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Ajutorul tovărășesc și cole
gial este un lucru obișnuit 
pentru tinerii din secția ma- 
trițerie a Uzinelor „Electro
magnetica" din Capitală. 
Noua piesă de ștanțat pentru 
relee a fost 
bune condiții 
doi tovarăși de
rii Popescu Lucian și Tudor 

Gheorghe.

executată în 
de către cei 
muncă, tine-
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Utilaje noi
ț în exploatările

miniere

MESAJUL
adresat de tovarășul Ion Gheorghe Maurer,

Conferinței internaționale a tineretului

nul 1964 va înscrie în cartea de aur a sportului 
de masa din țara noastră o pagină deosebită : 
Spartachiada Republicană, organizată în cinstea 
celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei, 

întrecerile spartachiadei au un rol deosebit în 
antrenarea maselor largi ale tineretului la prac
ticarea culturii fizice, mijloc important de întări

re a sănătății, și de ridicare a capacității de muncă. Această 
largă competiție va oferi în același timp un bun prilej pentru 
trecerea normelor concursului Insignei de polisportiv și, fără 
îndoială, va descoperi noi tineri sportivi talentați.

Concursurile etapei I au fost atent pregătite de consi
liile asociațiilor sportive în strînsă colaborare cu organiza
țiile U.T.M. care s-au preocupat din vreme ca la cele 14 dis
cipline : atletism, baschet, box, ciclism, fotbal, gimnastică, 
haltere, handbal, volei, natație, lupte,motociclism, tenis de 
masă, aviație sportivă să participe un mare număr de tineri. 
Se vor mai organiza întreceri la : oină, popice, șah, tir, turism 
și la alte discipline care se bucură de popularitate în rîndu- 
rile tinerilor concurenți.

în etapa de masă sînt chemați să-și dispute întîietatea și 
sportivii clasificați cu categoria a IlI-a. Prezența la start a 
sportivilor mai avansați va stimula creșterea nivelului cali
tativ al întrecerilor. Aceasta presupune însă ca tinerii cu mai 
puțină. experiență, fără clasificare sportivă, să fie bine pre
gătiți în ramurile sportive Ia care concurează.

Experiența marilor întreceri de masă ne arată că succesul 
competiției se hotărăște de fapt în etapa I. Buna organizare 
și desfășurare a întrecerilor asigură o largă participare a ti
neretului. Este nevoie pentru aceasta ca, în colaborare cu 
asociațiile sportive, organizațiile U.T.M. să desfășoare o mun
că atentă de cuprindere a tuturor tinerilor la întrecerile 
disciplinei preferate. Fiecare concurs trebuie să se desfășoa
re cu participarea instructorilor sportivi, arbitrilor sau tehni-

cienilor desemnați pentru coordonarea concursurilor. Orga
nizațiile U.T.M., asociațiile sportive trebuie să considere ca 
principal obiectiv antrenarea masei largi a tineretului la în
trecerile din etapa I.

Cele trei luni de întreceri ale etapei I trebuie să constituie 
o perioadă de intensă activitate sportivă a tineretului.

O atenție deosebită se cuvine să fie acordată antrenării 
fetelor la întrecerile spartachiadei. Organizațiile U.T.M., 
asociațiile sportive din fabricile și uzinele în care lucrează 
un mare număr de fete trebuie să-și îndrepte atenția în
deosebi spre organizarea disciplinelor rezervate tinerelor fete.

Asociațiile sportive, organizațiile U.T.M. au datoria să or
ganizeze temeinic întrecerile primei ediții a Spartachiadei 
Republicane, astfel ca această uriașă competiție să constituie 
un nou și impunător succes al sportului de masă din țara 
noastră.

Citiți în pagina a IlI-a, îndemnul adresat tinerilor partici- 
panți la întrecerile Spartachiadei Republicane de : Iolanda 
Balaș, Ana Boțan, Aurel Drăgan și Șerban Ciochină — spor
tivi fruntași ai țării noastre.

pentru dezarmare, paceși studențilorlatoarelor de mină, a 
crescut din 1959 și pînă 
acum cu peste 1 700.

In minele Văii Jiului 
au fost introduse utilaje 
moderne cum sînt plu
gul de cărbune, combi
na cu tamburi, haveze, 
foreze pentru săparea 
suitorilor, transportoare 
blindate și altele, cu a- 
jutorul cărora se obțin 
indicatori de exploatare 
la nivelul tehnicii mon
diale. S-a urmărit în 
mod deosebit mecaniza
rea lucrărilor cu volum 
mare de lucru.

încărcarea mecanică în 
galerii reprezintă o creș
tere, pe întregul bazin, 
de 2,5 ori față de reali
zările din anul premer
gător șesenalului. Extin
derea mecanizării a per
mis ridicarea în continuu 
a productivității. Randa
mentul pe post a crescut 
față de 1959 cu 323 kg 
de cărbune.

Minele de fier Teliuc 
și Ghelar, de unde se a- 
sigură o parte însemna
tă din minereul de fier 
necesar furnalelor de la 
Hunedoara și Călan, au 
fost dotate recent cu noi 
utilaje : colivii și mole- 
te pentru instalații de 
extracție, pompe de eva
cuarea apei în subteran 
și altele.

La Teliuc, în sectorul 
de extracție din carieră 
și în unele locuri de 
muncă din subteran, 
toate operațiile princi
pale se execută mecani
zat.

In același timp ex
ploatările miniere din 
bazinul carbonifer al 
Văii Jiului și uzinele de 
preparare a cărbunelui 
au primit de la începu
tul șesenalului mașini și 
utilaje în valoare de 
peste 360 milioane lei. 
Numărul transportoare
lor cu raclete, al locomo
tivelor de mină, mași
nilor de încărcat, mași
nilor de perforat, venti

și independență națională de la Florența

la ru-

Noi construcții de locuințe în orașul Brad, 
regiunea Hunedoara.
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(Agerpres)LA CROVU

Tinerii

llrmtnd o tradiție valo
roasă, Comitetul raional 
U.T.M. Titu, la indicația și 
sub directa îndrumare a co
mitetului raional de partid, 
a organizat în comuna 
Crovu un schimb de expe
riență cu aproape 4.00 de 
tineri îngrijitori de anima
le din 30 de gospodării co
lective ale raionului.

Mulți dintre cei sosiți la 
consfătuire, adresau orga
nizatorilor aceeași întreba
re : „A venit și Marin Tă
nase V. Unii dintre ei l-au 
cunoscut la el acasă pe în
grijitorul de la Florești, al
ții, deși îi aplicau metodele, 
nu-l văzuseră niciodată, dar 
auziseră multe despre el. 
De fapt, cine-i acest tînăr ?

Un om care, în ultima 
vreme, a devenit cunoscut, 
familiar, multor îngrijitori 
mulgători nu numai din 
raion, ci și din regiunea 
București, ca și din alte re
giuni. Ce a făcut el ? între
prinzător și hotărît, priceput 
în zootehnie, a încercat o 
experiență și a reușit să de
monstreze că nu există vaci 
slabe de lapte, ci îngrijitori 
nepricepuți care nu-și fac 
datoria. A dovedit asta prin 
fapte, prin muncă. De la un 
lot de vaci care dădeau zil
nic, fiecare, o producție de 
1,3—3 litri de lapte, a reu
șit, prin metodele științifice 
raționale de îngrijire și hră
niră aplicate, să obțină cite 
10—15 litri zilnic, iar la 
sfîrșitul anului să realizeze 
o producție de 2 800 litri 
lapte de la fiecare vacă fura
jată. Aceasta a fost expe
riența lui pe care, în primă
vara anului trecut, a împăr- 
tășit-o la locul lui de mun
că tinerilor îngrijitori din 
raion și din regiune. Cei 
prezenți atunci la Florești, 
între care și tinerii îngri
jitori de la Crovu, au în
țeles ce au de făcut. „Re
zultatele obținute de Marin 
Tănase, metodele de îngri
jire și furajare sînt la înde- 
mîna oricui" — și-au zis cei 
din Crovu. Și s-au pus, am
bițioși, pe treabă. Cum au 
"eusit ei să aplice experien- 
‘j lui Marin Tănase, ce re-

zultate au obținut, ce-au a- 
dăugat ei nou acestei expe
riențe ? — iată cîteva între
bări la care consfătuirea de 
la Crovu a răspuns cu pri
sosință.

Primul care a luat cuvîn- 
tul în cadrul consfătuirii ti
nerilor îngrijitori a fost 
un... vîrstnic : președintele 
G.A.C. Crovu — Nicolae 
Ioniță. El a prezentat ta
bloul dezvoltării gospodă
riei și cu precădere s-a re
ferit la sectorul zootehnic.

— Am obținut în crește
rea numărului de animale 
și sporirea producției aces
tora — spunea el — rezul
tate bune. Să iau un singur 
exemplu : anul trecut am 
realizat o producție medie 
de 2 139 litri lapte de fie
care vacă, deci cu peste 300 
litri mai mult decît prevă- 
zuserăm în planul de pro
ducție. Dar realizări de sea
mă avem la toate fermele. 
O contribuție însemnată la 
obținerea succeselor în zoo
tehnie au adus-o tinerii, 
fiindcă cei mai mulți dintre 
îngrijitori sînt tineri. Din 
31 de zootehniști, 18 sînt 
băieți pe care ni i-a reco
mandat organizația U.T.M.

Cum și ce au făcut ei ? 
Pentru a afla, și-au spus 
organizatorii acestui schimb 
de experiență, cel mai bine 
e să-i vizităm la locurile 
lor de muncă. Participanții 
la consfătuire s-au urcat în 
căruțe, în autocamioane și 
au pornit-o spre marginea 
satului unde se află com
plexul zootehnic din Crovu. 
Au vizitat mai întîi ferma 
de porci. Adăposturi noi, 
ieftine — bine îngrijite, la 
construcția cărora localnicii 
au folosit pe scară largă 
resursele locale. Se opresc 
la maternitatea de scroafe. 
Explicațiile le dă doctorul 
veterinar, Maxim Nicolae :

— Nu aplicăm monta 
decît la scrofițe care ating 
greutatea de 90 kg. De ce ? 
Pentru ca odată ce devin 
mame, să aibă capacitatea 
de alăptare. Monta se face 
de doua ori pe an. Din a 
doua jumătate a lunii mar
tie, încep fătările. Acordăm

multi griji purceilor. In 
primele zile le dăm boabe 
prăjite pentru formarea gu
rii și a stomacului. De la 7 
zile în sus le administrăm 
uruială. Pe urmă, trecem la 
furajarea umedă. înțărcarea 
o facem la cel puțin 9 kg. 
Odată pornit purcelul bine, 
merge bine și în materni
tate și în îngrășătorie.

Atrage atenția vizitatori
lor un nou tip de construc
ție zootehnică. E vorba de 
un complex de preparare și 
păstrare a furajelor care a- 
sigură hrana pentru 300 
capete de animale. Se face 
un popas la ferma de pi
sări, după aceea altul la 
grajdul cu tineretul taurin. 
Pretutindeni — ordine, cu
rățenie, tineri îngrijitori in 
halate albe. Oaspeții se în
trețin eu îngrijitorii, cerce
tează cu atenție animalele. 
Doctorul veterinar își conti
nuă explicațiile :

— Capacitatea de pro
ducție a vacilor depinde de 
felul cum crești tineretul 
taurin, cum îngrijești ju- 
nincile. De aceea, noi al
cătuim loturi de juninci pe 
care le dăm unor îngrijitori 
noi pentru ca aceștia să le 
formeze după mîna lor. Ca 
hrană, le dăm multe furaje 
tocate. Unii susțin că vițeii 
nu consumă bine tocătura. 
Depinde cum le-o dai. Noi 
o dăm saramurată. Dar, mai 
întîi, hrana o ținem 24 de 
ore la o temperatură de 70 
de grade ca să se producă 
dospirea. In felul acesta ani
malul consumă cu mai mul
tă plăcere furajele tocate...

