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0 nouă
de oțel

Metalurgișui de la 
Combinatul siderur
gic din Hunedoara au 
elaborat recent prime
le șarje ale unei noi 
mărci de oțel special 
destinat fabricării ra
cordurilor pentru tije
le de pompaj folosite 
în extracția țițeiului. 
Noua marcă prezintă 
caracteristici tehnice 
superioare oțelurilor 
similare elaborate pî-

marca
special
nă acum — posibili
tate mare de călire, 
o rezistență sporită și 
altele.

In ultimii patru ani, 
în industria 
siderurgică au fost 
definitivate 
dee tehnologice la 
numeroase mărci noi 
de oțeluri pentru piese 
necesare instalațiilor 
de foraj, mijloacelor 
dc transport etc.

noastră

proce-

încheierea vizitei delegației P.M.R.
m R. P. Chineză

Sînteți pregătiți pentru
A IA A • O
insamințari l

Corespondenjii noștri regionali

transmit din

• BAIA MARE
• TURDA

n aceste zile, la 
sediile stațiunilor 
de mașini și trac
toare 
nea 
au l 
pregătiri

de plecarea brigăzilor în gos
podăriile colective pe care le 
vor deservi în acest an.

Ne aflăm la S.M.T. Mărti- 
nești din raionul Satu Mare. 
Deși exigentă, comisia regio
nală de recepționare a lu
crărilor de reparații a acordat 
acestui harnic colectiv califi
cativul „bine". Tot aici, cîțiva 
specialiști din raion, printre 
care inginerii Victor Turlu, 
Mihai Lămboiu și alții conduc 
instructajele cu mecanizatorii, 
inginerii agronomi din G.A.C. 
și mînuitorii de agregate. Cu
noașterea mașinii 2 SPC 2 și 
tehnica semănatului este o 
chestiune de care depinde în 
bună măsură producția ce se 
va obține pe suprafețele cul
tivate cu porumb. Au fost or
ganizate demonstrații prac
tice, probe de reglare și de 
semănat. Toți mecanizatorii 
care vor lucra la semănatul 
porumbului au dat examen la 
acest capitol de lucrări.

Fiind vorba de o suprafață 
de 72 000 de hectare, ce va fi 
însămînțată cu porumb dublu 
hibrid în zone și microzone 
din soiurile cu perioade de 
vegetație și coacere scurte, a- 
semenea instructaje au fost 
organizate în toate cele 7 sta
țiuni de mașini și tractoare 
din regiune.

: din regiu-
Maramureș 

loc ultimele 
înainte

Pentru încadrarea in timpul 
optim a semănatului au fost 
luate mai multe măsuri de 
ordin organizatoric și tehnic 
ca: organizarea muncii în 
două schimburi pe majorita- 
tefc :t'i'u.ctoarelor prin partici
parea’ celor 650 elevi din aMul 
III al școlilor profesionale de 
mecanici agricoli, care vor 
face practica de producție în 
S.M.T.; grafice cuprinzînd 
viteza zilnică de lucru pe 
tractor și agregat la fiecare 
brigadă etc. De exemplu, con
form acestor grafice, în raza 
de activitate a S.M.T. Cărei 
viteza zilnică la semănatul 
porumbului va atinge 1 200 de 
ha, ceea ce înseamnă un inter
val de numai 8 zile.

In sprijinul acestor măsuri 
se va asigura asistența tehni
că necesară, aprovizionarea 
cu carburanți, lubrifianți și 
diverse alte materiale. Atelie
rele mobile deservite de teh
nicienii cei mai buni vor re
media cu operativitate defec
țiunile de funcționare. De a- 
semenea, atelierele mobile vor 
fi dotate cu piese de schimb 
și sculele necesare.

In prezent mecanizatorii a- 
junși în G.A.C. iau cunoștință 
de planurile de producție, sta
bilesc cu consiliile de condu
cere lucrările ce vor trebui 
executate în urgența 1 și spri
jinul pe care trebuie să-l pri
mească din partea colectiviști
lor pentru efectuarea însă- 
mînțărilor în timpul optim.

atruzecî de gospo
dării colective din 
raionul Turda sint 
deservite de S.M.T. 
din Cimpia Tur zii. 
Mecanizatorii din 
această stațiune

vor trebui să realizeze in cam. 
pania de primăvară peste 
40 000 hectare de arătură nor
mala. Volumul mare de lu
crări a impus stabilirea în cele 
mai mici amănunte a măsurilor 
pentru buna desiășurare a lu
crărilor din apropiata campanie 
agricolă. In legătură cu acestea 
ne-au vorbit tovarășii:

EUGEN RĂDULESCU — ingi
ner șef,

„In primăvară nu mai avem 
de arat nimic. Imediat ce se va 
topi zăpada, vom trece la lucră
rile de întreținere a culturilor 
de toamnă' și "kr pregătirea te
renului pentru însămințări. 
Peste 300 de tractoare au fost 
repartizate în gospodăriile co-

lective. Am organizat un in
structaj, la început cu șefii de 
brigăzi și mecanizatorii care vor 
lucra cu cele 121 semănători 2 
SPC 2, apoi 
lorilor.

O mare 
cunoașterii 
ăucție ale 
colective. Acestea au iost adu
se la cunoștința mecanizatori, 
lor, repartizindu-se totodată în
cărcătura pe tractor și pe feluri 
de lucrări. Am urmărit ca brigă_ 
zile să meargă la aceleași gos
podării unde lucrează de mai 
mulți ani. Am avut însă în ve
dere ca la G.A.C. mai slab dez
voltate să trimitem cei mai buni 
tractoriști. Au iost puse la 
punct cele șase ateliere mobile 
aprovizionate cu piesele de 
strictă necesitate. La trei bri* 
găzi (Iara, Frata și Micești), 
am amenajat ateliere de repara
ții permanente. Intenționăm ca, 
împreună cu gospodăriile co
lective, să mai amenajăm încă 
șase asemenea ateliere".

cu restul mecaniza-

atenție am acordat 
planurilor de pro- 
iiecărei gospodării

OVID1U OLTEANU — secre
tarul comitetului organizației 
U.T.M. pe stațiune.

„O bună parte a mecanizato
rilor din stațiunea noastră sint 
tineri. Obiectivul principal pe 
care și l-a fixat organizația 
U.T.M. este mobilizarea tuturor, 
în cadrul întrecerii socialiste, 
la efectuarea lucrărilor in 
timpul optim și de calitate. In 
acest scop i-am ajutat să-și sta
bilească angajamente, în func
ție de diierilele etape ale cam
paniei. De modul în care sint 
îndeplinite acestea 
direct organizatorii 
U.T.M. din brigăzi in 
re cu organizatorii 
sindicală.

Firește că pentru realizarea

se ocupă 
de grupă 
cobabora- 
de grupă

I. RUS

(Continuare în pag. a V-a)

Pe scurt, din raionul Dragănești-Olt
• întreaga cantitate dc 400 de 

tone de sămînță dc porumb a fost 
schimbată Ia bazele dc recepție, 
primindu-se numai hibrizi dubli 
de mare productivitate.

• Au fost transportate pe cîmp 
30 000 de tone de îngrășăminte 
organice.

In zilele care au mai rămas 
pină la semănat, și în continuate 
chiar, este necesar ca acțiunea de 
transportare a gunoiului de grajd

să fie intensificată, deoarece pla
nul nu a fost realizat decîi in 
proporție de 37 la sută. Există 
toate condițiile pentru înfăptuirea 
în întregime a acestui obiectiv; 
atelajele sint încă în cea mai marc 
parte libere, iar oamenii, pînă la 
începerea din plin a însămînțări- 
lor, nu sint angrenați la alte lu
crări. Este necesar ca organizațiile 
U.T.M. să se preocupe într-o mă
sură mai mare de mobilizarea ti
neretului Ia această acțiune.

• Toate cele 480 de tractoare, 
504 semănători 2 SPC 2 și ce
lelalte mașini agricole necesare în 
campania agricolă de primăvară 
au ajuns în gospodăriile colective. 
Acum, inginerii și mecanicii de a- 
telier mai verifică o dată, la bri
găzi, starea de funcționare a mași
nilor și în mod deosebit alegerea 
discurilor în funcție de calibrul 
semințelor.
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PE MlINI BUNE!
Combinatul metalurgic Reșița. Se ia proba de oțel...

PEKIN 12 (Agerpres). — în 
dimineața zilei de 12 martie, 
delegația P.M.R., alcătuită din 
tovarășii Ion Gheorghe Mau
rer, conducătorul delegației, 
Emil Bodnăraș, Nicolae Ceau
șescu și Chivu Stoica, care 
a făcut o vizită de prietenie 
în R. P. Chineză, a părăsit Pe
kinul, plecînd spre R.P.D. Co
reeană.

La aeroportul central, dele
gația a fost condusă de dele
gația P. C. Chinez: 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, Pin Cijen, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, Kan Șen, membru su- 
plenat al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, precum și 
de Ian Șan-kun, membru su
pleant al Secretariatului C.C. 
al P.C. Chinez, membri ai 
C.C. al P.C. Chinez, lucrători 
cu munci de răspundere din

aparatul central de partid și 
de stat.

Au fost de față Dumitru 
Gheorghiu, ambasadorul R. P. 
Romine la Pekin și membrii 
ambasadei.

Pe aeroport se aflau cîteva 
mii de oameni ai muncii, caro 
au salutat cu căldură delega
ția romînă, fluturînd steaguri 
și buchete de flori și scandînd

La părăsirea spațiului aerian 
al R.P. Chineze, de pe bordul 
avionului, tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer a adresat tovară
șului Mao Tze-dun președin
tele C.C. al P. C. Chinez, urmă
toarea telegramă:

„Părăsind teritoriul R. P. 
Chineze, doresc să vă exprim, 
încă o dată, mulțumirile noas
tre pentru calda ospitalitate cu

Vizita delegației P.
in R.

PHENIAN 12 (Agerpres). - 
în dimineața zilei de 12 mar
tie, delegația Partidului Mun
citoresc Romîn, condusă de 
tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer, care vizitează R.P.D. Co
reeană la invitația C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
a sosit la Phenian.

Aeroportul din Phenian era 
^pavoazat cu portretele tovară
șilor Gheorghe GheâcgLiu-Dej 
și Kim Ir Sen.

La coborîrea din avion, de
legația romînă, salutată cu 
puternice aplauze, a fost în- 
tîmpinată de tovarășii Kim Ir 
Sen, președintele C.C. al Par
tidului Muncii din 
Pak Kim Ciol, 
Man, Li Hio Sun, 
Biroului Politic și 
dinți ai C.C. al 
Muncii din Coreea, Li Giu En, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, membrii 
ai C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, șefi de sec
ții la C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea.

Pe aeroport se aflau mii de 
oameni ai muncii, care purtau 
buchete de flori, pancarte cu 
inscripțiile: „Salut fierbinte

Coreea, 
Kim Cian 
membrii ai 

vicepreșe- 
Partidului

>•----
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lozincile: ..Trăiască marxism- 
leninismuli", „Trăiască solida
ritatea mișcării comuniste in
ternaționale „Trăiască prie
tenia dintre china Și Romî- 
nia !“ și „Muncitori din întrea
ga lume uniți-vă I". Un grup 
de pionieri a oferit oaspeților 
flori. Apoi avionul special al 
delegației a decolat, îndreptin- 
du-se spre Phenian.

care o- fost înconjurată dele
gația C.C. al P.M.R. în timpul 
vizitei făcute in China popu
lară.

Vă rog totodată să transmi
teți poporului chinez, din par
tea Partidului Muncitoresc 
Romîn și a întregului popor 
romîn, cele mai sincere urări 
de noi succese în construirea 
socialismului".

M. R.
P. D. Coreeană

delegației Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn", „Să întărim unitatea la
gărului socialist și solidarita
tea mișcării comuniste inter
naționale", „Trăiască steagul 
atotbiruitor al marxism-leni- 
nismului”, „Trăiască prietenia 
și solidaritatea dintre popoa
rele coreean și romîn", „Mun
citori ai lumii uniți-vă".

Au fost prezenți/ de - aseme
nea, Manole Bodnăraș, amba
sadorul 
nian și 
precum 
sadorul 
nian.

Un grup de copii a oferit 
oaspeților flori.

în drum spre reședință, de
legația a fost salutată căldu
ros de numeroși oameni 
muncii.

Din partea Coreeană au 
participat tovarășii: Pak Kim 
Ciol, Kim Cian Man, Li Hio 
Sun, membri ai Biroului Po
litic, vicepreședinți ai C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea.

Dineul oferit
în cinstea

R.P. Romîne la Phe- 
membrii ambasadei, 
și Hao De-cin, amba- 
R.P. Chineze la Phe-

începerea 
convorbirilor

ai

In după-amiaza zilei, tova
rășul Kim Ir Sen, președintele 
C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, a avut o convorbire 
prietenească cu membrii dele
gației Partidului Muncitoresc 
Romîn.

Au, luat parte tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., Emil Bodnăraș, Nico- 
Iae Ceaușescu și Chivu Stoica, 
membri ai Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R.

delegației
în seara aceleiași zile, C.C. 

al Partidului Muncii din Co
reea a oferit un dineu în cins
tea delegației.

Au participat membrii dele
gației P.M.R., condusă de to
varășul Ion Gheorghe Maurer.

Din partea coreeană au par
ticipat, Kim Ir Sen, președin
tele C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea și alți conducători 
ai Partidului Muncii din Co
reea, personalități ale vieții 
politice și social-culturale din. 
Phenian.

Au participat, do asemenea, 
ambasadorul R. P. Romîne la 
Phenian, persoanele care înso
țesc delegația, colaboratori ăi 
ambasadei R. P. Romîne, echi
pajul avionului romînesc cu 

■ care • călătorește delegația, 
specialiști romîni, ingineri și 
tehnicieni care lucrează în 
R. P. D. Coreeană.

în timpul dineului s-au ros
tit toasturi.

A fost prezentat un specta
col, cuprinzînd cîntece coree
ne și romînești.

I Citiți in acest număr: |

ț a oțelărie, laminoare, tur- 
/ j notorie, în atelierele de 

strungărie, lăcătușerie 
ale Uzinelor „Oțelul roșu" in- 
tîlnești la practică sute de 
elevi ai școlilor profesionale. 
Muncitori cu experiență, maiș
tri și ingineri le împărtășesc 
cu dragoste și competență tai
nele meseriei, pe care și-au a- 
les-o. Acum, in anii uceniciei, 
se formează profilul viitorului 
muncitor.

Sub conducerea organizatei 
de partid, organizația U.TM-, 
ajută școala să dezvolte m 
conștiința elevilor mindrza de 
muncitori, dragostea pentru 
uzină, disciplina muncii. In 
organizarea practică elevilor 
există o strinsă colaborare in
tre comitetul organizației 
U.T.M. din uzină și comitetul 
organizației U.T.M. din școala 
profesionala. Multe acțiuni 
sint organizate în comun.

A intrat în tradiția activită
ții noastre să organizăm pen
tru elevii din anul I intilniri 
cu tinerii muncitori ai uzinei.

Primei zi de practică în uzină 
îi dăm caracterul unui eveni
ment important în viața ele
vilor. In adunările generale 
U.T.M. deschise sint invitați 
maiștri, ingineri, profesorii 
școlii, muncitori, mulți dintre 
ei absolvenți ai școlii, care le 
vorbesc elevilor despre im
portanța practicii.

Pe aceeași linie, a dezvoltă
rii dragostei pentru meseria 
deasă, împreună cu comitetul 
U.TJă. din uzină am organizat 
mai multe acțiuni. De curind, 
la casa de cultură a avut loc 
o intUnire comună a tinerilor 
din ttzină p a elevilor șco
lii profesionale cu tovarășul 
Gheorghe Vasdioaie, fruntaș 
in întrecerea socialistă. El a 
vorbit despre felul cum a 
muncit echipa pe care o con
duce pentru a dc peste plan 
2 700 tone oțel. Altădată, ele
vii școlii profesionale au pre
zentat un frumos program ar
tistic in cinstea fruntașilor in 
întrecere.

Secretari ai organizațiilor de

bază U.T.M. din secții parti
cipă adeseori la adunările ge
nerale U.T.M. din școală, la 
orele de dirigenție. Popa Ma
rian, de pildă, secretarul orga
nizației U.T.M. de la oțelărie, 
le-a vorbit elevilor din anul 
II A-oțelari, la o oră de diri
genție, despre frumusețea me
seriei de oțelar. Adunări, la 
care au vorbit secretarii orga
nizațiilor U.T.M., au avut loc 
în organizațiile U. T. M. din 
anii II și III laminoare, strun
gărie etc.

Asemenea dezbateri au o 
înrîurire puternică asupra tu
turor elevilor.

Cu deosebita atenție urmă
rim modul în care elevii efec
tuează practica in uzină, cum 
folosesc efectiv timpul pe ca- 
re-l petrec atei. De pildă, zil
nic. comitetul organizației 
U.T.M. din anul II laminoare 
organizează raiduri prin locu
rile de practică pentru a vedea 
dacă elevii iși realizează sar
cinile care le revin, ce greu
tăți intimpină. Observind r.ea-

junsuri, împreună cu secreta
rul organizației U.T.M. de la 
laminoare, iau măsuri pentru 
înlăturarea lor. De pildă, cînd 
au constatat că Mircea Popescu, 
Aurel Ronea, Ion Tihoi, hoi
năresc de colo-colo prin secții
le uzinei, s-a discutat cu ei mai 
întîi individual și 
adunare generală 
jutați de colectiv, 
nit disciplinați.
U.T.M. de la laminoare (secre
tar Ștefan Manea) se intere
sează îndeaproape de practica 
ucenicilor. In comitetul aces
tei organizații se analizează cu 
regularitate modul în care îi 
ajută tinerii muncitori pe elevii 
școlii profesionale repartizați 
pe lingă ei pentru a-și însuși 
meseria. In urma unor aseme
nea analize au fost luate mă
suri pentru a li se explica 
bine, amănunțit, elevilor noile 
agregate introduse in secție. 
Utemiști ca Negoiță Tătucu. 
Petre Arșovan, laminoriști, 
le-au vorbit ucenicilor din a- 
nul III despre cerințele pe

apoi într-o 
U.T.M. A- 
ei au deve- 
Organizațîa

care le ridică munca la noile 
utilaje moderne cu care este 
dotGtă secția. Aceeași grijă 
pentru elevi o manifestă și or
ganizațiile U.T.M. de la oțelă
rie și cea de la construcții 
care-i antrenează la acțiuni, de 
muncă patriotică (colectarea 
fierului vechi, înfrumusețarea 
uzinei etc.). Conducerea șco
lii a primit mulțumiri din par
tea conducerii secției oțelărie 
pentru modul în care elevii 
șamotori din anul III au mun
cit. alături de utemiști, la re
pararea cuptoarelor. Și elevii 
gu contribuit la repunerea in 
funcțiune a unui cuptor cu 
patru zile înainte de termen.

Urmărind practica elevilor, 
am putut cunoaște unele fe
nomene care influențează ne
gativ pregătirea lor. Astfel, 
am observat că unii elevi a- 
cordă întreaga lor atenție 
practicii in uzine, rezolvă foar
te bine problemele de produc
ție, dar neglijează însușirea 
cunoștințelor teoretice. Alții, 
dimpotrivă, neglijează practica

în uzină. Am recomandat ca 
în organizațiile U.T.M. pe an 
să se discute în adunările ge
nerale U.T.M. despre impor
tanța practicii, despre nece
sitatea pregătirii teoretice. De 
asemenea, s-au luat măsuri 
pentru întărirea disciplinei la 
locul de practică. In scopul 
dezvoltării interesului elevilor 
pentru meserie ne-am preocu
pat de mobilizarea lor la 
„Concursul pe meserii". Este 
o întrecere care stimulează 
hotărîrea elevilor de a cu
noaște temeinic meseria pe 
care și-au ales-o. Noi l-am in
vitat pe elevul Constantin 
prea din anul II oțelărie,

O-

IACOB COPOBAE 
secretar al Comitetului U.T.M.

din Uzina „Oțelul roșu"

ILIE BLIDARIL
secretar al organizației U.T.M. 

de la Școala profesională 
Oțelul roșu"

(Continuare în pag. a V-a)
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I. Experiența pozitivă — Ia indemina tuturor or
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nale Maramureș a U.T.M.).
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• „O PROBLEMĂ. PERSONALĂ" — fragment din I

romanul „Vara oltenilor" de D. R. POPESCU I
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La clasa de pictură a Școlii populare de artă din Suceava.
Foto: O. PLECAN

COPCURSUL OOSTRU “

T8NER.IEȚIE
Aici în dimineața vie, cînd 
Carpații mei culorile-și îmbină 
E tinerețea mea urcînd. 
Lumină avîntată în lumină.

O fierbere e-n inimi, ca-n izvoare 
Aflate Ia imense altitudini
Și zilele sint rîuri mari de soare 
Și clipele-s grădini de certitudini.

Trăim întinerind pămintul.
Cu soarele partidului în gînd, 
Inveșmînfați în dragoste și-n cînteâ,' 
în zîmbetul ca soarele arzind.

LA ANII
ȚĂRII TALE

Iei spicele de grlu și le ridici 
la înălțimea soarelui de-amiază, 
iei spicele de grîu și le ridici: 
văzduhul e cît Bărăganu î-ți zici, 
și soarele în palma ta visează.

ION DAVIDEANU

Iei spicele de grîu și le-mpletești 
cu bărbăție și îndemînare, 
iei spicele de grîu și le-mpletești 
în diademe pentru anli-acești 
și sînt asemeni ploilor cu soare.

Și sînt asemeni dorurilor vii 
pe care numai de-nălțimi le legi, 
și sint asemeni dorurilor vii 
deasupra căror virstele Iți scrii 
la anii țârii tale — 2t.

CUM STELELE SE-AUD
Cum «felele se-aud venind pe jos 
închipuind âlt Argeș, de lumină, 
și muntele se dăruie frumos 
și dăruirii noastre se înclină ;

Cum echinocținl trece șuierind 
ca un bărbat pe la fereastra tării 
și se ascunde noaptea în pămînt 
și bate oră împrimăvărării,

eu cîntu-n’naltei tensiuni îl cer 
Îndătinat $i mai presus de toate, 
datările de fier și de otel 

șl la-nălțlmea noastră ridicate.

Cer crengile acestor galaxii 
pe care le-nrădăcinăm în țară ; 
hidrocentrala de pe Argeș ni-i 
după Bicaz, a doua stea polară.

GEORGE CRISTEA NICOLESCU

Casa memorială

Stelele se uitau in jur, unele 
la altele.

