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Mecanizatorii arădeni

Participant | ecanizatorii arădeni sînt în primele rînduri ale 
celor care pregătesc sosirea primăverii. în cele 
5 S.M.T. și 14 G.A.S. revizuirea întregului utilaj 
necesar lucrărilor din prima campanie agricolă 
a anului 1964 este aproape terminată.

Venind în întâmpinarea preocupărilor actuale 
ale mecanizatorilor, Comitetul raional și Comi

tetul orășenesc U.T.M. Arad, în colaborare cu Consiliul agri
col raional și Trustul G.A.S. Arad, au organizat la Orțișoara 
o consfătuire a tinerilor mecanizatori fruntași. 120 de frun
tași din rîndul celor peste 600 de tineri mecanizatori s-au 
adunat și și-au împărtășit cele mai bune metode de orga
nizare a muncii, de aplicarea în producție a celor mai îna
intate metode agrotehnice, de exploatare și întreținere a 
tractoarelor și a celorlalte mașini agricole.

La acest interesant schimb de experiență 
secretarii organizațiilor U.T.M.

Pe primul plan— 
învățătura

GHEORGHE PĂUN 
mecanizator din S.M.T. 

Orțișoara

GRIGORE LUPȘA
mecanizator din G.A.S.

Utviniș

SAVU STOICANESCU 
mecanizator din S.M.T.

Felnac

Acum cînd la cursurile agro
tehnice de iarnă se predau ul
timele lecții, atenția organiza
țiilor U.T.M., au arătat partici- 
panții la conferință, este în
dreptată spre ajutorarea tine
rilor mecanizatori în adinei rea 
cunoașterii utilajelor cu care 
vor lucra în campania de pri
măvară (semănătorile 2 S.P.C.-2, 
noul tractor „Universal 650" 
eic.) și, în funcție de terenurile 
pe care vor lucra, a celor mai 
potrivite norme agrotehnice. La 
G.A.S. Fîntînele și Nădlac, de 
pildă, organizațiile U.T.M. au 
inițiat zilele acestea concursuri 
„Agrotehnica obținerii unor pro
ducții mari de porumb boabe 
la hectar", iar la S.M.T. Curtici 
și Aradu-Nou, concursuri 
„Cine știe meserie, cîștigă" cu 
întrebări din tematica lecțiilor 
de la cursurile agrotehnice. Tot 
la G.A.S. Fîntînele, a fost or
ganizată o expoziție de planșe 
și scheme de construcție și 
funcționare a tractorului „Uni
versal 650". Aci, în afara 
cursurilor, s-au ținut prelegeri 
despre îngrijirea și exploatarea 
noului tractor. în fața tuturor 
tractoriștilor, s-a făcut monta
rea și demontarea sistemului 
hidraulic, a celui de direcție și 
a altor piese importante. Timp 
de cîteva zile au fost făcute de
monstrații cu semănătorile de 
porumb 2 S.P.C.-2. La G.A.S. 
Vladimirescu mecanizatorii, 
care au în primire acest tip de 
mașină, au fost supuși unui 
scurt examen. Mecanizatoru
lui i s-au dat mai multe soiuri 
de porumb, iar el trebuia să a- 
leagă și să monteze la mașină 
discul potrivit. Apoi, pe un loc 
special amenajat în spatele a- 
telierului mecanic, trebuia să 
„semene" cu mașina.

Dar preocuparea pentru în
sușirea unor bogate cunoș
tințe agrotehnice nu poate fi 
rezumată la lunile de iarnă. în
vățătura este un proces conti
nuu. De aceea, în pregătirile 
pe care le fac pentru ieșirea în 
campanie, organizațiile U.T.M. 
din S.M.T. și G.A.S. raionului 
Arad rezervă un loc important 
continuării învățăturii începute

în cursurile 
iarnă. In acest scop, la S.M.T. 
Aradu-Nou a fost organizată, 
de curînd, prezentarea, la o 
reuniune a tuturor tractoriști
lor, a lucrării „Cartea tracto
ristului". Stimulîndu-le intere
sul pentru această carte, co
mitetul organizației U.T.M. s-a 
îngrijit totodată și de organi
zarea unui ștand. In două zile 
cartea a fost epuizată.

Este de asemenea foarte bine 
că organizațiile de bază U.T.M. 
din S.M.T. Orțișoara, Felnac, 
Pecica se îngrijesc cu toată 
răspunderea de împrospătarea 
bibliotecilor volante cu noi lu
crări tehnice de specialitate. La 
S.M.T. Orțișoara, comitetul or
ganizației de bază U.T.M., după 
ce a afișat lista noilor cărți 
prezente în librării, a organizat 
o consultare a tuturor mecani
zatorilor privind cărțile 
specialitate pe care vor să 
citească.

La indicația biroului de par
tid și cu ajutorul specialiștilor 
stațiunii, comitetul organizației 
U.T.M. de la S.M.T. Aradu-Nou 
a început să pregătească un 
ciclu de conferințe privind ex
ploatarea și întreținerea trac
torului „Universal 650". In con
ferințele întocmite este inclusă 
și experiența practică a trac
toriștilor stațiunii care au lu
crat în 1963 pe noul tractor. 
Acestui ciclu îi va urma apoi 
altul care va explica experien
ța practică a mecanizatorilor 
fruntași ai stațiunii în execu
tarea unor lucrări agrotehnice.

în fiecare brigadă, conferin
țele vor fi prezentate mecani
zatorilor de organizatorul gru
pei U.T.M.

profesionale, și-a înscris 
mele pe panoul fruntașilor.

„Nu dețin nici un secret, po
vestea el. M-am străduit și am 
îndeplinit recomandările pre
văzute în notițele tehnice pen
tru exploatarea și îngrijirea 
tractorului și a celorlalte agre
gate. Lucrez, încă din perioada 
practicii de școală, în schimbul 
II, pe același tractor, cu tova
rășul Milec Francisc, un meca
nizator cu multă experiență. 
Oricît de zoriți sau obosiți am 
fi, împreună facem în fiecare 
seară îngrijirea tractorului și a 
celorlalte agregate cu care lu
crăm. In afară de curățire și 
gresare, trecem cu cheia sau 
șurubelnița peste toate șurubu
rile de la piesele cele mai so
licitate în funcționarea tracto
rului și a agregatului. Un șu
rub nestrîns la timp și pierdut 
apoi în brazdă poate să scoată 
motorul sau agregatul din func-

loachim Sine, secretarul or
ganizației U.T.M. de la sec
torul ,,montaj automate" (U- 
zina Electroaparataj) felicită 
un grup de tineri care au 
obținut titlul de evidențiat 

în întrecerea socialistă.

&TUALITAȚII

Cum îți îngrijești 
tractorul cu care 

lucrezi î
arătat mecani- 
obținerea unor 
este condițio- 
cel mai direct, 
exploatarea ra

țională a tractorului. Un exem
plu concludent în acest sens îl 
oferă experiența utemistului 
Petru Mărgăoan de la S.M.T. 
Curtici care, în mai puțin de 
un an de la absolvirea școlii

Așa cum au 
zatorii fruntași, 
recolte sporite 
nată, în modul 
de îngrijirea și

Republicane(Continuare în pag. a IV-a)

Tineri și tinere !
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Colectivul oțelăriei electrice 
de la Combinatul siderurgic 
din Hunedoara a asimilat recent 
o nouă marcă de oțel inoxida
bil pentru fabricarea unor piese 
speciale. In cadrul laminorului 
de profile de 650 mm s-a tre
cut la laminarea unui tip de 
profile mai economice și ușoa
re, dar cu rezistență mare, care 
vor fi utilizate la fabricarea de 
mașini și construcții metalice.

Siderurgiștii hunedoreni au 
asimilat de la începutul șesena-

lulul și pînă acum 39 de mărci 
de oțeluri noi și 47 tipuri și 
sortimente de laminate. Au fost 
realizate oțeluri cu caracteris
tici tehnice superioare pentru 
fabricarea instalațiilor de foraj 
la mari adîncimi și rulmenților 
și altor utilaje. S-a trecut la 
elaborarea unor oțeluri specia
le în cuptoarele de la oțelăria 
Martin nr. 1, care pînă nu de 
mult se obțineau numai în cup
toarele electrice.

(Agerpres)

Restaurarea primului

teatru rominesc
La Oravita au fost 

terminate lucrările de 
restaurare a primei 
construcții teatrale din 
țara noastră, ridicată 
din inițiativa localnici
lor, în anul 1817. Pă- 
strînd toate caracteris
ticile stilului baroc, in
teriorul teatrului- este 
bogat ornamentat; bal
coanele și colonadele

sînt aurite, lojile late
rale au toate deschide
re spre scenă. Cu ani 
în urmă a 
trupa lui 
caly, din 
mație în 
sufleur a 
Mihail Eminescu,
pa
care a interpretat pen
tru prima oară pe a-

poposit aici 
Mihail Pas- 
a cărui for. 
calitate de 

făcut parte, 
tru- 

lui Matei Millo,

ceste meleaguri piesele 
lui Vasile Alecsandri. 
Pe scena teatrului au 
fost prezentate o serie 
de concerte la care 
și-au dat concursul 
maeștri ai muzicii ro- 
minești în frunte cu 
George Enescu, Cipri- 
an Porumbescu, teno
rul Traian Grozăvescu.

(Agerpres)

SIMPOZION

Participați la marea întrecere 
sportivă a anului 1964!

Joi după-amiază, în sala mică 
a Palatului R. P. Romine, a avut 
loc un simpozion cu tema „De
zarmarea, pacea și progresul o- 
menirii", organizat de Consiliul 
pentru răspîndirea cunoștințelor 
cultural-științifice din Comitetul 
de stat pentru cultură și artă și 
Comitetul Național pentru Apăra
rea Păcii.

Simpozionul a fost deschis de 
acad. Dumitru Dumitrescu, secretar 
prim al Academiei R. P. Romine. 
Au luat apoi cuvîntul prof. univ. 
Mihail Ghelmegeanu, vicepreșe-

pentru răspîn. 
cultural-șțiinti*

dinte al Consiliului
direa cunoștințelor . _ ...
fice, prof. univ. Costin Murgescu, 
membru corespondent al Acade
miei R.P.R., care au vorbit despre 
relațiile internaționale actuale și 
problema dezarmării, despre aspec
tele ’ economice ale dezarmării și 
despre dezvoltarea științei și cul
turii în condițiile păcii.

în încheiere, a urmat un pro
gram artistic prezentat de soliști 
ai Teatrului de operă și balet al 
R. P. Romîne.

(Agerpres)

Filme romînești la festivalurile 
internaționale

Filmul „rAlo, allo". realizat de 
Ion Popescu-Gopo, a adus cinema
tografiei romînești cele dinții pre
mii pe acest an. El a lost distins 
Ia Oberhausen cu premiul film.elor 
de scurt metraj și premiul al 111-lea 
al juriului Școlii superioare popu
lare internaționale.

Alte producții ale studiourilor 
romînești vor ii (prezentate în lu
nile martie și aprilie, la diferite 
manifestări cinematografice inter
naționale. La Festivalul internațio
nal al filmului comic de la Bordi- 
ghera a fost trimis Ulmul „Politică 
si delicatese", satiră virulentă la 
adresa politicianismului din Romi- 
nia burghezo-moșierească. Același 
film, împreună cu o realizare a 
lui Popescu-Gopo intitulată „Cine
ma, cinema" figurează în progra
mul Festivalului filmului vesel 
care va avea loc la Viena la înce
putul lunii viitoare. Tot atunci 
studiourile romînești vor participa

la Festivalul filmului sportiv de la 
Cortina d'Ampezzo cu „Campiona
tele europene de volei" și „Mun
ții Apuseni". Orașul Belgrad va 
găzdui. între 13 și 19 martie, al 
XI-lea Festival al filmului iugoslav 
documentar și de scurt metraj. La 
această manifestare artistică a de
venit o tradiție să se prezinte, în 
afara concursului, și filme din alte 
țări. Romînia va fi reprezentată 
de filmele „Energia nucleară în 
medicină", „Orchestra ultra sune, 
telor". „Spațiu, timp și viteză". 
Regizorul Ion Popescu-Gopo a fost 
invitat să iacă parte din juriu.

La Festivalul international al fil
mului de la Buenos Aires, care se 
va desfășura între 1 și 10 aprilie, 
vor fi prezentate filmele .,Tudor" 
și scurt metrajul în culori „Sub 
aripa vulturului", al regizorului 
Ion Bostan

(Agerpres)

Continuăm să 
personalități 

de școală.

publicăm cuvintul unor 
științifice despre anii 
Astăzi ne vorbesc:

Acad. RALUCA RIPAN
iecare dascăl se bucură aflînd la 
elevii săi dorința de a apleca cu 
atenție urechea la sfaturile vîrst- 
nicilor. E un semn bun. Un semn 
că tineretul școlar de astăzi vrea 
să știe cum trebuie trăiți cu ade
vărat anii de școală, anii tinere-

ca rodul acestora să aibă sevă 
pentru toată viața — cunoștințe

POȘTAȘUL
Acum iarna, lacul 

de acumulare al Hi
drocentralei „V. I. Le
nin" de la Bicaz, e în
ghețat. Dar comunele 
care foloseau apele la
cului ca mijloc de 
transport, n-au rămas 
izolate. Magazinele 
cooperativelor sînt a- 
provizionate — cămi
nele culturale sînt în 
plină activitate, iar 
poștașul își face apa
riția zilnic cu același 
surîs pe buze. De ce 
îl privesc toți cu atîta 
admirație pe tînărul 
poștaș ? Numai pen

tru voioșia lui atît de 
contagioasă ?

Poate, dar veselia 
asta își are tîlcul ei. 
Cît timp navigația pe 
lac e întreruptă, dru
mul poștașului Vasile 
Teodorescu de la ofi
ciul poștal Ceahlău 
pînă aici, la Izvorul 
alb, străbate munții. 
Șaisprezece kilometri 
la ducere, tot atîția la 
întoarcere. Total — 32 
kilometri, parcurși zil
nic pe jos, pe orice 
vreme. N-a întîrziat 
nici o scrisoare și nici 
un ziar. Și niciodată, 
oricît de neprielnică a

fost vremea — și sînt 
dese zilele cu viscol în 
Ceahlău — poștașului 
nu i-a lipsit zîmbetul.

Vasile Teodorescu 
așteaptă, ca noi toți, 
sosirea primăverii, cînd 
drumul va putea fi 
parcurs cu vaporul. 
Dar și pînă atunci, fie 
ce apariție a poștașu
lui voios și plin de 
zăpadă, pare o adiere 
de primăvară.

Prof.
M. UNGUREANTJ 

comuna Izvorul Alb 
raionul

Piatra Neamț

ții, pentru 
hrănitoare 
trainice, multilaterale. Și dacă răspundem a- 
cestei dorințe, nu o facem pentru că așa-i stă 
bine vîrstnicului, să dea sfaturi, ci pentru că 
avem credința că experiența noastră de viață 
le poate fi de folos tinerilor, îi poate feri de 
experiențe inutile, de consum zadarnic de 
energie.

A fi elev este o meserie. O meserie ca ori
care alta, care solicita muncă, muncă serioasă, 
disciplinată, dăruire, pasiune — mai ales pa
siune. în orice meserie poți să fii artist, dar 
poți fi și cîrpaci. Așa și în această meserie de 
elev — poți să fii un elev excelent și poți să 
fii un mediocru, care în anii de școală culege 
cîte ceva de ici, de colo, dar nimic temeinic, 
nimic trainic. E un lucru îndeobște cunoscut 
că în meseria pe care o practici nu există 
lucruri mai importante și altele mai puțin 
importante. Reiese ca o concluzie firească, 
deci, că și în această meserie de elev totul 
este important, totul trebuie învățat, trebuie 
făcut cu temei, la timp, ca să dureze. Aș exa
gera dacă, scriind aceste rînduri, aș afirma 
că în anii școlarității mele toate aceste lu
cruri îmi erau la fel de limpezi cum îmi sînt 
acum. Sincer vorbind, cînd eram elevă învă
țam cu plăcere pentru o mulțime de motive. 
Pentru că vroiam și îmi făcea plăcere să fiu

Zilele acestea, s-a întors in 
Capitală, după cîteva spectacole 
de mare succes pe scena cele
brei „Scala" din Milano, cel 
mai tînăr dintre artiștii'poporu
lui din țara noastră — baritonul 
Nicolae Herlea.

Înainte de a continua turneul 
său internațional, răspunzînd 
invitației Operei „Metropolitan" 
din New-York, care l-a solicitat 
să-și dea concursul în operele 
„Paiațe" și „Don Carlos", Ni
colae Herlea va susține săptă- 
mînile acestea o serie de spec
tacole pe scena Teatrului de O- 
peră și Balet al R.P.R.

în suita acestor spectacole, 
Nicolae Herlea a jucat aseară 
în opera „Paiațe" de Leonca
vallo.

Foto : ION MICLEA

A FI ELEV
Acad. EMIL CONDURACHI

lăudată de profesori, pentru a-i bucura pe 
părinți, și pentru acea cunună de flori pe 
care o primea școlarul premiat la serbarea 
de sfîrșit de an, spre mîndria lui și a părin
ților. Sigur, mai târziu, pe măsură ce anii trec 
și te maturizezi, ești tot mai conștient că mo
tivele pentru care trebuie să înveți sînt mult 
mai serioase fără, bineînțeles, a le exclude 
nici pe cele mai înainte amintite. înveți pen
tru imensa satisfacție de a cunoaște mereu 
mai mult, de a descoperi, pentru că, în fond, 
cînd ești elev, ai tocmai vîrsta descoperirilor. 
Elevul este, fără exagerare, un explorator. Un 
explorator în universul cunoașterii, și fiecare 
cale străbătută în acest univers, deschide alte 
drumuri, și fiecare descoperire te îndeamnă 
spre alte urcușuri. Sufletul și mintea care în 
anii tinereții și-au găsit bucurii și satisfacții 
în învățătură, vor rămîne mereu deschise în 
fața culturii și a științei.

Liceul ieșean unde am învățat era un liceu 
de fete. Pe vremea aceea, fetele nu prea 
erau îndemnate să tindă spre studii înalte, 
să-și formeze o multilaterală cultură genera
lă, să se pregătească pentru o profesiune. Cele 
mai multe urmau liceul pentru că așa era 
obiceiul, moda. Da, moda, căci pentru multe 
din liceenele acelei vremi, provenite din fami
lii înstărite, școala era o modă, precum modă 
era să porți o pălărie. Erau însă printre ele 
destule eleve care veniseră la școală din do
rința sinceră de a-și forma o largă cultură 
generală, de a se pregăti să devină ceva în 
viață, să-și deschidă calea spre o profesiu
ne sau alta. Și pentru că acestea erau

(Continuare în pag. a Vl-a)

înd îți începi profesiunea, declari 
ferm și hotărît: acum mă dedic 
profesiunii și numai ei. Dar, apoi, 
zi de zi, ți se dovedește că a te 
dedica cu adevărat profesiunii 
înseamnă nu îngustarea preocu
părilor, ci, dimpotrivă, lărgirea

cîmpului de investigație. Activitatea, practi
ca, îți dovedește că paralel. cu studiul pro- 
priu-zis profesional, în mod obiectiv restrîns, 
trebuie să continui investigația în numeroa
sele domenii ale cunoașterii. Chiar dacă ești 
inginer, chiar dacă ești medic, chiar dacă 
ești istoric.

Student sau specialist, ți se cere în conti
nuare să agonisești cu migală o bogată zestre 
intelectuală din tezaurul infinit al culturii și 
științei universale. Și este lesne să realizezi 
acest lucru, dacă în anii cei mai propice în
vățăturii — anii de școală — te-ai aplecat cu 
atenție și sîrguință asupra cărților și ai cu
les, ca un harnic grădinar, rodul acestora, bo
găția de cunoștințe pe care școala, și numai 
școala, ți-o oferă în anii adolescenței. Fără 
această cultură generală, orice specializare, 
fie ea efectuată cu pasiune și în cele mai 
bune condiții, se va clădi pe o bază mult prea 
îngustă. Ceea ce s-a dobîndit cu hărnicie și 
curiozitate în anii de școală, în toate direc
țiile și în toate domeniile culturii generale, 
constituie temeiul unei sigure specializări. 
V-o spune aceasta un fost elev.

