Conferința 
O.N.U. pentru comerț și dez
voltare, care urmează să se 
deschidă în luna martie la 
Geneva.

Referindu-se la pregătirile 
care se desfășoară în țările în 
curs de dezvoltare în vederea 
acestei conferințe, ziarul rele
vă că aceste țări vor juca un 
rol însemnat la această confe
rință în care își pun mari spe
ranțe.

RIO DE JANEIRO 21 (Ager
pres). — Intr-un discurs ra
diotelevizat, președintele Bra
ziliei, Joao Goulart, s-a refe
rit pe larg la problemele reia-

dezvoltării
international

țiilor financiare ale Braziliei 
cu alte țări. „Avem relații mi
nunate cu țările socialiste", a 
subliniat el.

Președintele a anunțat că 
Brazilia a ajuns la un acord cu 
țările creditoare referitor la 
plătirea datoriilor sale.

Goulart s-a referit apoi la 
apropiata conferință a O.N.U. 
pentru comerț și dezvoltare de 
la Geneva, exprlmîndu-și con
vingerea că aceasta va adopta 
hotărîri de mare însemnătate, 
care vor contribui și la solu
ționarea problemelor puse în 
fața țărilor aflate în curs de 
dezvoltare.

Președintele a subliniat din 
nou hotărîrea guvernului bra
zilian de a înfăptui în țară re
forme fundamentale.

Acordarea premiului Balzan

pentru pace pe anul 1963
NEW YORK — Președintele 

Fundației Balzan, prof. Enrico Zuc- 
cași directorul Fundației, Ulisse 
Mazzolini au vizitat joi pe secre
tarul general al O.N.U., U Thant, și 
l-au informat că Premiul Balzan 
pentru pace, fraternitate și uma
nitate pe anul 1963 a fost acordat 
Organizației Națiunilor Unite. Cu 
acest prilej, ei au declarat că în 
decernarea acestui premiu au luat 
în considerare sprijinul de care 
se bucură O.N.U. din partea șefi
lor de state și guverne în efortu

rile sale pentru pace și securitate 
internațională.

Mulțumind, secretarul general 
al O.N.U., U Thant, a subliniat 
ca sumele de bani care constituie 
Premiul Balzan vor fi folosite pen
tru ducerea la îndeplinire a unora 
dintre proiectele prevăzute de A- 
dunarea Generală.

Premiul Balzan a fost instituit 
de moștenitorii fostului director al 
ziarului italian din Milano, „Cor
riere della Sera", Eugenio Balzan, 
care a încetat din viață în urmă 
cu 11 ani.

Interviul primului 
ministru britanic

LONDRA 21 (Agerpres). — 
La 20 februarie, primul mi
nistru britanic, Alec Douglas- 
Home, a acordat un interviu 
televiziunii britanice în care 
s-a ocupat de o serie de as
pecte ale politicii guvernului 
conservator englez.

Din declarațiile făcute cu a- 
cest prilej, corespondenții de 
presă de la Londra au tras 
concluzia că viitoarele alegeri 
generale din Anglia vor avea 
loc în luna iunie sau octombrie 
a acestui an. Agenția France 
Presse relatează că, deși pri
mul ministru britanic a refu
zat să facă vreo precizare în 
această privință, se pare că la 
Westminster (sediul guvernu
lui britanic) data alegerilor a 
fost deja stabilită.

Referindu-se la unele pro
bleme economice ale Angliei, 
Douglas-Home a recunoscut 
că scăderea exporturilor brita
nice din ultimul timp și spo
rirea importurilor au provo
cat o agravare a balanței co
merțului exterior britanic, 
fapt care, a spus el, neliniștește 
guvernul englez. El a arătat 
că ministrul finanțelor va lua 
o serie de măsuri pe care gu
vernul le consideră de natură 
să întărească economia brita
nică.

Abordînd problema relați
ilor externe ale Angliei el a 
făcut o scurtă expunere a li
niei politice internaționale a 
guvernului conservator, subli
niind că Marea Britanie va 
trebui să mențină și pe viitor 
„independența" sa nucleară.