— Ce e prin Vidra ?
— Ce e prin Maloșnița ?
— Ce e prin Dănceu ?
Pe la tîrguri, oamenii stă

teau de vorbă. In ultimii ani 
oamenii din sate vecine înce
puseră să se cunoască mai de 
aproape. Se pîndeau, se luau 
la întrecere, ascultau. Și ca în 
orice primăvară, cînd bate via
tul și se desgheață pământu
rile, oamenii ieșeau întîi in 
tindă și întindeau mina pește 
prispă, sa vadă de unde vine 
vîntul și dacă e bun. Apoi se 
uitau la streașină casei. Picura 
zăpada, șiroi. Apoi treceau 
pragul, coborau scările, în 
curte, și își strigau vecinii.

— Ce mai faci, vere ?
— Bine, vere, da’tu ?
Apoi ieșeau in drum, se ui

tau lung la vale și la deal. Toți 
oamenii erau la porți, dar nu 
se mișcau, se priveau cu coada 
ochiului și fumau ca și cum 
nu s-ar fi intîmplat nimic, ca 
și cum iarna ar fi fost tot pe 
casă și n-avea de gind să ple
ce. Cînd terminau de fumat, 
aruncau miicurile în șanț, să 
le stingă pîrîul și se așezau pe 
scaunul de la poartă și se în
tindeau pină le trozneau oa
sele, să se desmorțească. Și 
trăgeau aer în piept și scuipau 
mirosul de tutun, de parcă H 
s-ar fi lipit de limbă. Apoi își 
aduceau aminte că nu-și băga- 
seră cămașa în pantaloni, că 
ieșiseră doar așa din casă, să 
se uite și să se întoarcă lingă 
furună. Apoi se întrebau peste 
umeri:

— Mă, vere, nu murit 
iapa aia ?

— N-a murit, c-are suflet 
in ea, nu ca mîrțoaga ta.

Intrau în vorbă și cei de 
peste drum, și vorbeau așa. 
fiecare de pe scaunul lui, fără 
să se ridice și să se apropie.

— Tu ce pui la Privighe
tori ?

— Grîu, c-am avut anu’ tre
cut lucerpă.

— La toamnă-am să-mi pun 
țiglă pe casă.

— Dacă n-o baie piatra 
greu, am să cumpăr lină să-i 
fac fie-mi pături, o lua-o vre- 
unu de nevastă, i-a venit vre
mea...

— Și eu am să îngraș un 
porc, anu’trecut n-am tăiat... 
Am să îngraș unu de n-a să 
încapă untura în cântă!

— Eu am să-mi duc fata la 
spital, s-o opereze, are polipi. 
S-o opereze cit e mică, să nu-i 
zică băieții în horă, cînd o 
crește, foanfă...

— Numai să dea Dumnezeu 
ploaie...

— O să dea, ce treabă are?
— Să dea, da piatră să nu 

dea...
— N-ăre atîta piatră... Pia

tra cade unde cade, nu bate 
la toate timpurile... Ploaie să 
dea și să dea și soare.

— O să-mi iau, vere, niște 
frîne la toamnă!

Apoi oamenii se ridicau de 
pe scaune șt plecau pe mijlo
cul drumului, să bea aldăma- 
șul. la cine ținea circiumă.

Așa vorbeau în fiecare pri
măvară, făcind planuri, ce-o 
să-și cumpere toamna Și cum 
o să se aranjeze, să-și petrec
ea bine iama. Dar nu se în
tâmpla niciodată așa cum 
voiau ei. Vică îi auzea toam
na boscorodind și nu-i mai vn- 
trebă de ce. Nu din cauza ploti. 
ploaie fusese destulă și soare, 
și nici piatra nu bătuse.

De cînd începuse colectivi
zarea, oamenii își aduceau mai 
des aminte că au rude prin 
satele vecine. Mergeau la 
rude, se anunțau dinainte. Și 
erau cu ochit in patru și cu 
urechea pilnie. Cotrobăiau prin 
magazia rudelor, prin pătul, 
intoarceau casa pe dos.

— Mă duc să iau un ciurel 
âe făină, frati-meu, zicea cite 
unul, ca să se poată urca .in 
magazie, să vadă.

Și fratele rîdea. Unde se 
mai pomenise să meargă băr
batul după făină? Și doar po- 
stava ara plină.

Nu mai trăia fiecare sat în 
vatra lui, cu nunțile și cu bă
tăile lui. Mai ales unde erau 
colective, veneau des țărani 
din împrejurimi. Și nu veneau 
cînd erau chemați să viziteze 
gospodăria, veneau pe furiș, 
ca și cum ar fi avut de cum
părat ceva de la cooperativă. 
Așa venise și Zdrăncană, din 
Maloșnița. Vică își amintea de 
el de tind îl întîlnise în tîrg, 
de mult, cînd nu voise Mace
don să-i vîndă gospodăria caii. 
Zdrăncană fusese printre cum
părători și cînd îl auzise pe 
Macedon vorbind, plecase ui- 
tîndu-se chiorîș la cei din co
misie. Uite, vor să-i sărăcească 
ăștia din conducere, zisese el. 
Și vorbise și cu alții să nu 
cumpere nimic.

Maloșnița nu era departe. 
Vică s-a dus într-o duminică 
cu două camioane pină acolo 
și a venit cu ele pline de oa
meni. I-a plimbat prin toată 
gospodăria, i-a dus pe~ timp, 
prin casele amenilor, să vadă. 
Pe Zdrăncană l-a văzut lingă 
sfat, în Maloșnița. Dar Zdrăn
cană nu s-a urcat în camion, 
A zis că el n-are nevoie de 
propagandă, are și el cap.

— Am și eu capul meu per
sonal, dacă-o fi să văd, o să 
văd fără să-mi bage unii pe 
git... Mă-nțelegi?

Intr-o primăvară, Vică s-a 
pomenit cu el la sediu.

— Am o problemă persona
lă, a zis Zdrăncană.

— Ei, s-auzim...
— Eu, știți, sint din Maloș

nița... Și-aș vrea să cumpăr 

D. R. POPESCU :

„O PROBLEMĂ 
PERSONALĂ"

Fragment din romanul „Vara oltenilor"
un acumulator pentru radio... 
Și-am aflat eu că tovarășu' 
Speriosu are unu'... Aș vrea 
să-l cumpăr. Mă-nțelegi ?

— Speriosu lucrează la gră
dină, vorbiți cu el, problema 
asta nu privește gospodăria...

Zdrăncană a înghițit de 
două ori.

— N-ai vrea să vorbești cu 
Speriosu să mi-l dea? C-am 
auzit că vor și alții să-l cum
pere...

— Bine, vorbesc, a zis Vică 
și l-a rugat pe Pitpalac să 
pună calul la șaretă.

A plecat cu Zdrăncană spre 
grădină. Zisese înadins că a- 
facerea cu acumulatorul nu 
privește deloc gospodăria. Se 
vedea pe ochii lui Zdrăncană 
că venise să se uite în jur. Și 
cît au mers cu șareta, Vică a 
ținut caltfl la pas. Trei kilo
metri i-au făcut intr-un ceas. 
Zdrăncană n-a întrebat o data 
de ce nu mină mai repede. În
treba tot alte lucruri, pe oco
lite. Nu și-d dat seama că 
merg încet, și atunci Vică a 
fost sigur că nu de acumulator 
ii ardea lui. La grădină l-au 
găsit pe Speriosu udind.

— la te uită ce morișcăl A 
dracului, urcă apa, o trece 
peste gura șanțului.

— E turbină, a zis Speriosu. 
A făcut-o mecanicul nostru. 
Prinț.

— Din cap a făcut-o ori a 
copiat-o?

— Din cap. Prinț a mai fă
cut și alte minuni, a zis Spe
riosu, de parcă el ar fi făcut-o.

— Și ăștia ce sînt, castra
veți ?

— Castraveți trufanda, a zis 
Speriosu, mîndru. Așa ceva nu 
produc individualii, a zis el,

să ducă și ceva muncă de lă
murire, doar era de față șl 
Vică și el le spusese să caute 
să-i convingă prin toate me
todele, în tot locul și pe drum, 
și la tîrg, pe necolectiviști, să 
le arate ce înseamnă munca 
în comun. Castraveții trufanda 
aduc venituri bănești, ajun- 
gînd, care vasăzică, primii pc 
piață... Adică, ce mai tura 
vura, continuă el nemulțumit 
de felul cum vorbise — așa-l 
învățase Macedon —, castra
veții ăștia de-i vezi...

— Nu mă interesează, a zis 
parcă supărat, Zdrăncană. Nu 
mă interesează, eu am venit 
pentru acumulator... Martor 
mi-e dumnealui, este ?

— Este, a zis Vică. Vinde-i 
acumulatoru...

Speriosu s-a posomorit din- 
tr-odată. Voise să-i arate ce 
minune de castraveți crescuse 
el aid, unde nici mărăcinii nu 
înfloreau. Voise să-i spună 
cum reușise să aducă apa.., 11 
știa pe Zdrăncană, era cam 
zdrăncănit la cap, de-aia îl po
recliseră așa. Credea că el o 
să-l lămurească. Avea și cu ce. 
Și el fusese premiat pentru 
munca lui, chiar la regiune, la 
o expoziție. Avea ce să-i 
spună.

— Acumulatorul nu-l vînd. 
zise.

— Păi de ce, omule, nu-l ai 
de vînzare? prinse Zdrăncană 
poftă de vorbă. Ca să vezi, îi 
spuse lui Vică, îmi rup tălpile 
pîn-aici și el nu vrea... Pune 
o vorbă bună, tovarășe preșe
dinte.^

Speriosu ii lăsase baltă, ple
case să-și vadă de lucru. Vică 
se uită peste grădină. Dar îl 
văzu cu coada ochiului pe 
Zdrăncană cum bagă un cas
travete in sin.

Merseră după Speriosu și 
Vică îl convinse să-i vîndă a- 
cumulatorul.

— E prea scump, prea 
scump, prea scunip; dădu din 
mîini Zdrăncană. Și nu vru 
să-l ia nici cînd Speriosu îi 
ceru un preț de nimic.

— O fi răblăgit de tot, zise 
el, de-mi ceri numai atîta...

Și plecară înapoi, cu șareta. 
Mai tîrziu, peste cîteva zile, 
Vică a aflat că Zdrăncană n-a
vea aparat de radio.

Auzise niște minuni despre 
castraveți. Dă-i dracului zi
sese el, castraveții tot castra
veți rtrmtrt. Aduc bani, bine, 
să aducă. Se poate trăi și fără 
bani. El așa trăise toată viața. 
Mersese să-i vadă, săt. cultive 
și el în anul următor,, dar nu 
pentru bani, n-avea de gînd 
să se ia la întrecere cu un sat, 
ar fi fost o prostie, voia să 
pună castraveți ca să arate că 
și pe pământul lui pot fi tot 
așa de mari. Se pricepea și el 
la grădinărie. Nu încercase 
pină acum să aibă castraveți 
timpurii. Nu se gîndise. Fiind
că nu-i ducea niciodată la pia
ță și în Maloșnița castravetele 
nu prea era băgat în seamă. 
Era ceva, pe lingă altele. Avea 
aceeași greutate tot anul, nici 
cu un franc mai mult sau mai 
puțin. Fiindcă de nu avea 
unul, îți cerea împrumut, și 
ți-l înapoia cînd lega rod și ai 
lui, bucată pe bucată. Și acum 
aflase, dintr-o dată, că din 
castravete se pot scoate
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bani. Zdrăncână știa, ca toată 
lumea, că numai banița aduce 
bani, plină cu grîu ori cu po
rumb. Și mai venise în vizită șl 
pentru altceva. Voia să vadă 
cum se poartă cei din condu
cere cu oamenii. De aceea il 
căutase de la început pe pre
ședinte. Ce fel de om e, putea 
să-și dea seama și din felul 
cum s-ar fi purtat cu el. Omul 
mîndru, ori cel prost, așa ră- 
mîne și în ziua de paști și la 
rusalii, și în căruță și pe jos. 
Vică îi plăcuse.

Cînd a aflat mai tîrziu că 
gospodăria cumpără vaci bune, 
s-a dus și el cu a lui în tîrg. 
Avea două, amindouă cu lapte. 
A dus-o pe Joiana. O îngrijea 
bine și vaca înspuimîntase tot 
satul, umplea un hîrdău de 
lapte. Nu era chiar așa, cum 
zicea lumea. Zdrăncană măsu- 
rase laptele. Joiana dădea 
douăzeci și cinci de litri. Ale 
vecinilor dădeau trei. Ei nu le 
puneau în iesle decît fin și co
ceni. Uruiala o țineau pentru 
porci, iar turtele de floarea- 
soarelui, de la presa de ulei, 
nu le cumpărau. Se scumpeau 
la tărîțe, zicea Zdrăncană.

In tîrg a cerut cel mai mare 
preț. Patru mii. Cum auzeau 
cumpărătorii, cum nu mai căl
cau prin partea aceea. Nici 
măcar nu zîmbeau. 11 credeau 
nebun. El venise cu vaca să 
vadă ce oameni sînt colecti
viștii. Umblă după vaci ca lu
mea ori umblă să-și facă fală. 
Era o comisie. Era și Vică. Și 
era și Macedon, cel care um
blase mai demult cu ciomagul

tîrîș, prin tîrg, să nu-i cum
pere cineva caii.

— Cum dai vaca, tovarășe, 
l-a întrebat Macedon.

— Ieftin. Patru mii. Și al- 
dămașul îl plătesc eu.

— Noi sîntem cam mulți 
cumpărători, a zis Vică, nu 
face ocaua cît beleaua...

L-au întrebat cîți ani are 
vaca, cît lapte dă, cum o chea
mă. Asta l-a mirat cel mal 
mult. El credea că le cumpăra 
fără nume, la număr. Apoi 
puteau ei să le boteze cum 
voiau, dar nu era același lu
cru. Vaca trebuia să moară cu 
numele de la botez. Lui Vică 
i-a plăcut vaca. A zis s-o 
cumpere. Mai luaseră și altele, 
din alte părți, cu patru mii. 
Aveau bani. Și nu s-au tîrguit 
cu el, asta iarăși l-a mirat, 
însemna că dacă le place un 
lucru, nu stau pe ginduri și 
nu sînt cărpănoși. Și nici mi 
vor să înșele omul. Dar -mai 
ales asta dovedea că se pricep, 
că pot să cîntărească anima
lul. Zdrăncană s-a gîndiț s-o 
vîndă, deși plecase numai cu 
jumătate de gînd de acasă. 
Fiindcă nu-i trecuse prin minte 
c-o să scoată cineva atîția bani 
din buzunar. Se învoi. Tot 
mai avea o vacă acasă. Și altă 
dată nimeni n-o să-i mai dea 
atîta bănet.

— Ei, și dacă au atîția bani, 
zise el în gînd, ia să-i exploa
tez eu nițel.

Făcea Joiana banii, dar el 
nu se putea duce acasă, fără 
să-i poată spune muierii că 
i-a tras pe sfoară. Însemna 
că e gospodar prost, de nu-i 
înșela măcar cu un franc.

— Vezi, tovarășe, dacă a-

fKsarș assnua s-ssa egssas fi
veați gospodărie în sat nu mai 
pierdeai o zi cu ea prin iîrg...

Macedon ii vorbea, băiinăii-l 
pe umăr. Uitase că se cunoș
teau tot din tîrg.

După vreo șase luni Vică 
s-a pomenit cu el în curtea 
gospodăriei. Era cam supărat. 
Nu i-a spus de ce. Pină la 
urmă n-a avut încotro. L-a ru
gat săA ducă, dacă poate, cu 
șareta, pină aproape de bălți, 
unde se aflau vacile.

— Vreau s-o mulg, să văd 
de mai dă atîta lapte cit dă
dea la mine.

— Dă, de asta poți fi sigur.
— Am zis așa să nu credeți 

că v-am păcălit...
■— Dacă te-aî gîhdit așa, 

trebuia să vii mai demult...
— N-am avut drum încoa...
— Nu ne-ai înșelat, e vacă

■ bună...
Știa el că nu-i înșelase și 

nu venise pentru asta. 11 apu
case însă dorul de vacă. Și 
nu s-a lăsat de Vică pină nu 
l-a dus cu șareta în cîmp. I-a 
spus o grămadă de minciuni.

— De ce zice lumea că dum
neata ai cap personal ?

— Nu lumea, eu zic...
— Atunci te cam lauzi.
— De ce mă laud ?
— Nu prea vezi, oamenii cu 

cap văd unde duc drumurile. 
Dumneata te uiți peste cap...

— Ei, mă-nțelegi, asta e altă 
problemă.

Și pină ce-au ajuns, au vor
bit despre sfecla de zahăr. 
Cînd a văzut vaca, Zdrăncană 
s-a apropiat de ea, zîmbind :

— Ce mai faci, fă, Joiano ?
Și a bătut-o pe git și a 

scărpinat-o între coarne.
— A dracului vacă, a zis, 

nu m-a, uitat... Ce suflet are și 
animalul ăsta, mă-nțelegi ? Ce 
mai zici, fă, proasto ? Arăți 
cinstit... Bravo, fă 1 Zi așa, mă 
cunoscuși ? Cum să nu mă cu
noască, se adresă lui Vică, cine 
a bătut-o întîi ? Eu 1 Păi nu 
mi-a intrat afurisita într-o zi 
în tindă, cînd nu eram acasă, 
și mi-a mîncat toată varza ? 
Adusesem și eu varză să pun 
în putină pentru iarnă I O că~ 
pățind nu mi-a lăsat întreagă! 
E drept că a doua zi a dat 
lapte că nu se mai termina. 
Am snopit-o în bătăi, dar vaca 
vacă, lapte tot a dat... Așa, 
fă?

Și în altă zi a venit iarăși 
Zdrăncană. Tot pe jos. Zicea că 
umblă pe jos ca să poată să-și 
adune gindurile. Cu căruța 
umbli repede, te zdruncină, 
mai ai grijă de cai, de roate, 
mai ocolești bolovanii, la toate 
ai grijă, afară de tine. Și căru
ța merge repede și mai uiți din 
gînduri. Pe jos, le iei de două- 
trei ori de la capăt. Numai la 
petrecere se merge cu căruța. 
Acolo n-qi gînduri. Iar cînd te 
întorci ești frint‘și vrei să te 
afli cît mai repede în așternut. 
Dar cînd mergi să faci un lu
cru serios, e bine să mergi pe 
jos. Și mai ales să te întorci 
pe jos. Să nu te înșeli.

In ziua aceea voia să mear
gă acasă la Macedon. I-a spus 
lui Vică:

— Vreau să văd personal ce 
are în casă de cînd e colecti
vist. S-au dus amîndoi la Ma
cedon. își făcuse casă nouă, 
Macedon. și mamă-sa își 
cumpărase mușină de cusut. 
Zdrăncană s-a uitat, a pi
păit, apoi s-a așezat jos, pe 
scaun, cînd a fost poftit. 
Acuma e acuma, a zis. Nu casa 
nici mașina de cusut, nici apă
ratul de radio nu l-âu înain
tat. Toate acestea putea să le 
fi avut și înainte Macedon. El 
voia să știe ce gîndește Mace
don. Ce spune la o țuică. Dacă 
s-a făcut alt om sau a rămas 
tot ca înainte. Și a plecat mul
țumit.

Acum Zdrăncană e președin
tele gospodăriei din Maloșnița. 
Și nu se înșelase atunci. Fi
indcă Macedon era alt om. Și 
Vică știa că e alt om. De aceea 

se culcă și liniștit și împăcat.

A

în 1957 a fost ridicată la 
Prislop (raionul Năsăud) pe 
vechea fundație, după foto
grafii și mărturiile localnicilor 
casa in care a văzut lumina 
zilei scriitorul ardelean Liviu 
Rebreanu. Pe pereții încăperi
lor sînt aranjate în ordine 
cronologică fotografii din via
ța scriitorului : perioada stu
denției la ACădemia militată 
de medicină din Budapesta, 
scrisori și fotografii ale frate
lui său Emil — condamnat la 
moarte prin spînzurătoafe de 
către tribunalul militar 
austro-ungar, eveniment con
semnat de Rebreanu în roma- 

J^oyal Shakespeare Company" 
la București

rezența lui „Royal 
Shakespeare Com
pany" pe o scenă 
bucureșteană, în- 
tîmpinată cu o bi
nemeritată căldu
ră de publicul 

nostru, s-a înscris prestigios 
în seria acelor numeroase ma
nifestări dedicate și in Roma
nia, ca pretutindeni anul a- 
cesta, geniului de la Strad- 
ford-upon Avon.

Cele două spectacole din re
pertoriul marelui Will cu care 
compania engleză face turneul 
său european răspund atît in
teresului legitim al iubitoru
lui de teatru de a-1 vedea pe 
Shakespeare jucat în patria 
sa. cît și unei exigențe ar
tistice profund contemporane. 
Pe de altă parte, alegerea a- 
supra căreia s-a oprit „Royal 
Shakespeare Company" e, la 
rîndul ei, salutară pentru că,

„Liviu Rebreanu"
nul „Pădurea Spînzuraților", 
foto-cdpii după manuscrise și 
volume din romanele lui Re
breanu traduse în 18 limbi. O 
dovadă că autorul romanelor 
„Ion", „Răscoala" și „Pădurea 
spînzuraților", s-a inspirat din 
realitatea vremii sale o con
stituie și faptul că la muzeu 
se află unele din obiectele 
casnice și vestimentare ale 
eroilor romanelor sale. Astfel 
intr-o vitrină poate fi văzut 
chimirul lui Ion al Glanetașu- 
lui, cămașa și pălăria eroului, 
furca de tors, straița, zadia și 
năframa Anei, protagoniștii 

în esență, operele puse în sce
nă reflectă și modalitățile 
dramatice abordate de genia
lul dramaturg : comedia și 
tragedia. Imaginea ce ni s-a 
oferit astfel, cu acest prilej, a 
venit cu atît mai mult în în- 
tîmpinarea amintitului interes.

In rindurile ce urmează do

rim să consemnăm memora
bila reprezentare a „Regelui 
Lear“, într-o versiune sceni
că pe drept cuvînt impresio
nantă. Și nu vom greși cred, 
dacă, omagiind acest specta
col, vom sublinia în primul 
rînd prezența lui Peter Brook 
ale cărui soluții regizoral-sce- 

romanului „Ion". Ana trăiește 
și azi și poate fi întîlnită pe 
ulițele Prislopului. în satul lui 
Rebreanu fiecare țăran este, 
pentru vizitatorul străin, un 
ghid foarte documentat. Ori
cine îți arată cu bucurie locu
rile unde s-au petrecut întîm- 
plările eroilor. Deși Prislopul 
este așezat pe o direcție lătu
ralnică principalelor căi de 
acces, totuși satul lui Rebreanu. 
stîrnește anual interesul unui 
număr de 8 000 de vizitatori.

IOAN MARCOVICI 

nografice, definind o concep
ție modernă, realistă, dau ca
podopera shakespeariene di
mensiunile pe care le reven
dică.