Din anii de școală mi-au rămas multe 
amintiri frumoase. Bineînțeles că mă pasiona 
în primul rînd istoria. Și dedicam acestei dis
cipline foarte mult din timpul meu. Studiam 
cu pasiune istoria patriei și istoria univer

sală. Dar cu aceeași pasiune mi-am făcut 
prieteni de nedespărțit pe marii scriitori cla
sici romîni și străini. (Și astăzi sînt gata să 
las totul, atunci cînd pot și mai am timp, 
pentru lectura odihnitoare și înaltă a poeziei 
lui Eminescu). Toți elevii din clasă citeau 
foarte mult. De ce să ascund, dar uneori ci
team la întâmplare, ce ne cădea în mînă. 
Desigur, cu timpul, maturizîndu-ne, ne-am 
format și acel spirit de.discernămînt, am în
vățat, cu ajutorul profesorilor, să alegem cu 
grijă din;tot ce s-a scris și tot ce se scria în 
vremea aceea, ceea ce era mai bun, mai util 
pentru dezvoltarea noastră intelectuală. Lec
tura ne-a îmbogățit, imaginația, ne-a satisfă
cut marea curiozitate de a cunoaște multila
teral viața, oamenii, ne-a ascuțit spiritul de 
observație, ne-a îmbogățit enorm mijloacele 
de' exprimare. Cînd, mai târziu, alături de 
literatură, am luat contact cu istoria artelor, 
am cunoscut și admirat picturile celebre, 
sculpturile greco-romane, mi s-au deschis 
alte drumuri spre trepte mai înalte ale 
culturii.

Sînt sigur că drumul spre cercetarea știin
țifică mi-a fost deschis tocmai de această 
apropiere de toate domeniile culturii, că fără 
această sete de cultură nu te poți afirma în 
nici un domeniu, că ea și numai ea dă pros
pețime și suplețe inteligenței, modelează per
sonalitatea intelectuală a specialistului. De
sigur, mai tîrziu am înțeles că. în orizontul 
de cultură al omului intră alte și alte dome
nii ale cunoașterii: filozofia, economia poli
tică — tot ceea ce îmbrățișează atît structura

(Continuare în pag. a Vl-a)



IN FAȚA ȘEVALETULUI
m asistat la o șe
dință obișnuită de 
„studiu în atelier**  
cu cei avansați, 
la cercul de artă 
plastică 
Casa

de la 
de cultură 

a tineretului din Iași. Tineri 
de diferite vîrste și profesii 
— muncitori, elevi, studenți, 
funcționari — și-au ales a- 
ceâstă activitate (din multi
plele pe care le oferă casa de 
cultură) animați de o pasiune 
comună: dragostea pentru 
frumos. Și de o dorință co
mună : să exprime ei înșiși 
acel frumos pe care în muncă 
și în viață îl întîlnesc la tot 
pasul.

— Cercul nostru n-are de
cît doi ani de activitate, dar 
am și organizat trei expoziții 
cu peste 400 de lucrări — ne 
spune, cu justificată mîndrie, 
N. Stoica, directorul casei de 
cultură.

Cifrele consemnează statis
tic doar unul din rezultatele 
muncii în cerc. Sînt tineri 
talentați — ca Vasile Am
brozie, D. Grozavu, studenți 

Institutul 
Ștefan —

nică a realității din care s-au 
inspirat (aspecte din munca 
uzinei, facultății, din orașul în 
plină înflorire), o însușire și o 
stăpînire a desenului și culo
rii, mai multă personalitate în 
exprimarea cit mai veridică a 
frumosului din viață.

Saltul calitativ este firesc. 
Acești artiști amatori — ca 
și toți ceilalți — au toate con
dițiile să-și cultive aptitudi

au constituit bibliografia de 
bază. însușirea cunoștințelor 
s-a făcut metodic, cu expli
cații și schițe după mulaje, 
apoi după modelul viu, în 
orele de atelier. Adesea mem
brii cercului au mers să se 
documenteze la locurile de 
muncă. Orele de documen
tare în secțiile turnătorie și 
reparații vagoane de la Ate
lierul R.M.R.-Nicotină, pe

ticipe la expuneri despre arta 
plastică însoțite de proiecții. 
Toate acestea au contribuit la 
îmbogățirea cunoștințelor.

Și totuși, pentru cultura 
plastică a fiecăruia dintre cei 
peste cincizeci de artiști ama
tori, se face încă prea puțin. 
Activitatea în cerc se desfă
șoară unilateral: exclusiv 
spre însușirea meșteșugului, 
a tehnicii artistice. Lucru

însemnări despre activitatea cercului de artă plastică

de la Casa de cultură a tineretului din Iași

ni la
Matei

în anul 
pedagogic, 
strungar la Uzina metalur
gică, .Maria Gonciaruc, asis
tent universitar, C. Caranfil, 
operator, Aurelia Soiuz, func
ționară — a căror prezență 
artistică s-a impus în activi
tatea cercului. Prin lucrările 
din ultima expoziție au dove
dit o cunoaștere mai temei-

nile, să le dezvolte. Un 
exemplu convingător : dintre 
participants la activitatea 
cercului de anul trecut, cinci 
au devenit studenti ai Institu
tului de arte plastice din 
București.

Pasiune și dragoste pentru 
frumos, seriozitate în studiu 
— iată ce îi caracterizează în 
principal. în cerc au asigurată 
o predare competentă, știin
țifică a legilor desenului și 
culorii. Un medic — tov. V. 
Gheorghiu — a fost invitat să 
le predea un curs de anatomie 
artistică. Studiul recent apă
rut al profesorului Ghițescu, 
cel al sculptorului Baraschi

șantierele de construcții le-au 
fost deosebit de folositoare.

Elevi sîrguincioși. artiștii 
plastici amatori desfășoară o 
necontenită activitate de do
cumentare. receptivi la fru
musețea omului și a peisaju
lui contemporan. în același 
timp, cercetează și încearcă 
să se apropie de înțelegerea 
creației fruntașilor artelor 
plastice. în orele de studiu în 
atelier li s-a vorbit din cînd în 
cînd despre creația marilor 
noștri artiști ; mulți dintre ei 
au vizitat Muzeul de artă din 
Iași, expozițiile regionale ; în 
cadrul activităților casei de 
cultură, sînt invitați să par-

bun, desigur, dar tinerii înșiși 
doresc să cunoască mai mult. 
Un exemplu: Imre Topor, 
student în anul II-Electroteh- 
nică, și-a făcut practica în- 
tr-o uzină bucureșteană. A 
vizitat atunci Muzeul de artă 
al R.P.R., Expoziția de pictură 
din Drezda. Lipsit de cu
noștințele necesare, ceasurile 
care trebuiau să-i fie un co
locviu cu frumosul au trecut 
pe lîngă el, lăsîndu-1 uluit. 
Se străduie acum să-și ordo
neze impresiile, căutînd în 
bibliotecă studii, albume. Io
nel Eugen — din anul III la 
Electrotehnică — percepe și-și

LA MASA DE SCRIS
ănuș Neagu face parte dintre a- 
eei prozatori a căror creație a cu
noscut, în general, o evoluție din 
ce în ce mai interesantă. Atenția 
acordată de scriitor universului

țărănesc este constantă, subiectele vin dintr-o 
arie geografică bine cunoscută : Cîmpia du
năreană, îndeosebi Bărăganul și locurile din 
preajma Brăilei.

In fragmentele publicate piuă acum din ro
manul Ia care lucrează, cititorii au putut ob
serva că scriitorul își propune sarcini mai di
ficile, vrînd să reconstituie destine omenești 
de-a lungul unei perioade întinse, în care se 
Pgtret^tranșțprmărî adinei, de structură.

Obiectul interviului de mai jos îl constituie 
geneza romanului „Satul hoților de cai".

— Fragmentele publicate 
confirmă, în continuare, preo
cuparea dumneavoastră pentru 
universul satului romînesc. 
Sfera investigației ne apare, de 
data aceasta, mult lărgită, prin 
incursiuni în tipologia specifi
că satului dinaintea Eliberării.

— Vreau să mă explic prin- 
tr-o jrvtîmplare petrecută, cum 
sună și titlul acestei rubrici, la 
masa de scris. Cu ani în urină 
am publicat o povestire, „Co
coșul roșu", auzită — într-o 
noapte cînd mă îngropase vis
colul intr-un sat din Brăila — 
de la un instructor de partid, 
care avea, țin bine minte, cu 
doi ani mai puțin decît mine. 
Și, notați, eu aveam, pe atunci, 
22 de ani. Povestea mi s-a pă
rut din capul locului, un înce
put de roman.

Ani la rînd am amplificat-o 
în minte, construind cu volup
tate un subiect pe care îl con
sideram de zile mari si cînd 
am crezut că e timpul să-i 
tern pe hirtie. m-am așezat 
masă si am scris și am 
scris. Încheiasem cam 200
pagini. Simțeam însă tot timpul 
că ceva mă atrasă, că îndără
tul -eroului meu e un gol. în
cercasem să-l umplu prin re- 
trospecție, însă sentimentul de 
fals nu mă părăsea. Si iată că 
intervine o întîmplare neaștep
tată : Ducîndu-mă acasă, la 
mine în sat — de la povestea 
cu viscolul trecuseră 8 ani — 
l-am găsit pe instructorul cu 
care îndurasem gerul într-o

aș- 
ia 

tot 
de

De vorbă cu Fănuș Neagu

în-

de 
ce-

cameră de oaspeți, activist de 
partid chiar pe locurile copilg- 
riei mele. Plecat acasă pentru 
trei zile am rămas o lună, timp 
în care am aflat adevărata po
veste a eroului meu. Si. de 
unde „Cocosul roșu" era înce
putul romanului, astăzi se
scrie cam la pagina 200 a căr
ții. „Drumul la Dobrogea" și 
„Tirgul de o săptămînă". cele 
două fragmente publicate 
curînd, sînt, partial, rodul
lei de a doua întîlniri cu omul 
care mi-a inspirat, de mult, o 
povestire de trei coloane de 
gazetă și, mai apoi, acest prim 
roman al meu

— Care începe, în timD...
— în 1934. la Dunăre. în Bal

ta Brăilei, supranumită cîndva 
raiul hoților. începe într-o 
vară cînd la vadul numit al lu
pilor, un băiat, tinînd sub braț 
două păpuși de lut, aștepta în
frigurat să plece într-un exod 
tragic, la Dobrogea, în prima 
lui mare ieșire în lume si care 
i se va întipări în suflet drept 
cea mai cumplită umilință.

— E urmărită evoluția 
tui băiat pînă în zilele 
tre 2

u- Bineînțeles. Eroul 
traversează, pe parcursul 
de pagini, o perioadă de

aces- 
noas-

meu 
a 300 
20 de

ani. Biografia lui. să mi se ier
te îndrăzneala, o consider sim
bolică pentru generația mea.

— în ce măsură intervine în 
scrierea acestui roman, ele
mentul autobiografic 2

— Intr-o măsură care, după 
publicarea a două fragmente, 
mi-a atras admonestările (prin 
scris) ale neamurilor.

— Ce le-a nemulțumit ?
— Latura pitorească și, 

ori, niște adevăruri, care 
ei, trebuie să rămînă în 
miiie.

— Acum, pentru că ați 
puțin indiscret, ne putem, cred, 
permite șă vă solicităm dacă 
nu explicații cel puțin adău
giri.

— Unchiul prin alianță, Che 
Andrei, care în roman apare cu 
numele propriu — astăzi co
lectivist, cu 9 ani vechime, 
cum îi place să se laude — nu 
se aștepta, de pildă, ca întîm- 
plările vieții lui, și vesele si 
triste, să treacă' dincolo de pra
gul casei unde le-am aflat.

— Din cîte înțelegem, o bu
nă parte din roman va reflecta 
mârile prefaceri petrecute 
viața satului romînesc, în 
noștri ?

- Evident, urmăresc în 
tea mea, cu precădere, modifi-

cările structurale clin conștiin
ța unor oameni odinioară apă
sați de mizerie ca de o fatali
tate și care azi s-au statornicit 
stăpîni în pămînturile din care 
erau izgoniți. Visul lor, nălucă 
și himeră în exodul spre Do
brogea, schimbat în dorință, 
sete și luptă pentru dreptate, 
se amplifică și a intrat astăzi pe 
căile împlinirii. Anii socialis
mului i-au redat țăranului sen
timentul demnității și o dată 
cu aceasta satisfacția rodului 
muncii sale. E ceea ce vreau 
să spun în roman.

— Cum se va intitula ?
— Salul hoților de cai.
— De ce ?
— Împrumut numele unei le

gende, răspîndită prin părțile 
Dunării si potrivit căreia bucu
riile omului sînt fugare. Plătesc 
însă, cum s-ar spune, cu mo
nedă rea. întrucît în cartea 
mea lin să dovedesc că într-o 
anume orînduire, care-i 
tră de astăzi, bucuriile 
tornicesc

— Alte proiecte 2
— Un volum de 

„Steaua mîniei“ care 
apară tot în cursul acestui an, 
și un scenariu de film pe ca- 
re-1 scriu împreună cu Nicolae 
Velea.

— Colaborarea surprinde : 
sînteți, după cîte se știe, două 
temperamente artistice opuse.

— Aparent, pentru că Velea 
susține că el. ca și mine, a 
trăit la Dunăre (eu toată viata, 
el cînd a fost în documentarei. 
Vorbind serios, sînt sigur că 
ne vom completa unul pe altul, 
nu numai ca experiență de via
ță, dar și ca modalitate 
rară.

explică greu influențele lui 
Grigorescu asupra lui An- 
dreescu și Luchian. Ar dori 
să cunoască lucrările, concep
ția despre artă a lui Brîncuși, 
despre care doar a auzit.

între ei, tinerii schimbă im
presii, informații culese din 
reviste, din studii, din romane 
privind viața și opera unor 
mari artiști plastici. Activita
tea în cerc — îmbogățită cu 
manifestări care să-i ajute în 
formarea unei culturi plastice
— ar putea să dea răspuns 
acestor căutări. Cu o condiție : 
ea pasiunea tinerilor pentru 
artă să nu fie cultivată meș
teșugărește — numai sub as
pectul însușirii tehnicii artis
tice. Din discuția cu instruc
torul cercului, cu metodistul 
casei de cultură (tov. Șt. Ba- 
boie), cu tovarășul N. Stoica
— director al casei de cultură
— a reieșit că s-a propus ini
țierea în istoria artei plastice 
abia după ce tinerii ..vor stă
pîni meșteșugul artistic44. Că 
nu e bine așa, nu trebuie de
monstrat. Tinerii înșiși nu ră- 
mîn doar la cunoștințele de 
perspectivă și anatomie pre
date la 
guri. în 
noască, 
prin ce 
se informeze asupra 
comori muzeale romînești și 
universale.

Cultivarea aptitudinilor ar
tistice ale tinerilor în cerc nu 
trebuie privită ca un lucru în 

,sine. Organizarea unui ciclu 
de vizite-lecții la Muzeul ora
șului, a unui ciclu de expu
neri însoțite de proiecții pri
vind dezvoltarea artelor plas
tice romînești și universale, 
convorbiri cu pictori și critici 
de artă de prestigiu, care să-i 
ajute a învăța să privească un 
tablou sau o sculptură, vizite 
în atelierele creatorilor, sim
pozioane și concursuri pe 
teme artistice organizate în 
colaborare cu celelalte cercuri 
(literar, muzical) de la casa de 
cultură — ar lărgi sfera de 
cunoaștere a tinerilor, contri
buind nemijlocit la desăvârși
rea ’ ....
Spre 
nea 
să-și

cerc. ci încearcă sin- 
același timp, să cu- 

să înțeleagă de ce si 
un pictor e mare, să 

marilor

educației lor estetice, 
realizarea unui așeme- 
scop major e necesar 
îndrepte atenția condu

cerea casei de cultură, comi
tetul orășenesc U.T.M., cu 
sprijinul Filialei ieșene a 
Uniunii artiștilor plaștici.

FLORICA POPA

a noas- 
se sta-

nuvele 
sper să

Cinemascop 
în sat

De curînd, în comuna Ostrov 
din regiunea Dobrogea a fost 
dat în folosință un nou cămin 
cultural. La construcția lui mo
dernă, precum și la frumoasa 
amenajare a, interioarelor, ală
turi de vîrstnici, tinerii și-au 
adus o importantă contribuție. 
Prin muncă patriotică ei au e- 
fectuat un însemnat volum de 
lucrări. Dar iată că pe lîngă 
bibliotecă, sală de lectură și al
tele, căminul a fost înzestrat 
recent și cu un aparat de pro- 
iecți pentru ecran lat. Primul 
film care a rulat aici și care s-a 
bucurat de o unanimă apreciere 
din partea colectiviștilor, a fost 
filmul romînesc „Tudor".

£ >

De curînd renovată și dotată cu mobilier nou. Biblioteca orășenească din Mediaș arc un fond 
de 40 000 volume și este frecventată de peste 3 000 cititori din oraș. în fotografie : sala de 

lectură
Foto : AGERPRES

concuesuL nosTRu

D1MINEA TA MĂRȚIȘOR
Intrăm în uzină
Ca fluviile în mare.
Ca arborii în timp
Cu mugurii vîrstelor uzi de lumină.

Pașii spre halele zgomotoase
Se continuă, unul din altul prin vreme
Se limpezesc în privirile oamenilor 
Să ajungă temelii de poeme ;

Cu zlmbet ca al stelelor în mers | 
îți prind pe cerul hainei, cunoscut. 
Un mărțișor cu străluciri de vers, 
Un meteor arzînd ca un sărut

Dimineața izbucnind ca o văpaie de dragoste 
Se împrăștie în zări și în lucruri
Și noua vîrstă a muncii
O auzim cum cîntă și zvîcîjește în trupuri.

Trecem pe lîngă statuia oțelarulul;
Aburește-n lumină pieptul lui de granit 
De parcă, din schimbul de noapte, 
Statuia, în zori a ieșit.

FLORIN MANEA

Pregătiri pentru bienala din 
1964 a artiștilor plastici aj 
maiori. (Alexandru Pctha, 
șef al secției modelaj de la 
Fabrica de porțelan din Si
ghișoara, lucrînd în atelier 

la finisarea unei fresce).

11 vreau pe cerul hainei tale soare.
Și lună-I vreau, cu stclele-n balans, 
Fiorul de lumină foșnitoare
Și bucuria-n.vîrtejită-n dans
. ăOfeSf t ■- aZ !'?.i
11 vreau himlna densă ce alungă
Tristețea grea a norilor în hău,

Un 6emn îl vreau, de primăvară lungă 
Rotindu-se frumos cu rîsul tău.

ION DAVIDEANU

Ț&&inx3 ab gmabom elob-
Eu m-am născut sub steaua ta, partid, 
la steaua ta mi-i mersul înainte — 
atîtea porți și drumuri mi-ai deschis 
prin zariștea încrederii, fierbinte !

Sînt eu, șl în puterea toată sînt t 
de mine-ascultă lucrurile toate, 
se mută munții cînd pătrund în ei, 
cîmpiile se-ncarcă de bucate.

DINU SĂRARU B. COSTEA

Foto : AGERPRES

GEORGE CRISTEA MCOLtSCU

Crescînd mă dărui și crescînd mă nas 
cu fiece poemă mai aproape 
de mine și de inima de foc 
al cărei sunet trainic mă încape.

Văzduhul mi se-mprejmule supus, 
pot să-1 dezbrac de nouri șl de vînlu 
iar liniștea pe care-o populau 
stagnările, o umplu cu framînturl.

Eu m-am născut sub steaua ta, partid, 
și doar la ea mi-i mersul înainte — 
atîtea porți și drumuri mi-ai deschis 
prin zariștea încrederii, fierbinte!MATERIALISM DIALECTIC (manual)

pariția recentă în 
Editura politică a 
manualului origi
nal de materia
lism dialectic răs
punde cerințelor 
unei mase largi de 

cititori care studiază bazele 
filozofiei marxist-leniniste. 
Elaborat de un colectiv de 
cadre didactice de la catedra 
de materialism dialectic a 
Universității din București, 
sub conducerea prof. univ. 
Tudor Bugnariu, membru co
respondent al Academiei 
R.P.R., manualul se adresează 
studenților din institutele de 
învățămînt superior cît și unui 
cerc mai larg de cititori care 
studiază materialismul dialec
tic în diferite forme ale în- 
vățămîntului de partid, în 
unele forme ale învățămîntu- 
lui de stat, studiu individual 
etc.

In manual sînt expuse în- 
tr-o formă sistematică princi
piile și legile fundamentale ale 
dialecticii materialiste.

Primul capitol din manual 
intitulat „Filozofia — concepție 
generală despre lume“ anali
zează definiția științifică a o- 
biectului filozofiei, corelația a- 
cesteia cu științele particulare, 
evoluția obiectului filozofiei 
de-a lungul istoriei, conținu
tul și însemnătatea problemei 
fundamentale a filozofiei, 
funcția socială a filozofiei și 
partinitatea oricărei folozofii.

