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Proletari din toate țările, unîți-văl

cînteia
LA PEm

★

și ale consi-

unităti-

precum 
munci-

care vor 
practică timp 
luni în unită- 
agricole socia- 

din regiune.

0[imilflC.C. AL P.M.H

supleant al Secreta- 
C.C., U Siu-țiuan, 

al C.C., Cian I-min, 
supleant al C.C., 

locțiitor al

sosirea

in construcție

Succese ale
ploieștenisondorilor

(Agerpres)
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OMUL DE LA VOLAN
vor fi date

Șl RĂSPUNDERILE LUI

(Agerpres)

La Combinatul Siderurgic Hunedoara

O metodă de sudare

a vetrelor la cuptoare

AUTO
însemnate

subordonate
București :

• Muncă entuziastă, 
răspundere față de 
învățătură — cheză
șia îndeplinirii sarci
nilor date de Partid

La Cluj fin acest an:

1800 apartamente

in folosință

tineretului
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Ascultînd cu atenție explicafirie profesorului, lec
ția poate fi mai lesne învățată acasă. Iată „secre
tul" rezultatelor bune și foarte bune obținute la 
învățătură de elevul Bucur Marin din anul II al 

Școlii profesionale de construcții din Capitală.

Foto : N. STELORIAN

Sondorii întreprin
derii de foraj Ploiești 
obțin noi succese în 
întrecerea pentru fo
rarea rapidă și econo
mică a sondelor.

Comparativ cu a- 
ceeași perioadă a anu
lui trecut ponderea 
volumului de foraj 
executat cu turbina a 
sporit în primele două 
luni cu mai mult de 
11 la sută, angajament 
luat în cinstea celei 
de a 20-a aniversări a 
Eliberării patriei. Son
dorii ploieșteni au ob
ținut astfel viteze de 
lucru de 1—2 ori mai 
mari decît la forajul 
cu masa rotativă și o

productivitate a mun
cii sporită. Pe această 
cale, ei au depășit 
sarcinile de plan și au 
reușit să predea sche
lelor de extracție 7 
sonde cu cheltuieli 
reduse.

Sondorii sectorului 
de foraj Liliești sînt 
fruntași pe întreprin
dere, realizînd de la 
începutul anului cu 
turbina aproape 70 la 
sută din volumul to
tal de metri săpați. 
Acum la mai mult de 
69 la sută din foraje, 
se folosește turbina.

In numeroase locali*  
ți din țară se află 

diferite stadii de 
construcție localuri de 
școli, moderne și spa
țioase. în Capitală se 
vor da în folosință în 
noul an de învățămînt 
școli care vor totaliza 
pesle 180 săli de clasă. 
Multe dintre ele vor 
fi ridicate în cartiere
le noi : Drumul Tabe
rei, Pajurei — Jiului, 
Balta Albă, Șos. Olte
niței, precum și în co
munele 
orașului 
Cetatea Voluntărească, 
Băneasa — Vatra și 
altele. Lucrările de 
construcție a școlilor 
din șos. Olteniței, Ce
tatea Voluntărească și 
din b-dul Titulescu te 
află Intr-un stadiu a- 
vansat, fiind începute 
încă din toamna anu
lui trecut.

In multe localități 
din reg. Argeș, unde 
este prevăzut a se 
clădi anul acesta a*  
proape 300 săli de cla
să, lucrările pe șantie
rele de construcții 
școlare sînt în toi. Vor 
învăța In toamnă în 
școli noi elevi din Pi
tești, Curtea de Argeș,

CTUALITAȚII in pag. a Il-a și a IlI-a:

(Conferința Organizației 
regionale Iași a U.T.M.)

FEKIN 2 (Agerpres). — Luni 
după-amiază, a sosit la Pekin, 
la bordul unui avion special, 
delegația Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, în frunte cu tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer.

Pe aeroportul pavoazat, de
legația a fost întîmpinată de 
tovarășii Liu Șao-ți, vicepre
ședinte al Comitetului Central 
al P.C. Chinez, Den Siao-pin, 
secretar general al Comitetu
lui Central al partidului, Pîn 
Cijen, membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central, 
Kan-Șen, membru supleant al 
Biroului Politic al Comitetului 
Central — membri ai delega
ției Comitetului Central al 
P. C. Chinez — Ian Șan-kun, 
membru 
riatului 
membru 
membru 
Tze Iun-țiuan, 
ministrului de externe, Fin 
Ți-pin, membru al Secreta
riatului Comitetului orășe
nesc din Pekin al P. C. Chi
nez, Lu Pin, președintele Aso
ciației pentru prietenia chino-

romînă, precum și de peste 
2 000 de persoane din diferite 
domenii de activitate ale capi
talei chineze, care au făcut de
legației o primire prietenească.

Un grup de pionieri a oferit 
membrilor delegației C.C. al 
P.M.R. buchete de flori.

La sosirea delegației au fost 
de față ambasadorul R. P. Ro
mine la Pekin, Dumitru Gheor
ghiu, și lucrători - ai ambasa
dei.

De pe bordul avionului, to
varășul Ion Gheorghe Maurer 
a adresat tovarășului Jumjaa- 
ghiin Țederibal, prim-secretar 
al Comitetului Central al Par
tidului Popular Revoluționar 
Mongol, următoarea telegramă: 

„Zburînd deasupra teritoriu
lui R. P. Mongole, delegația 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, care 
face o vizită prietenească în 
R. P. Chineză, vă transmite un 
salut prietenesc și cele mai 
bune urări dumneavoastră și 
întregului popor mongol".

in G. A. C. si G. A. S.

Recent, oțelarii de la Combina
tul siderurgic Hunedoara au ex
perimentat cu succese o nouă me
todă de sudare a petrelor cuptoa
relor, care constă în introducerea 
deodată a întregii cantități de 
magnezită. Cu ajutorul noii me
tode, durata acestei operații se 
reduce de la 4 zile la numai 12 
ore, crește durabilitatea petrelor 
și se elimină uzurile anormale.

In rindul procedeelor tehnice a- 
vansate aplicate și extinse de au
rind la oțelarii se numără constru
irea unei camere mobile, cu ajuto-

— Noi începem cursurile la 
7. dimineața, îmi spuse direc
torul școlii, tovarășul Crețu 
(13 ani de directorat, 4 000 de 
absolvenți „trecuți“ prin mîi- 
nile sale).

— De ce ? întreb. Toate șco
lile încep mai tîrziu.

— Știm, dar la noi uzina 
începe la șapte și vrem ca e- 
levii să intre în ritmul ei „de 
mici**...  E foarte important 
,.să le intre în sînge**  că ziua 
de muncă începe la șapte di
mineața. Faptul poate fi con
siderat un amănunt, dar cu a- 
cest amănunt — aș zice înce
pe disciplina muncitorească.

Tovarășul director — în ca
binetul său — e îmbrăcat în 
halat albastru, de maistru. 
Tovarășul secretar de partid, 
Mihăilă — vechi absolvent, 
din ’43 al școlii de ucenici de 
pe lîngă fostul I.A.R. — lu
crează, printre elevi, în halat 
de maistru. Secretarul comi
tetului U.T.M., Vasile Mocanu 
— absolvent mai proaspăt, din 
’57 al profesionalei noastre — 
nu dezbracă toată ziua halatul 
albastru de maistru. Cadrele 
didactice predau îmbrăcate 
identic ca maiștrii uzinei. 
Munca lor în școală — ți se 
sugerează de la semnele cele 
mai exterioare — e o muncă 
specială, ..de maistru**,  de 
maistru în tehnică și, pe cît 
posibil, cît mai mult posibil, 
în pedagogie. O pedagogie 
specială — nu numai aceea a 
formării „culturii generale* 4, 
ci — mai precis — a „culturii 
muncii*.

Cîmpulung Muscel, Ru- 
căr, Horezu, din multe 
sate și comune ale re
giunii.

Pînă la începerea 
viitorului an școlar, la 
Timișoara și Reșița, 
regiunea Banat, se vor 
construi 3 școli cu cite 
16 săli de clasă, iar la 
Ciudanovița, din a- 
ceeași regiune, o școa
lă cu 8 săli de clasă.

In regiunea Maramu
reș, unde în fiecare 
sat și comună există 
astăzi cite o construc
ție școlară nouă, se 
vor da în folosință 
alte 62 de școli și se 
va extinde spațiul de 
școlarizare în orașele 
Baia Mare, Satu Mare, 
Sighet, Vișeu, 
și in centrele 
torești.

La rețeaua 
lor de învătămint din 
regiunea Crișana, care 
în anii șesenalului a 
crescut eu 1 429 săli 
de clasă, te vor adău
ga în acest an noi 
școli ce vor fi înălța
te în comunele Geica, 
Diosig, Lăzăreni, Ti- 
leagd, Șimleu, Gura- 
honț și altele.

Institutul central de cercetări 
agricole și stațiunile sale experi
mentale, cu sprijinul specialiștilor 
din producție, organizează în a- 
ceste zile noi puncte experimenta
le de sprijin în gospodării agricole 
colective și gospodării de stat. 
Astfel, în fiecare raion va fi cel 
puțin un asemenea punct, unde, 
pe suprafețe de 1—2 hectare, se 
verifică în condiții microclimatice 
deosebite rezultate ale cercetători
lor din institute și stațiuni experi
mentale.

Prin amplasarea lor în micro
zone diferite, punctele de sprijin 
întregesc activitatea stațiunilor 
experimentale și contribuie la 
răspîndirea în producție a rezul
tatelor cercetărilor științifice. Ele 
aduc o contribuție însemnată la 
creșterea interesului mecanizatori
lor și colectiviștilor pentru activi-

tatea de cercetare și îi determină 
să extindă loturile demonstrative. 
Anul acesta se organizează mii de 
asemenea loturi pe care lucrările 
se fac sub îndrumarea și răspun
derea inginerilor agronomi din 
unități și au ca scop scoaterea în 
evidență a avantajelor unor meto
de noi, a căror aplicare duce Ia 
sporirea producției.

Pentru generalizarea în produc
ție a rezultatelor cercetărilor, in
stitutul organizează consfătuiri și 
vizite la stațiunile experimentale, 
punctele de sprijin, precum și în- 
tîlniri ale oercetătorilor cu spe
cialiștii, mecanizatorii și colecti
viștii din raza de activitate a 
stațiunilor. Rezultatele cercetărilor 
sînt larg expuse la ședințele sec
țiilor de specialitate 
liilor agricole.

(Agerpres) 1»

Expoziție de pictură 
și grafică

CLUJ (de la corespondentul nostru). — 
La Institutul agronomic „Dr. Petru Groza*  
din Cluj s-a deschis o expoziție de pictură 
și grafică. Sînt expuse peste 70 de lucrări 
în ulei, acuarelă, creion etc. ale cadrelor 
didactice de aici. Un număr mare de lu
crări au expus profesoara Dorina Tămaș, 
medicul veterinar V. Solonciu și Ion Csapo.

rul căreia evacuarea zgurii care se 
acumulează în sacii de zgură se 
face chiar în timpul funcționării 
cuptoarelor. Noua soluție adoptată 
permite totodată reducerea cu mult 
a timpului de opriri pentru repa
rații, obținîndu-se și 
economii.

Punerea în funcțiune 
importante obiective și 
siderurgice, preocupările 
stă pentru introducerea 
lor de tehnică nouă, ca 
bună organizare a producției au fă-

a unor 
agregate 

care exi- 
elemente- 
și o mai

cut ca la Hunedoara să se producă 
în mai puțin de o săptămînă tot 
atît oțel cit au dat vechile uzine 
din această localitate în întreg 
anul 1944.

Totodată au fost obținuți indici 
de utilizare la cuptoarele Martin 
și electrice cu 99,} la sută mai 
mari față de realizările din 1999. 
La noua oțelărie, de pildă, se pro
duce în medie zilnic pe fiecare 
metru pătrat vatră de cuptor cu 
2,9 tone mai mult oțel decît în 
anul premergător șesenalului.

TG. MUREȘ (de 
la corespondentul 
nostru). — Zilele a- 
cestea au sosit în 
regiunea Mureș-Au- 
tonomă Maghiară 68 
de studenți din anul 
V ae la institu
tele agronomice din

București, Cluj și Ti
mișoara 
face 
de 6
țile
liste
Dintre aceștia, 49 
studenți au fost re-

partizați
dariile colective din 
raioanele Tîmăveni, 
Reghin, Tg. Mureș, 
Luduș, Odorhei, iar 
23 de studenți în 
gospodăriile agricole 
de stat din regiune.

in gospo-

La Combinatul pentru industrializarea lemnului Tg. Jiu, Încăr
carea buștenilor in vagoane și autocamioane se face complet 

mecanizat cu ajutorul podurilor rulante.
Foto: AGERPRES

Ceea ce e spontan., „De ce vrei

Aspect din secția ringuri de Ia unitatea A a întreprinderii textile din Pitești.

Pînă la sfîrșitul acestui an, 
în regiunea Cluj vor fi date în 
folosință oamenilor muncii 
1 800 de apartamente — cu 300 
mai multe decît în anul trecut. 
Din acestea aproape 1 000 sînt 
planificate pentru prima ju
mătate a anului. Pînă acum, 
constructorii au și dat în fo
losință aproape 500 de aparta- 

.merite. Acesta este rezultatul 
experienței bune acumulate de 
constructorii clujeni și care a 
fost folosită îndeosebi la con
tinuarea lucrărilor pe timpul 
iernii. Astfel pe toate șantie
rele au fost înființate ateliere 
în care sînt executate elemen
te prefabricate, au fost asigu
rate panouri din plăci fibro- 
lemnoase pentru închiderea 
golurilor, s-au executat insta
lații de încălzire a locurilor de 
muncă și a agregatelor. Aceste 
măsuri au asigurat condiții op
time de lucru și reducerea 
cheltuielilor de organizare pe 
timp de iarnă cu peste 20 la 
sută pe apartament.

(Agerpres)

Școala numără 881 de elevi 
(„interni**  și „externi**),  băieți 
între 15 și 18 ani, vîrsta aceea 
dificilă, plină de contraste, a 
formării caracterului care, a- 
ici, în „profesională**,  capătă o 
dimensiune deosebită: forma
rea muncitorului. Școala are 
27 de clase și fiecare clasă 
poartă în nomenclatura ei, 
alături de numărul respectiv, 
precizarea meseriei : forjori, 
matrițeri, electricieni, rectifi
catori etc. Formarea caracte
rului — ca nicăieri, altundeva 
— e concomitentă cu parcur
gerea drumului spre meserie, 
de acum hotărîtă, ceea ce mă
rește la maximum răspunde
rile tuturor.