Arhitectura spectacolului 
este de o simplitate elevată, 
liniile ei elegante au darul să 
lumineze și să amplifice, în 

spațiul pe care-1 definesc 
tragicul destin al acelui rege 
tiran și despot cu supușii săi, 
orbit de putere și sclav al va
nității și lingușirii, cărora le 
va jertfi adevărul, descoperit 
prea tîrziu, la capătul unui 
sfișietor zbucium, cînd înțe
lepciunea senectuții se conver-

Paul Scofield (Lear) în „Re
gele Lear“ de Shakespeare.

Foto: ION M1CLEA
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tește într-o imensă durere, pes
te puterile ființei sale ome
nești. Panourile de un blău 
palid, răsfrîng lumina în to
nuri pastelate, conturînd plas
tic linia și culoarea costume
lor, gîndite. ca și mobilierul 
strict funcțional. în corespon
dența lor cu adevărul istoric 
al îndepărtatului și tenebro
sului ev de mijloc. Există a- 
poi o plastică a mișcării fie
cărui personaj și a grupurilor 
care atestă o gîndire savantă, 
îneît desfășurarea întregii ac
țiuni îți apare cu o claritate 
admirabilă. Adăugăm la aces
tea muzica lui Guy Woolfe- 
den și sonorizările cu totul 
excepționale, subliniind vi
brant tumultul zbuciumatei 
istorii a vieții Regelui Lear și 
a încleștatei lupte dintre for
țele oarbe ale întunecatului ev 
și umanism.

în această ambianță reglzo

ral-scenografică evoluția in- 
terpreților se dovedește ferici
tă, creația fiecăruia dintre ei 
răspunzînd fidel acelui sunet 
particular ce distinge partitu
ra sa și înscriindu-se armonios 
unei unități de stil remarca
bile, care alături de talent 
ilustrează și o disciplină acto
ricească demnă de a fi subli
niată.

Evident, nu vom putea stă
rui asupra fiecărei apariții în 
parte ; cîteva din creațiile a- 
cestui spectacol impun însă 
mai mult decît consemnarea 
unei prezențe corespunzătoare 
întru totul. Astfel, în primul 
rînd, se impune arta cu care 
reputatul actor Paul Scofield 
animă tragedia celebrului per
sonaj. Actorul dispune de o 

forță artistică deosebită, iar 
interpretarea lui prilejuiește 
descifrarea unei tehnici desă- 
vîrșite, aptă să nuanțeze tra
gedia în complexitatea ei. Jo
cul său exprimă pe rînd, mă
reția dură a regelui tiran, cu 
accentele cantabile ale frază
rii care fac pregnantă vanita
tea regală, durerea ce-i în- 
covoaie umerii atunci cînd 
sentimentul puterii îl părăseș
te, firescul umilinței tiranului 
ajuns om de rînd, copleșitoa
rea deznădejde a cerșetorului 
aruncat de vitregia soartei pe 
drumurile fără de sfîrșit ale 
pribegiei, tragismul relevării 
adevărului și împietrirea în 
durerea supraomenească cul- 
minînd cu acele strigăte de 
disperare din final, cînd poar

tă pe brațe trupul neînsuflețit 
al fiicei sale Cordelia, nedrep
tățită odinioară și singura ca- 
re-i purta o sinceră dragoste 
filială, schimbată de el pe lin
gușirea și ipocrizia lui Goneril 
și Regan.

Actorul intră în scenă cu fi
rescul grandoarei și face,, 
treptat, în evoluția personaju
lui. sesizabilă, cu mijloacele 
unui realism puternic, prăbu
șirea în durerea umilinței ne
închipuite a părintelui izgonit. 
E o sobrietate a mijloacelor 
de expresie actoricească și o 
economie a lor. distribuită sa
vant. care fac interpretarea 
lui Paul Scofield de neuitat.

Pe aceeași linie evoluează 
interpretul lui Kent. Tom Fle
ming, din partitura căruia 
vom desprinde scena întâlnirii 
cu Lear pe drumul pribegiei, 
apoi clipele după scoaterea o- 
chilor și momentele furtunii, 
de o rară expresivitate a sen
timentelor și trăirii.

Cele trei fiice ale Regelui 
Lear și-au aflat, apoi remar
cabile întruchipări în creația 
actrițelor Irene Worth — ar
tistă de mari resurse, cu o 
capacitate deosebită de a re
liefa răutatea ipocrită a per
sonajului — Pauline Januson 
evidențiind orgoliul și patima 
eroinei, și Diana Rig, care în 
Cordelia știe să redea întreaga 
pondere a rolului său în des
fășurarea tragediei, statuară 
și simplă în umanitatea ei 
reținută, luminînd cu finețe 
gingășia unor sentimente sta
tornice, întemeiate pe o nobi
lă demnitate.

în sfîrșit, relevăm soluția 
oferită de Alec Mc Cowen, in
terpretul bufonului. Evitînd 
accentele ce afectau în alte in
terpretări ideea de „nebun" 
(evident, în înțelesul cuvenit 
personajului „bufon") actorul 
a făcut să vibreze mai ales în
țelepciunea populară a erou
lui său.

încheind sumarele conside
rații, exprimăm colectivului 
întreg — remarcabil în unita
tea sa artistică — satisfacția 
noastră de a fi asistat la un 
spectacol shakespearian.

DINU SĂRARU

Plecarea din Ură 
a cdectivulîii 

Teatrului 
Shakespeare

Colectivul Teatrului „Royal 
Shakespeare Company-, care 
a prezentat patru spectacole 
în țara noastră cu piesele „Co
media erorilor" și Regele 
Lear", în cadrul turneului în
treprins în Europa cu prilejul 
aniversării a 400 de ani de la 
nașterea marelui dramaturg 
englez William. Shakespeare, 
a părăsit joi dimineața Capi
tala.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, oaspeții au fost con
duși de reprezentanți ai Comi
tetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, ai Ministerului Aface
rilor Externe, de oameni de 
artă.

Au fost de'față James Dal
ton Murray, ambasadorul Ma
cii Britanii în R. P. Rornînă 
și membri ai ambasadei.

(Agerpfes)

Noi programe artistice
La căminul cultural din sa

tul Boz, raionul Ilia, artiștii 
amatori desfășoară o intensă 
activitate. Calificarea obținută 
pentru faza raională a celui-de 
al 7-lea concurs îi obligă la o 
pregătire cît mai exigentă.

în prezent brigada artistică 
de agitație pregătește; un text 
în care sînt relevate cele mai 
semnificative aspecte' din 
munca fruntașilor în gospodă
rie, iar formația de dansuri o 
suită de cinci dansuri noi, ins
pirate din folclorul local.

ȚIC MIRON 
corespondent



PE MERIDIANELE
COPILĂRIEI

de Octav
abordînd pro 
ales pe acele 
modul cum s

in voluminosul teanc de scrisori 
bleme ale educației copiilor, am 
care exprimă opinii cu privire Ia 
realizează această educație in o . 
pionieri; am invitat apoi la redac; c ciți’-a - 
structori superiori de pionieri ci Bucureși. ș 
din unele regiuni ale țării pentru a le come. zc 

împreună. Rîndurile de față își prapur. jc constituie 
mare rezumativă a schimbului de păreri purtate 
unei, s-o numim. „mese rotunde', la care, alături de im 
noștri, au participat, fiind prezenți prin cuvîntul lor sens, 
numeroși alți instructori, profesori, părinți.

Debutul dezbaterilor îl prilejuiește o idee subliniată în 
scrisoarea învățătorului și, în același timp, instructorului de 
pionieri V. Oniga din Cluj. Corespondentul nostru definește 
munca instructorului de pionieri drept un „timp larg de 
activitate creatoare, educativă în cel mai înalt grad", pre- 
cizind din capul locului: „Instructorul este, în primul rind. 
un om tînăr. Un om de azi. El nu-și poate rezuma munca 
la cîteva adunări, la cîteva convorbiri cu copiii. Răspunde 
de întreaga viață pionierească a detașamentului, a unități: 
încredințate. Pentru aceasta, el trebuie să fie un pedagog 
în înțelesul cel mai cuprinzător al cuvîntului, posesor al 
unor cunoștințe temeinice, un om cu tact, cu răbdare, der 
în același timp un om vesel, care să știe să cînte, să danseze 
— un om plin de inițiativă, gata să pornească de la dorin-

Pancu - lași
țele coptUor, să folosească larg inițiativele lor, și să orga
nizeze cu ei și pentru ei acțiuni interesante, antrenante, cu

Invitații noțtri în jurul „mesei rotunde' se înscriu la cu- 
rir.:, clegîndu-si tocmai această temă care se desprinde din 
ultimele rinduri ale scrisorii citate. Părerea lor unanimă este 
că instructorul trebuie să folosească totul pentru ca viața 
pionierească, neasemuită prin bogăția cu care înnobilează 
anii copiilor noștri, să poată fi trăită intens, clipa de clipă, 
de către fiecare purtător al cravatei roșii. Opinia corespon
dentului nostru ei o socotesc în unanimitate un punct de 
pom.re pentru începerea unei dezbateri care să analizeze 
metodele de muncă cu pionierii, acum, tind organizația co
munistă a copiilor de la noi, împlinind 15 ani, a depășit de 
mult faza începutului, și-a sistematizat experiența, și-a do
vedit deplina capacitate in înfăptuirea înaltului scop educa
tiv in numele căruia a fost creată de către partid. Nenumă
rate forme, metode de muncă cu copiii și-au verificat trăini
cia, ele devenind tradiționale în practica tuturor unităților 
de pionieri din țară. Să le ferim de prăfuire, de monotonie, 
să le imprimăm întotdeauna ceea ce le este caracteristic: ti
nerețea, voioșia, să facem ca ele să transmită copiilor, viu, 
interesant, la nivelul lor de înțelegere, multitudinea însuși
rilor ce compun profilul moral al unui om de azi, al omului 
care încă din anii școlii se pregătește să devină un luptător 
comunist.

Cintecul, voioșia, drume/iile — sini tovarăși îndrăgiți ai copilăriei Foto: GR. PREPELIȚĂ
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Profesori și părinți -
alături de

— O să încerc — spunea to
varășa Răducu, instructoare 
superioară la Școala de 8 ani 
numărul 64 din Eucurești — 
să înfățișez cîteva aspecte ale 
muncii mele care se înscriu pe 
linia sporirii caracterului tine- 
resCj viu, al adunărilor în care 
ii antrenăm pe copii. „Ale 
mele"... e însă un fel de a 
spune. Număr mulți ani de 
activitate cu pionierii și una 
din principalele concluzii pe 
care le trag este aceea că, sin
gură, fără sprijinul profesori
lor, al părinților, n-aș fi rea
lizat prea multe. „Ale noastre" 
e corect. Pledez prin asta nu 
numai împotriva unei munci 
sectare, de neconceput în ac
tivitatea unui instructor: vreau 
să arăt că, altfel, lipsită de a- 
cest sprijin, munca noastră 
s-ar îngusta, nu șir ar., xealLța 
pe deplin obiectivele. E ade
vărat, noi, instructorii, avem 
datoria să studiem necontenit; 
cultura, informarea noastră 
trebuie mereu împrospătate, 
dar tot nu văd cum am putea 
înlocui pe părinți, pe profe
sori, specialiști în nenumărate 
domenii.

G. Teodoru, un părinte din 
Cîmpina, participă la dezba
terea noastră cu altă idee pre
țioasă. El ne scrie că instruc- 
toarea detașamentului care 
urma să-l primească pe fiul 
ei, elev în clasa a doua, a in
vitat la școală pe toți părinții 
viitorilor pionieri și le-a vor
bit — cum precizează cores
pondentul — „cald, apropiat, 
tinerește" despre sarcinile or
ganizației de pionieri, despre 
simbolurile pionierești, despre 
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Așa sc formează spiritul gospo aăresc al copiilor.

îndatoririle purtătorilor crava
telor roșii. Desigur — continuă 
tovarășul G. Teodoru — cu
noșteam cu toții, în general, 
aceste lucruri. Mai exact, ni 
se parca că le cunoaștem, că 
doar Ia flecare pas ne întîlnim 
cu pionieri, luăm contact cu 
una sau alta din acțiunile 
lor. Cuvîntul instructoarei 
ne-a făcut însă să vedem cît 
se poate de limpede cum pu
tem ajuta organizația de care 
copiii noștri își vor lega cei 
mai frumoși ani...“. El reco
mandă, deci, ca asemenea în
tâlniri să intre în practica o- 
bișnuită a instructorilor.

— Eu le folosesc de mai 
multa vreme, spune tovarășa 
Alice Popescu, instructoare su
perioară dc pionieri la Școala 
medie din Urlați, regiunea Plo
iești. Cu bune rezultate. Aici 
spunea cineva că viața pionie
rească trebuie trăită de copii 
intens, zi de zi. Ea trebuie 
trăită deci și acasă, in familie. 
Mi-am dat seama că acei pă
rinți care cunosc nu numai 
scopul organizației comunist? 
a copiilor, ci datorită cunoș- 
tinlelor lor de amănunt se pot 
socoti ei înșiși niște instruc
tori de pionieri, ne sini aju-

instructor
toare de neprețuit. Zeci, sute 
de inițiative le datoresc lor. 
Era o vreme cînd, în afara u- 
nor adunări, ce-i drept intere
sante și utile, nu prea vedeam 
ce mai pot face în munca mea 
cu pionierii. Strîngînd colabo
rarea cu părinții copiilor, a- 
ceștia mi-au dat nenumărate 
sugestii. Părinții de Ia o sche
lă petroliferă m-au invitat 
să-i vizitez împreună cu pio
nierii la locul lor de muncă. 
Un părinte căruia m-am plins 
că pasiunea pentru filatelie a 
elevilor din școala noastră tul
bură cursurile pentru că unii 
copii fac schimburi de timbre 
în orele de clasă, mi-a dat 
ideea înființării unui cerc fi
latelic pionieresc, cu o activi
tate supravegheată și organi
zată. Alt părinte m-a ajutat 
să organizez o „excursie adevăr 
ori#fitm*£“... în sfîrșit, numewvr 
roși părinți sînt mereu alături 
de mine, fac parte din „Sfatul 
unității44, le simt prezența per
manent.

Tovarășa Albu Mihaela, in
structoare superioară de pio
nieri la Școala de 8 ani nu
mărul 32 din București, de
clară că „semnează44 și ea un 
asemenea mod de a vedea lu
crurile. Ea amintește de o reu
șită inițiativă, rod al colabo
rării cu profesorul de geogra
fie din școală, și care s-a sol
dat cu o adunare de unitate 
intitulată : „Despre așezările 
noi apărute pe harta patriei". 
Sub directa îndrumare a pro
fesorului de geografie, copiii 
au, construit o hartă a tării 
noastre acoperită de beculețe 
care, aprinzîndu-se, indicau

noile noastre orașe și sate. In- 
structoarea a condus, în fața 
hărții, un concurs de cunoș
tințe privind aceste așezări — 
și premianții, în vacanță, vor 
fi răsplătiți cu o excursie ca 
să vadă cu proprii lor ochi 
cîteva din minunile despre 
care pînă acum au aflat doar 
din cărți, din fotografii, din 
reviste. In intenția instructoa
rei este de a invita în această 
excursie și cîțiva părinți. „Vor 
fi principalele mele ajutoare, 
ne vom cunoaște mai bine, ne 
vom împărtăși din experiența 
reciprocă'. Este convinsă că 
nu va fi refuzată. De cîte ori, 
afirmă ea. a știut cum și ce să 
le ceară părinților, aceștia au 
ajutat-o. Chiar recent, stînd 
de vorbă cu mai mulți părinți 
despre faptul că pe copiii lor 
ii pasionează experiențele de 
cai mie, dar. nesupravegheati, 
in ..laboratoarele- lor de aca
să, din poduri și pivnițe, au 
provocat unele pagube, in- 
structoarea i-a convins sâ spri
jine un „cerc al chimiștilor a- 
matori". care să funcționeze 
in școală sub directa îndruma
re a profesorului de speciali
tate. în ce constă noutatea a- 
cestui cerc? în faptul că. pe 

lîngă munca curentă, el dă re
gulat spectacole de chimie 
distractivă în fața întregii 
școli. Și rezultatul? Cercul a 
luat ființă cu o mînă de co
pii, iar acum laboratorul șco
lii a devenit neîncăpător...

Pornind de la aceeași cola
borare cu părinții, cu profeso
rii, mai mulți instructori ne 
informează în scris asupra u- 
nor inițiative interesante. Ei 
au organizat în școlile lor 
cercuri de dansuri populare și 
moderne, i-au învățat și îi în-

Depinde de noi 
ca metodele

„clasice" 
metode

Silit . forme de activitate, 
scrie D. Popișteanu, instruc
tor din Ploiești, care la pri
ma vedere, par să nu mai 
poată oferi nimic nou, nimic 
care să-ți solicite fantezia. 
Așa se întîmplă cu unele a- 
dunări pionierești în care se 
discută, să zicem, situația la 
învățătură sau disciplina de
tașamentului. La prima ve
dere. par să tc sfătuiască să 
nu-ți mai bați mintea pentru 
că niciodată n-o să poți face 
să nu mai semene între ele 
ca niște surori gemene. Ori ce 
ai căuta, tot în clasă va tre
bui să le ții, tot pe baza unui 
referat, aceleași îndemnuri 
va trebui să le repeți copiilor 
ca să ia cuvîntul, să-și spună 
părerea.

Așa s-ar părea. Și totuși, 
nu-i așa. Aceste adunări sînt 
departe de a putea fi compa
rate cu niște sonde care au 
dat totul, din care ori cît te-ai 
strădui, nu mai scoți nici o 
picătură de țiței. O spun din 
practică : nu-mi pot închipui 
o adunare pe o temă cît de 
,grea“ care să-i lipsească pe 
pionieri de bucuria partici
pării, care să nu le stimuleze 
un schimb rodnic de păreri, 
permițîndu-le să rămină to
tuși ceea ce sînt, copii, in sen
sul cel mai evident al cuvîn
tului, trăindu-și din plin vîr- 
sta voioșiei. Mă hazardez să 
iac și o afirmație născută tot 
din practica mea : nu există 
..teme aride", greoaie, inacce
sibile copiilor. Ele devin ast
fel numai printr-o tratare a- 
ridă, greoaie, inaccesibilă..."

...Și, parcă pentru ca afir
mația colegului său din Plo
iești să nu rămînă nedemon
strată, alt corespondent, — 
instructorul superior de pio
nieri V. Silaghi din Arad — 
scrie : „Adunările menite să-i 
informeze pe pionieri asupra 
unor evenimente politice care 
au loc in întreaga lume, adu
nări care, în fond, pornesc de 
ia ei înșiși, de la dorința lor 
de a cunoaște, se țin acum la 
noi in școală în mod curent. 
Cu mai mulți ani în urmă, 
ele se rezumau la citirea 
unui referat alcătuit după ar
ticole din ziare. La sfîrșit, co
piii puneau cîteva întrebări, 
un profesor sau eu le răspun
deam și... gata ! Treceam în 
darea de seamă că am ținut 
adunarea. Experiența ne-a 
învățat că procedînd astfel 
eram departe de o muncă vie, 
interesantă, utilă. Copiii asis
tau la o lecție și încă la una 
care poate fi calificată ca me
diocră. Nu li se cerea decît 
să stea liniștiți, dacă se putea 
chiar cu mîinile la spate, «ca 
să nu-și tragă ghionți... ; nu' 
erau chemați să pregătească 
ei înșiși materialul adunării. 
Simțeam cum cei mai mulți 
ascultau gîndindu-se în altă 
parte și nu rețineau nimic sau 
-proape nimic. Acum progra
mam acest gen de adunări în 
urma unei largi consultări cu 
copiii. „Cutia cu sugestii". în 
care coniii introduc zilnic în

vață mereu pe copii noi cîn- 
tece din folclorul nostru, noi 
cîntece pionierești, melodii de 
muzică ușoară cu un conținut 
accesibil și potrivit vîrstei lor 
etc. Corespondenții noștri fo
losesc însă aceeași cale pentru 
a solicita compozitorilor, poe
ților să acorde o atenție spo
rită creației de cîntece desti
nate copiilor. Să facem, ne 
scriu ei, ca dansurile, cînteee- 
le, jocurile să ocupe o mare 
parte a activității pionierești.

să nu fie 
învechite

lețele, exprimîndu-și o dorin
ță sau alta, ne oferă un stoc 
nesfîrșit de teme ținînd și de 
capitolul „actualitatea inter
națională44. Alegem pe acelea 
care întrunesc dorința majo
rității și le pregătim minuțios, 
căutîndu-le o formă antre
nantă, larg accesibilă.

Recenta noastră adunare 
cu titlul ..Africa se eliberea
ză44 a constituit din punctul de 
vedere al pregătirii, o preocu
pare îndelungată pentru zeci 
de pionieri. Unii au înregis
trat benzi de magnetofon cu 
cîntece din folclorul african, 
alții au ales fragmente lite
rare demascînd colonialismul, 
în sfîrșit, alții au cules foto
grafii care să ilustreze tema 
sau au întocmit o rubrică 
„știați că..." bogată în infor
mații despre lupta pentru li
bertate și independență a ță
rilor continentului negru. ..Pă
pușarii" noștri au pregăti, 
chiar un moment satiric : un 
dialog spiritual între un ne
gru și un colonialist.

Adunarea s-a desfășura* 
sub forma unei emisiuni de 
televiziune. Crainicul a în
ceput cu obișnuitul . „stimat i 
telespectatori" și a anunțat că 
dă cuvîntul unor „cunoscut 1 
oameni de știință, scriitori, 
ziariști, reporteri cinematogra
fici"... Și astfel, s-au perindat 
prin fața „ecranului". ..cu
noscutul om de știință" Vio
rel Popescu dintr-a opta, ..cu
noscutul reporter cinemato
grafic", Gicu Ionescu dintr-a 
șasea... Fiecare a povestit cite 
ceva ca și cum s-ar fi întors 
de curînd din Africa și... i se 
ia un interviu la sosirea in 
țară. Auzeai asemenea fraze 
rostite cu toată seriozitatea :

„...Și cum vă spuneam, zi
lele trecute. aflîndu-mă pe 
malul fluviului Congo, am în- 
tîlnit..."

Sau :
„Misiunea mea de reporter 

cinematografic n-a fost ușoa
ră în Angola..."

„Telespectatorii" erau mi
mai ochi și urechi. La sfirși:. 
au aplaudat „emisiunea" din 
toată inima...".