Lucrurile se întipăresc 
mai bine în minte atunci 
cînd vezi practic cum se 
face o treabă sau alta. De 
aceea, la secția Ziduri, s-a 
organizat o demonstrație 
practică privind executarea 
mulsului și igiena lui. De
monstranții ? Marin Tănase 
de la Florești și Marin Tu-

VASILE CĂBULEA

(Continuare 
In pag. a IV-a)

Răspunzînd cu plăcere 
gămintea Comitetului interna
țional de pregătire al Conferinței 
internaționale a tineretului și 
studenților pentru dezarmare, 
pace și independență națională, 
doresc să adresez 
călduros salut și 
toți participanții 
mea simpatie față 
dv.

Problemele care 
biectul dezbaterilor 1 
bleme arzătoare ale 
stre care afectează 
turor popoarelor.

Suprema garanție 
cesitate imperioasă 
greșul material și 
societății umane, este* fără în
doială. dezarmarea generală și 
totală.

Totodată, cauza păcii nu poate 
îi despărțită în zilele noastre de 
cauza independenței naționale a 
popoarelor.

Rezolvarea pozitivă a acestor 
probleme vitale depinde în bună 
măsură de poziția și contribuția 
tineretului, viitorul omenirii.

Pornind de la aceste conside
rente, Guvernul Republicii Popu
lare Romîne a supus Adunării

conferinței un 
să asigur pe 
de profunda 
de inițiativa

formează o- 
dv. sînt pro- 

epocii noa- 
destinele tu-

a păcii, ne- 
pentru pro- 
spiritual al

Generale O.N.U., încă- din 1960, 
examinarea unor măsuri pe care 
fiecare stat în parte și organiza
țiile internaționale- ar urma să 
le ia pentru promovarea în rîn- 
durile tineretului a ideilor păcii, 
respectului reciproc și înțelegerii 
între popoare. La sesiunea a 
XVIII-a a Adunării Generale 
O.N.U., împreună cu alte 25 de 
delegații, delegația romînă a pre
zentat un proiect de Declarație 
internațională în această pro
blemă care, conform hotărîrii 
adoptate, urmează să fie dezbătut 
în vederea elaborării finale la 
cea de-a XlX-a sesiune a Adu
nării Generale.

Sîntem convinși că principiile 
și idealurile înscrise în proiectul 
de Declarație prezentat la O.N.IL 
vor găsi înțelegere și aprobare 
din partea tuturor guvernelor ca 
și a organizațiilor de tineret din 
lumea întreagă. însăși conferința 
dv. constituie o manifestare a 
dorinței și a hotărîrii tineretului 
lumii de a trăi în pace, într-o 
lume fără arme și războaie, îp 
care fiecare popor să fie liber și 
egal în drepturi cu celelalte.

Urez deplin succes conferinței 
în realizarea nobilelor sale țeluri.

Pentru studenții din invățărmntul
superior fără frecvență

în a doua jumătate a 
lunii martie, studenții 
din învățămintul supe
rior fără frecvență încep 
prima sesiune de exame
ne din acest an universi
tar.

Pentru ca pregătirea 
muncitorilor, tehnicieni
lor, învățătorilor și a 
celorlalți oameni ai 
muncii care urmează a- 
ceste cursuri să se des
fășoare în condiții cit 
mai bune, Ministerul In- 
vățămîntului a organizat,

pe lingă consultațiile 
date în centrele univer
sitare, cercuri de studii 
în orașele Ploiești, Arad, 
Lugoj, Șomcuța Mare, 
Cehu Silvaniei. Cercurile 
de studii sînt îndrumate 
de cadre ale institutelor 
de învățămînt superior 
din București și din alte 
centre universitare. în 
cadrul lor au loc lecții 
de sinteză, consultații 
individuale și pe grupe, 
seminarii și aplicații 
practice de laborator.

Totodată. studenții din 
învățămintul fără frec
ventă primesc din partea 
facultăților planuri de 
învățămînt, programe de 
studii, grafice și cursuri 
litografiate, liste biblio
grafice etc.

Numărul studenților 
care urmează în acest 
an universitar cursurile 
fără frecvență este cu 
4 200 mai mare față de 
anul precedent.

(Agerpres)

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI1

Așa cum era firesc, așa cum ne aștep
tam, discuția generată de un caz particu
lar — cel care l-a constituit la un moment 
dat situația elevului Ion Pribegeanu — și-a 
lărgit treptat sfera preocupărilor, distin- 
gîndu-se acum printr-un evident caracter 
de tribună menită să înlesnească un schimb 
rodnic de păreri privind educația copiilor 
în general, să contribuie la răspîndirea 
experienței înaintate a numeroase familii, 
școli, unități de pionieri.

Atestă aceasta, în primul rînd, bogata 
corespondență pe care o primim la redac
ție și din lectura căreia ne permitem să 
reținem astăzi cîteva opinii.

încă de la început, o precizare: deși di
ferite prin problematica abordată, unele 
preocupîndu-se de relația „părinți — co
pii", altele alegîndu-și tema „școală-fami- 
lie", altele inspirîndu-se din munca instruc
torului de pionieri, toate scrisorile, luate 
în ansamblu, au o trăsătură comună: spiri
tul militant, cetățenesc, în cel mai nobil 
înțeles al cuvîntului, recomandîndu-i pe 
semnatarii lor ca pe niște oameni de azi, 
care privesc cu înaltă răspundere sarcini
le instruirii și educării tinerei noastre ge
nerații. Toate părerile formulate, fie că 
sînt rodul unei experiențe proprii, fie că 
împărtășesc o activitate educativă colecti
vă, sînt străbătute de fiorul dragostei, al 
pasiunii pentru munca de educație a copii
lor, socotesc, pe drept cuvînt, ca incompa
tibilă cu profesia lor atitudinea de nepă
sare, reamintesc importanța exemplului 
personal, al fiecărui educator în parte, sub
liniază adevărul că reușitele strădaniei

lor nu pot fi apreciate decît ca un rezultat 
al unui strîns contact între familie, școală, 
organizația comunistă a copiilor.

Edificatoare, în acest sens, este scrisoa
rea unui părinte: Cristea Panait Corespon
dentul nostru, muncitor la o întreprindere 
bîrlădeană, este tatăl a patru copii, dar 
așa cum precizează din capul locului:

ceea ce privește educația copiilor, în mare, 
pentru că trăiesc într-o societate, nu înti-o 
insulă pustie, despărțit de restul lumii. 
Nu-mi stă în fire să mă laud, dar sînt si
gur că dacă l-aș fi întîlnit pe Ion Pribe
geanu, să spunem, călătorind fără bilet în 
tren sau dormind într-o sală de așteptare, 
n-aș fi spus că treaba asta îl privește doar

RĂSPUNDERI
COMUNE

de Octav
„parcă toți copiii pe care îi întîlnesc ar fi 
ai mei. N-aș putea trece nepăsător pe lin
gă un copil pe care, de pildă, îl întîlnesc 
hoinărind pe stradă la o oră cînd ai mei 
sînt de mult în pat, n-aș putea să particip 
la școală, la o ședință cu părinții, numai 
pentru a discuta comportarea copiilor mei. 
Firește, răspund, în primul rînd, pentru co
piii mei, dar, ca cetățean, socotesc că-mi 
revine și mie o parte de răspundere în

Pancu-lați
pe controlorul de bilete, pe șeful gării ori 
pe milițian. Ea m-ar fi privit în egală mă
sură și pe mine, ca părinte, ca cetățean. 
De ce dau acest exemplu? Pentru că am 
convingerea că a fi buni părinți numai cu 
copiii noștri, nu înseamnă a face totul. Mai 
mult: calitatea de părinte, de educator, tre
buie să și-o revendice fiecare om matur. 
Dreptul la nepăsare nu-l are nimeni la 
noiu.

De aceeași părere este și profesorul di
riginte N. Dincă din Constanța. „Prima 
sarcină a mea ca diriginte — ne scrie el 
— a fost să prefac adunarea părinților ele
vilor mei intr-un puternic, colectiv educa
tiv. M-am străduit să-i obișnuiesc să vadă 
mai departe decît notele și purtarea fiilor 
lor. N-a fost ușor, dar acum am bucuria 
să văd că cei mai mulți părinți, cînd vin 
la mine, o fac pentru că îi interesează si
tuația întregii clase și astfel, adeseori, nu 
sînt eu acela care stau primul de vorbă cu 
un tată care își uită obligațiile față de co
pilul lui; asupra, acestuia acționează o opi
nie colectivă al cărei efect este întotdea
una salutar". Și mai departe: „Această ex
periență a mea de dascăl îmi impune o 
concluzie: trebuie să fim profesori cu ele
vii noștri, dar și cu părinții lor. Meseria 
de părinte se învață» Cînd o faci „după 
ureche11, prinzînd lucrurile „din zbor", nu 
iese mare lucru. $i cine oare sînt chemați 
primii ca să-i învețe aceasta pe părinți 
dacă nu noi, profesorii? Avem nenumărate 
posibilități. Trebuie doar să le folosim".

Viorica Brăftăleanu, muncitoare la fa
brica „7 Noiembrie", Ghimbav, Brașov, 
continuă ideea profesorului Dincă, răspun- 
zîndu-și la întrebarea: „de ce oare, cunos- 
cîndu-i situația de acasă a lui Ion Pribe
geanu, școala n-a izbutit să facă mai mult 
pentru el?" „Pentru că școala n-a folosit 
toate mijloacele care îi stau la dispozi
ție...", n-a văzut în legătura ei strînsă cu 
familia principala cheie .a succeselor. To-

(Continuare in pag. a II-a)



La crescătoria de păsări de

cești, raionul Tîrgoviște, se

servește masa.

la Combinatul avicol Doi-

(Urmare din pag. I)

DISCURI NOI Jose Sua- 
din filmele

actriță 
am văzut-o 
„Cu toții

Sensibil atașat unor 
lucrări de aseme
nea factură, Valentin 
Gheorghiu se dăruie 
partiturilor lui Men-

Foto Haber’4

RĂSPUNDERI
COMUNE

varășa Brăftăleanu se mai întreabă dacă 
situația în care ajunsese Ion nu putea fi 
evitată prin antrenarea, de către școală în 
discutarea comportării soților Pribegeanu, 
a tovarășilor de muncă ai acestora. Nici 
acum răspunsul ei nu lasă nici o portiță 
pentru dubii: e convinsă că școala ar fi 
primit un sprijin important, că în mod si
gur aceasta ar fi fost o metodă bună, pro
prie școlii, dar din păcate nefolosită în ca
zul respectiv.

în legătură cu aceeași problemă-cheie 
— relația „familie-școală" — oferă un bo
gat material de dezbatere corespondențele 
semnate de profesorul Petre Sandu din 
București, Roșea Didina din Galați, Ion Po
pescu, învățător, comuna Horodnic, regiu
nea Suceava, maiorul Dragu din Timișoara, 
învățătorul Constantin Stănescu din Băr- 
cănești, regiunea București, Iosif Gorunes- 
cu din Medgidia și mulți alții. Cei pe care 
i-am numit privesc chestiunea colaborării 
între școală și familie ca o „activitate per
manentă — expresia le este comună — din 
care sînt excluse atît perioadele de lînce- 
zeală cît și cele de asalt". Ei consideră șe
dințele cu părinții la școală, lectoratele or
ganizate de școală cu părinții, drept meto
de de lucru deosebit de valoroase dar care 
nu pot înlocui contactul permanent al fa
miliei cu profesorii diriginți, vizitele cît 
mai dese făcute de aceștia din urmă acasă 
la elevii lor, prezența părinților la școală 
nu numai atunci cînd sînt chemați „pen
tru că s-a întîmplat ceva“. „Ceva se în- 
tîmplă în fiecare zi“ — scrie tovarășul 
I. Dragu — „și acest ceva poate fi, desi
gur, np numai neplăcut, ci chiar foarte 
măgulitor pentru părinți. Activitatea șco
lară a copiilor noștri, prin caracterul ei 
zilnic, ne cere ca și controlul ei să nu fie 
sporadic. Aflînd la școală despre fiul sau 
fiica noastră că dă dovadă de aplicații deo
sebite la o materie, ne va folosi mult pen
tru a ști cum să-i dezvoltăm și noi, acasă, 
această aplicație. Sînt părinți care invocă 
lipsa lor de timp atunci cînd li se repro
șează că a trecut o bună bucată de vreme 
de cînd n-au mai dat pe la școală. S-ar 
putea, într-adevăr, ca unii să nu găsească 
timp pentru o ședință de mai multe ore, 
dar nu-mi pot imagina un om atît de ocu
pat incit să nu-și găsească vreme, măcar 
odată pe săptămînă, să treacă pe la școa
lă, să ia contact cu dirigintele copilului 
său. La acele ședințe cu părinții care du
rează ore și ore în șir se ajunge tocmai 
pentru că nu e folosit în permanență con
tactul direct, operativ, între școală și fa
milie”. Din punctul de vedere al diriginte
lui, aceeași idee o reia profesorul Petre 
Sandu: „Am cunoscut un diriginte care cu
noștea casele elevilor săi așa cum își cu
noștea propria casă. Era în stare să-ți des
crie cu lux de amănunte pînă și așezarea 
mobilelor în camerele elevilor săi, să-ți ci-

'><' teze LiHurile. cărților din bibliotecile aces- uumecoaș^ corespondență primită pină a-
tora... Nu întîmplător clasa de care râs- .cum-cit și din cea pe care o așteptăm. în
pundea era fruntașă pe școală, nu intim- continuare, să ne sosească.

plator in clasa lui nu apăreau nici un iei 
de „cazuri**. E limpede că el nu-și vizita 
elevii pentru ca să ne amuze pe noi, co
legii, cu cunoștințele sale care mergeau 
pînă la memorarea celui mai neînsemnat 
amănunt al casei lor. Ne oier ea însă 
bun prilej de meditație „memoria” sa-, 
atesta irecvența vizitelor realizate de 
riginte in iamiliile elevilor săi — și în 
timă instanță irumoasele rezultate obținu
te cu clasa sa".

