
Hunedoera-Dev* '

Proletari din toate țările, uniți-vă!

O ȘCOALĂ
COMUNICAT

LA CARE
SĂ ÎNVĂȚĂM

cînteia 
tineretului

între 3 și 10 martie au avut 
loc la Pekin convorbirile din
tre delegația Partidului Mun
citoresc Romin și delegația 
Partidului Comunist Chinez.

Din partea romînă, la con
vorbiri au participat tovarășii: 
Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., conducătorul dele
gației, Emil Bodnăraș, Nicolae 
Ceaușescu și Chivu Stoica, 
membri ai Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R. — membrii de
legației.

Din partea chineză la con-

vorbiri au participat tovarășii?
. Liu Șao-ți, vicepreședinte al 

C.C. al P.C. Chinez, conducă
torul delegației, Den Siao-pin, 
secretar general al C.C. al P.C. 
Chinez, Pîn Cijen, membru al 
Biroului Politic al C-C. al P.C. 
Chinez, Kan Șen, membru su
pleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez — mem
brii delegației.

Cele două părți au făcut un 
schimb de păreri asupra pro
blemelor de interes comun.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă prietenească.
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Experiența fruntașilor
olectivul de la Uzina 
„Timpuri noi“ din Capi
tală și-a luat angaja
mente mobilizatoare în 
cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a Eliberării 
patriei. Pentru înfăptu- 
pe baza propunerilor 
ocazia dezbaterilor sar- 
plan, conducerea uzi-

producție, 
valoroasă 
muncă, ei 

cu dra-

In întreaga țară colec
tivele de muncă din în
treprinderi au avut 
bucuria să-i sărbăto
rească pe cei mai buni 
din rîndurile lor, pe cei 
care prin munca de zi 
cu zi au obținut anul 
trecut rezultate remar
cabile în 
Căpătînd o 
experiență de 
o împărtășesc
goste tovarășilor din jur.

Organizațiile U.T.M. 
sînt chemate să pună în 
centrul preocupărilor 
lor, ca una din sarcinile 
cele mai importante, 
cunoașterea de către toți 
tinerii a acestei expe
riențe. în colaborare cu 
comitetele sindicatului, 
să organizeze întîlniri 
cu fruntașii în cadrul 
cărora aceștia să vor-

bească despre metodele 
pe care Ie folosesc, să 
facă demonstrații prac
tice în fața tinerilor ; să 
urmărească apoi și să 
ajute în mod concret ti
nerii pentru aplicarea 
în producție a acestei 
experiențe. Cunoscînd și 
folosind experiența 
fruntașilor, preoeupîn- 
du-se ei înșiși de stu
dierea și introducerea 
în practica de fiecare zi 
a procedeelor avansate, 
tinerii din fabric! și 
uzine, de pe șantierele 
de construcții, din agri
cultură, vor aduce o 
însemnată contribuție 
la îndeplinirea cu succes 
a angajamentelor cu 
care oamenii muncii se 
pregătesc să întimpine 
cea de a XX-a aniversa
re a Eliberării țării 
noastre.

tăcute cu 
cinilor de , 
nei a stabilit un plan de măsuri 
tehnico-organizatorice. Ținînd sea
ma de experiența dobîndită in 
anii trecuți, comitetul U.T.M. și-a 
fixat ca principal obiectiv mobiliza
rea cit mai activă a tineretului la 
rezolvarea sarcinilor de producție. 
La loc de frunte organizația U.T.M. 
a înscris acele măsuri care să asi
gure generalizarea experienței pozi
tive, experiența fruntașilor: consfă
tuiri lunare organizate în colaborare 
cu sindicatul, cu tinerii din secțiile 
productive (și în cadrul cărora ingi
nerii, tehnicienii și muncitorii cu ex
periență țin expuneri legate de pro
blemele tehnicii înaintate) dezbateri 
pe teme tehnice, concursuri etc. Să 
explicăm, pe scurt, cum se organi
zează o consfătuire.' Cu cîteva zile 
înainte organizatorii de grupă U,T.M. 
au adus la cunoștința tinerilor ce 
teme vor fi prezentate în cadrul „zi
lei experienței înaintate" — cum a 
fost numită consfătuirea — care sînt 
problemele ce se vor discuta.

Invitații au fost aleși din rîndul 
fruntașilor, al celor cu experiența cea 
mai bună. Expunerile sint, de regulă, 
exemplificate practic la mașina sau 
bancul de lucru. Iată un exemplu: 
doi dintre cei mai pricepuți munci
tori, Vasile Teodorescu și Ștefan llie 
au fost invitați la consfătuirea tine
rilor din secția prelucrătoare. Ei au 
împărtășit celor aproape 100 de ti
neri din metodele de așchiere ra
pidă, de strunjire a conicității prin 
masa de copiat pe care ei le folo
sesc. Tot atunci au demonstrat prac
tic cum se confecționează cuțitele și 
cum se ascute un burghiu in funcție 
de duritatea materialului. Tinerii au 
pus întrebări, au cerut lămuriri su
plimentare. Pe Nicolae Roșioru l-au 
interesat regimul optim de lucru, 
condițiile în care se poate obține o 
rigiditate maximă a mașinii în timpul 
lucrului (factor important în reali
zarea unor produse de bună calitate). 
Mihaiță Gheorghe a cerut explicații 
amănunțite în legătură cu st run jir ea 
rapidă a conicității. Și fiecare între
bare a primit un răspuns cu exem
plificări practice. în felul acesta ti
nerii au fost ajutați să cunoască pro
cedee și metod? interesante folosite 
în muncă de fruntașii în producție. 
Și în alte secții se organizează ase
menea demonstrații practice. In sec
ția turnătorie, de exemplu, muncito
rul Vlad Tudor le-a arătat tinerilor, 
care formează majoritatea muncito
rilor din secție, cum trebuie turnați 
cilindrii de la excavator prin noul 
procedeu tehnologic, care prevede

folosirea suplimentară a > unei mase- 
lote. Procedeul creează avantaje mai 
ales în privința reducerii rebuturilor 
și comitetul U.T.M. din secție s-a o- 
cupat ca toți tinerii să și-l însușească 
cît mai corect. Rezultatele practice 
sint destul de concludente: în pri
mele două luni ale acestui an pro
centul de rebuturi la acest reper se 
menține sub cel admis. In secție sini 
și mulți tineri care, pe baza rezulta
telor obținute în muncă anul trecut, 
au primit titlul de fruntaș în-între
cerea socialistă. Ei sint cei care și 
în acest an obțin cele mai bune re
zultate în producție. Comitetul 
U.T.M. și-a propus ca experiența, 
metodele lor să fie larg populari
zate astfel incit să devină în scurtă 
vreme un bun al tuturor tinerilor. 
Iată-l pe Gheorghe Gheorghe unul 
dintre cei mai destoinici muncitori. 
Lui i s-a cerut să explice tinerilor 
cum trebuie să se prepare un aliaj 
și cum se face umplerea corectă a 
formei. S-a insistat asupra unei bune 
dozări a aluminiului, siliciului și si
liconului în funcție de piesa turnată. 
Prin generalizarea acestei metode 
s-a obținut o creștere a productivi
tății muncii cu 1 la sută.

Prin schimburile de experiență 
organizate atît la nivelul uzinei cit 
și al secțiilor, muncitorii și-au îmbo
gățit cunoștințele contribuind astfel 
la rezolvarea unor probleme legate 
de producție. Astfel s-a creat și pe 
această cale o legătură mai strînsă 
între secțiile productive ale uzinei, 
împreună cu organizația U.T.M. 
și comitetul sindicatului s-a sta
bilit, de pilda, ca tinerii cu mai 
puțină experiență să fie repartizați 
pe lingă muncitorii cu o bună pregă
tire profesională.

Comitetul U.T.M. a luat măsura ca 
și postul utemist de control să se o- 
cupe de generalizarea experienței 
înaintate.

Colectivul uzinei a obținut în pri
mele două luni ale anului succese 
remarcabile. Planul producției glo
bale și marfă a fost îndeplinit șC 
depășit. Numai la producția globală 
în ianuarie planul a fost depășit 
cu 6,5 la sută. Organizația U.T.M., 
pe baza experienței acumulate pînă 
în prezent, și-a propus să formeze 
colective de tehnicieni și ingineri 
care să se ocupe de ajutorarea tine
rilor pentru a-și îndeplini angaja
mentele stabilite în întrecerea socia
lista.

In planul comun al comitetului 
sindicatului și comitetului U.T.M. 
sînt prevăzute întîlniri ca muncitorii 
de la Uzinele „23 August1 și „Semă
nătoarea". Aceste schimburi de expe
riență ca și alte acțiuni prevăzute 
în această perioadă în planul comi
tetului U.T.M. vin în mod direct în 
sprijinul generalizării experienței 
înaintate, al antrenării și mai active . 
a tineretului la îndeplinirea angaja
mentelor luate de colectivul uzinei 
în întrecerea socialistă.

IORDAN POPESCU

Dineu oferit de
Joi 12 martie 1964

Chinez.
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Tînărul pe care îl vedeți în fotografie este unul dintre cei/nai harnici 
constructori de pe șantierul viitorului Combinat petrochimic de la Brazi. 
De profesie sudor, Ion Bohîlțea, s-a remarcat în. cursul anului trecut prin- 
tr-o exemplară îndeplinire a sarcinilor de producție, dovedindu-se foarte 
exigent mai ales In ceea ce privește calitatea produselor și realizarea 
economii pe șantier. - Din experiența sa au Învățat și Învață mulți alți 
neri constructori.

Brigada din care face parte și-a îndeplinit lunar sarcinile de plan
peste 115—120 la sută. Buni organizatori ai locului de muncă, tinerii din 
această brigadă au scurtat lunar termenele de predare cu 3—5. zile.

Pentru aceste merite, brigada a primit recent Diploma de fruntașă In 
Întrecere, iar pe pieptul lui Bohîlțea a fost prinsa steluța roșie.

de
ti-

cu

Fotografia: ION CUCU

900 000 de tineri
in concursul „Iubiți

cartea4
La actuala ediție a concursu

lui „Iubiți cartea" participă 
peste 900 000 de tineri munci
tori, colectiviști, tehnicieni, 
elevi din întreaga țară care ci
tesc cu pasiune ultimele nou
tăți editoriale.

Folosind numeroase forme 
de popularizare și răspîndire 
în rîndul tinerilor cititori a lu
crărilor apărute, bibliotecile 
organizează în timpul con
cursului acțiuni variate, atrac
tive, potrivite pentru fiecare 
categorie de participanți. La tchi In Munții Parîngului Foto : AGERPRES

Seminarii recapitulative

la invătămintul agrozootehnic

aproximativ 148 000 de 
colectiviști, lucrători în 
și stațiuni experimenta-

Cei 
țărani 
G.A.S.
Ie, mecanizatori ai S.M.T. din 
regiunea București, care, în lu
nile de iarnă, au frecventat 
cursurile învățămîntului agro
zootehnic cu durata de tr.ei ani 
se află acum în perioada se- 
minariilor recapitulative. Răs
punsurile lor dovedesc că și-au 
însușit temeinic noi cunoștințe 
care le vor ajuta în munca 
pentru obținerea unor recolte 
bogate.

Potrivit datelor furnizate de

consiliul agricol regional, de-a 
lungul celor 4 luni de învăță- 
mint, majoritatea lecțiilor și 
seminariilor s-au organizat în 
termenul prevăzut, au fost 
strius legate de practica de zi 
cu zi, proprie fiecărei unități 
agricole socialiste. Ținîndu-se 
seama de specificul producției 
agricole al regiunii, în cadrul 
invățămin tului agrozootehnic o 
atenție deosebită a fost
dată problemelor privind cul
turile cerealiere, plantele 
nice și creșterea animalelor.

acor-

teh-

r
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Din îndemnul conștiinței so
cialiste tinerii noștri înfăptu
iesc fapte remarcabile, dove
dind dragoste de muncă, spi
rit creator, dorința de a face 
ca totul în jur să fie mai bun, 
mai frumos. La rîndul lor a- 
ceste fapte constituie un per
manent îndemn, spre mai bine, 
exemplul bun generînd alte 
zeci de fapte asemănătoare. 
Iată de ce descoperirea și; 
popularizarea unor exemple de 
atitudini înaintate față de mun
că, față de .tovarăși este o preo
cupare a tuturor organizațiilor 
U.T.M. Despre asemenea fapte scriu și ziarului nostru zeci și zeci de corespondenți, participant 
la concursul cu tema „Din îndemnul conștiinței socialiste".

De data aceasta îi informăm pe cititori despre o inițiativă nouă. Comitetul U.T.M. de la 
Uzinele „Tractorul" din Brașov a hotărît să se înscrie la concursul cu tema : „Din îndemnul con
științei socialiste" intr-un mod original: cu ajutorul cercului literar din uzină, cu ajutorul artiștilor 
plastici amatori și al membrilor brigăzii de agitație. S-a cerut părerea despre cele mai frumoase fapte 
ale tinerilor la o mie de tovarăși care lucrează în uzină. Pe baza acestor fapte membrii cenaclului 
literar au scris versuri, reportaje, schițe, pictorii amatori au realizat portretele celor mai destoinici 
tineri iar brigada artistică de agitație a pus în scenă un montaj dramatizat pe care, în zilele viitoare, îl 
vor prezenta în fața tinerilor. Cu acest prilej se va discuta despre răspunderea tinerei generații, 
despre comportarea tinerilor în muncă, în viață.

„Vă rugăm să veniți și să scrieți despre toate acestea*, se spune în■ invitația pe care co
mitetul U.T.M. a adresat-o redacției „Scînteii tineretului*.

Inițiativa tinerilor constructori de tractoare’ este frumoasă șl răspundem Invitației lor cu 
multă plăcere. Cititorii vor găsi în unul din niynerel® noastre viitoare, relatări de la această inte
resantă întîlnire a faptelor lumlnoai® din viața - urinai.