Sîntem la o primă răscruce 
a vieții: copilăria nu e chiar 
atît de departe, adolescența e 
aici, maturitatea cu cerințele 
ei — cu atît mai presante, cu 
cît tinerii au început să mun
cească— acționează deja.

SJnt -plini de energie ca, 
deodată, să cadă în melanco
lia dorului de casă; se pre
zintă unii la bibliotecă și cer

„cărți vesele* 4, 
cărți vesele?".

— Pentru că mi-e dor de 
casă... (Răspunsul unuia din 
anul II!) Sînt copilăroși, ca 
dintr-o dată, să le vină „idei 
mari**  și să-și confecționeze, 
de pildă, chei speciale pentru 
a încerca tractoarele cînd vor

la fel ca „Tehnologia mate
rialelor" — regulile politeții, 
„cum să discuți cu o tovarășă 
profesoară" și mai ales „invita
ția la dans“. Le place mult să 
rîdă. „Imitatorii" — e, mai a- 
les, unul în anul II, Terzea — 
au un succes fantastic, ca la 
televiziune. Sînt „topiți**,  cate-

ȘTAFETA MESERIEI 
PE MÎINI BUNE

mită îndeosebi activității en
tuziaste a profesorului Răp- 
ciuc). Au cerut formarea unei 
orchestre de muzică ușoară. 
Aleargă la filmele eroice „cu 
lupte**.

Desigur, toate acestea sînt 
trăsături temperamentale („mi
nore*  — după unii) născute la 
încrucișarea complicată a vîr- 
stelor — dar fără ele, fără ob
servarea atentă a desfășurării 
lor, mai mult sau mai puțin 
spontan, nu putem înțelege 
nimic din ceea ce se dezvoltă 
nou și „conștient" în școală.

ei. Sînt naivi, le mai plac po
veștile, basmele — de la 
Creangă la Vladimir Colin — 
totuși, descoperind „Cei trei 
mușchetari**  nu se pot des
părți de ei, nici în clasă... Sînt 
zile cînd se înregistrează la 
bibliotecă 70 de fișe de lectu
ră, ajungîndu-se la Hugo („O- 
mul care rîde“), Dreiser („O 
tragedie americană")... Mai 
sînt stîngaci, aspri în mișcări, 
dar învață cu toții — poate

goric, după fotbal — dar au 
multe dubii dacă „Tractorul* 4 
lor va intra „în A", criticîn- 
du-1, foarte lucizi, în compa
rație cu jocul lui Real Madrid 
și al Selecționatei Lumii. în 
schimb, cînd ei joacă, în echi
pele claselor lor „fiecare vrea 
să maree singur* 4 și „nu-și pa
sează decît cînd sînt presați* 4 
(după aprecierea lui Adrian 
C. din a 8-a forjori). Le place 
muzica, arta care apropie de
cisiv oamenii (le place mulțu-

Ceea ce începe 
să se formeze

— Eu nu dau... îmi spune, 
de pildă, Adrian C. Eu nu dau, 
deși învăț boxul și aș putea...

— Și de ce nu dai ?! îl in
cit, căci îmi place cum ține 
privirea dreaptă, seînteietoare 
— mîndru de bună seamă că 
el în anul I, iată, „nu dă“...

— Nu „dau“ pentru că cine 
dă, nu-i om !

— E o idee cam.^ nu știu 
cum !

— A, nu... mă respinge. Am 
și martori...

— Ce martori ?
— După ce i-am bătut cu 

3—1 pe cei din a Il-a, porta
rul lor... știți, fratele lui apără 
la Știința Craiova... e, a fost 
indisciplinat și a vrut să se 
bată. Ai lui mi-au spus că e 
mai tare și să nu mă pun cu 
el. Nu m-am pus, puteți între
ba... dar i-am întrebat: „Dar 
ce-i Papuc ? Supraom ?" Mi-au 
spus : „E supraom !“ „Nu-i su
praom* 4 — am răspuns și am 
plecat cu echipa...

Mulțumit de felul în care 
respinge ideea „supraoameni
lor" — trec la problema cea 
mai interesantă : formarea „0- 
piniei publice**  în clasă. Este, 
și aici, „tare**  pe subiect: 
imediat după alegerile U.T.M. 
din școală au stat de vorbă 
„cu clasa" și au hotărît „ca 
toți să se țină de carte, căci 
ei sînt doar în primul an și 
n-au timp de pierdut", „toți-să 
se comporte cum se cuvine, 
fără cusur, așa cum trebuie 
să se comporte un ucenic**.  
Clasa a ascultat, a luat hotă- 
rîrea că „așa vor face**,  dar, 
sigur, ei nu s-au mulțumit cu 
angajamentul, voiau fapte. Și 
faptele nu s-au lăsat aștepta
te. Ce-i drept, se mai petrec 
„cazuri grave**  și altele „mai 
puțin grave", dar ei nu le lasă 
să prindă rădăcini. Clasa re
zolvă toate aceste cazuri foar
te radical și, mai ales, foarte

RADU COSAȘU

(Continuare in pag. a IU-a)

Autobaza Bacău primește pen
tru practică pe timp de trei luni 
cîte 120—150 tineri absolvenți ai 
școlilor de conducători auto. Aceștia 
dobîndesc în școală un bagaj bo
gat de cunoștințe. Autobaza rămî- 
ne pentru ei a doua școală — în 
care trebuie să învețe în mod per
manent. Tocmai de aceea, înainte 
de primirea lor, conducerea auto
bazei stabilește pe cei mai buni 
conducători auto, cărora li se re
partizează, la practică, ajutori de 
șoferi. Practica ne-a dovedit că în 
perioada celor trei luni, tinerii a- 
jutori trebuie menținuți la același 
conducător auto. Aceasta permite 
o mai ușoară transmitere a cunoș
tințelor profesionale, cît și urmă
rirea numărului de ore efectuate 
de tineri la volan. în același timp, 
lucrînd permanent lîngă același șo
fer, ajutorul începe să se simtă 
răspunzător de mașină. El partici
pă astfel activ la întreținerea au- 
tovehicolelor, la efectuarea revizii
lor tehnice și a reparațiilor curen
te. Familiarizîndu-se cu acest fel 
de muncă, mai tîrziu, tînărul șo
fer nu-și va uita obligațiile zilni
ce privind întreținerea mașinii. 
Numeroase au fost cazurile cînd 
șoferii veneau la conducerea auto
bazei și povesteau despre tinerii 
care le-au fost repartizați, arătînd 
că își însușesc arta conducerii și 
se ocupă cu răspundere de îngri
jirea mașinii.

După cum se știe, în fiecare 
autobază funcționează școala per
sonalului în cadrul căreia se țin 
pentru conducătorii auto cursuri 
de ridicare a calificării. Noi am 
considerat necesar ca ajutorii de 
șoferi să participe la aceste cursuri 
alături de conducătorii pe lîngă 
care lucrează. Uneori, între nivelul 
cunoștințelor lor și al celor pre
date la școala personalului era un 
decalaj destul de mare, dar șoferii 
lor de la volan aveau grija de a-i 
ajuta și aici. Paralel, ajutorii de 
șoferi participă la consfătuirile bi
lunare care le sînt în mod special 
destinate. Aici se fac instruiri teo
retice cu privire la regulile de cir
culație și de funcționare a mași
nii, precum și analiza muncii. 
Despre această analiză sînt infor
mați și șoferii care răspund de 
practica lor pentru a putea inter
veni în continuare într-un dome
niu sau altul al pregătirii profe
sionale a tinerilor.

Conducerea autobazei a apreciat 
că rezultatele eforturilor privind 
pregătirea profesională a ajutori
lor de șoferi depind în cea mai 
mare măsură de conducătorii auto 
care răspund de tineri. Am stimu
lat această preocupare și astăzi 
putem spune că cei care urmăresc 
cu cea mai mare emoție examenul 
de conducător auto profesionist al 
tinerilor ajutori sînt tocmai șoferii 
pe lîngă care aceștia au făcut 
practică trei luni de zile.

în organizarea cît mai minu
țioasă și continuă a acestei acti
vități de pregătire profesională a 
tinerilor ajutori de șoferi am ținut 
seama de faptul că, indiferent 
unde vor lucra aceștia, după tre
cerea examenului de profesionist 
— în autobaza noastră sau în alt 
loc de muncă — această perioadă 
va avea mare importanță de la 
bun început.

Primirea în autobaza noastră a 
unui număr însemnat de tineri 
șoferi care și-au făcut practica la 
noi ne-a dovedit concret ce în
seamnă să te ocupi din timp de 
pregătirea cadrelor. Reîntoarcerea

BAZA

A DOUA

ȘCOALĂ

în autobaza noastră a foștilor aju
tori de șoferi a fost primită cu 
bucurie de către toți membrii co
lectivului nostru. Fiecare se simțea 
mîndru de a fi contribuit la creș
terea noilor conducători , auto. Pen
tru ei am avut grijă să li se re
partizeze mașinile cele mai bune, 
care să prezinte multă siguranță 
de funcționare. Ei au fost reparti
zați în coloanele de autobasculan
te conduse de cei mai buni șefi 
de coloană și ajutate de cei mai 
buni mecanid.

Astăzi putem vorbi și despre e- 
vidențiați din rîndurile noilor șo
feri : Voicu Cojocaru, Dorel Șen- 
drea, Gheorghe Solomon, Vasile 
Munteanu și Barbu Gheorghe se 
numără printre aceștia.

Pentru tinerii șoferi munca de 
pregătire profesională nu s-a ter
minat. încadrîndu-se în viața co
lectivului autobazei, ei sînt acum 
îndrumați să participe alături de 
ceilalți conducători auto la toate 
formele destinate ridicării continue 
a calificării profesionale.

Ing. VASILE TITIANU 
șeful Autobazei Bacău
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Pe podiumul halterofililor tînărul ploieștean Constantin 
Cristescu.

Prîfttre tinerii Uzinei bucureștene „23 August" sportul luptelor 
se bucură de o mare popularitate. Vă prezentăm o irhagine de 

la întrecerile desfășurate duminică.

In salade concert
Oratoriul lui Honegger: 

„Ioana pe rug"

Campionatul 
republican 
de hochei, 
pe gheață

A luat sfîrșit prima parte 
a turneului final al campiona
tului republican de hochei pe 
gheață. Duminică pe patinoa
rul artificial din parcul „23 
August", în cel mai așteptat 
meci, Steaua a învins cu sco
rul de 5-—0 (0—0; 3—0; 2—0) 
pe Voința Miercurea Ciuc, ter- 
minînd astfel pe primul loc în 
clasament. Dinamo București a 
terminat la egalitate : 5—5 
(1—0; 4—3; 0—2) cu Știința 
București, iar Știința Cluj a 
dispus cu 11—2 (4—0; 5—1; 
2—1) de Steagul Roșu Brașov. 
Returul turneului urmează să 
se dispute între 17 și 23 martie.

uminică tn întrega 
țară au început 
întrecerile Sparta- 
ch iadei Republi-

i cane.
Organizată în 

cinstea «nrrerMnî
a 20 de ani de la eliberare, a- 
c ea stă uriașă competiție spor
tivă a întrunit la start in pri
ma zi a primăverii mii și mii/’’ 
de parrictpar.ft

Orașul Ploiești. In sălile ală
turate terenului echipei de 
fotbal Petrolul, s-au strins de 
dimineață sute de tineri — și 
cu mult înaintea lor, antreno
rii, arbitrii, instructorii și spor
tivi fruntași de la cluburile 
din oraș, își încep cursa 
cicliștii. Ciocan — ciștigătorul 
ultimei ediții a ^Cursei Scin- 
teiia. component al lotului o- 
limpic, a însoți: caraoana cicli
știlor pe traseul de-a lungul 

• Peste de tineri din asociațiile spor
tive ale orașului Galați au participai dnmmică 
pe stadionul -Portul roșu- la festivitatea de 
deschidere a Spartachiadei Republicane. Ti
nerii s-au întrecut apoi la câteva probe atle- 
tice : 8M m. 1 m m și 1 5M m.

In saia de sport a Școlii medii nr. 4 șase 
echipe de băieți și patru de fete au participat 
la un turneu de baschet. In aceeași zi in sala 
de antrenamente a clubului sportiv orășenesc 
a avut loc un concurs de lupte libere și cla
sice la care au participat 32 de luptători, iar 
în sala de haltere s-au întrecut sportivii din 
asociațiile Voința și Victoria T.R.CL. Atletei. 
Sănătatea precum și halterofili fruntași ai 
Clubului sportiv orășenesc. Cu această ocazie. 
Gheorghe Petaeov, a stabilit două noi recor
duri regionale la stilul smuls și aruncat. în
treceri vin disputate au avut loc și in alte 
săli de sport ale orașului Galați. Prima zi a 
consemnat o bogată participare a tinerilor gă- 
lățeni la pasionantele întreceri ale Sparta
chiadei Republicane.

T. OANCEA

o Majoritatea asociațiilor sportive din re
giunea Suceava, au organizat duminică pri
mele întreceri ale Spartachiadei Republicane 
la gimnastică. >ah. trintă. haltere și alte dis
cipline sportive. Datorită condițiilor locale 
prielnice tinerii au participat și ia întreceri 
de add și patinaj. In această primă zi a spar- 
taehiadei. organizația U.T.M. din comuna Tri- 
festi. raionul Botoșani, a mobilizat la start 
peste 4dt de eoncurentL De asemenea, în fie
care din romanele Ibănești și Cordăreni, ra- 
ioaui Dorotooi. Li lent Troiești. Iliești, raionul 
Gura IIu—raia i Bogdan ești. Rișca și Fintîna 
Mare dm raionl Fălticeni, au participat peste 
2W de tineri.

La clubul Fabricii de confecții din Botoșani, 
*-a orga—at ca prilejul deschiderii Sparta
chiadei Repubuciae un interesant concurs de 
gimnastică. și-an disputat întîietatea 20 de 
echipe de g—oastică ale asociațiilor sportive 
din Mreprinderfie și școlile orașului.

A. CĂRUNTU

IPE SCURT*PE  SCURT

atașamentul nețărmurit față 
de partid și patria socialistă".

★
Darea de seamă prezentată 

de tovarășul Vasile Ioniță — 
prim secretar al Comitetului 
regional U.T.M. — precum și 
numeroși delegați si invitați 
care au luat cuvîntul au ana
lizat profund activitatea des
fășurată de organizațiile 
U.T.M. în ultimii doi ani, evi
dențiind experiența pozitivă

Luni dimineața a părăsi*  Capitala, plecind la Praga. echi
pa masculină de handbal a țârii noastre, campioană a lurt 
care intre 6 și 15 martie va participa la campiontul mondial. 
Din echipă Pav parte; printre alții," Ivânescu, Nodea, Popescu. 
Nica, Bogolea, Tale, Redl și Mozer.