Pornind de la punctul de 
vedere că filozofia marxistă — 
salt revoluționar în dezvolta

rea filozofiei, este moștenitoa
rea celor mai valoroase cuce
riri ale gîndirii filozofice pre- 
marxiste, manualul consacră 
un capitol special dezvoltării 
istorice a materialismului 
premarxist în luptă cu idea
lismul.

In decursul tratării este ur
mărită în mod sistematic de
pendența filozofiei, ca formă 
a conștiinței sociale, de con
dițiile social-istorice, de pozi
ția de clasă a gînditorului 
precum și de nivelul de dez
voltare a cunoștințelor științi
fice din epoca respectivă. Este 
demn de relevat efortul de 
sinteză făcut de autorii ma
nualului în elaborarea acestui 
capitol, grija de a scoate în 
relief principalele trăsături 
ale dezvoltării gîndirii filozo
fice din diferite epoci istorice.

Deosebit de instructivă și 
folositoare este tratarea în 
manual, într-un amplu para
graf, a gîndirii social-politice 
și filozofice premarxiste din 
Romînia. Astfel, sînt caracte
rizate ideile social-politice ale 
cronicarilor, vederile filozo
fice ale lui Dlmitrie Cantemir, 
gîndirea teoretică a reprezen
tanților școlii ardelene. Este 
de asemenea analizată con
cepția lui Nico-lae Bălcescu, 
gînditor democrat-revoluțio- 
nar, unul dintre conducă
torii de frunte ai revolu
ției burghezo-democratice din 
Î848. Totodată, în para
graf sînt tratate ideile unor 
gînditori democrați burghezi 
din secolul al XIX: Mihail 

Kogălniceanu, George Bariț, 
Simion Barnuțiu ș.a. Pozitiv 
ne apare prezentarea în ca
drul paragrafului a concepției 
filozofice materialiste a lui 
Vasile Conta cît și a materia
lismului științific-naturalist 
reprezentat de Grigorie Ște- 
fănescu, Ștefan Michăilescu, 
Em. Bacaloglu ș.a. care au 
combătut concepțiile mistice, 
idealiste, contribuind prin 
scrierile lor la pregătirea con
dițiilor ideologice ale răspîn- 
dirii filozofiei marxiste în 
Romînia.

Un loc special ocupă în ca
drul manualului tema „Apari
ția concepției marxiste despre 
lume — revoluție în istoria fi
lozofiei". Lămurindu-se în 
paragrafe speciale condițiile e- 
conomice și social-politice, 
puemizele materialist-științi- 
fice și izvoarele teoretice ale 
apariției filozofiei marxiste, 
accentul principal este pus pe 
explicarea esenței revoluției 
săvîrșite de marxism în filo
zofie. Odată cu apariția con
cepției marxiste despre lume, 
se relevă în manual, s-a 
schimbat locul și funcția so
cială a filozofiei: dintr-o con
strucție teoretică speculativă 
care își propunea în principal 
să explice lumea, filozofia a 
devenit arma teoretică a pro
letariatului, cea mai înaintată 
clasă, care își propune să 
transforme pe cale revoluțio
nară societatea.

Legătura indisolubilă a filo
zofiei marxiste cu practica, cu 
lupta revoluționară și creația 

social-istorică a maselor cît și 
cu realizările cunoașterii ști
ințifice constituie izvorul ca
racterului ei creator. In acea
stă lumină, în manual este ca
racterizată etapa leninistă a 
dezvoltării filozofiei marxiste, 
îmbogățirea și dezvoltarea fi
lozofiei marxiste în condițiile 
societății contemporane. Dez
voltarea creatoare a învăță
turii marxist-leniniste, îmbo
gățirea tezaurului ei teoretic

RECENZIE
pe baza generalizării practicii 
social-istorice este înfăptuită 
în zilele noastre de către 
partidele comuniste și munci
torești. In manual este pus în 
lumină aportul Partidului 
Muncitoresc Romîn la dezvol
tarea și aplicarea creatoare a 
teoriei marxist-leniniste.

Politica partidului nostru — 
se subliniază în manual — 
este caracterizată prin fidelita
tea nestrămutată față de în
vățătura marxist-leninistă. 
Partidul nostru îmbină devo
tamentul față de popor, față 
de cauza ridicării și înfloririi 
patriei, cu îndeplinirea con
secventă a îndatoririlor sale 
internaționaliste, unește elanul 
revoluționar cu analiza reali
tăților și stabilirea sarcinilor 

în funcție de posibilitățile 
practice și de cerințele obiec
tive ale fiecărei etape.

In manual sînt tratate în 
capitole și paragrafe de sine 
stătătoare probleme de bază 
ale materialismului dialectic 
cum sînt: categoria filozofică 
de materie, unitatea dintre 
materie și mișcare, spațiul și 
timpul — forme obiective de 
existență a materiei, conștiința 
— reflectare a lumii materi
ale, legile fundamentale ale 
dialecticii materialiste, teoria 
marxist-leninistă a cunoaște
rii, categoriile filozofice etc.

Este de remarcat, în marea 
majoritate a capitolelor din 
manual, caracterul sistematic 
și didactic el expunerii, ana

liza de pe pozițiile materia
lismului dialectic a tradițiilor 
filozofiei materialiste și cri
tica pozițiilor idealiste și 
metafizice în problemele con
siderate, efortul de a reflecta 
cuceririle științelor naturii, re
liefarea valorii teoretice și 
metodologice a categoriilor și 
legilor analizate, exemplifică
rile din viața socială. Redînd 
într-o formă clară și accesi
bilă principiile și legile funda
mentale ale materialismului 
dialectic, dezvăluind inconsi
stența concepțiilor idealiste și 
metafizice, manualul are o 
certă valoare educativă, fiind 
un ajutor prețios în însușirea 
concepției materialist-dialec- 
tice despre lume.

Un interes deosebit prezintă, 

pentru întregirea imaginii 
despre lume oferită de stadiul 
actual al dezvoltării științei, 
capitolul consacrat analizei 
raportului dintre materialis
mul dialectic și științele con
temporane ale naturii. Elabo
rat de un colectiv de cadre di
dactice și cercetători din do
meniile fizicii, chimiei, biolo
giei etc. capitolul acesta carac
terizează principalele direcții 
de dezvoltare și procesele care 
au loc în știința .contemporană, 
prezintă unele probleme filo
zofice ale fizicii particulelor 
elementare, chimiei cuantice, 
biologiei moleculare, ale mate
maticii, ciberneticii etc.

Este binevenită prezența 
în manual a unui capitol con
sacrat criticii folozofiei bur
gheze contemporane, analizei 
trăsăturilor fundamentale ale 
acesteia.

Prezentarea tabloului pe
striț al filozofiei burgheze 
contemporane, dezvăluirea in
consistenței și contradicțiilor 
diferitelor sisteme filozofice și 
sociologice demonstrează im
posibilitatea elaborării unei 
concepții științifice despre 
lume de pe pozițiile reacțio
nar© ale burgheziei imperia
liste. Cunoașterea principale
lor trăsături și particularități 
ale filozofiei burgheze contem
porane îl ajută pe cititor să 
înțeleagă mai bine viabilitatea 
filozofiei marxist-leniniste, ca
pacitatea ei de a fructifica ac
tivitatea practică și cercetarea 
științifică, forța de atracție 
mereu sporită a ideilor mar- 
xism-leninismului.

Reușind, în ansamblu, să 
răspundă cerinței de a expune 
unitar și convingător princi
piile filozofiei materialist-dia- 
lectice. manualul suscită, desi
gur și unele observații critice 
fitît în ceea ce privește struc

tura, corelația dintre capitole 
și paragrafe cit și în ceea ce 
privește conținutul concret al 
unor capitole. Astfel, în capi
tolul despre conexiunea uni
versală,- în afară de caracteri
zarea generală a legăturii dia
lectice dintre fenomene, se 
tratează într-un paragraf dis
tinct legea fără însă ca în ace
lași timp să se trateze și alte 
forme de conexiuni universale 
cum ar fi relațiile cauzale, ne
cesare și întîmplătoare, condi
țiile etc., care sînt analizate în 
capitolul consacrat categorii
lor. Separarea în tratare a le
gii de cauzalitate, necesitate 
și determinism, care în cunoa
șterea științifică nu pot fi 
nicidecum despărțite, ca și 
tratarea în general a conexi
unii, ruptă de problema mate
rialității lumii, de unitatea 
dintre materie și mișcare ne 
pare heîndreptățită. Totodată, 
în acest mod de organizare a 
materialului nu a putut fi evi
tată tratarea simplistă și sche
matică a conexiunii, au rămas 
nefolosite observații și date 
științifice deosebit de conclu
dente privind diversitatea re
lațiilor în lumea materială. In 
condițiile cînd fizica, matema
tica, logica, cibernetica, biolo
gia etc. oferă material deose
bit de interesant pentru anali
za varietății relațiilor dintre 
fenomene, a spune doar că re
lațiile pot fi directe și indi
recte, interne și externe este, 
după părerea noastră, insufi
cient. In capitolul respectiv ar 
fi putut fi, de exemplu, folo
site unele date oferite de ana
liza matematică și de logica 
modernă, definirea relației de 
echivalență, a relației de or
dine, de cibernetică — cone
xiunea inversă, de teoria In

formației etc. Aceasta ar fi 
permis evitarea în capitol a 
locurilor comune, evitarea re
luării unor adevăruri de mult 
știute, ar fi dus la ridicarea 
nivelului teoretic al expunerii.

Pe linia folosirii unui mate
rial științific modern și mai 
ales a tratării unor aspecte 
actuale ale cunoașterii știin
țifice, nu s-au făcut pași sufi- 
cienți nici în capitolul despre 
teoria cunoașterii. Tratînd 
treapta rațională a cunoașterii, 
autorii fac o scurtă caracteri
zare a operațiilor logice ele
mentare — compararea, anali
za, abstractizarea, generaliza
rea, definesc noțiunea, judeca
ta și raționamentul, dar se 
ocupă prea puțin de caracteri
zarea teoriei științifice con
temporane, de dezvăluirea tră
săturilor unui sistem teoretic. 
Manualul nu definește ce este 
o teorie științifică axiomatiza- 
tă, ce sînt axiomele, regulile 
de deducere, în ce constă va
loarea de cunoaștere și limi
tele acestor metode.

Lectura atentă a manualu
lui poate duce, desigur, la a- 
dăUgarea altor observații me
nite să contribuie la îmbună
tățirea volumului.

Considerat în ansamblu, 
însă, manualul înfățișează o 
sinteză a principiilor și legilor 
fundamentale ale materialis
mului dialectic, fiind rezulta
tul unei munci colective per
severente. Manualul este fără 
îndoială un ajutor prețios pen
tru cei care studiază filozofia 
marxist-leninistă în diverse 
forme ale învățăm în tului do 
partid și de stat.

CORNEL POPA 
asistent universitar



CONSFĂTUIREA

NOASTRĂ

PE TEMA:

I
ii n cartierui Balta Albă, între zecile de blocuri

care-și profilează siluetele spre înălțimi, se află și

IIȘP clădirile Grupului școlar profesional de construcții
București. De pe porțile școlii pleacă anual spre 
șantierele Capitalei peste 2 400 de muncitori cali- 
ficați.

Redacția noastră a organizat o consfătuire la 
care au iost invitați reprezentanți ai școlii, direcției de resort 
din Ministerul Invățămîntului, direcției Generale Construcții 
și Montaj de pe lingă Siatul popular al Capitalei, Comitetului 
de Pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare, con
ducători de întreprinderi și șantiere, secretari ai organizații
lor U.T.M. Scopul consiătuirii a lost de a discuta despre ielul 
cum este organizată practica de producție și în ce măsură 
asigură ea o pregătire cit mai completă, multilaterală elevi
lor constructori.

Participanții la consiătuire au vorbit despre rezultatele 
obținute în această direcție, despre metodele iolosite pentru 
obținerea lor, au scos în evidență unele neajunsuri, au tăcut 
prețioase propuneri în vederea îmbunătățirii continue a pre
gătirii viitorilor constructori.

cum she iHinzin
FIBTIM DE PRODUCȚIE 
i elinii tiimitiiii Da, desenul confirmă că operațiile au fost executate corect. Despre acest lucru discuta, nu 

fără mindrie, Ion M. Ion și Preda Marin, elevi la Școala profesională de construcții din 
București

H primă problemă abordată în consfătuire s-a refe
rit la însemnătatea pe care o are — pentru pre
gătirea viitorilor constructori — practica în ate
lierele școlii. Și pe bună dreptate. Aici se pune 
de fapt cărămida la temelia meseriei. Aici se 
formează deprinderea elevilor de a mînui scu
lele, de a executa în mod organizat pe baza unor

reguli, diferite operații ale procesului tehnologic. O bună 
pregătire în atelierele școlii îi va ajuta pe elevi să-și îmbogă
țească necontenit cunoștințele, să poată asimila procesele 
tehnologice noi pe care le întîlnesc pe șantiere.

Atelierele Grupului școlar profesional de construcții au a-

(I) Prima cărămidă- 
in atelierul nostru
sigurată o bună înzestrare tehnică (scule, mașini și instalații) 

i care permite elevilor să se pi'egătească în mod temeinic pen- 
' tru meseria pe care au îmbrățișat-o. In atelierele de insta

lații (calorifer și sanitare), de mecanică și sudură elevii iau 
contact, încă din anul I, cu procesele tehnologice care există 
și pe șantiere. în atelierul de sudură, de pildă, ei învață să 
execute diferite -operații — de la sudura cea mai simplă, 
pînă la sudura în trei straturi. Aceasta îi ajută ca atunci 
cînd merg în practiqă pe șantiere să-și întregească neconte
nit cunoștințele, să se specializeze în meserie.

In consfătuire s-a remarcat și faptul că în unele ateliere 
nu se asigură elevilor o pregătire în raport cu cerințele teh
nicii pentru meseria respectivă. Elevilor zugravi și vopsitori 
li se predau cunoștințe teoretice despre tehnologia noilor 
materiale și metodele moderne de finisaj, dar în atelierele 
de practică însă ei se întîlnesc tot cu... materialele și pro
cedeele „clasice". Elevilor li se vorbește, bunăoară, despre 
folosirea pistoalelor de pulverizare acționate electric, des
pre mașinile de șlefuit pereții, despre diferite rețete și vop
sele, dar cu care atelierele de practică nu sînt încă înzestrate. 
Asemenea neajunsuri există și la atelierele de mecanici-auto, 
izolatori și prefabricate ceea ce face ca în pregătirea elevi
lor să apară anumite goluri.

— Noi, cei care primim elevii în practică pe șantiere — 
' arăta tovarășul Petru Ianuș, inginer șef adjunct la Intre- 
I prinderea de montaj, instalații și izolații — ne dăm cel mai 

bine seama de acest neajuns. Venind pe șantiere cu cunoș
tințe de atelier reduse, elevii nu pot asimila în bune condi
ții anumite operații mai complexe, noile procedee tehno
logice de lucru.

De la data ținerii consfătuirii a trecut o perioadă de timp. 
Observațiile făcute cu acest prilej au stat în atenția D.G.C.M. 
— organul tutelar al școlii. în urma unei analize asupra des- 

' fășurării practicii în atelierele școlii s-au întocmit liste cu 
utilajele și materialele necesare acestora și s-au luat măsuri 
pentru procurarea lor în timpul cel mai scurt. O măsură 
bună este și aceea că s-a stabilit ca fiecare șantier să răs
pundă de unul din atelierele școlii. Aceasta va contribui, fără 

: îndoială, la pregătirea cît mai completă a viitorilor construc
tori, la legarea și mai strînsă a invățămîntului de practica 
industrială.

(!) Ajutorul fraților

mai mari

■
 temistii de pe șantiere sînt frații mai mari ai 

elevilor. Grija pentru creșterea viitorilor con
structori trebuie să constituie o preocupare 
permanentă și din partea organizațiilor U.T.M. 
din construcții. Discuțiile purtate în cadrul

' consfătuirii au scos în evidență faptul că unele 
organizații U.T.M. de pe șantiere se ocupă în 

mod nesatisfăcător de urmărirea practicii ucenicilor, de 
educația lor muncitorească. Si cîte nu s-ar putea face in 
această privință ! Organizațiile U.T.M. de pe șantiere ar 
putea să organizeze întîlniri între elevi și muncitori con
structori cu o bogată experiență, pentru ca aceștia să le 
împărtășească ucenicilor cum au învătat meserie, cum reu
șesc ei să dea lucrări de calitate. Asemenea discuții apro
piate, calde, i-ar face pe tineri să-și iubească și mai mult 
meseria. Ar fi foarte util pentru elevi dacă ar lua parte, 
împreună cu tinerii muncitori, la schimburile de experiență 
ce se organizează pe șantiere. Utemiștii constructori i-ar 
ajuta astfel pe elevi să-și însușească metodele noi de lucru, 
să-și îmbogățească cunoștințele profesionale. Multe alte ac
țiuni — vizionări de filme în colectiv, discuțiile la club pe 
tema răspunderii pentru meseria aleasă etc., — pot între
prinde organizațiile U.T.M. de pe șantiere pentru formarea 
elevilor ca muncitori de nădejde. Iată numai cîteva obiec
tive care trebuie să stea în viitor în atenția organizațiilor 
U.T.M. de pe șantiere, a Comitetului U.T.M.-construcții.

Nu se poate spune că asemenea acțiuni au lipsit din sfera 
preocupărilor organizațiilor U. T. M. Au existat și pînă 
acum, dar au fost organizate atît de sporadic, încît ele nu 
au avut efectul scontat.Perseverenta si continuitatea în înfăptuirea acțiunilor pe 

.. care și le propune trebuie să caracterizeze si munca Comi- 
’ tetului U.T.M.-construcții. Acesta a alcătuit în trimestrul 

II al anului trecut colective formate din activiști U.T.M., 
, specialiști de la D.G.C.M. și ingineri din întreprinderi care 

s-au deplasat pe șantiere pentru a vedea cum se desfășoară 
' practica de producție, pentru a îndruma activitatea organi- 
- zațiilor de bază U.T.M. S-au întreprins, cu această ocazie, 

acțiuni utile (analizarea periodică a practicii de producție, 
organizarea unor schimburi de experiență între organiza

ți țiile U.T.M. privind urmărirea practicii) dar la extinderea 
1 lor nu s-a trecut încă.

Recenta plenară a Comitetului U.T.M.-construcții, privind 
felul cum s-a desfășurat practica în producție în anul tre
cut, a pus în fața organizațiilor U.T.M. un program precis 

„ 'de activitate, a dovedit cît de util este să se acorde la timp 
< un ajutor concret organizațiilor U. T. M. Acest spirit de 
f muncă trebuie să caracterizeze și în viitor activitatea comi- 
j tetului U.T.M.

■
 ute de elevi ai școlii din anii II și III efectuează 

practica în producție pe marile șantiere de con
strucții. Școala și șantierul sînt chemate să asi
gure, împreună, pregătirea cît mai temeinică a 
viitorilor constructori.

Ni s-a relatat în cadrul consfătuirii că pe 
multe șantiere — acolo unde și întreprinderile și școala 
și-au asumat răspunderi precise în organizarea practicii — 
s-au obținut rezultate bune. Pe șantierul nr. 4 Balta-Albă, 
bunăoară, practica elevilor a fost organizată pe baza unui 
plan comun al școlii și șantierului. îndrumarea ei s-a făcut 
cu multă grijă. Elevii au fost repartizați să facă practica în 
cele mai bune echipe de constructori (pe cît posibil, cu front

(II) Ce arată 

o comparație
de lucru stabil pe întreaga durată a practicii). Maistrul și 
șefii de echipe, cărora li s-au repartizat elevii, au fost in- 
struiți, pe baza programei școlare, cum să îndrume practica 
în producție.

Elevii s-au integrat astfel din prima zi în procesul de 
producție al șantierului. Au participat împreună cu munci
torii echipelor din care făceau parte la executarea întregu
lui ciclu de lucrări de la fundație pînă la finisaj. în acest 
fel, ^practica a fost deosebit de eficientă. Elevii și-au îm
bogățit cunoștințele profesionale, și-au însușit metodele noi 
de muncă folosite pe șantier prin participarea nemijlocită la 
aplicarea lor în producție.

Pe șantierul nr. 4 (I.C.M. nr. 2) ucenicii mozaicari și zu
gravi au fost constituiți în două echipe. Conducerea acestor 
echipe s-a încredințat unora dintre cei mai buni muncitori. 
Celor două echipe li s-a repartizat totodată și front de lu
cru independent. Organizarea practicii în acest fel a dat re
zultate foarte bune.