O altă latură a aceleiași probleme face 
obiectul scrisorii tovarășului Iosif Goru- 
nescu din Medgidia. El vede în „ajutorul 
gospodăresc* dat de către părinți școlii „un 
însemnat factor educativ". Cităm cîteva 
rînduri din corespondența sa: „Venind în 
ajutorul școlii chiar prin unele lucruri mă
runte, cum ar ii repararea unei bănci, a 
unei clanțe, realizăm mai mult decît o 
economie; spunem și prin aceste lucruri 
mărunte copiilor noștri că nu ne este și nu 
ne poate ii indiierentă școala lor, îi învă
țăm s-o respecte mai mult — și de ce 
n-am recunoaște — astfel ne legăm și noi 
mai mult de ea. îți este întotdeauna mai 
drag parcul din capătul străzii, pentru că 
în el ai sădit și tu un pom, ai stropit și tu 
un strat de ilori..." Și în continuare: „Fă
cînd parte din comitetul de părinți al șco
lii la care învață fiica mea Eugenia, di
rectorul ne-a supus spre aprobare niște 
cheltuieli. Cîțiva dintre părinți ne-am opus 
nu pentru că ele nu erau judicioase — era 
vorba de cumpărarea unor materiale di
dactice necesare — ci pentru că, angajîn- 
du-ne să confecționăm noi aceste mate
riale, le-am ii iăcut mai... „irumoase**. Mâ 
înțelegeți ? Chiar dacă din punct de vedere 
al măiestriei tehnice nu ne-am fi putut în
trece cu meșterii întreprinderilor de ma
terial didactic, lucrate de noi primeau un 
plus de frumusețe morală care nu ar fi scă
pat ochilor atenți ai copiilor noștri. Și 
chiar așa s-a întîmplat. Copiii se poartă 
cu stativele construite de noi din lemn cu 
o grijă mai mare decît cea de care dau 
dovadă în fața eprubetelor de sticlă pentru 
care sînt necesare stativele... Ei înțeleg că 
le-am făcut cu dragoste pentru școală și 
că ținem să le transmitem și lor această 
dragoste. Iată cum și niște lucruri, în apa
rență simple, se prefac în probleme im
portante, se răsfrîng asupra educației co
piilor noștri...".

★

Ne oprim deocamdată aici cu lectura 
scrisorilor, făgăduind s-o reluăm în zilele 
următoare. Așa cum aminteam, sfera preo
cupărilor corespondenților noștri este deo. 
sebit de cuprinzătoare. Astăzi ne-am măr
ginit să dăm cuvîntul doar cîtorva din cei 
care s-au înscris la discuție și, în mod spe
cial, celor care au ridicat problema 
laborării dintre școală și familie, 
face loc însă în coloanele ziarului tuturor 
chestiunilor de interes general privind 
educația copiilor — așa cum reies ele din

Foto : AGERPRES

Toast de primăvară
Aici, pe schele, aerul e tare
Și prinzi puteri și aripi cînd îl guști. 
Un gest să faci și norii de pe zare 
Devin mai transparent și mai înguști.

E-o insulă aici de primăvară 
Țîșnită drept în albul peisaj 
Și clipe ard de-atingerea ușoară 
Cu zîmbeiul, către un nou etaj.

Mișcările, privirile consumă 
Același puls și foc interior ; 
Mortarul, cărămida, se-mpreună , 
Urmînd aceeași linie de zbor.

Ecouri repetate și egale
Pătrund în jur zăpezile și gerul. 
Același gest prelung de macarale 
Primește mîngîiere, zilnic, cerul.

O lume e aici de ritmuri calde, 
De colorate zîmbete arzînd — 
Și e lumină multă să se scalde 
în ea aripa fiecărui gînd.

ION DAVIDEANU

Drum bun spre primăvară pămîntului, drum bun l 
Semințelor, spre fructe, prielnic vînt și soare; 
Devine grea lumina de seve, de pe-acum 
Tăiată și întoarsă sub brazde, de tractoare.

V-aud, foșniri de frunze, vers dulce, de nervuri 
Voi, sărbători de-o clipă continuu repetate. 
Ieșind de după nouri precum din vechi gravuri, 
E soarele — emblema recoltelor bogate.

Drum bun spre primăvară pămîntului, drum bun, 
Fîntîni cu apă dulce, drum bun în spre ulcioare. 
Vibrînd trei anotimpuri trăiesc aevea acum 
Solemna și masiva naturii debarcare.

Drum bun spre primăvară, acestor brațe tari 
Și piepturilor cu timpul mai mult contemporane I 
E-un anotimp prin care, pămîntule, tresari 
Și treci pe sub cupole de seceri și ciocane.

FLORIN COSTINE8CU

A

In mină
Minerii — aduc cu ei în abataje
Aerul proaspăt al dimineții 
îmbibat de miresmele pădurilor.
Și poartă-n priviri, ca pe-o făclie,
Imaginea orașului tînăr 
Desfășurat sub cupolele bolții.
Cînd pornesc dansul ritmat al pickhamereior 
Fețele lor se încarcă de soare. 
Inimile bat peste stîncîle negre 
Repetînd pulsul grăbit al timpului 
Tn zborul lui generos peste țară.»

ION SEGĂRCEANL

lui Valentin Gheorghiu
După imprimarea u- 

nuia din celebrele con
certe mozartiene, Va
lentin Gheorghiu și 
orchestra Radiotelevi- 
ziunii dirijată de un 
reputat șef de orches
tră elvețian — R. 
Schumacher, oferă pu
blicului nostru prin in
termediul Casei de 
discuri „Electrecord", 
alte două lucrări care 
au făcut epocă în is
toria literaturii pianis
tice : — concertul nr. 1 
a Iui Mendelssohn- 
Bartholdy și Variațiu- 
nile simfonice ale lui 
C. Franck.

delssohn și Franck cu 
ardoarea unui pasionat 
îndrăgostit de lumea 
romanticilor.

Strălucitor în primul 
Allegro al concertului

lui Mendelssohn, pro. 
fund, meditativ. în A- 
dagioul concertului pe 
drept cuvînt socotit un 
tulburător „Cîntec fără 
cuvinte", construind, 
mai bine zi&' „organi* 
zînd" cu forță, imp re* 
sionanta arhitectură a 
Variațiilor, Valentin 
Gheorghiu desfășoară 
o artă de înaltă ținu
tă, care va impune de
sigur curînd discul nu 
numai în țară cî și în 
multe din țările lumii 
în care pianistul romîn 
este cunoscut,

Seară literară la clubul Uzinelor 
'.Progresul" din Brăila. Citește 

eleva Rodica Criscov

Șeherezada — film pentru 
ecran panoramic: Patria (8,30: 
11; 13,30; 16,15; 19; 21,30). Lo
cotenent Cristina: Republica 
(9,15; 11,15; 13,15; 15,15; 17; 19; 
21), București (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21), Excelsior (9; 11; 13; 
15; 17,15; 19,30), Gri vița (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Cas
cada diavolului: Carpați (10; 
12; 14; 16), Victoria (10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Bu- 
cegi (10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30), Aurora (10; 12; 14;
16; 18,15; 20,30). Floreasca
(16; 18,15; 20,30). Pași spre 
lună: Central (10,30; 12,30; 
14,30; 16,30 ; 18.30; 20,30), Tomis 
(10; 11,45; 13,30; 16; 18; 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; 15,30; 
17,45; 20). Omul cu ricșa — 
cinemascop : Festival (9; 11,15;

16,15; 18,45; 21,15), Fe
roviar (10; 12,30; 15; 17,45;
20,30). Hoțul din San Maren
go : 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
tru copii: Doina (orele 10). Pi
sica de mare: Doina (11,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Cînd 
comedia era rege; Lemnul de 
rezonanță; Electronicus: Tim
puri Noi (de la orele 10 la ore
le 17 rulează în continuare;
19; 21). Era noapte la Roma

(ambele serii): Giulești (10,15; 
13; 16; 19), Flamura (10; 13; 
16,15; 19,30). Scrisoare de la o 
necunoscută: Cultural (15; 17; 
19; 21). Tudor — cinemascop 
(ambele serii): Dacia (9,30; 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- 
tou: 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). Nu-i 
loc pentru al treilea: Volga 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30).

Este un film de aventuri, aim d. 
surprize pentru spectatori.

Regia aparține lui Zoltân Vâr. 
konyi, cunoscut atît ca regizor cît 
și ca actor.

Pe Eva Ruttkai și Pâger Antal 
i-am mal văzut, împreună, în „Ido
lul de sare® și „Povestea unei 
nopți stranii".

Spectatorii vor putea viziona ți 
filmul documentar „Liniște", pro
ducție’ a studioului „Al. Sahia®.

Scano Boa44

Scano Boa este un sat de pes
cari de pe valea Padului din Italia. 
Aci se petrece acțiunea filmului cu 
același nume, coproducție italo-tpa. 
niolă.

Regia filmului este semnată de 
Renato Dall'Ara, coautor al scena
riului.

Rolul principal feminin este in
terpretat de cunoscuta 
Caria Gravina pe care 
de curînd în filmul 
acasă".

Alt interpret, actorul
rez ne este cunoscut___ _____
„Strada mare" și „Magistratul".

In completarea filmului rulează 
documentarul „Oameni si măști", 
producție a studioului „Al. Sahia“.-

Renul alb”

Cinematografia finlandeză se 
prezintă pe ecranele noastre cu 
acest film, care reînvie o veche 
legendă laponă.

Regia aparține Iui Erik Blomberg 
care este și coautor al scenariului, 

în rolurile principale : Mirjami 
Kuosmanen și Kalervo Nissilă. 

în completare, rulează documen
tarul „Prin muzeul de Artă al 
R.P.R. „Galeria Națională". O pro
ducție a studioului „Al. Sahia".

★
Săptămînă viitoare cinematogra

ful „Timpuri Noi" va găzdui un 
nou program de filme documentare 
compus din „Ochii orașului meu", 
„Orchestra ultrasunetelor'*. „Co
moara", „Liniște", și „Fotbal pe 
glob", producții ale studioului de 
filme documentare „Al. Sahia".

I n zilele de 22—23 
februarie, s-au 
desfășurat la Plo
iești, lucrările 
Conferinței Orga
nizației regionale 
a U.T.M. Intr-o

atmosferă de optimism tine
resc, cei aproape 1000 de de
legați și invitați au analizat 
cu multă răspundere activita
tea utemiștilor din regiune în 
ultimii doi ani, relevînd expe
riența bună dobîndită de orga
nizațiile U.T.M., făcînd pro
puneri și luîndu-și angaja
mente însufletitoare pentru ac
tivitatea viitoare.