O.N.U.: Consultările lui U ThaM 
cu privire la problema Ciprului

• AMIN AREA ȘEDINȚEI CONSILIULUI DE SECU
RITATE

• DECLARAȚIA PREȘEDINTELUI CAMEREI REPRE
ZENTANȚILOR DIN CIPRU

NEW YORK 21 (Agerpres). 
— La O.N.U., secretarul gene
ral U Thant continuă consul
tările sale cu reprezentanții 
țărilor care participă la dezba
terile Consiliului de Securitate 
în problema Ciprului. Joi, 
U Thant a avut întrevederi cu 
ministrul afacerilor externe al 
Ciprului, Spyros Kyprianou, 
cu ambasadorul Turciei la 
Washington, Turgut Mene- 
mendjoglu, precum și cu re
prezentantul S.U.A., Adlai Ste
venson, și Norvegiei, Sivert 
Nielsen.

Intr-o declarație făcută după 
întrevederea dintre U Thant și 
Kyprianou, președintele Ca
merei Reprezentanților din 
Cipru, Glafkos Clerides, a sub
liniat că delegația Ciprului 
nu va accepta nici o rezoluție 
a Consiliului de Securitate 
care s-ar referi la Tratatul de 
la Ziirich și Londra din 1960.

In seara zilei de 20 februa
rie, la sediul O.N.U. s-a anun
țat oficial că secretarul gene
ral al O.N.U., U Thant, a su
gerat președintelui Consiliului 
de Securitate să amîne ședința 
Consiliului în problema Cipru
lui, care urma să se întrunea
scă vineri la ora 15,00 (ora 
New York-ului), pentru a avea 
posibilitatea să continue dis
cuțiile cu participanții la dez
baterile în problema Ciprului.

NEW YORK. — Ședința Consi
liului de Securitate care urma să 
continue la 21 februarie dezbate
rile în legătură cu situația din 
Cipru a fost amînată pentru ziua 
de 24. februarie.

LONDRA. — In cursul zilei 
de vineri avioane engleze au 
continuat să transporte în Ci
pru unități militare engleze, 
precum și materiale de luptă. 
Se prevede că transportul ce
lor 1 600 de militari se va în
cheia sîmbătă după-amiază. A- 
genția France Presse anunță 
că la întoarcerea din Cipru, 
avioanele care transportă mi
litari, aduc membri ai fami
liilor militarilor de pe insulă.

Citind surse cipriote, agen
ția Reuter relatează că, cu ex
cepția unui caz izolat, în 
cursul zilei de vineri în insulă 
a fost liniște.

NICOSIA. — în legătură cu 
deplasarea de noi unități mi
litare britanice spre Cipru, a- 
genția France Presse relatea
ză, citind presa cipriotă, că 
președintele Makarios și-a ex
primat în mod oficial îngri
jorarea înaltului comisar bri
tanic ad-interim, Pickard. 
Ziarele cipriote manifestă ne

Pași spre Lună: Patria (9; 
11; 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; 11,15; 13,45: 16,15;
18,45; 21,15), Melodia (9,30; 
11,45: 14; 16,15; 18,45; 21,15).
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 (16; 18,15; 20,30). In
culpatul „1040" : Lumina (de 
la orele 10 la orele 14 rulează 
în continuare; (16; 18,15; 20,30), 
Flacăra (14,30; 16,30; 18,30; 
20,30), Drumul Serii (15; 17; 
19; 21). Seara prietenilor fil
mului : Carpați (orele 19). La 
vîrsta dragostei: Union (16; 
18,15; 20,30). Program de filme

H9

Declarația comună
so vieto -b ulgară

Imaginea fostului palat al 
sultanului, actualmente re
ședință guvernamentală a 
noului regim din Zanzibar.

Procesul lui

liniște în legătură cu sosirea 
de noi trupe britanice pe insu
lă, fără consimțămîntul guver
nului Ciprului. Ba chiar mai 
mult, scriu ziarele, guvernul 
cipriot nici măcar n-a fost in
format de hotărîrea britanică.