Să vedem însă cum e organizată practica elevilor și pe 
alte șantiere. De pildă, și pe șantierul „Mihai Bravu" au 
sosit elevii în practică. Conducerea șantierului a avizat „ur
gent" repartizarea lor în trei echipe. Pînă aici — toate bune. 
Numai că, prezentîndu-se la lucru, elevii au constatat că 
una din echipe... nici nu mai exista pe șantier. Pe alții nu 
i-au primit șefii de echipe pe motivul că „n-au front de 
lucru". Elevii au fost nevoiți să treacă astfel pe la nu mai 
puțin de... 6 echipe. Nu spune nimeni că nu e bine ca ele
vii să treacă în timpul practicii pe la mai multe echipe 
care sînt considerate că au o bună experiență și de la care 
ucenicii ar avea ce învăța. Ar fi chiar un lucru bun și ne
cesar. Dar în cazul de față nu este vorba de așa ceva, ci 
de lipsa de grijă față de practică.

(VI) 0 inițiativă bună, la care

■
; ractica de producție constituie un obiectiv de 

seamă și al activității organizației U.T.M. din 
i școală. încă de la începutul anului, din iniția

tiva organizației U.T.M., s-au constituit colec
tive de practică pe ani de studii. Aceste colec-

I tive au sarcina să urmărească felul cum parti
cipă elevii la practică, să se intereseze la șefii 

de echipă și la maiștri cum muncesc și cum se comportă 
pe șantier.

Colectivul de practică al anului II (clasa prefabricate) 
a constatat că unii elevi ca Nicolae Mirea, B. Alexandru 
și alții au lipsit într-o zi mai multe ore de la practică. între
bați unde au fost, aceștia au răspuns : „pe șantier — doar 
șantierul e mare". Numai că cei din colectivul de prac
tică nu s-au mulțumit cu acest răspuns. Au aflat astfel 
că băieților le-a venit ,.dor“ de un... film și au plecat de 
pe șantier. Chiar a doua zi, Ia propunerea colectivului de 
practică, organizația U.T.M. pe an a pus în discuția adu
nării generale atitudinea acestor tineri. Exigența organiza
ției U.T.M. față de asemenea abateri a determinat o preo
cupare sporită a elevilor pentru pregătirea lor. Clasa res
pectivă a reușit să aibă, în continuare, o frecvență de sută 
la sută la practică.

I
n timpul practicii, elevii trebuie să ia parte la 
toate fazele procesului de producție — de la lu- 
!. crările cele mai simple pînă la cele mai com
plexe. Numai astfel ei își vor putea însuși cît 
: mai bine meseria. Unii șefi de echipă, în spe
cial la ICM nr. 2, acordă o mare grijă acestui 
lucru. Ei au pus elevii să execute în mod suc
cesiv operațiile procesului de producție, încredințîndu-le 

pe lîngă lucrări mai simple — și lucrări de montare și fi
nisaj. în acest fel ucenicii au asimilat în mod temeinic cu
noștințele practice de specialitate. Dar considerăm că este 
complet ne justă atitudinea unor șefi de echipă și maiștri 
care-i pun pe elevi să execute numai lucrări necalificate.

(III) Elevii lucrează, 
dar ce ?

Așa s-a întîmplat cu elevii celor două clase de prefabri
cate repartizate în practică pe șantierul I.C.M. nr. 5, care 
timp de 4 săptămîni, în loc să execute operații de mon
tare a prefabricatelor (specialitatea lor), au efectuat lu
crări de... zidărie sau munci necalificate. O parte din ele
vii tîmplari repartizați în practică la I.R.C.L. au fost puși 
să execute reparații... de garduri. Asemenea fenomene s-au 
petrecut și pe alte șantiere. Se relata în consfătuire că 
de multe ori — chiar atunci cînd sînt puși să lucreze „în 
meserie" — elevilor li se încredințează numai lucrări pre
gătitoare. în acest fel, conținutul practicii — chiar dacă se 
face „în meserie" — este sărac. Ce va învăța un viitor 
instalator sau electrician dacă va fi pus să execute doar 
locașurile în pereți pentru țevi și capete, ori numai să aducă 
diferite piese pe care să le pună la dispoziția muncitorilor ? 
Va învăța să meșteșugească, nu să execute lucrări de înaltă 
calitate.

Pe șantier se află în practică atît elevi din anul II, cît 
și elevi din anul III. Conținutul practicii elevilor care vin 
pentru prima oară pe șantiere nu se deosebește, în gene
ral, aproape deloc de al acelora care peste cîteva luni vor 
primi certificatul de muncitor calificat. Acesta este unul din 
principalele neajunsuri ale practicii, care au consecințe 
negative asupra pregătirii elevilor. Dacă în anii I și II, 
elevii au efectuat, cum e și firesc, și lucrări de inițiere, 
ajunși în ultimul an grija față de practica lor de. producție 
trebuie serios sporită. Conducerile de șantiere — prin mai
ștri și șefi de echipă — au datoria să urmărească ca prac
tica elevilor din anul III să se facă la un nivel superior; 
ucenicii să execute un volum mai mare de lucrări de fini
saj și montaj care să constituie pentru ei ultimul „examen" 
înaintea intrării în producție.

Și la alți ani de studii organizațiile U.T.M. au analizat 
în urma propunerilor făcute de colectivele de practică fe
lul cum participă elevii la muncă. La începutul anului se 
încetățenise obiceiul ca responsabilii cu practica să infor
meze bilunar comitetele U.T.M. pe școală despre partici
parea elevilor la lucru. în acest timp frecvența ucenicilor 
1 a practică era — la nivelul fiecărui an de studiu — de 
peste 98 la sută.

Comitetul U.T.M. pe școală a considerat însă că urmă
rirea concretă a practicii elevilor îi „încarcă" prea mult 
activitatea. Și a dat următoarea soluție colectivelor pe an : 
„să urmărească și să rezolve singure problemele de prac
tică".

Așa s-a renunțat la o inițiativă bună. Activitatea colec
tivelor de practică, ne mai fiind îndrumată și urmărită de 
către comitetul U.T.M., a început să scadă. Practic, de fapt, 
ele nici n-au mai activat. Rezultatul? Un număr mare de 
elevi au început să absenteze de pe șantiere, să se prezinte 
la lucru ca niște „vizitatori". Au fost cazuri, la unele clase, 
cînd elevii au efectuat numai 50—60 la sută din orele de 
practică afectate în programă.

Practica da producție este etapa cea mai importantă în

■
 um se explică toate aceste neajunsuri ? Răspun

sul la această întrebare s-a conturat chiar în 
consfătuire. Atunci cînd au vorbit reprezentan
ții școlii, ei au dat vina pe conducerile de șan- 
tire care nu creează condiții elevilor să-și de- 
fașoare practica în bune condiții. Reprezen
tanții șantierelor, la rîndul lor, au arătat că 

vina o poartă școala care nu urmărește activitatea elevilor 
în timpul practicii. Chiar și fără alte comentarii, cele de 
mai sus explică în bună parte cauza pentru care există 
deficiente în organizarea practicii de producție a elevilor 
constructori.

D.G.CJM. — organul tutelar al școlii — se consideră, se

(IV) Cn „Htigiu“ 
nerezolvat
pare, „neutră" în acest „litigiu". E adevărat, D.G.C/M. a 
elaborat instrucțiuni detaliate privind felul cum trebuie 
să se organizeze și să se desfășoare practica de producție. 
Reținem din aceste instrucțiuni o singură idee: „consti
tuirea unor comisii de organizare și coordonare a practi
cii de producție pe ani de studii, la școală, și la fiecare în
treprindere".

Ce probleme au rezolvat aceste comisii, cu ce s-au ocu
pat ele, din moment ce pe șantiere există neajunsurile la 
care ne-am referit ? Evident, nici una. Activizarea comi
siilor de practică (instruirea lor pentru a-și cunoaște pe 
deplin atribuțiile), este o sarcină care nu mai trebuie 
amînată. Cu atît mai mult cu cît peste puțin timp va în
cepe prima perioadă de practică pe acest an.

De altfel, pentru îmbunătățirea practicii ucenicilor, în 
cadrul consfătuirii organizate de redacție, s-au făcut cîte
va propuneri care merită reținute :

• Repartizarea elevilor la practică să se facă pe cît po
sibil pe șantiere centralizate spre a se evita răspîndirea 
acestora pe un număr mare de șantiere, pentru a se putea 
exercita un control și o îndrumare a practicii mult mai efi
ciente.

• Conducerea școlii, în colaborare cu comisiile de coor
donare a practicii de pe șantiere, să organizeze consfătuiri 
cu maiștrii și șefii echipelor în care vor fi repartizați elevii 
pentru a se stabili un plan comun de instruire a elevilor 
pe baza programei analitice.

• Profesorii de tehnologie și profesorii cumularzi — pro
venit! din rîndul maiștrilor și inginerilor de pe șantiere, 
să urmărească permanent felul cum folosesc elevii în prac
tică cunoștințele dobîndite la clasă, să vegheze ca lucră
rile pe care le execută să corespundă întrutotul cerințelor 
programei școlare.

© La sfîrșitul fiecărei pe
rioade de practică, D.G.C.M. să 
organizeze ședințe de analiză 
a felului cum s-a desfășurat 
practica pentru a generaliza 
experiența bună și pentru a se 
lua la timp măsurile de în
dreptare a neajunsurilor sem
nalate.

După ora de tehnologia 

meseriei, elevii Octavian 

Mihalcea, Radu Șteiănes- 

cu, Ovidlu Bărbuleanu și 

Alexandru Jetu din anul 

II N, au rămas în clasă 

pentru a-șî aprofunda cît 

mai bine noțiunile predate 

Fotografiile : N. STELORIAN

s-a renunțat------
pregătirea elevilor. La „școala șantierului" elevii iau cu
noștință cu metodele de organizare a producției, cu cele 
mai moderne procedee tehnice de lucru. Șefi de echipe si 
maiștri bine pregătiți îi ajută să-și însușească aceste meto
de. învățarea meseriei nu depinde însă numai de grila 
maistrului sau a șefului de echipă. Depinde, în primul rînd. 
de interesul pe care îl depune elevul în însușirea mese
riei. Organizația U.T.M. din școală are datoria ca, paralel 
cu controlul asupra practicii elevilor, să desfășoare o sus
ținută muncă de educare a acestora. Sînt necesare mai mul
te acțiuni educative (întîlniri ale elevilor cu muncitori 
fruntași care să le vorbească despre frumusețea meseriei 
de constructor, cu conducători de întreprinderi, cadre cu 
munci de răspundere de la D.G.C.M. care să le prezinte 
elevilor viitoarele șantiere, perspectiva dezvoltării lor ; or
ganizarea unor dezbateri în fiecare clasă cu tema : ..Cum ne 
pregătim pentru meseria aleasă" etc), care să contribuie la 
dezvoltarea răspunderii personale a elevilor fată de învă
țătură și muncă. în acest fel va crește, fără îndoială, dra
gostea elevilor față de meserie, dorința lor de a folosi anii 
de școală pentru a se pregăti cît mai temeinic

C. PRIESCU
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Npguț Petre — Timișoara
Studenții care urmează cursu

rile învățămîntului 
Tal beneficiază de 
înlesniri i

superior se_ 
următoarele

Șînt programați în schim- 
;buri care să le permită frec
ventarea regulată a cursurilor.

Pentru prezentarea o singură 
dată la examenele de an și la 
examenul de stat li se acordă 

<cife un concediu de studii 
de 30 zile calendaristice a- 
nual în afara concediului de 

'odihnă.
Popescu Mariana — comuna 

' Buțeșsa, raionul Șoncuta Mare.
La secția de geochimie din 

cadrul Facultății de chimie — 
Universitatea „AI. Ion Guza" , 
din Iași, la examenul de admi
tere în anul I se dau probe la:
— geologie — scris și oral; ba-: 
zeie .darwinismului — oral; chi-! 
mie — scris și oral.

Dreptate Iosif — Cluj
Găsiți răspuns la problemele 

care vă interesează citind bro
șura conferențiarului Petre 
.Raicu despre ereditate apărută 
nu de mult în colecția Socie
tății pentru răspîndirea științei 

■și, culturii.
Burcică Marilena — Cristian, 

Brașov, Cristescu Ion — Olte
nița, Bălan Smaranda — Urzi- 
ceni, Arieșeanu Brigitte — 
Oțelul Roșu.

Institutul de științe economi
ce „V. I. Lenin" din București 
are următoarele facultăți și 
secții: Facultatea de economie 

. generală, cu secția de econo
mie politică și planificare și 
secție de statistică, Facultatea 
de. finanțe, credit și evidență 
contabilă cu secția de finanțe, 
credit și secția evidență conta
bilă, Facultatea de comerț cu 
secții de economia comerțului 
socialist, economia comerțului 
exterior și secția merceologie.

La examenul de admitere se 
dau probe la: Economia politi
că — oral; Matematică (aritme
tică, algebră, trigonometrie) — 

, scris și oral; Geografia R.P.R.
— scris și oral.

La secția de economia comer
țului exterior se va da examen 

/scris și oral la una din limbile 
tușă, franceză, germană, engle
ză (la alegerea candidatului) 
iar la Geografia R.P.R, se va 
da numai proba of&iS. La secția 
de merceologie se dau'probe 
Ia: fecoiiomia politică — oral; 
Matematică (aritmetică, algebră 
și trigonometrie) — scris și 
OTal’; chimie — scris și oral.

Șînt programați

Zilele acestea au fost trimise în 
India aproape too de lucrări cu 
ctire Rominia participă la Expoziția 
internațională de carte, organizată 
d.e. redacția revistei „Publisher's 
World" la Bombay. Expoziția va fi 
deschisă în continuare la Calcutta. 
Editurile rominești prezintă cu a- 
ceastă ocazie lucrări tipărite în 
limba engleză din domeniul medi
cinii și lingvisticii, ediții de lux 
din operele marilor scriitori romîni 
ca Eminescu, Sadoveanu, Arghezi, 
lucrări de folclor, de turism, dic
ționare enciclopedice, traduceri din 
literatura indiană apărute în Romî- 

■ nia. Printre volumele care vor fi- 
gura în această expoziție Se află 
albume și monografii de artă ca : 
„Arta orientală în Romania*,  
„Maeștri ai picturii universale în 
muzeele din Romînia", „Grigores- 
cu", „Voroneț".

(Agerpres)

ypORTfPOftT

La patinaj, în parcul sportiv „23 August"

Spartachiada de iarnă

Campionii raionului Răcari
deprins de nice.: Ei mi 60rtcqrat 
a'inele gim- JA-.fț ./line's la fattrcceri- 

ac trîntă și haltere, 
categoriile semigrea șî 
grea, unde au cucerit, 
de altfel, titlurile de 

fagnmțmi pe raion.
* -Coricursurile de te

nis de masă și șah au 
prilejuit, de asemenea, 
întreceri viu disputate. 
Cei aproape too de 
participanți au dovedit 
o bună pregătire. După 
aproape 4 ore de con
curs, la tenis dc masă, 
titlul de campion ra
ional a revenit tînă- 
ruhti colectivist Nico- 
lae Tudor, de la Re- 
colta-G.A.C. Brezoaie- 
le. în finală, el l-a în
trecut, Cu 2—1, pe 
Constantin Tcodores- 
cu, dc la Unirea-Ră- 
cari. La fete-, pe pri
mul loc s-a clasat Or- 
tansa Nicolae, de la a- 
sociația sportivă Auro- 
ta-Sna.gov. Pe listele 
învingătorilor și-au 
mai înscris numele : 
Petre Alexandru (Bre
zoaiele) campion raio
nal la șah, Aristina 
Bălan (Săftica), cam
pioană raională la 
șah, Maria Mirică, 
Ecaterina Cojan fBalo- 
tești), clasate pe pri
mele locuri la tir, Ma
riana Ionică (Buftea), 
campioană raională la 
cros.

Zilele irecide s-au 
desfășurat, într-un ca
dru festiv, întrecerile 
finale ale Spartachia- 
dei de iarnă ăin raio
nul Răcari la care 
și-au disputat îrftîieta- 
tea peste 200 de con
curenți. Printre aceștia 
sc aflau tineri munci
tori, colectiviști și e- 
levi din 8 comune și 
sate ale raionului, cei 
mai buni concurenți 

din aproape 20000 dc 
tineri care, în urma 
cu 4 luni de zile, au 
luat startul la această 
tradițională ccimpeti-' 
ție sportivă de masa.

...Mai întîi, au in
trat în concurs forma
țiile feminine și mas
culine de gimnastica. 
Astfel, au evoluat, pe 
rînd, 12 echipe care 
au prezentat o suita 
dc exerciții acrobatice 
și artistice, răsplătite 
cu aplauze și... im ie 
mari. La fete, titlul de 
campioana raională a 
revenit echipei Școlii 
pedagogice din comu
na Buftea, condusă de 
prof. Aurel Voinea, iar 
la băieți, primul loc a 
fost ocupat de gîm- 
nuștii' din Răcari. O 
notă bună au obținut 
și echipele de gimnas
tică, copii — băieți și 
fete — din coMiintl 
Brezoaiele. Fiii colecti
viștilor din această

comună au i 
scurt timp tainele gim- £ 
nasticii. Pregătînduse 
cu perseverență, sub 
îndrumarea prof. Gh. 
Nițulescu și M. Paras- 
chiv, ei au reușit să 
obțină unele rezultate ' 
bune ; băieții au ocu
pat primul loc, la ca
tegoria copii.

în continuarea pro
gramului 
spectatorii 
prilejul să 
pasionante 
de trîntă , 

aporturi care se bucu
ră ăti de o largă popu
laritate. Și iată o ci
fră concludentă • pes
te 4000 de tineri co
lectiviști și nimicitori 
au participat la între
cerile de trîntă și hal
tele din cadrul Spar- 
tachiadci de iarnă. A- 
ceste întreceri nu scos 
în evidență o serie de 
elemente tinere și ta
lentate, cum sînt i co
lectiviștii Gh. Toma, 
jon-Duță, din comuna 
Brezoaielc, Filip Du
mitrii, Ștefan Kiss de 
la Producția-Balotești, 
Nicolae Ionescu, Cătă
lin Mai can, de la aso
ciații Sportivă Veteri- 
narul-l.C.Z. Săftica și 
alții. Îndeosebi, ulti
mii doi concurenți — 

N. Ionescu și C. Mai- 
cah — posedă frumoa
se calități fizice și teh-

sportiv, 
au avut 

urmărească 
concursuri 

și haltere,

Campionatul republican de hochei
Ieri în ziua a treia a tur

neului final al campionatului 
republican de hochei pe gheață 
Știința București a învins cu 
4—3 (2—0; 1—1 ; 1—2) pc
Știința Cluj. Voința Miercu
rea Ciuc a cîștigat cu scorul 
de 13—3 (1—1; 5—0; 7—2) 
jocul cu Steagul Roșu Brașov, 
iar Steaua a întrecut cu 6—1

(1—1; 2—0 ; 3—0) 
București.

Astăzi este zi 
Turneul continuă 
patinoarul artificial „23 Au
gust" cu meciurile : Steaua— 
Steagul Roșu (ora 10); Știința 
Cluj—Dinamo (ora 17) și 
Voința—Știința București (ora 
19).

PE SCURT

t 9 Miercuri - 
segra s-au dis
putat două me-; 
ciuri în sfertu
rile; de ‘finală 
ale „Cupei cu
pelor" la fot- 
baL La r.GLas-»

•gow, îji fața a 60060 de spec-' 
tatori, echipa scoțiană Celtic 
a învins .cu 1—0 (0—0) pe Slo
van Bratislava. Al doilea meci ■ 
s-a jucat la Manchester între ’ 
formația locală Manchester 
United și Sporting Lisabona.; 
Au învins fotbaliștii englezi 
eu 4—1 (2—0), trei goluri fiind 
marcate de interul dreapta De-; 
riis 'Law, care a jucat în toam
na trecută în echipa „restului 
lumii". In ambele partide, re-' 
turul vă avea loc la 4 mar
tie.

© Cicliștii cehoslovaci și-au. 
început de citeva. sdptainîni 
antrenamentele pe bicicletă în 
vederea participării la Cursa 
păcii Varșoma-Berlin--Praga. 
Pînă acum di au parcurs cir
ca 2 000 km, după ce au efec
tuat o primă etapă de pregăti
re fizică într-o stațiune de 
immte unde an practicat 
schiul. Din lotul de 10 alergă
tori fac parte Heller, Hajsman, 
Baco, Wolf, Malten, Dolezâl, 
Smolik și alții. Ultimul con
curs de selecție la care vor 
participa și cicliști polonezi și 
romîni se va desfășura între 
23 și 26 aprilie pe traseul ul
timelor etape ale Cursei păcii.

