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AU PRIMIT TITLUL DE ÎNTREPRINDERE
FRUNTAȘA PE ȚARA IN ÎNTRECEREA

SOCIALISTA PE ANUL 1963
Rafinăria de la Brazi

o

Uzinele „Independența"-Sibiu
Fabrica de încălțăminte „Flacăra Roșie" 
întreprinderea Construcții - montaj nr. 5

• Joi, în cadrul unei a- 
dunări festive, organizată 
la Brazi, tovarășul Martin 
lsac, președintele Consiliu
lui Central al Sindicatelor, 
a înmînat colectivului rafi
năriei din localitate Steagul 
roșu și Diploma de între
prindere fruntașă pe 
în ramura prelucrării 
țeiului.

Distincțiile acordate 
Consiliul Central al Sindi
catelor vin să răsplătească 
rezultatele obținute în în
trecerea socialistă pe anul 
1963 de către muncitorii,

inginerii modernei rafină
rii. In cursul anului trecut, 
rafinăria de la Brazi a rea
lizat produse peste plan in 
valoare de 33 740 000 lei.

Ziua de 26 martie a 
pentru colectivul fa

țară
ti-

de

• Colectivului întreprinde
rii constr.ucți-montaj nr. 3, 
a Sfatului Popular al Capi
talei, i s-a decernat joi 
după-amiază diploma și 
steagul roșu al Consiliului 
Central al Sindicatelor, dc 
întreprindere fruntașă pe 
ramură, în întrecerea soda-" 
listă pe țară desfășurată în 
anul 1963.

avut
bricii de încălțăminte „Fla
căra Roșîe“ din București o 
dublă semnificație: festivi
tatea în cadrul căreia s-a 
decernat acestei unități 
Steagul Roșu și Diploma de 
întreprindere fruntașă pe 
ramură în întrecerea socia
listă pe 1963, a coincis cu 
îndeplinirea planului de 
producție pe primul trimes- 

• tru al anului în curs. Cu a- 
cest prilej, au fost scoase în 
evidență succesele pentru 
care „Flacăra Roșie" își me
rită înaltul titlu.
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Momenl iestiv. Fabrica de încăi/aminte „Flacăra Roșie“-București a pri
mit ieri drapelul de întreprindere fruntași in întrecere pe anul 1963. 

Foto: E. COJOCARU

MESAJUL
președintelui Consiliului de Stat 

al R. P. Romîne,
Gheorghe Gheorghiu-Dej, adresat 

Conferinței Națiunilor Unite 
pentru comerț și dezvoltare

Domnule președinte.

Permiteți-mi ca, în numele Consiliului, de Stat 
al Republicii Populare Romîne, al întregului 
popor romîn și al meu personal, să vă transmit 
dumneavoastră și tuturor delegaților participanți 
urări de succes deplin lucrărilor Conferinței Na
țiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare.

Guvernul romîn vede în Conferința Națiunilor 
Unite pentru comerț și dezvoltare un moment 
remarcabil în activitatea O.N.U., un eveniment 
de seamă al vieții internaționale contemporane, 
care interesează toate țările și regiunile lumii. 
Guvernul romîn speră că lucrările acestei 
Conferințe vor contribui la găsirea celor mai 
adecvate soluții în scopul transformării comer
țului mondial într-un instrument eficace al creș
terii economice a tuturor țărilor și în primul rînd 
a țărilor în curs de dezvoltare, al progresului 
economic.

Omenirea dispune în prezent de imense resur
se materiale, care, alături de cuceririle extraor
dinare ale științei, constituie suîjciente posibili
tăți pentru a face să dispară de pe planeta noa
stră fenomenul de subdezvoltare economică — 
sursă a sărăciei, analfabetismului și maladiilor. 
Dar, pentru ca aceste posibilități să devină reali
tăți la îndemîna fiecărui popor, fiecărei țări, este 
necesar să se pună capăt cursei înarmărilor și 
să se realizeze dezarmarea generală și totală ; 
să fie aduse la îndeplinire hotărîrile Adunării 
Generale O.N.U. privind lichidarea grabnică a 
colonialismului sub toate formele sale. Este ne
cesar să fie abolite îngrădirile și discriminările 
care îngustează și denaturează relațiile econo
mice internaționale și în special relațiile comer
ciale ale țărilor în curs de dezvoltare. Trebuie 
să se redea comerțului internațional adevăratul 
său caracter și rol, acela de îactdr al schimbului 
pașnic, reciproc avantajos, al bunei cunoașteri 
reciproce între țări, al cointeresării și păcii.

Conferința Națiunilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare este chemată să-și aducă contribuția 
la atingerea acestor obiective, să răspundă nă
zuințelor legitime ale milioanelor și milioanelor 
de oameni din toate regiunile globului pămîntesc. 
Pornind de Ia aceste considerente, guvernul 
romîn a acordat o atenție deosebită activității
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de pregătire a participării Romîniei la lucrările 
Conferinței. După cum vă este cunoscut, delega
țiile romîne la sesiunile Adunării Generale a 
O.N.U. și în alte prilejuri au susținut cu căldură, 
ideea și necesitatea acestei Conferințe. Animat 
de dorința de a-și aduce contribuția la alcă
tuirea unei ordini de zi care să cuprindă cele 
mai importante probleme ale unei dezvoltări largi 
și nestingherite a comerțului internațional, gu
vernul romîn a elaborat unele propuneri de in
teres general, izvorîte din practica pozitivă a 
relațiilor și cerințelor economice internaționale. 
Ne exprimăm speranța că aceste propuneri își 
vor găsi locul corespunzător în dezbaterile Con
ferinței, alături de alte propuneri constructive.

Romînia este interesată în crearea unor relații 
economice normale între state și se pronunță 
pentru întemeierea acestor relații pe principiile 
respectării stricte a suveranității naționale, a 
egalității în drepturi, a neamestecului în trebu
rile interne și a avantajului reciproc.

Guvernul romîn a considerat și consideră că 
un rol de seamă în acest domeniu trebuie să 
revină Organizației Națiunilor Unite, care, în 
conformitate cu prevederile fundamentale ale 
Cartei, are datoria să promoveze măsuri de na
tură să contribuie Ia lărgirea cooperării econo
mice internaționale, la dezvoltarea economică 
și creșterea nivelului de viață în lume. în 
acest scop, Romînia a propus încă de Ia sesiu
nea a XH-a a Adunării generale O.N.U., ela
borarea unei declarații asupra principiilor de 
cooperare economică internațională. Adunarea 
generală a O.N.U. și-a însușit, la ultima sa se
siune, ideea că o asemenea declarație poate 
constitui un instrument eficace de instaurare a 
unor relații stabile, sănătoase și echitabile, între 
toate statele.

Guvernul romîn spera că lucrările Conferinței 
se vor desfășura într-un spirit de înțelegere și 
cooperare, de abordare realistă și constructivă 
a problemelor actuale ale comerțului internațio
nal și ale dezvoltării economice, cu luarea în 
considerare a profundelor schimbări care au 
avut loc în lume și recunoașterea dreptului la 
dezvoltarea economică și socială a tuturor ță
rilor.

-I

întreprinderile fruntașe

— împărtășesc

ÎNSUȘIREA

Orașe fruntașe 
în munca patriotică 

pe 1983
Gheorghe Gheorghiu-Dej
cu ambasadorul U.R.S.S.

NOILOR
din experiența lor în

ÎMBUNĂTĂȚIREA

TEHNOLOGII

CALITĂȚII LAMINATELOR

trecut, am pri- 
sarcina de a

Laminoriștii gălățeni și-au 
cîștigat un renume bine 
meritat pentru succese
le obținute anul trecut 

în producție, ca și pentru 
realizările pe care le-au adău
gat în acest an pe graficul în- 

. trecerii socialiste.
Cu ocazia decernării diplo

mei do întreprindere fruntașă 
în ramura siderurgică pe re
giunea Galați, tovarășul Leo
nida Cazacu, directorul lami
norului de tablă, a arătat că 
în 1963 planul producției glo-

bale a fost îndeplinit cu 8 
zile mai devreme, fiind pro
duse peste, plan 3 767 tone de 
tablă. îmbunătățirea continuă 
a tehnologiei de fabricație a 
dus la creșterea productivită
ții muncii cu 3 la -sută față 
de prevederile de plan. O deo-

T. OANCEA
corespondentul „Scînteii 

tineretului" pentru regiunea 
Galați

(Continuare in pag.-a IV-a)

nul 
mit 
asimila și construi 
noi produse cu in
dici tehnico-econo- 
mici superiori. Pro
blema principală

spre care nc-am îndreptat atenția 
a fost de a introduce în procesul 
de producție procedee tehnologice 
și metode de lucru avansate care 
sa asigure o calitate cît mai bună 
utilajelor și organelor de mașini 
pe care Ie. fabricăm, creșterea con
tinuă a productivității muncii. Pc 
baza studiilor făcute, toate acestea 
au fost cuprinse în planul tehnic 
al uzinei.

îndeplinirea obiectivelor din 
planul tehnic pe anul 1963 impu
nea însă să fie luate o serie de 
măsuri pe linia pregătirii mai 
bune a producției. Iată de. ce, în
drumată de comitetul 
conducerea uzinei ; și-a 
în primul rînd atenția

de partid, 
concentrat 
asupra în-

sușirii de către muncitori și ca
drele tehnice a noilor tehnologii 
de fabricație ale concasorului gi- 
ratoric de 1 250 mm, perforatoru
lui pneumatic CP 24, etc. 
In același timp, oamenii tre
buiau să învețe cum să aplice ela
borarea fontei în cubilou — cu 
consum redus de cocs, turnarea 
centrifugală și în cochile, forjarea 
în matrițe cu figuri multiple, su
darea automată și semiautomată 
sub flux, craițuirea electropneu- 
matică. Cum am rezolvat, practic, 
aceste cerințe ? Am pornit de la 
tot ce era mai bun în experiența 
dobîndită în anii trecuți de co
lectivul nostru de muncă. Au fost 
organizate cursuri de ridicare a 
calificării în care au fost cuprinși 
peste 2 400 de muncitori și teh
nicieni. Anul trecut s-a făcut o 
diferențiere și mai precisă pe me
serii și categorii dc încadrare. Au 
fost numiți ca responsabili ai ce-

Extinderea mecanizării Ain mine
„Patriei mai mult cărbune și la un.preț de 

cost cît mai scăzut". Acesta este obiectivul 
principal al întrecerii socialiste pc care co
lectivul Exploatării miniere Filipeștii de Pă
dure o desfășoară zi de zi. Harnicii mineri 
de aici au scos Ia .suprafață anul trecut pes
te prevederile planului 32 140 tone cărbune de 
bună calitate. Prin mecanizarea unor operații, 
productivitatea muncii pe post a crescut .cu' 
2,18 Ia sută față desărcina planificată.

Sala clubului devenise neîncăpătoare pentru 
sutele de mineri, prezenți la.înmînarea diplo- . 
mei de întreprindere evidențiată în întrecerea 
socialistă în ramura mineritului. Un aport 
deosebit de rodnic l-au adus minerii din sec
toarele Palanga-Sud și Palanga-Nord. Ei au 
contribuit Ia depășirea angajamentelor anuale 
ale întreprinderii, realizînd economii supli
mentare prin reducerea prețului de cost în 
valoare de 1502 000 lei. Cu acest prilej, a- 
naliza făcută a scos Ia iveală o serie dc me
tode și inițiative folosite în sprijinul promo
vării tehnologiei moderne de extracție. Lu
crările de pregătire și încărcare au fost meca
nizate, ceea ce a permis folosirea Ia întreaga 
capacitate a combinelor cu care sînt dotate 
abatajele.

De bună apreciere s-au bucurat și unele 
acțiuni ale organizației U.T.M. care a mobi
lizat tinerii la- recuperarea unor materiale 
(bolțuri, armături metalice, lemn dc mină 
etc.). Aceasta a permis ca cinci zile din lună 
să se lucreze cu materialul astfel economisit, 
în acest an chibzuind bine posibilitățile, ute- 
raiștii au luat inițiativa să recupereze în ace- «. 
lași fel materiale cu care să se lucreze în fie
care sector xo zile pe lună. Tot organizația 
U.T.M. a luat inițiativa, la sugestia condu
cerii npnei, ca montarea utilajelor de trans- 

' port în galerii, în lungime de 150 m li- 
niari, sa se facă cu două zile mai devreme. 
Exccutînd lucrări de bună calitate, tinerii au 
contribuit ’astfel la extragerea unei cantități 
suplimentare de. peste 156 tone cărbune. Prin
tre cei evidențiați în mod deosebit sînt și 
minerii Gheorghe Micloiu, Ion Rusu, Ciobanu 
Vasile, inginerul Petre Jublianu și alții.

Folosind experiența bună dobîndită în anul 
trecut, rezultatelor obținute atunci și în perioa
da care s-a scurs din acest an, minerii le-au 
adăugat noi și importante realizări. Indicele 
de avansare a combinei a fost îmbunătățit

cu 15 la sută, aceasta însenmînd încă 500 de 
tone dc cărbune extras în plus. Ca urmare a 
extinderii cu 13 la sută a armării metalice, 
peste 28 la sută din producția dc cărbune a . 
exploatării se extrage acum din galeriile ar
mate metalic, obtinîndu-se un avans cu 6 la 
sută mai mare în comparație cu cel obținut 
anul trecut. Pe primele 2 luni ale acestui an 
consumul de lemn de mină a fo^t redus- cu 
2.1 metri, cubi pe mia deitone.de cărbune 
extras. Urmărirea cu consecvență a extinde
rii lucrărilor dc mecanizare a principalelor 
operații din mină a dat posibilitatea ca nu
mai în două luni din acest an să-fie extrase 
din abatajele frontale peste . sarcinile planifi-. 
cate 12 200 tone cărbune.

Rezultatele obținute în primele două luni ale 
anului confirmă că minerii de aici sînt hotărîți 
să îndeplinească cu cinste angajamentele lua
te în cinstea celei dc a XX-a. aniversări a Eli
berării « patriei.

lor 67 cercuri cei mai buni mai
ștri, caic se ocupă de mobilizarea 
oamenilor . și răspund de buna 
desfășurare a cursurilor. In același 
timp,< am solicitat mai mult sprijin 
din partea organizației U.T.M. 
pentru mobilizarea tineretului și 
urmărirea felului în care tinerii 
își însușesc cunoștințele predate. 
Comitetul U.T.M. și organizațiile 
U.T.M. din secții și ateliere au 
muncit mai bine în această direc
ție. Aproape 1 750 dc muncitori,; 
controlori, desenatori și tehnicieni ■ 
din cej cuprinși Ia cursuri sînt 
tineri. Organizațiile U.T.M. s-au 
ocupat în permanență de asigu
rarea unei bune frecvențe, membrii 
comitetului U.T.M. au discutat cu 
lectorii, cu maiștrii și cu șefii dc 
secții despre rezultatele pe care le 
obțin tinerii în acumularea cuno
ștințelor și în aplicarea lor la 
locul dc muncă, au propus ca ti
nerii să fie ajutați pentru a pune 
în practică metodele noi predate 
la cursuri. Datorită atenției cu 
care a fost îndrumat de către spe
cialiștii secției și a seriozității cu 
care a studiat noțiunile predate la 
curs, tînărul topitor Ioan Aleman 
și echipa sa de oțelari, au folosit

Ing. MIRON NEGRILĂ 
director general, 

Uzina „Independența-Sibiu

Consiliul de Miniștri al Re
publicii Populare Romîne a 
acordat diplome și premii unor 
orașe regionale și raionale care 
au obținut cele mai bune re
zultate pe anul 1963 în între
cerea patriotică între orașe 
pentru înfrumusețare și buna 
lor gospodărire.

Au fost distinse orașele re
gionale Galați, cu premiul I, 
Tg. Jiu cu premiul II, Brașov 
cu premiul III și orașele raio
nale Hîrșova cu premiul I, 
Bocșa cu premiul II și Gherla 
cu premiul III.

în ziua de 26 martie 1964, to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar $1 Comitetu
lui Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, a avut o con
vorbire cu tovarășul I. K. Je- 
galin, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al U.R.S.S. la 
București.

Convorbirea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 

cu însărcinatul 
cu afaceri al R.P. Chineze

în ziua de 26 martie 1964, to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Munci
toresc Romîn, a avut o convor
bire cu tovarășul Vang Tun, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
al R.P. Chineze Ia București.

(Continuare în pag. a /V-a)

Dragi tovarăși,

Comitetul Central 
al Partidului 

Muncitoresc Romîn

CELUI DE AL XVIII LEA 
CONGRES NATIONAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST 

DIN CANADA

Toronto

Studiu

Telegramă

Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romin a- 
dresează un cald salut frățesc 
delegaților la cel de-al XVIII- 
lea Congres al dv. și urează 
întregului partid noi succese în 
întărirea rîndurilor sale, în 
lupta pentru apărarea intere
selor oamenilor muncii din 
Canada, pentru pace, democra
ție și progres social.