Un instructor care știe ... 
organizeze cu fantezie drume
țiile pionierilor se dovedcș.-i 
și corespondentul nostru Iosif 
Stan din Craiova. Iată rel: - 
tarea unei plimbări făcută de 
el cu pionierii din detașamen
tul de care răspunde : ..îmi 
imaginez âceastă ieșire ca pe 
un joc. Dar un joc... foarte se
rios ! Copiii pleacă de la școa
lă împărțiți pe grupe, fiecare 
grupă apucind-o în altă di
recție, dar avînd sarcina sâ 
se întîinească cu mine, după 
un ceas, intr-un Joc anumit. 
Jocul l-am intitulat „Ochi a- 
geri" pentru că el obligă pe 
fiecare să vadă o mulțime de 
lucruri din drumul pe care i! 
parcurge. Și nu să vadă ori
cum. Ci cu spirit cetățenesc, 
gospodăresc. Au cu toții la ei 
creion și o hârtie pe care au 
fost trasate două coloane. Dea
supra primei coloane scrie: 

„Asta mi-a. plăcut". Deasu
pra celei de a doua : „Asta nu 
mi-a plăcut". Jocul constă în 
completarea acestor coloane 
de către fiecare pionier cu 
observațiile sale din drum. 
Ochii cei mai ageri sînt pre- 
miați. Dau un.exemplu, tran
scriind o astfel . de foaie de 
observație a unui pionier din 
clasa a IV-a.

La rubrica „Asta mi-a plă
cut" : „S-a schimbat vitrina 
la librărie. E mai atrăgătoare 
așa: o săgeată mare arata spre 
colțul noutăților. Au apărut 
și cărți pentru noi"... „S-a ter
minat blocul nr. 7. Se mută 
noii locatari. Pe ușă cineva a 
scris: bine ați venit!“... „în 
stația de autobuz, un băiat se 
urcă în mașină ultimul; dă 
întîietate unor femei și unui 
bătrîn"... „Toate balcoanele 
blocului numărului 9 par niște 
grădini, sînt încărcate cu 
flori"...

Iar la rubrica „Asta nu mi-a 
plăcut: „Scuarul din colț 
n-are decît doi, trei puieți. 
Ce-ar.fi să mai plantăm noi

Pasionalii s-au adunat într-un „cerc' ascultînd o poveste... 
•interesantă

Atenti 
la preocupările 
fiecărui copil

Tovarășa Elena Petcu, in
structoare superioară de pio
nieri la Școala de 8 ani nu
mărul 128 din București, con- 
iidera că sporirea eficienței, 

varietății activităților pio
nierești cere instructorului, o 
muncă diferențiată, cu fiecare 
copil în parte. Nu ne. intere
sează ca numai unii sau ma- 
; nitatea copiilor să fie antre
nați in viața de organizație. 
Avem datoria să-i antrenăm 
pe top. Și asta ne cere ca 
să-i cunoaștem pe toți. Este 

lucrul cel mai greu — 
.. irma ea — „nu se realizea- 

. bâtînd din palme ; un co
li, i nu-i o carte .despre-care 
; alia totul în cîteva cea- 

Ea își invită colegii la 
răbdare, la perseverență, asi- 
gurindu-i. bazată pe propria 
experiență, „că numai dind 
dovadă de asemenea calități, 
proprii unui pedagog, meriți 
- area de a conduce o.uni- 

tate de pionieri". Nici ea, în 
mod firesc, nu poate concepe 
străduințele instructorului de- 
.: cu sprijinul colegilor din 

scoaia, al părinților. ..Pornind 
âe la o asemenea premiză. 
r.-am lăsat să-mi scape un 
. z..ej pentru a cere ajutor. 
Am avut la începutul anului, 
ceea ce numim .cîteva „ca
zuri" cîțiva „copii-problemă". 
Le-am rezolvat nu prin a- 

cîțiva ?"... „Vitrina Alimenta
rei e murdară"... „într-o 
curte stau aruncate. mormane 
de fier vechi. Cum ăe nu l-am 
descoperit pînă acum ?"... „Pe 
un zid, niște copii au făcut 
tot felul de mîzgălittiri. Le-am 
șters noi, dar vom vorbi și cu 
copiii de acolo...44

Tot sub semnul, organizării 
unor activități pionierești în 
stare să-i atragă pe copii, to
varășa Răducu povestește ur
mătoarele : „La noi, la școala 
64 din București, a devenit 
tradițională o frumoasă iniția
tivă : în fiecare luna, într-un 
cadru festiv, aniversăm pe 
toți elevii care își sărbătoresc 
ziua de naștere în perioada 
respectivă de timp. Astfel, la 
sărbătoarea celor născuți în 
februarie, și-au dat concursul 
profesorii și mulți părinți. 
S-a cîntat, s-a recitat, s-a dan
sat, au avut loc concursuri de 
întrebări șj răspunsuri, sărbă
toriții au primit vizita unor 
artiști îndrăgiți de ei, li s-au 
oferit flori și mici daruri.

dunări zgomotoase, nu în fața 
„careurilor". Așa nu le-am fi 
rezolvat. Am muncit cu fie
care copil în parte, cu fiecare 
părinte în parte — și cînd 
spun ăm muncit, am și eu în 
vedere pluralul — pe zeci da 
profesori diriginți. pe directo
rul școlii, pe numeroși părinți 
clin „Sfatul unității".
Numărul și varietatea „cercu

rilor" științifice, artistice, cul
turale din școala noastră ilus
trează acum tocmai această 
muncă diferențiată. Am ținut 
seama de aptitudinile fiecărui 
pionier, discutînd cu fiecare, 
cunoscîndu-1 pe fiecare. Sînt 
împotriva unui ansamblu de 
dans alcătuit prin „numirea 
copiilor" și nu ținînd seama 
de dorința lor. Nu va da nici 
odată rezultate bune un „cerc 
literar" la care copiii vin nu 
pentru că au scris o poezie și 
vor să afle părerea colegilor, 
sau vor să țină un referat 
despre cutare scriitor, ci pur 
și simplu pentru că în școală 
nu există alte „cercuri" să 
spunem, de fizică, de șah sau 
de matematică, care i-ar atra
ge mai mult. De aceea, noi 
am organizat în școală un 
mare număr de cercuri, la 
care copiii n-au fost ..înscriși" 
din oficiu, n-au fost „nu
miți" de profesori, ci funcțio
nează sub îndrumarea profe

sorilor acoperind o 9arie lar
gă de activități. Cercul-foto, 
cel al prietenilor muzicii, cel 
de artizanat și folclor, cel de 
literatură, sînt printre cele 
mai îndrăgite de pionieri..."

în sprijinul celor de mai 
sus ia cuvîntul și tovarășa 
Suzana Olaru, instructoare 
superioară la Școala de 8 ani 
nr. 1 din Sibiu. „în multe ac
țiuni, spune ea, mă ghidez 
după dorințele copiilor. Bine
înțeles, întîi trebuie să cunosc 
aceste dorințe. Nu știu cu ce 
m-aș alege dacă aș aduna toți 
copiii și i-aș întreba: „Ia 
spuneți-mi ce-ați mai vrea să 

, facețp?" . Probabil că mai 
mult dfecît cu un vacarm greu 
de potolit nu m-aș alege. A- 
tît cu, cît și profesorii diri
ginți care mă ajută mult, 
stăm de vorbă cu fiecare co
pil. Nu-i chemăm special 
pentru a avea o convorbire. 
Sîntem doar zilnic în mijlocul 
lor. Avem destule posibilități 
să le aflam dorințele. Știm 
astfel spre ce activități să-i 
îndrumăm, ce anume îi atrage 
mai mult. Nu ne sfiim,' dacă 
un grup de copii ne cer să or
ganizăm un concurs de pati- 

’naf.'âau sffil într-o duminică 
dimineață cînd noi planifica
sem altceva, să schimbăm pla
nul „din mers", să venim me
reu în întîmpinarea dorințelor 
pionierilor. Doar pentru bucu
ria lor muncim 1 Las’ că stă 
în puterea noastră să folosim 
concursul de schi pentru a-i 
învăța și cum se „citește" o 
busolă, și semnalizarea cu fa
nioane... Trebuie să plecăm 
de la dorințele copiilor și să 
facem astfel ca ele să se îm
pletească cu sarcinile noastre 
educative. Vor copiii un „cerc- 
foto" ? Sa-1 inițiem. Dar să-1 
poftim pe micii fotografi a- 
matori să alcătuiască un al
bum cu realizări din școală, 
să le acordăm lor „exclusivi
tatea" pozelor pentru „panoul 
fruntașilor", să-i învățăm să 
devină „foto-reporteri" ai ga
zetei satirice, colaborînd cu 
fotografii făcute în recreație 
și surprinzînd „în acțiune" un 
bătăuș sau un plîngăcios..."

Din nou unui corespondent 
îi revine sarcina să ducă mai 
departe discuția. Este Grigore 
Diaconescu, profesor în Con
stanța. El își intitulează su
gestiv misiva: „O invitație la 
mai multă fantezie", și po
vestește, printre altele : „Au 
intrat în tradiția mișcării pio
nierești de la noi concursurile 
între copii sau colective de 
copii, concursuri dotate cu 
premii. în mod obișnuit le dă- 
ruim cîștigătorilor cărți. Dar 
cît de mare le-ar fi bucuria, 
cum ar păstra întreaga viață 
această amintire din anii pio- 
nieriei dacă volumele cu care 
îi premiem le-ar fi înmînate 
cu aceeași dragoste dar cu 
ceva mai multă... fantezie '. 
Mă gîndesc că aceeași carte 
despre istoria fotbalului, pe 
care ar primi-o un pionier cîș- 
tigător al unui concurs spor
tiv, ar putea ‘ avea pe ea 
semnăturile autografe ale 
componentilor echipei prefe
rate. Mă gîndcsc iarăși că a- 
ceeași carte de călătorii cu 
care ar fi premiat un pionier 
la. un concurs de cunoștințe, 
geografice, ar putea ■ purta 
semnături culese din nenumă
rate porturi ale lumii. Nici 
asta nu-i complicat. Tu, in
structor, încearcă să trimiți 
cartea marinarilor unui vas 
care pornește într-o lungă că
lătorie și roagă-i să culeagă 
pe ea semnături ale unor „lupi 
de mare" de pretutindeni. O 
să vezi că nimeni n-o să te re
fuze. Ba, așa cum îi cunosc eu 
pc marinari — sînt doar cons-

★ 

Și astfel, convorbirea din jurul „mesei rotunde^ se în
toarce din nou de unde a pornit. Vă mai amintiți cuvintele 
care au dat startul discuției ? Permiteți-ne nouă, cronicaru
lui, să le repetăm: „Nu-mi pot imagina un instructor lipsit 
de dragoste și de pasiur^ pentru profesia lui... El este, în 
primul rînd, un om tînăr... Nu-și poate rezuma munca la 
cîteva convorbiri, la cîteva adunări cu copiii... El trebuie să 
fie un pedagog în înțelesul cel mai cuprinzător al cuvîntu
lui... un om cu tact, cu răbdare, dar, în același timp, un om 
vesel, care să știe să tinte, să danseze, un om plin de ini
țiativă, gata să pornească de la dorințele copiilor, să folo
sească larg inițiativele lor și să organizeze, cu ei și pentru ei 
acțiuni interesante, antrenante, cu un conținut bogat“.

tanțean! — te asigur că vor 
supralicita oferta". îți vor tri
mite cartea însoțită și de alte 
daruri, așa cum mi-au trimis și 
mie, pentru elevii mei : o pie
tricică din piramida lui Keops, 
o amuletă din Polinesia, etc.

„Fantezia noastră joacă un rol ‘ 
de scamă în căutarea și găsi
rea unor forme de activitate 
pionierească nu „originale cu 
ori ce preț" ci deosebite, în 
care de fiecare dată copiii să 
întîinească o surpriză, spunea 
tovarășa Elena Brătoiu, instruc
toare . superioară de pionieri, 
școala de 8 ani din comuna 
Vieru, raionul Giurgiu. Fiecare 
acțiune . pionief ească» q șpjin 
din practica, poate fi‘ astfel Or
ganizată îneît -să4î xlăm și fan
teziei ce-i al ei, -mai exact : 
să-i dăm întotdeauna copilăriei 
ce ține de frumusețea acestei 
vîrste trăite la noi, în socia
lism. Printre altele, în școala 
noastră, unitatea de pionieri 
editează o revistă. „Mărunțica? 
se numește. Copiii sînt și re: 
porteri, ei alcătuiesc și „secre
tariatul de redacție", tot ei sînt 
și multiplicatorii revistei și di- 
fuzorii și cititorii ei. E o revis
tă reușită,^vm.^^rimim și „co
laborași (exteme“\ îi invităm 
pe părinți să scrie despre mun
ca lor în gospodara colectivă... 
Revista e, în același tijnp, un 
„buletin" documentat al reali
zărilor cercului micilor crescă
tori de păsări și al micilor 
crescători de albine. Cinemato
graful, televizorul, diafilmele 
ne-au devenit buni prieteni".

„Iar noi am inițiat un „teatru 
de amatori" școlăresc. Nu toți 
copiii joacă, dar pe toți îi an
trenăm să facă ceva pentru^ 
„teatrul nostru". Unul e electri
cian, altul regizor de culise ; 
pentru toți se găsește cite o 
treabă../* continuă instrucfoâ- 
rca superioară de pionieri Na
talia Cernăuțeanu de la școala 
din Poienari, raionul Titu. „La 
un spectacol dat astă toamnă, 
fantezia copiilor a întrecut-o 
pe a noastră. Noi le-am suge
rat să deseneze programe pen
tru oaspeți și ei. au adăugat la 
aceste programe și cîte un bu
chețel de tufănele ; noi le-am 
dat indicații pentru construirea 
decorului, iar ei nu s-,au lăsat 
pînă cînd n-au făcut și. reflec
toare colorate... Acum ne gîn- 
dim să organizăm în vecini, la 
12 kilometri,, în. satul.Pitaru 
unde s-a născut Nicolae Gri- 
gorescu ,o expoziție a pionieri
lor noștri desenatori..." Tova
rășa Cernăuțeanu, se declară 
partizana unui schimb conti
nuu de experiență între in
structorii de pionieri și este 
de părere că acesta poate fi 
realizat prin Casele de pio
nieri din întreaga țară, care 
trebuie să devină „adevărate 
cabinete metodice", posesoare 
ale unor informații „la zi“ 
privind experiența înaintată. 
„E necesar ca instructorul de 
pionieri să învețe în perma
nență. Și nu „după ureche", 
nu prinzînd cîte ceva din zbor.

Pe lîngă sprijinul important 
pe care îl acordă procesului 
de învățămînt, organizația de ] 
pionieri este menită să-i ajute ■ 
pe copii să-și petreacă timpul 
liber în chip util, vesel, folo
sind în totalitatea lor minuna
tele condiții care le stau la 
dispoziție. Trebuie să închi
dem orice cale care i-ar duce 
pe copii spre deprinderile 
unor obiceiuri nedorite, obi
ceiuri rezultate din lipsa, unor 
activități atrăgătoare, speci
fice vîrstei lor.

Această strădanie trebuie să 
devină a noastră, a tuturor, 
fără excepție. Ea ne cere tu
turor dragoste, pasiune, o pre
gătire temeinică..."

■Ar



Muzeul tinerilor istorici
Cercul tinerilor istorici de 

la Școala medie Găești se 
poate mîridri pe bună dreptate 
cu realizările importante ob
ținute în activitatea desfășu
rată sub conducerea profeso
rului Ion Minculescu.

In cei doi ani de activitate 
cercul a făcut numeroase 
excursii in țară cu scopul de 
a cunoaște trecutul istoric și 
frumusețile patriei noastre; 
la Cluj, Bicaz, Suceava, Sarmi- 
segetuza — Deva, Cîmpulung. 
Golești, Tîrgoviște, Ploiești, 
Constanța, București. In ca
drul acestor excursii elevii au 
vizitat cu mult interes muzee 
istorice, săpături arheologice, 
muzee de artă, obiective in
dustriale, gospodării agricole 
de stat, au realizat numeroase 
fotografii cu care s-au întoc
mit albume.

Colectivul cercului a confec
ționat pentru uzul didactic al 
școlii medii peste 150 hărți 
istorice din epoca veche și 
modernă.

O latură interesantă a acti
vității cercului este și studie
rea documentelor vechi găsite 
pe teritoriul raionului Găești. 
Membrii cercului au scris tu
turor școlilor din raion și au 
cerut ajutorul in găsirea do

cumentelor vechi. Colaborarea 
a fost rodnică și cercul este 
în posesia a 100 de documente 
inedite din satele raionului, 
documente care datează din 
secolele al XVll-lea, al XVIll- 
lea și dl XIX-lea și care au o 
însemnată valoare istorică.

Analiza acestor documente 
la ședințele cercului este pri
mită cu viu interes de toți 
membrii cercului, elevi frun
tași la învățătură.

Dar lucrul cel mai intere
sant realizat de membrii 
cercului este micul muzeu a- 
menajat in școală. Printre 
piesele de muzeu găsim expo
nate din epoca de piatră, neo
litic, sclavagism, feudalism — 
topoare de piatră găsite in 
săpăturile făcute la Ionești, 
raionul Găești, ceramică dife
rită, o ghiulea de tun din 
timpul lui. Matei Basarab, 
grîu din timpul lui Decebal.

Muzeul mai cuprinde și o 
expoziție de numismatică 
foarte interesantă cu cîteva 
sute de monede din toate 
epocile printre care și o mo
nedă care datează din timpul 
lui Alexandru Macedon.

ȘTEFAN DRAGHIA 
corespondent

e zi ce trece tînăra 
știință a ciberneti
cii se afirmă cu 
succes în tot mai 
numeroase dome
nii de activitate 
umană. Prin tre

cerea timpului s-au evidențiat 
în special două funcții princi
pale ale ciberneticii, două di
recții în care se desfășoară ac
tivitatea specialiștilor în acest 
pasionant compartiment al 
științei contemporane : pe de o 
parte este o funcție explicati
vă, pe de altă parte una apli
cativă.

Cibernetica reușește, de pil
dă, să- stabilească1 schema de 
funcționare, a sistemului biolo
gic care menține constantă 
presiunea sangvină : este un 
exemplu de activitate explica
tivă. Iată însă și un exemplu 
din alt domeniu. După ce 
stabilesc care sînt ecuațiile 
care descriu legătura dintre 
prețul de cost al' transporturi
lor pe calea ferată al unui a- 
numit produs, să spunem, de 
pildă, zahăr, de la fabrici la 
centrele de desfacere, ciberne- 
ticienii au reușit să dea și me
todele de calcul care arată
cum trebuie efectuat aeest 
transport, astfel îneît satisfă- 
cîndu-se toate „cererile**, să se 
stabilească o asemenea plani
ficare a transporturilor îneît 
cheltuielile legate de activita
tea respectivă să fie minime, 
în cazul acesta avem de-a face
cu ceea ce am numi funcția a- 
plicativă, operațională a ciber
neticii.

Curs pentru instructorii

sportivi de excursie
Turismul își apro

pie din zi în zi tot 
mai rnulți prieteni din
tre locuitorii orașului 
Iași. In anul care a 
trecut la excursii în 
țară organizate de A- 
genția O.N.T. „Car- 
pați’* au participat 
peste 30 000 oameni 
ai muncii din orașul 
și regiunea Iași, iar 
alți peste 1 000 au 
plecat în excursii în 
străinătate.

O largă participare 
au cunoscut și ex
cursiile orgahizate de 
comitetul U.T.M. în 
colaborare cu consiliul 
U.C.F.S. In asemenea

drumeții și-au petre
cut interesant și in
structiv timpul liber 
peste So oco tineri. In 
scopul lărgirii carac
terului de masă al 
turismului Agenția 
O.N.T. „Ca rpați*4 in 
colaborare cu Casa de 
cultură a tineretului 
din Iași și C.S.M.S. a 
luat inițiativa organi
zării unui curs de 
ghizi și instructori 
sportivi de excursie la 
care s-au înscris 66 
de studenți și 35 oa
meni ai muncii din 
orașul Iași.

Cursul care a în
ceput în aceste zile

cuprinde în tematică 
lecții teoretice și 
practice ce vor fi j 
susținute de lectori, 
profesor; universitari I 
și activiști ai U.C.F.S. i 
După terminarea |
cursurilor, care vor i 
dura 3 luni, absolven
ții vor populariza în 
întreprinderi, institu
ții și școli frumusețile 
turismului și vor or
ganiza și conduce nu
meroase excursii în 
împrejurimile lașului 
ca și în fașă.

IONEL HINCU 
corespondent

Aplauzele au fost meritate
Colectivul de cadre didacti

ce de la Școala da 8 ani din 
comuna Bărbătești, raionul 
Gilort. a prezentat de curind 
spectacolul cu piesa intr-un 
act „Munte cu munte se în- 
tîlnește". De la punerea ei in 
scenă, fiecare din repetiții a 
contribuit la înțelegerea mai 
bună a colurilor de către fie
care din actorii amatori, o 
perfecționare a măiestriei lor 
interpretative. Spectacolul 
prezentat în sala de festivități 
a clubului întreprinderii de 
transportare a țițeiului prin

conducte din Bărbătești a fost 
răsplătit cu vii aplauze.

In afară de acest spectacol, 
formația artistică a organiza
ției U.TJk». a cadrelor didac
tice a mai prezentat be la 
clubul muncitoresc, fie la că
minul cultural diferite alte 
programe artistice, evidențiind 
mai cu seamă aspecte din 
viața nouă a colectiviștilor. 
Dintre cei mai activi și mai 
talentați in te rp re ți cităm pe 
Iualin Murarețu. Petroniu Sv 
di tu. Romulus Popescu.

IANCU POPESCU
profesor

AU ÎNSĂMÎ.NȚAT RĂDĂC1NOASELE
G.A.C. Vărăști, raionul Olte

nița este gospodăria care pro
duce cea mai mare cantitate 
de legume și zarzavaturi din 
raion. La colectiviștii din Vă
răști, grădinăritul este ocupa
ția de bază. Anul acesta ei 
cultivă legume și zarzavaturi 
pe o suprafață de 450 de hec
tare dintre care 80 de hectare 
de rădăcinoase : morcov, pă
trunjel și păstîmac. Punînd 
în practică cele învățate la 
cursurile agrozootehnice, în

urmă cu mai multe zile ei au 
ieșit la însămînțatul rădăci- 
noaselor. Cele șase brigăzi le
gumicole, din care fac parte 
foarte mulți tineri, au termi
nat de însămînțat cele 80 de 
hectare de rădăcinoase. La a- 
ceastă lucrare s-au evidențiat 
brigăzile conduse de Banca 
Marin, Petrescu Constantin, 
Mihalache Anghel și altele.

ȘERBAN ILIE 
colectivist

Vedere parțială a noului siloz de 20 000 tone construit la 
Combinatul de zahăr și ulei „Oltenia" din Podari.