© Proba de perechi din ca
drul campionatelor mondiale 
de patinaj artistic, care se des
fășoară la Dortmund, a lost 
cîștigată de cuplul -Marika 
Kilius-^Hans Baumler (RJ?.G.) 
.314,5 puncte. Pe locurile ur
mătoare s-rau clasat Xoxdmi- 
la Belusova-Oleg Protopopov 
(U.R.S.S.) 313,7 puncte; Dcbbi 
‘Wilkes-Gui Ravel (Canada) 

.301,5 puncte.
In concursul individual 

masculin după ligurile impuse 
-conduce Manfred Schnelldor- 
fer (R.F.G.) 1188,1 puncte, ur
mat de Karol Divin (R. S. Ce
hoslovacă) 1170,8 puncte, Alain 
•Calmat (Franța) 1158 puncte; 
Allan Șcott (S.U.A.) 1126 punc
te. Emmerich Danzer (Austria) 
1116.9 puncte

Mecanizatorii arădeni
in pragul primăverii —i
din pag. 1) Gr UDO U. T. M.  cursurile de pregătire, secte- x(Urmdre din pag.

țiune uneori pentru zile In 
tregi. >

Fără să ne îngăduim nici o
fiecărei

-a
să

excepție, Ja citiși tul 
săptămîni, facem o revizie 
tractorului. Așa am reușit 
încheiem anul cu 2 700 de hec
tare arătură normală fără nici 
o reparație și să-i ajutăm pe 
colectiviștii din Sînnmartin — 
eiectuîhd lucrări de bună .cali
tate și în timpul optim — să 
obțină o recoltă mare de grîu 
și porumb".

O disciplină tehnică ce nu 
îngăduie nici o abatere de la 
normele de explodtare și .între
ținere a tractorului — iată ce 
i-a dus pe zeci de mecaniza
tori tineri, ca Petru -Mărgăoan, 
în rîndurile fruntașilor. „Dar — 
arăta Mihai Suciu, de ia G..A.S- 
Șiria — sînt printre noi și unii 
care atunci cînd se ivește o 
defecțiune ce nu stînjenește pe 
moment funcționarea mașinii 
spun: „Acum îi dăm bătaie 
așa, la iarnă le reparăm pe 
toate".

— Un rol dintre cele mai im
portante — arăta Ion Șerban de 
la S.M.T. Felnac — în crearea 
unei puternice opinii de masă 
împotriva oricărei încălcări a 
normelor de exploatare și în
grijire a tractorului îl au la noi 
raidurile posturilor utemiste de 
control.

în tot timpul campaniilor, la 
S.M.T. Felnac, Aradu-Nou, Or- 
țișoara posturile utemiste de 
control au întreprins cu multă 
regularitate raiduri prin care 
au urmărit și modul în care ti
nerii mecanizatori exploatează 
și îngrijesc mașinile. Mecani
zatorii .de iu S.M.T. Felnac, xle 
exemplu, s-uu deprins să caute 
și să găsească, .de iiecare dată, 
înJoaia volantă rubrica „Postul 
utemist de .control 
mează".

Mergînd pe firul 
posturilor utemiste 
membrii comitetelor 
țiilor U.T.M. de la S.M.T. Pe
cica, Orțișoara și Curtici s-au 
deplasat în brigăzi și au orga
nizat în grupele U.T.M. discu
tarea cazurilor mal grave de 
inculcate a normelor de ex
ploatare țl îngrijire a mașini-

■văi intor-

sesizărilor 
de control, 

organiza-

Grupa U. T. M. 
inima brigăzii

— Grupa U.T.M. — spunea în 
consfătuire Gheorglie Păun, de 
la S.M.T. Orțișoara — este ini
ma brigăzii noastre de trac
toare. Sîritem în brigadă B ute- 
mișli. Seara, după ce ne aran
jăm și alimentăm tractoarele, 
ne adunăm pentru a face pla
nul muncii din ziua următoare. 
Tractoriștii s-au obișnuit ca 
după ce vorbește șeful brigă
zii să asculte și părerea mea. 
Uneori mă rezum la o simplă 
apreciere adresată celui mai 
vrednic, sau la trasarea unei 
sarcini pentru ziua următoare. 
Alteori însă pun în discuție 
munca unuia sau analiza înde
plinirii unei sarcini mai impor
tante. Ne-am obișnuit să _ fim 
m&ticuloși; calculați. Dacă 
unuia, la arat, i-a stat,, din pri
cina lui, o oră tractorul pe 
brazdă, criticîndu-i lipsa de 
grijă pentru buna funcționare 
ajungem, să-i calculăm pînă și 
kilogramele de porumb sau de 

<grtu ce s-ar fi putut pierde din 
recolta acelui an, din pricina 
lui. Ne-am obișnuit astfel să 
fim disciplinați și să nu trecem 
cu vederea nici o abatere.

Grupa U.T.M. desfășoară o 
activitate intensă pe toate pla
nurile. în fiecare campanie, 
unui membru al grupei îi dăm 
sarcina să țină, pe baza unui 
grafic, evidența întrecerii so
cialiste. La fiecare sfîrșit de 
săptămînă, utemistul desemnat 
să se ocupe de cartea tehnică 
ne prezintă noutățile în specia
litatea noastră. Un alt utemist 
se ocupă de abonamente. -El 
afișează în fiecare zi, la cblțul 
presei, tăieturi din ziar cit prin- 
zînd principalele știri și arti
cole.

Utemiștii grupei noastre s^au 
integrat organic șl în activita
tea cultural-sporlivă a organi
zației U.T.M. de la G.A.C. Sîn- 
andreî. Trei mecanizatori din 
brigada noastră fac parte din 
echipa de fotbal a gospodăriei 
colective, Iar patru activează 
în formațiile artistice.

Experiența bună a anului 
trecut trebuie
șl dezvoltată. Întorși de la

!nsd confi/iuafă

tarii organizațiilor U.T.M. de la 
S.M.T. Pecica, Aradu-Nou, Fel- 
nac și Orțișoara au trecui acum 
la pregătirea organizatorilor 
grupelor U.T.M. La S.M.T. Pe
cica, de exemplu, cu ajutorul 
instructorului comitetului raio
nal U.T.M. programul de pre
gătire a organizatorilor grupe
lor U.T.M. a lost eșalonat în 
trei după-amieze. Organizatorii 
grupelor U.T.M. au studiat mai 
îiîtîi capitolele din Stătutul 
U.T.M. care se reieră la orga
nizația de bază și grupa U.T.M. 
A doua zi, secretarul organiza
ției și instructorul U.T.M. le-au 
explicat care sînt concret sar
cinile lor ca organizatori de 
grupă. In cea de-a treia zi, trei 
dintre cei mai buni organiza
tori de grupă care au obținut 
anul trecut rezultate valoroase 
și-au împărtășit experiența. Ei 
au explicat xam țin legătura cu 
organizația U.T.M. din G.A.C., 
cum mobilizează grupa U.T.M. 
la îndeplinirea angajamentelor 
pe care și le-au luat 
tractoriști în întrecerea 
listă, cum organizează 
politică în brigadă ele.

In toate SiM.T. și G.A.S., co
mitetele organizațiilor U.T.M. 
sînt preocupate acum de aju
torarea tinerilor mecanizatori 
în stabilirea angajamentelor în 
întrecerea socialistă în cinstea 
celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării patriei. Mecanizatorii 
au lost mobilizați și au partici
pat la adunările dîn gospodă
riile agricole colective. La Or
țișoara, Ia Aradu-Nou, Curtici, 
organizațiile U.T.M. pregătesc 
acum adunări generale U.T.M. 
în care vor discuta sarcinile 
care revin tinerilor mecaniza
tori în campania de primăvară. 
In această perioadă, membrii co
mitetelor organizațiilor U.T.M. 
merg în fiecare G.A.C. și, îm
preună cu comitetul U.T.M. de 
aici, discută și stabilesc sarci
nile pe 
grupele 
utemlști 
măvară.
vedere nici lucrurile aparent 
mal mărunte : abonarea tineri
lor tractoriști la ziare, împros
pătarea, pe baza consultării ti
nerilor, a bibliotecilor volante 
cu cărți noi și altele. Pregăti
rea ieșirii în campanie este 
peste tot în centrul atenției 'ac
tivității organizațiilor U.T.M.

MIHAI DAMEIUC
mecanizator din G.A.S. Pecica

tinerii 
socfa- 

munca

care le vor îndeplini 
U.T.M., mecanizatorii 
în campania de pri- 
Nu sînt pierdute din
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onferința Orga
nizației regionale 
Argeș a U.T.M., 
ale cărei lucrări 
s-au desfășurat în 
zilele de 15—16 
februarie, a pri

lejuit o analiză temeinică, 
multilaterală a activității des
fășurate de organizațiile 
U.T.M., de tineretul regiunii, 
sub conducerea organizațiilor 
de partid. în același timp, lu
crările Conferinței au consti
tuit un valoros și rodnic 
schimb de experiență; dele
gații au dezbătut cu spirit de 
răspundere sarcinile de viitor 
puse de partid în fața organi
zațiilor U.T.M. din regiune, 
căile și metodele ce trebuie 
folosite pentru realizarea lor.

★
Cu vii aplauze a fost primit 

în conferință cuvîntul tova- 
rașului Ștefan Matei, prim- 
secretar al Comitetului regio
nal Argeș al P.M.R. Aducînd 
salutul Comitetului regional 
de partid, vorbitorul a arătat 
că în munca desfășurata de 
partid pentru educarea comu
nistă a tineretului și mobili
zarea lui la lupta pentru tra
ducerea în viață a sarcinilor 
izvorîte din istoricele docu
mente ale celui de-al III-lea

Congres al P.M.R., organele și 
organizațiile U.T.M. au adus 
o contribuție însemnată. Așa 
cum au subliniat în cuvîntul 
lor numeroși delegați, această 
caldă apreciere a umplut de 
bucurie inima fiecărui parti
cipant la conferința, a consti
tuit un imbold spre noi rea
lizări, spre noi succese în în
făptuirea mărețelor sarcini 
trasate de partid.

în salutul Comitetului re
gional Argeș al P.M.R. sînt 
indicate principalele sarcini 
care revin organelor și orga
nizațiilor U.T.M. din regiune 
pentru a-și aduce o contribu
ție tot mai însemnată la rea
lizarea planului 
în industrie și 
pentru educarea 
tineri în spiritul 
răspunderii față 
pentru dezvoltarea conștiinței 
lor socialiste.

Organele și organizațiile 
U.T.M., tineretul din între
prinderile regiunii, de pe șan
tierele de construcții, din ex
ploatările miniere și petrolie
re, din întreprinderile fores
tiere și transporturi, este 
chemat ca în cinstea măreței 
sărbători, a XX-a aniversare 
a eliberării patriei să-și aducă 
întreaga contribuție la reali

pe anul 1964 
agricultură, 
maselor de 

dragostei și 
de muncă

zarea planului de stat pe anul 
1964. Să acorde cea mai mare 
atenție creșterii productivită
ții muncii, reducerii prețului 
de cost, îmbunătățirii calității 
produselor.

Organizațiile U. T. M. din 
S.M.T. și G.A.S. să se stră
duiască -mai bine în organi
zarea muncii, să pună accen
tul principal pe executarea 
lucrărilor de bună calitate și 
la timp.

în gospodăriile colective, 
organizațiile U.T.M., trebuie 
să mobilizeze întregul tineret 
la întărirea economico-orga- 
nizatorică a unităților agrico
le socialiste, pentru a-și adu
ce din plin contribuția la 
sporirea producției agricole 
vegetale și animale. O atenție 
deosebită trebuie acordată 
mobilizării tineretului la va
lorificarea terenurilor în pan
tă slab productive și erodate, 
pentru sporirea suprafețelor 
plantate eu pomi și viță de 
vie, la ridicarea capacității de 
producție a solurilor.

Ne exprimăm 
că organele și 
U.T.M., întregul 
regiunea Argeș, 
rea organizațiilor de partid — 
a spus în încheiere tovarășul 
Ștefan Matei — își vor mobi-

liza toate forțele, muncind și 
învățînd cu 
dezvoltarea 
nomiei și 
noastre.

pasiune, 
continuă 
culturii

pentru 
a eco- 
regiunii

★
Atît în darea de seamă pre

zentată de tovarășul Ilie Di-

neretul la înfăptuirea planu
lui economic al unității socia
liste în care-și desfășoară ac
tivitatea.

Participanții la lucrările 
conferinței au ascultat cu un 
deosebit interes cuvîntul de
legatului Dan Bădescu, ingi
ner la Șantierul Hidrocentra
lei „16 Februarie".

„în peisajul industrial al 
regiunii, îmbogățit numai în 
ultimii doi ani cu numeroase 
sonde, cu Combinatul de in
dustrializare a lemnului (la 
Pitești) și construcțiile Șan
tierului modernei Uzine de 
aluminiu Slatina, vor străluci 
și luminile Hidrocentralei „16 
Februarie". Mîndri că mun
cesc și trăiesc alături de cei
lalți constructori de pe șan
tierele „cetății luminii", tine
rii se străduiesc în fiecare zi 
să contribuie cu toate forțele 
și entuziasmul tineresc la în
deplinirea planului, la crește-

Conferința Organizației*
regionale Argeș

a U. T. M.

convingerea 
organizațiile 
tineret din 

sub conduce-

ma, prim-secretar al comite
tului regional U.T.M., cît și 
în cuvîntul numeroșilor par
ticipanți la dezbateri, s-a 
scos în evidență experiența 
bună dobîndită de organiza
țiile U.T.M., inițiativele, me
todele care și-au dovedit efi
ciența în munca de organiza
ție. Așa cum era firesc, s-a 
insistat îndeosebi asupra con
tribuției tot mai însemnate pe 
care trebuie sa și-o aducă ti

rea productivității muncii și 
realizarea unor însemnate e- 
conomii". Tînărul inginer a 
împărtășit din experiența or
ganizațiilor U.T.M. de pe șan
tier privind antrenarea tine
rilor constructori la întrece
rea socialistă organizată de 
sindicat. în munca sa, orga^- 
nizația U.T.M. va considera și 
pe mai departe ca un princi
pal obiectiv dezvoltarea con
științei socialiste a tinerilor

constructori, cultivînd răs
punderea lor față de muncă, 
mândria pentru lucrările exe
cutate, întărind disciplina în 
producție.

Pe șantierele Combinatului 
de aluminiu de la Slatina lu
crează mii de tineri. Cum e. 
și firesc, activitatea organiza
ției U.T.M. trebuie să ducă la 
mobilizarea tuturor tinerilor 
la îndeplinirea cu succes a 
sarcinilor de producție, la ob
ținerea de economii, la o cît 
mai bună gospodărire a mate
rialelor.

Organele U. T. M. au da
toria să se ocupe cu mai 
multă atenție de organizațiile 
U.T.M. de pe șantierele com
binatului pentru ca activita
tea lor să se ridice la nivelul 
cerințelor acestui mare obiec
tiv industrial, mobilizînd ti
neretul pentru o cît mai ac
tivă contribuție la darea în 
funcțiune a instalațiilor la 
termenele stabilite. Organiza
ția regională trebuie să con
sidere mobilizarea tineretului 
pentru a-și aduce o contribu
ție cît mai însemnată la con
struirea celor două mari 0- 
biective industriale — Hidro
centrala „16 Februarie" de pe 
Argeș și Combinatul de alu
miniu de la Slatina — ca o 
chestiune de onoare, de 
cinste.

Conferința a cerut comite
tului regional ca, atît pe a- 
ceste mari șantiere, cît și în 
întreprinderile forestiere și 
petroliere să trimită pe cei 
mai buni activiști să ajute 
munca organizațiilor U.T.M.

Cu mult interes a fost as
cultat în conferință cuvîntul 
delegatului Gheorghe Bolbo- 
se de la Uzinele sodice Go
vora, care s-a referit la ex
periența comitetului U.T.M. 
privind antrenarea tineretu
lui la realizarea unor produse 
de bună calitate. El a arătat 
că organizația U.T.M., sub

SEBASTIAN KIEZHEIMER 
mecanizator din G.A.S. 

A radu-Non

ANDREI BARBU
mecanizator din S.M.T.

Aradu-Nou

Lupta de clasă
Organ ieoretic ți politic al C. C. a! P. M. R.

conducerea organizației de 
partid a uzinei, a situat în 
centrul activității cuprinde
rea întregii mase de tineri 
muncitori la cursurile de ri
dicare a calificării, conduse 
de cei mai buni dintre tinerii 
ingineri, maiștri și tehnicieni, 
în permanență a existat gri
ja pentru buna desfășurare a 
activității acestor cursuri, iar 
atunci cînd s-au ivit unele 
deficiențe ele au putut fi în
lăturate operativ. Alte acțiuni 
cum ar fi: larga popularizare 
a literaturii tehnice, discuții 
la cabinetul tehnic (consulta
rea unor lucrări de speciali
tate), organizarea unor con
cursuri „Cine știe meserie, 
cîștigă" au întregit preocupa
rea organizației U.T.M. față 
de ridicarea calificării tineri
lor muncitori ai uzinei.

Creșterea nivelului califică
rii tineretului, necesitate im
perios impusă de sarcinile de 
producție din. fiecare între
prindere, a constituit o preo
cupare atentă a organizațiilor 
U.T.M. din orașul Pitești — in
forma în conferință tovarășul 
Florian Dinu — prim-secretar 
al Comitetului orășenesc 
U.Ț.M. în colaborare cu co
mitetul sindical, organizațiile 
U.T.M. au sprijinit mai con
cret conducerile unităților în 
stabilirea programelor cursu
rilor de calificare și ridicare 
a calificării profesionale, în 
buna lor organizare și desfă
șurare. La aceste cursuri, în 
anul 1963, au participat 3 200 
tineri care astăzi mînuiesc cu 
pricepere mașinile și utilajele 
cu care lucrează în producție. 
Paralel cu munca de ridicare 
a calificării profesionale a ti
neretului, comitetul orășe
nesc și organizațiile U.T.M. 
au desfășurat o intensă acti
vitate pentru dezvoltarea la 
tineri a simțului de răspun
dere față de respectarea teh
nologiei moderne. în multe
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organizații ale U.T.M. din în
treprinderi, ca cele de la 
Textila, I.R.E.A., Fabrica de 
încălțăminte, se discută pe
riodic în adunările generale 
U.T.M. participarea tineretu
lui la aceste cursuri, frecven
ța, cum sînt aplicate în pro
cesul de producție cunoștin
țele dobîndite la cursuri, cum 
îngrijesc tinerii utilajele la 
care lucrează și calitatea 
produselor executate.

în fața noului comitet re
gional U.T.M. ales, a comite
telor raionale, a organizațiilor 
U.T.M. din industrie •— așa 
cum a reieșit din lucrările 
conferinței — stă sarcina de 
a mobiliza întregul tineret să 
contribuie cu toate forțele și 
capacitatea sa la îndeplinirea 
în mod ritmic și la toți indi
catorii a planului de producție 
pe anul 1964. Cea mai mare 
atenție vor trebui s-o acorde 
organizațiile U.T.M. îndepli
nirii angajamentelor luate în 
întrecerea socialistă de colec
tivele întreprinderilor în cin
stea celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării patriei.

★
Pe ogoarele regiunii Argeș 

lucrează mii și mii de tineri.
In anul trecut, tinerii din 

gospodăriile agricole de stat, 
mobilizați de organizațiile 
U.T.M., sub conducerea orga
nizațiilor de partid, au con
tribuit la îndeplinirea planu
lui de producție și livrarea 
peste plan a 651 tone cereale, 
119 tone carne, 1627 tone 
struguri și fructe. Organiza
țiile U.T.M. din G.A.S. dau o 
atenție tot mai mare antre
nării tinerilor în întrecerea 
socialistă, pe baza angaja
mentelor concrete, mobiliza
toare.

Cei aproape 100 de utemiști 
de la G.A.S. Drăgășani — re
lata delegatul Caplea Andro- 
nel — au participat activ la 
dezbaterea cifrelor de plan,

Sna.gov
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—._ cu
ing. FI, Zăgănescu 
taudidiit m științe tehnice

urnii cosmonaut pen
tru a parcurge dis
tanța Pămînt-Marte, 
dus și întors ?

Răspunsul este 
simplu : Acest timp 
de modul de pro-va depinde

•pulsie folosit de racheta cu 
care s-ar naviga în spațiul cosmic. 
De exemplu, folosind motoare ra
chetă cu combustibili chimici li
chizi — analoagc celor utilizate 
în prezent în cosmonautică, și care 
să „decoleze**  cu o viteză de 15,9 
km. pe secundă — cosmonautul 
ar trebui șă revină pe Pămînt 
dupu aproximativ două sute de 
zile petrecute în spațiul interpla
netar. O astfel de viteză este ac
cesibilă rachetelor cosmice actuale, 
care folosesc combustibili chimici.

Zilele, acestea a apărut „Re
vista de fizică și chimie“ noua 
publicație a Societății de fi
zică și chimie recent înfiin
țată.