ASUPRA
ACESTUI SUBIECT

VOM REVENI...

PEKIN 11 (Agerpres). — în 
încheierea vizitei prietenești 
in R.P. Chineză, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, conducăto
rul delegației P.M.R., a oferit 
in seara zilei de 11 martie un 
dineu în cinstea delegației P.C. 
Chinez.

Au participat tovarășii Liu 
Șao-ți, conducătorul delegației 
P.C. Chinez, vicepreședinte al 
C.C. al P.C. Chinez, și mem
brii delegației — Den Siao-pin, 
secretar general al C.C. al P.C. 
Chinez, Pin Cijen, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, Kan Șen, membru su
pleant al Biroului Politic 
C.C. al P.C. '

La dineu au participat, de 
asemenea, Li Fu-ciun, Li Sîan- 
nian, Tan Cijen-lin, membri ai 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, Bo I-bo, membru su
pleant al Biroului Politic al 
C.C. al P-C. Chinez, Ian Șan- 
kun, membru supleant al se
cretariatului C.C. al P.C. Chi
nez, membri ai C.C. al P.C, 
Chinez, personalități din dife
rite domenii ale vieții politic? 
și social-culturale din Pekin.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
prietenească, tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer și Liu Șao-ți 
au rostit toasturi.

Cantități sporite 
de

Stațiunile 
mentale ale 
tului central 
cetări agricole 
produs pentru acest
an o cantitate de 
Rămînță elită de 1,5 
ori mai mare decît 
pentru anul 1963. 
Sămînța elit.ă a fost 
înmulțită în gospo
dăriile agricole de 
stat specializate și 
este folosită de toa
te unitățile agricole 
socialiste. S-a asi
gurat astfel sămînță 
'hibridă pentru în
treaga suprafață de 
,4 milioane hectare 
ce se cultivă cu po-

rumb, precum și să- 
mînță de soi, de 
mare producție la 
majoritatea celorlal
te culturi agricole, 
în acest fel s-au 
mărit posibilitățile 
unităților agricole 
socialiste de a obți
ne recolte sporite la 
hectar.

Stațiunile experi
mentale au produs, 
de asemenea, pen
tru acest an cu pes
te 30 la sută mai 
mult material sădi- 
tor vitipomicol de- 
cît în anul trecut, 
din soiuri valoroase.

Anul acesta, para-

lei cu activitatea de 
creare de noi soiuri, 
și hibrizi cu însușiri 
superioare, stațiuni
le experimentale vor 
produce, după sche
me elaborate pe ba* 
za experienței pro. 
prii și a țărilor cu 
agricultura cea mal 
avansată, cantitățile 
necesare și rezerv® 
de sămînță elită 
pentru toate cultu
rile de cîmp, legu
me și material sădh 
tor vitipomicol.

ROMINESC
Cercetătorul In halat alb apucă 

cu penseta o peliculă deosebit de 
fină și o așează cu grijă sub ocu
larul microscopului. Pelicula este 
o secțiune dintr-un țesut uman 
care pe toată suprafața lui are ca 
grosime nici mai mult nici mai 
puțin de a mia parte dintr-un mi
limetru. Scena aceasta poate fi în- 
tîlnită în multe unități medicale 
din Capitală și din țară. Dar cum 
est© posibilă obținerea unei astfel 
de secționări la grosimea unui mi
cron ?

Recent, Uzina de mecanică fină 
din București a început să produ
că în serie aparatul complet care 
servește la secționarea cu mare 
precizie a țesuturilor animale sau 
vegetale, denumit : „Microtom*. 
In mod deosebit el esta folosit Ia 
secționarea țesuturilor umana în 
vederea stabilirii structurii lor și 
diagnosticării tumorilor canceroase.

Proiectat* și realizat de către co
lectivul acestei uzine bucureștene, 
aparatul reprezintă una dintre rea
lizările de seamă ale industriei 
noastre de mașini. Precizia opera
țiilor (poate executa secțiuni cu 
grosimi de 1 pînă la 25 microni) 
manipularea simplă și eficace (cu 
ajutorul lui se pot executa circa 
1 000 secționări într-o orăl îi atri
buie performanțe la nivelul celor 
mai bune produse similare actuale.

Ca principiu, aparatul este foarte 
simplu• un dispozitiv d© avans d® 
mare precizie care asigură înainta
rea de ordinul micronilor, aduc» 
țesutul înglobat în parafină sau 
celoîdină, în fața unui cuțit al că- 
rui unghi de tăiere asta manevra* 
bil. Pelicula tăiață la grosimea do
rită este preluată din fața cuțitului 
de o bandă transportoare și adusa 
Ia îndemîna cercetătorului.

Trecut în producția de serie, a- 
cast aparat va ajunge în acest an 
în zeci de spitale, clinici șl insti
tute de cercetări din București, 
Timișoara, Cluj și alte orașe.

în fotografia de mai sus vă pre
zentăm „MifcrotomuV*.

C. VICTOR

Tinerii zootehniști
1 șezat în partea de 
! nord a regiunii Ol

tenia, raionul Gilort 
dispune de suprafe
țe întinse de finețe 
și o valoroasă pă
șune montană, ceea

ce a favorizat dezvoltarea crește
rii animalelor. în planurile gospo
dăriilor agricole colective e prevă
zut pentru anul acesta ca numărul 
efectivelor de animale să sporeas
că cu mult, și în special al tauri
nelor și ovinelor, care valorifică 
mai bine rezervele locale de fu
raje. Paralel cu aceasta, se preve
de creșterea producției de lapte și 
carne. Aceste sarcini, ca și căile 
da înfăptuire a lor, au constituit 
și tema consfătuirii organizată re
cent din inițiativa comitetului ra
ional U.T.M., la Tg. Cărbunești. 
La consfătuire au _participat tineri 
crescători de .animale din raion, 
secretari ai organizațiilor de bază 
U.T.M., vicepreședinți de . G.A.C., 
ingineri și brigadieri zootehnici, 
medici veterinari. în dezbateri 
s-au abordat — și acesta e meri
tul principal al consfătuirii — 
problemele actuale ale muncii ti
nerilor din zootehnie, acțiunile pe 
care organizațiile U.T.M. trebuie 
să le întreprindă în vederea spori
rii contribuției tineretului la creș
terea și întărirea sectorului zoo
tehnic din G.A.C. ; s-a făcut un 
larg, schimb de experiență, ■ popu- 
larizîndu-se cele mai valoroase 
metode de creștere și îngrijire a 
animalelor, metode folosite de 
G’A.C. fruntașe. S-a subliniat că 
atenția tinerilor îngrijitori de ani
male este necesar să fie îndrepta
tă acum spre menținerea și în lu
nile următoare, dinaintea pășuna- 
tului, a unor producții constante 
de lapte și carne — condiție ho
tărâtoare în realizarea prevederilor 
planurilor de producție. în conse
cință, respectarea programului de 
grajd, menținerea curățeriiei, apli
carea întocmai a regulilor de în
grijire a animalelor — trebui» sl 
intre în obtșnuisți# Sa Piicuct

la sfat
zilnică a îngrijitorilor de ani
male.

,,Cea mai mare atenție — s-a 
subliniat în discuții — trebuie a- 
cordată folosirii cu chibzuință a 
furajelor, alcătuirii unor rații va
riate, bogate în unități nutritive. 
Rațiile alimentare administrate a- 
nimalelor să fie echilibrate, iar va
loarea nutritivă — constantă de la 
o zi la alta“. Tinerii Antonie 
Braicu din Hurezani, Victoria Poe- 
naru din Andreești și alții, au a- 
rătat că folosirea în alimentația 
animalelor numai a paielor, a fi
nului sau cocenilor, metodă care 
se mai practică în unele G.A.C.,

Pc ordinea de zi:
mai buna gospodărire 
a furajelor 

calificarea
permanentizarea la locul 
de muncă

nu asigură obținerea unei cantități 
constante de laptq, și nici o creș
tere uniformă în greutate vie. Ei 
au împărtășit celor prezenți din 
experiența lor și a celorlalți cres
cători de animale din gospodăriile 
în care-și desfășoară ei activitatea. 
In aceste unități se folosesc simul
tan toate sorturile de furaje exis
tente. Paiele și cocenii, tocați și 
saramurați, se introduc în alimen
tație alături de fînuri și concen
trate, iar pentru a fi consumate în 
întregime, se administrează în a- 
mestec. în felul acesta în gospo
dăriile respective animalele au a- 
sigurată și pentru lunile urmă
toare o alimentație consistentă, 
care asigură realizarea unor pro
ducții ridicate.

S-a desprins apoi, ca o sarcină 
la fel de importantă pentru tineri, 
MCfritatet păstrării cu griji a fu-

rajelor, înlăturarea oricărei risipe. 
La G.A.C. Bobu, Bumbcști, Cioca- 
dia și altele, furajele sînt păstrate 
la loc închis, iar eliberarea lor se 
face numai prin cîntărire. Pierde
rile de orice fel au fost aici înlă
turate. Dar, au arătat vorbitorii, 
pierderi de furaje se pot ivi nu nu
mai pe drumul ce duce de la de
pozit la iesle, dar și pe cel de la 
iesle spre stomacul animalului. Nu 
este deloc economic procedeul ce
lor din Săcelu — subliniau mai 
mulți vorbitori ; ei pun în iesle 
cantități mari de furaje, dar o 
bună parte din acestea nu sînt con
sumate din cauză că nu sînt ad
ministrate în funcție de necesități
le reale ale fiecărui lot de ani
male.

Cum era și firesc, cei prezenți 
la consfătuire au dezbătut pe larg 
problemele legate de permanenti
zarea tinerilor în sectorul zooteh
nic.

— Aceasta — arăta Dumitru 
Dulubei, secretarul comitetului 
U.T.M. din G.A.C. Bobu — este 
preocuparea noastră principală 
încă de Ia recomandare, pentru că 
sînt mulți cei ce doresc să lucreze 
în acest sector, dar trebuie selec
ționați cei mai corespunzători. La 
început, noi n-am dat atenție a- 
cestei cerințe. Rezultatul : după 
cel mult o lună, unii din îngriji
torii tineri plecau. Ne-am îndrep
tat atunci atenția asupra celor la 
care observam o adevărată pasiu
ne pentru această meserie. I-am 
recomandat consiliului de conduce
re, i-am ajutat să învețe, să-și 
completeze cunoștințele atît în ca
drul învățămîntului agrozootehnic, 
cît și prin organizarea de schim
buri de experiență. Apoi ne-am 
îngrijit de condițiile lor de mun- 
că, de viață ; cu ajutorul condu-

VASILE BARAC 
corespondentul „Scinteil 

tineretului" pentru regiunea 
Oltenia

(Continuare în pag. a III-a).
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ȘCOLAR
— Elevii clasei a X-a 

— Școala medie din Bo- 
zovici, regiunea Banat, 
au pregătit un frumos 
program artistic : o piesă 
de teatru, muzică vocală 
și instrumentală, popu
lară și ușoară, o suită de 
dansuri bănățene, reci
tări etc. Programul pre
zentat în fața colegilor 
cît și în satele raionului 
s-a bucurat de succes. 
El a fost vizionat pînă 
acum de peste 2 000 
spectatori (Francisc Sti- 
ka elev).

— La Școala medie 
nr. 2 din Botoșani a fost 
creat anul acesta un 
cenaclu literar care poar
tă numele marelui nos
tru poet, Mihail Emines- 
cu. In ședințe bilunare 
tinerele talente își pre
zintă în fața colegilor și 
a tovarășilor profesori 
de specialitate creațiile 
inspirate din viața nouă 
a patriei, din viața noas
tră, a elevilor. (Mia 
Frankel — elevă).

— Biblioteca Centru
lui școlar forestier din 
Blaj, care numără peste 
15 000 de volume, este 
foarte îndrăgită de elevi. 

Ii poți întîlni aici citind 
o carte^ ascultînd o re-

Subiectul numărul 1 al fotografilor amatori din Școala medie nr. 2 din Cluj, il con
stituie, bineînțeles, activitatea zilnică a elevilor — învățătura. în fotografie : un „instanta

neu" de la o oră de chimie la clasa a X-a A realizat de membrii cercului foto.

PAGINA ELEVULUI
Materiale redactate de către corespondenții 

noștri voluntari din școli

Icenzie ori participînd la 
discuțiile din cadrul 
concursului „Iubiți car- 

Itea'. De curînd încă 50 
de elevi ai școlii au de
venit purtători ai insig
nei „Prieten al cărții**. 
(Alexandru Ciobanu — 
elev).

— Recent, elevii Com
plexului școlar din Bîr- 
lad au invitat în mijlocul 
lor un grup de actori de 
la Teatrul de stat „V. I. 
Popa" din localitate. Ac
torii le-au vorbit elevi
lor despre alegerea re
pertoriului, punerea în 
scenă a unui spectacol, 
munca actoricească. în_ 
tîlnlrea a fost deosebit 
de interesantă pentru 
elevii iubitori ai teatru
lui. (Mihai Vieru — 
elev).
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■— Pentru elevii clase
lor a VIII-a de la Școala 
medie din Bocșa a fost 
organizat de curînd un 
interesant concurs „Cine 
știe, răspunde" cu tema: 
„Viața și creația pictoru
lui Nicolae Grigorescu". 
Pentru a stabili cîștigă- 
torii (toți elevii s-au pre
zentat bine pregătiți) Ii 
s-a cerut primilor clasați 
să descrie unele tablouri 
ale pictorului. Cele mai 
frumoase răspunsuri au 
fost date de eleva Timiș 
Ioana Filipoiu care s-a 
clasat astfel pe locul I. 
(Lenuța Adace, elevă).