CTUALITAȚII
ION TEOHARIDE 

corespondentul „Scînleii 
tineretului" pentru regiunea 

Ploiești s

Primele Au început împăduririle

trufandale
de primăvară

O' amintire dc la carnavalul pionierilor. Foto : O. PLECAM

O dată cu încălzirea timpului, 
în piețele Capitalei au apărut pri
mele trufandale din recolta aces
tui an.'

Măsurile luate de Sfatul popu
lar al Capitalei vor contribui la 
îmbunătățirea continuă a condi
țiilor dc desfacere a produselor 
de sezon. Au fost asigurate mij
loacele de transport care vor per
mite livrarea legumelor în stare 
cit mai proaspătă și în cantități 
sporite. Unitățile comerțului local, 
al căror număr a crescut în ulti
mii ani cu circa 200, au fost do
tate cu utilaje pentru spălarea 
zarzavaturilor și prezentarea lor 
intr-o formă atrăgătoare. S-a pre
văzut, de asemenea, specializarea 
unor unități pentru desfacerea tru
fandalelor, organizarea unor pia
țete de sezon în centrele mai a- 
glomerate, extinderea sistemului 
de vinzarc a unor legume și 
fructe preambalatc etc.

(Agerpres)

I.a ocoalele silvice 
din Cernavodă, Hîrșo
va, Macin, Tulcca, 
Babadag și altele din 
regiunea Dobrogea au 
început împăduririle 
de primăvară. Pînă a- 
cum s-au plantat cu 
plop, salcie și pin ne
gru mai mult de xoo 
ha. în acest ar., în 
regiune s-a prevăzut 
crearea unor noi plan
tații silvice pe 
nuri forestiere,

tere- 
tere-

nuri erodate și în ni
sipurile mobile de la 
gurile Dunării pe o 
suprafață de 2 200 
ha. Cea mai mare su
prafață este destinată 
speciilor repede cres
cătoare, cum sînt plo
pul, salcia selecțio
nată, salcîmul ctc.

Pentru noile plan
tații s-a asigurat 
treaga 
material 
fost, de asemenea,

cantitate 
săditor.

în
de 

Au 
în-

ființate pepiniere spe
ciale pentru produce

rea butașilor nece
sari plantării zonelor 
dc-a lungul principa
lelor șosele din regiu
ne.

Cu împăduririle 
din acest an, suprafa
ța plantațiilor fores
tiere Dobrogea a- 
junge la aproape 
23 000 ha.

Expoziție 
de artă plastică

In cadrul celui de-al VI-lca Fes
tival republican al școlilor și in
stitutelor de artă, joi la amiază 
s-a deschis în sala Dalles o expo
ziție cu lucrări de artă plastică și 
decorativă executate de elevii și 
studenții școlilor și institutelor de 
artă plastică.

Au luat parte reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Invăță- 
mîntului, Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, Uniunii Ar
tiștilor Plastici, Uniunii Asociații
lor studenților, I.R.R.C.S., cadre di
dactice din învățămîntul de spe
cialitate, oameni de arta, ziariști, 
un numeros public.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Costin Ioanid, prorector 
al Institutului dc arte plastice 
„Nicolae Grigorescu" din Capita
lă, vicepreședinte al juriului pen
tru lucrările de artă plastică și 
decorativă din cadrul actualei e- 
diții a festivalului.

Asistența a vizitat apoi expo
ziția care cuprinde peste 400 lu
crări de pictură, sculptură, grafi
că și artă decorativă.

(Agerpres)

Noi articole din mase
întreprinderile industriei u- 

șoare și chimice au realizat 
în acest an un sortiment mai 
variat de articole de larg con
sum din mase plastice. Astfel, 
față de primul trimestru al 
anului trecut, magazinele au 
pus în vînzare în plus peste 
30 articole de menaj fabricate 
din material plastic.

Totodată, s-au desfăcut sor
timente variate de poșete, sa
coșe, genți de voiaj, serviete 
și mape în aproape 400 de 
modele. Pentru primul se
mestru al acestui an unitățile 
industriale s-au angajat 
livreze comerțului cu peste 
300 000 de asemenea articole

plastice
mai mult decît în primele 
șase luni ale anului trecut. De 
asemenea, au fost puse la dis
poziția populației numeroase 
articole de papetărie, diverse 
jucării, precum și numeroase 
produse de artizanat, realiza
te din mase plastice.

(Agerpres)
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Răspunsuri 

ta zeci de

întrebări
„Fizica stelelor"

■
 ea mai mare parte a materiei cosmice este acumu

lată în miezul stelelor. Iată de ce o carte consacrată 
teoriei structurii interne a stelelor și evoluției ste
lare prezintă un deosebit interes. O astfel de lu
crare este „FIZICA STELELOR" de S. A. Kaplan, 
traducere din limba rusă, publicată recent de Edi
tura științifică. Volumul izbutește să prezinte cu o 

remarcabilă claritate și conciziune, natura fizică a stelelor, care 
alcătuiesc, așa, cum remarcă pe drept cuvînt autorul, „Baza 
Universului”. Tot odată el învață pe cititor să calculeze multe 
dintre caracteristicile stelare, de pildă, să determine tempera
turile stelelor, atunci cînd sînt cunoscute masele și razele lor.

S. A. Kaplan avertizează de la început pe cel ce deschide 
cartea că nu va găsi în ea nici „comparații uimitoare" și nici 
„descrierea frumuseților cerului înstelat", ci o prezentare ri
guroasă a cercetărilor fizice privitoare la stele.

Lucrarea nu este totuși greu de înțeles pentru nespecialist.
Relatarea sobră a faptelor practicată de Kaplan dezvăluie 

cititorului frumusețea intrinescă a lumii astrale, ca și a efortu
lui omenesc de cunoaștere a ei. Exemple convingătoare sînt, de 
pildă, capitolele în care se tratează despre geneza energiei ste
lare și despre structura deosebită pe care o are materia în in
teriorul stelelor denumite „pitice albe".

„Fizica stelelor" este o carte din care cititorul interesat în 
problemele astronomiei moderne învață, adică își însușește 
fără dificultate d*ar cu răbdare, cunoștințe de bază pentru un 
studiu ulterior mai aprofundat. Rînd pe rînd, el află care sînt 
parametri (caracteristicile) principale ale stelelor, este familia
rizat cu diferitele sisteme stelare de la stelele duble și multiple 
și pînă la galaxii, face cunoștință cu steaua ca sferă gazoasă și 
este ajutat să înțeleagă cum se determină temperatura și pre- 
Stunea din zona centrală a astrului, i se explică tipurile de 
reacții termonucleare, care duc la apariția energiei stelare șl 
cum se face transportul acestei energii, 1 se vorbește despre 
„gazul degenerat" al piticelor albe (cu atomi distruși și electroni 
separați de nuclee), i se dau noțiunile de bază pentru 
calcularea modelelor de stele și — în sfîrșit — i se prezintă 
stadiul actual al cercetărilor în domeniul evoluției stelelor. A- 
cest vast tur de orizont îmbogățește nu numai cunoștințele ci
titorului, ci contribuie Ia adîncirea concepției sale asupra ma
teriei, a energiei, a prefacerilor prin care trec corpurile.

Traducerea a realizat o versiune romînească corectă a lucrării 
caracterizată mai ales printr-o deosebjtă limpezime. Păcat nu
mai că pe alocuri stilul lasă de dorit/și aceasta tocmai într-un 
sens care este potrivnic spiritului reținut, al originalului.

„Karl Marx—geneza marxismului"
Ideile marxismului au de

venit un bun spiritual al cla
sei muncitoare ca și a între
gii omeniri progresiste con
temporane, s-au integrat or
ganic în viața și conștiința e- 
pocii noastre, în tot ce are ea 
mai bun, mai măreț și ge
neros.

O contribuție prețioasă, la 
opera de cunoaștere a istoriei 
ideilor lui Marx o aduce și 
cartea lui I. Cernea, Karl 
Marx — geneza marxismului, 
apărută în Editura științifi
că. Problematica acestei cărți 
este bogată și variată. Auto
rul și-a propus sarcina, de loc 
ușoară, de a urmări pas , cu 
pas evoluția ideologică? a tînă- 
rului Marx înce.pînd cu acti
vitatea sa publicistică la „Ga
zeta renană" și terminînd cu 
lucrarea Sfînta familie și Te
zele asupra lui Feuerbach. în- 
tr-o viziune strict istorică și 
sistematică (fiecare capitol al 
cărții este consacrat unui mo
ment al genezei învățăturii 
lui Marx) I. Cernea între
prinde o minuțioasă și meti
culoasă analiză oferind citito
rului o imagine bogată, co
erentă a scrierilor lui Marx 
din perioada respectivă, a e- 
voluției ideilor sale de la de
mocratism revoluționar la co
munism, de la idealism la ma
terialism consecvent.

Lectura cărții lui I. Cernea 
este cît se poate de utilă și 
instructivă. Ea facilitează în
țelegerea premiselor și ele
mentelor acelei mișcări ideo
logice care a constituit apoi, 
în faza maturității sale, cea 
mai radicală revoluție în is
toria gîndirii filozofice, eco
nomice și social-politice. Ea 
ne ajută să înțelegem deter
minismul social-istoric și cli
matul spiritual al genezei 
marxismului, să pătrundem în 
laboratorul de creație al unui 
adevărat titan al cugetării o- 
menești.

Vom încerca să relevăm pe 
scurt doar unele dintre cele 
mai prețioase idei care se 
desprind din studierea lucră
rilor lui Marx analizate în 
cartea recenzată.

*
în cea de a Xl-a teză asupra 

lui Feuerbach, Marx exprimă 
o idee cardinală a marxis
mului, punct central al revo
luției înfăptuită de el pe pla
nul gîndirii și al practicii u- 
mane, idee care constituie și 
pînă azi piatra unghiulară a 
unei gîndiri cu adevărat crea
toare : filozofii nu au făcut 
decît să interpreteze lumea, 
acum problema este de a o 
schimba. O idee scumpă lui 
Marx încă din perioada mun
cii la disertația de doctor în 
filozofie (disertație pe care, în 
mod nejustificat, autorul o o- 
mite din analizele sale) este 
tocmai aceea a legării, a îm
binării filozofiei cu activitatea 
practică în general, cu lupta 
politică în special, afirmînd 
totodată primatul practicului 
și politicului față de orice ac
tivitate teoretică sau critică.

Acest principiu fundamen
tal al marxismului — unita
tea dintre teorie și practică, 
dintre filozofie și politică — 
poate fi urmărit ca o axă a 
cugetării lui Marx în toate 
scrierile sale, inclusiv în cele 
de tinerețe.

Din articolele publicate în 
„Gazeta renană11 (articole 
care constituie modele de pu
blicistică militantă, de o in
transigentă principialitate), 
autorul reține o idee extrem 
de prețioasă : nu „progresul 
religios", ci progresul politic 
trebuie considerat forță mo
trice a dezvoltării istorice. în 
această perioadă, Marx se si
tua încă pe poziții idealiste (în 
ce privește, de pildă, esența 
și rolul statului) dar este inte
resant de remarcat faptul că 
primele începuturi de gîndire

materialistă care se afirmă 
deja sînt determinate de con
cepțiile sale politice.

Trecerea conștientă a lui 
Marx pe pozițiile comunismu
lui și ale materialismului are 
loc în lucrarea sa Contribuții 
la critica filozofiei hegeliene a 
dreptului și mai ales în Intro
ducerea acestei lucrări, scri
să mai tîrziu și publicată în 
unicul număr al Analelor ger- 
mano-franceze, editate îm
preună cu Arnold Ruge la Pa
ris (moment hotărîtor în auto- 
clarificarea ideologică ‘a tînă- 
rului Marx). în acel strălucit 
articol care este Introducerea 
amintită, Marx expune pentru 
prima dată premisele revolu
ției comuniste și rolul istoric 
al proletariatului. Sub influ
ența luptelor social-politice 
din acea vreme și îndeosebi a 
răscoalei țesătorilor din Sile- 
zia (iunie 1844), Marx formu
lează ideea luptei de clasă și 
ideea necesității revoluției 
politice pentru distrugerea și 
desființarea a ceea ce este 
vechi și înfăptuirea socialis
mului. Așa cum subliniază I 
Cernea, asemenea idei vădesc 
depășirea categorică a idealis
mului precum și a punctului 
de vedere antropologic al lui 
Feuerbach și „trecerea defini
tivă a lui Marx la concepția 
materialistă a istoriei și teoria 
comunismului științific" (p. 
201).

în ultimul capitol al cărții, 
autorul întreprinde o izbutită 
analiză a ideilor lui Marx din 
Sfînta familie, prjtma lucrare 
scrisă în colaborare cu En
gels. Lectura acestui capitol, 
mai mult decît a celorlalte, 
constituie un prilej de satis
facție pentru analiza meticu
loasă și spiritul de sistemă a 
autorului, pentru coerența lo
gică și densitatea imaginii pe 
care ne-o oferă asupra lucră
rii menționate.

Ideea unității dintre teorie

și practică, dintre filozofie și 
politică este ridicată in Sfîn
ta familie pe o treaptă supe
rioară.

în concepția lui Marx înțe
legerea științifică a practicii 
sociale se îmbogățește aci cu 
principiul materialist istoric 
despre rolul hotărîtor al ma
selor în istorie și, îndeosebi, 
„cu ideea rolului istoric al 
proletariatului" a cărei expu
nere și argumentare, spune I. 
Cernea, „este cea mai bună 
din toate lucrările lui Marx 
de pînă acum" (p. 340). în- 
tr-adevăr formularea acestei 
idei în Sfînta familie depă
șește faza de constituire a 
marxismului, ea aparține în- 
trutotul marxismului deja 
constituit la nivelul de pildă, 
al Manifestului Partidului Co
munist.

în concluzie la această pro
blemă. trebuie spus că Marx 
a înțeles de timpuriu că o 
critică eficace a lumii exis
tente (a celei capitaliste) nu 
se poate face în numele unei 
conștiințe filozofice abstracte, 
fără a ține seama de contra
dicțiile existente și de viitoa
rea luptei politice. Numai prin 
îmbinarea criticii filozofice cu 
critica politică ajungem „să 
ne situăm pe o poziție parti
nică în politică, cu alte cuvin
te să legăm și să identificăm 
critica noastră cu lupta reală“. 
(K. Marx, Fr. Engels, Opere, 
vol. 1, 1957, p. 380).

Un loc aparte în evoluția 
ideologică a tînărului Karl 
Marx îl ocupă Manuscrisele 
din 1844 (două manuscrise e- 
conomice și unul filozofic, re
zultate din studiile de econo
mie politică efectuate de 
Marx) publicate pentru prima 
dată în 1932 sub titlul Manu
scrise economico-filozofice. 
Autorul cărții procedează just 
consacrînd un întreg capitol 
analizei ideilor din această lu

crare, atît de puțin cunoscută 
în țara noastră.

Concluzia pe care Marx în 
Manuscrise o expune clar și 
concludent este că fenomenul 
dezumanizării omului în pro
cesul muncii, nu poate să dis
pară decît odată cu desființa
rea proprietății private capi
taliste și victoria comunismu
lui.

Practica dezvoltării țării 
noastre și a celorlalte țări so
cialiste, a confirmat justețea 
ideilor lui Marx despre esen
ța umanistă a socialismului, 
care asigură dezvoltarea mul
tilaterală a personalității u- 
mane, realizarea integrală a 
tuturor potențelor și aptitudi
nilor umane, posibile numai 
în socialism și comunism.

I. Cernea nu se ocupă de 
„lucrările" numeroșilor autori 
burghezi care s-au specializat, 
de ani de zile în denaturarea 
marxismului plecînd în pri
mul rînd de la o înțelegere 
falsificată a noțiunii de în
străinare — cuprinsă în Ma
nuscrise.

O altă observație critică ce 
se poate aduce acestei cărți 
constă în aceea că nu se ține 
seama aproape deloc de bi
bliografia marxistă bogată a- 
supra lucrărilor de tinerețe 
ale lui Marx, de discuțiile și 
controversele ce se poartă de 
mulți ani, între marxiștii din 
diferite țări, asupra unor pro
bleme legate de evoluția filo
zofică a lui Marx, etapele a- 
cestei evoluții, modul în care 
trebuie interpretate scrierile 
lui Marx din perioada anali
zată.

în esență însă, cartea lui I. 
Cernea aduce un aport impor
tant, ca o primă contribuție 
romînească, la cunoașterea 
științifică a genezei marxis
mului în lucrările de tinerețe 
ale lui Marx.

AL. TĂNASE 
candidat în științe filozofice.

CITIȚI HEHE CAKȚI
iteritura de popularizare s biologiei s-a îmbogățit 
Cu una dintre cele mai inta-esante și originale 
cărți apăruta la noi în ultima vreme. Este vorba 
de cartea lui W. Rawald „PLANTA, MEDIUL ȘI 
NATURA" apărută în original la cunoscuta editură 
„Urania" din Leipzig. Traducerea din limba germa
nă a acestei lucrări a fost publicată de Editura

științifică.
Cartea lui Rawald este scrisă viu, exuberant, trăsături sub

liniate și de o ilustrație extrem de bogată și sugestivă, în care 
desenul alternează fericit cu fotografia.