Revista își propune să -con
stituie un material auxiliar 
de preț la îndemîna elevilor 
dornici să-și îmbogățească 
cunoștințele de fizică și chi- 

.mi®, Cititorii săi vor fi infor
mați din cuprinsul publicației 
asupra noutăților științifice și 
tehnice, vor găsi materiale 
privitoare la activitatea inde
pendentă ce o ppt desfășura 
în laboratoarele școlii.

încă de la acest prim nu
măr, revista se dovedește in
teresantă, cu un conținut va
riat și accesibil.

lor și organizațiilor de partid 
șă obțină noi și mari succese 
în lupta pentru continua 
dezvoltare a regiunii, pentru 
întărirea și înflorirea pe mai 
departe a scumpei noastre 
patrii.

în continuare, vorbitorul 
s-a referit pe larg la sarcinile 
mari care stau în perioada 
următoare în fața organizației 
U.T.M. regionale, a membri
lor noului comitet regional, a 
organelor și organizațiilor 
U.T.M. din industrie, de pe 
șantierele de construcții — 
să întărească munca pentru 
mobilizarea tineretului la în
deplinirea ritmică a planului 
pe 1964 la toți indicatorii, 
pentru ridicarea calificării 
profesionale a tineretului și 
întărirea disciplinei socialiste 
în muncă.

în cuvîntul său vorbitorul 
s-a ocupat apoi de munca or
ganizațiilor U.T.M, de la sate, 
de sarcinile tineretului în a- 
ceastă perioadă.

„Comitetele raionale, orga
nizațiile U.T.M. din G.A.C. 
trebuie să se preocupe per
manent ca activitatea organi
zației noastre, să dezvolte la 
tineri dragostea pentru gos
podăria din care fac parte,
hotărîrea de a participa cu
regularitate la muncă, mai
ales în acele sectoare unde 
gospodăria are nevoie. Va
trebui ca atît comitetul regio
nal, cît și comitetele raionale 
U.T.M. să ajute în continuare 
organizațiile U. T. M. din 
G.A.C. pentru a recomanda să 
lucreze ca îngrijitori de ani
male tineri colectiviști cu pri
cepere și cu dragoste pentru 
această meserie, să se ocupe 
de întărirea muncii politice a 
organizațiilor U.T.M. din sec
toarele zootehnice în scopul 
permanentizării tinerilor în 
aceste sectoare. în G.A.S. si 
S.M.T. organizațiile U.T.M. 
vor trebui să pună în centrul

Dar dacă nava s-ar deplasa cu 
o viteză de o mie de kilometri pe 
secundă ?

In acest caz, pentru o aceeași 
călătorie, timpul s-ar reduce la 
numai citeva zeci de ore /

Este însă posibilă o asemenea 
viteză uriașă ?

In legătură cu această problemă, 
ne-am adresat ing. Florian Zăgă
nescu, candidat în științe tehnice, 
care ne-a inițiat în tainele unor 
proiecte de noi tipuri de motoare 
rachetă, a căror transpunere în 
fapt va echivala cu un avînt deo
sebit al aștronauticii.

•— Răspunsul este afirmativ — 
a subliniat dînsul. Principiul unei 
astfel de rachete a fost deja con
ceput, conștruindu-se machete ex
perimentale ale unor motoare care 
sînt destinate să verifice posibili
tățile de realizare. Mai există, 
evident, multe probleme de rezol
vat cărora li se prevede, de aseme
nea, o soluționare pozitivă.

Trebuie arătat de la bun început 
faptul că nu combustibilul chimic 
este chemat să rezolve această pro
blemă. Folosite în propulsia actua
lelor rachete, substanțele chimice 
dezvoltă — prin ardere — o mare 
cantitate de gaze care, -fiind eli
minate cu o mare viteză prin par
tea de dinapoi a jachetei sub 
forma unui „jet de reacție", comu
nică acesteia o forță apreciabilă 
dc tracțiune.

Cantitate de combustibil chimic 
necesară pentru a puica imprima 
rachetei viteze care să-i permită 
„înfrîngerea**  forței de atracție te
restră este insă foarte mare. Ea 
poate depăși 80 la sută din greu
tatea totală de „start" a rachetei. 
Și aceasta avînd în vedere numai 
pornirea spre alte corpuri cosmice. 
In asemenea cazuri se adaugă însă 
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Studiu „pe teren" al cercetătorilor Institutului de Cercetări în 
strucțiilor

Construcții și Economia Con-
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iar în adunările organizațiilor 
de bază U.T.M. care au loc 
înaintea fiecărei campanii a- 
gricole se stabilesc măsuri 
care să ducă la mobilizarea 
mai activă a tineriloț- pentru 
realizarea unor lucrăiT de ca
litate și în timp optim. Cu 
multă atenție s-a ocupat or
ganizația U.T.M. și de îmbo
gățirea permanentă a pregă
tirii profesionale a tinerilor 
lucrători din G.A.S. Mobili- 
zîndu-i să participe la cursu
rile agrotehnice, la concursu
ri profesionale, organizația 
U.T.M. i-a ajutat pe tineri să 
cunoască și să-și însușească 
cele mai avansate metode a- 
grotehrrice. La succesele mun
citorilor de la G.A.S. Drăgă- 
șani, care în anul 1963 au în
deplinit planul la producția 
globală în proporție de 132 la 
sută, iar producția marfă cu 
137 la sută au contribuit din 
plin și tinerii care s-au anga
jat să-și sporească eforturile 
în muncă.

Prin adunările generale 
U.T.M., arăta în consfătuire 
tînăra colectivistă Floarea 
Stancu din Cornățel, prin ac
țiunile postului utemist de 
control ca și prin programele 
brigăzilor artistice de agitație, 
organizația U.T.M. stimulea
ză și extinde experiența bună 
a tinerilor colectiviști, stabi
lește măsuri eficace pentru 
înlăturarea unor lipsuri ce se 
mai constată în munca unor 
tineri.

Una din sarcinile de mare 
răspundere încredințate de 
partid organizațiilor U.T.M. 
din G.A.C. este mobilizarea 
tineretului la creșterea și 
dezvoltarea sectorului zooteh
nic. In ultimii doi ani, orga
nizațiile U.T.M. au recoman
dat să lucreze în sectorul zoo
tehnic aproape 3 000 tineri. 
Alături de ceilalți colectiviști, 
tinerii au muncit cu dragoste 
la creșterea efectivului de a-

La granițele
de ieri ale visului

• Cit va dura o călătorie pînă 
pe planeta Marte

• Motoare pentru... 1000 KM.
pe secundă

și combustibilul necesar revenirii 
vehiculului cosmic — deci și a 
cosmonautului — pe pămînt...

Există totuși o posibilitate de a 
scădea considerabil greutatea sub
stanțelor menite să asigure pro
pulsarea unei nave în spațiul cos
mic. Aceasta ar putea consta. în 
sporirea vitezei jetului de reacție 
amintit. Pentru a ne putea da mai 
bine seama în ce ar consta utili
tatea unui asemenea mijloc, tre
buie să arătăm că, din punct de 
vedere strict teoretic, în cazul unei 
viteze de o mie de km. pe se
cundă, acea parte din masa ra
chetei rezervată combustibilului ar 
scădea de la un procentaj de peste 
80 la sută la numai i la sută...

— Cum poate fi imprimată ra
chetei o asemenea viteză ? •

— Problema va fi, probabil, so
luționată cu ajutorul propulsiei elec
trice. Aici, nu produșii de ardere a 
combustibilului chimic propulsează 
racheta, ci ionii creați într-un ge
nerator special construit, canalizați 
și accelerați de puternice cîmpuri 
electrostatice și eliminați apoi în 
spațiu. Este vorba, deci, de folo
sirea acceleratoarelor de părticele 
în navigația cosmică. Accelera
toare care — spre deosebire de 
cele create și folosite astăzi de 
cercetători în laboratoare — au 
menirea să imprime ionilor viteze 
cu mult mai scăzute, însă într-un 
debit considerabil mărit.

— Există în prezent asemenea 
proiecte ?

— Da. Dintre numeroasele mo
dalități de folosire a propulsiei 
electrice să amintim — fie și pe 
scurt pc cea a cărei funcțio
nare se bazează pe principiul așa- 
Uițmițuluj mptQr ipniș.

Acestuia i se atribuie două sar
cini esențiale: cea a „fabricării" 
de ioni și cea a accelerării acestora 
și a expulzării în afara rachetei.

In motorul rachetă ionic, ionii 
și electronii sînt accelerați sepa
rat în cîmpuri eleat roșiatice, la 
viteze de peste o sută de km. pe 
secundă. Deoarece electronii, sînt 
greu de accelerat și au o masă re
dusă, rachetele ionice utilizează 
fluxid de ioni pozitivi (de cesiu 
sau riibidiu). După ce ionii au fost 
accelerați, ci își vor recăpăta elec
tronii, fluidul redevenind neutru. 
In acest fel, racheta nu se va pu
tea încărca electric, deoarece „jetul 
de reaeție“ va fi neutru.

Teoretic, la rachetele cosmice io
nice apare posibilitatea realizării 
unor viteze de pînă la o sută de 
mii de km. pe secundă, cu care 

nimale și la sporirea produc
ției de lapte, carne și lînă.

în gospodăria noastră sec
torul zootehnic se bucură de o 
deosebită atenție — relata to
varășul Pavel Ion, președin
tele G.A.C. Teslui. Aici, mun
cesc cu hărnicie 14 tineri. 
Producția de lapte în 1963, 
pe cap de vacă furajată, a 
fost de 2 207 litri față de 1 700 
litri planificat. La acest re
zultat au contribuit efectiv 
tinerii din sectorul zootehnic, 
în frunte cu secretarul orga
nizației U.T.M. — Gavrilă 
Ștefan. Ei au participat la în
trecerea socialistă organizată 
între loturi și mulgători. Ur
mărită pe bază de grafic, în
trecerea socialistă a stimulat 
preocuparea tinerilor pentru 
îngrijirea vacilor, furajarea 
lor corectă și la timp, ceea ce 
a avut ca rezultat creșterea 
producției de lapte cu 500 de 
litri la fiecare vacă furajată. 
Pe asemenea, utemiștii au 
luat inițiativa să îngrijească 
același lot de vite de la vițeii 
de lapte, pînă la 3—6 ani. în 
felul acesta se pot urmări 
rezultatele muncii fiecărui 
crescător.

Un obiectiv de mare im
portanță la care au contribuit 
toate organizațiile U.T.M. din 
gospodăriile colective este re
darea de noi terenuri agri
culturii. Fiecare organizație 
U.T.M din regiune are în
scrisă în activitatea ei acțiuni 
dc defrișări, de combatere a 
eroziunii solului, fertilizare a 
podzolurilor. în ultimii doi 
ani au fost valorificate prin 
terasări și plantări cu vii 
13 000 de hectare și s-au a- 
menajat împotriva eroziunilor 
încă 15 000 de hectare.

Cu deosebit interes au fost 
ascultați delegații la confe
rință care au vorbit despre 
acțiunile de îngrijire a pășu
nilor, de terasări, de fertili

zborul spre cea mai apropiată stea 
(alfa centauri) ar dura aproximativ 
13 ani !

Să nu uităm însă, că stadiul ac
tual al tehnicii rachetelor ne per
mite doar să facem calcule, proiec
te și experimentări, și că rachetele 
ionice vor dezvolta forțe mici de 
tracțiune, în raport de zece la pu
terea a patra față de greutatea ra
chetei, însă timp îndelungat. Ace
ste caracteristici fac ca rachetele 
ionice să. fie utile doar în afara 
timpurilor gravitaționale.

-— Care va fi sursa de energie 
electrică folosită pentru accelera
rea electrostatică a ionilor la ase
menea viteze enorme ?

— Inițial, oamenii de știință 
s-au oprit asupra energiei solare.

Din păcate însă, foto elementele 
care ar transforma această energie 
în curent electric au un randament 
scăzut —• de ordinul a zece la 
sută. Dar chiar dacă acesta ar fi 
de sută la sută (!), problema nu 
ar putea fi rezolvată de către 
fotoelementele instalate pe supra
fața exterioară a unei singure ra
chete.

In cele din urmă, se pare că 
cercetătorii au ajuns la concluzia 
că numai atomul va putea pune la 
dispoziție o astfel de energie. In
tr-adevăr, au apărut proiectele 
unor motoare alomoionice —• 
adevărată îmbinare a sistemului 
de propulsie ionică cu o... centrală 
atomoelectrică!

Proiectele specialiștilor prevăd 
atingerea unor viteze de citeva 
sute de km. pe secundă, de Ia 
care, pînă la 1.000 km, pe secun
dă, nu ar mai fi decît un pas... 
Pînă a străbate această distanță, 
mai sînt de rezolvat însă aseme
nea probleme ca greutatea sursei 
energetice (a reactorului atomic), a 
ecranului dc protecție împotriva 
radiațiilor, precum și cea a acce
leratoarelor de ioni și electroni.

In încheiere, pentru ca cititorii 
de povestiri științifico-fantastice, 
ai căror eroi zboară cu viteze a- 
propiate de cea a luminii, șă nu 
ramînă dezamăgiți, ar fi necesara 
poate 0 ultimă precizare: „mode
stă* * viteză de 1 000 km. pe secun
dă nu reprezintă nicidecum limita 
superioară a vitezelor care vor fi 
obținute — în viitor — în cosmo
nautică. Cît de îndepărtat va fi a- 
ce-st viitor — nu putem încă ști. 
Este însă clar pentru oricine fap
tul că ritmul uimitor de rapid de 
dezvoltare a cosmonauticii rezervă 
mereu noi și mari surprize.

TR. DLMITRIU

zare a solului cu îngrășămin
te naturale și chimice.

„Dacă cu cîțiva ani în urmă 
la G.A.C. Lerești nu se putea 
vorbi de o plantație propriu- 
zisă, acum livezile de pomi 
se întind pe 250 hectare sis
tematizate în masivul Arge- 
șel — spunea cu mîndrie Dra- 
goțeanu Nicolae. Prin siste
mul de agroterase s-au culti
vat în acest an cu plante și 
furaje 120 de hectare ceea ce 
a dus la creșterea producției 
la hectar de 7—8 ori. Cît pri
vește pomii, aceștia vor intra 
pe rod mai înainte cu 2—3 
ani! în acțiunea de teresare o 
contribuție însemnată și-au 
adus-o și tinerii.

Peste 30 hectare pe care 
erau mărăcinișuri și rîpi s-au 
plantat cu viță de vie altoită 
și 57 de hectare cu pomi 
fructiferi; la desfundatul a 
20 de hectare pentru planta
rea viței de vie luna aceasta 
n-a lipsit nici un tînăr — a 
spus Păuna Ion, delegat al 
organizației U.T.M. din comu
na Oporelu. Prin muncă pa
triotică organizațiile U.T.M. 
de la brigada I și a Il-a au 
curățat 40 de hectare de pă
șune.

Organizațiile U.T.M. trebuie 
să mobilizeze pe mai departe 
utemiștii, tinerii în acțiunile 
pentru redarea de noi tere
nuri agriculturii îndeplinind 
astfel hotărîrea conferinței 
care precizează că tinerii vor 
planta prin muncă patriotică 
324 000 de pomi fructiferi și 
ornamentali, vor defrișa 1000 
de hectare plantații neecono
mice. vor amenaja o suprafa
ță de 1 000 hectare pentru 
irigare, vor împăduri o su
prafață de 1 000 de hectare, 
vor curăța și întreține 62 000 
de hectare pășuni și finețe.

★
Un loc important în dezba

terile conferinței l-a ocupat 
munca desfășurată de' organe-

micului ecran
Literatura de popularizare a 

cunoștințelor științifice din ța
ra noastră s-a îmbogățit recent 
cu o valoroasă lucrare despre 
televiziune*).  In numai 307 pa
gini, ing. Liviu Macoveanu. re
ușește ca să expună în mod 
clar și ușor accesibil, principa
lele probleme de bază ale tele
viziunii. Lucrarea, apărută în 
colecția „Știința învinge" se a- 
dresează în principal elevilor 
din școala medie, dar poate fi 
citită cu folos de către toti acei 
care se interesează de proble
mele televiziunii.

In primele părți ale lucrării 
se prezintă o serie de date in
troductive, referitoare la radia
ții și unde, la razele de lumină 
și proprietățile lor. După cum 
este si firesc, un capitol este 
rezervat fotocelulelor.

Ca o introducere în proble
mele dezvoltării televiziunii, se 
face un istoric al telecomuni
cațiilor. arătîndu-s'e cum Lesa
ge, încă în 1774, a realizat la 
Geneva un prim sistem de 
transmitere la distanță a infor
mațiilor. Trecînd apoi la tele
fon și telegraf, capitolul sc ter
mină cu descrierea instalațiilor 
fototelearafice. S-a realizat în 
modul acesta o bună legătură 
între lucrurile simple și, în ge
neral, mai ușor accesibile, și 
televiziunea prapriu-zisă, care, 
evident, ridică probleme mult 
mai complexe

După cum este însă si firesc., 
principala parte a lucrării este 
rezervată descrierii principiilor 
care stau la baza sistemelor 
actuale de televiziune. Se ex
pun. atît sistemele utilizate la 
transmiterea imaginilor, cît și 
cele întîlnite la recepția lor. 
Se dau detalii asupra instala
țiilor întîlnite în studio, cît si 
asupra unora din tendințele 
moderne de dezvoltare a tele
viziunii. ca și de aplicații in
dustriale ale acestei importante 
ramuri a științei si tehnicii.

le și organizațiile U.T.M. pen
tru educarea comunistă a ti
neretului. Sub conducerea or
ganizațiilor de partid, organi
zațiile U.T.M. au desfășurat o 
intensă muncă polițico-edu- 
cativă în scopul formării unui 
tineret profund devotat cau
zei partidului, cu luminoase 
trăsături morale. Un rol im
portant în .munca de educație 
desfășurată de organizațiile 
U.T.M. l-au avut organiza
rea și desfășurarea adună
rilor generale în care ute
miștii au discutat proble
me legate de munca și 
viața tinerilor muncitori,. co
lectiviști, elevi și studenți. în 
fabricile și uzinele din orașele 
Pitești, Cîmpulun-g Muscel, 
utemiștii, tinerii au dezbătut 
în adunări ce înseamnă „Un 
minut în munca noastră", des
pre „Disciplina în producție**,  
în organizațiile U.T.M. de la 
sate se desfășoară dezbateri 
interesante în legătură cu: 
„Cinstea de a munci în 
G.A.C.**,  „Frumusețea muncii 
de erescător de animale" etc. 
Asemenea adunări dezvoltă 
la tineri dragostea față de 
gospodăria colectivă, față de 
muncă și proprietatea obș
tească.

★
încheierea lucrărilor 

cuvîntul to-
Postelnicu

C.C. al

în 
conferinței a luat 
varășul Tudor 
membru al Biroului 
U.T.M.

„Organizația regională U.T.M. 
a spus vorbitorul, se poate 
mîndri pe bună dreptate cu 
succesele obținute în ultimii 
doi ani“-

în numele Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului 
Muncitor vorbitorul a trans
mis participanților la confe
rință, tineretului regiunii Ar
geș. organizațiilor U.T.M., ac
tiviștilor organizației regio
nale calde felicitări, dorindu- 
le ca sub conducerea organe

Cunoașteți

Foto : AGERPRES

Intr-unui din laboratoarele 
Institutului de cercetări 
pentru ioiaj-extracție din 

Cîmpina

ultimele

Se poate considera că aceas
tă lucrare este net superioară 
altar lucrări de popularizare a- 
părute atît în tară cît și în 
străinătate, deoarece reușește 
ca. într-un mod agreabil, să 
prezinte esența fenomenelor si 
aparatelor întîlnite în televizi
une. renuntîndu-se la balastul 
inutil al lucrurilor cunoscute 
prea blue sq,u, dimpotrivă, prea 
tehniciste.

Lucrarea poate fi citită cu 
folos atît de către acei care 
doresc o inițiere în domeniul 
televiziunii. cît si de către: acei 
care doreșc numai o reactuali
zare a cunoștințelor pe care le 
ap în acest domeniu.

praf. univ.
EUMONfi NICOLAU

®) „Ce este televiziunea" — 
Editura Tineretului București 
1963.

0 nouă publicație

Prof. ȘT. FĂTULESCU

Din activitatea Comitetului National 
de pregătire a participării R. P. Romine 

la Conferința UJ.U. pentru comerț 
și dezvdlto

Joi 27 februarie, sub preșe
dinția tovarășului Gogu Ră- 
lescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri s-a ținut șe
dința Comitetului național de 
pregătire a participării R. P. 
Romîne la Conferința O.N.U. 
pentru comerț și dezvoltare, 
care va avea loc între 23 mar
tie și 15 iunie 1964, la Geneva.