Noi sortimente
GALAȚI (de la cocespon 

dentul nostru). — Preocupați 
de satisfacerea cît mai depli
nă a exigențelor sporite ale 
cumpărătorilor, colectivul de 
muncă al întreprinderii textile 
Galați, unitatea D a introdus 
în acest an in, producție noi 
sortimente de țesături. Una 
din acestea este și sortimentul 
Gelu, o țesătură în carouri 
destinată confecționării de 
cămăși bărbătești. O atenție 
deosebită se acordă și îmbu

nătățirii aspectului sortimen
telor mai vechi ce se lucrează 
aici așa cum ar fi imprimeu- 
rile cărora recent li s-au 
aplicat noi desene : Ghiocel, 
Lucia, Garofița și altele. Zi
lele acestea, în fabrică începe 
experimentarea a încă 6 noi 
desene pe diferite contexturi. 
Ele vor îmbogăți gama impri- 
meurilor și vor satisface și 
mai mult gustul cumpărători
lor.

In momentul de față, ciber
netica reușește să se. afirme cu 
un deplin succes în ambele a- 
ceste direcții. Iată un exemplu 
rezultat din cercetările din 
țara noastră. Ciberneticienii 
noștri au reușit, de pildă, să 
stabilească o schemă logică a 
neuronului, adică au reușit să 
stabilească ecuațiile care de
scriu principalele fenomene le
gate de celulele nervoase din 
creier. Mai mult, plecînd de 
aci, ei au reușit să arate cum 
principalele activități elemen
tare ale sistemului nervos cen
tral, pot fi explicate cu aju
torul acestei scheme logice a 
neuronului. Ei au descris ast
fel o serie de rețele neuronale 
formate din relativ puține e- 
lemente, care însă pot forma 
modele de „reflexe condiționa
te". pot stabili asociații, pot în
văța. Mai mult chiar, în ulti-

Tinerii din orașul Bîrlad au participat in aceste zile ia întrecerile Spartachiadei Republi
cane . In fotografie un aspect din timpul unei pasionante dispute

Foto : FLORIN ȚAGA
ajustor

Experiența pozitivă - 
la îndemîna tuturor
organizațiilor U.T.M.

aramureșul, ca și 
celelalte regiuni 
ale țării, a cunos
cut în anii puterii 
populare o puter
nică dezvoltare.
Pe harta regiunii 

au apărut în acești ani zeci 
de întreprinderi noi, înzestra
te cu mașini și utilaje dintre 
cele mai moderne ; peste 70 de 
fabrici și uzine au fost moder
nizate și reutilate. La Baia 
Mare, Satu Mare. Sighet și 
Cărei, prin amploarea pe care 
a luat-o construcția de locu
ințe, se ridică adevărate orașe 
noi.

Participanții la conferință 
au ascultat cu un deosebit in
teres cuvîntul tovarășului Io
sif Uglar, prim-secretar al Co
mitetului regional de partid.

„Prin întreaga ei activitate, 
a spus tovarășul Uglar, or
ganizația regională a U.T.M. 
s-a dovedit a fi un ajutor de

pentru creșterea productivită
ții muncii și reducerea prețu
lui de cost, pentru realizarea 
unor produse de calitate supe
rioară. O atenție sporită tre
buie acordată în acest scop ri
dicării calificării tineretului 
din sectoarele minier, cons
trucții și forestier, educării

Despre aceste realizări s-a 
vorbit cu multă căldură și 
mîndrie la Conferința Organi
zației regionale Maramureș a 
U.T.M. care a avut loc în zi
lele de 29 februarie și 1 mar
tie. Darea de seamă prezenta
tă de tovarășul Gheorghe Go- 
vor — prim-secretar al comi
tetului regional U.T.M. și dis
cuțiile purtate pe marginea ei 
au făcut o analiză profundă și 
multilaterală a modului în 
care au fost îndeplinite. în toa
te domeniile de activitate, sar
cinile puse de partid în feța 
organizațiilor U T.M., au trasat 
obiectivele concrete pentru 
obținerea în viitor a unor re
zultate și mai mari.

Conferința Organizației 
regionale Maramureș 

a U. T. M.
nădejde al organizațiilor de 
partid în educarea comunistă 
a tineretului, în mobilizarea 
lui la îndeplinirea sarcinilor 
economice și sccial-culturale".

Vorbitorul a relevat în con. 
tinuare obiectivele pe care le-a 
pus conferința regională de 
partid în fața oamenilor mun
cii și a insistat asupra princi
palelor sarcini care revin ti
neretului Organizațiile U.T.M 
din întreprinderi trebuie să 
asigure mobilizarea mai acti
vă a tuturor tinerilor la lupta

acestuia în spiritul respectării 
disciplinei socialiste a muncii. 
Tinerii de Ia sate să pună 
toată priceperea și hărnicia 
lor în slujba consolidării eco- 
nomico-organzatorice a gospo
dăriilor agricole colective, să 
se situeze în primele rînduri 
în lupta pentru aplicarea a- 
grotehnicii în producție, ferti
lizarea solului și redarea de 
noi terenuri agriculturii, cură
țirea pășunilor și ridicarea de 
noi construcții zootehnice. 
Subliniind contribuția pe care

trebuie s-o aducă organizațiile 
U.T.M. din școli și facultăți la 
mobilizarea mai activă a ele
vilor și studenților în procesul 
de învățămînt, tov. Uglar și-a 
exprimat convingerea că or
ganizația regională U.T.M. va 
obține în viitor succese și mai 
mari în activitatea sa.

★
în cadrul lucrărilor confe

rinței a fost analizată multila
teral munca tineretului din 
industrie. Comitetul regional, 
se arăta în darea de seamă, 
și-a îndreptat atenția, în pri
mul rînd, spre îndrumarea ac
tivității organizațiilor U.T.M. 
din exploatările miniere — 
principala ramură a economiei 
regiunii. Primind un ajutor 
concret din partea comitetului 
regional, organizațiile U.T.M. 
au adus o contribuție însem
nată la îndeplinirea sarcinilor 
de plan.

O experiență interesantă a 
relatat în conferință Mihai Si- 
taru, secretarul organizației 
U.T.M. de la Exploatarea mi
nieră Cavnic : în adunările ge
nerale U.T.M. — spunea el — 
am îndrumat tinerii să-și ia 
angajamente concrete, am in
vitat maiștri și cadre din con
ducere care le-au vorbit des
pre obiectivele permanente ca
re stau în fața exploatării.

STOOHTiFSCE
mul timp ei au reușit să des
crie și rețele mai complexe, 
capabile de a desfășura o acti
vitate deosebită : este vorba de 
rețele care pot recunoaște a- 
numite forme simple.

Cu aceasta am intrat în do
meniul așa-zis al „inteligenței 
artificiale", sau al automaticii 
„intelectuale", după cum se 
numește această ramură tînă- 
ră a ciberneticii. Traducerile 
automate, programarea calcu
latoarelor electronice pentru a 
juca șah sau alte jocuri sînt 
numai cîteva din rezultatele 
mai spectaculoase realizate în 
această direcție. Ar fi însă 
greșit să se creadă că activita
tea cibernetică se reduce doar 
la atît. In momentul de față,

complicat. A devenit posibil de 
a programa un calculator elec
tronic pentru ca acesta să ve
rifice automat dacă o anumită 
teoremă este adevărată sau nu 
în cadru] unui anumit sistem 
de axiome, de relații recu
noscute de la început ca fiind 
adevărate.

în momentul de față, exis
tă tot mai multe încercări 
reușite de a programa calcu
latoarele spre a face opera
ția inversă, de sinteză a teo
remelor: plecînd de la siste
mul de axiome, mașina dedu
ce singură numeroase teo
reme.

Matematicianul american 
Wang Hao, specialist tocmai în 
cele mai noi ramuri ale mate
maticii, a publicat nu de mult, 
într-o revistă de calculatoare 
electronice un studiu, intitulat

Bm biografia
„Inteligenței 
artificiale"

de prof. univ. E. Nicolau

în revistele de specialitate se 
studiază tot mai mult o pro
blemă deosebit de interesantă 
prin perspectivele ei: este 
vorba de programarea calcu
latoarelor electronice pentru ca 
acestea, pe baza unor progra
me special elaborate, să poată 
stabili singure anumite teore
me matematice care eventual 
nici nu sînt îneă formulate.

în această privință primii 
pași au fost făcuți încă mai 
de mult, adică de circa 5—6 
ani. La început calculatoarele 
au fost programate pentru a 
demonstra anumite teoreme, 
adică pentru a constata daca 
anumite formulări sînt corec
te sau nu. Lucrurile erau des
tul de simple în ceea ce pri
vește așa-numita „logică ma
tematică", domeniu în care 
formulele sînt relativ simple. 
(Lucrurile sînt asemănătoare, 
în această privință, cu verifi
carea unor identități alge
brice.) Ulterior, faptele s-au

sugestiv i „Spre’- matematica 
mecanică". E vorba tocmai de 
această creare a unor teorii 
matematice prin procedee au
tomate.

Este necesar să arătăm că 
în această direcție sîntem încă 
deabia la început. Mașina 
poate produce, desigur, foar
te multe teoreme, valabile în 
anumite cadre logice. Dar aci 
trebuie să fim atenți la un 
anumit aspect important: nu 
toate teoremele stabilite de 
mașină, deși sînt la fel de a- 
devăratc, au toate aceeași 
valoare pentru noi. De exem
plu noi putem programa un 
calculator pentru a stabili ta
bele de produse între diferi
te numere. Mașina va calcula 
corect toate aceste produse 
dar în concepția noastră ea 
nu faee prin aceasta matema
tică. Din moment ce se cu
noaște tabla înmulțirii, res
tul este o succesiune de ope
rații mecanice. Activitatea

mașinii ne apare uneori sim
plistă. De exemplu faptul că 
intr-un produs de două nu
mere rezultatul nu se schim
bă atunci cînd inversăm or
dinea factorilor, este o pro
prietate pe care mașina, pro
gramată numai să efectueze 
produse, nu o poate stabili.

Aci apare clar atît superio
ritatea cît și slăbiciunea ma
șinilor cibernetice: ele pot 
efectua un volum uriaș de 
calcule într-un timp record, 
dar nu au „conștiința" a ceea 
ce fac, le lipsește posibilita
tea de-a ierarhiza rezultatele 
obținute de ele. „Inteligența" 
lor se oprește astfel în fața u- 
nui prag greu de trecut. Ma
șinile cibernetice, înzestrate 
de om cu „capacități uimitoa
re" — rod al geniului ome
nesc — ajung într-un impas 
firesc : nu pot gîndi creator. 
Așa numita „gîndire" a lor 
este de fapt o executare me
canică a unor comenzi, dinain
te stabilite de om. Meritul lor 
constă în rapiditatea execuției.

Cibernetica a dat însă un 
nou suflu și cercetărilor bio
logice. Aci, în afara studiilor 
explicative, apar tot mai des 
și posibilități de a aplica în 
practică rezultatele spectacu
loase obținute.

Pe baza unor cercetări re
cente devine cu putință să 
întrezărim ca în viitor să se 
elaboreze sisteme cibernetice 
complexe de reglare a cultu
rilor. In aceste sisteme pe 
frunzele plantelor se dispun, 
mici aparate electronice, care 
măsoară în permanență anu- 
miti parametrii fiziologiei ca
racteristici metabolismului 
planteiumiditate,tempera- 

j, tură : etc. Aparatele- transmit 
baodi ^.-la “distanțări’rezultatul 

măsurărilor, cu ajutorul unor 
mici emițătoare cu semicon
ductor!. informația transmisă 
sosește ia centrul de calcuL 
situat chiar la o distanță de 
100—300 km de cultura res
pectivă. Aci, pe baza datelor 
obținute direct din culturi, și 
cu ajutorul datelor de prog
noză, se determină bioritmul 
probabil al plantelor, ca și 
măsurile care trebue luata 
spre a se asigura recolte îm
belșugate. în funcție de aces
tea se iau deciziile respective, 
de către calculator, care aptv 
tot prin radio transmite ordi- 
nile respective la stațiile de 
pompare automată a apei, la 
stațiile de împrăștiere auto
mată a îngrășămintelor etc.

După cum se vede ciberne
tica se afirmă cu tot mai mult 
succes, desehizînd noi pers
pective în cele mai diverse 
domenii ale activității umane.

*

A.

Cărți științ
Recent a apărut 

broșura „Teleco
manda" de Ion Bo- 
ghițoiu (Consiliul 
pentru răspindirea 
cunoștințelor cultu
ral-științifice, 66
pag.), care expune 
intr-o formă clară 
și accesibilă ele
mentele de bază ale 
telecomenzilor, pre
cum și unele reali
zări mai de seamă 
în acest domeniu, 
în țara noastră și 
în străinătate.

Telecomanda îngă
duie astăzi omului 
să manipuleze, de

la distanță, barele 
de uraniu in ca
merele cu radiații 
nocive ale reactoa
relor nucleare, ea

ifice
energetice, conduce 
fără greș transpor
turile feroviare.

Așa cum se arată 
in lucrare, princi

„Comanda 
la distantă''

asigură dirijarea u- 
nor agregate com
plexe de producție, 
face posibilă supra
vegherea funcționă
rii marilor sisteme

pala direcție de 
dezvoltare a acestei 
ramuri a tehnicii 
moderne constă în 
construirea unor 
sisteme de teleco

mandă cu un grad 
înalt de automati
zare, în care rolul 
principal îl joacă 
mașinile de calcul. 
Pe această bază, în
treg procesul teh
nologic complex al 
unor uzine și fa
brici va putea fi 
condus de la dis
tanță, în condiții 
optime și cu o efi
cacitate economică 
ridicată, așa cum 
astăzi se dirijează 
de la distanță fur
nale.

I. M. ȘTEFAN

„Radiațiile și organismul omenesc^
Colecția „Natura 

fără taine" s-a îm
bogățit zilele aces
tea cu o nouă lu
crare ce-oferă în
tr-o lectură plăcută 
temeinice cunoștin
țe științifice cu pri
vire la una din cele 
mai pasionante pro
bleme ale științei 
contemporane : ra
diațiile și organis
mul omenesc.

A trecut mai bine 
de jumătate de 
veac de la descope
rirea în natura în
conjurătoare a u- 
nei game întregi de 
radiații invizibile 
care au rol impor
tant asupra vieții 
oamenilor.

Care sîpt sursele 
de radiații pe pla
neta noastră ? Care 
sînt momentele

principale din isto
ria științelor care 
au marcat descope
rirea acestei lumi ? 
în ce mod pot fi u- 
tilizate radiațiile în 
diferite ramuri ale 
științei și tehnicii ? 
Care sînt resursele 
terapeutice de care 
dispune medicina 
modernă pentru 
prevenirea și vin
decarea afecțiunilor

cauzate de iradi
eri ?

Iată numai cîteva 
din întrebările la 
care biochimistul 
N. Voiculeț dă m 
broșura sa „Radia
țiile și organismul 
omenesc" un răs
puns profund ști
ințific pe înțelesul 
maselor largi de 
cititori.

I. P. DUMITRIU

„Toțî cei 483 de tineri de la 
exploatarea noastră — arăta el 
— au fost antrenați lună de lu
nă în întrecerea socialistă pe 
baza unor angajamente con
crete. în subteran, tinerii au 
fost orientați ca, pe lîngă de
pășirea planului, să acorde o 
mare atenție reducerii dilua - 
ției de minereu. La uzina de 
preparare, eforturile au fost 
îndreptate spre creșterea con
ținutului de metal obținut în 
concentrate. Sectorul de între
ținere a avut ca obiectiv exe
cutarea unor reparații de cea 
mai bună calitate pentru ca 
toate mașinile și utilajele să 
producă din plin, fără întreru
pere".

Organizațiile U.T.M., în co
laborare cu comitetele sindi
cale, s-au îngrijit totodată de 
răspindirea metodelor avan
sate, de generalizarea expe
rienței înaintate. „A devenit o 
tradiție — spunea tovarășul 
Ion Kaitzer — ca în exploată
rile miniere Săsar și Herja să 
se organizeze lunar întîlniri 
între mineri fruntași și tineri, 
la care se discută despre me
todele noi de exploatare și 
preparare a minereului. De 
multe ori aceste întîlniri se 
încheie cu demonstrații prac
tice. Așa și-au însușit nume
roși tineri mineri de la Săsar 
și Herja metodele de muncă 
de înaltă productivitate ca : 
„exploatarea minereului prin 
înmagazinare", „pușcarea re
lativă", „înaintări rapide în 
galerii", pe care astăzi le apli
că pe seară largă".

Asemenea metode — arăta 
tovarășul Glieorghe Lăpuște, 
prim-secretar al comitetului 
orășenesc U.T.M. — se folosesc 
și la uzinele „Unio", „Mondia
la". IPROFIL. Organizațiile 
U.T.M. invită periodic în adu
nările generale, muneitori 
fruntași și inovatori care le 
vorbesc tinerilor despre meto
dele lor de muncă, despre ino
vațiile pe care le-au făcut și

cum au reușit să le realizeze.
Conferința a subliniat însă 

că este necesar ca în exploa
tările miniere Nistru, Baia 
Sprie și Borșa, să sporeas
că preocuparea organizațiilor 
U.T.M. pentru mobilizarea ti
nerilor în întrecerea socialis
tă. pentru extinderea metode
lor avansate de muncă.

Peste 30 la sută din supra
fața Maramureșului este ocu
pată de păduri. Industria fo
restieră — atît exploatarea 
cît și prelucrarea lemnului — 
are o bogată tradiție în regiu
ne. Tovarășii Andrei Szilaghi 
de la I. F. Sighet și Ioan Jurj 
de la I. F. Vișeu, în cuvîntul 
lor, au vorbit despre contribu
ția organizațiilor U.T.M. la 
valorificarea superioară a ma
sei lemnoase.

Organizațiile noastre U.T.M. 
— subliniau vorbitorii — au 
desfășurat o susținută muncă 
politico-educativă pentru an
trenarea tinerilor în brigăzi 
complexe — formă superioară 
de organizare a muneii, care 
permite o exploatare rațională 
a lemnului — au recomandat 
un număr mare de tineri pen
tru a-și însuși meseriile de 
mecanizatori (tractoriști, funi- 
culariști etc.).

Pornind de la faptul eă în 
anul trecut unele exploatări 
forestiere au obținut indici de 
valorificare a masei lemnoase 
sub cei planificați, (I. F. Bor
șa, I. F. Vișeu ș.a.), conferin
ța a recomandat organizațiilor 
U.T.M. de aici să pună ca un 
obiectiv principal în fața tine
rilor îmbunătățirea indicilor 
de folosire a mecanismelor, 
extinderea metodelor înainta
te de muncă — exploatarea în 
trunchiuri lungi și catarge 
organizarea muncii în brigăzi 
complexe etc.

în ultimii doi ani — se re
marca în darea de seamă — 
în regiunea Maramureș au in
trat. în funcțiune noi capaci
tăți de producție, multe fa

brici și uzine au fost moderni
zate și reutilate. Aceasta a 
pus în fața tinerilor sarcina de 
a-și ridica neîncetat califica
rea profesională. Tovarășii Si
mian Dancoș, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc 
U.T.M. Baia Mare. Augustin 
Fîrtea, de la Combinatul chi
mic metalurgic și inginerul 
Mihai Benea de la Uzina 
,.Unio“ Satu Mare au vorbit 
despre metodele folosite în a- 
cest scop de organizațiile 
U.T.M, și despre rezultatele 
obținute. La Uzina mecanică 
de mașini și utilaj minier, la 
Combinatul chimic-metalurgic 
Baia Mare, „Mondiala** și 
„Unio“ Satu Mare, organi
zațiile U.T.M. au inițiat și nu
meroase acțiuni cum ar fi • 
demonstrații practice, schim
burile de experiență pe profe
sii, simpozioane și conferințe 
tehnice, concursuri „Cine știe 
meserie, cîștigă", care au dat 
posibilitatea unui număr marc 
de tineri să ia cunoștință de 
noutățile tehnice, să-și perfec
ționeze pregătirea profesiona
lă.

Conferința a scos în relief 
faptul că în această privință 
au existat și neajunsuri. în 
unele locuri — „Tricctex" Sa
tu Mare, I. F. Borșa, Fabrica 
de sticlă „Poiana Codrului", 
conducerile întreprinderilor și 
organizațiilor U.T.M. nu au 
întreprins nici un fel de ac
țiuni pentru ridicarea califi
cării tinerilor. O preocupare 
insuficientă a existat și în 
sectoarele minier, forestier și 
construcții, care — deși dețin 
ponderea cea mai mare de 
muncitori pc regiune — au 
organizat puține acțiuni pen
tru îmbogățirea cunoștințelor 
profesionale ale tineretului. 
De aceea, conferința a stabilit 
ca în acest an organizațiile 
U.T.M. din aceste sectoare de 
activitate să mobilizeze la 
cursurile de ridicare a califi
cării circa 10 000 de tineri.

Un loc important în cadrul 
dezbaterilor conferinței l-a 
ocupat activitatea organizații
lor U.T.M. de la sate. în gos
podăriile agricole de stat, ;jn 
S.M.T. și gospodăriile agricole 
colective lucrează mii de ti
neri mecanizatori, colectiviști, 
tehnicieni și ingineri. Așa cum 
se sublinia în darea de seamă 
— mobilizați de organizațiile 
U.T.M., în principalele sectoa
re de activitate, ei au adus o 
contribuție însemnată la înde
plinirea sarcinilor trasate de 
partid privind sporirea pro
ducției agricole vegetale și 
animale.

„Comitetul raional U.T.M. 
Satu Mare — arăta tovarășul 
Vasile Ariceanu — a desfășu
rat o susținută muncă politi
co-educativă în vederea mo
bilizării tinerilor colectiviști 
pentru a participa activ la 
muncă în gospodăriile colec
tive. în adunările, generale 
U.T.M. de brigăzi au fost in
vitați tovarăși din consiliile de 
conducere, care au prezentat 
tinerilor sarcinile de produc
ție. le-au vorbit despre pers
pectivele de dezvoltare ale 
gospodăriilor colective; s-au 
dezbătut de asemenea, cu re
gularitate probleme legate de 
participarea tinerilor la mun
că, au fost organizate seri de 
calcul etc,

Atît din darea de seamă cît 
și din discuțiile purtate de to
varășii Grațian Fiț, prim-se
cretar al Comitetului raional 
U.T.M. Tg. Lăpuș, Vasile Po- 
pan de la G.A.C. Ardusat. a 
reieșit că disciplina tineretu
lui la muncă, în unele gospo
dării colective. Iasă de dorit. 
Conferința a cerut organiza
țiilor U.T.M. de aici să pună 
în centrul muncii politice de 
masă educarea tinerilor colec
tiviști în spiritul răspunderii 
față de muncă, al dragostei 
față de gospodăria în care lu
crează. S-a subliniat, de ase-



Primiri la Consiliul de Miniștri
Joi, 12 martie, vicepreședin

tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romine, 
Gheorghe Gaston Marin, a 
primit în audiență de prezen
tare pe ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Re

Constituirea Comisiei 
muzeelor științifice

Joi dimineața, la Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă 
a avut loc ședința de constitui
re a Comisiei muzeelor știin
țifice.