Regiunea Ploiești este una 
dintre cele mai frumoase, o 
regiune care posedă multe bo
gății naturale și care, ca ur
mare a politicii economice a 
partidului nostru, și-a dezvol
tat o puternică industrie, o a- 
gricultură înfloritoare. Aproa
pe nu există colț al regiunii, 
unde să nu fi avut loc. în anii 
noștri, prefaceri esențiale. La 
obținerea acestor succese o în
semnată contribuție au adus-o 
tinerii, mobilizați de organiza
țiile U.T.M.

Aducînd conferinței salutul 
Comitetului regional de partid, 
tovarășul DUMITRU BALA- 
LIA, prim-secretar al Comi-

K REGIUNII
tetului regional de partid Plo
iești, spunea : „Comuniștii, oa
menii care se preocupă cu atît 
de părintească grijă de educa
ția și creșterea generației ti
nere. felicită sutele de mii de 
tineri pentru munca rodnică 
desfășurată de organizațiile 
U.T.M., sub conducerea orga
nizațiilor de partid. — pentru 
antrenarea tineretului la înde
plinirea sarcinilor de plan în 
industrie, agricultură, la dife
rite acțiuni social-culturale.

Biroul comitetului regional 
de partid, a arătat în conti
nuare tovarășul Dumitru Bala- 
lia, apreciază că organizația 
regională U.T.M. a desfășurat 
o muncă politică și organiza
torică concretă și competentă. 
Ea a devenit mai puternică, 
s-a legat mai strîns de masele 
de tineret, care o urmează cu 
încredere în toate acțiunile.

Ne exprimăm convingerea, a 
spus vorbitorul, că puternica 
noastră organizație regionala 
U.T.M. care numără peste 
191 000 de membri va mobiliza 
și de acum înainte întregul ti
neret din regiune la îndepli
nirea sarcinilor trasate de 
partid și va îndreptăți prin 
munca sa plină de elan crea

tor încrederea care i se 
cordă".

a-

Experiența bună, 
larg generalizată

Așa cum se arăta in darea 
de seamă prezentată de tov. 
TOMA CÎRSTOAIE, prim-se
cretar al comitetului regional 
U.T.M., sub conducerea și în
drumarea permanentă a Comi
tetului regional de partid, Co
mitetul regional U.T.M. Plo
iești a acordat în această pe
rioadă o deosebită atenție mo
bilizării utemiștilor și a între
gului tineret, alături de ceilalți 
oameni ai muncii, la înfăptu
irea sarcinilor economice.

In anul care a trecut, din 
rîndul tinerilor muncitori, in
gineri și tehnicieni, care au 
fost antrenați în întrecerea so
cialistă. un număr de 13 430 
au fost declarați evidențiați 
în întrecerea socialistă. O ex
periență bună în această di
recție au obținut-o comitetele 
raionale U.T.M. Cîmpina. Plo
iești și Comitetul orășenesc 
U.T.M. Ploiești, care. în cola
borare cu consiliile locale sin
dicale, urmăresc permanent 
participarea tinerilor la între
cerea socialistă, se preocupă 

de îndeplinirea angajamente
lor luate.

In atenția participanților la 
conferință a stat discutarea 
metodelor celor mai bune fo
losite de organizațiile U.T.M. 
în acest scop. O atenție deo
sebită, de pildă, s-a acordat 
în anul care a trecut de către 

Conferința Organizației
regionale Ploiești

a U. T. M.
organizația regională U.T.M. 
punerii în funcțiune a obiecti
velor industriale aflate în 
construcție.

Tinerii constructori ploie- 
șteni au realizat lucrări de 
bună calitate la Combinatul 
petrochimic Brazi, Uzina de 
detergenți Ploiești, Rafinăria 
Ploiești-Sud, la Fabrica de 
oxigen din Ploiești etc. „Or
ganizația noastră, sublinia în 
cuvîntul său tovarășul IVAN 
BURADA, forjor la Combina

tul petrochimic Brazi, se mîn- 
drește cu tineri ca Nicolae 
Băltărețu, Constantin Găităna- 
ru, Nicolae Hîrjoabă, Constan
tin Enache și mulți alții, care 
de mai bine de 6 ani lucrează 
pe șantier, își îndeplinesc cu 
maximum de disciplină, cu e- 
xigență și cu multă pricepere 
sarcinile profesionale. Pentru 
aceste merite ei au fost deco
rați de către Consiliul de Stat 
al R.P.R.; alți 18 tineri de pe 
șantier au primit Diploma de 
Onoare a C.C. al U.T.M.".

în întreaga regiune, în anul 
1963 au fost cuprinși la cursu
rile de ridicare a calificării 
peste 31 500 de tineri care se 
străduiesc zi de zi să-și însu
șească și să aplice în practică 
noțiunile predate.

O bună experiență au obți
nut în acest sens organizațiile 
U.T.M. de -la Uzina mecanică 
Sinaia, care desfășoară o acti
vitate multilaterală privind 
antrenarea tineretului la cursu
rile de ridicare a calificării, 

la citirea și studierea atentă 
a cărților tehnice, la concursu
rile „Cine știe, cîștigă“ organi
zate pe tema cunoașterii pro
fesiei etc. O mare atenție 
s-a acordat mobilizării tineri
lor la aceste acțiuni. In felul 
acesta, anul trecut, au fost an
trenați în procesul de ridicare 
a calificării aproape toți tine- 
nerii. Numai la concursurile pe 
meserii au participat 670 tineri 
din cei 843 cîți lucrează în 
uzină.

Luînd cuvîntul în conferință, 
tovarășul BUCUR ION, prim 
secretar al Comitetului raio
nal U.T.M. Cîmpina, a sub
liniat faptul că experiența 
bună a organizațiilor U.T.M. 
de la Uzina din Sinaia a fost 
generalizată în toate între
prinderile din raion.

In centrul dezbaterilor con
ferinței a stat continua îmbu
nătățire a activității organiza
țiilor U.T.M. din întreprinde
rile petroliere, ramură speci
fică regiunii Ploiești. VICTOR 
PUȘCAȘU, secretarul comite
tului U.T.M. de la schela Bol
dești, PANAIT VIRGIL, de la 
Rafinăria Ploiești-Sud și alți 
vorbitori au insistat asupra 
importanței antrenării tinere
tului din întreprinderile petro
liere la folosirea metodelor 
celor mai moderne de lucru 
în schele și rafinării.

în același timp, tovarășii 
NEAMȚU ION de la Uzina 
„1 Mai", ing. GHEORGHE 
DESPAN de la I. F. Mîneciu, 
VOICU FLOREA de la Schela 
Cîmpina, ing. ION RANTE de 
la mina Filipești de Pădure, au 
arătat că întărirea disciplinei 
în producție a tinerilor din 
întreprinderile unde ei lucrea
ză, continuă să constituie o 
preocupare a organizațiilor 
U.T.M. și de acum înainte. 
Conferința a recomandat orga
nizațiilor U.T.M. de la Fa
brica de geamuri Scăeni, Uzi
na 2 Ploiești, Fabrica de ci
ment Fieni, întreprinderile fo
restiere Cîmpina și Sinaia, (în
treprinderi care anul trecut 
nu și-au realizat sarcinile de 
producție), să ia măsuri con
crete pentru întărirea discipli
nei, pentru respectarea norme
lor tehnice și tehnologice.

Conferința a dezbătut 
larg și problemele legate 
participarea tinerilor de 
sate la rezolvarea sarcinilor 

pe 
de 
la

de sporire a producției agri
cole vegetale și animale.

Cu toate condițiile climatice 
nefavorabile — consemna da
rea de seamă prezentată — da
torită ajutorului acordat de 
stat, a aplicării regulilor agro
tehnice înaintate, a hărniciei 
colectiviștilor, în anul 1963 pe 
ogoarele regiunii Ploiești s-au 
realizat cu 105 000 tone mai 
mult grîu și porumb decît în 
1962. Printre alte măsuri luate 
în acest scop organele și or
ganizațiile U.T.M. au mobili
zat la învățămîntul agrozoo
tehnic peste 21700 tineri, iar 
la ciclurile de conferințe agro
zootehnice peste 30 000 de ti
neri. Conferința a apreciat mo
dul în care comitetele raio
nale U.T.M. Buzău, Rm. Sărat 
și Mizil, s-au ocupat de mun
ca cu tinerii de la sate.

Prin muncă patriotică, tine
rii de la sate au contribuit la 
fertilizarea solului, la redarea 
de noi terenuri agriculturii. 
Numai în anul 1963, tinerii au 
contribuit la transportarea și 
la încorporarea în sol a 264 000 
tone îngrășăminte naturale, 
la redarea circuitului agricol 
a 2 056 ha, care au adus veni
turi mari gospodăriilor colec
tive.

„Țin să remarc, spunea în 
cuvîntul său tovarășul ION 
COVRIG, prim-secretar al ra
ionului U.T.M. Ploiești, că or
ganizațiile noastre U.T.M. au 
avut permanent în centrul a- 
tenției sarcina de a recruta și 
recomanda pentru sectoarele 
de activitate principale ale 
gospodăriei — în sectorul zoo
tehnic, legumicol, al culturi
lor de cîmp etc. — pe cei mai 
buni tineri".

Harnicii tineri muncitori din 
gospodăriile de stat, din 
S.M.T.-urile regiunii au obți
nut rezultate tot așa de bune 
în îndeplinirea sarcinilor de 
producție. în 1963. gospodării
le de stat au realizat o pro- 

ductie medie la hectar de 
2 120 kg grîu, 2 850 kg po
rumb. 1 600 kg floarea-soare- 
lui.

..Ne mîndrim ca la aceste 
realizări am contribuit și noi" 
— spuneau în conferință tineri 
ca ELENA CUCU, de la G.A.S. 
Drăgănești, sau IVAN GH., 
tractorist la S.M.T. Smeeni. 
Grija tinerilor din G.A.S.-uri 
a fost, pe lingă obținerea unor 
recolte sporite de cereale, spo
rirea producției de carne, lap
te și ouă. Brigada condusă de 
tovarășa Elena Cucu, orga
nized bine munca, îngrijind 
rațional animalele a obținut în 
1963 o producție de 30 000 litri 
de lapte peste sarcina de plan, 
„în munca noastră, spunea 
tovarășa Cucu. mai este însă 
mult loc pentru mai mult, pen
tru mai bine". Utemistele din 
această brigadă s-au angajat 
ca în 1964 să dea peste plan 
6 000 kg de carne și 3 vagoa
ne de lapte".

Conferința a recomandat or
ganizațiilor U.T.M. de la sate 
să acorde o și mai mare aten
ție mobilizării tinerilor din 
G.A.S., G.A.C., S.M.T., să exe
cute lucrări de bună calitate, 
pe baza cunoașterii îndrumă
rilor științei.

La baza succeselor 
— munca educativă

Pe bună dreptate, majorita
tea participanților la discuții 
au subliniat faptul că la baza 
succeselor obținute de organi
zațiile U.T.M. stă munca edu
cativă desfășurată în rîndul ti
nerilor.

Comitetul regional, comite
tele raionale și orășenești și 
majoritatea organizațiilor de 
bază U.T.M. au acordat șl a- 
cordă o mare atenție desfășu»
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in orașul nostru. 
”1 1 In vederea acestui

eveniment tinerii 
de la Uzina Poiana Cîmpina 
iu început pregătirile din 
vreme. Ea-perienfa acumulată 
cu ocazm Spartachiadei de 
iarnă a tineretului a dat po
sibilitate comitetului U.T.M. 
al uzinei ca, în colabora
re cu asociația sportivă, să 
rreacă la acțiunile de pre
gătire chiar i mediat dupăoui de tizen
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Ore de studiu la Combinatul chimic — Borzești (aspect de la hfMiofciai

ncep întrecerile Spartachiadei 
Republicane. O invitație pen
tru fiecare tânăr de a-și mă
sura forțele în cea mai importan
tă competiție de masă închinată 
celei de-a XX-a aniversări a Eli
berării patriei. îmi reamintesc 

tot așa, într-o asemenea întrecere.adesea că
am făcut și eu primii pași pe drumul care 
mi-a dăruit marile satisfacții ale recordurilor 
mondiale și cuceririi medaliei de aur. de 
campioană olimpică.