Comitetul a examinat rapor
tul delegației de observatori

a mareinatitii

Se poate afirma că epocQ. 
noastră cunoaște o asemenea 
dezvoltare a matematicii,, in
ch aceasta își croiește drum. 
în cele mai variate dom^nji 
ale activității științifice. In
strumentul de cercetare ma
tematic — studiind asocfcteife 
cantitative ale fenomepelpr 
a devenit indispensabil nu 
numai în științele tehnice, ci 
si în asemenea discipline ști
ințifice ca biologia, medicinaJ 
sau economia politică.

Care sînt însă principalele 
etape de dezvoltare a mate
maticii? Cum a apărui §i 
care au fost factorii hntărîiori 
care i-au determinat progre
sul? Ce legătură există între/ 
matematică și celelalte ști-/ 
inte ?

Unor asemenea întrebări 
le dau răspunsul cele dou& 
volume ale istorici matemati
cii apărute recent în Editpya 
științifică. Expunînd dezvol
tarea științelor matematici^ în 
antichitate și în perioada, E- 
vului Mediu, anțpr-ii — E. 
Kolman și A. P. Iușkevici —- 
demonstrează fapJtul eă. ma
tematica, departe de a consti
tui o știință ruptă de reali
tate, a apărut și s-a dezvoltat 
sub influența activității prac
tice a oamenilor și a necesi
tăților societății.

Numeroase alte probleme 
formează obiectul celor doua 
volume amintite.
larg al istoriei matematicii, 
autorii studiază dezvoltarea 
acestei științe ca un tot uni
tar, avînd totodată în centrul 
atenției legăturile ei cu știin
țele naturii, cu tehnica sau cu 
filozofia. Ei au în vedere, de 
asemenea, particularitățile 
dezvoltării acestei științe în 
diferite epoci.

Scrisă într-un limbaj acce
sibil și atrăgător, cartea se a- 
dresează nu numai specialiști
lor, ci și publicului larg al 
celor care se interesează de 
problemele matematicii.

P. T.

în cadrul

șe ti vi tații lor calitatea lucră
rilor executate de tineri, ridi
carea calificării profesionale a 
tinerilor mecanizatori, întări
rea disciplinei lor în muncă, 
dezvoltarea dragostei și grijii 
pentru avutul obștese“.

Vorbitorul a subliniat apoi 
în continuare necesitatea unei 
activități de organizație cu 
conținut și mai bogat în școli 
și facultăți. în scopul dezvol» 
tării la elevi a simțului răs
punderii față de învățătură.

„Anul acesta poporul nos
tru sărbătorește 20 de ani de 
la eliberarea patriei. Va tre
bui să mobilizăm toate forțe
le, toată energia noastră ti
nerească, ca în cinstea aces
tei aniversări, sub conduce
rea comitetului regional de 
partid, să obținem rezultate 
și mai mari în toate domenii
le de activitate**.

★
tn încheiere, conferința a 

adoptat o telegramă adresată 
Comitetului Central ah Parti
dului Muncitoresc Romîn, to
varășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej în care participants 
la conferință, în numele or
ganizațiilor U.T.M. și ai tine
retului din regiunea Argeș 
s-au angajat să întîmpine a 
XX-a aniversare a eliberării 
patriei noastre cu noi și în
semnate succese, mulțumind 
din inimă Partidului Munci
toresc Romîn, Comitetului 
său Central pentru grija pă
rintească ce o poartă tinere
tului, pentru viața fericită pe 
care o trăiește azi, pentru 
viitorul său luminos.

★
Conferința a ales noul 

mitet regional U.T.M. și 
misia de revizie. în prima sa 
ședință de lucru Comitetul 
regional U.T.M. Argeș a ales 
ca prim-secretar pe tovarășul 
Hie Dima.

AURELIA POPESCU 
VASILE RANGA 

co
co

ai țării noastre la cea de a 
IlI-a sesiune a Comitetului 
pregătitor al Conferinței ținu
tă la New York în februarie 
a.c. și a luat notă de faptul că 
propunerile făcute de R. P. 
Romînă s-au bucurat de aten
ția Comitetului și au fost in
cluse în raportul acestuia că
tre Corțjferință.

Conutetul a făcut o trecere 
în revistă a lucrărilor diferi
telor reuniuni internaționale 
cu caracter economic consa*  
crXte pregătirii Conferinței 
Q-N.U. pentru comerț și dez
voltare.

In cadrul ședinței s-a ana*-  
lizat stadiul de pregătire a 
lucrărilor în vederea partici
pării țării noastre la Conferin
ță, s-au examinat problemele 
legate de ordinea de zi provi
zorie a Conferinței.

(Agerpres)

Șeherczada — film pentru 
ecran panoramic: Patria (8,30; 
11; 13,30; 16,15; 19; 21,30). Lo
cotenent Cristina: Republica 
(9,15; 11,15; X3.1S; 15,15; 17; 19; 
21), Bucuijești (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21> Excelsior (9; 11; 13; 
15; 17.15;- 19,30), Grivița (10; 
12; 14; 16>ț 13,15; 20,30). Cas
cada di’^reluiui: Carpați (10; 
12; 14; 16), Victoria (10; 12; 
14,15; '10,30; 18,45; 21), Bu- 
cegi (10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30), Aurora (10; 12; 14;
16? 18,15; 20,30). Floreasca 
Czb; 18,15; 20,30). Pași spre 
lună î Central (10,30; 12,30; 
14.30; 16,30 ; 18,30; 20,30), Tomis 
(10; 11,45; 13,30; 16; 1Ș’, 20), 
Melodia (10; 12; 14.30; 16,30; 
18,30; 20,30). Seara prietenilor 
filmului: Carpați orele 19. Noi 
doi, bărbații: Capitol (10; 12; 
14; 16,15; 18,30; 20,30), înfrăți
rea între popoare (13,30; 13,3Q; 
17,45; 20). Omul cu ricșa — 
cinemascop : Festival (9; 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21.15), Fe- 
'roviar (10; 12,30; 15; 17,45;
’20,30). Hoțul din San Maren
go s Lumina (de la orele 
10 la orele 14 rulează în 
continuare; 16; 18,15; 20,30). 
Arta (16; 18,15; 20,30). Le
gea e lege: Union (15; 17; 
19; 21). Program de filme pen-

DECADA CADOURILOR

28 FEBR-8 MARTIE
Coliere, brățări, broșe, 

cercei, inele etc. modele noi 
și frumoase de yîozare la : 
magazinul universal „Vic
toria" Calea Victoriei nr. 
17, magazinul uniyersal 
„București" ștr. Bărăției 
nr. 2, magazinul I.C.S. „Bi
juteria" Calea Victoriei nr. 
22, magazinul din Bd. Ma- 
gheru nr. 3, magazinul din 
Bd. 6 Martie nr. 1 și la ce
lelalte unități și raioane da 
specialitate din Capitală și 
din țară.

PENTRU 
FEAAEI

INFORMAȚII
Joi a început în Capitală se

siunea de referate științifice a 
Institutului de cercetări pen
tru cereale și plante tehnice 
de la Fundulea, la care iau 
parte specialiști din institute 
de cercetări, de mvățămînt a- 
gricol superior și de la Consi
liul Superior al Agriculturii,

Referatele ce se prezintă 
la această sesiune sintetizează 
rezultatele cercetărilor din ul
timii ani în crearea de noi so
iuri de hibrizi de cereale și 
plante tehnice, în aplicarea di
ferențiată a agrotehnicii la. 
principalele culturi.

★
Joi s-au încheiat lucrările 

sesiunii Institutului de Istoria 
Artei al Academiei R. P. Ro
mîne — sectorul de artă veche 
romîneaseă.

★
Acad. Tudor Vianu, membru 

în Consiliul Executiv al 
U.N.E.Ș.C.O., s-a înapoiat de la 
Paris, unde a participat la lu
crările Comitetului special 
al Consiliului Executiv al 
U.N.E.S.C.O., care s-au desfășu
rat în capitala Franței între 13 
și 25 februarie.

★
Basul Nfeolae Florei, solist al 

Teatrului de Operă și Balet al 
R. P. Romîne, a plecat foi seara 
într-un turneu de peste ii ei sap- 
tărjiîni în Uniunea Sovietică, Ar- 
iișiul routfn vg cînta pe /scenele 
teatrelor din Kazan, U.F.A. șl 
Uelicbinsli, în operele „Faust“ și 
„Bărbierul din Sevilla", 

(Agerpres)

Ich copiii Doina (orele 10). Pi
sica de mare: Doina (11,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Cind 
comedia era rege; Lemnul de 
reaonanțfe; Electronicus: Tim
puri Noi (de la orele 10 la ore
le 17 rulează în continuare; 
19; 21). Era noapte la Roma 
(ambele serii): Ciulești (10.15; 
13; 16; 19), Flamura (10; 13; 
16,15; 19,30). Scrisoare de la o 
necunoscută: Cultural (16; 17; 
19; 21). Tuder — cinemascop 
(ambele serii): Dacia (8,30; 13; 
16,30; 20), Popular (10,30; 16; 
19.30). A 12-a noapte: Buzești 
(15; 17; 19; 21). Cavalerul Par- 
daillan — cinemascop: Crîn- 
gași (15; 17; 19; 21). Elena din 
Troia — cinemascop: Unirea 
(16; 18,15; 20,30). Atențiune, pă
rinți!: Flacăra (14,30; 16,30;
18,30: 20,30). Parașutiștii: Vi- 
tan (15; 17; 19; 20,45). Rusalka 
— cinemascop; Miorița (10; 
12,30; 15; 17,45; 20,30). Modern 
(10; 12,30; 15; 18; 20,30). Qivi- 
toq: Munca (15; 17; 19; 21). 
Strict secret — cinemascop: 
Moșilor (15; 17; 19: 21).
Viață sportivă : Lira (15; 18; 
20,45). Tu ești minunată : Co- 
lentina (16; 18,15; 20,30). Nn-i 
loe pentru al treilea ; Volga 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30).



IFormațiile artistice studențești 
se pregătesc pentru concurs

Cele iji de formații artistice 
studențești se pregătesc în aceste
zile pentru faza finală a tradițio
nalului lor concurs anual, organi
zat de U.A.S.R. și Ministerul In- 
vățămîntului. Concursul, ce se va 
desfășura în prima jumătate a 
lunii mai, constituie un bun prilej 
de îmbogățire a repertoriulu for
mațiilor cu noi cîntece închinate 
partidului și patriei, realizărilor 
poporului nostru, succeselor obți
nute de studenți la învățătură.

Acordînd o deosebită atenție 
dramaturgiei originale, formațiile 
de teatru au ales pentru reperto
riul cu care se prezintă la concurs 
piesele : „Șeful sectorului suflete" 
și „Ziariștii" de Al. Mirodan, 
„Jocul de-a vacanța**  de Mihail 
Sebastian și altele.

In pregătirea programelor, stu
denții artiști sînt îndrumați de 
numeroși oameni de specialitate.

(Agerpres)

Ă fi elev l

GENEVA: in Comitetul celor 

IS state pentru dezarmare

(Urmări din pag. I)

Acad. RALUCA R1PAN
motivele care le-au îndemnat spre școală, învățau — 
aș putea spune — cu dîrzenie. Doreau să obțină note mari. 
Și de ce nu. Doar aceasta este satisfacția elevului: cînd este 
la școală, să învețe și să-și vadă răsplătite eforturile prin 
note mari în catalog. Erau ambițioase. Și de ce n-ar fi fost ? 
în fond, există în tinăr o ambiție pe care trebuie s-o culti
văm. Ambiția de a izbuti, de a-și autodesăvîrși mereu pre
gătirea.

Mi-aduc aminte că, pe vremea cînd eram elevă, eram tare 
ambițioasă. Vroiam să fac singură totul, să mă descurc sin
gură. Nu pentru că ași fi fost o individualistă sau egoistă, ci 
din dorința de a-mi autoeduca voința, de a-mi forma un ca
racter tenace. De cîte ori izbuteam să rezolv o problemă 
grea, să înțeleg noțiuni pe care la început le credeam de ne
dezlegat, bucuria era imensă. Și astăzi îmi amintesc că la 
desen eram în stare să șterg cu guma pînă se rupea foaia 
caietului, dar nu copiam și nu apelam la nimeni să facă în 
locul meu desenul.

Cultura generală nu se poate dobîndi cu ajutorul medita
țiilor, consultațiilor, cu ajutorul colegilor fruntași la învă
țătură. Aceste forme de activitate școlară pot să ușureze ac
tivitatea elevului, dar nu pot înlocui efortul personal al a- 
cestuia. Nimeni nu poate face pentru tine efortul de a în
văța. A cere aceasta, este egal cu a-1 ruga pe colegul tău să 
se hrănească pentru tine, cînd ție ți s-a făcut foame.

Nu mai am astăzi prilejul de a fi alături de elevi, dar am 
în permanență legătură cu studenți. Și studentul de astăzi 
este elevul de ieri. Deci, indirect, pot să-1 cunosc pe acest 
elev de ieri, să apreciez dacă și-a făcut sau nu datoria de 
elev. Am toată admirația pentru studenții care dovedesc, 
probabil ca și în școală, disciplină și seriozitate. Descopăr în 
personalitatea studentului care, în timpul său liber se refu
giază în laborator, pentru a învăța ceva în plus, citește o 
carte, merge la un concert, în studentul care la toate exa
menele obține numai note bune — pe elevul de ieri, disciplinat 
și harnic,care s-a deprins cu învățătura și simte cea mai mare 
bucurie atunci cînd poate fi în tovărășia cărților. Și cînd 
lîngă un asemenea student zăresc un altul care niciodată nu 
poate să spună exact ce a făcut astăzi, nu poate să justifice 
minutele, pe lîngă care zilele trec fără să lase vreo urmă, 
simt o jenă penibilă. Așa a fost probabil și în școală. Și în 
școală încerca să-și convingă colegii că el este cel în cîștig ; 
el, care nu se omoară cu învățătura, el, care nu pierde pri
lejul de a se distra, el, care, chipurile, știe să-și „trăiască" 
tinerețea. Ce eroare imensă 1 Anii trec. Se încheie o etapă de 
viață, cea mai frumoasă etapă, cea mai fertilă pentru a sădi 
în minte sămînța roditoare a culturii și științei. Sînt anii 
cînd trebuie să înveți, pentru că nu se poate trăi fără învă
țătură, pentru că orice meserie ai îmbrățișa îți cere acele 
cunoștințe medii pe care ți le dă școala. Sînt anii cînd tre
buie să înveți pentru că învățătura desăvîrșește personali
tatea, te ajută să devii un om întreg. în așa fel trebuie să-ți 
trăiești anii de școală, îneît la încheierea lor să-ți poți face 
un bilanț foarte clar : ce-ai dobîndit ? ți-ai format o disci
plină în muncă, în studiu ? ai izbutit să cunoști ceea ce este 
esențial din tezaurul culturii și științei ? poți să spui hotă- 
rît : aceasta este pasiunea mea, în acest domeniu îmi voi 
continua activitatea ? Dacă la aceste întrebări poți să răs
punzi afirmativ, atunci, cu siguranță, ai fost un elev bun.

Acad. EMIL CONDURACHI
societății omenești, cît și sinteza gîndirii oamenilor de-a lun
gul veacurilor.

Cultura nu ți-o poți însuși în grabă, în salturi. Superficia
litatea și dezordinea în învățătură este, poate, dușmanul cel 
mai mare al tinereții. Uneori te lași furat de gîndul că este 
ușor să fii elev, să înveți. Iată un neadevăr. Nu este de loc 
ușor să fii elev. A învăța înseamnă, în primul rînd, a fi 
profund, iar această profunzime cere efort tenace. Este pre
ferabilă o cultură mai puțin vastă, dar mai temeinică, unei 
așa-zise culturi generale foarte vastă, dar superficială.

Cu aceasta aș fi vrut să răspund și la întrebarea pe care 
unii elevi o pun : dacă este util sau nu să învețe la toate 
disciplinele, sau e deajuns să aibă pasiune pentru o anumită 
disciplină. O înțelegere profundă a noțiunii de cultură ge
nerală te duce în mod lesne la răspunsul cel mai firesc. 
Cerința de a-ți forma o cultură generală nu exclude pasiu
nea pentru anumite discipline, dar obligă la un studiu multi
lateral, profund. Setea de cunoștințe, multitudinea preocu
părilor în anii tinereții pregătește terenul pe care va crește, 
cu siguranță, pasiunea pentru un domeniu sau altul de acti
vitate. Se înșală viitorul inginer dacă consideră că nu are 
nevoie de literatură, de artă. După cum se înșală amarnic 
viitorul literat, dacă își închipuie că poate neglija cunoaște
rea acelui minim de cunoștințe obținut prin studierea unor 
discipline ce țin de științele naturii sau de științele exacte. 
Cine vede copacul și uită pădurea, cum spune o veche zicală, 
nu va cunoaște temeinic nimic.

V-aș da un exemplu. în primii ani de liceu, preocupat 
permanent de lecturile mele istorice, am neglijat studiul 
matematicii și fizicii. Spre regretul meu, ceea ce nu am făcut 
cu temei la timpul potrivit, n-am putut recupera pe deplin, 
deși am depus mari eforturi în anii următori. Această ex
periență a fost plină de învățătură. Atunci am înțeles că 
omul modern este într-o anumită măsură un invalid dacă 
nu cunoaște cît de cît tot ceea ce a creat știința și cultura. 
Pînă și istoricul, dacă vrea într-adevăr să fie un bun spe
cialist, are nevoie să fie inițiat în matematică, fizică, chimie, 
în toate disciplinele.

Sau un alt exemplu. în anii de liceu susțineam că tînărul 
care se pregătește să se dedice muncii intelectuale nu se 
cade să practice sportul. O astfel de preocupare, credeam eu 
în chip cu totul greșit, trebuie să fie lăsată pe seama unor 
colegi fără preocupări științifice. Foarte mare eroare. Tinerii 
mei colaboratori, cercetători pasionați, serioși, mi-au dovedit 
că judicioasa viață sportivă le-a sporit enorm capacitatea 
de lucru și de creație științifică.

N-aș vrea să închei aceste rînduri fără a spune cîteva cu
vinte despre atît de mult discutata problemă a colegialității.

în școala medie și în genere în epoca primă a tinereții, 
există, mai frecventă — și este bine că este așa — o tendință 
accentuată de generozitate, de căldură în prietenie. Din ne
fericire, adeseori această tendință de generozitate, de căldură 
omenească se confundă, cu acoperirea unor greșeli. Dacă 
realmente sîntem buni colegi și prieteni, trebuie să fim, în 
primul rînd, exigenți, altminteri nu sîntem prieteni cu ade
vărat. Ce sens are să știu că un prieten al meu va avea de 
suferit de pe urma unor greșeli și să nu-1 previn la timp, 
să-i cer chiar la timp, să evite eventuala eroare sau să n-o 
mai repete. Insist. Această exigență poate găsi forme de ma- 
nifestare foarte potrivite și numai în aparență aspre. în
semnat este doar rezultatul. însemnată este adevărata gene
rozitate care împinge spre-o anumită exigență, spre nevoia 
ca fiecare dintre noi să se depășească pe sine. Mai tîrziu. o 
astfel de deprindere ne poate fi în viață de un imens ajutor.

Mi-aduc și acum aminte. Aveam un coleg, pe nume Vîntu, 
un băiat foarte bun, prietenos, dar cam boem din fire. 
Adeseori, cînd nu învăța lecția sau nu-și făcea temele. îi 
dădeam de-a gata temele mele. îl bucura acest gest și eu. 
de asemenea, eram mulțumit de mine. Cînd am ajuns Ia 
facultate, ne-am despărțit, fiecare pornind pe alt drum. Și 
Vîntu n-a mai terminat cursurile universitare. Cînd ne-am 
întîlnit, mulți ani mai tîrziu, mi-a reproșat că nu l-am 
ajutat așa cum trebuia, spunîndu-mi că și noi, colegii purtăm 
o vină pentru că n-a izbutit să facă ceva în viață. Avea 
dreptate.

Sigur, sînt multe de spus despre anii de școală. Sînt anii 
cei mai buni ai vieții, anii marelui avînt intelectual, anii 
marei generozități ai adolescentei, în care setea de-a trăi și 
de a cunoaște este în chip firesc foarte mare.

Să astîmpărăm această sete printr-o muncă tenace, prin 
lecturi și studiu multilateral.

GENEVA 27 Trimisul special 
Agerpres, C. Benga, transmite: 
Ședința din 27 februarie a Co
mitetului celor 18 state pentru 
dezarmare, prezidată de Wil
liam Foster, șeful delegației a- 
mericane, a fost consacrată 
discutării măsurilor colaterale 
menite să contribuie la de
stinderea încordării interna
ționale.