Jack Ruby

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!: 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;
20.30) , Floreasca (16; 18,15;
20.45) . Magazin film : Unirea 
(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 
strimbe: Munca (16; 18,15;
20.30) . Qivitoq : Moșilor (15,30; 
18; 20,30). Agatha, lasă-te de 
crime ! î Viitorul (14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). Gol printre lupi 
— cinemascop: Colentina (16; 
18; 20).
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Relevînd că „adîncirea continuă 
a diviziunii internaționale so- 

Idaliste a
Consiliului

Irea economică rap:
și Bulgariei, părțile
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I securității în
■ lumii — se 1

I Pentru a rezolva această problemă, 
Balcanii și Marea Mediterană tre-

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția TASS 
a fost publicată declarația so- 
vieto-bulgară cu privire Ia rezulta
tele convorbirilor duse la Mosco
va între delegația de partid și 
guvernamentală bulgară și con
ducători sovietici.

In declarație se subliniază că 
„schimbul de păreri a reafirmat 
din nou unitatea deplină de ve
deri a partidelor și guvernelor 
celor două țări în toate probleme-

muncii în cadrul 
de Ajutor Economic 

Redproc' contribuie la dezvolta- 
ipidă a U.R.S.S.

. î au căzut de 
acord asupra creării unei comisii 
interguvemamentale de colabora
re economică și tehnico-științifică, 
care, pe baza prindpiilor C.A.E.R., 
va contribui la continua întărire 
a relațiilor economice.

Guvernul sovietic va acorda în 
continuare Bulgariei ajutor tehnic 
în construcția de întreprinderi 
industriale $i a acordat Bulgariei 
un nou credit pe termen lung în 
condiții avantajoase, în sumă de 
300 milioane ruble.

Reafirnund hotărîrea de a 
continua cu consecvență lupta 
pentru întărirea padi și înlătura
rea primejdiei războiului termo
nuclear, cele două părți consideră 
că sardna prindpală a tuturor 
guvernelor este realizarea dt mai 
grabnică a unui acord asupra de
zarmării generale și totale și în
făptuirea de măsuri îndreptate 
spre slăbirea cursei înarmărilor și 
destinderea încordării internațio
nale.

Constatînd cu satisfacție că 
„în ultima vreme s-a conturat o 
anumită destindere a încordării 
internaționale", declarația arată 
că un aport hotărîtor la cauza 
consolidării pădi în Europa l-ar 
constitui lichidarea dt mai nem- 
tirziată a rămășițelor celui de-al 
doilea război mondial și încheierea 
Tratatului de pace german.

In actualele condiții dnd țările 
N.A.T.O. tind să folosească re
giunea Balcanilor și a Mării Me- 
diterane drept o bază de atac ra- 
cheto-nudear împotriva statelor 
iubitoare de pace, este oportun 
să se ia măsuri pentru asigurarea 

1 această regiune a 
— se spune în declarație.

a

buie transformate într-o zonă în 
care să nu existe arma racheto- 
nudeară.

In dedarație este reafirmată 
hotărîrea de a acorda și pe viitor 
sprijin multilateral poporului Cu
ban, este exprimată solidaritatea 
cu poporul Ciprului, sprijinul față 
de revendicările juste ale po
porului panamez, față de lupta 
justă de eliberare a popoarelor 
vietnamez și coreean, precum și 
hotărîrea de a acorda și pe viitor 
sprijin multilateral popoarelor din 
colonii și din țările dependente 
care duc lupta pentru eliberarea 
națională și sodală.

Părțile subliniază din nou ne
cesitatea rezolvării cît mai grab
nice a problemei privind restabi
lirea drepturilor legitime ale Repu- 
blidi Populare Chineze la O.N.U. 
Ele își exprimă satisfacția față de 
stabilirea relațiilor diplomatice 
dintre R. P. Chineză și Franța, 
considerînd că „acest pas realist 
va contribui Ia dezvoltarea cola
borării internaționale pe baza 
prindpiilor coexistenței pașnice".