La campionatul mondial participă 16 echipe, repartizate 
în 4 grupe. Selecționata țării noastre va juca in grupa D din 
orașul Pardubice, avînd următorul program: 6 martie cu 
U.R.S.S., 7 martie cu Norvegia și 9 martie cu Japonia. Pri
mele două echipe din fiecare grupă se califica pentru grupa 
semifinalelor, programată de Ia 11 martie la Praga.

*
Duminică s-au disputat 16-imile „Cupei R.P.R.U la fotbal. 

Intîlnirile s-au soldat cu numeroase surprize. Fără îndoială 
cel mai neașteptat rezultat a fost înregistrat la București, 
unde Flacăra Roșie a învins cu 1—0 pe Progresul. Alte echipe 
din cat. A au fost eliminate în această fază a popularei com
petiții: U.T. Arad, Siderurgistul Galati, Steagul Roșu Brașov. 
Știința Cluj și deținătoarea trofeului, Petrolul Ploiești, care 
a pierdut cu 0—1 la Blaj jocul cu C.I.L. Iată rezultatele înre
gistrate: A. S. Aiud—Știința Galați 3—1; Dinamo Victoria 
București—Știința Timișoara 1—2; Minerul Baia Mare—Side
rurgistul Galați 1—0; Victoria Giurgiu—Dinamo București 
1—3; Răsăritul Caracal—Farul Constanța 2—3; Recolta Cărei— 
Rapid București 0—4; Textila Sf. Gheorghe—Steagul Roșu Bra
șov 2—1; C.S.M. Sibiu—U.T. Arad 3—1; Carpați Sinaia— 
Știința Cluj 3—1; Electromotor Timișoara—C.S.M.S. Iași 
0—2; Metalul Tumu Severin—C.S.M. Cluj 5—2; Ancora Ga
lați—Crișul Oradea 0—4.

șoselei spre Tirgoviște, iar 
campionii republicani ia ju
niori Aurel Cimpeanu. Emil 
Georgescu și Gheorghe Tomes- 
cu au alergat in plutonul 
cicliștilor alături de 30 de în
cepători.

„Prezența atitor sportivi cu- 
noscuți pe plan național — ne 
mărturisea tinărul muncitor 
Ion Gologan — constituie pen
tru noi un stimulent. Ke piece 
sâ-i simțim lingă umăr, lu
crul acesta ne dă m plus de 
ambiție* *.

întrecerile s-au desfășurat 
de-a lungul a multe ceasuri. 
Ciștigiîorh ? Zeci de tineri, 
deocamdată nume fără sonori
tate n*  sport, dar din rfndul 
cărora peste ani ror ieși pur
tătorii tricourilor de campioni 
republicani sau protagoniști ai 
oirmpindelor. Drumul in sus 
este deschis fiecăruia.

Intr-un decor arai 

favorabil unei di

spute de hochei, 

stadionul din Si

naia a găzduit du

minică jocul de 

cupă : Carpați Si- 

naia-Știința Cluj: 

3—1 (1—0)

Foto: V. RANGA

Utemistul Barbu Lazăr de la 
școala Auto Bucov, a realizat 
la tir 49 de puncte din 50 po- 
sibile, iar ucenicul Anton A- 
lexandru, la lupte, în limitele 
categoriei cincizeci și cinci de 
kilograme, a depășit, întrecîn- 
du-i prin tuș, 16 concurenți.

La Uzinele Poiana din Cîm- 
pina și Uzina mecanică Sinaia, 
întrecerile Spartachiadei au 
adunat laolaltă aproape o mie 
de participanți.

Grația gimnastelor urcate 
prima oară pe bîrnă, iscusința 
îmbinării figurilor pe tabla de 
toh, salturile acrobatice ale 
/.cndbaliștilor în apropierea 
cercului magic, încleștarea 
alergătorilor în luptă cu se
cundele, toate sînt semne si
gure că schimbul de mîine al 
: zm pionilor sportivi se pregă
tește.

FĂNUȘ NEAGU

©ț Cicliști ploieșteni în prima o 
^întrecere a Spartachiadei ® 
5 Republicane. £
5 Foto: V. RANGA g
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Maria Alexandro 
și Dorin Giurgiucă 

învingători 
la concursurile 

din Anglia
Maria Alexandru și Dorin 

Giurgiucă s-au comportat re
marcabil în campionatele inter
naționale de tenis de masă^ ale 
Angliei, care au luat sfîrșit 
sîmbătă seara la Brighton. 
Pentru a doua oară consecutiv, 
campioana tării noastre Maria 
Alexandru a cîștigat proba de 
simplu, întrecînd în finală cu 
21—9; 21—14; 24—22 pe Shan
non (Anglia). In primele două 
seturi, Maria Alexandru a fă
cut o adevărată demonstrație 
utilizînd întreaga gamă de lo
vituri, care i-au permis să cîș- 
tige categoric. Spectatorii au a- 
plaudat-o pentru jocul ei com
plet și eficace. O adevărată 
surpriză a constituit tînărul 
Dorin Giurgiucă, care și-a în
scris pentru prima oară nu
mele pe lista învingătorilor 
probei de simplu a acestei tra
diționale competiții. In finală, 
Dorin Giurgiucă a dispus cu 
3—1 (21—14; 21—18; 11—21;
21—19) de suedezul Joh-anns- 
on. Giurgiucă a jucat cu multă 
siguranță atît în atac cît și în 
apărare, acumulînd numeroase 
puncte și din loviturile de 
„Topspin". După cucerirea 
„Criteriului european44 de ju- 
niori de la Bled}-(1962) Giur
giucă își înscrie în palmares o 
nouă victorie de prestigiu re
purtată într-o competiție inter
națională de amploare.

„Muzica trebuie să devină 
directă, simplă, de larg suflu; 
poporului îi sînt indiferente și- 

' retlicurile tehnice... Dorința 
mea este de a crea o artă di
rectă, pentru toată lumea, atît 
pentru muzicieni cit și pentru 
marea masă a publicului...“

In aceste cuvinte, Arthur 
Honegger — unul dintre re
marcabilii creatori pe care 
Franța secolului XX i-a dat 
culturii universale, — mărtu
risea profesia sa de credință, 
strădania sa de a opune încer
cărilor conștructiviste, searbă- 
de, promovate de unii repre
zentanți ai culturii occiden
tale, o muzică umană, clară, 
la nivelul sensibilității omului 
contemporan.

In lungul șir al creațiilor lui 
Honegger, în care compozitorul 
se străduie să „apropie mu
zica de pziblic", Oratoriul 
„Ioana pe rug“, ocupă prin 
dramatismul său, prin accesi
bilitatea-, prin ținuta sa arti
stică, un loc profund reprezen
tativ.

Ani în șir, Mircea Basarab, 
tînărul nostru șef de orchestră, 
a manifestat pentru Arthur 
Honegger un cald atașament, 
fiind inițiatorul celor mai 
multe prime audiții ale lucră
rilor compozitorului în țara 
noastră.

După aproape trei ani, Mir
cea Basarab reia, în frun
tea Filarmonicii bucureștene, 
„Ioana pe rug° — această 
vastă frescă istorică închinată 
legendarei eroine franceze.

Tulburătoarea poveste, a 
Ioanei d’Arc („Ioana a rămas 
în artă — scrie muzicologul 
sovietic Lebedinski — ca una 
dintre cele mai pregnante ima
gini care simbolizează noble
țea și spiritul de jertfă, forța 
morală și patosul patriotic") a 
captivat atenția unora dintre 
cei mai mari artiști din ulti
mele veacuri, de la Șchiller și 
Ceaikovski, la Verdi și Ingres 
și în sfîrșit la Shaw și Honeg
ger.

Honegger a lucrat oratoriul 
în anii 1934—1935. Prima au
diție a avut loc la Basel în ijaT
1938. Scris pe baza unu^ pbem 
de Paul Claudel, Honegger a 
zămislit în „Ioana pe rug" o 
vastă epopee istorică în care 
sintetizează elemente de orato
riu cu cele de operă și poem 
vocal simfonic, elemente de 
tragedie și farsă, o „formă de 

; teatru — cum scria Honegger
— care nu este operă, ci o

Schimb de experiență
CRAIOVA (de la 

corespondentul nos
tru)

Sălile căminelor 
culturale din raionul 
Oltețu, regiunea Ol
tenia, cunosc în fie
care seară o mare a- 
fluentă de specta
tori, urmare firească 
a acțiunilor intere
sante ce se desfășoa
ră aici. 'Pentru gene
ralizarea experien
ței valoroase în or
ganizarea serilor la 
căminul cultural, zi
lele trecute în comu
na Ghioroiu a avut 
loc un schimb de ex
periență organizat 

de comitetul raional 
pentru cultură și ar
tă, comitetul raional 
U.T.M., la care au 
participat directorii 
de cămine culturale, 
bibliotecarii, activiș
tii culturali. S-au 
audiat mai multe re
ferate, s-au purtat 
ample discuții. Apoi 
a avut loc o seară 
model organizată de 
căminul cultural din 
localitate. Programul 
a început cu tema : 
„Scriitorii noștri 
despre viata nouă a 
țărănimii", și a con
tinuat cu o suită de 
cîntece populare in

sinteză a tuturor elementelor 
spectacolului cu text".

Această bogăție de mijleace 
îi permite autorului să descrie 
cu multă forță plastică ideile 
lucrării.

Acțiunea oratoriului — care 
antrenează un amplu aparat 
orchestral, cor mixt, cor de co
pii, soliști și recitatori — se 
desfășoară pe pivotul unui dia
log între eroină și Dominic. In 
ultimele clipe ale vieții, Do
minic citește Ioanei cartea vie
ții ei, reamintindu-i anii copi
lăriei, faptele, visurile, tragi- 
ca-i jertfă.

Programul de sală, sau pre
zentarea radiofonică vă vor da 
amănunte asupra fiecăreia din 
cele 11 scene ale acestui vast 
oratoriu, a Cărui execuție du
rează mai mult de 75 de mi
nute.

In această scurtă semnalare 
am vrea să vă atragem atenție 
asupra Prologului ce ne con
duce în climatul de groază al 
Franței veacului XV, creionînd 
întreaga atmosferă a oratoriu
lui, a scenei a IlI-a intitulată 
„Vocile pămîntului" în care 
Ioana ascultă îngrozită netreb
nicele acuzații ce i se aduc, 
scenele judecății unde învinu
irilor i se contrapun înaripa
tele trăsături ale Ioanei, rea
lele resurse ale acțiunilor ei: 
dragostea pentru pămîntul pa
triei, sau asupra ultimei scene 
a rugului, pe care călăii mi
stuie trupul' cutezătoarei fete.

In reluarea sa (în simfonicul 
din săptămîna aceasta unde 
mai figurează și concertul nr. 
2 pentru pian â lui P. Bentoiu 
— solistă Sofia Cosma), Ora
toriul lui Honegger se bucură 
de o pleiadă de talentați ac
tori și soliști printre care 
remarcăm numele cîntăreți- 
lor Arta Florescu, Emilia Pe
trescu, Martha Kessler, Ion 
Piso, Nicolae Gafton, Marius 
Rintzler și actorilor Tatiana 
Iekel (Ioana) Forry Etterle 
(Dominic) și Septimiu Sever.

4r
Din agenda muzicală a a- 

cestei săptămîni mai recoman
dăm, tinerilor noștri, audiția 
concertului de joi al orchestrei 

>Ratâ<rteleviziunii în programul 
căreia figurează în primul 
rînd Simfonia a VII-a de Be
ethoven și concertul de dumi
nică seara din Aula Universi
tății — din ciclul „Muzica- 
Poezia-Pictura" pe tema „Sha
kespeare și muzica inspirată 
de opera sa".

IOSIF SAVA

terpretate de soliștii 
Domnica Bădiță, Eu
genia Bădescu și 
Lucia Luță. In conti
nuare s-a prezentat 
jurnalul vorbit 
„GAC Ghioroiu și 
perspectivele de 
dezvoltare în 1964". 
In încheiere, brigada 
artistică de agitație 
a prezentat progra
mul intitulat: „Sea
ra pe dear, iar o 
parte din componen
ța formației de dan
suri a căminului a 
adus pe scenă cele 
mai îndrăgite hore 
din localitate.

Munca entuziastă, răspunderea față de 
învățătură - chezășia îndeplinirii 

sarcinilor date de partid

■
II n impunătoarea 
II sală a Casei de 
I cultură a tine- 
II retului s-a ținut 
II în zilele de 22—23 
II februarie a. c.

Conferința Orga
nizației regionale U.T.M. Iași.

Aproape toți delegații celor 
peste 123 000 utemiști din re
giune au rostit cuvinte calde, 
emoționante despre înflorirea 
pe care a cunoscut-o în anii 
puterii populare bătrîna Mol
dovă, plaiurile ieșene. Ca ur
mare a politicii înțelepte a 
partidului de industrializare 
socialistă și de repartizare ra
țională a forțelor de produc
ție pe întreg teritoriul țării, 
regiunea Iași cunoaște în pre
zent o puternică și multilate
rală dezvoltare. Astăzi, pro
ducția industrială a regiunii 
este de peste 11 ori mai mare 
față de 1950. In anii 1962— 
1963 ritmul mediu de creștere 
a producției industriale a fost 
de 23 la sută, față de 15 Ia 
sută media pe țară.

încheierea colectivizării, re
organizarea conducerii agri
culturii pe baze noi, știin
țifice, au creat condiții pen
tru dezvoltarea continuă a a- 
griculturii regiunii. Orașul Iași 
a devenit un puternic centru 
universitar. Oricine revede la
șul după o despărțire de cîțiva 

ani rămine îneîntat de noua 
sa înfățișare. Reconstrucția o- 
rașului se desfășoară pe un 
plan larg. Noile ansambluri 
arhitectonice, bulevardele 
moderne, construcțiile pentru 
învățămînt și cultură vorbesc 
despre confort și viața tot 
mai frumoasă pe care o tră
iesc locuitorii săi.

★
Participanții la conferință 

au primit cu deosebit entu

Conferința Organizației 
regionale Iași 

a U. T. M.
ziasm aprecierile cuprinse în 
cuvîntul tovarășului Adam 
Leica — membru supleant al 
C.C. al P.M.R., secretar al 
Comitetului regional Iași al 
P.M.R.