Citind-o ai impresia că autorul a început prin a răspunde ce
lor mai elementare întrebări ale unui copil. O serie de capitole 
sînt chiar intitulate: „Ce este o plantă „Ce îi trebuie plantei 
pentru â trăi ?“, „Ce se întîmplă cu apa în plantă ?", „Ce în
seamnă că planta crește „Are oare planta suflet ?". Acestor 
Întrebări și multor altora .cartea le răspunde de-a lungul celor 
peste trei sute de pagini ale ei. Problemele sînt dezbătute multi
lateral, aprofundat, dar totodată cu o prospețime a imaginii 
care captivează pe cititor. Și acest din urmă lucru nu este în
totdeauna simplu. Principalele idei dezvoltate în carte: bilanțul 
de apă al plantei, bilanțul substanțelor nutritive, creșterea și 
dezvoltarea plantei, mișcările plantelor, reproducerea și eredi
tatea — prezintă destule aspecte complexe și controversate. Dar 
W. Rawald găsește întotdeauna calea nu numai spre logica, dar 
și spre imaginația cititorului, nu numai spre mintea, dar și spre 
inima lui.

Trebuie subliniat efortul autorului de a îmbina prezentarea 
aspectelor clasice âle biologiei plantei, cu aspectele care au re
zultat din cele mal noi cercetări. Cititorul află, de pildă, cum 
se desfășoară mișcarea de orientare a granulelor de clorofilă, 
este informat despre ultimele studii în domeniul acțiunii fer
menților șl a posibilității utilizării lor în diferite scopuri prac
tice, ia cunoștință de unele experiențe biologice de mare in
teres în ce privește reproducerea și ereditatea etc.

La capătul acestei pasionante călătorii în lumea plantelor, 
cititorul este familiarizat cu o problematică în mare măsură 
inedită și se simte îndemnat să cunoască mai mult, să citească 
mai mult.

„Sistemul activității 
școlii cu familia-

Autorul despre 
cartea lui

I. M. ȘTEFAN

Rod al unui experiment e- 
fectuat timp de doi ani la o 
clasă de ciclu mijlociu de la 
o școală din București, sub 
egida Institutului de științe 
pedagogice, lucrarea celor 
două cercetătoare — Luminița 
Ghivirigă și Mioara Dulfu — 
încearcă să schițeze și să fun
damenteze științific sistemul 
activității școlii cu familia.

Lucrarea dobîndește adesea 
caracterul unui jurnal de 
bord, a unei pasionante explo
rări pe meridiane ale muncii 
educative puțin străbătute de 
teorie, teritoriul dintre școală 
și familie. în părțile sale cele 
mai antrenante lucrarea pre
zintă tocmai acest caracter de 
„geografie pedagogică".

Autoarele prezintă la în
ceput o amplă și amănunțită 
secțiune a realității concrete 
privind condițiile clasei de ex
periment : elevi, părinți, colec
tiv didactic. Apreciem că ale
gerea clasei respective — din 
punct de vedere al tipicității 
acesteia, deci și a expresivită
ții experimentului — a fost 
bine efectuată.

Așa se explică interesul pe 
care îl stîmește experimentul. 
Că în urmărirea pînă la capăt 
a datelor problemei, lucrarea 
își pierde pe parcurs din cla
ritate, că există unele șovăieli 
și Omisiuni, este mai puțin im
portant. Lectura cărții este un 
prilej de confruntare între 
ceea ce facem de obicei în a- 
cest domeniu al colaborării 
școlii cu familia și ceea ce tre
buie (minimal!) făcut.

Ni se pare că esența acțiu
nii întreprinse de cuplul de 
cercetare constă tocmai în ex
perimentarea perfecționării 
diriginților, și... a specializării 
părinților ca educatori insepa
rabili în frontul comun al e- 
ducării comuniste a copiilor.

Noțiunea de sistem al mun
cii școlii cu familia, noțiune 
extrem de prețioasă, este axul 
întregii lucrări, convingător 
construit.

în lucrare se accentuează, 
întru totul meritat, necesitatea 
pregătirii pedagogice sistema
tice a părinților, se depistează 
și mijloacele de realizare a 
propagandei pedagogice în a- 
fara lectoratelor.

Nu este de loc justificată 
însă expedierea unor aspecte 
cu o mare pondere tematică : 
relația părinți — organizația 
de pionieri și relația școală — 
locul de muncă al părinților. 
Remarcăm, de asemenea, că 
schița de sistem e prea arbo
rescentă ducînd, inevitabil, la 
supraîncărcarea nu numai a 
dirigintelui dar și a părinților. 
Se observă totodată, o insufi
cientă ierarhizare valorică și 
individualizare a metodelor.

în ansamblul ei, lucrarea 
este însă merituoasă și poate 
deveni un auxiliar prețios al 
cadrelor didactice în eforturile 
lor nu numai de a lărgi activi
tatea lor cu familia dar și de 
a-i asigura un fundament 
științific.

Prof. M. SlNTIMBREANU

Pornind la scrierea cărții 
„NATURA, OMUL, ȘTIIN
ȚA ȘI RELIGIA" — de curînd 
apărută în Editura științifică 
— mi-am propus ca scop să 
demonstrez, că, în fapt, con
cepția științifică despre lume, 
natură, om și conștiința lui, 
infirmă cu totul concepția re
ligioasă în problemele res
pective. Am făcut apel la •'da
tele recente ale unei serii de 
discipline științifice ca astro
nomia, biologia, medicina, an
tropologia, psihologia și știința 
despre societate. Argumentele 
și demonstrațiile folosite, deși 
au un caracter special, duc to
tuși la concluzii generale, fi
lozofice, privind concepția 
materialist-dialectică despre 
natură, despre om.

Supunînd criticii diferite în
cercări ale reprezentanților 
religiei de a interpreta inspi
rit fideist cuceririle științelor 
susmenționate, am căutat în 
același timp să expun în linii 
mari procesul de complicare 
continuă a materiei, care tre- 
cînd prin diferite stadii, punc
te nodale, a culminat în apa
riția ființei raționale a omu
lui.

Lumea materială — ne de
monstrează știința — nu este 
o îngrămădire • haotică, in
coerentă a unor lucruri șl fe
nomene diverse întîmplătoare 
și unde numai o „rațiune su
premă divină" ar fi chemată să 
introducă ordinea și. unitatea, 
ci un sistem natural unitar, 
existent în mod etern, în care 
toate lucrurile și fenomenele

se leagă și să condiționează re
ciproc într-un fel sau altul, fi
ind guvernate de legi obiecti
ve bine determinate. Unitatea 
lumii nu constă în esența ei 
spirituală, după cum afirmă 
protagoniștii concepției reli
gioase despre lume, ci în ma
terialitatea ei. Și forma cea 
mai dezvoltată de mișcare — 
gîndirea, conștiința umană în 
jurul căreia concepția religi
oasă a țesut milenii de-a rîn
dul cele mai absurde născo
ciri — are, de asemenea, o ex
plicație materialistă, ea fiind 
o reflectare în creierul uman 
a existenței materiale a omu
lui.

Conștiința religioasă repre
zintă o formă a conștiinței so
ciale, al cărei conținut este 
oglindirea fantastică a lumii, a 
condițiilor de viață a omului. 
Această conștiință nu repre
zintă o latură indisolubilă a 
psihicului uman, după cum a- 
firmă teologii, ci doar un epi
zod în evoluția omului. Sute 
de mii de ani omul a trăit fără 
religie și va veni timpul cînd 
această formă a conștiinței so
ciale vă dispare cu totul r din 
viața tuturor oamenilor. A- 
cest lucru se va întîmplă în 
comunism cînd vor dispare cu 
desăvîrșire orice premize pen
tru menținerea unor concepții 
fantastice religioase despre 
lume.
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„Spre tabăra din pădure

Cititorul povestirii 
„Spre tabăra din pă
dure", devine din ce 
în ce mai receptiv la 
semnificațiile care iz
vorăsc fără ostentație 
din însăși esența . fe
nomenelor de viață 
înfățișate, pe măsură 
ce pătrunde în uni
versul sufletesc al 
eroilor 
univers proaspăt și 
inedit, în care gtndul 
cutezător, visul îna
ripat, se împletesc u- 
neori cu exagerarea și 
naivitatea.

Chiar de la început, 
cunoseîndu-i pe frații 
Acs, pe Dan Iriinie 
sau pe Rădăceanu Pe
tre — toți elevi la o 
școală dintr-un oraș 
ardelenesc — cititorul 
se simte părtașul unor 

\.ri de viață pe 
__ firești, pe atît 

de tonice și de grăi
toare. Ii întovărășește 
pe micii eroi la școală, 
pe ștradă, la spectaco- 
L... Vede cum, spriji- 
nindu-se unii pe alții, 
profesorii și părinții

cărții. E un

sădesc în sufletul a- 
cestor copii ai zilelor 
noastre, dragostea și 
respectul față de mun
că, conștiința datoriei, 
iubirea față de patrie 
și față de pârtii, . ' 
ritul de inițiativă și 
fantezia creatoare, cu
rajul recunoașterii 
deschise a greșelilor. 
Unul din meritele de 
seamă 
constă .. , , 
procesul educării tine
rei generații este înfă
țișat în toată com
plexitatea și dificul
tatea lui, fără a se 
ocoli aceste dificultăți 
sau a se preconiza 
soluții idilice.

Din rîndul numero
șilor educatori se 
desprinde figura avîn- 
tată a comunistului 
Orosz Bela — care 
pune întreaga lui 
energie în slujba for
mării unui tineret cu 
înalte calități fizice și 
morale. Există însă $i 
unele excepții. In vo
lum sînt înfățișați — 
uneori în linii ingro--
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ia, spi-

ale lucrării, 
în faptul că
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șate, caricaturale, alte
ori cu virulența satirei 
— părinți sau bunici 
care nu numai că nu 
înțeleg să contribuie 
la educația primită de 
copii în școală, dar îi 
opun concepții și de
prinderi 
profund dăunătoare. 
Personajele respective 
sînt creionate de 
scriitor cu vervă sati
rică, rămînînd pentru 
multă vreme în amin
tirea cititorului.

Cartea este pentru 
cititorul de toate vîr- 
stele, un drum spre 
universul sufletesc, atît 
de viu și de bogat în 
surprize, al celor mici. 
Și, totodată, prin in
termediul bătrînului 
Acs, sau al lui Orosz 
Bela, o reîntîlnire cu 
personaje din familia 
spirituală a lui Karoly- 
Bucși
roman al lui Nagy 
Istvan, 
înaltă tensiune".

retrograde,

din cunoscutul

„La cea

N. POPESCU

UROȘ TOMIN

Giovanni Verga:

„Mastro-don Gesualdo"
Ivo Cipiko :

„Păianjenii"
de cînd a 
traducere 
romanul 
Gesual- 

celui mai

Nu e mult 
apărut în 
romînească 
„Mastro-don 
do", datorat
de seamă prozator rea
list italian Giovanni 
Verga (1840-1922). Este 
vorba de a doua operă 
importantă a acestui 
romancier, publicată în 
limba noastră in vre
mea din urmă, după 
„Familia Malavoglia". 
Scrise la un scurt in
terval unul după altul, 
cele două romane ale 
lui Verga zugrăvesc si
tuația socială a Italiei 
de la mijlocul secolului 
trecut. Acțiunea lor 
este localizată în Sici
lia. Romanul „Mas
tro-don Gesualdo" 

povestea zida- 
Gesualdo care, 
muncă tenace 

izbutește să

este 
rului 
prin 
și grea, 
adune avere, devenind 
prin aceasta o partidă 
matrimonială rîvnită 
îndeosebi de familia 
Trao din același oră
șel, compusă din no
bili scăpătați. Aceștia 
izbutesc, in adevăr, ca

pînă la urmă să dea 
de soție fostului zidar 
îmbogățit pe odrasla 
lor, Bianca. Adevărata 
viață grea — de umi
liri, contrarietăți și izo
lare treptată — începe 
pentru Gesualdo în 
noua lui situație, mai 
ales după ce fiica sa 
Isabella se căsătorește 
cu ducele de Leyra,un 
orgolios și ușuratic, 
care risipește cu de
zinvoltură averea do- 
bîndită ca zestre de la 
socru. Împerecherea 
cuvîntului „mastro" 
care însemnează meș
ter — în acest caz în 
zidărie — și a cuvîn
tului „don" care se 
pune în fața unui nu
me nobil, s-ar putea 
traduce aproximativ 
prin „meșter ul-boer 
Gesualdo",

După o viață ce nu-i 
aduce nici o satisfacție 
decisivă, Gesualdo 
moare în singurătate, 
ca un ,,înfrînt“.

Viziunea eșecului fi
nal al personajului 
său principal, deno
tă realismul lucid

și profund al roman
cierului, deoarece con
dițiile sociale obiective 
sînt acelea care au dus 
la această concluzie lu
crurile ; presiunea me
diului în 
transplantat 
care pînă la 
buia să-l 
moralmente.

Romanul face parte, 
în intențiile lui Verga, 
dintr-un ciclu care în
cepea cu „Familia Ma- 
lavoglia" și pe care 
voia să-l intituleze „In- 
frinfii", îndreptîndu-și 
gîndul îndeosebi către 
lupta pentru existență 
— văzută într-o iposta
ză sau alta — a pătu
rilor populare italiene 
în epoca respectivă. 
Figura lui Gesualdo, 
realizată în mod ma
gistral artisticește, de
vine reprezentativă, — 
cu toată origina popu
lară a personajului 
central — pentru noua 
burghezie italiană din 
vremea Risogimentu- 
lui și unității, care se 
ridica treptat la supra
față, intrînd în con-

care se afla 
eroul și 

urmă tre- 
strivească

flict cu aristocrația re
trogradă, dar ajungînd 
pînă la urmă la o a- 
lianță cu această ari
stocrație. Desigur, este 
impresionant cum, zu
grăvind cariera îm
bogățitului Gesualdo, 
Verga păstrează aces
tui personaj multe tră
sături etice ale omului 
din popor, fapt care îl 
situează în afara tipo
logiei „parvenitului 
burghez, dind astfel e- 
roului său o consisten
ță umană care nu-i în
depărtează simpatia ci
titorului, 
privința, 
cum este 
rentul realist
i-au dat naștere roma
nele lui Verga (de la 
cuvîntul italian „verou, 
care însemnează ade
văr) se deosebește de 
realismul balzacian în 
al cărui centru stă fi
gura burghezului tipic.

Traducerea, deosebii 
de merituorie, a roma
nului „Mastro-don Ge 
sualdo" este semnată 
de Margareta Boeriu-
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în această 
„verismul", 
definit cu- 

căruia

După Radoje Do- 
manovic, Stevan Stre- 
mac, Branislav Nusici. 
Ivo Andric etc. un alt 
scriitor de seamă sîrb, 
Ivo Cipiko (1869— 
1923) se face cunos
cut cititorilor noștri 
prin remarcabilul său 
roman Păianjenii 
(1909), apărut recent 
în tălmăcirea Iui Geo 
Dumitrescu și Milivoi 
Gheorghievici.

Eroul lui Cipiko, se 
înrudește cu țăranul 
cunoscut în literatura 
noastră începînd cu 
N. Filimon și sfîrșind 
cu L. Rebreanu, are 
tangențe cu țăranii 
lui Turgheniev și cu 
cei ai lui Reymont.

Simplu în construc
ție, romanul Păianje
nii dezvăluie biciuind 
fără cruțare, mecanis
mul de pauperizare a 
țărănimii în societatea 
burgheză. Cămătarul 
lavo Kostici, un Kir 
Costea Chiorul mo
dern, credincios dicto
nului ; dezbină și stă- 
pînește" întrunește de 
minune trăsăturile 
speculantului cu cele

ale funcționarului bur
ghez de stat, reușind 
să ruineze un sat în
treg.

Popa Vrane este, de 
asemenea, exponentul 
tagmei de jefuitori ai 
satului și, împreună 
cu lavo Kostici îl des
poaie de bani pe ță
ran, sărbătorind bi
ruința într-un chef de 
pomină.

Deși Cipiko și-a în
gustat cîmpul de ob
servație creînd un cult 
al „moralității natu
rale" a satului, el a 
izbutit totuși să înfă-* 
țișeze figuri de țărani 
pline de veridicitate. 
Rade și Smilea- 
nici, Bojița, Mașa etc. 
sînt personaje bine 
conturate.

Desigur limitele li
teraturii realist-critice 
se fac simțite și în ro
manul Iui Ivo Cipiko, 
dar este incontestabil 
meritul scriitorului de 
a fi reușit, cum bine 
spune M. Gheorghie
vici îr. prefața volu
mului, să întrezăreas
că apariția „unei noi 
conștiințe", a unei

I
I
I 
I

! mora- 8 
înțelea-g

pozitivă, evoluția lui 8 
de la resemnare la §
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I
viața satului 

it de la sfîrșitul | 
lui 19 și începu- g

I
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popoarelor g
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dovadă 9

forme,, în?ă - rudimen
tare dar autentice, de 
protest împotriva ex
ploatării.

Rade, tînărul căruia 
autorul îi conferă o 
rară frumusețe 
lă, ajunge să î..r__
gă cauzele' mizeriei 
în care se zbate ș 
chiar dacă nu reușeș
te să găsească soluția

împotrivirea activă 
este un început care 
sugerează o nouă eta
pă în viața satului 
dalmat 
veacului __ t
tul celui de-al 20-lea.