Reprezentanții partidelor comu
niste din U.R.S.S. și Bulgaria au 
constatat că viața a confirmat în 
întregime justețea analizei proble
melor de cea mai mare importan
ță ale dezvoltării mondiale con
temporane, făcute în declarațiile 
Consfătuirilor de la Moscova din 
1957 și i960, necesitatea de a tra
duce în viață în mod consecvent 
prindpiile elaborate în colectiv 
de către partidele marxist-leni- 
niste.

Părțile își reafirmă hotărîrea de 
a lupta și pe viitor în mod con
secvent pentru triumful politidi 
leniniste a coexistenței pașnice a 
statelor cu orînduiri sociale dife
rite.

P.C.U.S. și P.C. Bulgar conside
ră că interesele cauzei păcii și 
sodalismului cer intensificarea 
luptei tuturor partidelor marxist- 
leniniste pentru întărirea unității 
și coeziunii mișcării comuniste 
intemaț male pe baza liniei gene
rale stabilită în dedarațiile Con
sfătuirilor 
liniind că 
este mai 
declarația
partide „vor duce mai departe 
neabătut lupta pentru coeziunea 
tuturor țărilor comunității socia
liste, pentru întărirea unității 
mișcării comuniste internaționale 
pe baza marxism-leninismului și a 
prindpiilor internaționalismului 
proletar".

de la Moscova. Sub- 
„astăzi această sarcină 

importantă ca orieînd- 
arată că cele două

• A FOST ALES
DALLAS 21 (Agerpres). — 

După patru zile de audiere în 
cursul cărora au fost interogate 
30 de persoane, tribunalul din 
Dallas, care judecă procesul lui 
Jack Ruby, asasinul lui Lee Os
wald, a ales în sfîrșit primul ju
rat. Este vorba de Max Caueey, 
inginer specialist în electronică, 
care a fost acceptat atît de acu
zare cît și de apărare. Celelalte 12 
persoane audiate în cursul zilei de 
joi au fost recuzate.

După cum relatează corespon
denții agențiilor occidentale de 
presă, alegerea primului jurat nu 
a împiedicat să continue schimbu
rile violente de cuvinte între a- 
părătorii lui Ruby și președintele 
tribunalului. Melvin Belli, „diri
jorul corului avocaților apărării", 
a cerut din nou ca procesul să 
fie transferat într-un alt oraș, în- 
trucît, după cum a spus el, ale
gerea unui prim jurat „nu în
seamnă că poate fi găsit un juriu 
imparțial la Dallas". Cererea sa a 
fost respinsă din nou, deși, potri
vit agenției France Presse, jude
cătorul Joe Brown a început să ia 
în considerare, la rîndul lui, posi
bilitatea ca procesul să nu mai 
aibă loc la Dallas.

PRIMUL JURAT
Subliniind că mai rămîne să 

fie găsiți încă 11 jurați înainte 
ca procesul să poată începe cu a- 
devărat, trimisul special la Dallas 
al Agenției France Presse scrie : 
Jn orice caz, nimeni nu prevede 
sfîrșitul procesului înainte de cî
teva 6ăptămîni. în ritmul actual 
al desemnării unui jurat la fiecare 
patru zile, vor trebui aproape 
două luni înainte de a se forma 
un juriu.

WASHINGTON. — Comisia fe
derală de anchetă asupra asasină
rii fostului președinte al S.U.A., 
Kennedy, a audiat joi pe Robert 
Oswald, fratele lui Lee Harvey 
Oswald, asasinul prezumtiv al 
președintelui. Pînă în prezent, co
misia a audiat pe soția, mama și 
pe fratele lui Lee Oswald.

STOCKHOLM. — Academia 
regală de belle-arte, istorie și 
antichități din Suedia a aies 
ca membru pe acad. Al. Ro- 
setti, directorul Centrului de 
cercetări fonetice și dialectice 
al Academiei R. P. Romine.

BRUXELLES. — Consiliul 
de Miniștri belgian a aprobat 
proiectul de lege privind rati
ficarea Tratatului de la Mos
cova în legătură cu interzice
rea experiențelor nucleare în 
atmosferă, în spațiul cosmic și 
sub apă.