— Iubitorii teatrului — 
elevi ai Școlii profesio
nale și ai Școlii medii 
din Gurabarza — regiu
nea Hunedoara — au 
pregătit — cu ajutorul 
tovarășilor profesori de 
specialitate — un spec
tacol cu piesa „Nota ze
ro la purtare". Prezentat 
în fața colegilor, precum 
și a minerilor de la Ex
ploatarea minieră Barza, 
spectacolul s-a bucurat 
de un frumos succes. 
(Petru Nemeș — elev).
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FILE DE JURNAL
Cîte nu se întîmplă zilnic într-o 

școală ? E. greu să fii prezent la 
toate. Voi încerca să vă relatez 
doar (Atena din faptele care s-au 
petrecut într-o singură zi în școala 
noastră.

CE SE ÎNTiMPLĂ
ÎN CLASA A VIII-A B?

Veselie, știri întretăiate, crîm- 
peie de felicitări. Oare ce se în
tîmplă în clasa a VIII-a B ? 
Tovarășa profesoară lolanda 
Florea le anunță rezultatele 
la faza Orășenească a Olimpiadei. 
Din clasa lor sînt cinci cîștigători, 
admiși pentru faza regională. Co- 
racu Nora, Weiss Suzana și Sabau 
Doina s-au calificat la matema
tică. Nora și Suzana au reușit și 
la concursul de literatură romînă. 
Alți doi colegi s-au prezentat și 
s-au calificat la Olimpiada de chi
mie. Aceștia sînt doar o parte din
tre cei mai buni elevi din clasă, 
dar și ceilalți au rezultate bune și 
foarte bune la învățătură.

...Așadar, bucuria era îndreptă
țită.

...UNDE E VORBA
DE PASIUNE

Săptămînal pe șo de elevi 
printre care Valentin Băltărețu, 
Popa Vasile, Nicola Mureșan 
din clasa a IX-a B îi poți întîlni a- 
plecați deasupra aparatelor în ca
drul cercului de radiotehnie. Cer
cul e recent înființat. Majoritatea 
din ei lucrează cu pasiune în fr
eest domeniu încă de cînd erau 
pionieri. Fiecare avea acasă un 
mic atelier. Toate la un loc au 
constituit prima zestre a cercului 
creat în școală. Deseori, elevii au 
în mijlocul lor și studenți de la 
Facultatea de fizică. E drept, mai 
sînt încă multe taine de dezlegat, 
dar unde e vorba de pasiune, ni
mic nu este prea greu.

Azi, membrii cercului au hotă
rît să ia în îngrijire... tehnică, sta
ția de radioamplificare a școlii.

„HOPȘA Șl...
CLASELE A IX-A"

Dorința de a învăța să danseze 
corect și frumos i-a adus astăzi la 
școală pe elevii clasei a IX-a B. La 
cercul de dans, cu tradiție în 
școala noastră, clasele a IX-a 
sînt... campioane. Toți elevii sînt 
înscriși la acest cerc. Fiecărei 
clase i s-a repartizat o zi pe săp- 
tămînă. Sub îndrumările compe
tente ale tovarășului Hara Isim, 
profesor de coregrafie la Școala 
populară de artă, elevii primesc 
noțiuni de dans.

Noul dans romînesc, „Hop'șa", 
i-a atras mult și l-au învățat 
ușor. Astăzi se „corectează" ulti
mele figuri.

ir
V-am prezentat cîteva fapte 

care s-au petrecut într-o singură 
zi în școala noastră. Ele, însă, sînt 
mult mai multe. In școală sînt ii 
clase și e foarte greu să reții tot 
ce se petrece în fiecare din ele...

DOINA MANIU
clasa a Xl-a Școala medie 

nr. 2 Cluj

STINIGUȚA VALENTINA

ECOUL UNOR ÎNDEMNURI
„Dragă redacție, am citit 

articolele apărute în ziar, 
sub semnătura unor oameni 
de știință, le-am discutat și 
am hotărît să vă scriem"... 
Așa și-au început scrisorile 
trimise redacției în ultimul 
timp mulți dintre elevi. 
Publicăm in această pagină 
cîteva din scrisorile elevi
lor.

OASPEȚI DE ONOARE

ADELA BOERU, membră în 
biroul organizației U.T.M. a 
claselor a TX-a, Școala medie 
nr. 2 Făgăraș: La ultima 
adunare generală în care 
am discutat despre învăță
tură și disciplină, noi cei 
110 elevi din clasa a IX-a am 
avut ca oaspeți de onoare pe 
tovarășii academicieni G. Io- 
nescu Sisești și Eugen Ange- 
lescu.

Dan Cerbu, colegul nostru, 
a arătat că îl pasionează foar
te mult literatura, că vrea 
să-și aleagă o profesiune lega
tă de acest obiect, dar că, în 
același timp, studiază cu per
severență la toate celelalte 
materii.

In adunare însă, s-a vor
bit și despre alți elevi... Dă- 
neț Vaier este unul dintre a- 
ceștia. El are încă o părere a- 
parte despre ceea ce trebuie 
să-ți ceri cînd ești elev. Con
sideră că nu este neapărat 
nevoie să te pregătești la fel 
de bine la toate disciplinele. 
După părerea lui, disciplinele 
se împart în două categorii: 
..preferate* și „greu suporta
bile".

Dezbateri aprinse s-au pur
tat și cu privire la munca 
și comportarea altor colegi. 
Ne-am străduit, de pildă, s-o 
facem pe colega noastră Ga
briela Nicolae să înțeleagă cît 
de mult îi dăunează faptul că 
neglijează studiul, că-și iro
sește cea mai mare parte din 
timp cu plimbările.

In discuție „au intervenit* 
și... oaspeții. Cuvintele acad. 
Eugen Angelescu au oferit ar
gumente convingătoare pentru 
înțelegerea necesității unei 
pregătiri temeinice, pentru a- 
cumularea unei vaste culturi 
generale: „Cultura generală 
reprezintă ceea ce în pictură 
este fondul unui tablou pe 
care se realizează un portret 
sau un peisaj. Adeseori fondul 
ridică mult valoarea artistică 
a tabloului. Specialistul tre
buie să fie neapărat dublat de 
omul de cultură".

Și discuțiile au scos în evi
dență că o asemenea cultură 
nu se poate realiza decît în 
acești ani de școală, pe care 
noi trebuie să-i folosim cît 
mai intens. Șfaturile academi
cianului G. Ionescu Sisești au 
fost, în acest sens, bine venite: 
„Vîrsta aceasta — ne-a spus 
dînsul — e vîrsta preocupări
lor nenumărate, a tinereții 
exuberante, a ideilor celor mai 
îndrăznețe. De aceea aș în
druma pe elevi să privească 
în adîncime, cu seriozitate via
ța de școală cu care nu ne 
mai întîlnim a doua oară (deși 
am dori-o mult!), să fructi
fice toate bogățiile pe care le 
oferă ea celui hotărît să mun
cească cu tenacitate, conștient 
pe deplin de necesitatea ace
stei munci, care își va arăta 
roadele de aur mai tîrziu, la 
viitoarele locuri de muncă".

Cred că ați înțeles că „inter
vențiile" celor doi academi
cieni sînt de fapt, articolele a- 
părute în ziar la rubrica „A fi 
elev", articole pe marginea că
rora noi am discutat în adu
narea generală.

ANII CEI MAI RODNICI

MARCU SERGIU, elev Jn 
clasa a Xl-a C — reală, Școa
la medie nr. 3 Galați: Sint 
elev în ultima clasă a școlii 
medii. Cuvîntul . oamenilor de 
știință, publicat în ziar, ne-a în
demnat să reflectăm mai mult 
în ceea ce facem noi, ca elevi, 

în fiecare din articolele publi
cate, străbate ideea că anii de 
școală îți oferă posibilitatea li
nei pregătiri multilaterale, că 
numai o dată te întîlnești cu 
anii aceștia și. deci, trebuie să-i 
fructifici la maximum. Din cu
vîntul tovarășului acad. Cains 
Iacob, precum și din cuvîntul 
celorlalți oameni de știință am 
putut afla convingător că orice 
vom deveni în viață, trebuie sâ 
cunoaștem matematică, precum 
și toate disciplinele predate în 
anii de școală. Tovarășul pro
fesor Eugen Angelescu arăta 
în cuvîntul său că nu poți să 
spui că-ți place sau nu o disci
plină pînă nu o cunoști bine, 
că dînsul a descoperit chimia 
abia după ce a luat licența în 
chimie. Aceste cuvinte le-am 
comentat îndelung descoperind 
în ele sfatul de a învăța me
reu. De asemenea, am înțeles 
că între discipline există o în
lănțuire strînsă. Nu poți studia 
niciodată temeinic o disciplină, 
fără a le cunoaște bine și pe 
celelalte. Uneori nici nu-ți dai

seama că, neglijînd un obiect 
de studiu, pe motiv ca te pre
gătești mai bine la disciplina 
preferată, neglijezi în fond stu
diul aprofundat al disciplinei 
preferate.

BUCURIILE 
ÎNVĂȚĂTURII

VIRGINIA VEJU, elevă în 
clasa a X-a D umană (la aceeași 
școală : Ne-am ales secția u- 
mană pentru că ne pasionează 
într-adevăr studiul limbii și lite
raturii romîne. Dar învățăm și 
la matematici și la fizică și la 
chimie și la științele naturii. 
Vreți argumente convingătoa
re ? Mulți elevi din clasa noa
stră au cîștigat olimpiada de 
chimie și fizică, bineînțeles pe 
lîngă cea de limba și literatura 
romînă. De ce, care este secre
tul ? Nu este nici un secret. 
Sîntem elevi și învățăm pentru 
că ne place să învățăm. Tova
rășul profesor Eugen Angeles
cu spunea în cuvîntul său că 
pe vremea cînd dînsul era e- 
lev vroia să știe tot. Cam așa 
se întîmplă lucrurile și cu noi. 
Vrem să știm totul. De cîte ori 
ne întîlnim în recreații, după 
ore, discutăm cu aprindere deș- 
pre tot felul de lucruri. Ce e 
nou în știință, despre cărțile pe 
care le citim, despre disciplinele 
pe care le studiem. Avem în 
clasă și elevi ca Balaban Doi
na. Grigoriță Ecaterina și Do- 
brilă Dina care, au nime
rit întimplător la secția u- 
mană. Au venit aici cre- 
zind că e mai ușor. Vor ab
solvi școala, se vor prezenta la 
maturitate. Vor reuși, cred. 
Pentru cindul sau șasele sal
vator s-au obișnuit să facă e- 
forturile necesare. Le vom găsi 
numele consemnat la sfîrșitul 
listei celor ce au reușit alături 
de o medie îngrijorător de mo
destă. Poate vor încerca mai 
departe, la o facultate. Indife
rent unde, în orice caz undeva 
unde sînt mai puțini candidați. 
Și iarăși s-ar putea să le găsim 
la sfîrșitul unei liste de admiși. 
Se mulțumesc și cu atît. îmi 
pare atît de săracă o asemenea 
călătorie pe spatele slăbănog al 
mediocrității, fără bucuriile pe 
care le aduc notele bune, lau
dele profesorilor, prețuirea co
legilor, cărțile citite, gîndul că 
în memorie ți s-au orînduit, 
trainic, cunoștințele pe care ți 
le-au dat tovarășii profesori. Nu 
știu cum se poate trăi fără să 
înveți.

Firește că nu i-am lăsat pe

acești colegi despre care am 
vorbit să persevereze în con
cepțiile lor greșite. împreună 
cu tovarășii profesori și diri- 
ginți am încercat să-i ajutăm, 
să-i convingem despre necesi
tatea de a se pregăti bine la 
toate disciplinele. Acum le-am 
dat să citească articolele apă
rute în ziar și am discutat cu 
ei despre acestea. Și asupra 
lor, sîntem convinși, cuvîntul 
oamenilor de știință va avea o 
puternică influență.

ADEVARATA

PASIUNE - S TUDIUL
ECATERINA HANG AN U, ele

vă, clasa IX-a D, Școala medie 
nr. 1 „Mihail Sadoveanu" din 
Iași: Și eu am o pasiune — că
reia îi dedic aproape întreg tim
pul. Pasiunea mea este studiul. 
Iar prietenii nedespărțiți îmi sînt 
manualele școlare, laboratoare
le, biblioteca. îmi place deopo
trivă literatura romînă și ma
tematica, istoria și fizica, chi
mia și geografia. Și mă strădu
iesc să mă pregătesc bine la 
toate aceste obiecte. Dar întot
deauna îmi organizez în așa fel 
studiul, încît să-mi rămînă timp 
să merg împreună cu prietene
le mele, cu colegii la plimbare, 
la teatru, la cinematograf sau 
la concert, să particip la ședin
țele cenaclului literar sau să ci
tesc o carte bună (toate acestea 
îmi oferă momente de recreere, 
dar, totodată, îmi lărgesc ori
zontul de cunoștințe, ajutîn- 
du-mă astfel să-mi însușesc mai 
ușor cunoștințele predate la 
lecții.

Unii elevi se întreabă : „Oare 
nu greșesc învățînd cu aceeași 
rîvnă la toate obiectele. Poate 
că ar trebui să mă ocup mai 
puțin de celelalte obiecte, a- 
cordînd aproape tot timpul de 
studiu, stăruind mai mult asu
pra pregătirii la anatomie, fizi
că, chimie — bunăoară — o- 
biecte care se cer la examenul 
de admitere la medicină î“.

în articolele apărute în zia
rul „Scînteia tineretului' sem
nate de oameni de știință de 
prestigiu se află un răspuns 
convingător pentru o asemenea 
falsă întrebare. Toate aceste 
cunoștințe căpătate în anii de 
școală — și cele de geografie 
și cele de istorie, și cele de 
matematică — vor contribui la 
formarea noastră profesională, 
ne vor ajuta să devenim buni 
specialiști. Și aceasta o dorim 
din toată inima.