Inițiativa lăudabilă 
de a oferi cititorilor 
noștri cele mai repre
zentative opere 
teraturile j 
vecine este întregită 
de astă dată și de 
realizarea unei tradu
ceri la un ridicat ni
vel artistic, în care 
plasticitatea și prospe
țimea limbajului lui 
Cipiko sînt o c* 
grăitoare.

I. PETRICA |
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coala medie trebuie să dea elevului a cultură generală 
pe care nu și-o poate face la universitate, deoarece 
baza cursurilor aici o constituie specializarea in, pro
fesia aleasă, iar îmbogățirea culturii generale depinde 
în mare măsură de modul in care fiecare student iși 
organizează timpul liber. De aceea, tînărul aflat pe 
băncile școlii medii trebuie să profite la maximum de

anii petrecuți aici, să manifeste un interes deosebit pentru toate 
materiile din programa școlară. '

Dar iată, studiind științele naturii — cu atenție și ‘ perseverență 
— elevul va găsi multe lucruri care să-l atragă, îl va pasiona cer-' 
cetarea lor atentă. La fel se va întâmpla însă și la matematică și 
Ia fizică, la geografie etc. Se spune că în general, pasiunile din 
școala medie hotărăsc viitoarea profesiune. Pe elev uf silitor îl pasio
nează însă toate materiile, în fiecare lecție nouă găsește ceva inte
resant, care să-l atragă. Cum să hotărască încotro să-și îndrepte 
pașii — după terminarea școlii medii? Iată o întrebare la care nu 
este deloc ușor să dai un răspuns. Totuși, o să încerc, aducînd ar
gumente din vremea cînd mă frumintau și pe mine aceleași gînduri...

Eram cu peste 40 de ani în urmă elev la Liceul Național din Iași 
(astăzi Școala medie nr. 1 „Mihail Sadoveanu"). Aveam mulți pro
fesori care știau să se facă ascultați cind era vorba de învățătură : 
la științe naturale, la limba franceză, la istorie, la geografic. Acești 
profesori desfășurau o bogată activitate științifică, făceau cercetări, 
publicau lucrări științifice. Noi cumpăram toate revistele în care 
profesorii noștri publicau articole pe teme științifice. Pasiunea pen
tru știință s-a transmis repede de la profesori la elevi. Pe atunci 
nu erau în școală cercuri științifice, unde sa avem posibilitatea de 
a discuta și alte lucruri interesante din matematică sau limba ro
mînă, fizică sau istorie — în afara celor pe care le aflam la lecții. 
Dar discuțiile pe care le aveam ■— în clasă sau în afara clasei —- 
cu profesorii — care erau apropiat i de noi — erau adevărate colocvii 
pe teme științifice; Discuțiile acelea, „științifice" ne-au apropiat 
mult de profesorii noștri, de obiectele pe care le predau. îmi amin
tesc și acum: îmi plăceau deopotrivă toate materiile, și mă stră
duiam să învăț la fel de bine la toate.

Dar în clasa a Vl-a am „descoperit biologia". Felul.de a preda al 
profesorului, lucrurile noi pe care le aflam m-au atras. Pasiunea 
pentru această nouă materie m-a apropiat de un grup de elevi din 
clasa noastră cu care pînă atunci nu fusesem prieten. Profesorul 
nostru de științe naturale tocmai publicase un articol despre evo
luția omului în una din revistele vremii'. Ni s-a părut foarte intere
sant. Hotărîsem împreună cu noii mei prieteni să „continuăm cerce
tările profesorului nostru". De la profesorul de franceză, care era 
foarte apropiat de noi și care avea o bibliotecă bogată, am împru
mutat cărți în care 9e trata — firește, în limitele concepției de 
atunci — problema apariției și evoluției omului. Marc lucru n-am 
înțeles din ele. Dar a încolțit în noi.— citindu-le — ideea că lu
mea este cil totul altfel decit o prezenta „Vechiul testament" și 
profesorul de religieț pe atunci studiam obligatoriu religia in școală).- 
Și luîndu-ne, „inima în dinți" am provocat o discuție, cu profesorul 
de științe naturale. El ne-a explicat multe lucruri .noi și interesante 
despre evoluția vieții pe pămint, ne-a recomandat cărți de popii-' 
larizare a științei scrise pe înțelesul nostru. Se născuse 'în noi o 
vădită curiozitate de a cunoaște, de a afla cît mai multe lucruri din 
acest domeniu al științei.Am citit și, alte cărți, care ne-au ridicat 
alte probleme, au urmat din nou zile întregi de frământări și cău
tări. Profesia mea era de-acum hotărîtă.. Au trecut de atunci mai 
billC de 40 de ani. N-am părăsit însă vechea mea pasiune. Și astăzi 
am aceeași preocupare: studierea atentă, acum de pe poziții mate
rialiste, a științei vlefii, , >

Iată, așa dar, dragi elevi care este sfatul meu. Spuneam că atunci 
cînd studiați cu rîvnă, că" seriozitate la toate materiile, este- firesc să 
vă placă toate materiile. Este și necesar, în același timp, să învă
țați foarte bine la toate materiile. Dar veți observa că una dintre- 
aceste materii, sau un grup de materii înrudite, vă atrage mai mult- 
decit toate celelalte, pentru această materie aveți aptitudini, încli
nații. In funșție de aceste aptitudini și înclinații voi vă'înscrieți 
la cercurile pe materii, tinde profesorii vă îndrumă lectura suplimen
tară in ramura care vă pasionează, vă inițiază in munca de cerce
tare științifică.’ Confider'îSUn funcție de această pasiune, dc apli* 
tudinile și înclinațiile voastre să vă stabiliți și asupra viitoarei pro
fesiuni. Numai așa veți putea realiza ceva folositor.

u împlinisem încă 15 ani cînd mi-am ales pro
fesiunea.

Eram elev la liceul de băieți din Bacău. Aveam 
profesor de matematică pe un politician al 
vremii (prin anul 1927), un om despre care 
nu-mi face plăcere să vorbesc. Mereu „ocupat”, 
cred că și slab pregătit, n-a reușit să ne dez

văluie „secretul” acestei științe complexe — matematica. 
Erau însă în liceu și pedagogi adevărați, dascăli care își 
iubeau profesiunea și ne iubeau și pe noi, elevii. Ion Po
pescu, la limba și literatura romînă, Densușeanu la geogra
fie, Gh. Damian la limba franceză etc. Aceștia puneau multă 
pasiune în predarea lecțiilor, căutau să ne determine să 
înțelegem bine obiectul pe care-1 predau, să-l îndrăgim. 
Adeseori, la lecțiile de limbii și literatura romînă, geografie 
sau franceză, îi auzeam pe Ion Popescu, pe Densușeanu sau 
pe Damian spunîndu-ne : „Măi băieți, cu anii aceștia n-o 
să vă mai întîlniți niciodată. Folosiți-i din plin. Pregătiți-vă 
foarte bine pentru fiecare lecție, pentru fiecare materie. 
Citiți literatură (dar nu orice fel de literatură ; s-au scris 
atîtea opere de valoare, îneît e păcat să vă pierdeți timpul 
cu fleacuri: romane polițiste, bulevardiere etc.). Rezolvați 
probleme de fizică, cît de multe, faceți experiențe la chimie, 
învățați și o limbă străină, chiar două — o să vă folosească. 
Dar, mai ales, căutați să aflați „secretul” matematicii. Orice 
veți deveni în viață, matematică trebuie să știți. Matematica 
vă dezvoltă gîndirea logică, vă dezvoltă puterea de judecată, 
raționamentul...”

Am ascultat și am urmat sfaturile dascălilor noștri. Dar la 
matematică ne era greu, nu aveam o bază solidă datorită in
suficientelor cunoștințe pe care le primeam de la profesorul 
cu veleități de politician amintit la început. Am hotărît, însă, 
împreună cu cîțiva colegi, să învățăm singuri. Recunosc, n-a 
fost prea ușor. Dar am muncit mult, ne-am procurat cărți, 
ne-am abonat la revista „Matematică”, rezolvam zilnic zeci 
de probleme. Și, cu fiecare succes, creștea și dragostea, pa
siunea pentru matematică. Pe mine mă atrăgeau îndeosebi 
aplicațiile practice ale matematicii. în clasa a V-a hotărîrea 
era luată : „Voi urma politehnica !“

Mai întîi, însă, trebuia să stăpînesc bine matematica. Și 
nu numai matematica. De aceea mă pregăteam bine la toate 
materiile. Devenisem un colaborator activ al revistei „Mate
matica”. împreună cu un alt coleg sărac, Romeo Rășcanu,
— și cu cîți alții — am descoperit „voluptatea" de a rezolva 
probleme, de a face lucrări, referate asupra materialelor 
consultate. Și erau mulți dintre colegii mei dotați cu capa
cități excepționale.

De multe ori îmi amintesc cu amărăciune cîți dintre elevii 
acela inimoși, pasionați, deosebit de capabili și înzestrați, 
s-ar fi remarcat azi ca oameni de știință. Dar pe atunci nu 
decideau. în ultimă instanță, cunoștințele, ci posibilitățile 
materiale. Mulți dintre colegii și prietenii mei nu au putut 
ajunge — datorită privațiunilor materiale de tot felul — nici 
măcar în pragul unui institut. Nici’ eu nu am putut să urmez 
imediat, așa cum hotărîsem. politehnica. Tatăl meu, acar în 
gara Bacău, nu avea posibilitatea să plătească taxele mari 
de la institut.

Toate acestea sînt acum amintiri, pe care vi le povestim 
noi, cei în vîrstă. Voi, elevii de azi, aveți însă toate condi
țiile — școli noi, profesori bine pregătiți, manuale, burse — 
și o îndatorire de seamă : să învățați. Acesta este și sfatul 
meat s-să. învățșți, să învățați foarte bine laș toatife'obiectele. 
SăiVă .âdpriiadeți să studiați singuri, să ^geialțy la profesori, 
la colegi pentru lămurirea unor lucruri, pe care nu Ie în
țelegeți, numai după ce ați încercat de zeci de ori să le în
țelegeți, să le deslușiți singuri.

Iar dacă. v-ați hotărît să deveniți ingineri, profesori sau 
medici, geologi, specialiști în oricare alte domenii ale știin
ței și culturii — să nu considerați că începeți din școala 
medie specializarea pentru viitoarea profesiune. Școala 
medie trebuie să vă ofere temeinice cunoștințe multilaterale
— de fizică, matematică, literatură, limbi străine, geografie, 
științele naturale ele. — cunoștințe care să vă dezvolte 
orizontul științific și cultural, să vă ușureze în anii studen
ției'și apoi, mai tîrziu, în producție, specializarea, formarea 
profesională. Iată de ce este necesar să învățați foarte bine 
la toate materiile.

In sala de lectură a căminului 
Institutului pedagogic de 3 ani 

din Suceava.
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Concerte

educative
Peste 800 de tineri din Cluj —

■ muncitori, studenți, elevi — și-au 
făcut un obicei de a audia în 
fiecare duminică, dimineață con
certele educative organizate de Fi
larmonica de Stat din localitate 
Interesul deosebit pentru această 
formă de - educație muzicală i-a 
făcut să se înscrie printre cei a- 
proape 1 300 de abonați perma- 
nenți la concertele filarmonicii.

Sistemul de asigurare a locu
rilor la spectacole pe bază de a- 
bonament este practicat și la ce
lelalte instituții de artă din oraș 
și regiune. în actuala stagiune, 0- 
perele de stat romînă și maghia
ră, Filarmonica de Stat, cele trei 
teatre din Cluj și Teatrul de Stat 
din Turda au înregistrg^'^esfc 
26 400 de abonați permanenți, cu 
aproape 7 000 mai mulți decit în 
stagiunea precedentă.
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ireori titlurile co
respund 
tutui și 
ales — 
filmului 
„SurisuT
Saizescu (tânăr re- 

a debutat strălucit 
cu ecranizarea schi-

conțin u-
— mai 

tonalității 
respectiv.
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In curind pe 
micul ecran
Studioul dc televiziune Bucu

rești pregătește în acest an noi 
filme specifice micului ecran. Te
lespectatorii vor viziona în curînd 
un documentar despre complexul 
avicol Crevedia, după un scena
riu de Eleonora Chelbașu, și un 
alt documentar intitulat „Ilustra
te din Bucegi” — o invitație la 
drumeție în decorul feeric al Car- 
paților — al cărui scenariu îl 
semnează Mircea Gherghinescu.

Se mai află în lucru o ecrani
zare după nuvela „Oameni săr
mani" de Dostoievski, montată 
în acest an și în Studioul de te
leviziune București, avînd ca in- 
terpreți pe Leopoldina Bălănuță și 
Constantin Rauțchi. Scenariul și 
regia sînt semnate de Ion Barna. 
Dc asemenea se pregătește un 
scurt metraj, în regia lui Valeriu 
Lazarov, intitulat „Claviatura", 
în care vor evolua balerinii Elena 
Dacian, Adina Daneș, Gabriel 
Popescu și Stere Popescu.

(Agerpres)
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Ansamblul „Rapsodia romînă" se pregătește pentru un nou turneu peste hotare.

gizor care 
în comedie 
ței lui Arghezi „Doi vecini'') 
anunță și menține impresia 
generală tonică ele voioșie, în
suflețire, pe care ți-o lasă noul 
său film; Preocuparea grupu
lui de tineri creatori de-a 
inaugura un comic nou, de 
factură populară într-un sec
tor tematic pînă acum nedrep
tățit, reprezintă un punct de 
cinste și un cîștig real pentru 
cinematografia noastră. Cîștig 
ce-; trebuie cit mai serios fruc
tificat.

Scenariul a pornit de la o 
nuvelă a lui D. R. Popescu, 
„Pădurea". Talentatul prozator 
a înțeles încă de la prima sa 
întîlnire cu „specificul cine- 
matograific“ particularitățile 
genului și s-a străduit, îm
preună cu regizorul, să recon
struiască, să recroiască poves
tirea literară pentru film'-’ îni- 
bogățind-o cu semnificații 
noi. Modificarea finalului 
pune în evidență și mai preg
nant incompatibilitatea men
talității mărunte, individualis
te, cu concepția evoluată a 
unui sat întreg, colectivizat, 
astfel îneît eroul e adus, firesc 
(în nuvelă rămînea singur) pe 
drumul pe care au pornit-o, 
mai de mult, toți ai lui. Întâm
plările lui Făniță, care vrea să 
se îmbogățească prin tot felul 
de năstrușnice negoțuri parti
culare, apar în zilele noastre 
cu atît mai ridicole, cu cît tî
nărul țăran ce refuză cu încă- 
pățînare copilărească să intre 
în gospodăria colectivă și-ar 
putea creea, foarte ușor, mun
cind alături de ai lui, condiții 
materiale foarte bune. întoar
cerea, pe care Făniță și-o do
rește cit mai spectaculoasă — 
intră în sat, afișînd aerul de 
proprietar, în căruța prevăzută 
pitoresc și cu o umbreluță ro
șie — izbutește doar să stâr
nească ilaritatea generală prin 
anacronismul, veleitarismul ei- 
Satul e străbătut (poate cam 
ostentativ) de biciclete și mo
tociclete moderne; „senzația" 
(dar în sens invers decit cel 
scontat de ambițiosul perso
naj) o stârnește pitorescul mă
găruș legat de căruța eroului. 
Iată așadar, intuit și ex
plorat cu vervă, un veridic 
raport de forțe al satului con
temporan într-o comedie care 
își propune mai mult decit o 
simplă istorisire amuzantă din

viața rurală de astăzi. Ea ur
mărește (și îi felicităm pentru 
această realizare atît pe sce
narist, regizor cît și pe inter
pretul rolului principal, Seba
stian Papaiani) să creeze un 
autentic personaj comic popu
lar.

Nici un alt film rominesc 
pînă la „Suristil” n-a realizat

0 substanță 
pentru 

combaterea 
lupilor

Colectivul laboratorului de to
xicologie din cadrul Institutului 
de cercetări pentru economia fo
restieră a realizat o nouă sub
stanță pentru combaterea lupilor 
— „Lutoxul". Fiola cu otravă, 
pusă în momeală, cauzează moar
tea răpitorului intr-un timp ex
trem de scurt. Prezintă interes 
faptul că specialiștii au stabilit 
și un antidot pentru a fi între
buințat în cazul cînd capcanele 
destinate lupilor ar atrage alte a- 
nimalc.

In același laborator a fost defi
nitivat un produs chimic pentru 
protecția pepinierelor silvice. Di
fuzat cu aparatele de stropit obiș
nuite, acesta îndepărtează iepurii 
și căprioarele din plantațiile ti
nere fără a fi otrăvitor nici pen
tru plante și nici pentru animale.