'ACCRA. —• In Ghana s-a sărbă
torit la 21 februarie — Ziua tine
retului, ca omagiu adus luptei tine
retului țării pentru independență. 
Cu acest prilej, atît la Accra, cit 
și în celelalte orașe ale țării au 
avut loc mitinguri, demonstrații și 
festivități în cadrul cărora tineretul 
și-a reafirmat sprijinul acordat Par
tidului Popular al convenției — par
tidul de guvernămînt din țară.

ROMA. — In urma succesu
lui repurtat de Nicolae Herlea 
la Opera Scala din Milano, di
recția operei l-a rugat pe ar
tistul romîn, care trebuia să 
plece joi spre patrie, să-și a- 
mîne plecarea pentru a cînta 
sîmbătă seara în „Bărbierul 
din Sevilla" tot la Opera Sca
la.

Direcția teatrului l-a invitat 
pe Nicolae Herlea să cînte din 
nou în „Bărbierul din Sevilla" 
în luna aprilie.

Presa italiană s-a ocupat pe 
larg de succesul talentatului 
cîntăreț romîn. Ziarul „II Cor- 
riere di Informazione" subli
niază că „Bărbierul într-o 
nouă creație a cucerit publi
cul", iar „II Corriere della Se
ra" scrie: „Baritonul romîn, 
Nicolae Herlea, apreciat în 
„Don Carlos" a interpretat 
rolul lui Figaro cu o deosebită 
măiestrie".

LOS ANGELES. — Agenția 
Reuter anunță că agenți ai poli
ției secrete, făcînd parte din gar
da președintelui Lyndon Johnson 
— care s-a întîlnit la Los Ange
les cu președintele Mexicului Lo
pez Mateos — au arestat doi in
divizi aflați într-un automobil, 
care încălcaseră legea circulației. 
Polițiștii au găsit în mașină o 
pușcă, o cantitate de muniții, pre
cum și literatură nazistă. Una din 
publicațiile găsite în mașină avea 
pe copertă o fotografie a pre
ședintelui Johnson, spre care era 
îndreptat un revolver și deasupra 
cuvîntul „Următorul ?“. Cercetările 
au scos deocamdată Ia iveală că 
cei doi indivizi arestați au venit 
la Los Angeles din orașul Silver 
City (statul New Mexico).

Tratativele franco-itah'ene
PARIS 21 (Agerpres). — Mi

nistrul afacerilor externe al Ita
liei, G. Saragat, care se află în 
Franța împreună cu președinte
le Italiei, Segni, a fost joi oas
petele Asociației presei diplo
matice franceze. Cu ocazia de
junului dat în cinstea sa, Sa
ragat a făcut o declarație în 
care a arătat că guvernul ita
lian se pronunță pentru o mai 
strînsă colaborare economică și 
politică între toate țările vest- 
europene, și îndeosebi, cu An
glia (punct de vedere care, 
după cum se știe, nu se bucură 
de asentimentul Franței).

Referindu-se la tratativele 
care au loc între președintele 
Italiei, Segni, și generalul de 
Gaulle, ministrul afacerilor ex
terne al Italiei a relevat că în 
timpul discuțiilor care au avut 
loc, au fost abordate o serie de 
probleme, printre care un loc 
principal l-au avut N.A.T.O., 
tratativele Est-Vest și relațiile 
din cadrul Pieței comune.

Răspunzînd Ia întrebările zia
riștilor, Saragat a menționat că

guvernul italian se pronunță 
pentru continuarea tratativelor 
Est-Vest și, în special, sprijină 
contactele cu conducătorii U~ 
niunii Sovietice.

PARIS 21 (Agerpres). — Trata
tivele politice dintre președintele 
Italiei, Antonio Segni și generalul 
de Gaulle, — precum și cele din
tre miniștrii de externe ai celor 
două țări, au luat sfîrșit practic 
joi seara, însă vizita celor doi oa
meni de stat italieni la Paris, con
tinuă pînă sîmbătă. Vineri ei au 
vizitat primăria orașului Paris, 
precum și Universitatea Sorbona.