AM ALES DLSEUIL

Cîte lucruri frumoase nu se 
pot spune despre fruntașii șco
lii noastre I Și cîți nu sînt... I

Sălăgean Gri gore, dintr-a 
VIII-a, are numai medii de 
zece. Aldea Aurel, din aceeași 
clasă, învață la fel de bine.

Și lor li se adaugă Mihai 
Radu, din clasa a X-a, locțiito
rul secretarului comitetului 
U.T.M. pe școală și colega lui, 
Stiniguță Valentina.

Ne-ar trebui multe pagini 
pentru a scrie despre ei, des
pre activitatea lor, despre sti
ma și prețuirea pe care le-o 
acordăm noi, colegii. în locul 
acestor pagini, am ales desenul 
și... vă trimitem portretele lor.

STĂNESCU PAULA
clasa a X-a
ANCA MIHAI 

RADU MARHAU 
clasa a VIII-a 

Școala medie nr. 2 Făgăraș

Recent, la Școala de me
serii din Bacău s-a înfiin
țat un cerc de dans, unde, 
pe lîngă învățarea corectă a 
dansurilor moderne, elevii 
vor primi și cunoștințe 
despre originea dansului, 
istoria și dezvoltarea lui.

Reuniunile tovărășești 
organizate de acest cerc do
vedesc că primii pași sînt... 
pași buni, după cum se 
poate vedea și din cele 
două fotografii.

VIRGIL HOBOI
elev, anul III

Școala de meserii Bacău

Postul utemist

La cercul nostru de dans

In n școala noastră cercurile pe materii 
I desfășoară o activitate bogată. înființa

te de clțiva ani — au de acum vechime, 
experiență — ele cuprind aproape toți 

1 elevii din clasele VIII — XI.

• UCENICIE LITERARĂ

La faza orășenească a concursului de literatură, din 
școala noastră au participat mulți elevi; peste 160. 
Dar numărul celor care îndrăgesc literatura romînă 
este mult mai mare. Dovadă: notele de 8, 9 și 10 pe 
care le obțin peste 90 la sută din elevi. La acest suc
ces a contribuit firește și cercul de literatură romînă 
care activează în școală» La ședințele cercului au îost 
adesea invitați tineri scriitori din oraș. S-au pre
zentat și recenzii, au avut loc discuții pe marginea 
unor opere din literatura universală și romînească, 
despre genurile literare etc. Dar cele mai interesante 
au fost, firește, referatele la care au lucrat colective 
largi de elevi, în care se dezbateau probleme ale crea
ției gălățene: „Din trecutul literaturii gălățene"; 
Unele probleme privitoare Ia dezvoltarea literaturi 
în regiunea Galați oglindite în ziarul „Viața nouă" 
și în revista „Pagini dunărene" etc. întocmirea acestor 
referate a cerut o adevărată muncă de cercetare 
științifică.

De remarcat este faptul că în cerc sînt discutate și 
producțiile liteiare ale unor elevi — poezii, schite, 
cei mai taleri tați fiind îndrumați către cenaclul literar 
al școlii. In revista „Tinere condeie", revistă editată 
de cenaclu, sînt publicate și lucrări ale elevilor din 
cerc: cronici literare, teatrale și cinematografice. 
Deseori cercul literar pregătește simpozioane, seri li
terare, concursuri pe teme literare.

Pe acest iond apare explicabilă dragostea elevilor 
pentru literatură, notele mari pe care le obțin, faptul 
că aproape toți elevii școlii sînt purtători ai insignei 
„Prieten al cărții".

MIHAI RADU

Drumul spre știință
• ÎN ÎMPĂRĂȚIA CHIMIEI

La cercul de chimie activează peste 150 de elevi, 
îi atrag problemele interesante care se dezbat, lucru
rile noi pe care le află de fiecare dată. Referatele pre
zentate sînt alcătuite de colective largi de elevi — pe 
baza materialului bibliografic recomandat; de multe 
ori însă membrii colectivului se deplasează în unele 
întreprinderi unde fac cercetări la „fața locului" în 
problema care-i interesează, discută cu muncitorii și 
specialiștii din aceste întreprinderi. De altfel, și teme
le sînt de cele mai multe ori inspirate din procesul de 
producție al unor întreprinderi din orașul Galați. în 
felul acesta elevii lucrează cu mai multă pasiune la 
alcătuirea acestor teme, cunoștințele lor teoretice de 
chimie se verifică în practică.

Dintre ultimele teme discutate în ședințele cercului 
de chimie reținem: „Masele plastice folosite în indu
stria construcțiilor de nave; Vopsele și coloranți de 
calitate produse la întreprinderea „Policolor" -, Cro- 
marea, nichelarea — ca aplicații a apărării metalelor 
împotriva coroziunii (observații pe baza lucrărilor 
efectuate la Șantierul naval); Stuful — materie primă 
în industria celulozei". Toate lucrările au fost întoc
mite cu sprijinul unor muncitori și ingineri tineri din 
întreprinderile de mai sus, elevii au stat mai multe 
zile în aceste întreprinderi, au studiat unele procedee 
tehnologice, materia primă etc. Pe marginea fiecărui 
referat s-au purtat discuții aprinse. Fiecare ședință

se încheie cu experiențe de chimie distractivă făcute 
de elevi.

• PE URMELE TRECUTULUI
La cercul de istorie nu sînt înscriși prea mulți 

elevi: aproape 40. Dar la activitatea cercului putem 
spune că participă într-un fel, toți cei 850 elevi. 
Pentru că în afara ședințelor obișnuite la care sînt 
prezenți numai cei aproape 40 de elevi — cercurile 
de istorie organizează acțiuni la care antrenează toți 
elevii: simpozioane, vizite și excursii la locuri și 
monumente istorice etc. La vizionarea Muzeului re
gional de istorie a partidului, în excursiile de la Mă- 
rășești și de la Șantierul arheologic Dinogeția au par
ticipat toți elevii școlii. De asemenea, în pregătirea 
celor două simpozioane organizate de cerc în cinstea 
celei de-a XX-a aniversări a Eliberării patriei au fost 
antrenați și alți elevi din școală. Pentru exemplificarea 

celor două referate—„Realizări în domeniul economic" 
și „Realizări în domeniul social-politic și cultural" — 
elevii au pregătit hărți, statistici, extrase din docu
mentele de partid etc.

In prezent, membrii cercului întocmesc fișe pentru 
alcătuirea unei monografii a liceului. Pentru aceasta 
ei cercetează documente aflate la „Arhivele Statului**- 
discută cu profesorii mai în vîrstă și cu părinții lor 
care au învățat la acest liceu.

• NOI PRIETENI Al MATEMATICII
La cercul de matematică se discută despre „Dezvol

tarea matematicii romînești în ultimii 20 de ani", „Fi

guri de matematicieni de seamă" etc. De asemenea, 
cercul de matematică a organizat și cîteva concursuri 
„Cine știe, cîștigă" — cu premii. Gazeta cercului de ma. 
tematică a publicat de fiecare dată temele ce urmează 
a fi discutate în cerc, articole, cîțiva „matematicieni1* 
de frunte ai școlii au propus probleme spre rezolvare. 
Prin gazeta cercului de matematică activitatea din 
cerc este cunoscută de către toți elevii școlii. Așa 
se face că acum — datorită activității interesante 
desfășurate în cerc — în școala noastră matematica 
a cîștigat noi prieteni. Foarte mulți dintre ei rezolvă 
și trimit probleme la „Gazeta matematică și fizică". 
Incepînd din trimestrul II s-a inițiat chiar și o între
cere : „Care clasă va da cel mai mare număr de re- 
zolvitori de probleme din „Gazeta matematică și fi
zică". Rezultatul ? Numărul membrilor cercului a 
crescut considerabil: peste 200 de elevi ectivează a- 
cum în cerc. Totodată a crescut și numărul notelor 
bune la matematică.

• 0 SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ
In zilele de 16 și 17 mai în școala noastră se va 

desfășura prima sesiune de inițiere științifică a cercu
rilor pe materii. Vor fi invitați cadre didactice din 
învățămîntul superior, muncitori și specialiști din 
întreprinderi, membri ai cenaclului literar „13 Iunie 
1916" din Galați. Sesiunea se va desfășura pe secții 
— matematică, literatură romînă, chimie, istorie, geo
grafie, științe sociale ; cele mai bune lucrări întocmite 
în cercurile respective vor fi prezentate la sesiune 
Se vor acorda cîte trei premii Ia fiecare secție. Se 
va scoate și o revistă șapirografiată în care vor fi 
prezentate toate aceste lucrări.

Sesiunea de inițiere științifică a cercurilor pe mate
rii va intra în tradiția școlii noastre.

GABRIELA CONSTANTINESCU, DORINA ALE
XANDRU, ALEXANDRU DUȚA, VIOREL ANDREI 
elevi — Școala medie nr. 1 „Vasile Alecsandri" din 

Galați

de control...
_ la post —

Anunț

Clasele a VIII-a și a 
IX-a livrează gratuit 
oricărui teatru perechea 
de sufleuri, Roman Vic
toria și Urianu Victor. 
Doritorii se pot adresa 
în fiecare săptămînă la 
orele... de istorie și ma
tematică.

Propunere
Elevul Lascu Cornel 

din clasa a IX-a propu
ne întreprinderilor poli
grafice să tipărească 
manualele de limbi stră
ine cu traduceri la fie
care lecție întrucît scrie
rea acestora cu creionul 
printre rînduri îi răpește 
prea mult timp.

Filme în reluare 
Documentul 
misterios...

...interpreți: Nan Silvia, 
Stoica Maria și Brosin 
Viorica, care folosesc cu 
multă abilitate fițuica 
la teze ; Lovitură de 
maestru — interpret 
Popa Ion din clasa a 
VIII-a care trage la țin
tă în catalog numai cu 
note de 4.

Invitație
La panoul de onoare 

al școlii au apărut nume 
noi: Teușan Maria,
Strîmbu Doina, Ghilea- 
nu Daciana, Popa Doina 
și Buturu Maria. Postul 
utemist de control a- 
nunță că lista rămîne 
deschisă.

(Din gazeta de perete 
a postului utemist de 
control de la Școala 
medie Șercaia, raionul 
Făgăraș).

„DILEMĂ"
La sfîrșitul clasei a IX-a elevii 

trebuie să-și aleagă una din cele 
două secții: umanistică sau reală.

— Tu ce vrei să-fi alegi : șliinfa 
sau...

— Știința ? Nu ! Prefer. Dina- 
mo...

— Eh ! Te-am întrebat ce-ți 
place mai mult, realul sau...

—Ce Real ? Spaniolii joacă prea 
dur.

— Nu mai înțeles. Ce-ai prefera,- 
latura tehnică sau umanistică ?

— Ce „umanistă". frate, cînd 
ăilalți te cotonogesc.

— Nu pricepi ? Vreau sâ știu 
ce dorești să devii.

— Extremă !
Greu înțelegi. Ascultă, după ce

termini școala, ce drum ai să
apuci în viață ?

— Asta știe mama, ea e res-
ponsabilă cu drumul meu în
viață...

(din programul brigăzii artistice
de agitație a Scolii medii nr. 5
Brașov).

<



PE SCURT
• Echipa olimpică 

de fotbal a R. P. Bul
garia a susținut la So
fia, în compania for- 
nxațieî sovietice Dina- 
mo-Moscova, primul

său meci de verificare 
în actualul sezon. Fot
baliștii bulgari au obți- 
nat victoria cu scorul 
<fe 3—0 (1—0). Golurile 
au fost marcate de Di
mitrov (min. 23), Pe- 
șev (min. 68), Kotkov 
(min. 82).

• în orașul Karl 
MaTX-Stadt s-a dispu
tat întîlnirea amicală 
de fotbal dintre selec
ționatele de juniori ale 
R. D. Germane și 
U.R.S.S. Au învins ti
nerii fotbaliști sovie
tici cu 1—0 (1—0) prin

golul marcat de Bani- 
șevskl.

• Selecționatele de 
fotbal (juniori) ale 
Suediei și R. P. Polone 
s-au întîlnit într-un 
meci amical la Wroc
law. Victoria a revenit 
tinerilor fotbaliști sue
dezi cu scorul de 1—0 
(0-0).

• Orașul Sarajevo 
va găzdui între 22 mar
tie — 9 aprilie un ma
re turneu internațional 
de șah. Vor lua parte 
marii maeștri Polu- 
gaevski (U.R.S.S.), 
Uhlmann (R. D. Ger
mană), Pachman (R. S. 
Cehoslovacă), Trifuno- 
vici, Ivkov, Parma 
(R.S.F. Iugoslavia), 
maeștrii internaționali 
Ciocîltea (R.P.R.), Dely 
(R. P. Ungară), Hort 
(R. S. Cehoslovacă), 
Bogdanovici, Damiano- 
vici, Matulovid (R.S.F. 
Iugoslavia), maeștrii 
Gufeld (U.R.S.SX Ko-

zomara (R.S.F. Iugo
slavia) și alți doi șa
hiști iugoslavi.

• Renumitul atlet 
sovietic Valeri Brumei, 
recordman mondial la 
săritura in înălțime, a 
sosit la New York 
pentru a primi premiul 
atribuit celui mai bun 
sportiv din lume al a- 
nului 1963.

Intr-un interviu acor. 
dat ziarului „New 
York Times'4, Brumei

a declarat că anul a- 
cesta intenționează să 
atace recordul mondial 
la înălțimea de 2,31 m. 
El a vorbit, de aseme
nea, despre pregătirea 
sa pentru decatlon, 
arătind că speră să a- 
tingă 9 500 puncte în 
această specialitate.

Handbaliștii romîni pregătiți 
să anihileze atacurile ad

versarilor
Foto (după televizor)

ION CUCU

Sărbătorirea în țara noastră a unor

mari personalități ale culturii universale

Primirea la Consiliul de Miniștri
a ministrului Japoniei

la București
Miercuri, prim-vicepreședin- 

tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, Gheorghe Apos
tol, a primit în audientă de 
prezentare pe noul trimis ex
traordinar și ministru plenipo
tențiar al Japoniei la București, 
Takeso Shimoda.