„Deratalul", altă substanță chi
mică realizată aici, este deosebit 
de eficient și dc ieftină. Cu o 
cantitate obținută la un preț de 
numai 2 lei pot fi distruși circa 
5 000 de șoareci și șobolani.
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Spectacol 
dedicat fruntașilor

La Zărncști a avut Ioc zilele a- 
cestea un spectacol dedicat frun
tașilor în întrecerea socialistă dc 
la Fabrica dc hîrtie și celuloză 
din localitate cu piesa „Mama 
face ordine“ de Nagy Istvan, pre
zentat de artiștii amatori de ia 
Casa de cultură din Brașov. Spec
tatorii au aplaudat îndelung artiș
tii brașoveni și îndeosebi pe tînă- 
ra artistă amatoare Magda Adler, 
care a interpretat rolul principal. 
Magda Adler a lucrat pînă nu de 
mult ca muncitoare la o uzina 
metalurgică. De aici a fost trimi
să să urmeze cursurile școlii de 
proiectanți din cadrul grupului 
școlar „Steagul roșu". Tînăra e- 
levă a terminat nu de mult și 
școala populară de artă, iar apoi 
a fost primită ca artistă la Casa 
de cultură din Brașov.

Asemenea acestei tinere își des
fășoară activitatea în timpul' li
ber, în cadrul celor aproape 2iooo 
formații de artiști amatori din re
giune, mai mult de 50 000 mun
ci tori, ingineri, tehnicieni, colecti
viști, profesori, medici.

în numeroase sate, aproape toți 
locuitorii sînt artiști amatori. Flu- 
ierașii din Sadu, corurile din Ocna 
Sibiului și Alămor, formația co
regrafică a colectiviștilor din Dăi- 
șoara, de pilda, sînt renumite a- 
tîC în regiune, cît și în țară, pen
tru măiestria lor în interpretarea 
cîntecelor populare și a suitelor 
de dansuri cu specific local.

autenticitate — chiar atunci 
cind e amendat de autori, pen
tru ambiția lui puerilă și ana
cronică. In schimb Liorica, fa
milia lui Făniță, satul oferă 
uri peisaj uman prea puțin 
individualizat, cu excepția 
amuzantului Ghiță, creionat 
cu hazul obișnuit al popularu
lui actor Dem Radulescu. Ră
mîne. de asemenea, în final 
impresia că soluția în rezolva
rea conflictului eroului CU sins 
însuși și cu ceilalți e exteri
oară. Făniță se hotărăște să 
intre în gospodăria colectivă 
numai cind simte că își poate 
pierde logodnica. Desigur, ar
gumentul sentimental poate

surîs

în plină vară
mai bine studiul unui carac
ter autohton cu mijloacele 
comediei. Făniță e un țăran 
autentic, prizonierul ogrăzii 
lui, tratat de autori cu zîmbet 
indulgent pentru că altele sînt 
condițiile sociale și morale în 
care se manifestă meteahna lui. 
Individualismul țărănesc care 
pînă mai ieri stîrnea puter
nice conflicte dramatice, este 
privit de țăranii colectiviști 
care au ajuns la o treaptă su
perioară a înțelegerii cu ironie 
și umor. Dacă în interesanta 
relație a lui Făniță cu satul, 
autorii și-ar fi concentrat aten
ția și spre o individualizare 
mai pregnantă a colectivității, 
valoarea filmului ar fi sporit 
substanțial. Așa, reușita gravi
tează mai ales în jurul perso
najului principal. E mult în- 
tr-o direcție și prea puțin în- 
tr-alta. Făniță, căruia verva 
regizorală și talentul excelen
tului actor de comedie S. Pa- 
paiani îi dă viață cu un firesc 
și o grație inimitabile, cîștigă 
simpatia spectatorului — prin

DIN ÎNDEMNUL CONȘTIINȚEI SOCIALISTE"
Sînt scrisori sosite din multe 

colțuri ale țării, aducînd fie
care ► un nume, un profil, un 
chip luminos, al tovarășului 
lîngă care lucrează corespon
dentul, al omului zilelor noas
tre cunoscut într-o împrejurare 
deosebită. Prin înlănțuirea de 
imagini a celor relatate obținem 
filmul unei generații.

Iată-Lpe inginerul agronom 
Ion Manta sosit în comuna 
Cornet-Cricov, raionul Telea- 
jen, în vara anului 1962. Cores
pondentul nostru, Vasile 
Enescu, l-a cunoscut încă 
primele zile în procesul de 
muncă, 
imagine 
tînărul inginer, cu ajutorul co
lectiviștilor din comună care 
îl apreciază în chip deosebit. 
Cum de a reușit tînărul nostru 
să se impună într-un timp atît 
de scurt ?... Fapt hotărîtor, ne 
scrie corespondentul, a fost și 
este dragostea sa față de gos
podărie și de sat. Cîmpurile 
de cultură, fermele, catedra de 
învățătură au devenit, practic, 
locul Iui de muncă, pasiunea 
lui de fiecare zi. Brigadierul 
de cîmp Gheorghe Negulescu 
povestește astfel cum i-a aju
tat inginerul pe colectiviști să 
traducă în viață sfaturile agro
tehnice, învățîndu-i ciim să 
cultive științiii'c' pămîntul și să

C.
din

reușind să-și facă o 
concludentă despre

obțină producții mari la hec
tar. Gheorghe Iancu, brigadier 
în sectorul zootehnic, poves
tește la rîndu-i cum i-a instruit - 
inginerul pe colectiviștii de la 
ferme, învățîndu-i cum să în
grijească și să furajeze anima
lele, cum să facă din produsele 
fermelor un izvor stabil de 
venituri pentru gospodăria co
lectivă. Tot el a organizat via 
și livada gospodăriei. Datorită 
muncii, priceperii, pasiunii lui 
profesionale, Ion Manta, tînă
rul inginer de la Cornet-Cricov 
a fost primit direct în rîndurile

tînăra doctoriță e anunțată că 
în satul vecin, Obogeni, se află 
un copil grav, bolnav. Aleargă 

■ acolo, cu toate cele necesare 
unui prim ajutor. Dar pentru 
un copil de șapte luni o 
bronhopneumonie poale să fie 
fatală. Nu e fimp .de trimis 
bolnavul la spital, fiecare oră 
e prețioasă. Liniștind părinții, 
tînăra doctoriță se apucă de 
lucru. Rămîne o zi la căpătîiul 
bolnavului, administrîndu-i me
dicamente și îngrijindu-1 direct, 
pînă cînd reușește să-l scoată 
din zona pericolului, după o

bolnava. O zi din viața unui 
tînăr medic dintr-un sat al 
nostru, o zi definitorie pentru 
o conștiință și un destin !

Iată acum și o secvență din 
filmul activității unui tînăr 
profesor. Este vorba despre tov. 
Petre Dumitru, dintr-un sat de 
pe Valea Someșului, raionul 
Dej, prezentat de unul din co
legii săi, din același sat. Despre 
munca lui vorbesc și mai bine 
cunoștințele elevilor pe care-i 
pregătește, cunoștințele elevilor 
colectiviști de la cursurile 
agrozootehnice. Științele natu-

vizitele la gospodăria: colectivă, 
urmărirea vieții și a procesu
lui de muncă din gospodărie, 
toate acestea consolidează cu
noștințele teoretice ‘ale elevilor, 
pregătindu-i ca viitori colecti
viști: Din inițiativa lui, copiii 
au plantat arbori pe aprbape 
2 km de șosea. în vremea 
toamnei și a iernii, tînărul 
profesor conduce și un cerc de 
învățămînt 
tr-un sat 
ceață, pe 
cu aceeași

agrozootehnic în- 
vecin. Pe frig, pe 
viscol, el e prezent 
punctualitate și la

OMUL CU ȘTIINȚA
membrilor de partid, iar adu
narea generală a colectiviștilor 
l-a ales, chiar în această iarnă 
președinte al 
lective.

Un medic: 
repartizată în
Urși, raionul Rîmnicu Vîlcea. 
Din filmul activității pasionate 
a acestei tinere doctorițe, co
respondentul nostru, tov. Nico- 
lae Cuteci, extrage numai o 
secvență, petrecută în decurs 
de cîteva zile și nopți. în zori,

gospodăriei co-

Floarea Statie, 
circumscripția

luptă înverșunată. Reîntoarsă 
la dispensar, tînăra este din 
11QU solicitată urgent. E nevoie 
să alerge într-un alt 
circumscripției, unde 
și-a fracturat un braț, 
tă, dar intervenția și 
ei nu pot întîrzia. Tînăra doc
toriță dă accidentatei primele 
ajutoare,, îi calmează durerile, 
solicită salvarea spitalului ra
ional, după care, fără o clipă 
de odihnă, mai parcurge încă 
un drum de 30 km, însoțind

colț al 
cineva 

E obosi- 
aju torul

rii îl pasionează în chip deose
bit pe tînărul profesor, iar din 
împărtășirea lor, din instruirea 
temeinică 
domeniu 
de viață.
chip fericit munca la catedră 
cu actiyitatea practică a ele
vilor, organizînd-o astfel, îneît 

. fiecare lecție să se fixeze te
meinic în mintea copiilor și să 
le deschidă noi orizonturi. Lec
țiile practice la răsadnița expe
rimentală sau pe lotul școlar,

a elevilor în acest 
el și-a făcut un țel 
El știe să îmbine în

unde îl 
de colectiviști, 

muncă 
neprecupețită,

această nouă catedră, 
așteaptă zeci 
Pentru toată această 
pasionată și 
prof. Petre Dumitru a fost pri
mit în rîndul comuniștilor, fără 
stagiu de . candidat de partid.

în filmul activității acestui 
tînăr intelectual de la sat se 
cuprind noi secvențe, chipul 
lui se întîlnește cu alte chi
puri, iar aceste chipuri compun 
o generație. Iată-1 pe tînărul 
medic veterinar Lazăr Ropceanu

care lucrează do cîțiva ani în- 
tr-o circumscripție din regiunea 
Hunedoara, ajutînd colectiviș
tii să obțină producții tot mai 
bune în sectorul creșterii ani
malelor. Iat-o pe tînăra profe
soară Elena Tănase, din comu
na Băltița, raionul Ploiești, 
străduindu-se să facă din elevii 
ei niște matematicieni pri- 
cepuți, ridieîndu-i pe cei mai 
slabi la nivelul celor buni. 
Iat-o pe doctorița Steluța Roș
ea, muncind într-un sat înde
părtat din Deltă, apărînd sănă
tatea oamenilor și bucuriile lor. 
Scrisorile primite de la cores
pondenții noștri aduc în acest 
film imagini, fapte, chipuri de 
pe tot cuprinsul țării. E greu să 
selectezi, din această proiecție 
dinamică de imagini, fapta cea 
mai caracteristică pentru un 
om, cînd toate datele duc la 
crearea profilului unei genera
ții — noua generație de intelec
tuali a satului. în acest profil 
general — așa cum se desprin
de și din scrisorile citate mai 
sus — transpare notată cu mîn- 
drie și legitimă bucurie de co
respondenții noștri geneza 
faptelor eroilor scrisorilor, iz
vorul lor aflat în îndemnul 
conștiinței socialiste.

PAUL ANGHEL

cîntări și el. Adus îu spre fi
nal, după suita de peripeții — 
învățăminte, poate reprezenta 
chiar „picătura ce umple pa
harul". Erau însă suficiente 
argumentele — prea evidente 
— de pe parcurs, ce puteau fi 
adîncite, completate prin pro
funzime.

în dorința sa de a aprofunda 
psihologia eroului principal 
regizorul i-a neglijat pe cei
lalți interpreți. S-a mizat, de 
pildă, firesc, pe zîmbetul foto
genic al interpretei Lioricăi 
dar nu s-a lucrat suficient în 
direcția sublinierii trăsăturilor 
interioare ale personajului care 
să-i ofere interpretei, Florina 
Luican, mai multe posibilități 
in acest debut. Actori cu mai 
multă experiență în film (Dra
ga Olteanu, Matei Alexandru, 
George Constantin) fac aici o 
figurație, cel mai aclesea 0- 
norabilă. „Un surîs în plină 
vară“, compensează, din feri
cire această lipsă prin ambian
ța naturală a filmului, exteri
oarele simple, necăutate, pfîh 
peisajul oltenesc, inteligent 
puse în valoare, cu o eleganță 
ce împlinește armonia fizicului 
și spiritului tinerilor prota
goniști. Chiar dacă idila lui 
Făniță și a Lioricăi se consu
mă din punct de vedere dra
maturgie oarecum „idilic", ea 
cîștigă pe ecran din autentici
tatea, deloc neglijabilă, a ca
drului.

Este un film care cucerește 
publicul prin tinerețea și lu
minozitatea lui, deschizînd 
perspective îmbucurătoare co
mediei inspirate din actuali
tate.

ALICE MĂNOIU

Fuaiîculare
de marc

randament
Recent, în parchetele Valea Pla

iului, Șuincuiuș și altele ale între
prinderii forestiere Bciuș au fost 
instalate funiculăre noi dc mare 
randament. Punerea lor în func
țiune aduce o economie anuală 
la operațiile de scos-apropiat în 
valoare dc 160 000 lei.

Exploatările forestiere aparți- 
nînd trustului Crișana au fost 
dotate, de asemenea, luna aceasta 
cu încă 48 fierăstraie mecanice, 
cu 25 dispozitive cu cablu nece
sare mecanizării lucrărilor de în
cărcat vagoane de calc ferată, cu 
numeroase prese de balotat crăci 
și cu funiculăre de tip mic.

Felul.de


de ieri

In perioada practicii Foto : I. CUCU

Avansuri bănești 
în fiecare lună

D. LAURENȚIU 
corespondent voluntar

Brigada științifică 
răspunde

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

Prin dezvoltarea unor im
portante sectoare de produc
ție, gospodăriile colective din 
raionul F etești, regiunea 
București, au reușit să obțină 
venituri bănești pe tot par
cursul anului. Iată de ce, sub 
îndrumarea organizațiilor de 
partid, consiliile de conducere 
din toate gospodăriile colecti
ve din raion au hotărît ca să 
acorde colectiviștilor avansuri 
bănești în -fiecare lună. Con
form acestei hotărîri pe luna 
februarie a anului în curs, de 
exemplu, gospodăria colectivă 
din Săveni a împărțit membri
lor săi suma de 49 800 lei, cea 
din Luciu 38 885 lei, cea din 
Gîldău 27 064 lei. Sume impor
tante au fost distribuite la 
ziua-muncă și în gospodăriile 
colective din Cocargeaua, Fă- 
căieni și altele. Acest sistem 
sporește interesul colectiviști
lor față de muncă, contribuie 
la ridicarea nivelului lor de 
trai.

Brigada științifică alcătuită 
din cadre didactice de la 
Școala medie din comuna Po
pești, raionul Marghita, a vi
zitat pînă în prezent comunele 
Voivozi, Cuzav, Ciutelec, Der- 
na și altele. La întrebările 
privind evoluția omului, noile 
descoperiri tehnice, cele mai 
eficiente metode agrozootehni
ce, explorarea spațiului cos
mic, dezarmarea generală și 
totală etc, membrii brigăzii 
au răspuns pe înțelesul colec
tiviștilor folosind bogate date 
informative.

Brigada științifică a fost în
soțită și de brigada artistică 
a școlii noastre alcătuită din 
elevi ai claselor a VIII-a și a 
IX-a care a prezentat un pro
gram bogat, inspirat din viața 
nouă a satului.

ANA PINTIUTĂ 
elevă

în curînd va veni primăvara 
și mecanizatorii își vor începe 
lucrările. La S.M.T. Corabia 
se lucrează intens la termina
rea reparațiilor celor 270 trac
toare 0 806, mașini agricole.

.Elevii,(Claselgr. (LylX-a și a 
X-a de la Școala medie nr. 1 
Corabia, care fac practică în 
stațiune, participă- sub îndru
marea profesorului-maistru 
Budurea Valentin la repara
rea și revizuirea mașinilor a- 
gricole. S-au format grupe de 
3—4 elevi care lucrează în di
ferite secții ale stațiunii, apli- 
cînd în practică cunoștințele 
învățat? la cfyașă.

îti' mod deosebit £-au evi
dențiat elevii Dușoveanu Cor
nelia, Miorița Elena, Stroe 
Carmen, Felicu Maria, frun
tași și la învățătură.

OCHEA AVACUM 
corespondent voluntar

Concurs cu temă
într-una din zilele trecute, 

în sala clubului IPROFIL 
„Republica" din Sibiu nume
roși tineri au asistat la un in
teresant concurs „Cine știe 
meserie, cîștigă". Concurenți : 
elevi de la Centrul școlar fo
restier și muncitori din fabri
că. Examinator: inginerul 
Mailat Gheorghe.

Cei mai buni s-au dovedit 
a fi elevul Munteanu Ion de 
la Centrul școlar forestier și 
muncitorii tîmplari Mitea E- 
mil și Moga Ion, cărora le-au 
fost distribuite premii în obiec
te. Concursul a fost urmat de 
o reuniune tovărășească.