„Ne produce o mare bucu
rie faptul că pretutindeni în 
întreprinderi, pe șantiere, în 
laboratoare, pe ogoarele gos
podăriilor de stat și colective, 
în așezăminte de artă și cul
tură tinerii lucrează cu pa

siune și pricepere, îndeplinin- 
du-și cu cinste sarcinile. în
dreptățind încrederea ce le-a 
fost acordată — a spus vorbi
torul. Comitetul regional de 
partid este încredințat că or
ganele și organizațiile U.T.M.. 
întregul tineret din regiunea 
noastră va munci cu și mai 
multă însuflețire și avînt pa
triotic pentru îndeplinirea 
sarcinilor încredințate, dove
dind încă odată dragostea și 

acumulată, măsurile ce se im
pun pentru traducerea în 
viață a sarcinilor puse de 
partid în fata întregului po
por.

Tovarășii acad. prof. Cristo- 
for Simionescu — rectorul In
stitutului politehnic. Dumitru 
Leonte — președintele Con
siliului regional al sindicate
lor, Gheorghe Tatu — pre
ședintele Consiliului regional 
U.C.F.S. și alți conducători de 
unități industriale și agricole 
din regiune, invitați la lucră
rile conferinței, au salutat cu 
căldură delegații, au vorbit 
despre aportul adus de ute
miști și tineri în diferite com
partimente ale activității eco
nomice și culturale, au cerut 
în continuare sprijinul orga
nelor și organizațiilor U.T.M. 
în realizarea sarcinilor ce le 
revin.

Un loc important în lucră
rile conferinței l-a ocupat a- 
naliza contribuției tineretului 
din întreprinderile industriale, 
de pe șantierele de construc
ții. la realizarea ritmică și la 
toți indicatorii a planului de 
producție, la ridicarea calității 
produselor, obținerea de eco
nomii și beneficii peste plan.

Tovarășii Alexandru Dumi- 
trache — prim-secretar al Co
mitetului orășenesc U.T.M. 

Iasi. Mihai Simileac — secre
tarul comitetului U.TJL de la 
Atelierele de reparat material 
rulant Pașcani, .Ana Fediuc 
secretara organizației U.TJ1. 
de la Uzina metalurgică au 
împărtășit experiența organi
zațiilor din care fac parte pri
vind antrenarea tineretului Ia 
întrecerea socialistă. Din cei 
peste 7 50) tineri muncitori din 
Iași participanți la întrecere 
— arăta tovarășul Alexandru 
Dumitrache — 2 200 au fost 
eridentiațL Acest lucru a fost 
posibil datorită preocupării 
organizațiilor U.TJd. de a ge
neraliza experiența bună, de a 
ajuta tinerii muncitori să-?i 
realizeze angajamentele luate. 
La rîndul său, prin activiști 
bine pregătiți in problemele 
economice, prin colective spe
cial create, comitetul orășe
nesc a ajutat diferențiat orga
nizațiile U.TSL din întreprin
deri să promoveze experiența 
bună, sâ folosească în această 
direcție posturile utemiste de 
control, stațiile de radioam
plificare. gazetele de uzina.

Darea de seamă arăta că în 
unele întreprinderi mai sînt 
tineri care absentează, nu fo
losesc timpul de lucru in mod 
rational De aceea, conferința 
a trasat organizațiilor U.T.M. 
sarcina de a desfășura o mun
că mai concretă în direcția 
îmbunătățirii disciplinei tine
retului in producție.

Pe drept cuvînt în confe
rință s-a arătat că o condiție 
de bază pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan o constituie 
stăpînirea temeinică a mese
riei. înaltul nivel de calificare 
pe care trebuie să și-1 însu
șească fiecare tinăr muncitor. 
Iată de ce. atît darea de sea
mă cît si numeroși vorbitori 
s-au ocupat de această impor
tantă problemă. Tovarășul Ion 
Grigoraș — secretarul comite
tului U.TAI. de la Fabrica de 
rulmenți Bîrlad — arăta că la 
cursurile de ridicare a califi
cării profesionale din fabrică 
participă 920 tineri ; cursurile 

au fost organizate în funcție 
de gradul de pregătire a ti
nerilor, pe meserii. Comitetul 
U.TJ4. în colaborare cu comi
tetul sindicatului au sprijinit 
conducerea întreprinderii ca să 
asigure un conținut corespun
zător cursurilor, au organizat 
numeroase demonstrații prac
tice. Organizațiile U.T.M. au 
mobilizat la cursurile de ridi
care a calificării tinerii, au 
urmărit cum aplică cele învă
țate. Tot în scopul ridicării cu
noștințelor profesionale au fost 
organizate și alte acțiuni, cum 
ar fi concursul inițiat de zia
rul de uzină „Verificați-vă cu
noștințele tehnice44 la care au 
participat 560 tineri, citirea 
cărții tehnice si altele.

Numeroși tineri au devenit 
inovatori ; dintre propunerile 
de inovații ale tinerilor. 53 au 
fost aplicate cu succes în pro
ducție.

Faptul că tinerii își îmbo
gățesc cunoștințele profesio
nale, țin pasul cu tehnica nouă, 
se oglindește pozitiv în activi
tatea lor profesională; alături 
de întregul colectiv de mun
citori si tinerii au contribuit la 
ridicarea calității rulmenților, 
ceea ce a dus la creșterea 
prestigiului fabricii în tară si 
peste hotare.

Tovarășul Titu Chiriac — 
inginer, secretar al comitetului 
U.T«M. de la Fabrica de pre
lucrare a maselor plastice — 
recent intrată în funcțiune, a- 
răta că problema ridicării ca
lificării profesionale este ac
tuală atît pentru tinerii mun
citori. cît și pentru tinerii in
gineri si tehnicieni. în fabrica 
lor. în afara cursurilor de ri
dicare a calificării la care par
ticipă tinerii muncitori, se tin 
cicluri de conferințe pentru 
cadrele inginerești, pe temele 
cele mai actuale privind teh
nica modernă.

In cuvîntul a numeroși de
legați s-a arătat că construc
ția noilor întreprinderi mo
derne prevăzute pentru anul 
1964 și anii următori, lărgirea 

si reutilarea la un înalt nivel 
tehnic a celor existente, intro
ducerea unor procedee tehno
logice noi. fac necesară creș
terea continuă a gradului de 
calificare a tinerilor munci
tori și tehnicieni.

Iată de ce conferința a ho- 
tărît ca organizațiile U.T.M. 
din întreprinderile industriale 
să se ocupe în continuare cu 
și mai multă răspundere de 
ridicarea calificării profesio
nale a tineretului, de însuși
rea tehnicii noi, folosind în a- 
ceastă direcție metode intere
sante și variate.

★
Agricultura are o pondere 

însemnată în economia regiu
nii. De aceea a fost firesc ca în 
lucrările conferinței proble
mele muncii tineretului de la 
sate, activitatea organizațiilor 
U.T.M. din gospodăriile agri
cole colective și de stat, din 
S.M.T. să fie dezbătută pe 
larg. Darea de seamă a oferit 
un tablou amplu al dezvoltă
rii sectorului socialist al agri
culturii. Sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de 
partid, gospodăriile agricole 
colective au obținut succese 
însemnate în dezvoltarea pro
prietății obștești, în întărirea 
lor organizatorică. Anul tre
cut — deși în condiții de se
cetă asemănătoare celei din 
1946 — gospodăriile agricole 
colective Si de stat au obținut 
recolte sporite la hectar. în sa
lutul comitetului regional de 
partid s-a subliniat că în mul
te G.A.C., G.A.S. și S.M.T. ti
nerii se află în primele rîn- 
duri alături de comuniști în 
lupta pentru creșterea produc
ției agricole vegetale și ani
male.

O experiență interesantă a 
împărtășit în această direcție 
tovarășul Constantin Anițoaie, 
secretarul comitetului U.TJM. 
de la G.A.C. Movileai, raionul 
Iași. Cei peste 200 utemiști din 
gospodărie au participat la 
dezbaterile planului de pro
ducție al G.A.C. 100 de ute

miști și alti tineri colectiviști 
au frecventat cu regularitate 
cursurile agrozootehnice. Ute- 
miștii și ceilalți tineri colecti
viști au participat zi de. zi la 
lucrările de întreținere a cul
turilor. Cu toată seceta s-au 
obținut recolte sporite de po
rumb, floarea-soareluii sfeclă 
de zahăr etc. Aceeași grijă 
a manifestat-o organizația 
U.T.M. si față de tinerii care 
muncesc în sectorul zootehnic. 
Pe bună dreptate tinerii se 
mîndresc cu rezultatele obți
nute în gospodăria lor în anul 
trecut: 3 717 000 lei venituri în 
urma valorificării produselor 
animale și vegetale. 32,80 lei 
valoarea zilei-muncă.

Și alți vorbitori. Iulian Crețu
— prim-secretar al Comitetu
lui raional U.T.M. Huși, Con
stantin Gh. Leonte, secretar al 
comitetului U.T.M. din G.A.C. 
Șipote, raionul Hîrlău, au vor
bit despre rolul organizațiilor 
U.T.M. în mobilizarea tinerilor 
colectiviști la o muncă disci
plinată în gospodărie, la însu
șirea agrotehnicii, despre dez
voltarea dragostei tineretului 
față de meseria de crescător 
de animale.

în lupta pentru întărirea e- 
conomico-organizatorică a gos
podăriilor colective din regiu
ne, se arăta în darea de seamă, 
un loc important îl ocupă sec
torul creșterii animalelor. Peste 
3 000 de tineri colectiviști lu
crează în prezent în acest im
portant sector al producției 
agricole. în multe gospodării 
agricole colective și de stat din 
regiune organizațiile U.T.M. se 
ocupă cu grijă de ridicarea ni
velului profesional al tinerilor 
care lucrează în sectorul 
zootehnic, de permanentizarea 
lor în acest sector de muncă.

Tovarășii Dumitru Cojocaru
— secretarul comitetului 
U.T.M. de la S.M.T. Bogdă- 
nești și Vasile Apopii, secre
tarul organizației U.T.M. de la 
S.M.T. Pașcani au vorbit des
pre rolul hotărîtor al muncii 
tinerilor mecanizatori în obțî-



In 

întimpinarea 

primăverii
Chiar dacă pe alocuri zăpada 

încă nu s-a topit și gerul înțeapă 
nemilos obrajii, totuși, după ce 
a-i vizitat sectoarele gospodăriei 
agricole de stat din Bîrlad, simți 
că primăvara e pe undeva pe a- 
proape.

In această gospodărie se fac 
pregătiri intense pentru ca odată 
cu primele zile de primăvară sa 
înceapă lucrările agricole din 
noua campanie. Peste drum de 
sediul gospodăriei e atelierul me
canic. In fața acestuia stau aliniate 
tractoarele, semănătofile și cele
lalte mașini agricole, proaspăt re
parate, care așteaptă parcă doar 
un semn ca să pornească spre ne
sfârșitele întinderi de pămînt.

In prima noastră fotografie 
i-am surprins pe mecanicul șef 
Augustin Zvorișteanu, șeful de a- 
telier Dumitru Cdstandache și trac
toristul Petrache Munteanu făcînd 
un control minuțios semănătorilor.
— Acum, spunea inginerul șef 

al gospodăriei, e timpul numai 

Informații
Duminică dimineața s-a înapoiat în Capitală 

tovarășul Alexandru Bîrlădeamr, membru su
pleant al Biroului Politic al C.G. ăl P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, care 
a participat la lucrările celei de-a Xl-a șe
dințe a Comitetului Executiv al C.A.E.R. că a 
avut loc la Moscova.

Duminică a sosit în Capitală .0 delegație a 
Academiei de Științe a U.R.S.S. condusă de 
acad. A. P. Vinogradov, membru al Prezidiului 
Academiei de Științe a U.R.S.S., în vederea 
semnării planului.’de» a colaborarea 'Științifica pe 
anul 1964 între Academia de Științe a U.R.S.S. 
și Academia Republicii Populare Romîne.

La sosire, membrii delegației au fost înțîm- 
pinați de academicienii Al. Codarcea și Atha- 
nase Joja, membri ai Prezidiului Academiei 
R. P. Romîne.

Au fost prezenți reprezentanți ai Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București.

Duminică dimineața s-a întors de la Geneva, 
Costin Nădejde, adjunct al ministrului învăță- 
mîntului, care a participat la cea de-a 41-a 
sesiune a Comitetului Executiv al Biroului In
ternational al Educației.

Secretarul general al Comisiei Naționale 
turce pentru UNESCO, Zeki Karabuda. a sosit 
duminică în țara noastră ca invitat al Comisiei 
Naționale a R.P. Romîne pentru UNESCO.

Duminică a sosit în Capitală formația au
striacă de muzică ușoară condusă de Willy Fan
tei care va da concerte la București și alte 
orașe ale țării.

(Agerpres)

nerea unor recolte bogate în 
G.A.C. și G.A.S. îmbunătățirea 
muncii mecanizatorilor este 
strîns legată de ridicarea ca
lificării lor profesionale — au 
arătat vorbitorii. Iată de ce — 
s-a arătat în conferință — or
ganizațiile U.T.M. trebuie să 
folosească mai bine timpul de 
iarnă pentru mobilizarea tine
rilor mecanizatori la cursurile 
de ridicare a calificării.

Numeroși vorbitori au ară
tat că tineretul își poate aduce 
o contribuție însemnată la mă
rirea suprafeței agricole a re
giunii prin participarea la de
frișarea mărăcinișului și a stu
fărișului, desființarea drumu
rilor inutile, combaterea ero
ziunii solului etc. De aceea, 
conferința a hotărît ca orga
nizațiile U.T.M. să mobilizeze 
tineretul la lucrările pentru 
redarea în circuitul agricol a 
suprafeței de 3 000 ha, la lu
crările complexe pentru com
baterea eroziunii solului pe o 
suDrafață de 41 000 ha și la lu
crările de amenajare ce se vor 
face în lunca inundabilă a 
Prutului pentru culturi irigate. 
Pe terenurile improprii cultu
rilor cerealiere, să contribuie 
lă plantarea în primăvara a- 
cestui an a unei suprafețe de 
1800 ha cu vită de vie și a 
3 500 ha cu livezi.