Am întîlnit în acest capricios februarie 
mulți, foarte mulți tineri pregătindu-se cu 
asiduitate în vederea primelor concursuri. 
Este un indiciu că întrecerile Spartachiadei 
vor cunoaște, din primele zile, o largă partici
pare și, ceea ce este la fel de important, o 
preocupare susținută pentru nivelul tehnic al 
întrecerilor.

îmi vin în minte citeva lucruri care cred că 
vor fi folositoare tinerilor participanți...

Mai întii, îndemnul de a schimba locul 
obișnuit din tribună, cu cel de pe stadion! 
Așadar, o invitație la învingerea primului 
obstacol, de multe ori și cel mai greu, care 
ține încă mulți tineri departe de activitatea 
sportivă. Există o oarecare teamă,. pentru 
mulți, că debutul va însemna un insucces 
Dar acest insucces nu există pentru că. din
colo de rezultat, de locul obținut în clasamen
tele întrecerii, ceea ce contează cel mai mult 
este „tonicul* puternic, care dă organismului 
mai multă vigoare, mai multă forță, mai mul
tă putere de muncă și de învățătură.

Spartachiada Republicană oferă unor largi 
mase de tineri și tinere posibilitatea să facă 
primii pași în sport, să se afirme într-o ra
mură sportivă sau alta, să învețe de la cei 
cu mai multă experiență. Fiecare dintre 
competițiile de masă desfășurate până acum 
S-a încheiat, pe lînga alte succese, și cu des
coperirea multor tineri talent ați. promovat:, 
mai apoi, în diferite loturi republicane, ir. e- 
chipele reprezentative. Amploarea ediție: 
inaugurale a Spartachiadei Reoubl'.cane mă 
face să fiu sigură că numele multor tineri în
cepători, din diferite regiuni ale t&rii. VOT 
adăuga curînd celor ale fruntașilor sportulu: 
nostru. $i, deși s-ar părea că e încă prea de
vreme, cred că se va putea asigura astfel 
„schimbul de mîine" care va reprezenta culo
rile patriei în întrecerile olimpice din anul 
1968, de la Mexico Citty.

Dar, piuă atunci, să ne îndrep'-ăm privirea 
spre întrecerile care încep astăzi, in întreaga 
țară. Să dorim tuturor part ici pan ților succese 
cît mai frumoase, să-i ajutăm in continuare 
in pregătirea lor, sâ-i facem prieteni din ce 
in ce mai buni cu stadionul, cu mișcare^ in 
aer liber !

r

rării învățămîntului politic 
U.T.M. în prezent, sînt cu
prinși în cercuri politice și la 
ciclurile de conferințe peste 
95 000 de tineri, iar 16 200 din
tre cei mai buni tineri parti
cipă la învățămîntul de partid. 
Organele și organizațiile 
U.T.M. au acordat o mai mare 
atenție asigurării unui conți
nut bogat și unei eficacități 
mai mari învățămîntului poli
tic, legării acestuia de viață, 
de munca și preocupările ti
neretului, de realizarea sarci
nilor în industrie și agricultu
ră, în instituții, de însușirea 
științei și culturii.

In conferință s-a vorbit des
pre inițiativa organizației 
U.T.M. de la I.S.C.M.-Brazi de 
a organiza în mod instructiv 
timpul liber al tinerilor; timpul 
pe care tinerii îl petrec în 
căminul muncitoresc e folosit 
deseori pentru lectura unui 
fragment de carte, a unei po
vestiri pentru o discuție pe 
teme ateist-științifice sau pen
tru audiții muzicale. în felul a- 
cesta. arăta tovarășul IVAN 
BURADA, am reușit să facem 
ca disciplina în muncă să fie 
mai bună, tinerii înțeleg mai 
bine de ce trebuie să respec
te programul de lucru, să în
vețe etc.

Despre perseverență, dar și 
despre o muncă atentă cu fie
care tînăr au vorbit și tovară
șii SOFIA MAGDALENA, se
cretara U.T.M. a întreprinderii 
textile „Bucegi“ din Pucioasa, 
DAN BUJOR, secretarul orga
nizației U.T.M. de la Grupul 
școlar petrol-chimie din Cîm
pina, ELENA CUCU, brigadie
ră în . G.A.S. Drăgănești și 
mulți alții. „Noi. spunea to
varășa Cucu, am observat că 
unele abateri de la disciplină 
ale tinerilor îngrijitori de a- 
nimale se datorau și faptului 
că ei plecau la anumite ac
țiuni distractive organizate în 
altă parte. Intr-adevăr, noi nu

ne preocupasem de acest lu
cru. Am luat măsuri ca tinerii 
să poată să se distreze, am or
ganizat astfel activitatea cul
turală incit și tinerii de la a- 
cest sector să poată 
la activitatea de la 
cultural, la întreceri 
etc.“. Iar tovarășa
MARIA, secretara comitetului 
U.T.M. de la întreprinderea 
„Dorobanțul* Ploiești, arăta că 
o foarte mare eficientă a a- 
vut-o asupra tinerilor discuta
rea cu ei a modului cum se 
poartă în viata, în familia.

„învățătura 
nu se însușește 

de azi pe mîine...“
La lucrările Conferinței or

ganizației regionale Ploiești a 
U.T.M. au luat parte și mulți 
delegați elevi în școlile medii 
și profesionale, din satele și ra
ioanele regiunii, numeroase 
cadre didactice, au fost invi
tați tovarăși directori de școli, 
șefi ai secțiilor de învățămint.

Vorbind în fața conferinței, 
tovarășa directoare a Școlii 
medii nr. 1 din Ploiești spu
nea: „Preocuparea noastră 
esențială este să formăm la 
elevi dragostea de învățătură, 
spiritul de disciplină și aseme
nea trăsături frumoase ale 
omului societății noastre ca : 
modestia, cinstea, perseveren
ța în realizarea unor idealuri 
înalte Noi pornim în această 
acțiune de la principiul că în
vățătura, cunoștințele profun
de nu se însușesc de la o zi la 
alta, că trebuie o muncă or
ganizată din partea fiecărui 
elev, iar asta cere preocupare 
și studiu. în această privință 
organizațiile U.T.M. au un rol 
deosebit în sprijinirea cadre
lor didactice".

Cu mult interes a fost as
cultat în conferință și cuvîn- 
tul elevei URSE RODICA, 
secretara organizației U.T.M. 
de la Școala medie din Buzău.

participa 
căminul 
sportive 
simion

înce
•re. a 
de a-i moo 
sușirea temeinică a cui 
•Mnr In 
în vedCTea acestui scop 
nân în care am de/băv. 
temenea probleme: _învă 
ra — datoria patriotică a t 
rui tînăr-. -Importanța însu
șirii matematicii și fizicii".
Cum îmi iau notițe* (la cla

sele mici) etc. Comitetul U.TJt 
tine o legătură strânsă cu con - 
ducerea școlii, cu tovarășii di- 
rigmțt mobilizează elevii la 
consultații, meditații, se preo
cupă (folosind in acest scop 
gazeta de perete pe școală, 
postul utemist de control, bri
gada artistică) de combaterea 
chiulului de la ore. a indisci
plinei la lecții.

De asemenea, in Conferința 
regională U.TM. Ploiești s-a 
discutat mult despre munca de 
îndrumare a organizațiilor de 
pionieri pe care organizațiile 
U.TJ4. o desfășoară, despre 
activitatea instructorilor de 
pionieri. In această privință, 
spunea tovarășa TOXIA VIR
GINIA. delegată la conferință, 
este nevoie ca membrii noului 
comitet regional U.T.M.. mem
brii comitetelor raionale și 
orășenești U.TM. să se preo
cupe mai îndeaproape de în
drumarea acelor instructori 
care limitează activitatea or
ganizațiilor de pionieri la șe
dințe și prelucrări, să-i ajute 
să creeze pentru copii progra
me pline de fantezie, să orga
nizeze mai bine drumețiile, 
excursiile, jocurile, să le în
soțească de cîntec, de dans.

ergarjz

*
în încheierea lucrărilor Con

ferinței regionale U.T.M. Plo
iești a luat cuvântul tovarășa 
ELENA POPARAD, secretară 
a Comitetului Central al 
U.T.M.

întrecerilor Sparta- 
de iarnă. S-a în-

sport
cu numeroși prieteni

finalele 
chiadei 
ceput cu popularizarea com
petiției, a regulamentului 
Spartachiadei Republicane. Pa
ralel cu acțiunea de înscriere 
a tinerilor la disciplinele cu
prinse în spartachiada a exi
stat preocupare față de pre
gătirea materialelor sportive 
necesare ca și stabilirea locu
rilor unde se vor desfășura în
trecerile. Acum aproape toți 
tinerii uzinei sînt gata pentru 
primele întreceri. Cele măi 
îndrăgite discipline la care 
s-au înscris și cei mai mulți 
tineri sînt: tenis de masă, șah, 
tir, atletism, fotbal, volei și 
ciclism. Asociația sportivă a 
procurat materialele necesare 
și a stabilit un program precis 
de desfășurare a competițiilor 
pe zile și ore.

In uzină lucrează mulți ti
neri. Unii dintre ei încă de la 
întrecerile Spartachiadei de 
iarnă și-au manifestat dorința 
de a învăța mai bine unele 
sporturi. Comitetul U.T.M. a 
ținut seama de dorința lor și 
i-a repartizat pe lingă cei mai 
buni sportivi. Astfel, Ion Sto- 
ian și Iliuță Constantin, tineri 
muncitori la secția motoare 
și-au însușit mai bine tehnica

săriturii în lungime. De ase
menea mecanicul Datcu Ale
xandru, Constantin Badea, E- 
mil Coliba, strungari din secția 
tractoare, au învățat mai bine 
tenisul de masă. Comitetul 
U.T.M., asociația sportivă a 
uzinei se va preocupa în con
tinuare de inițierea și buna 
pregătire a începătorilor. Unor 
fete le place jocul de volei: 
Paula Filip, 
Maria
Enache Steluța, Gabî Ciocă- 
nescu au format o echipă care 
s-a antrenat în vederea par
ticipării la Spartachiada Repu
blicană. De atlfel toți tinerii 
participanți la Spartachiada 
Republicană s-au antrenat în 
aceste zile. Aceasta îndreptă
țește încrederea noastră că 
primele întreceri se vor, bucura 
de succes. Azi, 1 martie, aproa
pe toți tvnerii uzinei vor fi la 
startul Spartachiadei Republi
cane,

Iacob Atena,
Sterie, Maria. Rațiu,

AUREL CRĂCIUN 
secretar al comitetului U.T.M.

Uzina Poiana Cîmpina

VIRGIL CÎLȚAN 
responsabil sportiv 
în comitetul U.T.M.

Pi SCURT «PE scurt
• Campionatele in

ternaționale de tenis 
de masă ale Angliei 
au continuat în orașul 
Brighton cu desfășura
rea probelor indivi
duale. La simplu fe
mei, campioana romî- 
nă, Maria Alexandru, 
s-a calificat în semi
finale, învingând cu 
3—1 (21—14. M—21/ 
21—12, 21—14) pe 
Bucholz (R. F. Ger
mană). Iată și celelal
te rezultate din sfer
turile de finala • Dia
na Rowe (Anglia) — 
Lukacs (R. P. Ungară) 
3—0; Shannon (An
glia) — Fila Constan- 
nnescu (R. P. Romînă) 
3—2 (21—12, 12—21, 
zi—18, 12—21, 21— 
8) ; Foeldi R. P. Un
gară) — Beli (Anglia)
3-0.

Li simplu bărbați,

Dorin Giurgiucă a eli
minat în sferturile de 
finală pe Schoeler 
(R, F. Germană) cu 
3—o (21—14, 21—11, 
21—15;.

In optimile de fi
nală Giurgiucă l-a în
vins cu 3—1 pe engle
zul Symonds.

• Selecționata mascu
lină de handbal în 7 
a Japoniei și-a* înche
iat turneul întreprins 
în Franța, jucînd la 
Lyon cu reprezentati
va orașului. Au câști
gat handbaliștii japo
nezi cu 25-19 (12-10).