în aceeași zi, ministrul Japo
niei a fost primit de vicepreșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, Gogu Radu
lescu. A fost de față ministrul 
Comerțului Exterior, Victor Io- 
nescu.

. (Agerpres)

Tinerii zootehniști

Recepția oferită de ministrul

Japoniei la București

Ministrul Japoniei în R. P. 
Romînă, Takeso Shimoda, a o- 
ferit., miercuri seara, o recepție 
în saloanele Hotelului „Athe* 
nee Palace".

Au participat academicienii 
P. Constantinescu Iași și Șt. S 
Nicolau, Eduard Mezincescu, 
adjunct al ministrului Afaceri
lor Externe, funcționari supe
riori ai Ministerului Afacerilor 
Externe. Au luat parte șefii 
unor misiuni diplomatice acre* 
ditați în R. P. Romînă și alți 
membri ai Corpului Diplomatic.

INFORMAȚII

0 nouă victorie de prestigiu:
R. P. R Danemarca 25-15

PRAGA (prin telefon). — Spor
tivii romîni au sosit marți la 
Praga împreună cu celelalte 15 
echipe participante la seriile cam
pionatului mondial.

Dintre acestea numai 8 își dis
pută întâietatea la semifinalele 
care au început miercuri în sala 
sporturilor din parcul Iulius Fucik- 
Handbaliștii noștri, câștigătorii se
riei de la Pardubice, s-au pregătit 
în continuare pentru meciul cu 
Danemarca, primul susținut în 
cadrul celei de-a Il-a semifinale. 
Ei au așteptat cu încredere această 
partidă spre care de altfel și-au în
dreptat atenția specialiștii prezenți 
la Praga. Aceasta atât datorită 
evoluției formației noastre cît și 
formei bune manifestate de jucă
torii danezi în partidele pe care 
le-au susținut în serii. înainte de 
joc, miercuri dimineața după ulti
mul antrenament echipa noastră 
se simțea în bună dispoziție de 
joc. La sfîrșit căpitanul formației 
Virgil Hnat împărtășea ziariștilor 
părerea despre jocul cu Dane
marca:

„Este un examen foarte greu 
pentru noi deoarece danezii au 
jucat întotdeauna bine în compa
nia echipei noastre. In actuala edi
ție a campionatului au manifestat 
un progres evident punînd la grea 
încercare pe una din principalele 
favorite ale campionatului, echipa 
Cehoslovaciei.

Jucătorii danezi, excelenți trăgă
tori de la distanță se remarcă în 
mod deosebit printr-un joc activ 
pe semicerc. Formația noastră va 
căuta ca și în celelalte meciuri 
disputate pînă acum să depună 
toate eforturile pentru a obține o 
nouă victorie".

Spre marea noastră bucurie pă
rerile specialiștilor s-au adeverit, 
așteptările noastre au fost pe de
plin justificate. Reprezentativa de 
handbal a R.P.R. a avut o excep
țională comportare reușind să în
vingă apreciata formație a Dane
marcei. La terminarea celor două 
reprize am înscris în palmaresul 
internațional al formației o nouă 
victorie internațională cu catego
ricul scor: 25—15. In lupta care 
ne-a adus această prețioasă victo
rie întreaga echipă a reușit să se 
comporte la un ridicat nivel teh
nic dovedind în același timp o 
excepțională putere de luptă. Nici 
măcar în momentele dificile dnd 
se aflau în inferioritate numerică,

sportivii romîni nu și-au pierdut 
calmul, ci dimpotrivă și-au înzecit 
eforturile în dorința de a încheia 
cu succes acest nou examen din 
actuala ediție a campionatului 
mondial.

Handbaliștii romîni își impun 
superioritatea din prima repriză, 

din primele minute de joc cînd reu
șesc să înscrie în urma unor faze 
mult apreciate de miile de specta
tori.

In primele minute ale reprizei 
secunde realizăm scorul de 13—7 
în favoarea noastră și dacă toate 
atacurile erau din plin fructifi-

șește să coordoneze inspirat for
mația noastră. Ivșnescu ca și cei
lalți coechipieri, Gruia, Nodea, O- 
țelea, Hnat, Costache sau Popescu 
luptă cu îndîrjire pentru fiecare 
minge. întreaga echipă se impune 
prin combinații subtile, în viteză 
care în unele momente îi sufocă 
pur și simplu pe danezi, răpin- 
du-le timpul de a se organiza în 
apărare. Sfîrșitul acestui palpitant 
meci găsește echipa în atac iar ta
bela de marcaj rămîne 
zată cu scorul 25—15 în 
reprezentativei R.P.R. Se 
nu scăpa din vedere un 
și anume că în cea de-a

„Mondialele

de handbal in 7“

cate tabela de marcaj ilustra din- 
tr-un început o diferență mai ca
tegorică. Redl, la a 45-a selecțio
nare internațională, salvează go
luri gata făcute în timp ce ata- 
canții noștri în mare vervă în
scriu spectaculos. In numai 5 oa
meni echipa nu cedează, ci dim
potrivă Mozer înscrie stabilind în 
minutul 13 scorul de 16 la 10. In 
atac sau în apărare Mozer care se 
arată pe întreg parcursul meciului 
cel mai bun om de pe teren reu-

imortali- 
favoarea 
cuvine a 
amănunt 

, __ doua re
priză formația daneză a fost într-o 
asemenea măsură depășită atît în 
atac dar mai ales în apărare încît 
cele cîteva puncte înscrise au fost 
realizate prin lovituri de la șapte 
metri.

Vineri, formația noastră întîl- 
nește în cel de-al doilea meci din 
semifinale reprezentativa Ceho
slovaciei și întreaga echipă speră 
într-

La recomandarea Consiliului 
Mondial al Păcii, în acest an se 
sărbătoresc în R. P. Romînă, cîte
va dintre marile personalități ale 
culturii universale.

De la începutul anului, se des
fășoară în țara noastră numeroase 
manifestări prilejuite, de comemo
rarea a 400 de ani de la.moartea 
marelui artist al Renașterii italiene 
Michelangelo Buonarroti, de ani
versarea a patru veacuri de la 
nașterea marelui dramaturg englez 
William Shakespeare și a lui Gali
leo Galilei, precum șl cu prilejul 
împlinirii a 150 de ani de la naș
terea poetului revoluționar ucrai
nean Taras Sevcenco.

Printre aniversările de oameni 
de știință sărbătorite în acest an 
se numără bicentenarul medicu
lui și umanistului cuban Tomas 
Romây, care a adus o contribuție 
de seamă la apărarea sănătății 
poporului său.

Alte manifestări vor marca ani
versările șl comemorările unor 
mari artiști și filozofi. Astfel, se 
vor sărbători bicentenarul morții 
pictorului și criticului de artă 
William Hogarth, pionier al realis
mului englez, 150 de ani de la

moartea compozitorului venezue- 
lian Jose Angel Lamas, 900 de ani 
de la moartea filozofului, politicia
nului și poetului Abu Muhammed 
Aii Ibn Hazm, imul din cei mai 
originali gînditori din Spania, bi
centenarul morții filozofului core
ean Li Ik (Sung Ho), centenarul 
nașterii reverendului Anagarika 
Dharmapale, luptător pentru inde
pendența Ceylonului și renașterea 
culturii naționale ceyloneze.

în rindul marilor scriitori și 
poeți care vor fi sărbătoriți în a- 
cest an se află scriitorul american 
Nathaniel Hawthorne, Vuk Karad- 
jici, creatorul literaturii și limbii 
sîrbe moderne — poetul și publi
cistul ungur Imre Madach, marele 
poet romantic brazilian Goncalves 
Diaz — de la moartea cărora se 
împlinesc 100 de ani. Printre ani
versările anului, vor fi marcate 
150 de ani de la nașterea marelui 
poet rus Mihail Lermontov, împli
nirea a 250 de ani de la nașterea 
pionierului literaturii realiste litua
niene Kristionas Donelaitis, cente
narele scriitoarei clasice germane 
Ricarda Huch și scriitorului revo
luționar ucrainean Mihaîl Koțiu- 
binskt

(Urmare din pag. I) 
cerii gospodăriei, munca la grajd 
a fost astfel organizată încît cei 
ce lucrează aici pot participa la 
activitățile culturale din comună. 
Unele din acestea se organizează 
chiar la locul lor de mun
că. Așa se explică de ce tinerii 
recomandați de noi au o vechime 
la zootehnie de doi-trei ani.

Asupra acestei probleme au in
sistat mai mulți îngrijitori de ani
male, secretari de organizații 
U.T.M., precum și Ion Motcă, bri
gadier zootehnic la G.A.C. din Hu- 
rezani, Constantin Ghiga medic 
veterinar și alții. Munca în secto
rul zootehnic al G.A.C. prezintă 
unele particularități, este, în multe 
privințe, mai pretențioasă decît 
cea din cîmp. Organizațiile U.T.M., 
cu sprijinul conducerilor gospodă
riilor colective, trebuie să se ocu
pe cu mai multă atenție de condi
țiile de viață ale tinerilor îngriji
tori de animale, să propună și să 
ajute consiliul de conducere al 
G.A.C. să asigure celor ce lucrea
ză în zootehnie o zi liberă pe 
săptămînă, să organizeze pentru 
ei diferite activități culturale, dis
tractive. Asemenea măsuri au fost 
luate în gospodăriile colective din 
Hurezahi, Albeni, Bobu. La fermele 
de animale ale acestor imitați a 
fost introdusă mica mecanizare a 
diverselor operații: adăpatul, trans
portul gunoiului etc. ; pentru îngri
jitori s-au amenajat camere dotate 
cu mobilier, biblioteci ; aici se 
desfășoară activități interesante.

— Tinerii, spunea printre al
tele Ion Motcă, vin în sectoarele 
zootehnice cu tragere de inimă, 
dornici să înfăptuiască lucruri fru-

moașe. La început, firește, ei nu 
cunosc bine tot ceea ce trebuie să 
facă. Greutățile ce le întîmpină îi 
determină uneori să-și pună între
barea dacă nu cumva s-au pripit 
alegîndu-și meseria de îngrijitor 
de animale. Dacă în această pe
rioadă de început și chiar după a- 
ceea nu sînt ajutați să se califice, 
să poată răspunde încrederii ce 
le-a fost acordată, să aibă satis
facția datoriei îndeplinite, se vor 
simți de prisos; mai mult chiar, 
vor avea impresia că încurcă lu
crurile și vor pleca în alt loc, în 
brigăzile de câmp sau la legumi
cultura, unde se simt în stare să 
facă treabă bună. De aceea, datoria 
noastră, a brigadierilor, este să-i 
ajutăm să învețe, să le stimulăm 
inițiativele bune, să le întărim în
crederea în forțele lor, dragostea 
față de meserie. La toate acestea 
o contribuție importantă o pot a- 
duce organizațiile U.T.M. din sec
torul zootehnic, prin întreaga lor 
activitate.

★
Atenția participanților la con

sfătuire a fost reținută și de mul
te alte probleme : lotizarea anima
lelor și introducerea furajării di
ferențiate, acțiunile ce trebuie în
treprinse pentru sporirea produc
ției de masă verde a pășunilor (în 
unele unități au și început) etc. 
Vizitarea sectorului zootehnic al 
gospodăriei de stat din Cărbunești 
a prilejuit cunoașterea „pe viu" 
a unor metode avansate de întreți
nere și îngrijire a animalelor.

Consfătuirea a constituit un va
loros schimb de experiență, care, 
așa cum au subliniat toți partici- 
panții, își va arăta curînd roadele.

Miercuri la amiază, cu prile
jul prezentării scrisorilor de 
acfteditare, trimisul extraordi
nar și ministru plenipotențiar 
al Japoniei în R. P. Romînă, 
Taîkeso Shimoda, a depus o co
roană de flori la Monumentul 
Eroilor Patriei.

La solemnitate au fost de 
față reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, Minis- 
terului Forțelor Armate și Sfa« 
tului Popular al Capitalei.

★
Miercuri dimineață, colecti

vul Teatrului „Royal Shakes
peare Company' a avut o în- 
tîlnlre cu oameni de teatru 
din Capitală, la Asociația oa
menilor de artă din instituțiile 
teatrale și muzicale.

Artiștii englezi au fost salu
tați în numele A.T.M. și al ar
tiștilor din Capitală de artista 
emerită Dina Cocea. Din par
tea oaspeților, actorul Paul 
Scofield a mulțumit pentru 
Calda primire făcută.

întîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă prietenească.

★
După o serie de concerte în 

orașele Cluj, Iași, Constanța, 
formația austriacă de muzică 
ușoară condusă de Willy Fan
tei a concertat miercuri seară, 
în sala Palatului R. P. Romîne 
din Capilală. Cunoscută publi
cului bucureștean din turneele 
anterioare, formația are ca so
liști vocali pe Udo Jurgens din 
R. F. Germană, protagonist al 
mai multor filme muzicale și 
pe Maureen Rene din Anglia

Ei vor fi oaspeții publicului 
bucureștean pînă la 15 martie.

n comportare merituoasă.

NICOLAE NEDEF 
antrenor federal

★

Iată rezultatele de la cele
lalte semifinale : R. P. Ungară
— R. F. Germană 19—15 
(7—7). R. S. Cehoslovacă — 
U.R.S.S. 18—15 (9—8). Suedia
— R.S.F. Iugoslavia 23—18 
(10—11).

în curînd pe scenele teatrelor muzicale

Teatrele muzicale din țară au în 
pregătire noi spectacple. In curînd, 
la Teatrul de Operă și Balet al 
R.P. Romîne va vedea lumina ram
pei opera „Motanul încălțat" de 
Cornel Trăilescu, iar la Teatrul de 
Operetă se montează opereta „Tîr- 
gul de fete" de Filaret Barbu. La 
rîndul său, Teatrul „Constantin 
Tănase" va oferi publicului con- 
certul-spectacol „Aventurile unei 
umbrele", pe texte de Nell Cobar.