Comisia muzeelor științifice, 
din care fac parte academicieni, 
profesori universitari, directori 
da muzee, cercetători științifici 
și alți oameni de specialitate, 
va coordona șl îndruma activi
tatea instituțiilor muzeale sub
ordonate Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă și sfatu
rilor populare. Comisia cuprin
de secțiile: istorie, științele 
naturii, etnografie, muzee și 
case memoriale.

Colectivul de conducere al 
Comisiei muzeelor științifice 
este alcătuit din: președinte — 
dr. Mihai Băcescu, membru co
respondent al Academiei R.P.R., 
directorul Muzeului „Grigore 
Antipa“ ; șefi de secții: acad.
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artie. Ultimul dans 

|i al viscolului a tre- 
j! cut (pospaiul din zi-

I lele babelor repre-
II zintă, sperăm, cam
III tot ce mai era pe 

dușumelele morii de
făină și fulgi de gheață din nori). 
In Cișmigiu prin rarele brazde 
dezvelite, miroase a ghiocei. Dea
supra Stadionului Republicii pri
mul gol al sezonului care „pluteș
te în aer" de astă toamnă va că
dea duminică ? Va fi în poarta 
Rapidului, a Crișului, a Progresu
lui sau Științei Timișoara ? Nu 
știm încă.

Vacanța (nu prea activă după 
cum au dovedit-o meciurile din 
Cupa R.P.R.) a luat sfîrșit dumi
nică. Ozon, Pîrcălab sau Constan
tin vor pătrunde vijelios în palma 
aceea de gazon strinsă între patru 
linii de var și... dar mai bine să 
așteptăm. Mucalitul din tribună, 
consumind semințe de dovleac și 
«trecurînd duminica de duminică 
în buzunar un clopoțel năzdră
van, „s-a ars“ după propria-i 
expresie, cu dteva săptâmini mai 
devreme dedt credea (șase echipe 
A, șase garnituri răsfățate de ga
lerie, au părăsit lupta pentru 

Fabrica de mobilă din Focșani este înzestrată cu utilaje noi de înaltă tehnicitate, :c:o- 
grafie: Toma Dumitru, lucrînd la o mașină modernă de lustruit piesele garniturilor ae mobilă.

Foto: AGERPRES

menea, necesitatea ca organi
zațiile U.T.M., sprijinite de 
comitetul regional, să organi
zeze cu tinerii vizite la gos
podăriile colective fruntașe, 
schimburi de experiență între 
organizațiile U.T.M. din gospo
dăriile mai slab dezvoltate și 
cele cu rezultate foarte bune.

Regiunea Maramureș — a_ 
răta darea de seamă — dis
pune de condiții dintre cele 
mai bune pentru creșterea 
animalelor. In regiune există 
pășuni întinse și mari supra
fețe de finețe, rase bune de 
animale, crescători harnici și 
pricepuți. Mărturie grăitoare 
stau rezultatele obținute anul 
trecut de G.A.C. Găoaș. Pe
tr ești. Cherăușa și altele care 
au realizat producții medii pe 
cap de vacă furajată într? 
1 800—2 000 litri lapte.

Darea de seamă remarca 
faptul că in ultimii ani. dato
rită preocupării organizațiilor 
U.T.M., au fost atrași in sec
toarele zootehnice ale gospo
dăriilor agricole colective pes
te 2 000 de tineri. ..Preocupa
rea principală a organizațiilor 
noastre — spunea tovară
șul Ion Corneani» — prim-se- 
cretar al Comitetului raional 
U.T.M. Cărei — a fost mobi
lizarea acestora la realizarea 
unor producții animaliere spo
rite". Primul secretar a îm
părtășit in conferință metode
le folosite in acest scop in 
raionul Cărei. ..Noi, spunea el, 
organizăm periodic consfătuiri 
cu tinerii crescători de ani
male din raion, cu care prilej 
generalizan'i metodele bune de 
muncă, inițiem vizite și 
schimburi de experiență la 
gospodăriile colective cu re
zultatele cele mai bune". Ase
menea metode se folosesc — 
arătau tovarășii Nicolae Cîrs- 
tea și Nicolae Chișu — și în 
raioanele Oaș și Vișeu.

Conferința a subliniat însă 
că preocuparea organizațiilor 
U.T.M. pentru atragerea unui 

publicii Arabe Unite la Bucu
rești, Mohamed Fahmy Ha
mad, și pe ambasadorul ex
traordinar șl plenipotențiar al 
Republicii Populare Bulgaria, 
Gheorghi Bogdanov.

(Agerpres)

D. Panaitescu-Perpessicius, di
rectorul Muzeului literaturii ro
utine ; prof. univ. dr. Nicolae 
Botnariuc, decanul Facultății 
de științe naturale a Universi
tății „București"; prof. univ. dr. 
Mihai Pop, director adjunct al 
Institutului de etnografie și fol
clor al Academiei R.P.R.; Ște
fan Ștefănescu, secretar științi
fic al Institutului de istorie al 
Academiei R.P.R.

Participanții au dezbătut, în 
cadrul ședinței, planul de mă
suri al muzeelor privind intîm- 
pinarea celei de-a 20-a aniver
sări a Eliberării patriei, planul 
de cercetare al muzeelor știin
țifice pe 1964, precum și profi
lul și primele sumare ale ,,Re
vistei muzeelor".

Lucrările ședinței au fost 
conduse de tov. Constanta Cră
ciun, președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă.

Cupă) și e reținut. Se cuvine să-i 
urmăm pilda. Cu atit mai mult 
cu cit am fost împreună părtașii 
aceleiași nedumeriri.

Dar, fiecare cu ale lui ?i s-o 
luăm de la capăt.

In urmă (sînt vreo trei săptâ- 
mîni) am întreprins o anchetă 
printre antrenorii de categoria A 
despre felul cum s-au pregătit 

Fotbalul în vorbe
și fapte

fotbaliștii fruntași pentru reluarea 
campionatului. Xe-au răspuns. în 
ordine. Florea Tănasescu. secretar 
general al federației de specialita
te, pior. Gh. Ola, Ilie OarJ și A. 
Șepci (antrenori) .

Fierea Tinâsescu : fteluarez 
campionatului va marca an sai: 
calitativ ir. iorixaiul aoanu. in 
penoada de iarnă, 11 toate cicbe- 
rile s-a muncit fructuos și cu mai 
multă dragoste dedt în alte dlți.

număr cît mai mare de tineri 
în sectoarele zootehnice tre
buie să sporească și mai mult. 
S-a arătat că pînă Ia sfîrșitul 
anului 1964 este necesar ca 
organizațiile U.T.M. sa reco
mande consiliilor de conduce
re, pentru fermele zootehnice, 
încă cel puțin 400 de tineri.

O contribuție prețioasă la 
dezvoltarea zootehniei au a- 
dus organizațiile U.T.M. — se 
spune în darea de seamă — 
prin mobilizarea tinerilor la 
asigurarea bazei furajere și 
ridicarea de construcții zoo
tehnice. Tineretul regiunii a 
contribuit, prin muncă patrio
tică. la ridicarea a 241 grajduri. 
79 maternități, la întreținerea 
și curățirea a 38 000 ha pășuni 
și finețe naturale.

— în regiunea noastră — 
spunea ing. Ioana Vlăduțu de 
la Stațiunea de cercetări agri
cole Livada — există foarte 
multe gospodării agricole co
lective care asigură o îngriji
re Și o furajare științifică a 
animalelor și care obțin, pe a- 
ceastă bază, producții mari de 
lapte, came și lină. Experiența 
acestora ar trebui să Ce mai 
larg extinsă, făcută cunoscută 
tuturor gospodăriilor colective.

Conferința a recomandat în 
acest scop ca organele și or
ganizațiile U.T.M. să inițieze 
acțiuni pentru generalizarea 
experienței înaintate, pentru 
mobilizarea tuturor tinerilor 
la invățămintul agrozootehnic.

★
In cele 681 de școli de cul

tură generală și cele 17 școli 
profesionale și tehnice ale re
giunii învață peste 137 000 de 
elevi. în regiune a fost creat 
și un institut pedagogic pe 
care-I frecventează peste 400 
de student!.

Tovarășii loan Dîrjan, Școa
la medie nr. 1, Baia Mare, Ge- 
orareta Vanca, Școala de 8 ani 
Sătmăreni, Maria Silaghi, 
Școala profesională forestieră 
Satu Mare, Maria Berinde,

Așa începi să deprinzi tainele meseriei. Astăzi asculți siaturiie unui muncitor mai in vîrstă, cu 
ani indelungali de experiență. Miine, ci nd vei ieși muncitor calificat o să-ți aduci aminte cu 
plăcere de cel care fi-a îndrumat pașii. Fotoreporterul nostru a surprins tocmai un asemenea 
moment: tinerele Dar.ea Maria na si Brebu Elena din anul ID al Școlii proiesionale a Fabricii 
„Dîmbovița", care fac practică Ia Întreprinderea „Flacăra Roșie" din Capitală, ascultă cu a- 

tenfie îndrumările muncitorului Andreescu Marin.

Federația. întrudt noi am prelua: 
urzin sistemul cu patru fundași 
și ni l-am însușit numai parțial, 
l-a invitat in țara pe Silvio Pîob, 
faimosul atacant de pe vremuri 
din echipa Italiei, care a dezbă
tut în întâlnirile cu antrenorii 
noștri o serie de probleme ale a- 
cesrei metode. Pioia a „lucrat- cu 
Dinamo București, Steaua și Di

namo Pitești. Socotim discușile 
cu el extrem da utile.

Praf. Gh. Oh : Vizase kxsl I 
in ierarhia campicnatnhri fi *ai 
presus de asn o nouă epoca dr 
aur a StekL Sînt sigcr ci o vom 
atinge. Chiar iu acest campâocet. 
la a privește pre^iank. ne de- 
darăm gsci de K2c.

llig Ox-.i: Prtrofidri j se 
spune idm nx ce se rorbeșae în 
tribune oricărui antrenor cart 
ține la acest titlu nu-i scapă ni

Școala medie Negrești au vor
bit in cuvîntul lor despre 
preocuparea organizațiilor 
U.T.M. și de pionieri pentru 
sprijinirea procesului de în- 
vățăminL în multe școli — au 
arătat ei — s-au organizat 
plenare cu activele U.T.M.. 
dezbateri la nivelul anilor de 
studii in care s-a analizat si
tuația la învățătură, disciplina 
în școală etc. Pe ordinea de zi 
a acestor plenare au figurat 
asemenea probleme : „învăță
tura — îndatorire patriotică" 
(Școala medie din Tg. Lăpuș), 
„Cum învăț și cum îmi iau 
notițe- (Școala medie Cehul 
Silvaniei). Asemenea dezba
teri au contribuit Ia dezvolta
rea răspunderii elevilor pen
tru învățătură iar, ca urmare, 
în aceste școli, majoritatea 
elevilor au promovat primul 
trimestru cu note bune și 
foarte bune.

Vorbind în fața conferinței, 
șeful secției învățămînt a re
giunii Maramureș, a arătat 
însă că în unele școli (Școala 
medie Ferneziu, Școala medie 
Sighet. Școala medie nr. 3 
Baia Mare) situația la învăță
tură nu este la nivelul cerin
țelor. o parte însemnată din 
elevi se prezintă cu rezultate 
mediocre sau chiar nu au pro
movat la mai multe obiecte în 
trimestrul I. „Conducerile șco
lilor, spunea tovarășul Cornel 
Borlea, vor lua măsuri pentru 
îmbunătățirea procesului de 
învățăr înt, vor organiza mai 
multe meditații și consultații^.

Conferința a stabilit ca or
ganizațiile U.T.M. și de pionieri 
din aceste școli să ia neîntâr
ziat în discuție situația rămî- 
nerii în urmă la învățătură, or- 
ganizînd dezbateri cu întreaga 
masă de elevi, pe clase și ani 
de studiu, care să analizeze în 
mod concret felul cum își în
sușesc elevii cunoștințele pre

mic) edvp* de mi)ioc. In parte, 
aprecierea e motivau. Sintem 
hotăritâ sâ dezmințim acest lucru 
chiar din primele etape. Lotul e- 
chipei cupnnzfcM patru jucători 
noi. recrutat: din categorii infe
rioare, se prezintă omogen și cu... 
poftă de șut. Vrem să ștergem 
din rocabuhnd nostru meci egal, 
o—o sau i—i» sînt scorurile 

are-nu sper. cert că echipele in 
întrecere practică un fotbal cel 
pjțin neclar. Vă asigur că vom 
tace totul ca «A ce plată» de da-
toride pe care Je avem față de

A. Se^a : Stăm departe de lo
cui pe care ar trebui să-l ocu
păm. Nu «intea o echipă care sâ 
ie *chuaet$că a se inrîm pe 
sub ochiul lanternei. Și totuși... 
Dar nu e loc pentru desnădeide. 
Elevii m« (tineri și foarte tineri) 
vor demonstra in retur că pot in
finit mai mult. Fotbalul modem 
cere munca. In egală măsură cu 
talentul. Am muncit peste iaitiă 
(ah, ce ... iarnă e la Cluj ! terenul 
no$mr parcă-i o punte spre Du
năre) și sper că în primăvară, stu
denții să-și umple ghiozdanele cu 
brinduși.

Astea sînt declarațiile. Să ve
dem ce «pun primele fapte.

PE SCURT •
• La competițiile sportive din 

cadrul Spartachiadei Republicane, 
ia regiunea Criaana au participat 
pini acum parte 50 000 de iubitori 
ai socrtuhxi. în cadrul celor 470

• asociații sportive existente in re-
• giuae se oeslâsaarâ i art aceri la 
I gimnastică, atletism, tir, tenis de

ffissă $1 alte rannri sqcrrire. Ia 
| vederea asigurăr.i bazei materiale 

pentru banc, desfâaurare a acestei 
mari competiții de aasâ s-a prevă
zut ca in primăvara aceasta să sc

■ ereastejeze inel 200 terenuri sper- 
[ tive.

• Cea de-a 4-a ediție a cojumIî- 
i ției internaționale de fotbal „Cupa 
I Rappan", organizată de intrepriu- 
i denie de pronosticuri sportive din 
' diferite țări va reuni in trei gruoe 
; 46 de echipe din Franța, Suedia»

R. P. Polonă, R. S, Cehoslovacă,

date, să generalizeze experien
ța acestora și să combată pre
gătirea de mîntuială. mulțumi
rea de a obține note la limită.

Apreciind rezultatele bune 
obținute Ia învățătură în șco
lile profesionale, și tehnice, 
conferința a subliniat ca o 
sarcină de prim ordin pentru 
organizațiile U.T.M. să se ocu
pe mai mult de felul în care 
participă elevii la practica în 
producție, de educarea acesto
ra, pentru a se pregăti să de
vină muncitori cu o înaltă ca
lificare.

Recomandări prețioase s-au 
făcut în cadrul conferinței și 
în ce privește grija cu care 
trebuie să îndrume organiza
țiile U.T.M. activitatea orga
nizațiilor de pionieri. Comite
tele raionale și orășenești 
U.T.M. să se preocupe mai 
mult de pregătirea instructo
rilor de pionieri, să vegheze 
ca aceștia, împreună cu orga
nizațiile U.T.M., să organizeze 
pentru pionieri programe cu 
un conținut mai bogat, variat 
și atractiv, adecvate vîrstei 
copiilor.

★
în încheierea lucrărilor 

Conferinței regionale Mara
mureș a U.T.M. a luat cuvîn- 
tul tovarășa Elena Poparad, 
secretar al Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului 
Muncitor.

„Rezultatele obținute în ul
timii doi ani de organizația 
regională U.T.M. — a spus 
tovarășa Poparad — aprecie
rea făcută de tovarășul Iosif 
Uglâr, prim-secretar al comi
tetului regional de partid 
constituie un puternic imbold 
pentru activitatea viitoare.

Comitetul Central al U.T.M. 
a decernat organizațiilor 
U.T.M., tinerilor fruntași din 
diferite domenii de activitate 
din regiunea Maramureș, 88 
Diplome de Onoare".

Au trecut două sâptămîni și 
etapa pentru șaisprczecimelc Cu
pei R.P.R. ne-a dovedit că echi
pele noastre de A se prezintă, în 
primăvară, cu lipsuri de natură să 
ne îngrijoreze. Petrolul a capota c 
in înânirca cu C.I.L. Blaj, iar 
Știința-Cluj la Sinaia. Martori ai 
meciului de la Sinaia, putem spu
ne, în opoziție cu A. Șepci, că 
studenții, după jocul prestat pot 
fi siguri câ-și vor burduși ghioz
danele mai curind cu brîndușe din 
rata a doua, brîndușe... de toamnă 
dacă vor „merge* așa cum au 
mers la Sinaia.

Vrem să credem totuși că sur
prizele înregistrate sînt simple 
accidente. Dea, reparabile.

Ca atare, noi cei din tribune, 
așteptăm dezmințirea.

O așteptăm și o dorim. Pentr.i 
asta, pîrîitorile au fost întărite și 
răsmeșteșugite, trompetele date 
cu sidol. Am vrea. băieți, să 
hxlm și limbi de argint clopoței
lor. O vom face ? Depinde numai 
de voi.

Ceea ce derim sînt faptele, tra
duse In fotbal modem, de calita
te, faze frumoase, goluri (dar nu 
cu once mijloace) și inel odată 
fotbal care să ne convingă că 
între vorbe și fapte există în sfirșit 
o legătură strînsă.

Să ne înțelegem : nu vrem de
clarații temperate, ci fotbal pe 
măsura declarațiilor atît ale an
trenorilor cît și ale jucătorilor. 
Căci, ne pare rău c-o amintim, în 
anii trecuți, puse pe tiririe vorbe
le au «rimat ceva mai mult derit 
faptele.

FANUȘ NEAGU

PE SCURT
Austria. R D. Germană, Suedia, 
R.SJ. iugoslavia. R. F Germană, 
Portugalia. Elveția. Belgia, Olanda 
si alt» țâri. Primele meciuri se vor 
disputa in fana mai.

• Ia cadru) turneului internațio
nal de fotbal care se desfășoară 
ia orașul La Pax. cajnraL Bchviei. 
echipa cehoslovacă Banik Ostrava 
a învins cu 2—1 pe Racing Monte- 
v\4*o. uaa dia irususela îotbaîuîzi 
Uruguayan. La Paz esse situat la o 
altitudine de peste 3 000 m și de 
obicei jucătorii e-ropeni trec prin 
mari dificultăți ci nd susțin Btciuri 
in acest ores d:n Cauza aerului 
foarte rarefiat. Ei respiră greu si 
trebuie să li se aaaunstre^ oxi
gen in timpul jocoitu. Din acast 
motiv, comportarea bună a fotba
liștilor cehoslovaci pare surprinzi-

Referindu-se la activitatea 
organizațiilor U.T.M. din in
dustrie. vorbitoarea a scos în 
evidență faptul că acestea sint 
chemate să mobilizeze între
gul tineret la întrecerea socia
listă organizată de sindicate, 
pentru îndeplinirea ritmică a 
sarcinilor de plan, pentru 
creșterea productivității mun
cii. îmbunătățirea continuă a 
calității produselor și reduce
rea prețului de cost.

în orașul și regiunea Mara
mureș se construiesc noi o- 
biective industriale, fabricile 
și uzinele sînt mereu moder
nizate. Introducerea pe scară 
tot mai largă a tehnicii noi 
impune ca organizațiile U.T.M. 
să manifeste mai multă preo
cupare și inițiativă pentru ri
dicarea continuă a calificării 
tineretului. Este necesar ca 
pe viitor comitetul regional 
U.T.M. și comitetele raionale 
U.T.M. să ajute continuu și 
în mod diferențiat organiza
țiile de bază, să-și îndrepte 
atenția, în primul rînd, spre 
exploatările miniere și fores
tiere — care constituie prin
cipalele ramuri industriale ale 
regiunii.

„Sarcini deosebite — a spus 
vorbitoarea — revin și tineri
lor de la sate. Aceștia vor tre
bui să participe la muncă, cu 
tot entuziasmul lor, în prin
cipalele sectoare ale produc
ției — culturile de cîmp, în 
zootehnie și legumicultură, 
pentru a contribui din plin la 
consolidarea economică-orga- 
nizatorică a gospodăriilor co
lective ; mecanizatorii să exe
cute lucrările agricole într-un 
timp scurt și de bună calitate, 
pentru obținerea unor pro
ducții sporite în acest an.

îndeplinirea în bune condi
ții a tuturor acestor sarcini 
— a subliniat tovarășa Elena 
Poparad — cere din partea 
organizațiilor U.T.M. să pună

Extinderea folosirii 
energiei electrice 

în S. A. C.
Numeroase gospodării colec

tive din regiunea Crișana, 
printre care cele din Borș, Bi
liar ia, Diosig, Valea lui Mihai, 
Ineu, Ținea și Salonta folosesc 
energia electrică în tot mai 
multe sectoare de producție.

La tunsul oilor, anul acesta 
va fi utilizat un număr dublu 
de mașini electrice față de a- 
nul trecut. In prezent, mai 
mult de 100 de gospodării co
lective folosesc la tocatul și 
pregătirea furajelor, mașini 
acționate electric, economisind 
astfel un mare volum de mun
că manuală. La gospodăriile 
colective din Mădăraș, Sînta- 
na, Chișineu Criș, Vărsând, 
Valea lui Mihai și altele, în 
urma introducerii energiei e- 
lectrice în diferite sectoare, 
se economisesc anual între 
600—1 500 zile-muncă, ceea ce 
reprezintă sute de mii de lei 
venituri în plus.

întrebuințarea pompelor e- 
lectrice Care trimit apa în ba
zinele ce alimentează adăpă- 
torțle automate și bazinele 
speciale din fermele zootehni
ce contribuie, de asemenea, 
la ușurarea muncii și elibera
rea a numeroși colectiviști care 
pot acum lucra în alte sectoa
re de producție ale acestor u- 
nități agricole.

Anul acesta se execută lu
crări de lărgire a rețelei elec
trice în încă 30 de sate; alte 
33 localități vor fi electrifica
te. Aceste lucrări vor permite 
gospodăriilor colective să ex
tindă gama de utilizare a e- 
nergiei electrice.