C. PÎRCALĂBOIU 
funcționar

In laborator

îmbunătățirea calității 
laminatelor

• î iw(j> dil <iU F
(Urmare din pag. I) 

sută 
; era 

an 
ta- 
ca- 

la

sebită atenție a fost acorda
tă de colectivul de muncitori, 
tehnicieni și ingineri de la a- 
ceastă întreprindere calității 
produselor. Organizația U.T.M. 
a mobilizat mai activ tinere
tul alături de ceilalți munci
tori la reducerea' -pfiiobentului 
de rebuturi șT decîăsâfe. Ast-:; 
fel, pe 1963 s-a realizat pe 
uzină un procent de 0,75 la 
sută față de 1 la sută procent 
admis în condițiile în care 
producția de tablă în 1963 a 
crescut cu 15,1 la sută față de
1962. Numai în trimestrul IV 
al anului trecut calitatea I de 
tablă a fost de 97,7 la J 
față de 97,1 la sută cît 
planificat pe întregul
1963. De asemenea, la 
bla cositorită procentul 
lității I a crescut de 
trimestru la trimestru, rea- 
lizîndu-se în trimestrul IV un 
procent de 88,3 la sută față 
de 85 la sută planificat anual. 
O, activitate susținută a des
fășurat colectivul de aici șl în 
direcția reducerii consumuri
lor specifice, condiție esenția
lă pentru reducerea prețului 
de cost al produselor. Bună
oară, la cilindrii de fontă pen
tru cajele duo consumul spe
cific a fost redus cu 0,56 kg 

pe tonă, reprezehtînd o eco
nomie valorică de 473 000 lei, 
la cilindrii mijlocii de fontă 
consumul a fost redus cu două 
kg pe tona de tablă cu o eco
nomie anuală de 1 161 000 lei, 
iar la cilindrii de oțel reduce
rea este de 0,9 kg pe tonă, re- 
prezentînd o economie de 
496 000 lei. în fruntea reduce
rii acestor consumuri se află 
colectivul laminorului 2 (are 
1 095 000 lei economii la ci
lindrii).

în aceste zile întrecerea so
cialistă a căpătat un avînt și 
■mai mare. Pe perioada care a 
trecut din acest an au fost 
date peste plan 500 tone de 
tablă. Indicele de calitate a 
crescut cu 3,6 la sută față de 
realizările anului 1963, obți- 
nîndu-se totodată, importan
te economii prin reducerea 
consumului specific la platină 
și zinc pe tona de tablă lami
nată. La aceste rezultate, o 
contribuție importantă și-au 
adus-o
Moghior, 
Dumitru 
Dumitru
Vlăsceanu, 
Burada, tinerii 
vuia, Petre Cociug, 
Cosor, 
alții.

maiștrii Alexandru 
Alexandru Caranfil, 
Tanu, laminoriștii 
Furtună, Dumitru 

lăcătușul Mihai 
Palade Tan- 

Emanoil
Maria Pădurarii și

Intr-un articol pu
blicat în ziarul.

nostru din 5 fe
bruarie a.c. la ru
brica „Calitatea a- 
cestui produs poa
te fi îmbunătăți

tă" era criticată calitatea unor 
pietre de polizor fabricate la 
întreprinderea „Carbochim" 
din Cluj. în răspunsul primit 
sînt prezentate o serie de mă
suri pe care conducerea între
prinderii le-a luat pentru re
medierea acestei situații.

„Problema îmbunătățirii 
permanente a calității produ
selor noastre — se arată în 
răspunsul primit la redacție — 
a stat și stă în continuare în 
atenția colectivului nostru. 
Măsurile luate în cursul anu
lui trecut în această privință 
au dus la eliminarea în mare 
măsură, a deficiențelor, la pie
trele de polizor. Cu toate a- 
cestea mai sînt cazuri, cum 
just a fost sesizat în articolul 
apărut în ziar, cînd unele pie
tre de polizor au duritate ne
uniformă, ceea ce influențează 
în -mod negativ comportarea 
acestor produse în exploatare. 
Aceste deficiențe derivă și din 
faptul că determinarea gradu
lui de duritate a pieselor de 
polizor în întreprinderea noas
tră se efectuează încă manual, 
ceea ce face ca aceste deter
minări să fie susceptibile de 
erori. (Cu toate insistențele pe 
lîngă ministerul tutelar de a fi 
înzestrați cu astfel de aparate, 
cererii noastre nu i s-a dat 
încă curs).

O altă deficiență semnalată 
just în ziar se referea la uzuraînsușirea noilor tehnologii

(Urmare din pag. I) 

cu succes procedeul de tratare a 
topiturii cu oxigen în timpul fier
berii, obținînd șarje rapide de ca
litate superioară Prin aceasta 
timpul de elaborare a șarjelor s-a 
redus cu peste 15 la sută. Și 
exemplele pot continua.

In uzina noastră, s-a încetățenit 
practica de a sc ține anual se
siuni tehnico-științifice, în care 
numeroși ingineri și tehnicieni ex
pun studiile și cercetările efec
tuate, legate în special de rezol
varea problemelor celor mai im
portante ale producției. Anul tre
cut, cadrele tehnice din uzină 
și-au concentrat atenția asupra 
studierii și experimentării noilor 
procedee de sudare. Rezultatele 
obținute au stat la baza întocmi
rii unor referate valoroase care 
au fost prezentate la sesiunea 
tehnico-științifică pe tema „Teh
nica sudării". Trecerea de la sta
diul experimental la aplicarea 
practică în producție a noilor me
tode studiate, a dus atît la crește
rea volumului și calității sudurii 
automate și semiautomate, cît și 
la introducerea unor procedee noi: 
sudarea în baie de zgură și su

Aspect din centrul orașului Tg. Mureș. FotO : N. STELOR1AN

prematură, a unor pietre de 
polizor din grupa celor fabri
cate din electroco rin donul nor
mal de granulații 80—125. Noi 
am inclus în planul serviciului 
de cercetări al întreprinderii 
studierea complexă a procesu
lui tehnologic de fabricare a 
electrocorindonului, lucrare 
care este acum în curs de re
zolvare. în urma articolului 
apărut în ziar, conducerea în
treprinderii a luat măsuri ca 
un grup de tehnologi ai secției

Calitatea acestui produs 

poate fi îmbunătățită

pietre de polizor să lucreze la 
adoptarea unor parametri 
tehnologici, care să ducă la 
îmbunătățirea caracteristicilor 
electrocorindonului de fabrica
ție proprie, sporind și pe a- 
ceastă cale calitatea corpurilor 
abrazive.

în cadrul preocupărilor co
lectivului întreprinderii de a 
îmbunătăți continuu calitatea 
produselor pe care le fabricăm 
se înscriu și acțiunile pe care 
le-am organizat pentru ridi
carea calificării muncitorilor, 

darea în medii protectoare de 
bioxid de. carbon și argon.

Schimburile de experiență la 
unele din cele mai mari uzine din 
țară, cele 85 de conferințe pe teme 
tehnice, concursurile pe meserii 
organizate de comitetul U.T.M. și 
comitetul sindicatului au întregit 
formele folosite pentru continua 
ridicare a nivelului de cunoștințe 
ale muncitorilor și tehnicienilor 
noștri. In afară de acestea, un 
factor important în rezolvarea 
problemelor amintite a fost și 
folosirea documentației tehnice. 
Conducerea uzinei a făcut abona
ment la toate publicațiile Institu
tului de documentare tehnică, care 
sînt distribuite gratuit muncitori
lor, inginerilor și tehnicienilor. In 
scopul dezvqlțării pasiunii pentru 
citirea țit^AUifii specialitate, 
în uziliă. ș£ desHșbata d largă și 
permanentă acțiune de populariza
re a cărții tehnice. Am apreciat 
ca deosebit de valoroasă în acest 
sens inițiativa comitetului U.T.M. 
Acesta, venind în întîmpinarea 
măsurilor luate de conducere, a 
pus în discuția tinerilor planul 
editorial al publicațiilor tehnice 
pe anul 1963. Tinerii au dovedit 
competență în aprecierea valorii 

pentru îmbogățirea cunoștințe
lor profesional® ale tehnicieni
lor și inginerilor. în acest scop, 
anul acesta au fost ținute în 
fața muncitorilor 6 conferințe 
tehnice, dintre care două la 
secția electroccrindon și pietre 
de polizor. Sînt prevăzute, de 
asemenea, să se organizeze 
patru cursuri de ridicare a ca
lificării la care vor fi cuprinși 
peste 170 de muncitori.

Colectivul întreprinderii

„Carbochim" își însușește cri- 
ticile juste cuprinse în aiștico- 
lul amintit și va depune efor
turi în continuare în vederea 
îmbunătățirii sistematice a ca
lității tuturor produselor, atît 
prin măsuri de ordin tehnic și 
organizatoric, cît și pirintr-o 
muncă educativă, s-usțjinută".

In articolul publicat, se a- 
rătau de către reprezentanți 
ai întreprinderii „Carbochim" 
că unele neajunsuri au pro
venit și* din neaproviztionarea 
la timp cu materialul necesar.

unor lucrări, s-au abonat la pu
blicațiile care li s-au părut mai 
interesante și mai folositoare pen
tru munca lor. Studiul literaturii 
de specialitate și-a dovedit din 
plin eficacitatea.

Eforturile colectivului nostru în 
însușirea și aplicarea consecventă 
a tehnologiei înaintate s-au con
cretizat în rezultatele obținute în 
anul trecut. Planul producției 
globale a fost realizat în proporție 
de 101,3 la sută, iar la producția 
marfă s-a obținut o depășire de 
1,1 la sută. Noile mașini se rea
lizează acum cu un consum mai 
mic de metal. In anul 1963 a 
fost economisit metal în valoare 
de peste 1000 000 lei. Prin re
ducerea prețului de cost s-au 
realizat economii de 5 100 000 lei.

Pentru rezultatele obținute în 
producție, într-un cadru,, festivi,, co
lectivul nostru a fost distins ieri 
cu „Steagul de întreprindere frun
tașă pe țară, în întfecerca socia
listă pe anul 1963".

Dezvoltând succesele obținute, 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
din uzina noastră sînt hotărîți să 
desfășoare o vie activitate pentru 
îndeplinirea angajamentelor stabi
lite în cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a Eliberării patriei. 

Au răspuns ziarului nostru și 
unii furnizoiU ai întreprin
derii clujene, oare concură 
prin materiile pe cșre le li
vrează la realizarea pietrelor 
de polizor. Astfel âe răspun
suri am primit de la Uzinele 
de produse sodice. — Ocna Mu
reș. de la Trustul minier-Cluj, 
de la Combinatul chimic Fă
găraș. ,

Conducerea trustului minier 
Cluj în răspunsul trimis zia
rului preciza :

„întreprinderea „Carbochim" 
Cluj a contractat cu trustul 
nostru 350. tone fcldspat măci
nat de calitatea I, livrabil în 
cote lunare do 30 tone. Benefi
ciarul fiind în aceeași localita
te cu secția noastră producă
toare de feldspat, în clauzele 
contractuale stabilite s-a pre
văzut ca produsul să fie ridi
cat cu mijloace proprii de că
tre întreprinderea „Carbo
chim". De aceea socotim că 
unele întârzieri în aprovizio- 
narea cu feldspatul necesar

Scenă din noul spectacol al 
Teatrului pentru tineret și 
copii — „Buy Blas" de V. 
Hugo. în fotografie : artiste
le Leopoldina Bălănuță și 

Genoveva Preda.

Foto: AGERPRES 

fabricării pietrelor de polizor 
se datorează exclusiv benefi
ciarului care a întârziat în u- 
»ele luni să-și ridice cantita
tea planificată. Prin realizarea 
ritmică a planului la toate sor
timentele noi am asigurat în 
permanență cantitatea de feld
spat măcinat, contractat cu în
treprinderea „Carbochim".

în răspunsul primit din 
partea conducerii Uzinelor de 
produse sodice — Ocna Mureș, 
se afată între altele :

„Colectivul nostru a cunos
cut anul trecut că silicatul de 
sediu este un produs foarte 
mult solicitat și a luat măsuri 
organizatorice pentru depăși
rea planului la toate sorturile 
și mai ales a siîicatuluî de so
lid, care este semifabricatul de 
bază pentru realizarea celui 
lichid, produs care intră în 
componenta pietrelor de poli
zor. Aceasta a făcut ca la 
sfârșitul anului 1963 la acest 
sortiment să înregistram de
pășiri de plan de 19 la sută. 
Și simpla enunțare a acestui 
lucru demonstrează că noi nu 
am creat dificultăți întreprin
derii Carbochim în realizarea 
ritmică și de bună calitate a 
produsului pietre de polizor".

Concluzia desprinsă de fapt 
și din răspunsul judicios alcă
tuit al tovarășilor de la „Car
bochim" : cel mai bun răspuns 
organizarea muncii în între
prindere pe baza măsurilor 
stabilite deja așa cum sîntem 
informați.

D. VA SILE

Noi terenuri — 
agriculturii

GALAȚI (de la coresponden
tul nostru)

De curînd, în Lunca Brateșu- 
lui de Jos s-a. deschis un șan
tier pentru îmbunătățiri funcia
re în vederea redării agricultu
rii a circa 10 000 de ha de noi 
terenuri. Screperele, grederele, 
excavatoarele populează acum 
peste 80 ha de păduri și 
mlaștini care în afară de baltă 
și mlaștini nu aveau altă folo
sință. Muncitorii de la grupul 
de șantiere nr. 1 Galați din ca
drul Trustului de hidroamelio
rații și amenajări hidroamelio- 
ratice construiesc un dig lung 
de 19,5 km. Pînă în prezent, 
s-au săpat și depus circa 36 000 
m c pămînt. Pămîntul va fi 
însămînțat în această primăva
ră cu porumb pe circa 3000 
ha, rămînînd ca. în viitor prin 
construirea digului să se măi 
redea agriculturii încă circa 
7 000 ha de pămînt.

TINERETUL - PARTICIPANT ACTIV 
LA DEZVOLTAREA 

ECONOMICA A REGIUNII
conomia și cultu

ra regiunii Crișa- 
na, asemenea ce
lorlalte regiuni ale 
țării, se dezvoltă 
neîncetat. în toate 
sectoarele de acti

vitate, oamenii muncii, con
duși de partid, înfăptuiesc cu 
însuflețire sarcinile mobiliza
toare trasate de cel de-al 
III-lea Congres al P.M.R. Ne
contenit intră în funcțiune noi 
capacități de producție în in
dustrie, se consolidează unită
țile agricole socialiste, crește 
nivelul de trai al celor ce 
muncesc. Acest tablou dinamic 
al marilor înfăptuiri din anii 
regimului democrat-popular a 
fost înfățișat delegaților și in- 
vitaților la Conferința organi
zației regionale Crișana a 
U.T.M. Lucrările conferinței 
au prilejuit o analiză temei
nică, multilaterală a activită
ții desfășurate de organizațiile 
U.T.M., sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de 
partid, în perioada care a tre
cut de la conferința prece
dentă, constituind totodată un 
rodnic și valoros schimb de 
experiență ; au dezbătut cu 
maturitate și simț de răspun
dere sarcinile de viitor puse 
de partid în fața organiza
țiilor U.T.M. din regiune, sta
bilind căile și metodele cele 

mai bune pentru înfăptuirea 
lor.

Cu mult interes a fost as
cultat cuvîntul tovarășului 
Teodor Haș, prim-secretar al 
Comitetului regional Crișana 
al P.M.R. Aprecierile făcute 
asupra muncii tineretului din 
regiune au umplut de bucurie 

Conferința Organizației 
regionale Crișana 

a U. T. M.

inima fiecărui participant la 
conferință, ele constituind un 
imbold spre noi realizări, spre 
noi succese. După ce a subli
niat principalele sarcini ce re
vin organelor și organizațiilor 
U.T.M. din regiune în vede
rea mobilizării și mai active 
a tineretului pentru a-și spori 
contribuția la îndeplinirea 
planului pe anul 1964 în in
dustrie și agricultură, pentru 

dezvoltarea la tineri a acelor 
trăsături moral-politice pro
prii omului înaintat al zilelor 
noastre, tovarășul Teodor Haș 
a spus: „Comitetul regional 
de partid își exprimă convin
gerea că organizația regională 
Crișana a U.T.M. va mobiliza 

și mai activ tineretul la mun
ca rodnică pentru înfăptuirea 
liniei politice a partidului 
nostru, pentru continua înflo
rire a regiunii, pentru crește
rea și educarea unui tineret 
devotat poporului, luptător 
neobosit pe frontul desăvârși
rii construcției socialismului, 
demn de măreția vremurilor 
pe care le trăim".

Atît darea de seamă pre
zentată de tovarășul Liviu 
Moldovan, prim-secretar al 
Comitetului regional Crișana 
al U.T.M., cît și numeroși 
delegați și invitați au insistat 
îndeosebi asupra contribuției 
mereu mai mari pe care tine
rii trebuie să o aducă la în
făptuirea planurilor profund 
științifice elaborate de partid.