Pe scena Operei din Iași se va 
prezenta în curînd în premieră

opereta „Casa cu trei fete" și opera 
„Boris Godunov". Spectatorii clu
jeni vor putea asculta nu peste 
mult timp la Opera romînă de stat 
„Elixirul dragostei" și „Pădurea 
vulturilor" de Tudor Jarda. Artiștii 
de la Opera maghiară de stat din 
același oraș pregătesc „Maeștrii 
cîntăreți din Niimberg", baletele 
„Prințul cioplit din lemn" de Bar- 
tok și „Nuntă în Carpați" de Paul 
Constantinescu.

(Agerpres)

Vedere parțială a sectorului 
apicol de la G.A.S. Neudorf 
din comuna Chesinți, raio

nul Lipova.

AM ÎNVINS „BARIERA BIOLOGICA"?

Șeherazada — film pentru 
ecran panoramic : Patria (8,30; 
11; 13,30; 16,15; 19; 21,30). Dez 
rădăcinații rulează la cinema
tografele : Republica (9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21), Capitol (10; 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Fla
mura (10; 12,15; 16; 18,15;
20.30) . lolantha : Carpați (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Excel
sior (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30), 
Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) . Foto Haber : București 
(9.15; 11,30 13,45; 16,15; 18,30;
20.45) , Tomis (9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30), Arta (10,15;
12.30) , Floreasca (10,30; 16;
18,15; 20,30). Modern (9,30;
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45).
Scano Boa : Festival (10; 12; 
14; 16.15; 18,30; 20.45), Giulești 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30),
Melodia (10; 12; 14,30; 16,45; 
19; 21). Doamna Tu Hau : Vic
toria (10,15; 12,15; 14,30; 16.30; 
18,30; 20,45). Cringași (16;
18,15; 20,30), Flacăra (16; 18;
20), Cosmos (16; 18; 20). Loco
tenent Cristina: Central (10; 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,45),
Feroviar (9,45; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21). Omul cu ricșa 
— cinemascop : Lumina (de la 
orele 9 la orele 14 rulează în 
continuare; 16,15; 18.30; 20,45). 
Cascada diavolului: Union 
(16; 18,15; 20,30), Drumul Sării 
(15,30; 17,45; 20). Program de 
filme pentru copil: Doina 
(orele 10). Hoțul din San Ma
rengo : Doina (11,30; 13,45; 16; 
18.15; 20,30), Vitan (15; 17; 19;
20.45) . Un ciclu de filme docu
mentare : Timpuri Noi (de la

orele 10 la orele 17 rulează în 
continuare ; 19; 21). Renul alb: 
înfrățirea între popoare (10; 
16; 18; 20), Grivița (10; 12; 14;

18,15; 20,30), Progresul16i
(15,30; 18; 20,15). Viață sporti
vă : Cultural (14,30; 17,30;
20,30), Volga (10; 12,15; 15;
17,45; 20,30). Noi doi, bărbații:

Dacia (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). Rusalka — cinema
scop : Bqzești (16; 18,15; 20,30). 
Era noapte la Roma (ambele 
serii): Bucegi
16,15; 19,30).
pe Ceremuș: _____
18,15; 20,30). Magazin film: 
Munca (15; 17; 19; 21). Valsul 
nemuritor: Popular (15; 17;
19; 21). Raidul vărgat: Arta 
(15; 17; 19; 21). Podul: Moși
lor (15,30; 18; 20,30). Misterele 
Parisului — cinemascop : Au
rora (10; 12; 14; 16; 18,15;
20,30). Pași spre lună: Viito
rul (16; 18,15; 20,30), Luceafă
rul (15; 17; 19; 21). Pisica de 
mare: Colentina (16; 18; 20).

(10; 13;
Haiducul de
Unirea (16:

SWAW.WMWMW.V.V.V.'.V. WAVA1

Sâptămîna viitoare

• Operație excepțională
• 0 problemă impor-

tantă : Tolerarea 
transplantatului

• Primele succese 
in înlocuirea unor

organe vitale
Cu cîtva timp în urmă agen

țiile de presă au transmis relatări 
despre o operație extraordinară : „Un 
chirurg dintr-o clinică din Guayaquie 
a grefat unui marinar ecuadorian o 
mîna luată de la un cadavru și, la 
zece zile după operație, noua mînă a 
fost descrisă ca fiind „complet viabi
lă". După cum transmite agenția 
U.P.I. marinarul în vîrstă de 28 de 
ani, și-a pierdut mîna în urma explo
ziei unei grenade. Chirurgul Roberto 
Gilbert a efectuat o operație, care a 
durat peste 9 ore, în cursul căreia a 
legat vasele de sînge și terminațiile 
nervoase ale noii mîini de capetele 
vaselor și nervilor de la partea de 
deasupra locului accidentat. După ce 
s-au efectuat cusăturile, pacientul a 
fost instalat într-o cameră sterilă cu 
aer condiționat, și supus unui trata
ment zilnic cu medicamentul Imuran, 
destinat să contracareze tendința na-

i irală a organismelor umane de a 
respinge țesuturile străine".

Chirurgia modernă, cu toate succe
sele ei remarcabile nu a trecut pînă 
de curînd de „faza reparatoare", sco- 
țînd de obicei din funcțiune organul 
bolnav. In ultimul timp însă s-a pus 
din ce în ce mai mult problema „în
locuirii" organelor bolnave pentru re
facerea cît mai aproape de normal a 
funcțiilor pierdute. Posibilitatea sub
stituirii organice a fost multa vreme 
doar o idee îndrăzneață. Realitatea a- 
junge însă din nou să depășească fan
tezia. Cîteva realizări obținute de sa- 
vanții din toata lumea în problema 
transplantărilor în timpul din urmă 
sînt pe deplin edificatoare din acest 
punct de vedere. Dar mai întîi să ve
dem ce este o transplantare.

Ea constă din înlocuirea unui organ 
„uzat" sau „pierdut", mai precis prin 
grefarea în regiunea respectivă a unui 
organ sau țesut nou. Individul care 
primește grefa sau transplantul se 
comportă însă în mod diferit față de 
aceasta, în funcție de proveniența ei. 
El „tolerează" foarte bine transplan
tarea unor țesuturi sau organe pro
prii (piele, oase, dinți, măduvă osoa
să, cartilage etc.). Acest tip de grefe 
— autogrefele fiind utilizate de mul
tă vreme cu succes în chirurgia es
tetică, în cazuri de arsuri grave, acci
dente, tuberculoză osoasă etc.

Nu tot astfel se întîmplă însă în 
homogrefe, transplante în cadrul a- 
celeași specii sau în heterogrefe, în 
care donatorul grefei și primitorul ei 
aparțin unor specii diferite. Aceste 
tipuri de transplantări preocupă to-

tuși în mod deosebit pe biologi de
oarece ele ar rezolva multe probleme 
spinoase ale biologiei moderne, inau
gurând o nouă eră în terapeutică, cea 
a „medicinii" grefelor.

Ce împiedică de fapt succesul 
transplantării unor țesuturi și organe 
„străine" ? La orice introducere a u- 
nui „corp străin" în organism, fie că 
e vorba de un microb, o proteină sau 
o anumită substanță chimică, organis
mul răspunde printr-o reacție de apă
rare. Ca urmare, el produce substan
țe antagonice (anticorpi) al căror rol 
este de a-1 „izgoni" pe intrus. Acest 
fenomen este binevenit în infecții, 
fiind cel mai bun mijloc de luptă 
împotriva „invaziei" microbiene.

Dar organismul nu este „inteligent", 
el reacționează reflex și formează 
anticorpi chiar împotriva unor sub
stanțe care vin în ajutorul lui. Aler
gia la anumite medicamente — de pil
dă, la penicilină — vine să confirme 
acest fapt. La fel se întîmplă în ca
zul unei homogrefe și mai ales al unei 
heterogrefe, care constituie în ultima 
instanță un țesut „străin" organis
mului. Un exemplu în acest sens îl 
constituie chiar operația amintită 
care, așa cum s-a anunțat, nu a reușit 
pînă la urmă. Dar acesta este un caz. ’ 
Altele însă au dat rezultate încuraja
toare, pozitive.

Problema care se punea cercetăto
rilor era aceea de a găsi metode 

pentru a scădea, pe de o parte, pro
prietatea transplantului de a provoca 
reacții violente de apărare din partea 
organismului, și pe de altă parte, de 
a combate reacția de apărare.

Scăderea puterii transplantului de a 
produce reacții de apărare a fost re
alizată prin tehnici variate. După cum 
se știe, savantul sovietic, V. Filatov, a 
utilizat în acest scop „conservarea la 
rece", observînd că grefele păstrate 
cîtva timp la rece sînt mai ușor su
portate de organismul viu decît cele 
proaspete. Astfel sînt posibile trans
plantările de cornee.

Combaterea violenței reacției de a- 
părare a organismului s-a efectuat cu 
ajutorul iradierii organismului cu raze 
X și tratarea acestuia cu anumite 
substanțe chimice sau biologice. Pri
mele rezultate sînt extrem de ' 
jatoare.

Să trecem în revistă doar 
dintre ele :

La clinica chirurgicală din
(R. P. Ungară) a fost transplantat u- 
nui mecanic, Istvan Szabo, amenințat 
de o gravă boală renală, un rinichi 
de la fratele său. La reușita operației 
a contribuit și faptul că „donatorul" 
și „primitorul" aveau legături de con- 
sanghinitate (de grupă de sînge). Au 
izbutit însă și transplantări fără ast
fel de legături. Recent operații de a- 
cest fel, au fost făcute la un spital 
din Denver (S.U.A.) și la spitalul 
Leeds (Anglia). La succesul acestor 
transplantări a contribuit în mod ho- 
tărîtor administrarea unor substanțe 
care „blochează" formarea de anti
corpi împotriva grefei străine.

Au fost încununate de succes, de 
asemenea, primele tentative de hete
rogrefe. Un grup de specialiști de la

încura-

cîteva

Szeged

Universitatea Tulane (New-Orleans), 
din S.U.A. au reușit pentru prima 
oară transplantarea pe un om a doi 
rinichi luați de la o maimuță. Opera
ția la care a fost supusă o femeie a 
avut loc într-un spital din New-Or- 
leans. Ea a fost completată cu admi
nistrarea unor medicamente pentru a 
împiedica „organismul-gazdă“ să fa
brice anticorpi împotriva rinichiului 
străin.

Alte organe vitale transplantate în 
ultimul timp sînt inima și plămînii. 
După numeroase experiențe efectua
te pe animale, prof. V. Demihov din 
Uniunea Sovietică a trecut la primele 
grefe de inimă și plămîni la oameni. 
Rezultatele sînt foarte promițătoare, 
în S.U.A. au fost realizate intervenții 
chirurgicale pentru grefarea unor 
valvule cardiace sănătoase de la ca
davre la oameni. Au fost comunicate 
anul acesta și primele heterogrefe 
pulmonare. Chirurgii au diminuat re
acția de intoleranță la grefă, admi- 
nistrînd bolnavilor puternice doze de 
medicamente care împiedică formarea 
anticorpilor.

Numeroase alte transplantări de 
nervi și de măduvă osoasă efectuate 
în prezent vin să confirme ideea că 
bariera biologică va putea fi învinsă. 
In toate aceste cazuri, utilizarea me
dicamentelor pentru blocarea anticor
pilor s-a dovedit salutară arătînd că 
drumul spre „medicina grefelor" a 
fost deschis.

Comedie în culori de GEO SAIZESCU

dr. I. RĂDOIU

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 îndeplinirii condi
țiilor de studii și vechime, conform normelor în vigoare.

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



EE PESTE HE TAPE
In Comitetul celor 18 state

Cuvîntul reprezentantului
R. P. Romine

GENEVA 11 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul în ședința din 
10 martie a Conferinței pentru 
dezarmare a celor 18 state, 
Vasile Dumitrescu, reprezen
tantul R. P. Romîne, a decla
rat că în ce privește abordarea 
problemelor dezarmării, în 
esență se observă două me
tode.

O primă metodă, este aceea 
oare, după cîte se pare, conti
nuă să se inspire din concep
ția perimată exprimată prin 

-formula „si vis pacem para 
bellum“. Dacă se pornește de 
la o asemenea concepție — tri
butară a războiului rece și ge
neratoare a unei adevărate ob
sesii de război — se ajunge 
forțat la concluzia că orice 
măsură de dezarmare implică 
un risc pentru securitatea sta
telor. Dar corespunde oare a- 
ceasta epocii noastre ?

Dezvoltarea tehnicii mili
tare nucleare, a arătat în con
tinuare vorbitorul, a răstur
nat din temelii această con
cepție. Este un fapt cert că pe 
măsură ce s-au acumulat tot 
mai multe arme, securitatea 
statelor s-a micșorat într-o 
mare măsură. In ciuda faptu
lui că Statele Unite au chel
tuit în anii de după război a- 
proximativ 700 miliarde do
lari pentru armamente, după 
cum spunea secretarul de stat 
Rusk, „S:U.A. se bucură tot 
mai puțin de securitate". A- 
cestea sînt fapte care demon
strează că pe măsură ce înar
mările cresc, securitatea inter
națională devine tot mai pre
cară.

în același timp, a subliniat 
reprezentantul R. P. Romîne, 
aceste fapte vin să confirme 
a doua concepție care vede 
securitatea internațională în 
dezarmare, și în primul rînd 
în înlăturarea amenințării 
războiului nuclear. Deosebirea 
între cele două concepții duce 
la aceea că în timp ce prima 
vede securitatea statelor în 
armele care rămîn, cea de-a 
doua consideră că adevărata 
securitate este asigurată prin 
armele care se distrug.