Cinematografe
Șeherazada — film pentru 

ecran panoramic : Patria (8,30; 
11; 13,30; 16,15; 19; 21,30). Dez- 
rădăcinații rulează la cinema
tografele : Republica (9.45; 12; 
14,15; 16.45; 19; 21,15), Capitol 
(10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45). 
Flamura (10; 12,15; 16; 18,15;
20.30) . lolantha : Carpați (10;
12; 14; 16). Excelsior (10;
12,15; 15,30; 18; 20.30), Mio
rița (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) . Foto Haber : București 
(9,15; 11.30 13.45: 16,15; 18.20; 
20.30/. 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).
Vi-1 prezint pe Baluev : Festi
val (10; 12, 1430; 16.30; 18.30;
20.45) . Seara prietenilor filmu
lui : Carpați orele 19 ; Sear.o 
Boa : Ciulești (10; 12; 14; 16; 
18,15; 2030). Melodia (10; 12; 
1430; 16.45; 19:21) Doamna Tu 
Hau: Victoria (10.13; 12,15; 
14.30; 16,30; 1830 . 20,45), Fla
căra (16; 18; 20), Locote
nent Cristina: Central (10; 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,45),
feroviar (10; 12; 14; 16; 16,15;
20.30) . Omul cu ricșa —;• ci
nemascop : Lumina (de la o- 
teie 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 
lilme pentru copii: Doina 
(orele 10). Hoțul din San Ma
rengo : Doina (11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20.30). Vitan (15; 17; 19;
20.45) . Cavalerul Pardaillan —
cinemascop : Cosmos (14; 16; 
18; 20). Un ciclu de filme docu
mentare : Timpuri Noi (do la 
orele 10 la orele 17 rulează în 
continuare: 19; 21). Renul alb: 
înfrățirea între Doooare (10; 
16: 18; 20), Grivița (10; 12; 14; 
16; 18.15; 2030). Progresul
(1530; 18; 20.15). Viața sporti
vă: Cultural (1430; 17,30;
2030), Volga (10; 12.15; 15; 
17.45; 2030). Noi doi. bărbații: 
Dacia (9,45; 12; 14.15; 16.30; 
18.45: 21), Arta (16; 18.15; 20.30), 
Rusalka — cinemascop : Bu- 
zești (16; 18.15; 2030). Era
noapte la Roma (ambele serii): 
Bucegi (10; 13: 16.15; 19.30),
Cotroceni (16; 19.15).

în centrul- activității lor educa
rea tinerilor prin muncă, dez
voltarea dragostei pentru me
seria aleasă, pentru fabrica, 
șantierul, gospodăria și școala 
în care muncesc. întărirea 
continuă a disciplinei socialis
te a muncii.

îmi exprim convingerea — 
a spus tovarășa Poparad — că 
Organizația regională Mara
mureș a U.T.M., sub conduce
rea organelor și organizațiilor 
de partid, va mobiliza întregul 
tineret Ia îndeplinirea mărețe
lor sarcini puse de partid în 
fața organizațiilor U.T.M. 
pentru întîmpinarea celei mai 
scumpe sărbători a ooporului 
nostru — cea de a XX-a ani
versare a Eliberării patriei — 
cu succese demne de acest 
măreț eveniment".

în încheierea lucrărilor, 
participanții la conferință au 
adoptat o telegramă adresată 
C.C. al P.M.R.. tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, în 
care își exprimă dragostea și 
atașamentul față de politica 
partidului, hotărîrea fermă de 
a munci cu și mai mult elan 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
de producție în industrie și 
agricultură, de a pune întrea
ga lor capacitate creatoare în 
slujba măreței cauze a parti
dului — construirea socialis
mului și comunismului.

★

Conferința a ales noul co
mitet regional U.T.M. și comi
sia de revizie. în prima sa șe
dință de lucru, comitetul re
gional U.T.M. a ales ca prim 
secretar pe tovarășul Gheor
ghe Govor.

C. PRIESCU
V. MOINEAGU

SALUT ZIARULUI 
„NEUER WEG“

Ziarul „Neuer Weg“, organ 
în limba germană al sfaturilor 
populare din R. P. Romînă, 
împlinește 15 ani de apariție. 
Prin activitatea sa în slujba 
operei de construire a socia
lismului, pentru educarea ce
lor ce muncesc în spiritul pa
triotismului socialist, ziarul 
contribuie la . traducerea în 
viață a sarcinilor stabilite de 
Congresul al Ill-lea al P.M.R., 
la întărirea regimului demo- 
orat-.popular. O contribuție 
rodnică își aduce ziarul în. o- 
glindirea și sprijinirea muncii 
desfășurate de sfaturile popu
lare, mobilizînd masele largi

Semnarea Planului de colaborare culturală 
și științifică intre R. P. Pomină

și U. R. S. S.
între 5 și 12 martie au avut 

loc la București tratativele 
privind colaborarea cultural- 
științifica între Republica 
Populară Romînă și Uniunea 
Republicilor Socialiste Sovie
tice.

în urma tratativelor, care 
s-au desfășurat într-o atmos
feră cordială, de colaborare 
tovărășească și înțelegere re
ciprocă, a fost semnat Planul 
de colaborare culturală și 
științifică între R.P.R. și 
U.R.S.S. pe anul 1964.

Planul prevede dezvoltarea 
în continuare a colaborării în 
domeniile științei, învățămîn- 
tului, culturii și artei.

între cele două părți se vor 
face schimburi de oameni de 
știință, de cadre didactice 
pentru ținere de cursuri și 
conferințe în institutele de 
învățămînt superior. în anul 
1964 se vor organiza reciproc 
expoziții de arta plastică și de 
carte, festivaluri ale filmului, 
schimburi de formații artisti
ce și soliști, se vor traduce 
noi opere din literatura celor 
două țări. Planul prevede, de 
asemenea, adîncirea colaboră
rii între Uniunile de creație,

Vine primăvara! 
Sin te ți pregătiți 

pentru însămînțări?
(Urmaie din pag. I)

ritmică a prevederilor planului, 
a angajamentelor, este necesa
ră o strînsă colaborare cu orga
nizațiile U.T.M. din G.AĂJ. O 
dată ajunși la locurile de mun
că, mecanizatorii noștri au și 
sfhbilSt o sărie de măsuri con- 
creto în âc&dstă direcție • cine 
Si cum va face aprovizionarea 
cu semințe, unde vor ii depozi
tați sacii, cine va lucra pe se
mănători, programul unei zile 
pline de lucru etc"

NICOLAE GURAN — șeful 
brigăzii a IlI-a.

„înainte de a pleca cu mași
nile la gospodăriile colective 
din Boian și Bolduț, pe care le 
deservim de cîțiva ani, am mai 
verificat odată starea lor de 
funcționare și îndeosebi a se
mănătorilor 2 SPC 2,

Numai cu porumb avem de 
însămînțat aproape 600 de hec
tare. Din experiența anilor tre
cuți am învățat că atunci cînd 
lucrurile sînt bine puse la 
punct, fiecare amănunt al pla

Ștafeta meseriei — pe mîini bune!
(Urmare din pag. I)

care a participat la faza pe 
țară a concursului, să vor
bească elevilor cum, s-a pregă
tit, care sînt cerințele pentru 
a trece probele teoretice și 
practice ale concursului.

Comitetul U.T.M. din uzină a 
analizat modal în care se ocu
pă organizațiile U.T.M. din sec
ții de sprijinirea ucenicilor. 
Am constatat cu acest prilej 

Ică unii utemiști ca Negrea 
Ștefan, Dumitru Guțescu, Ma
rian Popa și alții, depun mult 

ț suflet pentru a învăța meserie 
pe elevii care le-au fost re
partizați în practică. De altfel, 
ei au fost premiați in mod 

’ special pentru munca depusă 
■ cu ucenicii. Am atras in ace

pe ecrane

;» Comedie in culori de GEO SAIZESCU
^V.’.'.W.W.W.W.V.V.VAVAWV.^WAWÎ

:• Săplămîna viitoare :■

de oameni ai muncii la rezol
varea treburilor obștești.

Cu prilejul acestei aniver
sări, colectivul redacțional al 
„Scînteii tineretului'', urează 
colectivului redacțional al zia
rului „Neuer Weg" noi succe
se în mobilizarea maselor largi 
populare la realizarea politicii 
partidului de desăvîrșire a 
construcției socialiste, în culti
varea dragostei pentru patria 
noastră — Republica Populară 
Romînă, în consolidarea fră
ției de nezdruncinat ce unește 
poporul romîn cu minoritățile 
naționale.

iie anul 1964
in domeniul radioteleviziunii, 
presei, sănătății, sportului etc.

Din partea romînă planul a 
fost semnat de Pompiliu Maco- 
vei, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, iar din par
tea sovietică de I. N. Medve
dev, vicepreședinte al Comite
tului de Stat al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. pentru le
gături culturale cu țările 
străine.

La semnare au participat 
tovarășii Jean Livescu, ad
junct al . ministrului învăță- 
mîntului, Dumitru Popescu, 
vicepreședinte al C.S.C.A., Oc- 
tav Livezeanu, vicepreședinte 
ăl I.R.R.C.S., funcționari supe
riori din M.A.E. și membrii 
celor două delegații.

Au fost de față I. K. Je- 
galin, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al 
U.R.S.S. în R. P. Romînă, pre
cum și membri ai ambasadei.

★
In cinstea delegației cultu

rale sovietice, Pompiliu Maco- 
vei, adjunct al ministrului a- 
laceritor externe, a olerit o 
masă.

Joi seara, delegația culturală 
sovietică a părăsit Capitala.

(Agerpres)

nului de desfășurare a campa
niei stabilit cu precizie, din 
timp, rezultatele nu pot fi decît 
bune. Am luat deci legătura 
cu consiliile de conducere ale 
G.A.C. și împreună am stabilit 
în amănunt ce vor face colecti
viștii și ce vom face noi. Fie
care tractorist își cunoaște nu 
numai planul pe care trebuie 
să-l realizeze, dar și lotul pe 
care va lucra, punctele do ali
mentare cu sămînfă, pe cine 
are ajutor la 'semănătoare etc. 
Majoritatea mecanizatorilor din 
brigadă lucrează și anul acesta 
pe loturi pe care au mai efec
tuat lucrări și în anii trecuți. 
(De altfel, urmărim ca fiecare 
mecanizator să lucreze de la ln- 
sămînțare pînă la recoltat pe 
același teren). Acest lucru ne 
permite să vedem mai bine roa
dele muncii noastre. în timpul 
care ne-a mai rămas pînă ia 
începerea campaniei, îi ajutăm 
pe colectiviștii care vor deservi 
mașinile de semănat să cunoas
că sistemul de funcționare a 
acestora".

lași timp atenția unor comi
tete ale organizației U.T.M. pe 
schimb, (de la strungărie, la
minoare, oțelărie), să se ocupe 
mai serios de elevi, să-i mobi
lizeze la activitățile inițiate de 
organizație. în același timp, 
este nevoie să acordăm mai 
multă atenție instruirii res
ponsabililor profesionali din, 
organizațiile de bază U.T.M. 
din școală pentru a-i ajuta 
să-și cunoască mai bine sar
cinile care le revin, să țină 
o mai strînsă legătură cu or
ganizațiile U.T.M. din secțiile 
și atelierele uzinei. In felul a- 
cesta, colaborarea noastră va 
fi mai rodnice iar succesele 
în pregătirea temeinică a ele-

. vilor vor fi și ele mai mari.
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In Comitetul celor 18 state Dezbaterile Situația din Cipru

Luînd cuvîntul 
de-a doua sesiune de la 
a Comitetului intema- 
de solidaritate cu oa- 

muncii și poporul din 
de Sud, delegați din 

Zan-

pentru dezarmare
din Comitetul

(Ager preș). — 
martie a Comi- 
18 state pentru 
fost consacrată

GENEVA 12
Ședința din 12 
telului celor 
dezarmare a 
discuțiilor legate de măsurile
colaterale menite să contribuie 
la destinderea încordării inter
naționale.

Delegatul Indiei, V. Trivedi,

a propus încheierea unui acord 
internațional, pentru a se pre
veni răspîndirea armei nu
cleare.

După cuvînlarea delegatului 
polonez, Lobodycz, care s-a re- 
ierit pe larg la necesitatea re
ducerii bugetelor militare, a 
luat cuvîntul reprezentantul

Cehoslovaciei, M. Zemla, care 
a subliniat contradicția dintre 
planurile privind crearea forțe
lor nucleare multilaterale șl 
aiirmafiile puterilor occidentale 

interesate in preîntîm- 
răspindirii armei nu-

special 0. N. U

că sînt 
pinarea 
cleare.

reprezentantului R. P. Romine, Vasile Dumitrescu
Luînd apoi cuvîntul, Vasile 

Dumitrescu, șeful delegației 
R. P. Romîne, a subliniat ne
cesitatea reducerii bugetelor 
militare ale statelor. Combă- 
tind pe cei ce susțin că pen
tru o asemenea măsură ar fi 
necesară, în prealabil, stabili
rea unui înalt grad de încre
dere între state, reprezentan
tul romîn a atras atenția asu
pra pericolului de a se intra 
in felul acesta într-un cerc vi
cios : statele nu-și reduc bu
getele militare, deoarece nu au 
încredere unul în celălalt și 
ele nu pot avea încredere unul 
în celălalt, deoarece cursa 
înarmărilor continuă, iar bu
getele militare nu sînt reduse.

După cum s-ar părea, a spus 
V. Dumitrescu, toată lumea 
este de acord că pînă la reali
zarea dezarmării generale și 
totale și în vederea pregătirii 
acesteia, este necesar să se în
treprindă ceva concret pentru 
a combate cursa înarmărilor. 
In această privință reducerea 
bugetelor militare prezintă a- 
vantaje deosebite : nu ridică 
probleme în ce privește menți
nerea echilibrului de forțe, nu 
creează avantaje unilaterale, 
nu primejduiește pe nimeni, nu 
poate decît să folosească tutu
ror. Mai mult, ideea reducerii 
bugetelor militare poate con
tribui în mare măsură la pro
movarea încrederii treptate, 
fără a mai vorbi de avantajele 
economice ale unor măsuri pe 
această linie, avantaje care 
sînt evidente.

Răspunzînd celor care afir-

mă că un acord internațional, 
încheiat între state, in acest 
scop, pe baza unui procent sta- 
blit de comun acord, nu ar 
oferi siguranța încetării pen
tru totdeauna a cursei înarmă
rilor, vorbitorul a subliniat că, 
în condițiile actuale, o aseme
nea siguranță nu poate fi dată 
decît de o singură măsură și 
anume de dezarmarea gene
rală și totală. Evident, ea ar 
implica și lichidarea bugetelor 
militare. Dar tot atît de evi
dent este că reducerea aloca
țiilor în scopuri militare va 
duce cu timpul la dezarmarea 
generala și totală. Oricum, o 
asemenea reducere ar avea e- 
fecte 
viața internațională, pentru 
cauza dezarmării, pentru po
poare.

In continuare, V. Dumitrescu 
a atras atenția asupra perico
lului ca propunerea de a se 
crea un comitet de experți 
pentru a studia problema re
ducerii bugetelor militare să 
nu înece ideea în lucrări ste
rile, după precedentul negativ 
creat în acest domeniu de Liga 
Națiunilor.

In încheiere, vorbitorul a 
declarat că delegația R. P. 
Romîne consideră pozitiv fap
tul că în dezbaterile consa
crate măsurilor colaterale, a- 
tenția s-a concentrat asupra 
reducerii bugetelor militare în 
legătură cu care s-ar putea a- 
junge fără prea multe tergi
versări, la o înțelegere și care 
ar exercita o mare influență 
pozitivă asupra situației inter-

binefăcătoare pentru

naționale în ansamblul său. 
El a subliniat în mod deosebit 
importanța propunerii făcute 
în cadrul Comitetului celor 18 
de a se lansa un apel către gu
verne în vederea reducerii bu
getelor militare.

★
Reprezentantul U.RA5.S., S. K. 

Țarapkin. s-a referit la posibi
litatea de a se reduce bugetele 
militare cu 10—15 la sută. El a 
arătat, de asemenea, că propu
nerea sovietică privind lichida
rea aviației de bombardament 
poate fi realizată într-un ter
men scurt și că Uniunea Sovie
tică este gata să examineze 
problema unor forme reciproc 
acceptabile, de control asupra 
realizării acestei măsuri.

Delegatul american A. Fisher, 
a pledat pentru propunerea 
americană privind „înghețarea" 
sau blocarea controlată a vehi
culelor strategice pentru trans
portul armei nucleare.

în cursul ședinței au mai luat 
cuvîntul reprezentanții Canadei 
și Suediei. Delegatul suedez 
Per Lind, a propus crearea unui 
grup de experți ai O.N.U. pen
tru studierea bugetelor mili
tare.

NEW YORK 12 (Agerpres). 
— Situația din Rhodesia de 
sud continuă să se afle în dez
baterea Comitetului special 
O.N.U. pentru examinarea 
problemei aplicării Declarației 
cu privire la acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor 
coloniale.

Reprezentantul Republicii 
Malgașe a sugerat convocarea 
unei conferințe constituționa
le pentru stabilirea unei ega
lități politice și juridice abso
lute în Rhodesia de sud, unde, 
după cum se știe, majoritatea 
de culoare a populației este 
privată de drepturi.

La rindul său, reprezentan
tul Tunisiei a cerut Angliei să 
declare că nu va acorda inde
pendență acestui teritoriu atit 
timp cît este in vigoare consti
tuția actuală, care privilegiază 
minoritatea albă. El a cerut, 
totodată, crearea unui comitet, 
care să urmărească situația și 
să informeze Adunarea Gene
rală a O.N.U.

Luînd cuvîntul în Comitet, 
reprezentantul Iugoslaviei și-a 
exprimat părerea că problema 
Rhodesiei de sud va trebui să 
fie obiectul dezbaterii în Con
siliul de Securitate dacă evo
luția situației va impune acest 
lucru.

NICOSIA 12 (Agerpres). — 
.,Un calm relativ s-a instalat 

, in Cipru în cursul ultimelor 
1 24 de ore", transmite cores- 
! pondentul din Nicosia al agen- 
j ției France Presse, într-o ana- 
1 liză a situației din insulă. La 

Ktima, unde au avut loc în ul- 
I timul timp puternice inciden

te, a fost încheiat un acord 
; între ciprioții turci și greci 
| privind încetarea focului și 
. restabilirea ordinei. Acordul 
j nu prevede nimic în legătură 
' cu predarea armelor de către 

ciprioții turci, autorităților, 
. fapt care a provocat nemulțu

miri printre ciprioții greci care 
s-au adunat în fața clădirii po- 

i liției din acest oraș pentru a 
protesta.

La Nicosia situația este, de 
asemenea, calmă. După cum 

! transmite France Presse, ge- 
neralul Carver, comandantul 

1 trupelor britanice din Cipru, a 
! făcut cunoscut celor două co

munități că trupele britanice 
. au primit ordinul să tragă fără 
: somație asupra tuturor per- 
1 soanelor înarmate care se vor 

apropia de linia de demarcație 
dintre cele două comunități. 
Potrivit agenției,

1 servat că trupele 
și-au reîntărit sistemul lor de 
fortificații cu piese de artile
rie, cu deosebire în partea 
turcă a orașului. Paralel cu a- 
ceasta, detașamentul turc de 
600 de oameni care staționează 
în insulă a luat noi poziții în 
apropiere de Nicosia, „poziții 
mult mai apropiate de oraș 
decît cele avute de la începu
tul crizei cipriote44.

capitala Ciprului reprezentan
tul special al Națiunilor Uni
te pentru Europa P. Spinelli. 
El îl va înlocui, pentru o săp
tămână, pe generalul indian 
Gyani, reprezentantul O.N.U. 
trimis în Cipru, care va lipsi 
în această perioadă, -fiind ple
cat la Delhi.

■■■■■.

joi s-a ob- 
britanice

NICOSIA, — După 
nunță corespondentul 
cosia al agenției France Pres- 
se, miercuri seara a sosit în

cum a- 
din Ni-

Sesiunea Comisiei Economice
O. N. U. pentru Asia

TEHERAN. — Part-icipanții 
la cea de-a 20-a sesiune a Co
misiei Economice O.N.U. pen
tru Asia și Extremul Orient 
au adoptat, în unanimitate, în 
ședința de joi, o rezoluție cu 
plivire la elaborarea unei po- 
ziți comune a țărilor membre 
ale acestei organizații la con
ferința O.N.U, pentru comerț 
și dezvoltare,

După adoptarea acestei re- 
zoluți au început discuțiile pe

marginea următorului punct 
înscris pe ordinea de zi a lu
crărilor — dezvoltarea trans
porturilor și comunicațiilor. 
Participanții la sesiune acordă 
o mare atenție proiectului pri
vind construirea unei căi fe
rate asiatice, care urmează să 
facă legătura între Turcia și 
Vietnameul de sud. în legătu
ră cu aceasta a fost creat în 
unanimitate un comitet de 
coordonare a lucrărilor.
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,,Th.e Nation'': Realități 

dominicane
Publicația nevv-yorkeză 
„THE NATION" a pu
blicat un articol despre 
situația din Republica 
Dominicană, din care 
reproducem fragmente :

j HUUU ia cinc* luni după I lHH0 i înlăturarea de la
i yflrl putere a iostului
I jSgSfH președinte Juan

iffior Bosch, Republica
Dominicană se 
transformă din nou 

intr-un stat polițienesc caracte
rizat prin corupție și brutalita- 
tate. Ca principală forță polin’- 
că a țării se afirmă corpul poli
țienesc cu un efectiv de 12 000 
de oameni, aliat cu un nou par- 

’ tid politic alcătuit din oameni 
de afaceri și lideri ai fostului 
regim al lui Trujillo» In țară 
domnește confuzia, peste tot 
asiști la arestări arbitrare, per. 
cheziționări ilegale ale locuin
țelor cetățenilor.

Zeci de conducători politici 
au fost deportați fără a li se 
intenta proces, sute de alte 
persoane au fost arestate. In 
decembrie, triumviratul aflat la 
putere a suspendat garanțiile 
constituționale cu privire la 
inviolabilitatea persoanei. Con
vorbirile telefonice sînt inter
ceptate de către autorități.

Din închisori răzbat știri des
pre forturi nemaipomenite. A- 
cum o lună a murit în închisoa
re Francisco Jose Rodriguez So
das, arestat sub un pretext 
oarecare. Versiunea oficială a 
poliției a fost cea obișnuită : 
ucis pe cînd încerca să fugă de 
sub escortă. Ulterior, autopsia a 
dovedit că Sodas a decedat în 
urma unor lovituri crunțe pe 
care le-a primit.

în lupta pentru putere figura 
centrală este generalul de bri
gadă Belisario Peguero Guer 

; rero, șeful poliției. Poziția sa a 
fost întărită recent nu numai 
prin suspendarea garanțiilor 
constituționale, de care am a- 
mintit, ci și prin votarea unui 
buget record pentru forțele po
lițienești : 37,8 milioane dolari, 
ceea ce reprezintă dublu față 
de cifra din 1963, sau cit buge
tul combinat al aviației, marinei 
și forțelor terestre dominicane.

Peguero, a slujit timp de 26

de ani în poliția lui Trujillo. 
El folosește bugetul care îi 
stă la dispoziție după bunul său 
plac.