Referindu-se la contribu
ția adusă de tinerii de la 
Uzinele de construcții și 
reparații de utilaj minier din 
orașul Dr. Petru Groza la 
îndeplinirea planului de pro
ducție pe anul 1963, tovarășul 
inginer Ioan Filip, a împărtă
șit din experiența organizației 
U.T.M. în mobilizarea tinere
tului la realizarea ritmică, 
lună de lună, a planului, îm
bunătățirea calității produse
lor ' și lucrărilor, creșterea 
productivității muncii și redu
cerea prețului de cost. La a- 
ceastă mare întreprindere în 
1963 planul producției globale 
a fost îndeplinit în proporție 
de 103,2 la sută, iar al pro
ducției marfă 102,4 la sută. în 
primele luni ale acestui an 
continuă să se înregistreze 
ritmic depășiri ale prevederi
lor de plan. Organizația 
U.T.M. i-a ajutat pe tineri să 
cunoască concret sarcinile ce 

ștăteau în fața întreprinderii 
și căile pentru înfăptuirea 
lor. Prin întreaga sa ac
tivitate, organizația U.T.M. a 
cultivat permanent în rîndul 
tinerilor muncitori mîndria 
pentru marca fabricii, răspun
derea personală și colectivă 
pentru calitatea produselor, 
disciplina muncitorească.

Tovarășa Irina Borbely, se
cretara comitetului organiza
ției U.T.M. de la Fabrica de 
confecții Oradea, a împărtășit 
celor prezenți din interesanta 
experiență a organizației 
U.T.M. din această întreprin
dere. Antrenați în întrecerea 
socialistă pe bază de angaja
mente concrete, tinerii au a- 
aus o importantă contribuție 
la realizarea în 1963, peste 
prevederile planului, a unui 
volum de confecții în valoare 
de 5 000 000 lei. Calitatea aces
tora a fost apreciată de unită
țile comerciale și de cumpără
tori. Comitetul U.T.M. a inițiat 
și cu ajutorul conducerii fa
bricii a organizat ținerea în 
fața tinerilor a unor intere
sante expuneri pe teme profe
sionale.

Participanții la conferință au 
apreciat măsura luată de co
mitetul regional U.T.M. de a 
trimite în întreprinderi colec
tive de activiști care, împre
ună cu ingineri și tehnicieni- 
specialiști în diverse domenii 
de activitate au ajutat practic 
organizațiile U.T.M. în antre
narea tineretului la întrecerea 
socialistă, la cursurile de ridi
care a calificării profesionale. 
Conferința a cerut ca noul 
comitet să extindă consfătui
rile organizate în colaborare 
cu organizațiile de sindicat 
pentru răspîndirea experien
ței înaintate, spre a dezvolta 
interesul tinerilor față de cu
noașterea și aplicarea în pro
ducție a cuceririlor științei 
moderne.

Atît din darea de seamă 
prezentată cît și din cuvîntul 
unor participant la discuții 
a rezultat necesitatea ca noul 

comitet regional U.T.M. să în
drume și să ajute în mai 
mare măsură organizațiile 
U.T.M. de pe șantierele de 
construcție, de la exploatările 
miniere în special în ceea ce 
privește calificarea tineretului 
și întărirea disciplinei în pro
ducție.

Sarcinile sporite prevăzute 
în planul de stat pe anul 
1964 necesită și din partea or
ganizațiilor U.T.M. din între
prinderile industriale o preo
cupare temeinică față de 
creșterea nivelului pregătirii 
profesionale a tinerilor, de 
întărire a disciplinei socialiste 
a muncii, a grijii și răspunde
rii față de calitatea produse
lor și lucrărilor efectuate de 
tineret.

*
Un loc important în dezba

terile conferinței l-a ocupat 
munca desfășurată de organi
zațiile U.T.M. de la sate, dat 
fiind faptul că în eccnomia 
regiunii Crișana agricultura 
are o pondere deosebită cu 
largi posibilități de dezvol
tare intensivă și multilate
rală.

Cu toate condițiile clima
tice nefavorabile, în 1963 pro
ducția de cereale a regiunii a 
fost cu peste 40 000 de tone 
mai mare ca în 1961.

La obținerea acestor rezul
tate o contribuție importantă 
a adus-o organizațiile U.T.M. 
din unitățile agricole socialis
te din regiune.

Cu mult interes a fost as
cultat cuvîntul tovarășului 
Teodor David, secretarul orga
nizației U.T.M. din S.M.T. 
Ghiorac. „Atenția noastră — 
a spus vorbitorul — a fost în
dreptată în mod deosebit spre 
stimularea dragostei tinerilor 
mecanizatori față de meseria 
aleasă, spre întărirea răspun
derii lor pentru calitatea lu
crărilor pe care le execută, 
pentru producțiile ce se obțin 
de pe terenurile gospodăriilor 

colective unde își desfășoară 
activitatea. Deoarece pe lîngă 
stațiunea noastră avem o 
școală profesională de meca
nici agricoli, ne-am îndreptat' 
atenția, împreună cu organi
zația U.T.M. din școală, spre 
educarea mecanizatorilor încă 
de cînd erau elevi. Cu meca
nizatorii am dezbătut în adu
nările generale, dinaintea fie
cărei campanii, sarcinile ce ne 
reveneau pentru a spori con
tribuția noastră la realizarea 
planului de producție, stabi
lind concret ce are de făcut 
fiecare. In atenția noastră a 
stat, de asemenea, în perma
nență îmbunătățirea muncii 
politice desfășurată de grupe
le U.T.M. din brigăzi.

în felul acesta am reușit să 
asigurăm o contribuție sporită 
a utemiștilor, a tuturor tineri
lor mecanizatori, la realizarea 
planului pe anul 1963 în pro
porție de 118,7 la sută și la 
reducerea prețului de cost al 
hectarului de arătură norma
lă cu 1,54 lei. în același timp, 
prin calitatea lucrărilor efec
tuate, tinerii mecanizatori au 
contribuit la obținerea unor 
producții sporite în majorita
tea gospodăriilor colective din 
raza noastră de activitate."

Referindu-se la munca des
fășurată de organizația de ba
ză U.T.M. de la G.A.S. Inand 
în rîndul mecanizatorilor, to
varășul Florin Drîmbe, mem
bru în comitetul organizației, 
a arătat că atenția a fost în
dreptată în primul rînd spre 
ridicarea calificării profesio
nale a acestora'. Toți, fără ex- 
•cepție, au fost mobilizați la 
cursurile organizate diferen
țiat în funcție de nivelul pre
gătirii lor. O grijă deosebită 
s-a manifestat față de cunoaș
terea temeinică de către fie
care mecanizator a mașinilor 
nri din dotare. în acest scop 
au fost organizate expuneri 
speciale, urmate de demons
trații practice.

Stadiul pregătirilor pentru 
apropiata campanie agricolă de 
primăvară și cunoștințele pro
fesionale ale mecanizatorilor, 
care s-au îmbogățit în iarnă la 
cursurile agrozootehnice, asi
gură desfășurarea lucrărilor 
la un nivel superior, ceea ce 
va duce la realizarea unor 
producții sporite.

„Gospodăria noastră colec
tivă din comuna Dezna, raio
nul Gurahonț — a spus to
varășa Ana Voina, secretara 
organizației U.T.M. de aici — 
se mîndrește cu tinerii ei. 
In toate sectoarele de produc
ție, acolo unde au fost re
partizați, tinerii muncesc cu 
însuflețire ; marea lor majo
ritate sînt prezenți zi de zi la 
lucru. Ca dovadă, mulți dintre 
ei au realizat anul trecut în 
medie peste 350 de zile-mun- 
că..." în continuare, tînăra co
lectivistă a arătat că există 
aici o experiență bună în ceea 
ce privește inițierea unor ac
țiuni valoroase. Astfel, în tot 
timpul anului trecut, conform 
angajamentelor pe care și le-au 
luat într-o adunare generală 
a organizației U.T.M., tinerii 
au efectuat tot ciclul de lu
crări pentru întreținerea pă
șunii care este dată în folo
sință gospodăriei. Tot în 1963, 
majoritatea tinerilor colecti
viști au adus o însemnată con
tribuție la amenajarea unor 
terenuri în pantă pe o supra
față de 20 de hectare .și plan
tarea lor cu pomi fructiferi. 
Organizația U.T.M. a recoman
dat consiliului de conducere 
al G.A.C. 15 tineri care acum 
lucrează permanent în secto- 

,, rul zootehnic".
„Prin întreaga muncă poli

tică pe care o desfășoară — 
sublinia în cuvîntul său tova
rășa ing. Veronica Codreanu
— organizația U.T.M. din' 
G.A.C. Seleuș, raionul Ineu, 
cultivă în rîndul tinerilor co
lectiviști dragostea față de
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Primirea de către vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri Gheorghe Gaston Marin, 

a unor reprezentanți ai tirmei 
„General Electric Co" din S. U. A.

INFORMAȚII
Joi dimineața a părăsit Ca

pitala îndreptîndu-se spre 
Finlanda o delegație a Uniu
nii Tineretului Muncitor 
condusă de tov. Trandafir 
Gheorghe, membru al C.C. al 
U.T.M. pentru a participa la 
lucrările celui de al VII-lea 
Congres al Ligii Tineretului 
Democrat din Finlanda ce va 
avea loc.la Tampere, între 27 
—30 martie a.c.

Joi 26 martie 1964, vicepre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gaston Marin, a primit pe 
domnii W. Glass și J. Darnm, 
reprezentanți ai firmei „Gene
ral Electric Co“ din S.U.A.

La primire au fost de față 
Nicolae Gheorghiu, adjunct al 
ministrului minelor și energiei 
electrice, și Ion Cîmpeanu, se
cretar general în Ministerul 
Comerțului Exterior.

(Agerpres)

Primirea de către ministrul afacerilor 
a ambasadorului Italiei

externe

© Pugiliștii selecțio
nați în lotul olimpic își 
continuă pregătirile 
evoluînd sîmbătă seara 
de la ora 19 în cadrul 
unei reuniuni de verifi
care care va _— 
în sala sporturilor 
reasca. Printre cei 
vor urca treptele 
gului se numără 
Ciucă (muscă), N. 
(cocoș), C. ~ 
(pană), Fl.

avea loc
Flo-
care 
rin- 

C. 
Puiu 

Buzuliuc 
__ z, Pătrașcu 

(semiușoară), I. Mihalik 
(ușoară), C. Niculescu 
(semimijlocie), H. Loew 
(mijlociemică), I. 
nea (mijlocie) și 1 
Din program se 
prind meciurile : 
Buzuliuc — Gh. 
ghel ; Fl. Pătrașcu 
M. Deicu ; I. Mihalik
— D. Roman ; N. Puiu
— D. Răgălie și I. Mo- 
nea — Tr. Nicolaie.

Mo- 
alții. 
des-

C.
An-

® Duminică la Viena 
va avea loc dubla în- 
tîlnire internațională de 
popice dintre echipele 
selecționate ale orașelor 
București și Viena. Din 
echipele bucureștene fac 
parte printre alții Cr. 
Vînătoru, P. Purje, Ma
rin Stanca, 
Moldoveanu, 
Antonovici și

Cornelia 
Ecaterina 
alții.

stabilită 
finale

© A fost 
data întîlnirii 
din cadrul „Cupei cam-

pionilor europeni" 
handbal feminin 
care Rapid București

la 
în 
va

primi replica echipei 
Halsingor (Danemarca). 
Meciul va avea loc la 4 
aprilie pe teren neutru 
în orașul cehoslovac 
Bratislava.

vă de eleve Constanța 
(f) ; Progresul — Farul 
Constanța (m) ; Știința
— Crișana Oradea (f). 
Duminică de la ora 8 
în sala Floreasca au loc 
o serie de meciuri atrac
tive : I.C.F. — Știința 
Timișoara (f) ; Voința
— Rapid (f) ; Rapid — 
Dinamo Oradea (m) 
precum și 
Steaua—Dinamo 
rești.

derbiul
Bucu-

terenul

rilor de finală ale „Cu
pei orașelor tîrguri“ F.C. 
Liege a învins cu scorul 
de 1—o (o—o) pe 
Spartak Brno. In joc 
amical, F. C. Koln a 
întrecut cu 1—o (o—o) 
pe Levski Sofia. Echipa

„Spartachiadei Republica iw“

® Amatorii de sport 
bucureșteni vor putea 
urmări sîmbătă 4. a- 
prilie finala „Cupei 
campionilor europeni" 
la tenis de masă (femi
nin). In prima ediție a 
acestei competiții, tro
feul și-l vor .disputa e- 
chipele Voința București 
și Voros Meteor Buda
pesta din care face 
parte fosta compioană 
europeană Eva Foeldi.__Eva Foeldi.
Jocul se va desfășura 
de la ora 10 2. 
sporturilor de la 
reasca.

18 în sala
Flo-

repu- 
pro-

® Sîmbată pe 
Unirea în cadrul cam
pionatului republican 
de rugbi Unirea va în- 
tîlni formația Gloria. 
Jocul începe la ora 
16,30. Duminică terenul

® Campionatul 
blican de baschet x 
gramează sîmbătă în 
sala Dinamo cu înce
pere de la ora 17 me
ciurile : Mătasea Du- 
dești — Școala sporti-

din Parcul Copilului va 
găzdui cu începere de 
la ora 9,30 alte două 
întîlniri contînd pentru 
campionat : Steaua — 
Știința Cluj și Grivița 
Roșie — Știința Timi
șoara.

© Numeroase întîl
niri internaționale de 
fotbal s-au disputat 
miercuri în Europa. La 
Liege, în cadrul sfertu-

A
Lupta

ORGAN TEORETIC ȘI
SERIA A V-A ANUL

Suma

apărut:
de clas a
POLITIC AL C.C. AL P.M.R. 
XLIV

D. SIMULESCU : Dezvoltarea 
și modernizarea transporturilor .

VASILE VÎLCU : Consolida
rea economică a gospodăriilor 
colective

IOSIF UGLAR : Activul ob
ștesc, sprijin prețios în munca 
de partid. Proiectele de tema
tică ale cursurilor de socialism 
științific și materialism istoric

V. LIVEANU : Probleme ale 
cunoașterii în știința istoriei

SAVIN BRATU: Aspecte ale 
liricii actuale

3 MARTIE 1964

r
NOTE

ȘERBĂNESCU : „Elan spre 
sau mistificarea

MontevideoPenarol . __
(Uruguay) a jucat la 
Roma cu A.S.
Jocul s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 
1—1 (1—0). In „Cupa 
Rappan" (sferturi de 
finală) F.C. Rouen a 
dispus cu 3—o (2—o) 
de Standard Liege.

Roma.

® In meci retur pen
tru semifinalele „Cupei 
campionilor europeni” 
la baschet (masculin) 
Spartak Brno a învins 
cu scorul de 85—75 
(44—40) pe O. k. Bel
grad. Baschetbaliștii ce
hoslovaci s-au calificat 
pentru finala compe
tiției.

(Agerpres)

■ir
• Joi a sosit în Capitală Kim 

San Ziun, director în Comitetul 
de relații cu străinătatea din 
R.P.D. coreeană, în vederea în
cheierii planului de colaborai® 
Culturală între R. P. Romînă și 
R.P.D. Coreeană pe anii 1964— 
1965.

La sosire au fost prezenți Ni
colae Ghenea, directorul rela
țiilor culturale din Ministerul 
Afacerilor Externe,. funcționari 
superiori din minister.

Au fost de față Giăn Du 
Hoăn, ‘ - -
reene 
membri ai Ambasadei.

★

• Joi au început lucrările se
siunii tehnico-științifice a Trus
tului de prospecțiuni și explo
rări miniere (T.P.E.M.) din Ca
pitală.

La sesiune participă cadre de 
conducere din Ministerul Mi
nelor și Energiei Electrice, cer
cetători și specialiști, cadre di
dactice din învățămîntul tehnic 
superior, delegați din țară ai 
întreprinderilor acestui trust.

în programul lucrărilor sesi
unii, care va dura trei zile, sînt 
incluse comunicări și referate 
științifice privind metodele mo
derne de prospectare și explo
rare a substanțelor minerale 
utile în principalele bazine mi
niere din țară.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

ambasadorul R.P.D. Co
in R. P. Romină,

Joi, ministrul 
terne ăl R. P. 
neliu Mănescu, 
audiență pe 
extraordinar șl

afacerilor ex-
Romîne, Cor- 
â primit în 
ambasadorul 

plenipotențiar

Paveri Fon- 
cu apropiata

af Italiei, Alberto 
talia, în legătură 
prezentare a scrisorilor de a- 
creditâre. .

(Agerpres)

DIN PRESA 
PARTIDELOR COMUNISTE 

ȘI MUNCITOREȘTI

IDRIS COX: Ideile socia
liste în Africa

ION GH. STANCIU: Un îna
intaș al școlii romînești

I.
plenitudine' 
noțiunii de proletariat

DANA VOINEA : Ce au co
mun cei 17 milioane ?

PE URMELE 
MATERIALELOR 

PUBLICATE
Scrisori de la : Trustul gos

podăriilor agricole de stat Fe
tești ; Universitatea muncito
rească de pe lingă Uzinele 
„Tractorul" din Brașov ; Uni
versitatea muncitorească de pe 
lîngă Uzina de țevi din Roman; 
Profesorii Maria Iurescu și A- 
dolf Deutsch din regiunea Su
ceava ; Ion Drăgan, cercetător 
științific principal la Filiala din 
Timișoara a Institutului de ști
ințe pedagogice.