Atît presa franceză cît și cea 
italiană continuă să acorde princi
pala atenție vizitei celor doi oa
meni de stat italieni în Franța. 
Referindu-se la tratativele franco- 
italiene ziarele subliniază faptul 
că nu s-a ajuns la un acord între 
părți nici în problemele vest-eu- 
ropene — îndeosebi relațiile din 
cadrul Pieței comune — și nici în 
ce privește poziția față de Statele 
Unite și față de crearea forțelor 
nucleare multilaterale.

Un zbor neobișnuit
Valoarea arheologică 

a unui colier
upă cum anunță agenția Reu

ter, Institutul de medicină 
legală și Institutul de mi

neralogie de Ia Universitatea din 
Roma au procedat la examinarea 
colierului găsit la gîtul mumiei 
tinerei moarte acum 1 800 de ani 
și descoperită recent la Roma cu

Concurs intitulat: 
Pentru securitatea 

circulației"
T^este 50 000 de șoferi din 
± Moscova au luat parte la 

cel de-al treilea concurs 
intitulat „Pentru securitatea 
circulației". Concursul s-a des
fășurat timp de 8 luni. Ca ur
mare a concursului, la Mos
cova s-a micșorat numărul de 
accidente. în timpul concursu
lui au fost primite numeroase 
propuneri din partea șoferilor 
destinate îmbunătățirii secu
rității circulației pe străzi.

ocazia unor săpături arheologice. 
Potrivit declarațiilor unor specia
liști, colierul este alcătuit în to
talitatea lui din safire de diferite 
mărimi, avînd o valoare arheolo
gică de aproape 100 milioane lire 
italiene.

După aprecierea specialiștilor, 
se pare că tînăra a fost fiica unui 
general roman sau unei alte înalte 
oficialități romane care a servit 
sau în Egipt sau în Siria. Ea a 
murit într-una din aceste țări, 
corpul ei fiind îmbălsămat și apoi 
transportat la Roma.

Fentru prima oară, în îm
prejurări neprevăzute, un 
aviator a efectuat un 

zbor de 12 km... în marșarier. 
Căpitanul american Gerald Goff 
tocmai decolase joi pe bordul 
unui avion ușor de antrenament 
de la baza aeriană McConnel 
(Kansas) cînd a fost surprins de 
un vînt extrem de puternic din

U.R.S.S. : Grădina botanică din Leningrad dispune de o bogată 
varietate de plante tropicale. In prezent aici se găsesc peste 
1 000 de asemenea exemplare. Azi se împlinesc 250 de ani de 
la înființarea acestei grădini. In fotografie : sera palmierilor.

Foto: TASS
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față. Viteza vîntului era de 
peste 100 km pe oră. lată cum 
a descris el această întîmplare:

„La început, spre marea mea 
uimire, mi-am dat seama că 
stau pe loc și apoi că avionul 
dă înapoi. Era o senzație ex
traordinară. Am întrebat turnul 
de control ce trebuie să fac în
tr-un asemenea caz și am fost 
autorizat să revin la baza ae
riană în marșarier. în acest fel 
am și aterizat, din fericire fără 
alte surprize".

Pe bordul aparatului se aflau 
încă doi aviatori.

Submarin pentru căutarea 
epavelor antice 

scufundate

Universitatea Pennsylva
nia a comandat societă
ții „General Dynamics" 

un submarin în miniatură,

care poate să exploreze pînă 
la o adîncime de 300 metri, cu 
doi oameni la bord. Acest 
submarin, care va măsura 5 
metri lungime și va avea un 
deplasament de 3 tone și ju
mătate, este destinat unei ex
pediții organizate, în vara a- 
cestui an, de Universitatea 
Pennsylvania avînd drept scop 
căutarea epavelor antice scu
fundate în Marea Egee și în 
dreptul coastelor Turciei.

Pînă în prezent, cinci expe
diții anterioare au reușit să 
determine poziția unor epa
ve, dar operațiile submarine 
au fost limitate la scufundări 
efectuate de înotători prevă- 
zuți cu echipament pentru res
pirațiile sub apă.

Submarinul liliputan va a- 
tinge o viteză de 4 noduri pe 
oră.
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