Peguero este aliat cu Partidul 
liberal evoluționist format din 
foști miniștri ai lui Trujillo și 
din reprezentanți ai cercurilor 
influente de afaceri. In condu
cerea acestui partid se află A- 
miama, fost primar al orașului 
Santo Domingo, pe timpul lui 
Trujillo. El se ocupă cu „recru
tarea" de noi membri ai parti
dului străbătind drumurile țării 
în fruntea unei coloane de au
tomobile încărcate cu polițiști. 
Un alt conducător al acestui 
partid este generalul lmbert 
Barreras care are altă metodă 
de „recrutare". El invită la re
ședința sa din Santo Domingo 
pe proprietarii de pămint și ii 
„convinge să se alăture partidu
lui". Jandarmeria de la sate 
are ca sarcină să-i „atragă1" pe 
țărani.

Acestor trei li se alătură fos
tul președinte Raiael Bonnelly, 
în momentul de față conducă
torul unui birou de avocatură, 
care se ocupă cu soluționarea 
cazurilor persoanelor care cer 
restituirea proprietăților lor na
ționalizate în momentul înlătu
rării lui Trujillo. Bonnelly cere 
ca parte a sa 50 la sută din su
mele obfinute. Biroul său de a- 
vocatură este singurul autori
zat să întreprindă asemenea 
operațiuni, iar afacerile merg 
strălucit.

Grupul lui Peguero, Amiama 
și lmbert luptă pentru putere 
cu cîteva alte grupuri care re
prezintă armata, respectiv, a- 
viația, marina și forțele tere
stre. Deocamdată armata a iosl 
silită să dea înapoi.

Statele Unite au sperat să 
demonstreze prin intermediul 
Republicii Dominicane că A- 
lianța pentru progres este un 
plan pe cit de bine chibzuit pe 
atît de necesar. Realitatea a de
monstrat contrariul. Libertățile 
democratice elementare dispar 
cu rapiditate. în ciuda promi
siunilor oficiale că se vor ține 
alegeri în decurs de 18 luni, nu 
există condiții pentru alegeri 
libere, ci se conturează tot mai 
mult perspectivele unei dicta
turi de tip trujillist".
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CUBA: Un nou cartier de locuințe in partea de răsărit a 
Havanei

Procesul de
DALLAS 12 (Agerpres). — 

în procesul lui Jack Ruby a 
început audierea martorilor 
acuzării. Procurorul a citat 
cinci specialiști psihologi, psi
hiatri și neurochirurgi care cu 
toții au contrazis depozițiile 
făcute in zilele precedente de 
psihologul Roy Shaefer și psi
hiatri Martin Towler și Man
fred Guttmacher, citați de a- 
părare. Ultimul a fost de alt
fel singurul care a declarat 
categoric că Ruby își pierduse 
controlul rațiunii atunci cînd 
l-a ucis pe Lee Oswald.

Primul expert din grupul 
martorilor acuzării a fost dr. 
Sched Ollinger, un neurolog 
din Dallas. El a studiat rezul
tatele encefalografiei lui Ruby 
și n-a descoperit nici o leziu
ne organică sau urme carac
teristice epilepsiei.

Al doilea martor, dr. Robert 
Stubblefield, însărcinat de ju
decătorul Brown cu studierea 
examenelor unui grup de ex
perți imparțiali, a spus că dacă 
Ruby a pronunțat intr-adevăr 
înainte și după crima comisă 
cuvintele auzite de martori, a-
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la Dallas
ceasta înseamnă că era în de
plina posesiune a facultăților 
sale mintale în momentul cri
mei.

Dr. John Holbreek, psiholog 
și psihiatru al închisorilor, 
care l-a examinat pe Ruby de 
mai multe ori, a. declarat că 
„Ruby știa perfect de bine să 
deosebească răul de bine și că 
era conștient de natura și con
secințele actelor sale".

Dr. Peter Kellaway, direc
torul unui laborator de ence- 
falograme de la spitalul din 
Houston, și dr. Earl Walker, 
neurochirurg la cunoscutul 
spital John Hopkins din Bal
timore, au declarat, de aseme
nea, că nimic nu permite să 
se diagnosticheze la Ruby o 
leziune cerebrală sau o epi
lepsie psihomotrice.

După toate aceste depoziții, 
procurorul a anunțat că a ter
minat audierea martorilor a- 
cuzării. Potrivit agențiilor de 
presă, este posibil ca rechizi
toriul și pledoariile să fie pro
nunțate în cursul zilei de vi
neri și juriul să se pronunțe 
sîmbătă.

Geneva: Negocierile in problema petrolului
GENEVA 12 (Agerpres). - 

La Geneva au început nego
cierile între 
Organizației țărilor exporta
toare de petrol (O.P.E.C.) și 
companiile străine care ex
ploatează petrolul din aceste 
țări. In cadrul tratativelor, 
care vor dura aproximativ o 
săptămînâ, vor fi reluate dis
cuțiile cu privire la mărirea 
părții din beneficiile petrolie
re străine destinate țârilor 
exportatoare dc petrol. Din 
partea O.P.E.C. iau parte la 
tratative trei reprezentanți ai 
Irakului; Iranului și Arabiei 
Saudi te. După cum a declarat

reprezentanții

reprezentantul irakian, Abdul 
Rahman El Bazzaz, ei vor tra
ta în numele tuturor membri
lor O.P.E.C.

Tratative preliminare au 
avut loc în ultimele săptămîni 
la Londra. In cadrul lor, rela
tează Agenția M.E.N., compa
niile petroliere străine au în
cercat să impună anumite con
diții în vederea negocierilor 
de la Geneva. Printre acestea 
se afla propunerea de a nu se 
stabili nici un acord pînă ce 
alte probleme existente între 
companii și Irak nu vor fi re
zolvate.
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Eaamne colecț, 

de timbre din 
lumii. Desenat

I
I
I__ ____
I care se va vedea o mîr.ă finind 

un timbru în fața unui album des-

!chis. In fund se va putea zări Pa
latul Champs Elysee, unde sc or
ganizează expoziția.

| Bucătărie fără lacrimi

J ine. E

I datorită- 
din matt

!
Irui ue cam 

teptătorul-i 
închide la

Ipe noptieră 
brutalitate,

I
Imna cinci minute în șu 

chiar și din somnul cel 
fund.

DE
Expoziție filatelica 

internațională

_ a Paris va avea loc între
5 și 21 iunie o mare ex- 

J poziție internațională de fi
latelie și tehnică poștală „Phila- 
tec 1964.". La expoziție vor fi pre
zentate și vele mai noi realizări 
ale mecanicii și automatizării în 
domeniile poștei și comunicațiilor.

Vizitatorii vor avea prilejul sa 
admire colecții rare și prețioase 

' 1 numeroase țări ale 
........ -senatorii și gravorii de 
timbre își vor expune operele la 
scară mărită într-o sală specială.

Va fi, de asemenea, organizat 
un concurs internațional pentru 
tinerii filateliști dotat cu premii 
importante în timbre de valoare.

Direcția Poștelor din Franța va 
emite un timbru special de cu
loare purpurie și verde închis pe

a Paris s-a deschis cel de-al 
33-lea „Salon de Part do- 
mestique" (Expoziția dc o- 

biectc de uz casnic), la care par- 
"11 800 firme franceze și stra- 

Dintrc exponate o curiozitate 
deosebită a stîmit-o un cuțit care 

unui dispozitiv special 
— material plastic transparent, 
permite gospodinelor să curețe și 
să taie ceapa fără ca ochii să le 
lăcrimeze. O altă noutate este fie
rul de călcat electric fără fir, „deș- 

-robot", care deschide și 
la ora dorită aparatul dc 

radio, de televiziune și lampa de 
I și care te trezește, fără 

datorită unui vibrator 
muzical. Este expus și un deșteptă
tor automat cu tranzistori, care nu 
are nevoie să fie întors și care, su- 
nînd cinci minute în șir te scoală 

1 mai pro-

NICOSIA. — Reprezentanții 
a 26 de sindicate cipriote gre
cești precum și ai altor orga
nizații reprezentînd trei cin
cimi din populația Ciprului au 
adresat miercuri înaltului co
misar britanic în Cipru, sir 
Arthur Clarck, o telegramă 
de protest împotriva protec
ției și asistenței acordate te
roriștilor turci de către tru
pele britanice. După cum 
subliniază agenția France 
Presse organizațiile amintite 
afirmă că britanicii au furni
zat turcilor ciprioți „arme 
grele antitanc44 și adaugă că 
„menținerea respectării legii 
și ordinei este de competența 
guvernului cipriot". în tele
gramă se atrage atenția că 
dacă situația nu se va schimba 
„poporul cipriot va fi con- 
strîns să ceară trupelor brita
nice să părăsească insula44.

ACCRA.— 
la cea 
Accra 
țional 
menii 
Africa 
Mali, Etiopia, Guineea, 
zibar, Congo (Leopoldville) și 
din alte țări, au subliniat ne
cesitatea ca oamenii muncii 
din toate țările să sprijine cu 
tărie lupta împotriva politicii 
rușinoase de apartheid și de 
discriminare rasială. Totodată 
ei au scos în evidență necesi
tatea transformării Comitetu
lui internațional de solidarita
te cu oamenii muncii și po
porul din Africa de Sud în
tr-un mijloc din cele mai efi
ciente de mobilizare a paturi
lor largi ale oamenilor muncii 
din lumea întreagă în spriji
nul luptei poporului din 
R.S.A.

în încheierea sesiuni a fost 
adoptat un apel adresat oame
nilor muncii din lumea în
treagă. Comitetul cheamă la 
întărirea solidarității cu po
porul Africii de sud, care lup
tă pentru eliberarea sa de sub 
jugul rasist.

Totodată, comitetul a adre
sat momorandumuri secreta
rului general al O.N.U., Orga
nizației internaționale a mun
cii și a adoptat un mesaj de 
solidaritate adresat poporului 
din Republica Sud-Africană.

BAGDAD. — După cum a 
declarat guvernatorul militar 
al zonei de nord a Irakului, 
în această regiune viața este 
în curs de normalizare. A fost 
restabilită securitatea, căile 
de comunicație care legau di
feritele regiuni ale Kurdista- 
nului irakian, au fost redes
chise.

Totodată, guvernatorul a a- 
nunțat eliberarea a 174 de 
persoane, arestate în legătură 
cu evenimentele care au avut 
loc in nordul Irakului,

în-

VIENA 12 Corespondentul 
Agerpres, Șt. Deju, transmite : 
Consiliul de Miniștri al Aus
triei a amînat rezolvarea ce
rerii secretarului general al 
O.N.U., U Thant, de a trimite 
trupe în Cipru în cadrul 
O.N.U. Amînarea este motiva
tă prin faptul că dr. Gorbach 
are numai un mandat provi
zoriu de a gira treburile sta
tului, pînă la formarea 
guvern, condus de dr. 
și, ca atare nu-și poate 
o astfel de răspundere.

noului 
Klaus 
asuma

ATENA. — După cum anun
ță ziarul „Eleftheria“, minis
trul afacerilor externe al Gre
ciei, Kostopoulos, a hotărît să 
fie supravegheate toate emi
siunile postului de radio „Vo
cea Americii“, retransmise de 
stațiunea plutitoare „Courrier" 
care se află în regiunea insu
lei Rodos. Aceste emisiuni au 
stîrnit proteste în rîndul lo
cuitorilor în urma difuzării u- 
nor declarații antigrecești.

ANKARA. — Luînd cuvîn
tul în Adunarea națională, 
Ismet Inonii, președintele Con
siliului de Miniștri al Turciei, 
a declarat miercuri că „situa
ția din Cipru a intrat într-o 
nouă fază critică". El a cerut 
deputaților să respingă o mo
țiune prezentată de Saadet 
Evren, deputată din partea 
partidului național țărănesc 
(partid de opoziție), în care se 
cere constituirea unei comiaii 
parlamentare menite să stu
dieze situația din Cipru. Ismet 
Inonii a subliniat că el vede în 
această moțiune o renegare a 
politicii guvernului în proble
ma Ciprului și că, în cazul a- 
doptării de către Adunarea 
națională a acestei moțiuni, el 
își va prezenta demisia din 
funcția de prim ministru. A- 
genția France Presse relatea
ză că moțiunea respectivă a 
fost respinsă de Adunarea na
țională.

!

Piste de atletism 
cauciucate

NEW YORK. — După cum rela
tează agenția Associated Press, re
zultatele totale ale alegerilor preli
minare pentru lista partidului repu
blican în statul New Hampshire 
sînt următoarele: Henry Cabot 
Lodge — 33 521 voturi; Barry
Goldwater — 21 775 voturi; Nel
son Rockefeller — 19 496 voturi ; 
Richard Nixon — 15 752 voturi ; 
Harold Stassen — 7 285 voturi ‘ 
Smith — 2 812 voturi. Procentual 
Lodge a întrunit 35,4 la sută față 
de 23 la sută pentru Goldwater și 
20,6 la sulă pentru Rockefeller 
din totalul voturilor date republi
canilor. în ce privește lista parti
dului democrat, președintele John
son a întrunit 29 635 voturi, iar 
Robert Kennedy 25 861 voturi pen
tru funcția de vicepreședinte.

Agentul electoral al lui Cabot 
Lodge a anunțat că acesta va fi
gura și pe lista alegerilor prelimi
nare din statele Texas și Oregon.

ATENA 12. — Coresponden
tul Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite : Joi dimineața au 
avut loc la Atena funerariile 
regelui Paul al Greciei. La ce
remonia funebră, care a avut 
loc la Mitropolia din Atena,; 
au luat parte regele Constan
tin și ceilalți membri ai fami
liei regale, șefi de state și de
legații oficiale a 
țări,

R. P. Romînă a 
zentată de Mircea 
ambasadorul R. P. 
Atena.

Au mai luat parte: primul 
ministru grec Papandreu și 
membrii guvernului, membrii 
Parlamentului, ai Corpului 
diplomatic, conducători și re
prezentanți ai unor instituții 
de stat și ai unor organizații, 
unități militare.

Rămășițele pămînteștî ala 
regelui Paul au fost înhumate 
în parcul palatului Taiol,

numeroase

fost repre- 
Bălănescu, 
Romîne la

TEHERAN. — Cu 51 de vo
turi pentru și o abținere .Sena
tul iranian a acordat miercuri 
seara votul de încredere nou
lui guvern. Cu două zile în 
urmă, el a obținut votul favo
rabil din partea Camerei de- 
putaților.

NEW YORK. — Secretaria
tul O.N.U. a anunțat că, la 
cererea Pakistanului, Consiliul 
de Securitate va ține la 17 
martie o nouă ședință pentru 
reluarea dezbaterilor în ches
tiunea Cașmirului.■

I
I
I

Sc pare că zgura pistelor tradi-1 
’ ționale de atletism va fi | 

curînd înlocuită cu un ma- _ 
terial de acoperire confecționat I 
dintr-un amestec din cauciuc și| 
materiale plastice. Revista engleză - 
„Rubber Developments", arată căi 
o astfel de pistă cauciucată a fost I 
supusă cu succes la diverse probe. - ..
Elasticitatea noii piste va permitet ’a l’ 
atleților să-și îmbunătățească con- ■ autor 
siderabil performanțele lor. . zenti

I rele 1Film documentar sovietic 
închinat lui Ernest 

Hemingway

BAGDAD. După cum a- 
nunță postul de radio Bagdad, 
generalul-maior Abdel Rah
man Aref, fratele președinte
lui Aref, însoțit de generalul 
Rașid Mousleh, ministrul de 
interne și guvernatorul mili
tar general al Irakului, a avut 
o întrevedere la Raniya cu 
Mustafa El-Barzani, conducă
torul luptei kurzilor din Irak.

Această întilnire a avut loc 
după vizita făcută de către 
cei doi generali în regiunile 
locuite de kurzi din nordul 

", unde au discutat cu 
autoritățile locale și cu repre
zentanți ai populației, viitoa- 

j măsuri pentru normaliza
rea vieții din această zonă.

tudioul „Tallinfilm'., _____ tur
nează un film despre ma
rele scriitor Ernest Heming

way. Regizorul Semion Șkolnikov 
s-a inspirat în realizarea filmului 
dintr-o notă apărută în ziarul Cu
ban „Revolution" în care 
ba despre tradiționalele 
ale pescarilor pentru 
Hemingway.

Filmul va cuprinde o 
cadre rare (înfățișîndu-1 de pildă 
pe Hemingway în timp ce înmi- 
nează premiul lui Fidel Castro, 
învingătorul întrecerii pescarilor 
în i960) care au fost dăruite ci
neastului eston de colegii 
cuban i.

Textul filmului aparține 
Konstantin Simonov.

Pistol cu»., piper

era vor- 
întreceri 
premiul

serie de

lui

Zncepind din primăvara 
viitoare, factorii poștali 
americani vor fi echi

pați cu un pistol cu o soluție 
de ulei mineral și piper. A- 
cesta le va permite să se a- 
pere în mod eficient de dinii 
care ii asaltează atunci cînd 
trebuie 
case pentru a preda scrisorile 
și coletele. Anul trecut, peste 
700 poștași americani au fost 
mușcați de dini. Costul despă
gubirilor și al asistențd medi
cale, concediului de boală etc. 
s-a ridicat la un milion de do
lari.

să intre în diferite

Vn vultur agresiv Reiacerea celulelor 
iradiate

Furios că a fost deranjat 
de zgomotul unui avion 
cu reacție care a trecut 

deasupra regiunii Kudiksvall. 
un vultur regal, de o mărime 
deosebită, a atacat un avion 
de turism care zbura în acel 
moment deasupra regiunii 
respective.

Pilotul a reușit să evite ata
cul dezlănțuit de uriașa pasă
re și sa se îndepărteze în vi
teză, numai datorită unor ma
nevre acrobatice...

La Institutul de cercetări 
atomice Boșkoviciu 
din Zagreb s-au obținut 

rezultate pozitive în experien
țele pentru regenerarea celule
lor supuse radiațiilor atomice.

CARACAS. — în prima 
cuvîntare ținută după insta
larea sa, dr, Raul Leoni, noul 
președinte al Venezuelei, a 
declarat că va încerca să for- 
meze un guvern de „înțelege
re națională”. în același timp, 
însă, el a indicat că față de 
partidele de stînga el va duce 
aceeași politică ca predeceso
rul său Romulo Betancourt. 
Dr. Leoni a promis crearea 
unui institut național pentru 
construcția locuințelor și a 
spus că, în ce privește petro
lul, politica sa va fi orientată 
nu spre concesiuni ci spre 
dezvoltarea industriei națio
nale.

Jurnalul oficial venezuelian 
a publicat primul decret al 
noului președinte stabilind 
componența oficială a guver
nului său. La externe a fost 
numit Ignacio Irribaren Bor
ges, la interne — Gonzalo Bar
rios, la finanțe — Andres Ger
man Otero și la Ministerul 
minelor și hidrocarburilor — 
Manuel Perez Guerrero.

SAN SALVADOR. ' — Ziarul 
„Diario de Hoy" a anunțat că gu
vernul Republicii Salvador a pro
pus Statelor Unite să construiască 
un nou canal între oceanele At
lantic și Pacific, care să treacă 
prin teritoriul acestei țări Ziarul 
precizează că această propunere a 
fost formulată de vicepreședintele 
Salvadorului, Francisco Roberto 
Lima și de ambasadorul Salvado
rian la Washington.

Criticînd propunerea guvernului, 
ziarul subliniază că acest canal 
nu va face în nici un caz ca su
tele de mii de înfometați din țară 
să ducă un trai mai bun. In ace
lași timp, „Diario de Hoy“ arată 
că acțiunea guvernului Salvadoru
lui are drept scop să slăbească 
poziția actuală a Republicii Pana
ma, în conflictul cu Statele Unite, 
privitor la revizuirea tratatului din 
1903 asupra zonei Canalului Pana
ma.'

Notă sovietică remisă

însărcinatului cu afaceri

MOSCOVA 12 (Agerpres) 
TASS transmite : La 11 mar
tie Vladimir Somionov, locți
itor al ministrului afacerilor 
externe al U.R.S.S., a înmînat 
lui W. J. Stessel, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al S.U.A., 
o notă a guvernului U.R.S.S. 
în care se arată 
militar american 
direcția Est din 
înălțime de peste 10 000 metri, 
a pătruns la o adîncimc do 
70 km deasupra teritoriului 
R.D.G. La sud de Altenhausen 
avionul a fost interceptat de 
un avion de vînătoare al 
grupului de trupe sovietice a- 
flate în R.D.G. în baza acordu
rilor de alianță cu R.D.G. 
Echipajul avionului a ignorat 
somația de aterizare care i-a 
fost transmisă 
convenționale și și-a 
zborul în interiorul 
lui R.D.G.

După focurile de 
ment, au fost luate 
de rigoare în conformitate cu 
instrucțiunile privind apărarea 
spațiului aerian, instrucțiuni 
care sînt cunoscute comanda
mentului american. Avionul a 
fost doborît pe teritoriul 
R.D.G. la nord-est. de orașul 
Gardelegen.

Cercetările efectuate la fața 
locului au stabilit că avionul 
avea Ia bord utilaj special de 
spionaj radio tehnic și pentru 
executarea de fotografii.

Guvernul U.R.S.S., prote- 
stînd cu hotărîre, așteaptă ca 
guvernul S.U.A., să ia măsu
rile de rigoare pentru ca ase
menea încălcări, care primej- 
duiesc cauza păcii, să nu se 
mai repete pe viitor.

că un avion 
zburînd în 

R.F.G. la o

prin semnale 
continuat 
teritoriu-

avertis- 
măsurile

Dacă celulelor iradiate li se I 
adaugă nuclee și mitocondrl ■ 
(condriosomi) de celule neira-i 
diate, celulele afectate se re- I 
fac de patru ori mai repede» 
decît pe cale naturală. In ce-1 
lulele iradiate s-au introdus | 
diferite feluri de molecule _ 
AJJ.N. (acid dezoxirobonu-1 
cleic), apoi molecule dezagre-B 
gate de A.D.N. și părți compo- _ 
nente ale acestor molecule, a-1 
dică nucleotide. In toate căzu- S

I 
=1

amre. Analiza ma-« 
curbelor de refa-1 
lelor a arătat, ră a- "

I 
probabilită-1 
omen. §

I

rile s-au obținut rezultate po
zitive.

S-a stabilit acum că meca
nismul refacerii celulelor se 
află în citoplasmă și nu în nu
cleul celulei, după cum se pre
supunea înainte. Analiza ma
tematică a < 
cere a celulelor a arătat că a- 
tît în cazul regenerării cu a- 
jutorul moleculelor A.D.N. cît 
și în cazul autogenerării este 
vorba, după toate ț 
țile, de același fenomen.

Experiențele au fost efectu
ate cu celule de șoareci.
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