★
Viitorii constructori ai so

cialismului. cei care vor lu
cra în uzine și pe ogoare, care 
vor duce mai departe știința și 
cultura. învață astăzi pe băn
cile sepiilor si facultăților. 
Iată de ce activitatea zecilor 
de mii de elevi si studenți s-a 
bucurat ne bună dreptate de 
atenția conferinței. Organiza
țiile din școli, conduse de 
partid si bucurîndu-se de spri
jinul larg al cadrelor didacti
ce. și-au îndreptat atenția spre 
ridicarea spiritului de răspun
dere al elevilor fată de prin
cipala lor îndatorire —- învă
țătura, ceea ce a dus la creș
terea numărului elevilor pro
movați, a celor care obțin note

bun pentru transportul gunoiului 
de grajd la cîmp. Pentru transpor
tarea ultimelor cantități de îngră
șăminte orgadice, am mobilizat 
toate mijloacele de care dispune 
gospodăria. Fotoreporterului i s-a 
ivit repede prilejul să înregistreze 
pe peliculă acest lucru.

Am făcut un scurt popas și la 
grădina de zarzavat. Aici primă
vara a sosit. Mărturie sînt firele 
verzi de. ardei, roșii, varză și 
alte legume timpurii care la adă
postul răsadnițelor au crescut deja 
de un lat de palmă. In anul a- 
cesta, gospodăria va planta cu le
gume și zarzavaturi 4} de hectare 
grădină. Recolta acestei suprafețe 
e asigurată acum pe cei peste 480 
metri pătrați de răsadnițe. Grădi
narii gospodăriei acordă o deose
bită atenție îngrijirii răsadurilor 
(fotografia nr. 3).

bune și foarte bune. Pe bună 
dreptate însă tovarășii Alexan
drina Cotzur, elevă la Școâla 
medie „Cuza Vodă“ din Huși, 
Emilian Prescorniță — direc
torul Școlii de 8 ani din comu
na Dănești, raionul Vaslui, 
Dumitru Bosnea, maistrul la 
Școala profesională a Fabricii 
de rulmenți Bîrlad, au arătat 
că organizațiile U.T.M. nu tre
buie să se îngrijească doar ca 
elevii să promoveze școala, ci 
și de modul cum promovează 
fiecare an de studiu, dacă acu
mulează cunoștințe profunde. 
Lupta împotriva mediocrității 
la învățătură trebuie să stea 
în atenția organizațiilor U.T.M. 
pentru ca toți elevii să ab
solve școala cu un larg orizont 
cultural-științific.

★
10 la sută din populația la

șului o formează studenții. 
Pentru ei au fost construite 
noi spații de învățămînt, labo
ratoare utilate modern, cămine 
și cantine elegante. Cîtă deo
sebire între vechiul centru 
universitar — care în 1938 nu
măra doar 2 800 studenți — 
din care cei mai mulți învă
țau cu mari sacrificii, iar sa- 
vanți renumiți ca Petru Poni. 
Ion Ionescu de la Brad, Emil 
Racoviță și alții lucrau și își 
exercitau profesiunea de das
căli în condiții mizere — și 
noul centru universitar dez
voltat în anii puterii populare ! 
Astăzi 17 000 de tineri se pre
gătesc să devină medici, ingi
neri. agronomi, profesori și au 
toate condițiile sa devină spe
cialiști cu o înaltă calificare, 
așa. cum sînt așteptați în uzi
nele, în gospodăriile agricole, 
în școlile regiunii și din țară.

Despre activitatea studenți
lor a vorbit în conferință to
varășul Paul Sava — președin
tele Consiliului A. S. pe cen
trul universitar Iași. El a ară
tat că majoritatea studenților 
muncesc cu spirit de răspun
dere pentru a se forma ca spe
cialiști necesari construcției 

Un vechi proverb popular spu
ne că toamna se numără bobocii. 
La G.A.S. Bîrlad se numără însă... 
și acum. Peste 1200 boboci de 
rață își anunță gălăgioși prezența 
în hala incubatoarelor. In acest an 
gospodăria trebuie să obțină încă 
63 000 de boboci de rață. Pînă la 
livrarea lor către gospodăriile de 
stat și colective, bobocii de rață 
sînt îngrijiți cu deosebită atenție.

In ultima fotografie inginera E- 
lena Șerban discută „pe viu**  cu 
cele două tinere îngrijitoare Lucia 
Hău și Lucreția Stoian despre 
creșterea bobocilor de rață.

Primăvara poate să sosească; 
muncitorii de la G.A.S. Bîrlad o 
așteaptă. In întimpinarea ei, totul 
a fost pregătit din vreme.

GH. NEAGU 
Foto — FLORIN ȚAGA

noastre socialiste. Cifrele sînt 
convingătoare în acest sens: în 
anul universitar 1962—1963 
procentul studenților promo
vați a fost de 92 la sută, iar 
dintre studenții integraliști 
62 la sută au promovat cu me- 
lii între 7 și 10. în sesiunea de 
iarnă, numărul celor care au 
promovat cu note bune și foar
te bune a fost mai mare, re
prezentând pe centru universi
tar 76 la sută. Succesele la în
vățătură sînt și un rezultat al 
activității organizațiilor U.T.M. 
și asociațiilor studențești ca- 
re-i îndrumă pe studenți să a- 
corde mai multă atenție stu
diului individual, frecventării 
cu regularitate a cursurilor și 
seminariilor, care dezvoltă la 
tineretul universitar pasiunea 
pentru profesiunea aleasă, exi
gență față de propria pregă
tire. Conferința a hotărît ca 
organizațiile U.T.M. din cen
trul universitar și A. S. să-și 
intensifice munca politică și 
educativă în vederea sporirii 
interesului și răspunderii stu
denților față de învățătură — 
principala lor îndatorire, astfel 
îneît studenții care se mulțu
mesc cu rezultate mediocre să 
devină rare excepții.

★

Darea de seamă și o serie 
de delegați — Elena Cobuleanu
— secretara unei organizații 
U.T.M. de brigadă de la G.A.C. 
Tansa, raionul Negrești, Emil 
Ciobanu, prim-secretar al Co
mitetului raional U.T.M. Hîr- 
lău, Mircea Radu — Iacoban
— tânăr scriitor, Vasile Miron
— prim secretar al Comitetului 
raional U.T.M. Vaslui, Corne
lia Gheorghiu — artistă la 
Teatrul Național ..Vasile Ale- 
csandrî"— S-au ocupat în in
tervențiile lor de munca poli- 
tică-educativă și culturală de 
masă pe care au desfășurat-o 
organizațiile U.T.M. în rîndu- 
rile tineretului. S-a apreciat 
că învățămîntul politic, ciclu
rile de conferințe, cercurile teo
retice studențești au contribuit

Plenara Consiliului 
general al Uniunii

de Cultură Fizică și Sport
In ziua de 2 martie a avut 

Ioc plenara Consiliului gene
ral al Uniunii de Cultură Fizi
că și Sport din R. P. Romînă.

La plenară au participat 
membrii Consiliului general 
al U.C.F.S., reprezentanți ai 
C.C.S., U.T.M. și ai altor orga
nizații obștești și de stat, pre
ședinți și secretari generali ai 
federațiilor sportive și alți ac
tiviști ai Consiliului general 
al U.C.F.S.

Plenara a dezbătut activita
tea desfășurată de Consiliul 
general, de prganele și organi
zațiile U.C.F.S. pe anul 1963 
și a stabilit măsurile necesare 
pentru continua’ dezvoltare a 
activității sportive de mase și 
de performanță pe anul în 
curs. De asemenea, plenara a 
discutat și a aprobat execuția 
bugetară pe anul 1963 și buge
tul mișcării sportive pe anul 
1964.

(Agerpres) 

----- e-----

Cocteil oferit de 
ambasadorul 

R.P.D. Coreene în 
R. P. Romînă

Ambasadorul R.P.D. Coree
ne în R. P. Romînă, Giăn Du 
Hoan, a oferit luni un cocteil 
în cinstea ansamblului „Peri- 
nița", care a întreprins recent 
un turneu în R.P.D. Coreeană 
și în alte țări socialiste din 
Asia.

Au participat reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Insti
tutului Romîn pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea, 
Sfatului popular al Capitalei 
șî ai O.S.T.A.

(Agerpres)

Brigada de agitație a Întreprinderii „6 Martie" din Timișoara In timpul unei repetiții 
Foto: O. PLEC AN

la înarmarea tinerilor cu 
vățatura mârxist-Ieninistă, 
cunoașterea politicii interne și 
externe a partidului nostru. 
Prin adunări generale, simpo
zioane. activitatea cultural-ar- 
tistică de masă, s-a făcut cu
noscut tineretului trecutul de 
luptă a partidului, înfăptui
rile poporului nostru condus de 
partid. De asemenea, activită
țile cultural-educative au con
tribuit la lărgirea orizontului 
de cunoștințe al tinerilor la 
educarea lor morală, le-au o- 
ferit posibilitatea petrecerii 
timpului liber într-un mod 
interesant și folositor.

Conferința a hotărît îmbu
nătățirea în continuare a mun
cii politice educative, culturale 
de masă și sportive desfășu
rată de organizațiile U.T.M. 
S-au stabilit măsuri privind 
îmbunătățirea conținutului 
învățămîntului politic și a ci
clurilor de conferințe ; crearea 
a noi cercuri ale naturaliștilor, 
îndeosebi la sate, îmbunătăți
rea muncii de educare științi
fică a tineretului; organizarea 
cu regularitate a unor acțiuni 
de masă de popularizare a 
cărții; creșterea numărului de 
purtători ai insignei „Prieten 
al cărții" cu peste 7 000 ; atra
gerea masei tineretului la ma
nifestările culturale, în mișca
rea artistică de amatori; dez
voltarea mișcării sportive prin 
antrenarea la Spartachiada 
Republicană și în celelalte 
competiții a peste 200 000 ti
neri, din care peste 20 000 să 
cucerească Insigna de polispor
tiv pînă la 23 August și altele.

★
In încheierea dezbaterilor 

conferinței a luat cuvîntul to
varășul Ștefan Bîrlea — se
cretar al Comitetului Central 
al U.T.M. El a transmis ute- 
miștilor și întreg tineretului 
din regiunea Iași salutul Co
mitetului Central al U.T.M. și 
felicitări pentru succesele ob
ținute, pentru contribuția a- 
dusă la îndeplinirea sarcinilor 
trasate le partid.

Alfabetul disciplinei
(Urmare din pag. I)

Operativ. Țin la prestigiul lor 
de clasă disciplinată. Dacă R. 
„a stat urît“ cînd tovarășa 
profesoară de romînă i se a- 
dresa, a fost suficient să i se 
atragă atenția... (Firește „dacă 
n-a înțeles și o să continue să 
stea așa", atunci... „o să ne 
gîndim"...). Dar dacă P. „l-a 
amenințat rău „pe unul...

— Ce a zis ?
— Ce a zis, acum nu con

tează ! Cînd a apărut în fața 
clasei, imediat a început să 
plîngă, deși înainte vorbea ca 
un zeu ! Acum e la meditație, 
.puteți ,să-l vedeți... altădată, 
pleca de la meditație să joace 
ping-pong !

înțeleg — îl întrerup — dar 
ihetdda aceăsta „de a-i pune 
în discuție", nu-i face să te 
considere un... pîrîtor ?

Adrian trece din nou la 0- 
fensivă :

—-Ei nu mă pot considera 
pîrîtor pentru că un pîrîtor nu 
vrea binele... Un pîrîtor nu 
obține rezultate (foarte demn)... 
și noi am început șă obținem 
rezultate... Știți de pildă că 
Șerban care era mai slab, a 
luat un 10 la mecanică ? Sea
ra, Șerban i-a spus lui Turk 
care e membru în biroul 
U.T.M. al clasei și doarme cu 
patul lîngă el, că nu va mai 
lua nici un 4 ! întrebați-1 pe 
Tiirk.

dr
— Mă' credeți că am elevi 

care s-au schimbat radical de 
cînd au învățat să cînte la 
Ghitară ? îmi spune unul din
tre educatori.

Dar mai interesant este 
„contribuția muzicii" la suda
rea colectivului în spiritul 
disciplinei conștiente. Orches
tra are „legile" ei, dintre care 
cea de mai jos: „Ori orches
tra, ori țigările" nu e nici cea 
mai neînsemnată, nici singu
ra. în orchestră, cum ar spune 
Adrian, viitorul forjor — nu 
există „Supraoameni", „vede
te" și, inutil de precizat, le
neși. Imediat după repetiție, 
am asistat la o „judecată în 
fața opiniei publice" a acor- 
deonistului M. din anul III 
care, auzind de deplasarea la 
Feldioara „și-a făcut reapari
ția în orchestră după o lungă 
absență". în prealabil fusese 
la tovarășul director pentru 
„a-și cere scuze" — dar aceas
tă măsură de prevedere nu l-a 
scutit de ironiile cuvenite.

— Dar, în concluzie, tovară
șul M. va pleca „cu hoi" la 
Feldioara, pentru că „nimeni 

în- în continuare, tovarășul Ște- 
la fan Bîrlea a vorbit despre

sarcinile care stau în prezent 
în fața organelor și organiza
țiilor U.T.M. Referindu-se la 
organizațiile U.T.M. din în
treprinderile industriale ale 
regiunii, el a subliniat necesi
tatea ca tinerii să fie mobili
zați la îndeplinirea ritmica și 
la toți indicatorii a planului, ri
dicarea calității produselor, 
realizarea de economii și be
neficii peste plan, iar în acest 
scop, în centrul preocupării să 
stea antrenarea tineretului la 
întrecerea socialistă. Orașul 
și regiunea Iași se îmbo
gățesc continuu cu noi ca
pacități de producție. Teh
nica modernă cu care sînt do
tate uzinele și fabricile noi im
pune o preocupare mereu spo
rită pentru ridicarea califică
rii profesionale a tinerilor 
muncitori, ingineri și tehni
cieni. Folosind cu pricepere 
cartea tehnică, cursurile, cabi
netele tehnice, organizațiile 
U.T.M. să-i aiute pe tineri 
să-și însușească și să aplice 
tehnica nouă. Trebuie să fie 
un motiv de mîndrie pentru 
tineri ca modernele mașini și 
agregate ce le-au fost încre
dințate să lucreze cu întrea
ga capacitate, iar produsele 
care ies pe poarta fabricilor să 
fie de cea mai bună calitate.

Ocupîndu-se de munca tine
rilor de la sate, tovarășul Ște
fan Bîrlea a scos în evidență 
că și pe viitor tinerii vor tre
bui să ajute cu tot entuzias
mul de care au dat dovadă 
pînă acum la consolidarea și 
dezvoltarea gospodăriilor co
lective, la îndeplinirea planu
rilor de producție în gospodă
riile de stat, la executarea 
unor lucrări de calitate de 
către mecanizatori.