„Delegația noastră, a spus 
vorbitorul, aderă ferm la cea 
de-a doua concepție, concepție 
realistă care deschide perspec
tive de progres".

Reprezentantul romîn a ex
pus apoi motivele pentru care 
delegația romînă nu este de a- I 
cord cu propunerea americană 
privind „înghețarea" număru
lui și caracteristicilor mijloa
celor de transport a armei nu
cleare.

Referindu-se la propunerea 
occidentală privind reducerea 
procentuală a armelor nucle
are, V. Dumitrescu a arătat că 
acceptarea unei asemenea pro
puneri ar însemna menținerea 
și perpetuarea pericolului exi- • 
stent, ba chiar agravarea lui. I 
însăși adoptarea în principiu a 1 
reducerii procentuale ar putea 
să acționeze ca un stimulent

pentru intensificarea la maxi
mum a cursei înarmărilor nu
cleare.

„Iată de ce considerăm că 
nu a intervenit nici un ele
ment care să pună sub sem
nul întrebării concluziile la 
care delegația noastră, la fel 
ca și alte delegații, a ajuns cu 
un an în urmă si anume că o 
astfel de dezarmare ar fi ne
reală", a spus vorbitorul.

In încheiere, reprezentantul 
R. P. Romîne a declarat ; 
„Pentru a împinge inainte tra
tativele noastre în prezent 
este necesar, mai mult ca ori- j 
cînd, să dăm dovadă de o apre
ciere realistă a perspectivelor 
pe care le-ar prezenta pentru 
omenire lipsa unui acord în 
problema dezarmării generale 
și totale.

Realizarea sarcinii noastre 
capătă o anumită urgență și ' 
dacă ținem seama de faptul 
că în fond nu a rămas chiar 
atît de mult pînă cînd va tre
bui să prezentăm un raport a- 
supra rezultatelor lucrărilor 
Comitetului în fața celei de-a 
XIX-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U., fără a mai 
vorbi de marea răspundere pe 
oare o avem cu toții în fața 
propriilor popoare și a întregii 
lumi.

Dînd dovadă de calm, simț 
de răspundere și perseverență, 
eforturile noastre pot și tre
buie să fie încununate de 
succes. In lipsa unor eforturi 
corespunzătoare și din partea 
puterilor occidentale este evi
dent că negocierile noastre nu 
ar avea perspective să depă
șească situația regretabilă în 
care ne găsim, în ciuda atmos
ferei mai favorabile pe care 
cu toții am salutat-o atunci 
cînd ne-am reluat lucrul".

Interviul prințului 
Norodom Sianuk

PNOM PENH ii (Agerpres). — 
Adunarea națională a Cambodgiei 
a votat miercuri în unanimitate 
în cadrul unei ședințe extraordi
nare o rezoluție care sprijină po
ziția prințului Norodom Sianuk 
față de contrapropunerile Statelor 
Unite privind convocarea unei 
conferințe cvadripartite cu partici
parea Cambodgiei, Tailandei, Viet
namului de sud și S.U.A. în vede
rea garantării neutralității Cambod- 
^O-

Referindu-se ia aceste contra
propuneri, șeful statului cambod
gian, prințul Norodom Sianuk, a 
declarat într-un interviu acordat 
agenției France Presse că ele con
stituie o încercare deliberată și 
inadmisibilă îndreptată împotriva 
integrității teritoriale a Cambod
giei. Acceptarea lor, a arătat prin
țul Sianuk. ar însemna recunoaș
terea implicită de către noi a fap
tului că frontierele noastre urmea
ză abia să fie delimitate. Or, după 
cum este cunoscut, acestea au fost 
delimitate nu numai prin tratatele 
internaționale, d și de către con
ferința internațională care a avut 
loc în 1946 Ia Washington, pre
cum și prin hotărîrea definitivă a 
Curții internaționale de justiție.

Ținînd seama, a spus prințul 
Sianuk, că „acceptarea în princi
piu" de către S.U.A. de a partici
pa la conferința cvadripartită ur
mărește să tărăgăneze la infinit 
aplicarea prevederilor Conferinței 
de la Geneva pentru garantarea 
neutralității Cambodgiei, guvernul 
cambodgian a hotărit să-și retra
gă invitația privind convocarea 
acestei conferințe la Pnom Penh.

în dimineața aceleiași zile. în 
fața ambasadei americane de la 
Pnom Penh a avut loc o demon
strație la care au participat nume
roși locuitori ai capitalei cambod
giene. Demonstranții au dat jos 
steagul american și l-au înlocuit 
cu steagul cambodgian, au spart 
ferestrele clădirii ambasadei. O de
monstrație similară a avut loc și 
în fața ambasadei Marii Britanii 
la Pnom Penh.

Situația
NICOSIA 11 (Agerpres). — 
„Situația rămîne încordată în 

Cipru, dar miercuri nu s-a 
semnalat nici un incident", 
transmite corespondentul din 
Nicosia al agenției France 
Presse. La Nicosia a avut loc 
o manifestație a tineretului pe 
terenul sportiv în sprijinul in- 

' dependenței și integrității re- 
I publicii.

Președintele Makarios a so- 
: sit miercuri la Atena pentru 
j a asista la funeraliile regelui 
' Paul. El a fost întâmpinat de 
•' regele Constantin și s-a anun- 
. țat că urmează să aibă între- 
ț vederi cu reprezentanți ai gu- 
i vemului grec. Mulțimea ve- 
[ nită să-1 întîmpine pe Maka- 
I rios a scandat lozinci în spri- 
: jinul Republicii Cipru.
I La Londra a avut loc o șe- 
| dința a Comitetului pentru 
1 apărare și politică externă a 
| cabinetului britanic, prezidată 

de premierul Home. Ministrul 
pentru problemele Common- 
wealthului și coloniilor, Dun
can Sandys, a declarat în Ca- 

I mera Comunelor că guvernul 
j englez a cerut secretarului ge- 
j neral al O.N.U. să-i trimită un 
I raport în legătură cu progre

sele realizate pînă acum în 
legătură cu constituirea forței 
internaționale a O.N.U. și și-a 
exprimat nemulțumirea față 
de atitudinea ostilă a majori
tății ciprioților împotriva pre
zenței militarilor englezi în 
insulă.

La Ankara, ministrul de ex
terne turc Erkin, a înmînat 
ambasadorilor Angliei și S.U.A. 
note în legătură cu situația din 
Cipru în care, potrivit agenției 
France Presse, subliniază în
răutățirea situației și reamin
tesc că, în virtutea tratatului 
de garanție, Turcia își rezervă 
dreptul de a interveni. Agen
ția U.P.I. anunță că unități 
turcești aflate în Cipru s-au 
deplasat miercuri spre Nicosia.

din Cipru
Din Stockholm, se anunță că 

guvernul suedez a propus ca 
Suedia să pună la dispoziția 
O.N.U. o unitate alcătuită din 
1600 de voluntari. Această 
măsură a fost supusă aprobă
rii parlamentului după ce gu
vernul suedez s-a consultat — 
potrivit agenției U.P.I. — cu 
guvernul danez, care, la rîndul 
său, a hotărît să pună la dis
poziția O.N.U. 950 de volun
tari.

NICOSIA 11 (Agerpres). — La 
Nicosia a fost dat publicității 
marți răspunsul președintelui Ma
karios la apelul adresat Greciei, 
Turciei și Ciprului luni de către 
secretarul general al O.N.U., U 
Thant.

în răspunsul său la acest apel, 
președintele Makarios arată că îm
părtășește în întregime părerea se
cretarului general al O.N.U. că „o 
atmosferă de liniște este esenția
lă pentru soluționarea problemei 
cipriote". „în ce ne privește pe 
noi, declară Makarios, vom depu
ne toate eforturile pentru rezolva
rea acestei probleme".

Demonstrație 
muncitorească 

la Madrid
MADRID 11 (Agerpres). — Marți 

seara a avut Ioc la Madrid o mare 
manifestație organizată de munci
torii madrileni în semn de protest 
împotriva privării lor de dreptul 
de asociere la sindicate cu adevă
rat muncitorești. Sute de munci
tori s-au adunat și au scandat lo
zinci în fața sediului .unde se des
fășoară în prezent lucrările celui 
de-al IlI-lea Congres al așa-numi- 
telor sindicate spaniole — organi
zații „verticale" ale guvernului 
spaniol, înființate pentru a consti
tui o stavilă în calea mișcării gre
viste. După cum transmite agenția 
Reuter, demonstranții s-au pronun
țat împotriva acestui congres, un
de nu participă adevărații repre
zentanți ai muncitorilor. Ei au de
clarat, potrivit agenției France 
Presse, că acest congres „este o 
bătaie de joc“ și că pe ordinea 
lui de zi nu este înscrisă nici o 
problemă fundamentală pentru cla
sa muncitoare. Mariifestanții au 
difuzat manifeste chemînd la ac
țiuni pentru discreditarea acestor 
sindicate franchiste. Poliția fran- 
chistă care a intervenit a împrăș
tiat pe manifestanți operînd mai 
multe arestări.

Studentul de culoare Ken Brown de la Colegiul Morgan 
din Annapolis (S.U.A.), care alături de alti studenfi a luat 
parte la o demonstrație împotriva politicii segregaționiste, 

este atacat cu brutalitate.
Foto: U.P.I.

Alegerile preliminare 
dm Serv Hampshire

Prezențe 
romînești

GENEVA. — În comisia de 
program, și buget a celei de-a 
17-a adunări a Organizației 
mondiale a sănătății (O.M.S.), 1 
care se desfășoară Ia Geneva, 
delegatul R. P. Romîne, dr. M. 
Aldea, a făcut o intervenție în 
problema eradicării paludismu- 
lui în lume.

El a arătat contribuția Romi- 
niei la efortul general pentru 
eradicarea paludismului, pre
cum și importantele succese 
realizate în țara noastră în a- 
ceastă problemă, subliniind în 
acest sens că din 1961 n-a mai 
fost înregistrat nici un caz de 
transmitere' pe cale naturală a 
acestei boli.

BERLIN. — în sala Teatrului 
„Metropol" din Berlin a avut 
loc primul concert al artistului 
poporului George Georgescu, 
în cadrul turneului pe care îl 
întreprinde în Republica Demo- , 
erată Germană.

Fotografia înfățișează un aspect interior al uneia din noile clădiri moderne de Ia aeropor 
tul Vnukovo din apropiere de Moscova.

Dallas
DALLAS 11 (Agerpres). — 

Ziua de marți a procesului iui 
Jack Ruby a fost consacrată 
în întregime depozițiilor a doi 
psihiatri, martori ai apărării, 
care au încercat să susțină că 
Ruby a fost în stare de incon
știență cînd l-a ucis pe 
Oswald. Dr. Martin Towler a 
confirmat concluziile psiholo
gului Roy Schaffer și a afirmat 
că Ruby „este victima unei 
forme de epilepsie psihomotri- 
ce care-1 transformă într-un 
automat fără să-1 facă să-și 
piardă controlul mușchilor". 
El a adăugat însă că, din punct 
de vedere medical, i-a fost im
posibil să determine dacă, a- 
tunci cînd a ucis, Ruby era în 
criză, adică în incapacitate de 
a deosebi binele de rău —

Procesul Ruby
criteriu legal de clemență pre
văzut de codul penal din Te
xas.

Al doilea specialist, dr. 
Manfred Guttmaher, a decla
rat că Ruby „și-a pierdut din 
punct de vedere legal rațiu
nea atunci cînd l-a ucis pe 
Oswald". Cu toate acestea, în 
cursul contra-interogatoriului 
luat de magistratul Bill A- 
•exander, el s-a dovedit mai 
puțin categoric și a admis că 
la Ruby nu este vorba de un 
caz de epilepsie psihorhotrice. 
așa cum afirmă apărarea, ci 
mai curînd un caz de „ruptură 
a ego-ului", adică „o pierdere 
temporară a controlului". Mar
torul a declarat, de asemenea, 
că nu poate susține, așa cum 
făcuse anterior, că Ruby „a

fost cu adevărat nebun atunci 
cînd a comis asasinatul".

Principalul incident al ședin
ței l-a constituit însă apariția 
în clădirea tribunalului a ma
mei lui Oswald, Marguerite 
Oswald. Ea a declarat că a ve
nit să asiste ca spectatoare ia 
proces, dar a fost citată ime
diat ca martor și îndepărtată 
din sala de ședințe, unde mar
torii nu au accesul decît în 
momentul depozițiilor lor. La 
terminarea ședinței, magistra
tul Alexander a declarat că 
nu există pentru moment in
tenția de a o audia pe Mar
guerite Oswald. Citind-o ca 
martor — a spus el — am vrut 
pur și simplu să o împiedicăm 
să intre în sala de ședințe pen
tru a preveni o situație care 
ar putea deveni explozivă".

NEW YORK 11 (Agerpres). 
— Marți, în statul New Hamp
shire au avut loc alegeri pre
liminare considerate drept un 
prim sondaj al opiniei publice 
în vederea alegerilor preziden
țiale din luna noiembrie. 
150 000 de locuitori ai acestui 
stat, dintre care 100 000 repu
blicani și 50 000 democrați, 
s-au înscris pe listele electo
rale și au indicat cu acest pri
lej preferințele lor pentru de
semnările de candidați la pos
turile de președinte și vice
președinte ai S.U.A. Aceste 
alegeri preliminare, ca și cele 
care vor avea loc în alte state 
ale S.U.A., preced congresele 
partidului republican (13 iulie 
la San Francisco) și partidu
lui democrat (24 august la At
lantic City) în cursul cărora 
vor fi desemnați candidații 
celor două partide în alege
rile prezidențiale din noiem
brie.