înainte de începerea discu
țiilor propriu-zise, William 
Foster, a prezentat, în calitate 
de copreședinte al conferinței, 
un raport în care a informat 
comitetul că în discuțiile asu
pra chestiunilor de procedură, 
cei doi copreședinți nu au pu
tut găsi de comun acord o pro
blemă sau un grup de pro
bleme cu care să se înceapă 
elaborarea unei ordini de zi a 
lucrărilor.

In legătură cu aceasta, Se- 
mion Țarapkin, șeful delega
ției Uniunii Sovietice, a amin
tit Comitetului, că delegația 
sovietică a făcut o serie de re
comandări procedurale, propu- 
nînd ca din seria de măsuri 
colaterale să se pună pe pri
mul plan problema reducerii 
bugetelor militare și cea a pre
venirii răspîndirii armelor nu
cleare. Aceste recomandări au 
fost sprijinite, după cum se 
știe, de mai multe delegații. 
Dar, reprezentantul Statelor 
Unite, precum și cei ai Angliei 
și Italiei nu au fost de acord 
cu această propunere.

Șefii delegațiilor Republicii 
Arabe Unite, R. P. Polone, Bir- 
maniei, Canadei, Etiopiei, R. P. 
Bulgaria au sprijinit propune
rea de a se organiza cîteva șe
dințe neoficiale ale Comitetu
lui consacrate problemelor de 
procedură.

După discuțiile privind pro
blemele de procedură, au luat 
cuvîntul reprezentanții R. S. 
Cehoslovace, Indiei, R. P. Bul
garia, Uniunii Sovietice și Sta
telor Unite.

Reprezentanții R. S. Ceho
slovace și R. P. Bulgaria au 
subliniat, printre altele, în cu- 
vîntările lor, că discuțiile de 
pînă acum au arătat în mod 
convingător importanța și ne
cesitatea adoptării unor hotă- 
rîri în problema reducerii bu
getelor militare, deoarece, a- 
cestea ar constitui o dovadă a 
dorinței de pace a statelor, o 
dovadă că sînt cu adevărat in
teresate în dezarmare.

Luînd cuvîntul, reprezentan
tul Indiei, R. K. Nehru, s-a 
pronunțat pentru discutarea, 
printre altele, a problemei in
terzicerii experiențelor subte
rane cu arma nucleară.

Vizita acad.
Tudor Arghezi 

la Sorbona
PARIS 27. — Coresponden

tul Agerpres, G. Dascal, trans
mite: Joi dimineața acad. Tu
dor Arghezi a făcut o vizită la 
Scrbona, unde s-a întîlnit cu 
studenții francezi de la Insti
tutul de limbă romînă.

După ce a adresat un cuvînt 
de bun venit academicianului 
Tudor Arghezi — despre care 
a arătat că este „cel mai mare 
poet rornîn contemporan, a că
rui reputație este mondială" — 
prof. Guillermou, directorul 
Institutului, a deschis cursul 
care avea ca temă poemul lui 
Arghezi „Cîntec pentru ador
mit Mitzura". Cîțiva studenți 
francezi au recitat poemul în 
romînește și apoi în franțu
zește, după care au urmat dis
cuții între aceștia și acad. Tu- 
der Arghezi.

Oaspetele rornîn a acordat 
apoi dedicații pe volumul său 
de „Poezii alese", traducere 
apărută în editura Pierre Se- 
ghers, colecția „Poeții de azi".

Revista „Les Nouvelles Lit- 
teraires" publică un articol în 
care subliniază activitatea 
fructuoasă pe care continuă 
s-o desfășoare marele poet ro- 
mîn.

în inthiipinarea conferinței mondiale 
pentru comerț și dezvoltare

BUENOS AIRES 27 (Ager- 
pres). — De trei zile continuă 
la Alta Gracia lucrările con
ferinței C.E.C.L.A. — Comisia 
specială de coordonare latino- 
americană — în vederea con
ferinței mondiale pentru co
merț, și dezvoltare de la Gene
va. Precedată de o reuniune a 
experților, care a avut loc la 
Brasilia, conferința de la Alta 
Gracia urmează să elaboreze 
un punct de vedere comun 
latino-american în problemele 
comerțului mondial.

Pînă în prezent, din lucră
rile conferinței se desprind 
două puncte de vedere diferite 
pe care le împărtășesc cele 
25 de țări participante la con
ferință.

Țările din regiunea Caraibi
lor și Americii centrale, la 
care se adaugă Venezuela și 
Columbia, susțin că înainte de 
conferința de la Geneva tre
buie realizat un „modus vi- 
vendi", inspirat dintr-o anu
mită unitate de vederi asupra 
năzuințelor fundamentale ale 
țărilor în curs de dezvoltare, 
fără însă a lipsi pe viitor 
delegațiile țărilor participante 
la conferință de inițiativa lor 
proprie și fără a separa poli
tica lor de cea a Statelor 
Unite.

Pe de altă parte, grupul ță
rilor semiindustrializate — 
Argentina, Brazilia, Mexic, 
Chile, Uruguay — preconizea
ză stabilirea unui front de ac
țiune unit și compact, chiar cu 
prețul unei eventuale separă
ri a intereselor economice ale 
Americii Latine de cele ale 
Statelor Unite.

în afara acestor două punc
te de vedere divergente există 
și un punct comun care constă 
în recunoașterea fundamentală 
a necesității pentru țările în 
curs de dezvoltare de a obține 
condiții mai favorabile pentru 
materiile prime și produsele 
lor semimanufacturate în 
schimbul produselor industria
le ale țărilor dezvoltate. In 
această privință se desemnea
ză de pe acum un curent de 
opinie în rîndul membrilor 
conferinței constînd în cererea 
ca tarile foarte industrializate 
să facă concesii vamale țărilor 
în curs de dezvoltare fără pre
tenții de reciprocitate.

Observatorii din Asia și 
Africa, prezenți la conferință, 
se arată în general favorabili 
acestui punct de vedere co
mun.

Conferința de la Alta Gra
cia urmează să se închidă la 
6 martie.
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cu problema cipriotă
NEW YORK 27

Pr ..ședințele
Șecuritate,

(Agerpres).
Consiliului de 

Carlos Alfredo 
Bernardes (Brazilia), a conti
nuat miercuri consultările cu 
reprezentanții altor cinci țări 
membre nepermanente ale 
Consiliului (Bolivia, Ceho
slovacia, Coasta de Fildeș, 
Maroc, Norvegia) în vederea 
găsirii unei formule care să 
permită scoaterea din impas 
a problemei cipriote.

Miercuri seara, Carlos Ber
nardes a avut o întrevedere și 
cu Zenon Rossides, reprezen
tantul Ciprului la O.N.U. Nu 
s-a înregistrat, potrivit agen
ției France Presse, o apropie
re a pozițiilor.

și va răspunde prin toate mij
loacele pe care le are la dis
poziție oricărei încercări de 
invadare a insulei1*.

ATENA 27 (Agerpres). — 
Primul ministru al Greciei, 
Papandreu, a declarat amba
sadorilor Angliei și S.U.A. la 
Atena, cu care a avut întreve
deri, că guvernul grec a hotă- 
rît să sprijine poziția președin
telui Makarios și să ajute la 
restabilirea păcii și democra
ției în Cipru, anunță agenția 
Reuter.

legătură cu aceasta, Pa- 
1 a trimis un mesaj 

special lui Makarios. „Cercu
rile politice din Grecia, trans
mite corespondentul agenției 
France Presse, își exprimă 
neliniștea și sînt unanime în 
a sublinia că guvernul grec va 
fi în toate împrejurările de 
partea președintelui Makarios

WASHINGTON 27 (Ager
pres). — La 26 februarie, De
partamentul de Stat a anun
țat că Fraser Wilkins, am
basadorul S.U.A. în Cipru, a 
fost rechemat la Washington 
pentru consultări. Fraser, a 
spus un purtător de cuvînt, 
„va prezenta un raport și va 
face o apreciere asupra situa
ției".

Agenția Associated Press 
relatează că reprezentantul 
permanent al S.U.A. la O.N.U., 
A. Stevenson, a prezentat în
tr-o ședință secretă a Comisiei 
senatoriale pentru problemele 
externe un raport asupra si
tuației din Cipru.

ANKARA 27 (Agerpres). — 
Președintele grupului parla
mentar turc, Gulek, a cerut 
miercuri la conferința parla
mentară a N.A.T.O. convocarea 
comisiei permanente și a co
misiei politice a N.A.T.O. pen
tru a studia problema ciprio
tă, anunță agenția France 
Presse.

Intr-o telegramă, adresată 
președintelui conferinței par
lamentare a N.A.T.O., Gulek 
afirmă că „momentul este 
foarte propice pentru această 
studiere**.

I U.R.S.S. 3 000 de studenți 
din Erevan (capitala R. S. S. . 
Armenia) se vor muta în 
noul orășel studențesc care 
se construiește în apropie
rea parcului „Ahtanak". Aici 
se vor construi șase clădiri, 
terenuri sportive și un ba
zin. In primele trei blocuri 
studenții s-au și mutat. In 
fotografie ; Un aspect al 

noului orășel studențesc.Î Foto t A.P.N.-MOSCOVA

al Pămintului lansat
in U.R.S.S

Pe
BRUXELLES. La Bruxel

les a avut loc o mare demon
strație la care au participat 
cîteva mii de studenți bel
gieni. Studenții au cerut ma
jorarea burselor, democratiza
rea învățămîntului și crearea 
de posibilități egale pentru toți 
tinerii care doresc să studieze 
în instituțiile de învățămînt 
superior.

La demonstrație au luat 
parte studenți de la universi
tățile din Bruxelles și Liege, 
și de la instituțiile de învăță
mînt superior din orașele An
vers, Mons și Charleroi.

BRUXELLES. — Agenția Associa
ted Presse anunță că Belgia a rati
ficat tratatul de asociere la Piața 
comună 
Franța 
comune 
tat.

a celor 18 state africane, 
a fost prima țară a Pieței 
care a ratificat acest tra

cu

I Vedere de pe valea fluviului Nilul alb din Uganda. Pe pla- 
carda de la intrarea unei rezervații vizitatorii sînt preveniți 

să nu se apropie de elefanți deoarece sînt periculoși.

alcătuit din 187 de insule mari și 
mici.

Schimbări climatice 
în Arhipelagul 

Franz Josei

Oamenii de știință sovietici 
stabilit

I
I
I

I
î
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au 
t că, după 90 de ani 

de la descoperirea în Arc
tica a Arhipelagului Pămînturilor 
Franz Josef, în părțile marginale, 
ghețarii săi au suferit schimbări 
climatice.

Straturile de gheață ale arhipe
lagului s-au abătut și continuă să 
se abată, iar lin’a litoralului insu
lelor sale își modifică conturul.

Tocmai abaterea straturilor de 
gheață explică exploratorilor po
lari sovietici apariția și dispariția 
a o serie de insule ale arhipelagu
lui. După părerea oamenilor de 
știință, insulele sînt acoperite de 
ghețari pe timpul înaintării lor 
vremelnice sau din nou se elibe
rează de gheață.

După cele mai noi date, Arhipe
lagul Pămînturilor Franz Josef este

Sașa Sosin „vede**  
cu degetele de la mîini 

și picioare

Copilul Sașa Sosin, în 
vîrstă de 9 ani, posedă 
capacitatea extrem de 

rară de a „vedea**  prin pipăit, 
se arată într-un articol publi
cat recent de ziarul „Trud**.  
Cu ochii legați el poate să 
citească cu ajutorul degetelor 
rîndui, scrise cu litere mari și 
mici și să stabilească fără greș 
culoarea unui lichid dintr-un 
flacon. Prin același mijloc, el 
poate să recunoască o persoa
nă înfățișată într-o fotografie. 
Și mai ciudat este faptul că 
Sașa poate să „vadă**  și cu 
ajutorul degetelor de la pi
cioare.

Oamenii de știință din Sara-

MOSCOVA. După cum a- 
nunță agenția TASS, la 27 
februarie în Uniunea Sovie
tică a fost lansat un nou sa
telit artificial al Pămintului 
„Cosmos-25“.

Pe bordul satelitului sînt 
instalate aparate științifice 
destinate continuării explo
rării spațiului cosmic, conform 
programului anunțat de agen
ția TASS la 16 martie 1962.

Satelitul s-a plasat pe or
bită, avînd următorii para
metri : perioada inițială de 
revoluție — 92,27 minute ; dis
tanța maximă de la suprafața 
pămintului (la apogeu) — 526 
km; distanța minimă (perigeu) 
— 272 kilometri ; unghiul de 
înclinație al satelitului față de 
planul Ecuatorului — 49 grade.

în afara aparatelor științifice, 
satelitul dispune de un aparat 
de radio-emisie care lucrează 
cu frecvența de 90,022 MHz ; 
un sistem radiotehnic pentru 
transmiterea 
telor privind 
strumentelor 
științifice.

Aparatajul 
telit funcționează normal. Cen
trul de coordonare și calcul 
desfășoară prelucrarea infor
mațiilor recepționate.

pe pămînt a da- 
funcționarea in
și a aparatelor

instalat pe sa-

tov, orașul în care trăiește 
Sașa, urmăresc cu atenție sta
rea sănătății și dezvoltarea a- 
cestui copil neobișnuit.

Radios 
în slujba

emițătoare 
stomatologiei

O echipă de experți de la o 
clinică de stomatologie 

din Melbourne, (Australia) 
a pus la punct un minuscul ra- 
dio-emițător, pentru a descoperi, 
înregistra și transmite manifestă
rile tulburărilor articulare ale 
maxilarului. După „pilulele-radio", 
care sînt înghițite și care retrans
mit temperatura unui organ din 
corpul omenesc (stomac, intestin) 
sau care sînt introduse în unele 
vase sanguine, medicina are acum 
la dispoziție un post emițător care 
poate fi fixat într-un dinte.

Specialiștii australieni speră să 
obțină astfel indicații prețioase, 
care le vor permite să trateze în 
mod eficace artrita și modificările 
osoase ale maxilarului.
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PRAGA. — „P.S.M. salută 
căldură pe participanții la cea de-a 
doua ședință a Comitetului de 
pregătire a Congresului african al 
unității sindicale" se spune în te
legrama adresată de Secretariatul 
Federației Sindicale Mondiale Co
mitetului de pregătire a Congresu
lui african al unității naționale.

„în prezent, cînd popoarele și 
oamenii muncii din Africa au ne
voie mai mult ca oricînd de 
tărirea legăturilor reciproce în ve
derea consolidării independenței 
politice și economice a țărilor lor 
și construirii unei vieți mai bune, 
urăm ca lucrările comitetului să 
fie încununate de succes deplin", 
se arată în închiere în telegramă.

CAIRO 27 (Agerpres). — 
Said Afifi, președintele Uniu
nii studenților din R.A.U., a 
anunțat la 26 februarie, într-o 
declarație oficială că, în luna 
martie, în Kenya va avea loc 
o conferință a studenților a- 
fricani, la care vor lua parte 
circa 300 de reprezentanți ai 
uniunilor și organizațiilor stu
dențești din statele africane, 
membre ale Organizației uni
tății africane. La conferință, 
printre altele, va fi discutată 
crearea unei Uniuni a studen
ților africani, în conformitate 
cu hotărîrile Conferinței șefi
lor de state și guverne africa
ne de la Addis Abeba.
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MOSCOVA. — Oamenii so
vietici au sărbătorit la 26 
februarie împlinirea a 95 de 
ani de la nașterea Nadejdei 
Krupskaia (1869—1939), soția 
și tovarășa de luptă a lui Le- 
nin^ fruntașă a partidului și 
statului sovietic, creatoare a 
noii pedagogii sovietice.'

BERLIN. — într-o cuvîntare pe 
care a rostit-o la 26 februarie la 
Wolfen (R.D.G.), Willi Stoph, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R.D.G., a reînnoit 
propunerea făcută guvernului vest- 
german de a se ajunge la o înțe
legere între cele două state germa
ne cu privire la asigurarea păcii. 
El s-a pronunțat pentru tratative 
în scopul realizării unui acord în
tre cele două state germane pen
tru renunțarea la arma atomică.

Willi Stoph a subliniat că 
vernul R.D.G. se va strădui 
continuare să ducă tratative 
Senatul Berlinului occidental 
vederea acordării de permise 
trecere cetățenilor vest-berlinezi în 
Berlinul democrat pentru a-și vizi
ta rudele.

O u

Procesul lui Jack Ruby
DALLAS 27 (Agerpres). — 

în cursul audierilor de 
miercuri după-amiază în pro
cesul lui Jack Ruby au mai 
fost selecționați încă doi ju
rați. Astfel, pînă în prezent, 
numărul de jurați aleși este 
de opt. Ultimii doi jurați se
lecționați sînt contabila Gwen 
English și funcționarul de 
poștă M. J. G. Holton. Urmea
ză să mai fie aleși încă patru 
jurați.

Judecătorul Joe Brown a 
declarat că procesul propriu- 
zis „va putea începe vineri, 
dacă ritmul actual al selec
ționării juraților se menține".

în ultima ședință apărarea 
a recurs de două ori la pri
vilegiul ei de excludere auto
mată, reducînd la patru nu
mărul candidaților jurați pe 
care îi va mai putea 
fără a indica motivul.

★
Melvin Belli a spus 

face ca clientul său
examinat de un „psihiatru" și 
că va recurge la „metodele 
științifice cele mai moderne" 
pentru a încerca să demon
streze teza sa despre „epilep
sia psiho-motrice“ de care ar 
suferi acuzatul, 
se înțeleagă că 
gerea juriului 
inevitabil și că
de pe acum pledoaria sa de 
apărare bazată pe „tulburările 
mintale" ale lui Jack Ruby.

recuza

că va 
să fie

Declarație remisă

ambasadorului
Angliei la Moscova

Un centru științific pentru 
cercetarea aurorei 

boreale

/nsula Andoeya situată în 
nordul Norvegiei urmează 
să devină primul centru 

științific din lume pentru cerce
tarea aurorei boreale. In această 
insulă, ca urmare a colaborării în
tre savanții norvegieni și danezi, 
la 18 august 1962 a fost lansată 
o primă rachetă meteorologică 
destinată acestui scop. In prezent 
se intenționează ca centrul să fie 
pus la dispoziția savanților din 
lumea întreagă.

Cercetările întreprinse aici au o 
importanță deosebită întrucît pot 
duce la rezultate practice în ce 
privește comunicațiile radiofonice. 
Intr-adevăr, s-a stabilit că există 
o legătură între îmbunătățirea 
periodică a comunicațiilor prin 
radio și apariția aurorei boreale. 
Savanții consideră că aurora bo
reală reflectă undele radio.

El a lăsat să 
consideră ale- 
drept un fapt 
își pregătește

MOSCOVA 27 (Agerpres). 
— Agenția TASS anunță că 
Ministerul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. a remis o decla
rație ambasadorului Angliei 
la Moscova, în care se arată, 
între altele :

Guvernul U.R.S.S., împăr
tășind neliniștea guvernului 
Cambodgiei, susține cererea 
cu privire la convocarea ur
gentă a Conferinței interna
ționale în problema Cambod
giei și propune din nou gu
vernului Marii Britanii să ia 
măsuri pentru convocarea ei. 
In același timp, guvernul 
U.R.S.S. a propus guvernului 
Marii Britanii ca textul tele
gramei lui Norodom Sianuk 
să fie trimis de copreședinții 
Conferinței de la Geneva pen
tru Indochina tuturor partici- 
panților la această

Conferința miniștrilor de externe ai 
membre ale 0. U. A.

conferință.

țărilor

LAGOS 27 (Agerpres). — In ca
pitala Nigeriei își continuă lu
crările conferința miniștrilor de 
externe ai țărilor membre ale
Organizației Unității Africane. 
Participanții la conferință au ho- 
tărît să constituie un comitet al
cătuit din reprezentanți a 11 țări, 
însărcinat să elaboreze măsurile ce 
trebuie luate în scopul 
unității și solidarității 
Acest comitet, căruia i 
o deosebită importanță, 
nit pentru prima dată joi dimi
neața sub președinția reprezentan
tului Nigeriei. Membrii comitetu-

in tăririi 
africane, 

se acordă 
s-a întru-

lui au căzut de acord t_ r.^ JL'i
nirii politicii de neangajare, care, 
în baza unei convenții propuse 
spre adoptare conferinței, urmează 
să devină politica tuturor țărilor 
africane. Comitetul pregătește o 
rezoluție în această problemă care 
va fi prezentată ședinței plenare a 
conferinței.

Comisia politică specială (una 
din cele două comisii create de 
conferință), și-a exprimat satisfac
ția pentru „modul rapid și priete
nesc" în care Algeria și Marocul 
și-au rezolvat diferendul de fron
tieră.

asupra defi-
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