• Un reprezentant 
al Uniunii europene 
de fotbal a anunțat că 
medul dintre selec
ționata Europei și re
prezentativa Iugosla
viei, programat pentru

data de 8 aprilie 
Belgrad, ar putea

la
. . __ să

fie amînat, deoarece 
federațiile mai multor 
țări- au anunțat că 
jucătorii lor nu sînt 
disponibili în acea ț 
noadă. După o primă 
consultare a comisiei 
de £ 
propusă -***.„w«*v« 
echipă a Europei : Ia
și* 
field (Anglia), Maldini 
(Italia), Schnellinger

lia), Rivera (Italia),

Greaves (Anglia)^

Pe scenă în timpul
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Colectiviști
SUCEAVA (de la~eorespon- 

dentul nostru). — In seara 
zilei de 28 februarie a.c. din 
stația Botoșani, 600 de colecti
viști din raioanele Botoșani, 
Dorohoi și Fălticeni au plecat 
intr-o excursie organizata de 
filiala O.N.T. Carpați-Suceava

în colaborare cu consiliile a- 
gricole raionale. Colectiviștii 
vor avea posibilitatea să vizi
teze timp de două zile muzeul 
Doftana, Castelul Peleș, nu
meroase obiective industriale 
și cultural-sociale din Capi
tală.

A apărut:
Tînărul Leninist

ÎC--
e ntindrte pserioucâ — 

spmea tur ■■ița POPARAD — 
realizările :■ ^portante obținute 

senii muncii dm regi e- 
Diești. sub conducerea 
io- și organizațiilor de 

penzru continua dez
voltare și perfecționare a in 
austriei p apiculturii, a știir 
je și culturii. pe linia imbe 
nâtățirii continue a nivelului 
de viață

Rezultatele obținute de or
ganizațiile V.TX, din regiunea 
Ploiești în mobilizarea rine
lor la îndeplinirea sarcinilor 
de producție au îmbezățit ta
bloul general al activității 
Uniunii Tineretului Muncitor 
și nu întimplător în această 
perioadă C.C. al U.TM a de 
cerea* tinerilor șj organizații
lor U.T M. fruntașe din regiu
nea Ploiești 98 de Diplome de 
Onoare.

Felicitind în numele C.C. al 
U.TM. din regiunea
Ploiești, organizațiile U.T.M. 
pentru succesele obținute, to
varășa Elena Poparad a subli
niat Pe larg sarcinile care re
vin în această perioadă orga
nizațiilor U.T.M. de la orașe 
și sate.

.Sarcina principală de care 
trebuie să se preocupe și mai 
bine organizațiile U.T.M. din 
industrie și spre care este ne
cesar să fie orientată întreaga 
muncă politică, organizatorică 
trebuie să fie lupta pentru în
deplinirea ritmică a sarcinilor 
de plan la toți indicii, realiza
rea unei producții de bună ca
litate. Pentru realizarea aces
tor sarcini este nevoie ca fie
care organizație U.T.MR să 
pună în centrul atenției edu
carea tineretului prin muncă, 
să dezvolte la tineri dragostea 
de meserie, să-i îndrume ast
fel îneît, fiecare dintre tineri

□cr.'ecească prin fapte ca .e 
î dragă fabrica In care kx- 
ază*. Tovarășa Poparad a 

s-ab&iniaî necesLafea ca în 
toate întreprinderile reghzmi 
Ploiești, organizații^ U-T34- 
sâ se ocupe mai bine de pre
gătirea profesională a tinere- 

de întărirea diseptine: 
socialiși<> Membrii comitetului 
regional U.T.XL, ai cocsiteteto? 
raionale și orășenești, activiștii 
>ă ajute mai concret și conti
nuu organizațiile U.TĂL nu 
sumai la alcătuirea planurilor 
de muncă, cL maj ales, în or
ganizarea unor acțiuni concre
te privind ridicarea calificării, 
întărirea disciplinei în rindul 
tineretului

Sarcini deosebite stau în 
fața organizației regionale 
U.T M. Ploiești și în ceea ce 
privește îmbunătățirea muncii 
politice desfășurate în rindul 
tinerilor la sate. In G.AC., or
ganizațiile U.T.M. trebuie să 
pună în centrul activității dez
voltarea răspunderii tinerilor 
fața de muncă în gospodărie. 
In aceeași măsură este impor
tant ca organizațiile U.TM. să 
mobilizeze mai activ tineretul 
la îndeplinirea sarcinilor de 
producție ale gospodăriilor de 
stat, la îmbunătățirea calită
ților lucrărilor în S.M.T., la 
îmbunătățirea disciplinei în a- 
ceste întreprinderi.

Tovarășa Elena Poparad a 
subliniat faptul că una din 
condițiile importante pentru 
îndeplinirea acestor sarcini o 
constituie îmbunătățirea conti
nuă a muncii de educație și a 
muncii organizatorice desfășu
rate de U.T.M. Succesele bune 
obținute trebuie larg generali
zate. Să folosim cu mai multă 
eficacitate toate acele forme 
care stau la îndemîna organi
zației noastre pentru a trezi la 
tineri dragostea de muncă, a- 
titudinea socialistă în produc
ție, să educăm tineretul în spi
ritul sentimentelor nobile ale

patr.o’-smsuu.'ui 
combatem — ors
— manifestările moralei și 
ideologiei burgheze

aș vrea. tovarfcși. a spus 
tovarășa Poparad in Încheie
re* corintului său. să exprim 
convingerea Comitetului Cen
tral al U.TM. că. intimpinînd 
cea de a XX-a aniversare a 
eliberării patriei Organizația 
regională U.TM. Ploiești. în- 
tregul tineret din regiunea 
dumneavoastră. sub conduce
rea și îndrumarea permanentă 
a comitetului regional de par
tid, va obține succese și mai 
mari în muncă și învățătură, 
va contribui într-o măsură și 
mai mare la dezvoltarea in
dustriei. agriculturii, iși va în
suși cu mai multă perseveren
ță tainele științei și culturii*.

★
In încheiere, conferința a a- 

doptat o telegramă adresată 
C.C. al PJIJl.. tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prin 
care participants la conferință, 
in numele organizațiilor U.T3d. 
și a întregului tineret din re
giunea Ploiești au mulțumit din 
inimă Partidului Muncitoresc 
Romîn. Comitetului său Cen
tral, tuturor comuniștilor pen
tru grija părintească ce o 
poartă tineretului, pentru via
ța fericită pe care o trăiesc azi 
și s-au angajat să întâmpine 
cea de a XX-a aniversare a 
eliberării patriei cu noi suc
cese în muncă.

★

Conferința a ales noul comi
tet regional U.T.M. și comisia 
regională de revizie a U.T.M. 
Ploiești. In prima sa ședință 
plenară,
U.T.M. a ales ca prim-secretar 
pe tovarășul TOMA CÎR- 
STOAIE.

EUGEN FLORESCU 
ION TEOHARIDE

Comitetul regional
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încheierea sesiunii anuale a Institutului 

de cercetări agricole de ia Funduiea

Referatele prezentate la se
siunea anuală a Institutului de 
cercetări pentru cereale și 
plante tehnice de la Funduiea, 
încheiată sîmbătă, au sinteti
zat principalele rezultate ale 
cercetărilor efectuate în ulti
mii ani. în domeniul amelioră
rii cerealelor, au fost prezen
tați cei mai valoroși hibrizi 
dubli de porumb creați de in
stitut, în, zonele de cîmpie din 
sudul și vestul țării, în condi
ții de cultură neirigată și iri
gată. De asemenea, au fost în
fățișate rezultatele experien
țelor cu hibrizi de sorg pentru 
boabe. Tot în domeniul amelio
rării au fost caracterizate noi
le soiuri de mazăre și floarea- 
soarelui ce urmează să fie în
mulțite pentru a fi extinse în 
cultură.

In ce privește agrotehnica,

referatele susținute au tratat 
rezultatele folosirii diferitelor 
forme de îngrășăminte cu azot 
și influența spațiului de nu
triție asupra producției la hi
brizii dubli de porumb. Au fost 
expuse date privind cultura 
irigată a porumbului și a griu
lui.

Referatele susținute la se
siunea anuală au arătat de a- 
semenea, unele rezultate în do
meniul producerii semințelor 
de hibrizi dubli de porumb, 
rezistenței la ger a soiurilor de 
grîu cultivate în țara noastră, 
agrotehnicii culturii orezului și 
unor plante de nutreț, precum 
și în legătură cu unele studii 
de genetică, fiziologie, chimie 
și tehnologie, plante medicina
le și folosirea izotopilor radio
activi în agricultură.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Sîmbătă dimineața, barito

nul Nicolae Herlea, artist al 
poporului, a părăsit Bucu- 
reștiul, îndreptîndu-se spre 
New York, unde va cînta pe 
scena Operei „Metropolitan". 
El va interpreta rolurile prin
cipale din operele „Paiațe" 
(premieră a stagiunii) și „Don 
Carlos".

★

Sîmbătă seară, orchestra Fi
larmonicii de stat „George E- 
nescu“ a susținut la Studioul 
de concerte al Radioteleviziu- 
nii, un concert simfonic dirijat 
de Mircea Cristescu, avîndu-1 
ca solist pe pianistul canadian 
Malcom Troup.

Programul a cuprins Con
certul pentru orchestră de 
coarde de Ion Dumitrescu, 
Concertul în do major pentru 
pian și orchestră și Rapsodia 
spaniolă de Ravel.

Orchestra simfonică a Filar
monicii de Stat din Bacău di
rijată de Igor Ciornei, a pre
zentat sîmbătă în sala Teatru
lui de Stat din Piatra Neamț 
un concert simfonic, cu con
cursul baritonului Karel Ber
man din R.S. Cehoslovacă.

★

Filarmonica de stat din Cluj 
a prezentat sîmbătă seara, în 
sala mare a Casei universitari
lor din localitate, un concert 
simfonic, la care și-au dat con
cursul pianistele Josette și 
Yvette Roman din S.U.A. Con
certul, dirijat de Mircea Popa, 
a cuprins lucrări ale compozi
torilor Marțian Negrea — 
Rapsodia Il-a, Gershwin - 
Rapsodia albastră și Strawisny 
— Simfonia în 3 mișcări.

(Agerpres)

S-a încheiat „Luna cărții la sate"
S-a încheiat luna cărții la 

sate, care a prilejuit în întrea
ga țară, mii de manifestări : 
recenzii, prezentări de cărți și 
lecturi în grup, simpozioane și 
șezători literare, serbări ale 
cărții, concursuri, întîlniri ale 
cititorilor cu scriitori și redac
tori din edituri. In satele din 
regiunea Argeș au^avut loc 
circa 2 000 asemenea manifes
tări, iar în cele din regiunea 
București — 3 500. Au fost or
ganizate zile ale cărții politi
ce, literare și agrozootehnice, 
zile ale cărții de popularizare 
a cunoștințelor cultural-științi- 
țifice și ale cărții pentru mun
citorii forestieri. In biblioteci 
și cămine culturale, în gospo
dării agricole colective, s-au 
amenajat standuri, vitrine și 
expoziții de cărți.

O vie activitate s-a desfășu
rat în luna cărții în cele 7 000 
biblioteci sătești. în regiunea 
Crișana, de pildă, în 4 600 
cercuri de citit au avut loc, 
săptămînal, recenzii și lecturi 
colective.

Locuitorii satelor au urmă
rit cu interes concursurile pen
tru desemnarea celor mai buni 
cititori dintre colectiviști. De 
pildă, în regiunea Cluj au a- 
vut loc 40 asemenea concursuri 
în regiunea Banat 100.

Pentru luna cărții cele 730 
librării sătești, 5 800 raioane de 
librării și 28 auto-librării au 
fost aprovizionate cu circa un 
milion volume din cele mai noi 
lucrări tipărite de editurile 
noastre.

(Agerpres)

Florența:
Lucrările Conferinței 

internaționale 
a tineretului

La Florența continuă lucră
rile Conferinței internaționale 
a tineretului și studenților 
pentru dezarmare, pace și 
independență națională, la 
care participă delegații ale 
organizațiilor de tineret și 
studențești din peste 80 de 
țări. Reprezentanții Venezue- 
lei, Ceylonului, Senegalu
lui, Ghanei, Marii Britanii, 
U.R.S.S., Argentinei și ai altor 
țări, care au luat cuvîntul la 
Conferință, au subliniat că de
zarmarea și pacea au o strinsă 
legătură cu independența na
țională. Tn cuvîntările lor, di- 
feriții vorbitori au afirmat 
sprijinul țărilor lor pentru 
Tratatul cu privire la interzi
cerea experiențelor nucleare 
în trei medii și au arătat că 
trebuie continuate eforturile 
în vederea dezarmării.