Potrivit rezultatelor parțiale 
primite de la 200 din cele 302 
birouri de vot, deși pe lista 
candidaților partidului repu
blican au fost înscrise numele 
a cinci personalități, cel mai 
mare număr de voturi a reve
nit actualului ambasador al 
Statelor Unite în Vietnamul 
de sud, Henry Cabot Lodge, 
oare nici nu figura pe listă. 
Procedura permite alegători
lor sâ desemneze și persoane 
care nu sînt înscrise pe listă. 
Lodge a obținut 14 948 voturi, 
față de 12 412 acordate sena
torului Barry Goldwater, 9 713 
întrunite de guvernatorul sta
tului New York, Nelson Roc
kfeller, și 8 656 de fostul vi
cepreședinte al S.U.A., Richard 
Nixon. Senatoarea Margaret 
Chase Smith, prima femeie 
care și-a anunțat candidatura 
la alegerile prezidențiale a ob
ținut 1 050 voturi. Acest rezul
tat este considerat cu atît mai 
surprinzător cu cit Lodge nici 
nu și-a manifestat, personal, 
dorința de a candida în alegeri 
și se află la 11 000 km distan
ță de S.U.A., în timp ce atît

Declarația

lui Robert Kennedy

WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
Robert Kennedy, ministrul justi

ției al S.U.A. a declarat, după cum 
menționează agențiile de presă, că 
după luna noiembrie anul curent 
el nu va mai rămîne în funcția sa. 
Cu prilejul unui discurs rostit 
marți în fața unei reuniuni a ele
vilor din Washington, el a afirmat: 
„După luna noiembrie nu voi mai 
fi ministru al justiției". înainte de 
această declarație, Robert Kennedy 
afirmase, cu alte prilejuri, că va 
rămîne în funcția sa cei puțin pînă 
la alegerile din noiembrie, fără 
însă a preciza că la acea dată va 
demisiona. în ultimul timp, numele 
lui Robert Kennedy a fost adesea 
menționat in presa americana ca 
posibil candidat pentru funcția de 
vice-președinte al S.U.A. în ale
gerile ce vor avea Ioc în luna no
iembrie.

Goldwater cit și Rockfeller 
au desfășurat o puternică 
campanie electorală.

în ce privește alegerile pre
liminare pentru lista partidu
lui democrat, pe care nu fu
sese înscris numele niciunui 
candidat, cel mai mare număr 
de voturi pentru postul de 
președinte a fost obținut de 
actualul președinte al S.U.A., 
Lyndon Johnson — 3 009, iar 
pentru postul de vicepreședin
te, actualul ministru de justi
ție, Robert Kennedy — «783.

magini de o cruzime 
greu imaginabilă a- 
copereau paginile ti
părite. Fotografii cu
tremurătoare. Oa
meni asasinați după 
reguli pe care numai 

monstruozitatea este capabilă să 
le statornicească.

Fotografii din Angola.
Nu-s primele. Am văzut destule 

imagini ale cruzimilor făptuite de 
colonialiști. In fața opiniei publice 
mondiale autorii acestor nelegiuiri 
n-au mijloace de apărare. Con
știința omenirii i-a condamnat 
fără drept de apel.

La Lisabona s-a încercat o ma
nevră menită să disculpe colonia
lismul portughez. O broșură — 
pe care nu întîmplător s-a omis 
să se indice autorul și imprimeria 
— a fost pusă în circulație. O 
broșură despre Angola, plină de 
fotografii groaznice : bărbați, fe
mei, copii asasinați. Dar o broșură 
care nu își propune să rostească 
adevărul despre politica portughe
ză în Angola, ci doar să pone
grească mișcarea de eliberare na
țională.

Trucul este clasic. Fotografii 
dubioase, a căror autenticitate este 
discutabilă, încearcă să inverseze 
rolurile între criminali și victime. 
Chipurile, în Angola nu băștinașii 
sînt vtnați de colonialiști, ci bieții 
colonialiști trebuie apărați de 
„sălbăticia" africană.

Bineînțeles, „sălbăticia' afri
cană este stimulată de... „comu
nismul internațional" in vreme ce 
sărmanii colonialiști apără „civili
zația creștină". Ca în cele mai 
primitive scenarii ale propagan
diștilor războiului rece.

Numai că adevăratele orori din 
Angola, cele comise de trimișii 
salazarismului, nu pot fi șterse 
din memoria omenirii printr-o 
șarlatanie lipsită de inventivitate.

O. R

Afacerea Bird"

Val de irig în Europa

ntreaga Europă occidentală 
............................. A 

in
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rechizitoriul în procesul intentat 
psihiatrului elvețian Gerard Savoy, 
„prințului" Nicolae Sturdza, lui 
Charles Abner și 'Yvette Lugin
buhl, implicați în afacerea „Bird" 
afacere care de aproape o lună de 
zile a ținut capul de afiș al tutu
ror ziarelor occidentale.

Marjorie Bird, o bogată ameri
cană (venituri petroliere de peste 
300 000 de dolari anual) căzuse 
în patima „beției albe", ajungînd 
în ultimul grad de toxicomanie. 
La această stare a fost adusă de 
către „prințul" transfug Nicolae 
Sturdza, pălărier de dame la Paris, 
care în colaborare cu doctorul el
vețian Gerard Savoy — țintind la 
frumoasa avere a sexagenarei ame
ricane — îi procurau drogurile

și o încurajau în această patimă. 
Ca urmare a otrăvirii sale treptate 
cu stupefiante, Marjorie Bird a 
murit.

Cercetările poliției elvețiene au 
dus la descoperirea firelor acestei 
afaceri tenebroase și la arestarea 
principalilor vinovați de decesul 
bogatei americance.

După cum transmite agenția 
France Presse, în rechizitoriul său, 
procurorul a cerut condamnarea 
lui Gerard Savoy la 12 ani închi
soare, 5 ani privațiuni de drepturi 
civile și 5 ani interdicție de a 
practica medicina, iar a „prințu
lui' Nicolae Sturdza, la 5 ani în
chisoare, expulzarea pe timp de 10 
ani din Elveția, plus cheltuieli de 
judecată.

Pentru Charles Abner s-a cerut 
pedeapsa cu 6 luni închisoare și 
expulzarea sa pe timp de 5 ani 
din Elveția. Pentru cealaltă acuza
tă, procurorul a lăsat la aprecierea 
instanței acordarea pedepsei.

este victima frigului, 
nins în toată Franța, 

clusiv insula Corsica.
înghețul a provocat numeroase 

accidente în multe orașe franceze. 
Pentru prima dată, iama aceasta, 
tunelul 
folosit. Vîntul puternic, care 
suflat în rafale 
Nordului dt $i în 
perturbat navigația

Nici Spania nu a 
val de frig. De-a 
mediteranienc, de „
Murcia, bogată în pomi fructiferi 
și Valencia pînă în nord la Costa 
Brava, strâtul de zăpadă este de 
ațiva centimetri.

Datorită temperaturii, care a 
ajuns sub zero grade, în multe re
giuni .recolta de fructe din Spania 
este amenințată.

Simplon nu a putut fi 
a 

atît în Marea 
Mediterană, a 
maritimă, 
scăpat de noul 
lungul coastei 

la regiunea

Furtuni de zăpadă 
In S.V.A.

rv iolente furtuni de zăpadă fi 
]/ ploi abundente s-au abătut 

marți asupra părții centrale 
de vest și asupra părții de est a 
Statelor Unite, provpând moartea 
a 13 persoane și lăsînd mii de

oameni fără adăpost. Se semnalea
ză, de asemenea, mari inundații, 
în special provocate de fluviul 
Ohio. Ele au impus evacuarea a 
mii de persoane din regiunile si
tuate de-a lungul fluviului in sta
tele Indiana și Kentucky. Inun
dațiile au provocat moartea a 4 
persoane. La Cincinnati și Louis
ville numeroase uzine și școli 
s-au închis. Numeroase căi rutie
re sînt impracticabile.

La Mirnîi...

In timpul unei expediții în
treprinse pentru cercetarea 
gheței în regiunea Obser

vatorului Mirnîi (Polul sud), un 
tractor în cabina căruia se aflau 
doi cercetători științifici și trac
toristul s-a prăbușit într-o uriașă 
crăpătură în gheață.

Cu ajutorul avioanelor de sal
vare a fost descoperit locul acci
dentului. Unul din membrii echi
pei de salvare a coborit pe un ca

blu în crăpătura adincă de 20 de 
metri de unde i-a scos la supra
față pe cei doi ocupanți ai cabine: 
tractorului — cercetătorii Vladimi: 
Tiulpin și Igor Pronin, răniți îr 
timpul prăbușirii tractorului. A- 
ceștia au fost transportați la Mir
nîi. Viața lor se află în afară de 
orice primejdie. Anatoli Seglov 
șoferul tractorului, a murit îr 
timpul prăbușirii.

Munfi sub... gheată

Cercetătorii polari sovie
tici. aflați în Antarctida. 
au descoperit cu ajutorul 

sondajelor seismice noi munț. 
aflați sub stratul gros de ghea 
ța. înălțimea acestor munț: 
este de circa 1 200 metri față 
de nivelul mării. Cel mai înalt 
munte din zona centrală a 
„Continentului alb“ atinge 
4 000 de metri față de nivelul 
mării.

OLANDA Recent, accesul In portul Amsterdam dinspre Marea Nordului a iost complet 
întrerupt ca urmare a unei cfâcriffi In canalul nordic, între două cargoboturi. In fotogra

fie : aspect de Ia locul ciocnirii.

SALISBURY. — Elevii africani din Salisbury și 
Bulawayo au organizat boicotarea școlilor, în semn 
de protest împotriva măririi taxelor școlare de că
tre guvern. Au fost chemate forte polițienești pen
tru a menține ordinea. între elevi și politie au avut 
loc ciocniri.

BERLIN. — W. UIbricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al 
R.D.G., a avut la 10 martie o convorbire în proble
me interesînd cele două părți cu A. 1. Mikoian, 
membru al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
care a sosit la" Berlin cu prilejul celei de-a 70-a 
aniversări a lui Otto Grotewohl,

MOSCOVA. — După cum anunță agenția TASS, 
Urho Kekkonen, președintele Finlandei, împreună 
cu soția, a sosit la 11 martie într-o vizită neoficială 
în capitala Estoniei — orașul Tallin, la invitația 
președintelui Prezidiului Sovietului Suprem al 
R.S.S. Estone, A. M. Risep.

MOGADISCIO. — I. A. Malik, locțiitor al minis
trului afacerilor externe al U.R.S.S. și-a încheiat 
vizita făcută în Republica Somalia, plecînd spre 
patrie. EI a avut întrevederi cu A. Osman, preșe
dintele Republicii, precum și cu primul ministru, 
A. Shermarke.

BERLIN. — Agenția A.D.N. a 
dat publicității o declarați© a Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
Republicii Democrate Germane, în 
care se arată că guvernul Republi
cii Federale Germane, s-a ames
tecat în tratativele dintre guvernul 
R.D.G. și Senatul Berlinului occi
dental în legătură cu continuarea 
înțelegerii realizate în decembrie 
1963, cu privire la vizitele cetățe
nilor vest-berlinezi la rudele lor 
din capitala R.D.G. și a exercitat 
presiuni asupra Senatului Berlinu
lui occidental, pentru a îngreuna 
la maximum orice înțelegere. în 
această direcție.

LONDRA. — Regina Elisabeta a Angliei a născu 
un băiat. Mama și copilul se simt bine. Noul născu 
este al patrulea copil în familia regală.

DAR ES SALAAM. — Agențiile de presă anunți 
că John Okello, unul din conducătorii loviturii dc 
stat din Zanzibar, a declarat la ii martie, într-< 
conferință de presa la Dar es Salaam, că guvemu 
Zanzibarului i-a comunicat că nu-i mai este per 
misă intrarea în țară. Explicînd cauzele aceste 
interdicții, Okello a declarat că există persoane 
printre care și președintele Republicii, Karume, cart 
sînt împotriva sa și care au împiedicat întoarcerea 
în Zanzibar. El a declarat apoi că dorește să s< 
întoarcă în Uganda, țara sa de baștină, și să-și reia 
vechea ocupație de dulgher. După cum s-a mai 
anunțat, în ultima săptămînă, Okello, împreună 
cu președintele Zanzibarului, Karume, și alți mem
bri ai guvernului au întreprins vizite și au dus 
tratative cu șefii de stat ai Kenyei și Ugandei. 
Președintele Karume s-a reîntors în Zanzibar ceve 
mai devreme. La sosirea lui Okello la aeroportul 
din Zanzibar, președintele Karume l-a așteptat per
sonal pentru a-i face cunoscută hotărîrea de a nu 
i se permite intrarea în țară.

CAIRO. — Președintele Gamal Abdel Nasser a 
avut miercuri o întrevedere de două ore cu regele 
Hussein al Iordaniei, care se află în vizită neofi
cială în R.A.U.

Personalități americane despre situația din 
Vietnamul de Sud

WASHINGTON 11 (Ager
pres). — In Senatul S.U.A. au 
avut loc marți dezbateri cu pri
vire la situația din Vietnamul 
de Sud și sprijinul acordat de 
Statele Unite guvernului sud- 
vietnamez. După cum trans
mite agenția Associated Press, 
senatorul Wayne Morse, mem
bru al comisiei senatoriale 
pentru afacerile externe, criti- 
cînd declarațiile făcute de mi
nistrul apărării, McNamara cu 
privire la sporirea ajutorului 
american acordat Vietnamului 
de Sud, a declarat că, milioane 
de americani au început să

recunoască că este timpul să 
plecăm din Vietnamul de Sud. 
Morse a deplîns „risipa de 
singe și bani americani" în 
Vietnamul de Sud.

Un punct de vedere asemă
nător a formulat și senatorul 
Ernest Gruening. „A sosit 
timpul — a spus el — să re
vizuim politica noastră și să 
încetăm să apărăm regiuni ca 
Vietnamul de Sud, al cărui po
por este atît de puțin dornic 
să se apere singur". El a cerut 
ca „trupele americane să fie 
retrase imediat de pe pozițiile 
de luptă” și toți militarii ame
ricani să se înapoieze acasă.
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