Tovarășul Ștefan Bîrlea a 
subliniat necesitatea îmbună
tățirii muncii organizațiilor 
U.T.M. din școli și facultăți în 
scopul creșterii răspunderii e- 
levilor și studenților față de 
învățătură. Va trebui combă

dintre noi nu e împotriva 
lui !“...

De altfel, una din cele mai 
fertile experiențe ale organij 
zației U.T.M. din școală constă 
în crearea unor forme colec
tive de educație morală, care 
să asigure nu număi crește
rea unor elevi „cuminți și or
donați" în sensul strict școlar, 
ci și pregătirea pentru cerin
țele „vieții în societate".

Prima lecție a cercului de 
dans — care a stîrnit un in
teres general — a fost mai 
mult „o-lecție teoretică", după 
spusele instructoarei Olga 
Crăciun, laborantă în uzină. 
„Teoretic", dansul ?

— Da, am discutat despre 
politețe, despre atitudinea față 
de fete... despre ținută în ge
neral. cea vestimentară, în 
special... am încercat o discuție 
despre cîteva cerințe ale civi
lizației, sînt foarte multe pro
bleme... — îmi spune rapid, cu 
siguranță și dezinvoltură.

în lecția a doua s-a început 
cu „invitația" la dans. Nu se 
știe ce consecințe vor avea, în 
viitor, aceste lecții asupra 
„vieții lor' personale". Cert 
este că, în pofida stângăciei, 
băieții au dovedit aptitudine 
și ceea ce se numește ..tragere 
de inimă".

Ceea ce e hotărîtor
Tot așa cum — privind mai 

larg — această muncă care a- 
jută elevii să învețe alfabetul 
disciplinei muncitorești — se 
judecă și se va judeca în pri
mul rînd prin atitudinea fie
cărui elev „lâ mașină" ; în u- 
zină, în muncă. (De aceea, 
cum scriam la început, „pro
fesionala" nu e doar o simplă 
școală „a culturii .generale", ci 
„a culturii muncii" și aș pre
ciza : „a tehnicii și a senti
mentelor muncii").

în această ordine de idei, 
tovarășul secretar ăl organiza
ției de partid, Mihăilă, soco
tește că cea mai interesantă 
inițiativă a organizației U.T.M. 
a fost stimularea elevilor, mai 
ales a celor din anul III, „de 
a lucra singuri la mașini", de 
a fi cum s-ar zice „inde
pendenți" ca orice muncitor 
format. Desigur, această che
mare — care angajează presti
giul școlii — a fost adresată 
elevilor celor mai pregătiți, 
capabili să-și ia „răspunderea", 
și să reprezinte demn „profe
sionala" în fața uzinei. îm
bucurător este faptul că nu
mărul unor asemenea elevi 

tută în continuare tendința a- 
celora care nu învață, se mul
țumesc cu rezultate mediocre, 
se abat de la disciplina șco
lară §i universitară.

în cuvîntul său, tovarășul 
Stefan Bîrlea a arătat că or
ganele și organizațiile U.T.M. 
vor trebui să acorde mai mul
tă atenție îmbunătățirii conți
nutului muncii educative, cul
turale de masă, antrenării unui 
număr mai mare de tineri la 
activitatea sportivă.

în încheiere, vorbitorul s-a 
referit la stilul de muncă al 
organelor U.T.M.

Lucrările conferinței — a 
spus vorbitorul — au dovedit 
hotărîrea utemiștilor și tinere
tului din regiunea Iași de a 
munci neobosiți pentru în
făptuirea tuturor hotărîrilor 
adoptate, de a traduce în via
tă sarcinile mărețe trasate de 
partid poporului nostru.

★
într-o atmosferă plină de 

entuziasm tineresc participan- 
ții la conferință au adresat o 
telegramă Comitetului Cen
tral al partidului, tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. prin 
care și-au exprimat recunoș
tința profundă față de partid 
pentru viața fericită pe care 
o trăiește generația tânără și 
s-au angajat să nu precupe
țească nici un efort pentru în
deplinirea obiectivelor stabili
te privind dezvoltarea indus
triei, agriculturii, culturii și 
științei noastre. în cinstea ce
lei de-a XX-a aniversări a 
Eliberării patriei, utemiștii 
s-au angajat să obțină noi suc
cese în producție, la învăță
tură și în activitatea obștească.

★
Conferința a ales noul co

mitet regional și comisia re
gională de revizie. în prima sa 
ședință plenară, comitetul re
gional l-a ales în funcția de 
prim-secretar pe tovarășul Va
sile loniță.

MARIETA VIDRAȘCU 
CONSTANTIN SLAVIC 

crește continuu — cu atît mai 
mult cu cît cadre de conduce
re ale uzinei, ca inginerii 
Frîncu de la șasiu sau Sofro- 
nescu de la sculerie (sculeria 
— secție care reclamă o cali
ficare superioară) s-au dovedit 
gata „să-și acorde încrederea" 
acestor tineri aflați abia în 
preajma absolvirii. Și, după 
cum se știe — încrederea este 
unul din factorii hotărîtori în 
acea „pedagogie specială", a 
„școlii profesionale".

Că această inițiativă a or
ganizației U.T.M. a depășit 
cadrul unui „fenomen intere
sant", dar izolat, — o dove
dește următoarea statistică 
pusă la dispoziție de tovară
șul Mocanu. între elevii de 
care răspunde numai el ca 
maistru-coordonator (căci sînt 
patru maiștri-coordonatori ai 
activității îh uzină a elevilor) 
„avem că muncitori în toata 
puterea cuvîntului: 20 strun
gari din anul III ; 10 frezori; 
5 din anul III, 5 din anul II; 
10 rectificatori — în aceeași 
proporție 5+5 ; 12 lăcătuși ; 14 
forjori, muncind în echipe, cot 
la cot cu muncitorii".

—-Vă dați seama — subli
niază tovarășul Mihăilă — că 
o asemenea acțiune are o mare 
înrîurire asupra profilului mo
ral al elevilor. Problema care 
rămîne pentru noi, fundamen
tală, chiar de acum cînd am 
ajuns să avem în școală, elevi 
la nivelul tehnic al muncito
rului format, este dezvoltarea 
unuia din cele mai importante 
sentimente absolut necesar în 
viața unui strungar, sau a u- 
nui lăcătuș... Curajul. în ca
zul nostru, la „Tractorul", ca 
un „puști" de 18—19 ani — și 
spun „puști" pentru că, gîndi- 
ți-vă, la noi șînt muncitori, 
tehnicieni care au „ușor" 18-19 
ani în producție, adică atunci 
cînd el abia se născuse, ei 
produceau pentru frontul 
antihitlerist ! — ca un aseme
nea tânăr, revin, încă din „pro
fesională" să poată sta în rînd 
cu ei, să se bucure de încre
derea lor, să i se încredințeze 
„mașina" și să nu se facă de 
rîs, pentru asta îi trebuie, în 
primul rînd, curaj. Și din cli
pa cînd ai curaj, eu cred că 
toată viața ți se schimbă. Do
vadă — surprizele plăcute în 
fața cărora sîntem puși. Tot 
ce dăm tinerilor în școală, tot 
ce adună în organizație, în di
versele forme de educație se 
transformă „în calitate" cînd 
își iau curajul răspunderii. De 
fapt, ca să mă rezum, „efica
citatea" muncii noastre în 
școală trebuie s-o apreciem,

SEHERAZADA — film pentru 
ecrțțn panoramic: Sala Palatu
lui R.P. Romîne (orele 20), Pa
tria (bd. Magheru nr. 12—14). 
FOTO HABER: Republica (bd. 
Magheru nr. 2) București (bd. 
6 Martie nr. 6), Excelsior (bd. 
1 Mai nr. 174), Feroviar (Calea 
Griviței nr. 80). SCANO BOA: 
Carpați (bd. Magheru nr. 29), 
Festival (bd. 6 Martie nr. 14), 
înfrățirea între popoare (bd. 
Bucureștii—Noi), Grivita (calea 
Griviței — Podul Basarab), Fla
mura (șos. Giurgiului nr. 155). 
RENUL ALB: Capitol (bd. 6 
Martie nr. 16). VALEA VULTU
RILOR: Victoria (bd. 6 Martie 
nr. 7), Unirea (bd. 1 Mai nr. 
143). PAȘI SPRE LUNĂ: Central 
(bd. 6 Martie nr. 2), Bucegi (bd. 
1 Mai nr. 57). JURNALUL 
ANNEI FRANK — cinemascop: 
Lumina (bd. 6 Martie nr. 12). 
PISICA DE MARE: Union (str. 
13 Decembrie nr. 5—7). PRO
GRAM DE FILME PENTRU 
COPII (dimineața): Doina (str. 
Doamnei nr. 9). NU-I LOC PEN
TRU AL TREILEA (după amia
ză): Doina. RUSALKA — cine
mascop: Giulești (calea Giulești 
nr. 56). MEDICAMENTUL 
CARE UCIDE (ambele serii) : 
Cultural (Piața I. Pintilie nr. 2). 
QIVITOQ: Dacia (calea Griviței 
nr. 137). CASCADA DIAVOLU
LUI : Buzești (str. Buzeștî nr. 
9—11), Flacăra (calea Dudești 
nr. 22), Cosmos (bd. 30 Decem
brie nr. 89). MISTERELE PARI
SULUI — cinemascop: Ctîngași 
(șos. Crîngași nr. 42). LOCOTE

Noi filme documentare
Luni seara, în sala 

cinematografului „U*  
nion“ din Capitală a 
fost prezentat un pro
gram de filme docu
mentare de scurt me
traj realizate de Stu
dioul „Al. Sahia". Au 
rulat filmele : „Ochii 
orașului meu", scurt 
metraj în culori despre 
Bucureștiul de azi, rea
lizat de Virgil Calotes- 

cu ; „Orchestra ultra
sunetelor**  film de 
popularizare a științei 
aparținînd regizorului 
Terner Zoltân ; „Liniș
te", un nou foileton 
cinematografic al regi*  
.zorului Alexandru Bo
iangiu ; „Comoara", 
documentar în culori 
semnat de Petre Sirin 
și consacrat tezaurelor

TRUSTUL MINIER DEVA 
angajează de urgență pentru unitățile sale

— ingineri mineri
— ingineri electromecanici
— ingineri topografi
— ingineri geologi
— maiștri mineri
— maiștri electricieni
— maiștri șamotori
— tehnicieni topografi
— tehnicieni auto
— tehnicieni geologi
— macaragii-poduri rulante
— sudori
— electricieni

Angajarea se face cu respectarea 
țiilor de studii și vechime, conform

Informații suplimentare se primesc de la T. M. Deva 
Serviciul personal-învățămînt, telefon 2150. Tot aici se vor 
adresa cererile și autobiografiile solicitanților.

în primul rînd, după puterea 
pe care o trezim în tineri, de 
a-și lua marile răspunderi, în 
uzină și în viață...

Discutam cu Mocanu, secre
tarul comitetului U.T.M., în 
bibliotecă, în timp ce doi din 
anul I atrag atenția tovarășei 
bibliotecare că „ei au cerut 
albumul de pictură al lui Ni- 
colae Grigorescu, și ea, greșit, 
le-a dat „Comuna din Paris" 
pe care au citit-o ieri"... Dar, 
deodată, poate pentru că uzina 
e atît de aproape — la propriu 
și la figurat — de școala lor, 
lui Mocanu îi vine ideea (ex
celentă) să-mi arate cea mai 
recenta realizare de pe terito
riul „Tractorului" — hala nouă 
de montaj general, dotată cu o 
bandă rulantă de înaltă cali
tate, concepută în întregime 
de tehnicienii noștri. Este în- 
tr-adevăr o minune : la un 
capăt al benzii rulante, a- 
pare corpul motorului, gol 
pe dinăuntru, „scheletic" în 
care încet, încet, priii miș
cări de centimetri ale ben
zii, oamenii angrenează rînd 
pe rînd piesele „inimii", „apa
ratul nervos", cel „respirator" 
— corpul prinde formă : apar 
farurile, volanul, aripile, ro
țile — ochii, nasul, gura, pi
cioarele : din imperceptibile 
strîngeri de șurub se articu
lează încheieturile ca — după 
„baia" finală în instalația au
tomată de vopsire și uscare — 
la ultimul punct al benzii să 
apară tractorul, puternic, stră
lucitor ca în basme, privin- 
du-te în ochi. Rareori tehnica 
a avut o asemenea expresivi
tate umană, ca aceea atinsă de 
apariția unui tractor la capă
tul unei benzi rulante. Vraja 
„tehnică" continuă cu clipa 
desprinderii — de asemenea, 
automate —- a mașinii de 
„bandă", se prelungește apoi 
în atașarea tractorului nou la 
o remorcă obișnuită care-1 
scoate din hală în noapte ; di
mineața — cîmpul de rodaj — 
iar de-acolo, lumea largă...

J5L de ce n-am recunoaște, 
că această „vrajă a tehnicii" 
a atras spre Școala profesio
nală a „Tractorului" pe cei 
880 de elevi ai săi. Nimic mai 
firesc. Nu rămîne decît ca a- 
ceastă „vrajă" să se transfor
me, treptat, într-o autentică 
pasiune pentru meserie. Adi
că : în sîrguință pentru a în
văța teoretic meseria, la școa
lă, la cursuri, și practic, în a- 
telier, în uzină ; în receptivi
tate la -ceea ce elevii numesc 
„exemplul muncitdrflot**»  în 
seriozitate la lecțiile școlii dis
ciplinei muncii. .

NENT CRISTINA: Tomis (calea 
WsăreștâW 29, (șos.
Ștefan cei Mare, colț cu strada 
Lizeanu), Modern (Piața G. Coș- 
buc nr. 1). PODUL: Vitan (calea 
Dudești nr>> 97). VIAȚĂ SPOR
TIVĂ: Miorița (calea Moșilor 
nr. 127). NOI, DOI, BĂRBAȚII: 
Munca (șos. Mihai Brâvu rir. 
221), Volga (șos. I. Pintilie nr. 
61), REVISTA DE LA MIEZUL 
NOPȚII — cinemascop: Popular 
(str. Mătăsari nr. 31). ELENA

DIN TROIA — cinemascop: 
Arta (calea Călărași nr. 153), 
HOȚUL DIN SAN MARENGO : 
Moșilor (calea Moșilor nr. 221), 
Ferentari (calea Ferentari nr. 
86), Cotroceni (șos. Cotroceni 
nr. 9). OMUL CU RICSA — ci
nemascop; Aurora, (bd. Dimitrov 
nr. 118). A DISPĂRUT O 
NAVĂ : Viitorul (str. M. Emi- 
nescu nr. 127). CU TOȚII ACA
SĂ: Colentina (șos. Colentina 
nr. 84). ERA NOAPTE LA RO
MA (ambele, serii) ; Floreasca 
(str. J. S. Bach nr. 2). HAIDU
CUL DE PE CEREMUȘ: Lucea
fărul (calea Rahovei nr. 118). 
MI-AM CUMPĂRAT UN TATĂ 
— cinemascop: Progresul (șos. 
Giurgiului nr. 3). TUDOR (am
bele serii): Lira (calea 13 Sep
tembrie nr. 196).

de monede vechi de 
la noi, precum și re
portajul sportiv anual 
„Fotbal pe glob", rea
lizat de regizorul Er
vin Szekler.