La 28 februarie, președinte
lui Conferinței i-a fost înmî- 
nat mesajul adresat Conferin
ței de președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne, 
Ion Gheorghe Maurer. Mesa
jul a fost difuzat participanți- 
lor care l-au primit cu mult 
interes.

In reportajul consacrat lu
crărilor Conferinței, ziarul „U- 
nita" a relatat despre primi
rea călduroasă făcută de că
tre participant]1 mesajului a- 
dresat de președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Ro
mîne.

----- •------

Vizita făcută de ambasadorul
R. P. Romîne la Atena 

primului ministru al Greciei 
ATENA 29. — Coresponden

tul Agerpres, AI. Gheorghiu 
transmite : în ziua de 28 fe
bruarie, ambasadorul R. P. 
Romîne la Atena, Mircea Bă- 
lănescu, a făcut o vizită de 
curtoazie primului ministru al 
Greciei, Gheorghios Papan- 
dreu, căruia i-a adresat felici
tări cu ocazia constituirii nou
lui guvern pe care îl prezidea
ză. Cu acest prilej a avut loc 
o convorbire în cursul căreia 
au fost abordate probleme in- 
teresînd cele două țări. Con
vorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Deschiderea Tirului Internațional

LEIPZIG 29 — Trimisul spe
cial Agerpres C. Varvara trans- 
mine: Sîmbătă după amiază a 
avut loc la Leipzig festivitatea 
deschiderii Tîrgului Interna
țional de primăvară. Au parti
cipat peste 1 000 de oaspeți re- 
prezentînd cele 63 de țări par
ticipante la tîrg. Din partea 
R. P. Romîne participă o dele
gație condusă de ing. Constan
tin Năcuță, adjunct al mini
strului Industriei Construcții
lor de Mașini.

In cuvîntarea sa de deschi
dere, Erich Apel, vicepreședin
te al Consiliului de miniștri 
al R. D. Germane, a subliniat 
dorința R. D. Germane de a 
dezvolta relațiile economice și 
comerciale cu toate țările. El 
s-a pronunțat pentru încheie-

de la Leipzig
rea unor acorduri comerciale 
pe termen lung și pentru un 
schimb de misiuni comerciale 
cu țările din Europa occiden
tală, subliniind că „comerțul 
liber internațional dintre țări 
este în avantajul tuturor par- 
ticipanților și reprezintă, toto
dată, calea cea mai bună pen
tru asigurarea unei păci trai
nice".

Pavilionul R. P. Romîne ex
pune numeroase produse indu
striale, printre care mașini-u- 
nelte, electromotoare, mașini 
pentru prelucrarea lemnului, 
pompe și compresoare, mașini 
textile, armături și articole de 
menaj. In afară de aceasta, pe 
un teren de aproximativ 2 000 
mp sînt expuse utilaje și insta-

Dezbaterile din Consiliul de Securitate
NEW YORK 29 (Agerpres). 

— In ședința din 28 februarie 
a Consiliului ce Securitate 
primul a luat cuvîntul repre
zentantul U.R.S.S., N. T. Fe
dorenko. care a făcut o scurtă 
declarație. El a protestat îm
potriva atitudinii delegatului 
Turciei care la ședința ante
rioară a Consiliului l-a califi
cat pe ministrul afacerilor ex
terne al Ciprului drept repre
zentant al unei singure comu
nități din Cipru.

Rauf Denktash, reprezentar.- 
tantul ciprioțilcr turci, a rostit 
o cuvîntare în care a criticat 
faptul că președintele Ma
karios nu a acceptat planul 
anglo-american privitor la tri
miterea în Cipru a unor forțe 
de poliție ale N.A.T.O. Tot
odată, el a afirmat că ciprioții 
turci „nu se vor împăca nici
odată cu situația de minorita
te națională".

S. Kyprianu, ministrul^ afa
cerilor externe al Ciprului,. a 
spus în cuvîntul său că este 
necesara audierea, mai multor 
cetățeni de diferite,.naționali
tăți din Republica Cipru pen
tru restabilirea adevâruluivîn 
Consiliul de Securitate.

„Reprezentanții occidentali 
în Consiliu au redus întreaga 
problemă cipriotă la trimite
rea de forțe internaționale' în 
care sînt interesate, a spus t în 
continuare Kyprianu, uitînd

probabil că guvernul cipriot a 
adresat Consiliului de Securi
tate rugămintea concretă 
de a ocroti Ciprul de pri
mejdia unei intervenții mi
litare din partea Turciei și 
de a apăra independența 
și integritatea teritorială a 
Ciprului. Dacă Consiliul de 
Securitate își va îndeplini da
toria și va satisface rugămin
tea Ciprului, pacea pe insulă 
va fi restabilită, iar o dată cu 
restabilirea păcii nu vor fi ne
cesare forțele internaționale.

Consiliul de Securitate, a 
subliniat în încheiere Ky
prianu, trebuie să adopte o 
hotârîre care să ceară respec
tarea integrității teritoriale și 
a independenței Ciprului și 
renunțarea la folosirea forței 
împotriva lui. După aceea, for
țele O.N.U. vor putea sosi în 
Cipru.

La încheierea ședinței, re
prezentantul Uniunii Sovietice 
a cerut reprezentantului Tur- 

sâ răspundă, în sfîrșit, 
acâ guvernul sau va declara 

că va .respecta integritatea te
ritorială și- independența Ci- 
prului.

La ^această întrebare repre
zentantul Turciei a răspuns că 
guvernul său este una din 
părți garante, semnatare ale 
acordurilor privind Ciprul și 
își va îndeplini obligațiile 
asumate prin acest acord.

de primăvară

lății pentru industria petro
lieră, mașini și utilaje pentru 
construcții, tractoare și mașini 
agricole, o locomotivă electrică 
Diesel de 2 100 C.P. vagoane de 
cale ferată.

Republica Populară Romînă 
expune, de asemenea, o puter
nică și modernă instalație de 
foraj, a cărei turlă are o înăl
țime de 53 m. Instalația care 
are o greutate de 360 tone, 
poate efectua săpături pînă la 
5 000 m.

Referindu-se la exponatele 
prezentate de R. P. Romînă, 
ziarul „Neues Deutschland" 
scrie că „Romînia, unu din 
principalele țări producătoare 
,de utilaj petrolier, expune 
pentru prima oară la tîrgul 
internațional de la Leipzig a- 
ceastă instalație de foraj com
plet automatizată, care domină 
prin înălțimea di toate pavi
lioanele tir gutui".

încă de la deschiderea tîrgu- 
lui, pavilionul R. P. Romîne a 
stîrnit interesul vizitatorilor, 
bucurîndu-se de o bună apre
ciere.

TOKIO. Aspect din timpul unei demonstrații studențești pentru

dezarmare și pace

Foto: JAPAN-PRESS

RĂSFOIND

Obiectivele Conferinței 0. < fi 
pentru comerț și dezvoltare

Secretarul general al O.N.U. 
a adresat unui număr de 
122 de state din lumea în

treagă (acest număr depășește pe 
cel al membrilor O.N.U. — 113) 
invitații pentru a participa la con
ferința mondială pentru comerț și 
dezvoltare care își va desfășura 
lucrările la Geneva între 23 mar
tie și 25 iunie. Au fost, de ase
menea, invitați reprezentanții a 
numeroase organizații de specia
litate atît în cadrul O.N.U, (Agen
ția internațională pentru energia 
atomică, UNESCO, O.I.M.) cît și 
în afara acesteia.

Va fi o conferință cu adevărat 
impozantă. De doi ani de zile 
arhitecții și membrii serviciului

La Crovu

Tinerii zootehniști 
țin sfat

(Urmare din pag. I)

dorache de la Crovu. Profesorul și 
elevul. (Tudorache e cel care a a- 
plicat primul în producție aici la 
Crovu cele învățate de la Marin 
Tănase).

în timpul demonstrației, oaspeții 
află lucruri interesante de la gazde 
privind respectarea programului de 
grajd, hrănirea, monta.

— La noi, toți îngrijitorii exe
cută aceeași operație, in același 
timp : țesală odată, mulg odată, 
hrănesc odată. Ce-ar ieși dacă unul 
ar da hrană, altul ar umbla cu gă
leata ori și-ar scoate vitele la plim
bare ? Mulsul îl facem de două ori 
pe zi la vacile cu o producție sub 
io litri și de trei ori pe zi la cele 
care depășesc această producție. 
Pentru a asigura la toate vacile 
producții constante de lapte, le 
dăm o hrană consistentă, variată, 
în rații întocmite riguros științific. 
O vacă primește zilnic, în mai 
multe tainuri, un kilogram de 
concentrate, 4—3 kg finuri de lu- 
cemă, 8 kg de fibroase tocate, 2$ 
kg de siloz. Vacilor cu producții 
mari le dăm în plus 750 gr con
centrate și grăunțe.

Demonstrația s-a sfîrșit. Măies
tria, priceperea lui Marin Tănase 
și-au spus și de astă dată cuvîn
tul. El a obținut 7 litri de lapte în 
vreme ce „concurentul* lui. Marin 
Tudorache, 5,5 litri.

Participanții la consfătuire au 
văzut în timpul vizitei lucruri in
teresante, folositoare, o experiență 
valoroasă în creșterea animalelor. 
La întrebările puse în timpul vizi
tării fermelor de animale la care 
n-au primit răspuns pe loc, li s-a 
răspuns după ce s-au adunat din 
nou în sala căminului cultural. Au 
luat cuvîntul și au vorbit pe larg 
despre experiența lor proprie tineri 
îngrijitori fruntași, brigadieri din 
Crovu și de la alte gospodării co
lective ca : Vinătorii Mari, Potlogi, 
Pitaru. Spicuim din cuvîntul lui 
Marin Tudorache :

— Anul trecut, am realizat 
2 530 litri lapte de fiecare vacă din 
lotul meu. Metodele mele ? Respect 
cu strictețe programul de grajd, 
aerisesc și curăț, hrănesc și adăp, 
plimb și mulg animalele la ore 
fixe. Și eu și ceilalți îngrijitori 
păstrăm liniștea deplină în timpul 
mulsului, facem o furajare dife
rențiată în funcție de greutate, 
stare fiziologică și puterea de pro
ducție a vacilor. Fac toate acestea 
cu multă dragoste pentru că am 
îndrăgit aceeastă meserie și cu

greu m-aș mai putea despărți de 
ea.

Intre cei prezenți erau mulți se
cretari ai organizațiilor U.T.M. Ei 
doreau, firește, să afle cum a acțio
nat organizația U.T.M. din Crovu, 
ce a întreprins pentru ca munca 
tinerilor din zootehnie să fie mai 
rodnică.

— în fiecare an organizația de 
partid din gospodărie, consiliul de 
conducere — a spus Ilie Crăciun, 
secretarul comitetului U.T.M. — ne 
cer să recomandăm un număr de 
tineri pentru a lucra in zootehnie. 
Noi nu ne oprim aici. După reco
mandarea în funcție de cerințe, a 
celor mai buni tineri colectiviști, 
harnici și disciplinați, comitetul 
U.T.M. se ocupă cu toată atenția 
de pregătirea lor profesională. De 
bună seamă că în treaba asta ce
rem sprijinul conducerii gospodă
riei. Tinerii urmează cu regularita
te cursurile zootehnice, participă la 
demonstrațiile practice și aplică în 
producție ceea ce au învățat. Am 
urmărit ca la toate schimburile de 
experiență organizate în raion să 
trimitem un număr cît mai mare 
de tineri îngrijitori. Pentru a-i ține 
la curent cu tot ce e nou în știință, 
cu experiența cea mai înaintată în 
zootehnie, am cerut sprijinul teh
nicianului agronom și al medicu
lui veterinar și am organizat mai 
multe cicluri de expuneri. In felul 
acesta le-am stimulat și interesul 
pentru citirea cărților și broșurilor 
de specialitate. Pentru o însușire 
cit mai temeinică a noilor cunoș
tințe căpătate prin toate aceste 
forme, comitetul U.T.M. a inițiat 
și organizat un număr de consfă
tuiri cu care prilej tinerii îngriji
tori au vorbit despre modul cum 
aplică în producție cele învățate. 
La propunerea organizației noastre, 
conducerea gospodăriei le-a creat 
tinerilor îngrijitori condiții bune 
de muncă și de viață : au echipa
ment de protecție și aparatura ne
cesară, la fiecare grajd a fost a- 
menajată o cameră de studiu și o- 
dihnă unde au la dispoziție bi
bliotecă, aparat de radio, diferite 
jocuri, punct sanitar. Fiecare îngri
jitor beneficiază de o zi liberă pe 
săptămînă.