Noile producții vor 
rula începînd din ziua 
de 3 martie la cinema
tograful Timpuri Noi 
din Capitală,

(Agerpres)

îndeplinirii condi- 
normelor în vigoare.



încheierea lucrărilor Conferinței

internaționale a tineretului 

și studenților de la Florența

■
 îmbătă, spre miezul 

nopții, In monu
mentala sală a „ce
lor 500" din Palaz- 
zio Vecchio au ră
sunat pentru a 
doua oară în de

curs de 4 zile trompeții florenti
ni, subliniind momentul solemn 
al încheierii lucrărilor Conferin
ței internaționale a tineretului 
și studenților pentru dezarmare, 
pace și independență națională» 
Erau prezenți, alături de dele
gați de peste hotare, tineri din 
orașul Florența, cunoscuți ml- 
litanți pentru pace, precum și 
profesorul Giorgio La Pira, pri
marul orașului gazdă.

Timp de 4 zile, delegați al 
organizațiilor de tineret și stu
dențești din numeroase țări, de 
pe toate continentele, au făcut 
un larg și fructuos schimb de 
păreri asupra acțiunilor ce tre
buie întreprinse pentru a lărgi 
cooperarea tineretului și stu
denților de pretutindeni în lupta 
pentru dezarmare și coexistență 
pașnică, pentru pace și indepen
dența națională a popoarelor a- 
suprite, împotriva colonialismu
lui și imperialismului. Nobilele 
idei ale păcii au reunit la Flo
rența în jurul aceleeași mese ti
neri cu convingeri politice, i- 
deologice diferite, reprezentînd 
aproape 130 de organizații na
ționale și internaționale de tine
ret și studențești. Cea mai mare 
parte a lucrărilor conferinței, 
s-au desfășurat în comisii pe 
următoarele pfobleme :

1) Dezarmarea și problemele 
economice, sociale, educative și 
culturale;

2) Dezarmarea și coexistența 
pașnică; măsurile care favori
zează dezarmarea generală, to
tală și controlată;

3) Dezarmarea, pacea și lupta 
de eliberare națională a popoa
relor contra colonialismului, 
neocolonialismului și imperialis
mului, pentru dezvoltarea eco
nomică și culturală a acestor 
țări}

4) Acțiunile tineretului din 
fiecare țară și cooperarea inter
națională a organizațiilor de ti
neret și studențești pentru de
zarmare, pace și independență 
națională. 

Dezbaterile din cadrul celor 
4 comisii de lucru ale conferin
ței au demonstrat convingător 
că, în ciuda opiniilor diferite 
asupra unor probleme, există 
numeroase posibilități practice 
de a lărgi și întări cooperarea 
tineretului lumii în lupta pentru 
pace. Ele au subliniat necesi
tatea ca și în viitor să se milite
ze cu și mai multă perseverență 
pentru a găsi acele puncte în 
care tinerii au interese comune, 
care îi apropie și creează posi
bilități practice de a acționa în 
comun pentru rezolvarea sar ci-

Corespondență 
telefonică 

nilor ce le stau în față, lăsînd 
de o parte acele puncte care se
pară și îndepărtează diferitele 
organizații de tineret.

Documentele adoptate de că
tre fiecare comisie, precum și 
documentul final al conferinței, 
recomandă numeroase activități 
practice în sprijinul dezarmării, 
coexistenței și luptei de elibe
rare națională a popoarelor a- 
suprite de colonialiști.

Un loc important în dezbate
rile din cadrul comisiilor de lu
cru l-au ocupat problemele pri
vitoare la educarea tineretului 
în spiritul păcii, respectului re
ciproc și înțelegerii între po
poare. In rezoluțiile adoptate

de către comisiile numărul 1 și 
4, s-a subliniat că organizațiile 
de tineret trebuie să militeze 
pentru adoptarea de către 
Adunarea Generală a O.N.U. a 
a unei declarații internaționale 
care să proclame principiile 
fundamentale asupra promovă
rii în rîndul tineretului a idei
lor păcii, respectului reciproc și 
înțelegerii între popoare, decla
rație a cărei utilitate este jus
tificată de necesitățile arzătoa
re ale vieții internaționale, de 
interesele vitale ale tinerei ge
nerații. Delegația U.T.M. și 
U.A.S.R. a prezentat intervenții 
în toate cele 4 comisii ale con
ferinței, care s-au bucurat de 
apreciere datorită caracterului 
lor constructiv, concret.

Pe adresa Conferinței au so
sit numeroase mesaje și tele
grame de salut din partea unor 
șefi de state și guverne, a unor 
militanți de seamă pe tărîm ob
ștesc, personalități culturale și 
științifice.

Mesajul președintelui Consi
liului de Miniștri al R. P. Ro- 
mîne, Ion Gheorghe Maurer, a 
fost primit cu viu interes de că
tre participanții la Conferință, 
fiind apreciat ca o nouă mani
festare a politicii externe a sta
tului nostru bazată pe nobilele 
idei ale coexistenței pașnice, 
pe colaborarea și înțelegerea 
între popoare.

Florența — 2 martie 1964

Amănunte privind 

transmiterea 

de fotografii 

prin Cosmos

MOSCOVA 2 (Agerpres). — In 
decursul celor 3 6 de ore care au 
fost rezervate transmiterii de foto
grafii la mare distanță prin Cos
mos, între Observatorul englez 
Jodrell Bank și Observatorul so
vietic din Zimenki prin interme
diul satelitului american „Echo-2“ 
au avut loc șapte ședințe de trans
misie. Deosebit de bine au fost 
recepționate două fotografii trans
mise noaptea. Pe acestea s-a pu
tut vedea clar, scris în limba rusă 
cuvîntul „pace". Mai sus, se pu
teau desluși contururile radio- 
telescoapelor deasupra unei linii 
curbe, care simbolizează o parte a 
globului pămîntesc.

La Zimenki au fost efectuate în 
acest timp și două retransmiteri 
de fotografii prin intermediul Lu
nii. Una din fotografii nu este mai 
proastă calitativ decît cele obținu
te prin intermediul satelitului 
„Echo-2M. Exteriorul sediului O.N.T.-Carpațl, deschis recent la Londra.

IPOIEZENTE

COMUNISTO
La Tîrgul de primăvară

de Ia Leipzig

LEIPZIG 2, — Trimisul special 
Agerpres, C. Varvara, transmite : 
Duminică, Tîrgul de primăvară de 
la Leipzig și-a deschis porțile. încă 
de dimineață, un mare număr de 
vizitatori au urmărit cu interes 
exponatele romînești, expresie a 
unei industrii puternice în plină 
dezvoltare.

Pavilionul romînesc a. Tost vizi
tat de către Manfred Gerlach, vice
președinte al Consiliului de Stat 
al R.D.G., Alexander Abusch; 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Georg Stibi, adjunct al 
ministrului afacerilor externe și 
alte personalități din R.D.G., pre
cum și numeroși oameni de afaceri 
și delegați străini.

In ziua festivității de deschidere 
a Tîrgului, la pavilionul R. P. Ro- 
mîne a avut loc o conferință de 
presă la care au participat peste, 
60 de ziariști din R.D.G. și din; 
alte țări.

Vizita acad. Tudor

Arghezi la Paris

în preajma 

Congresului tineretului 

latino-american
SANTIAGO DE CHILE 2 (Ager

pres). — Au intrat în ultima fază 
pregătirile în vederea celui de-al 
doilea Congres al tineretului la- 
tino-american, care se deschide la 
9 martie la Santiago de Chile.

Congresul, anunță agenția Pren- 
sa Latina, va discuta probleme ale 
luptei pentru pace în lumea în
treagă, pentru dezarmare generală 
și crearea de zone denudearizate, 
ale solidarității cu poporul pana
mez, probleme ale luptei tineretu
lui pentru condiții mai bune de 
viață, învățătură și muncă. Lozin
cile principale lansate de inițiato
rii acestui congres sînt : „Pentru 
eliberarea Americii Latinei", „Pen
tru pace !*,  „Pentru drepturile ti
neretului 1*.

Secretariatul executiv al congre
sului, menționează agenția citată, 
a anunțat că la lucrările acestui 
forum al tineretului latino-ameri- 
can voi participa peste 300 de 
delegați, precum și numeroși obser
vatori și oaspeți.

In toate țările participante la a- 
cest congres au fost create comi
tete de pregătire care să populari
zeze țelurile și sarcinile, precum 
și importanța acestui forum al ti
neretului latino-american. In preaj
ma congresului, comitetele națio
nale de pregătire au inițiat diferite 
acțiuni induzînd adunări, mitin
guri, demonstrații în care s-a sub
liniat răspunderea deosebită care 
revine tineretului latino-american 
în lupta popoarelor pentru inde
pendența națională.

Crearea unei organizații 
studențești unice 

in Zanzibar

ZANZIBAR 2 (Agerpres). — 
La Zanzibar au luat sfîrșit 
lucrările primei conferințe a 
studenților din Republica 
Populară Zanzibar și Pemba.

Participanții la conferință 
au adoptat în unanimitate o 
rezoluție privind crearea unei 
organizații studențești unice 
— Uniunea revoluționară a 
studenților din Zanzibar. Au 
mai fost, de asemenea, adopta
te un număr de rezoluții re
feritoare la rolul studenților și 
la o serie de probleme politi
ce, economice, culturale și so
ciale.

După încheierea conferinței 
pe străzile capitalei a avut loc 
o demonstrație in sprijinul 
noului regim. Demonstranții 
au fost primiți de către pre
ședintele republicii, Karume.

ANGHEL PARASCHIV

Aspect din timpul lucrărilor Conferinței internaționale a tine
retului și studenților de la Florența.

în favoarea dezvoltării 
comerțului international

LIMA 2 (Agerpres). — Influen
tul ziar peruvian „Expreso" se 
pronunță într-un articol de fond 
pentru dezvoltarea comerțului în
tre toate țările lumii, pentru un 
comerț internațional care să con
tribuie la dezvoltarea economică a 
țărilor în curs de dezvoltare.

Ziarul remarcă ca întrunirea la 
Geneva a Conferinței O.N.U. pen
tru comerț și dezvoltare a trezit 
speranțe în America Latină. La 
recenta consfătuire din Brazilia, 
țările latino-americane au elaborat 
o poziție unitară fermă, corespun
zătoare intereselor lor vitale, care 
se bazează pe principiul rațional 
al egalității tuturor statelor.

„Expreso" arată, printre altele, 
că ritmul de dezvoltare a țărilor 
industriale depășește de două ori 
ritmul realizat de țările aflate în 
curs de dezvoltare a căror parte 
în comerțul mondial a scăzut în 
ultimii zece ani cu 10—20 la 
sută.

Referindu-se la programul „A- 
lianța pentru progres", ziarul 
scrie : „Pentru noi, comerțul este 
mai important decît ajutorul. Ge
neva a trezit mari speranțe, și 
America Latină a hotărît să vor

bească clar, să acționeze ferm și 
energic".

★
ALTA GRACIA 2 (Ager

pres). — Delegațiile care parti
cipă la conferința C.E.C.L.A.
— Conferința specială de coor
donare latino-americană pen
tru pregătirea conferinței mon
diale pentru comerț și dezvol
tare de la Geneva, examinează 
textul unui document preconi
zând crearea unui organism 
mondial în întregime nou, „Or
ganizația internațională pentru 
comerț a Națiunilor Unite", 
care, în intenția promotorilor 
săi latino-americani, ar urma 
să se substituie G.A.T.T.-ului
— acordul general pentru ta
rife și comerț.

Experții latino-americani 
propun ca, pînă la data dis
pariției sale, G.A.T.T.-ul să fie 
completat cu două acorduri 
complimentare, unul referin- 
du-se la schimburile comer
ciale dintre țările capitaliste 
industrializate și țările în curs 
de dezvoltare, și celălalt la re
lațiile comerciale dintre țările 
cu economie socialistă și cele 
cu economie capitalistă.

Deschiderea Carnavalului 
anual de la Havana

În prezența președintelui 
Republicii, Osvaldo Dor- 
ticos Torrado, a unor 

conducători ai guvernului și 
membri ai conducerii Partidului 
unit al revoluției socialiste au 
început la 1 martie, festivită
țile Carnavalului anual din Ha
vana.

încă din primele ore ale di
mineții, populația împînzea cele 
două laturi ale Bulevardului 
Prado, una din arterele centrale 
ale capitalei, pentru a asista la 
procesiunea de care alegorice 
și ansambluri de muzică și 
dans. Carnavalul a fost deschis 
de 37 de care reprezentînd di
ferite sindicate și organizații de 
masă. Defilarea a fost înecată 
într-o cascadă de jocuri de ar
tificii.

Potrivit tradiției, carnavalul 
ține o lună de zile.

Enciclopedie 
de cosmonautică

£
ditura polonă „Iskry' îm

preună cu agenția sovietică 
„Novosti" pregătesc pentru 

presă enciclopedia „Cine, cînd, de 
ce ?“ destinată tineretului. Ea va 
cuprinde răspunsuri ale cosmonau- 
ților sovietici, ale oamenilor de 

știință sovietici și polonezi la în
trebări adresate de către diferiți 
cititori în legătură cu Cosmosul.

Bursă neagră cu bilete 
de avion furate

Organizația internațională a 
poliției — Interpol — a 
deschis o anchetă, în cola

borare cu autoritățile americane, 
pentru a descoperi persoanele im-

Conferința 
vest-europeană 

asupra pescuitului
LONDRA 2 (Agerpres). - 

Prin semnarea unui document, 
final, la Londra a luat sfîrșit 
Conferința vest-europeană a- 
supra pescuitului.

Agenția France Presse rele
vă că în urma discuțiilor care 
au avut loc, 13 țări din cele 16 
participante au acceptat să 
semneze textul convenției pri
vind limitarea zonei de pescuit 
la 12 mile pentru țările con
tractante, precum și fixarea 
unei zone de 6—12 mile pentru 
țările care au pescuit în mod 
tradițional în regiunile res
pective. Islanda și Norvegia, 
exprimîndu-și opoziția față de 
aceste prevederi, au declarat 
că refuză să semneze conven
ția. Nici Elveția nu va semna 
acest document. în afară de 
țările menționate mai sus, la 
conferință au participat țările 
membre ale Pieței comune, ale 
Asociației europene a liberului 
schimb, precum și Irlanda și 
Spania.

în legătură Tulburări

cu problema Ciprului
NEW YORK 2 (Agerpres). - 

La 2 martie reprezentanții a 
cinci țări membre neperma
nente ale Consiliului de Secu
ritate (Bolivia, Brazilia, Maroc, 
Coasta de Fildeș și Norvegia) 
au înaintat Consiliului 
Securitate rezoluția 
problema Ciprului, 
slovacia care este și 
bru nepermanent al 
lui de Securitate nu a luat 
parte la elaborarea rezoluției 
— n.r.).

Rezoluția prevede trimiterea 
în Cipru pentru o perioadă de 
trei luni a unei forte interna
ționale de menținere a ordinei 
sub controlul O.N.U., precum 
și desemnarea de către secre
tarul general al O.N.U., U 
Thant, a unui mediator însăr
cinat să găsească o soluție a 
conflictului care separă cele 
două comunități din Cipru.

de 
privind 
(Ceho- 

ea mem- 
Consiliu-

Tot luni, secretarul general 
al O.N.U., U Thant, a făcut 
cunoscut că a prelungit cu 
încă o lună misiunea trimisu
lui său personal în Cipru ge
neralul P. S. Gyani.

NICOSIA 2 (Agerpres). — 
După incidentele de la Photta, 
Kirenia etc. reprezentanții co
mandamentului britanic au ac- 
ționat pentru a negocia un ar
mistițiu între ciprioții greci și 
turci. Nu s-au înregistrat alte 
ciocniri.

Ministrul de interne cipriot, 
Georgiadis, a avertizat că în 
cazul unei debarcări a unități
lor turcești, ciprioții greci sînt 
hotărîți să lupte.

antiguvernamentale

în Gabon

Sesiunile Comisiilor
economice

• Pentru Africa
ADDIS ABEBA 2 (Agerpres). 

— La Addis Abeba au luat 
sfîrșit lucrările celei de-a 6-a 
sesiuni a Comisiei economice a 
O.N.U. pentru Africa (C.E.A.). 
Timp de 14 zile au avut loc, 
după cum se știe, dezbateri 
privind dezvoltarea economică 
și socială a Africii.

La sfîrșitul lucrărilor s-a a- 
doptat un raport în care se a- 
rată necesitatea unei politici 
africane omogene în formarea 
de cadre precum și aceea de a

se acorda o atenție deosebită 
dezvoltării agriculturii.

Au fost, de asemenea, adop
tate o serie de rezoluții pri
vind necesitatea planificării 
dezvoltării sociale în aceeași 
măsură ca și dezvoltarea eco
nomică și organizarea unei 
„conferințe a planificatorilor 
africani".

S-a convenit ca următoarea 
sesiune să aibă loc anul viitor 
la Nairobi.

ATENA 2 (Agerpres). — A- 
genția France Presse relatează 
că la 2 martie au sosit la A- 
tena, venind din Nicosia, mi
nistrul de interne al Republi
cii Cipru, Polycarpos Georgia
dis și ministrul de externe ad
junct, Andreas Arauzos. în 
cursul vizitei lor cei doi mi
niștri ciprioți vor avea o serie 
de întrevederi cu reprezentan
ții guvernului grec asupra pro
blemei Ciprului.

ATENA 2 (Agerpres). ** Luni 
au început în Marea Egee mane
vre ale unor unități ale flotei gre
cești.

Agenția U.P.I. precizează că 
mișcările flotei grecești coincid cu 
informațiile privitoare la manevre
le unor unități ale flotei turcești 
în apropierea coastelor Ciprului.

LIBREVILLE 2 (Agerpres). 
In capitala Gabonului au avut 
loc duminică și luni grave tul
burări antiguvernamentale. 
Numeroși demonstranți au 
parcurs străzile capitalei, pro- 
nunțîndu-se împotriva actua
lului guvern condus de pre
ședintele Leon Mba. Poliția a 
atacat pe demonstranți, ope
rand numeroase arestări.

Președintele Mba a rostit o 
cuvîntare la postul de radio 
gabonez cerînd populației să 
păstreze calmul. Apeluri la 
calm au fost adresate, de ase
menea, și de episcopatul bise
ricii catolice și de diferite 
personalități. Postul de radio 
Gabon a anunțat că forțele de 
poliție au primit instrucțiuni 
de a trage asupra oricărei per
soane oare provoacă tulburări.

Aceasta este a doua oară în 
decurs de două săptămîni cînd 
au loc grave tulburări în Ga
bon. După cum se știe, la 18 
februarie, președintele Mba a 
fost înlăturat, pentru scurtă 
vreme, de la putere de o lovi
tură de stat. El a fost reinsta
lat în funcția de președinte 
după intervenția trupelor 
franceze.

PARIS 2. — Corespondentul A- 
gerpres, G. Dascal, transmite : 
Luni după-amiază la sediul Comi
tetului de conducere al Societății 
oamenilor de litere din Paris, a 
avut loc o întîlnire între membrii 
Comitetului și academicianul Tu
dor Arghezi.

Președintele Comitetului, Jacques 
Chabannes, a salutat în numele 
scriitorilor francezi și al Societății 
oamenilor de litere din Franța pe 
scriitorii romîni. El a arătat că 
scriitorii și oamenii de litere fran
cezi au avut posibilitatea să cu
noască mai bine pe eminentul 
scriitor și poet, Tudor Arghezi, 
datorită apariției în editura Se- 
ghers a unei culegeri din poemele 
sale traduse în limba franceză. 
Chabannes și-a exprimat speranța 
că traducerea unor poeme ale 
acad. Tudor Arghezi va constitui 
începutul unei serii de acțiuni pe 
această linie care va permite o 
mai bună cunoaștere a oamenilor 
de litere și a celor două popoare.

In cuvîntul său de răspuns, 
acad. Tudor Arghezi a arătat că 
este emoționat de felul în care 
scriitorii și oamenii de litere frari- 
cezi au apreciat aportul său în do
meniul literaturii, mulțumindu-le 
pentrii primirea călduroasă pe care 
i-au făcut-o.

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
TASS transmite.! la 2 martie, 
a plecat în Ungaria o delegație 
de activiști ai P.C.U.S., în 
frunte cu Iuri Andropov, se
cretar al C.C. al P.C.U.S.

La invitația C.C. al Partidu
lui Muncitoresc Socialist Un
gar, delegația va studia expe
riența P.M.S.U.

• Pentru Asia și Extremul Orient
TEHERAN 2 (Agerpres). — 

La 2 martie la Teheran s-a 
deschis cea de-a 20-a sesiune 
anuală a Comisiei Economice 
a O.N.U. pentru Asia și Extre
mul Orient — E.C.A.F.E.

La lucrările sesiunii parti
cipă aproximativ 300 de dele
gați din 38 de țări. Printre 
problemele principale care vor 
fi luate în discuție figurează

colaborarea interregională, 
examinarea situației economi
ce din Asia, măsurile destina
te să ducă la dezvoltarea eco
nomiei, comerțului, resurselor 
naturale, transportului, pre
cum și folosirea progresului 
tehnico-științific pentru dez
voltarea țărilor în curs de dez
voltare.
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Primăvara timpurie și-a făcut apariția în Franța. Conform tra
diției, în grădinile publice și-au făcut apariția și măgărușii, 
spre bucuria copiilor. în foto grafie: măgărușii de pe Champs 

Elysâe sînt foarte solicitați.

plicate într-o vastă operație de 
bursă neagră cu bilete de avion 
furate.

Ziarul „New York Times" scrie 
că companiile internaționale de 
navigație aeriană din S.U.A. și 
Europa occidentală au suferit pa
gube de milioane de dolari ca ur
mare a acestor operațiuni ilicite. 
Numai companiile aeriene brita
nice au pierdut peste 1 milion de 
dolari în primele nouă luni ale a- 
nului trecut.

La 3 martie are loc la Mon
treal, Canada, o conferință a com
paniilor aeriene și organizațiilor 
turistice internaționale pentru a 
discuta măsurile ce trebuie luate.

Eșecul „adăposturilor 
Rockefeller" în Canada

Ți na din afacerile concernului
Rockefeller, construirea de 
adăposturi antiatomice, a 

suferit un eșec în Canada, întrucît 
populația nu a arătat nici un fel 
de interes achiziționării unor ase
menea adăposturi. După un an de 
intensă propagandă, „Organizația

GENEVA 2 Trimisul special 
Agerpres, C. Benga transmite : 

La Geneva a sosit dr. Voinea 
Marinescu, ministrul sănătății 
și prevederilor sociale al R. P. 
Romîne, șeful delegației romîne 
la sesiunea Organizației Mon
diale a Sănătății, care își începe 
lucrările marți la Palatul Nați
unilor din Geneva.

BONN. — Fritz Senger, deputat 
în Bundestagu! vest-german din 
partea Partidului social democrat 
din Germania, s-a pronunțat pen
tru stabilirea de relații diplomată 
ce cu toate țările socialiste.

ROMA. — Festivitățile consa
crate celei de-a 40-a aniversări a 
ziarului „Unita*,  organ central al 
Partidului Comunist Italian 
încheiat la 1 
tr-un mare miting 
muncii organizat la Roma. M, Ali- 
cata, redactor-șef al ziarului, mem
bru al Direcției și Secretariatului 
Partidului Comunist Italian, a pre
zentat un raport in legătură cu 
aniversarea organului central al 
P. C. Italian.

s-au
martie prin- 

al oamenilor

PARIS. — La 2 martie Charles 
de Gaulle, președintele Republicii 
Franceze, l-a primit pe N. V. Pod- 
gornîi, șeful delegației Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. care face o vi
zită în Franța.

în aceeași zi, membrii delegației 
parlamentare sovietice au fost pri
miți de primul ministru al Franței, 
Georges Pompidou. Ei au participat 
apoi la un dejun oferit în cinstea 
lor de ministrul afacerilor externe, 
Couve de Murville.

rATENA 2 Corespondentul 
Agerpres, 'A. Gheorghiu, trans
mite :

Luni dimineața la sediul Clu
bului oamenilor de litere și artă

măsurilor extraordinare', patrona
tă de guvern, a anunțat că în 
urma atitudinii indiferente arătată 
de poporul canadian față de „adă
posturile Rockefeller", planurile 
pentru asemenea construcții au 
fost sistate.

Printre cauzele acestei situații 
presa canadiană menționează con
vingerea opiniei publice canadiene 
privind inutilitatea „refugiilor an- 
tiatomice“ în cazul unui război 
termonuclear. Pe de altă parte, în 
Canada s-a intensificat în ultimul 
timp activitatea pentru înlăturarea 
de pe teritoriul canadian a tutu
ror armelor nucleare.

din Atena, a avut loc o confe
rință de presă cu ocazia apro
piatei deschideri a expoziției de 
fotografii intitulate „Monumen
te arheologice din Romînia“. 
Expoziția este organizată de 
Comitetul național grec pentru 
U.N.E.S.C.O., în colaborare cu 
Comitetul național 
U.N.E.S.C.O. din R, P.

pentru 
Romînă.

naționalLONDRĂ. — Consiliul 
din Scoția al ’Asociației de spri
jinire a O.N.U. a adoptat o rezo
luție în care se pronunță pentru 
interzicerea folosirii tuturor genu
rilor de arme nucleare.

Omenirea nu va ști ce Înseamnă 
pacea atîta timp cit armele nucle
are vor fi considerate drept „miț- 
loc de asigurare a păcii", se sub
liniază In rezoluție.

V1ENA. — Duminică au avut loc 
In Austria alegeri municipale în 
202 comune. Potrivit rezultatelor 
date publicității, Partidul socialist 
deține 1 119 locuri (față de 1 178 
în alegerile din 1958), Partidul 
populist 640 locuri (față de 595 In 
alegerile din 1958), Partidul liberal 
279 locuri, iar Partidul comunist 
14 locuri.

ATENA, — Ministerul afacerilor 
interne al Greciei a dat publicită
ții rezultatul voturilor celor 98 408 
militari și funcționari publici 
care au fost calculate mai tîrziu. 
După adăugarea voturilor militari
lor și funcționarilor publici, man
datele în noul Parlament vor fi îm
părțite astfel : Uniunea de centru 
171 de locuri, E.R.E. 107 locuri, 
E.D.A. 22 locuri.

BERNA. — Jacques Soustelle, 
fost ministru și fosta căpetenie a 
O.A.S., a fost arestat la Lausanne 
și — după cum anunță France 
Presse —expulzat. Nu s-a anunțat 
în ce țară a plecat Soustelle.
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Procesul de la Dallas

DALLAS 2 (Agerpres).
Procesul lui Jack Ruby, asa
sinul lui Lee Oswald, in
tră în a treia săptămînă. Doi 
jurați mai urmează să fie a- 
leși pentru a completa juriul 
de 12 persoane. In cursul ulti
mei ședințe din săptămînă tre
cută apărarea și-a epuizat tot 
stocul de 15 recuzări la care 
are dreptul, chiar și cele trei 
suplimentare acordate de jude
cătorul Brown. Acesta a anun
țat, de altfel, că nu va mai a- 
corda avocaților lui Ruby un 
asemenea privilegiu.

Procurorul general, Henry 
Wade, a anunțat că nu va cita 
pe văduva lui Oswald ca mar
tor în procesul lui Ruby, ci 
va folosi mărturiile agenților,

detectivilor și medicilor pentru 
a dovedi că Oswald a murit 
după ce a fost împușcat de 
Ruby în fața a milioane de 
telespectatori. Wade a spus că 
va avea nevoie numai de două 
zile pentru prezentarea ca
zului.

Pe de altă parte, Curtea su
premă din Texas a fost sesi
zată^ pentru a doua oară de a- 
părătorii lui Ruby care îi cer 
să declare pe toți cei ce au vă
zut scena asasinării lui Oswald 
la televiziune drept martori, 
și, în consecință, incompatibili 
cu calitatea de jurați. După 
cum s-a anunțat, o primă ce
rere în acest sens a fost res
pinsă de Curtea supremă din 
Texas.
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