Schimbul de experiență de la 
Crovu este un preludiu la viitoa
rele succese pe care tinerii îngriji
tori le vor obține în producție. În
vățămintele cu care s-au întors a- 
casă, eficacitatea discuțiilor din 
consfătuire, nu peste multă vreme 
se vor concretiza în mii și mii de 
litri de lapte, în tone de came rea
lizate peste plan.
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MOSCOVA. După cum anun

ță agenția TASS, la 29 februa
rie Dmitri Blohințev, directorul 
Institutului unificat de cerce
tări nucleare de la Dubna și 
directorii adjuncți ai institutu
lui : acad. Șerban Țițeica (Ro- 
mînia) și prof. Heinz Barvich 
(R.D.G.) au adresat Centrului 
de cercetări din Dessau, R. F. 
Germană, o telegramă de feli
citare în legătură cu darea în 
funcțiune a noului accelerator 
electronic de 5 miliarde elec- 
tronvolți din Hamburg.

MOSCOVA. — După cum 
transmite agenția TASS, la 28 
februarie s-a încheiat prima 
serie de legături radio-telefo- 
nice prin Cosmos pe distanțe 
foarte mari între Observatorul 
„Jodrel Bank" și Observatorul 
sovietic din ZimenkL In cursul 
zilei de 28 februarie au avut 
loc cîteva emisiuni radio-tele- 
fonice prin intermediul sate
litului „Echo-2“ în cursul că
rora specialiștii englezi au 
transmis cuvinte înregistrate 
pe bandă de magnetofon și în
cetinite de opt ori. Experiența 
a fost făcută pentru a se ve
rifica posibilitatea stabilirii u- 
nei legături telefonice directe 
prin Cosmos între diferitele 
puncte ale planetei noastre. 
Din cele 11 cuvinte engleze 
transmise, oamenii de știință 
sovietici au reușit să desci- 

■ freze opt.

LONDRA. — Guvernul brita
nic nu prevede sâ reia înainte 
de sfîrșitul lunii martie sau în
ceputul lunii aprilie, discuțiile 
asupra Maltei „întrerupte în 
mod provizoriu" vineri dimi
neața, menționează corespon
dentul la Londra al agenției 
France Presse.

In cercurile bine informate 
se arată că data acordării inde
pendenței Maltei, prevăzută 
pentru 31 mai a.c., va fi amîna- 
lă.

DALLAS 20 (Agerpres). — In 
ședința din după-amiaza zilei de 
28 februarie a audierilor procesu
lui lui Jack Ruby, avocații aces
tuia au invocat pentru a 13-a și 
ultima oară privilegiul lor de a 
recuza un candidat jurat fără in
dicarea motivelor. Judecătorul 
Brown a hotărît însă să acorde 
apărării alte trei privilegii supli
mentare. Apărarea a ținut sa 
epuizeze toate privilegiile sale 
pentru a sprijini, în caz de apel, 
teza sa că este imposibilă alegerea 
unui juriu imparțial la Dallas în 
condiții normale.

Pe de altă parte s-a anunțat că 
un tribunal local a redat lui Jack 
Ruby autorizația de a gira aface
rile cabaretului său „Vegas Club1*, 
care îi fusese retrasă imediat după 
arestarea sa. Ruby a reușit, de 
asemenea, să găsească un cumpă
rător pentru celălalt cabaret al 
său, „Carousel", iar suma obținută 
va fi vărsată avocaților săi. Prin
cipalul său avocat, Melvin Belli, a 
anunțat că intenționează să în
chirieze la Dallas o casă pentru 
perioada procesului, care, după 
aprecierile sale, va dura' 3—4 
săptămînî.
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UJLSS. Vedere asupra orașului Karaganda.

Foto: TASS-MOSCOVA
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Iaflă o inscripție : „Prezentați-vă 
notarului Wellsbury din New 
f ‘ ........

I
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AUSTRIA. Castelul Ottenstein unul din punctele de atracție 
pentru turiști

Votavafoto-VIENA

Uneori e bine 
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Milionarul excentric ameri
can John Wallace Smith 

’ a trimis la 13 august 1913, 
13 cărți poștale ilustrate la 13 
persoane necunoscute din 13

Pe spatele fiecărui timbru se

York după moartea expedito
rului". Dacă adresanții deslipeau

din întîmplare timbrul și dădeau 
peste inscripție, urma să pri
mească fiecare cîte un milion 
de dolari. Dacă numai unul 
dintre adresanți descoperea se
cretul, îi reveneau toate cele 
13 milioane de dolari. Și așa a 
fost Toți cei care au primit căr
țile poștale, în afara unuia sin
gur, le-au rupt. Acesta din urmă, 
un cetățean din Cuba, a deslipit 
timbrul și a descoperit ce era 
scris dedesubt. El s-a prezentat 
notarului și a primit 13 mili-

administrativ al Palatului Națiu
nilor depun strădanii pentru a 
crea celor peste z 500 de delegați 
pfi observatori condiții de activitate 
demne de importanța acestor dez
bateri. A mai fost afectată confe
rinței și o clădire recent termi
nată destinată administrației mu
nicipale a orașului Geneva. Peste 
300 de funcționari de la sediul 
O.N.U. din New York, vor fi de
tașați la Geneva. A fost de ase
menea angajat un personal supli
mentar numeros.

Scopul conferinței este în prin
cipiu de a spori ponderea în co
merțul mondial a țărilor în curs 
de dezvoltare, dar în același timp 
și de a degaja comerțul mondial 
de opreliștele ivite în urma creării 
blocurilor economice închise. Se
cretarul general al O.N.U., U 
Thant, a declarat în acest sens că 
„trebuie reconsiderate postulatele

Un articol din ziarul 
parizian „Tribune 

des nations**

trecutului și elaborată o nouă po
litică comercială internațională în 
conformitate cu obiectivele Națiu
nilor Unite". Secretariatul O.N.U. 
a recomandat ca lucrările confe
rinței și în primul rînd ședințele 
de deschidere și de închidere 
unde se vor lua decizii cu caracter 
solemn, să se desfășoare la nivel 
ministerial.

La Geneva și recent la New 
York o comisie pregătitoare alcă
tuită din reprezentanții a 32 de 
state a hotărît ca dezbaterile con
ferinței, care începe la 23 martie, 
să aibă loe în cadrul a cinci comi
sii potrivit unui număr de cinci 
grupuri de probleme : a) proble
mele internaționale privind pro
dusele de bază ; b) schimburile

nisme pentru aplicarea măsurilor 
cu privire la lărgirea comerțului 
internațional; e) lărgirea comer
țului internațional legat de con
secințele constituirii grupărilor 
economice regionale și importanța 
sa pentru dezvoltarea economică.

Discuțiile preliminare în vede- 
rea alegerii membrilor Biroului 
comisiei generale a conferinței, a 
președintelui acesteia și a vice
președintelui vor începe la Geneva 
cu cîteva zile înainte de deschi
derea conferinței propriu zise, însă 
ele nu vor întîmpina dificultăți 
deosebite. Fiecare mare putere își 
are rezervat un loc de vicepre
ședinte și s-a convenit ca pre
ședintele să fie ales din rîndurile 
statelor în curs de dezvoltare.

O țară care ar putea candida 
cu succes pentru această funcție 
este Brazilia. Brazilia și-a spus 
deseori cuvîntul în dezbaterile in
ternaționale, și recent a propus ca 
la conferința de la Geneva să se 
stabilească „un ansamblu de prin
cipii și reguli noi care să 
călăuzească desfășurarea schimbu
rilor internaționale și sprijinirea 
financiară a dezvoltării economi
ce'1. Aceasta este una din refor
mele fundamentale care ar putea 
rezulta de pe urma acestei confe
rințe.

★
La New York a fost dat publici, 

tații raportul secretarului general 
al Conferinței O.N.U. pentru co
merț și dezvoltare. Râul Prebish. 
In prefața la acest raport secreta
rul general al O.N.U., U Thant, re
levă că principalul scop al apro
piatei conferințe de la Geneva este 
de a crea pentru comerțul interna
țional condiții care să contribuie 
la progresul țărilor in curs de 
dezvoltare.

„Conferința se întrunește intr-o 
perioadă cînd în întreaga lume se 
recunoaște tot mai ferm că singura 
alternativă acceptabilă este cola
borarea internațională. Pacea gene
rală poate fi asigurată numai pe 
calea colaborării între toate țările,

i

comerciale cu produsele manufac
turate și semi-finite ; c) îmbună
tățirea comerțului țărilor în 
curs de dezvoltare și acorda
rea de credite pentru lărgi
rea schimburilor lor internaționa
le ; d) dispoziții, metode și meca-

oane dolari, întreaga avere a 
excentricului milionar.

Furculița... 
obiect diavolesc l

■Ț- sie foarte greu de închipuit 
ri cît timp a trecut pînă ca o- 
U mul să se dezobișnuiască sâ 

mănînce iolosindu-se exclusiv de 
mlini. Dacă lingurile erau cunos
cute din timpuri foarte vechi în 
schimb, furculițele au apărut mult 
mai tîrziu. Ele au început să fie 
folosite la Paris în 1582 la restau
rantul „La Tour D'Argent". Apoi 
s-au răspîndit în Italia pe la 1600. 
Furculițele, foarte mari ca dimen
siuni, erau din aur și argint și se 
foloseau Ia friptură.

Și în secolele precedente docu
mentele vremii pomenesc de exis
tența, ca o mare raritate a unor 
furculițe. Regina Clementina a Un
gariei, de pildă, poseda în 1328 o 
colecție de 30 linguri și... o fur
culiță, toate de aur. Folosirea 
furculiței era socotită ca un sacri
legiu. Scriitorul Giovanni Dandolo 
arăta la 1560 că „soția ducelui de 
Ferrara emană un miros de cada
vru datorită faptului că folosește 
furculițe, linguri și alte asemenea 
obiecte diavolești".

Tare de cap
T ovit la cap de un glonte 
/ j tras de revolver, ameri

canul Theodore Johnson 
a fost transportat de urgență 
la spitalul din Jacksonville
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independent de sistemul lor politic 
și social", se scrie în prefață.

Succesul conferinței, a subliniat 
U Thant, va depinde de dorința 
guvernelor de a acționa în con
formitate cu necesitatea elaborării 
unei noi politici în domeniul co
merțului internațional.
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trare „Bibliotecii memoriale n 
Kennedy", de la Universitatea | 
Harvard.
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(Florida) și i 
sala de operații. Ajuns aici, 
Theodore Johnson s?a ridicat 
deodată de pe t 
la fugă, lăsîndu-i pe medici îm
pietriți. Prins de infirmieri și 
readus la spital, s-a C 
cazul pentru care el a putut su
praviețui glontelui. Cu cîțiva 
ani în
vit în cap cu o secure. Medicii 
care l-au operat, i-au t 
locul trepanației o placă de oțel 
inoxidabilă. Gloatele s-a izbit 
de această placă ca de un scut, 
iar Johnson a scăpat teafăr, 
legîndu-se doar cu un 1

Interviuri despre 
John Kennedy

1

a-

n anii 
presei _ _
mează să fie înregistrate 

pe bandă cîteva sute de inter
viuri despre John Kennedy, 
fostul președinte al S.U.A., cu 
oameni 
din alte țări, cu rude și cola
boratori apropiați ai acestuia. 
Benzile vor fi predate în păs-

viitori, potrivit 
americane, ur-