Turneul U. E. F. A.
Joi, a început în Olanda cea 

do-a 17-a ediție a turneului inter
național de fotbal U.E.F.A., rezer
vat echipelor de juniori. Selecțio
nata R. P. Romîne, care face parte 
din grupa 8-a, a jucat în nocturnă, 
în orașul Leeuwarden, cu repre
zentativa Austriei. Meciul s-a ter
minat la egalitate : 1—1. La pauză 
au condus juniorii romîni cu 1—0. 
In partida următoare echipa R.P.R. 
va întîlni echipa Irlandei de nord.

Iată rezultatele înregistrate în 
celelalte grupe : Spania — Belgia 
4—0 (2—0) ; Turcia — Luxemburg 
8—0 (2—0) ; Portugalia — Italia 
2—1 (2—1) } R. S. Cehoslovacă — 
R. P. Bulgaria 1—0 (1—0) ; R. F. 
Germană — Suedia 2—1 (1—1) ; 
Scoția — Elveția 3—1 (0—1.) ; An
glia — R. P. Polonă 1—1 (0—0).

De la data de 1 martie, 
ziua primelor starturi în cea 
mai mare competiție sportivă 
de masă, Spartachiada repu
blicană, închinată celei de a 
XX-a aniversări a Eliberării 
patriei, sute de tineri din cele 
77 de asociații sportive cite 
există în prezent în orașul și 
raionul Reșița, participă cu 
multă însuflețire la întreceri.

Unele amănunte privind or
ganizarea și desfășurarea a- 
cestei mari competiții, ne-au 
fost prezentate recent, de că
tre tovarășul CORNEL, MĂ- 
RĂȘESCU, secretarul organi
zatoric al Clubului sportiv 0- 
rășenesc din Reșița.

„încă din luna decembrie 
1963, pretutindeni, în asocia
țiile sportive și în organizați
ile U.T.M., regulamentul com
petiției ~a format obiectul unor 
vii discuții, unor largi comen
tarii. Ulterior consiliile aso
ciațiilor sportive și-au întoc
mit planuri de acțiune în le
gătură cu organizarea întrece
rilor la ramurile sportive 
care se bucură, de o largă par
ticipare a tineretului. Din 
centralizarea tuturor acestor 
planuri de acțiune cu cifre 
concrete de participare, rezul
tă că pină la data de 31 mai 
(cînd se încheie prima etapă 
a Spartachiadei Republicane), 
în asociațiile sportive din ora
șul și raiomll nostru vor par
ticipa la spartachiada 
25 000 de tineri și tinere.

Primele întreceri au 
put, așa cum spuneam, 
martie.' De subliniat însă că, 
aproape în toate asociațiile au 
fost inițiate acțiuni de amena
jare sau reamenajare de baze 
sportive simple, terenuri de 
volei și handbal, porticuri 
pentru gimnastică, piste și 
sectoare necesare desfășură
rii probelor atletice. De ase
menea, la nivelul multor aso
ciații sportive au fost create 
centre de inițiere, 
multe la atletism, 
natație, trîntă. tenis 
și șah. Un aport
țial l-am primit din partea 
profesorilor de educație fizică, 
învățătorilor de la sate, al

instructorilor și antrenorilor 
ca și ăl unor sportivi din sec
țiile de performanță ale C.S.O. 
Reșița (gimnastică, fotbal, na
tație, popice, lupte, box ș.a.). 
In foarte multe cazuri, o serie 
de instructori și activiști spor
tivi voluntari cum sînt de 
exemplu Dumitru Zgăvîrdea 
(atletism), Vasile Orz (lupte), 
Tănase Nicola și Valeriu Da- 
videscu (tenis de masă), Ghe
orghe Pilișcă și Ion Latzu 
(haltere) s-au deplasat în di
ferite asociații sportive pentru 
a îndruma și organiza primele 
întreceri.

Cele mai interesante con
cursuri se desfășoară cu par
ticiparea largă a tinerilor din 
Asociația sportivă Olimpia 
care aparține întreprinderii 
de construcții și montaj meta
lurgic din Reșița. In două 
dintre sectoare (șculerie și 
motoare „Diesel") la între
ceri au fost prezenți ța start 
peste 350 
cicori și

de tineri mun- 
tehnicieni și și-au 

disputat întîietatea în pro- 
atletism (aruncarea

circa

înce-
la 1

cele mai 
haltere, 

de masă 
substan-

bele de 
greutății), haltere și gimna- 

. stică. Pină la încheierea eta
pei I vor fi antrenați în în
treceri 1 500 de sportivi din 
această asociație.

Lucruri bune se pot spune 
și despre Asociația sportivă 
„Știința"-Anina unde, în mo
mentul de față sînt antrenați 
în întreceri de 
stică, haltere 
toți cei aproape 
bri U.C.F.S.

O activitate 
desfășoară și 
ciației sportive „Tînărul mi
ner", a școlii profesionale din 
Anina.

Ne aflăm la începutul ace
stei întreceri sportive de 
masă. După trei săptămîni de 
la primele starturi, faptele ne 
dovedesc că peste tot marea 
competiție a anului 1964 a 
fost primită cu însuflețire, că 
zi de zi, pe listele de pârtiei- 
panți apar nume noi. lata O 
primă dovadă că Spartachiada 
republicană va cunoaște și în 
orașul și raionul nostrut un 
succes deplin".

volei, gimna- 
și atletism, 
300 de mem-

susținută se 
în cadrul Aso-

în laboratorul textil de la Uzina de fire și fibre sintetice Săvinești, tînăra Jeana Vaculic determină torsiunile din fir.

Șeherazada — film pentru Guliver: Carpați (10; 12; 14; 
ecran panoramic : Patria (^,30; ' 16: ora 19 : Seara prietenilor 
11; 13>30; 16,15; 19; 21,30}. Un ............... _ -
surîs în plină vară : Victoria 
(10,15; 12,15; 14,15; 16,30;
18,30; 20,30), Aurora (10;
12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21), 
Volga (10 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 
18,45; 21), Flamura (10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30). Domnișoara.., 
Barbă albastră : Feroviar (10: 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Miori
ța (9,30; 11*45; 14; 16,15; 18,30 
21), Melodia (10; 12; 14,30
16,45; 19; 21). îndrăgostitul:
Republica (9,45; 12; 14,15;
16.15; 19; 21,15), București (9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21). Grivița 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30).
Lovitură de pedeapsă : Capitol 
(9,30; 11,45; 14; 16,45; 18,30;
20,45). Totul rămîne oamenilor: 
Bucegi (10; 12; 16; 18,15; 20,30), 
Tomis (10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30). Cele trei lumi ale lui

filmului) Festival (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). O zi ca 
leii: Excelsior (10; 12,15; 15,30; 
18; 20,30), ■ Modern (9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21). Dezrădă
cinați! : Central (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Giulești (10; 
12,15; 15.30; 17,45; 20), Unirea

Televiziune
Vineri — 27 martie 19G4

Orele 18,30 — Universitatea teh
nică la televiziune : Oscilatoare 
(II), de ing. Cristina Ciucă. 19,00 
— Jurnalul televiziunii. 19,10 — 
Pentru tineretul școlar • „Cîțiva 
pași prin București". 19,40 — Mu
zeul regional de artă plastică din 
Iași. 20,00 — Emisiunea „Săptămî- 
na“. 21,00 — Moment literar :
Alexandru Macedonski. 21,25 —
Muzică distractivă. în încheiere : 
buletin de știri și buletin meteo
rologic.

(16; 18,15; 20,30). Ferentari (16; 
18,15; 20,30). Cavalerul Far-
daîllan — cinemascop : Lumi
na (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
Valea vulturilor : Union (16; 
18,15; 20,30). Funtik șî castra
veții ; Ignorantul învață ; Fur- 
nieuța lăudăroasă; Soarele, 
apa și cățelul: Doina (orele 10). 
Locotenent Cristina: Doina 
(11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Drumul Sării (15,30; 17,45; 20). 
Bastonul alb ; Oameni și fur
tuni ; Oameni și măști ; Cîn- 
tec rus în Scandinavia ; Delta

necunoscută; Galeria naționa. 
lă ; Supărare : Știință și teh
nică Nr. 12/1963 : Timpuri Noi 
(de la orele 10 la orele 21 ru
lează în continuare). Foto Ha
ber : înfrățirea între popoare 
(13,45 ; 15,45 ; 18 ; 20,15), Ades- 
go (15 ; 17 ; 19 ; 21), Lira (15,30 ; 
18; 20,30). Ucigașul și fata :
Cultural. (15; 17; 19; 21).

Vi-1 prezint pe Baluev — ci
nemascop : Dacia (9,30; 11; 13; 
15; 17; 19; 21). Scano Boa: 
Cosmos (16; 18; 20), Bu- 
zești (15,45 ; 18 ; 20), Viitorul 
(16; 18,15; 20,30), Cotroceni (15; 
17; 19; 21). Fisica de mare:
Crîngași (16 ; 18 ; 20). lo-
lantha : Flacăra (16; 18; 20), 
Luceafărul (15; 17; 19; 21). A 
12-a noapte : Vitan (15; 17; 19; 
20.45). Tudor — cinemascop 
(ambele serii): Munca (12; 16; 
19,30). Rusalka — cinemascop: 
Popular (16; 18,15; 20,30). Pași 
spre Lună: Moșilor (15; 17; 19;
21). Inculpatul 1040 ; Colen- 
tina (16; 18; 20). Renul alb : 
Floreasca (16; 18,15; 20,30). 
Misterele Parisului — cinema
scop : Progresul (11,30; 15; 17; 
19; 21). Noi doi, bărbații: Pa
cea (16; 18; 20).

gospodăria colectivă, grija față 
de avutul obștesc, interesul și 
răspunderea pentru realizarea 
in toate sectoarele a unor pro
ducții sporite14. în continuarea 
cuvîntului său tovarășa Co- 
dreanu a arătat că organiza
ția U.T.M. din gospodărie dez
bate în adunările generale 
sarcinile care revin tineretului 
în campaniile agricole, stabi
lind cu aceste ocazii măsuri 
concrete, inițiind acțiuni deo
sebite pentru lucrările care 
cer mai multă urgență și un 
volum mai mare de forțe de 
muncă și responsabilități pen
tru fiecare tînăr.

„Cum să nu ne mindrim cu 
tinerii noștri colectiviști spu
nea tovarășul Teodor Maghiar, 
Erou al Muncii Socialiste, pre
ședintele G.A.C. din comuna 
Mădăras — cum să nu apre
ciem activitatea bună a orga
nizației U.T.M. cînd în gospo
dăria noastră tineretul este 
prezent mereu la muncă și nu 
la trenurile ușoare, ci acolo 
unde avem mai mult nevoie de 
oameni bine pregătiți — în 
zootehnie, în legumicultura, la 
lucrările speciale din cîmp. Se 
știe că puterea economică a 
unei gospodării colective este 
oglindită în fondul de bază ; 
la noi acest fond însumează 
peste 10 000 000 lei. El s*a dez
voltat an de an, pe baza veni
turilor sporite pe care le-am 
obținut in principal prin con
tractările cu statul. Anul tre
cut, de pildă, pe această cale 
am obținut mai mult de 
3 000 000 lei prin valorificarea 
produselor din sectorul zoo
tehnic și peste 1 300 000 lei din 
legumicultură. Și pentru că 
este vorba de aceste două sec
toare. trebuie să arăt că la 
fermele de animale lucrează 
peste 30 de tineri, iar în bri
gada legumicolă 60 (în majo
ritate fete). Sumele despre 
care am vorbit se datoresc în- 
tr-o însemnată măsură și hăr
niciei acestor tineri.

Cum conlucrează conduce
rea gospodăriei cu organi
zația U.T.M. ? La toate ședin-

țele în care analizăm proble
mele de producție este prezent 
întotdeauna secretarul comi
tetului U.T.M. pe G.A.C. și de 
cele mai multe ori și secretarii 
organizațiilor U.T.M. pe bri
găzi. Ei participă activ la dez
bateri, vin cu propuneri efici
ente și apoi aduc operativ 
la cunoștința tineretului, în a- 
dunări generale, măsurile care 
au fost stabilite, inițiind ori 
de cîte ori e nevoie acțiuni in
teresante prin care se asigură 
mobilizarea tuturor tinerilor. 
Apreciind această activitate 
rodnică, consiliul de conducere 
a luat și continuă să ia o se
rie de măsuri prin care să fa
cem munca tinerilor (și bine 
înțeles a tuturor colectiviști
lor) cît mai ușoară, cît mai 
frumoasă. în sectorul zooteh
nic am introdus mica mecani
zare la prepararea hranei, 
muls, adăpat. Am asigurat 
apoi îngrijitori de schimb pen
tru ca tinerii care lucrează aici 
să poată avea o zi liberă pe 
săptămînă îndeosebi sîmbătă 
și duminica. Anul acesta or
ganizația U.T.M., tineretul de 
la noi din gospodărie și-a sta
bilit angajamente concrete pe 
care noi le apreciem ca bune, 
prin înfăptuirea cărora va 
spori aportul tinerilor colecti
viști la consolidarea economi- 
co-organizatorică a gospodă
riei colective44.

Tovarășul loan Ghender, 
secretarul comitetului comu
nal U.T.M. Ciumeghiu, raio
nul Salonta, a vorbit la 
conferință despre munca des
fășurată în scopul îmbogățirii 
continue a activității cultural- 
educative. „în atenția noastră 
— a spus vorbitorul — a stat 
cuprinderea tuturor tinerilor 
la activitățile culturale. în a- 
cest scop în colaborare cu că
minul cultural, am reorganizat 
și am întărit formațiile artisti
ce. Acum în comuna noastră 
avem un cor, mai mulți recita
tori. două formații de teatru, 
două brigăzi artistice de agi
tație. în continuare vorbito
rul a arătat că la Ciumeghiu

se organizează cu regulari
tate seri de calcul, conferințe 
duminici cultural-sportive. To
varășul Ghender a prezentat 
apoi măsurile pe care comite
tul comunal U.T.M. le-a luat 
pentru pregătirea manifestă
rilor culturale în întîmpinarea 
celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării patriei.

★
Conferința a apreciat că au 

fost obținute rezultate mai bu
ne în activitatea organizații
lor U.T.M. în ceea ce privește 
mobilizarea elevilor și a stu
denților de la Institutul peda
gogic, spre a-și însuși temeinic 
cunoștințele predate, în mun
ca de educație comunistă a 
viitoarelor generații de con
structori ai socialismului.

Tovarășa Florica Goina, in
structoare superioară de pio
nieri la Școala de 8 ani din 
Răbăgani, raionul Beiuș, a 
prezentat un tablou foarte su
gestiv al activității desfășu
rate de organizația U.T.M. și 
organizația de pionieri. Prin 
acțiuni interesante, educa
tive, a fost stimulată dra
gostea pionierilor și școlarilor 
față de munca fizică. A fost 
bine organizat lotul experi
mental al școlii. Elevii au 
participat, alături de colecti
viști, la multe lucrări în gos
podăria colectivă. Președintele 
gospodăriei le-a vorbit despre 
perspectivele G.A.C., despre 
viitorul luminos care le este 
asigurat.

Despre buna organizare a 
ciclurilor de conferințe, des
pre dezbaterea în adunările 
generale U.T.M. a unor teme 
importante cum ar fi „Con
duita elevului în școală și în 
afara școlii", despre ajutora
rea elevilor mai slabi la în
vățătură a vorbit cu multă 
căldură eleva Florica Domuța 
de la Școala medie din Gura- 
honț.

★
în încheierea lucrărilor 

conferinței a luat cuvîntul to
varășul Richard Winter»

membru al Biroului Comite
tului Central al U.T.M.

„La succesele obținute de 
oamenii muncii din regiune, o 
contribuție importantă a 
adus-o și organizația regio
nală Crișana a U.T.M. — a 
spus vorbitorul. S-a îmbună
tățit munca organizațiilor 
U.T.M. în ce privește mobili
zarea tinerilor la îndeplinirea 
planului ; s-au obținut rezul
tate mai bune pe linia întări
rii organizațiilor U.T.M. de la 
sate, ceea ce a dus la crește
rea contribuției tineretului la 
îndeplinirea sarcinilor puse de 
partid în fața G.A.S., S.M.T. 
și G.A.C. ; o îmbunătățire 
simțitoare s-a manifestat 
în activitatea organizațiilor 
U.T.M. din școli, în antrena
rea tineretului la acțiunile de 
muncă patriotică, în întreaga 
muncă politică de educare co
munistă a tineretului.

După ce a felicitat, în nu
mele C.C. al U.T.M., tineretul 
regiunii, organizațiile și acti
viștii U.T.M. pentru succesele 
obținute, tovarășul Richard 
Winter a subliniat în cuvîntul 
său principalele sarcini ce 
stau în acest an în fața orga
nizațiilor U.T.M. din orașele 
și satele regiunii Crișana.

Referindu-se la sarcinile ce 
revin organizațiilor U.T.M. 
din întreprinderile industriale 
și de pe șantierele de con
strucții, vorbitorul a arătat că 
atenția trebuie îndreptată în 
primul rînd spre mobilizarea 
tuturor tinerilor muncitori, 
ingineri și tehnicieni în între
cerea socialistă astfel îneît a- 
ceștia să aducă o contribuție 
cit mai mare la îndeplinirea 
și depășirea angajamentelor 
luate de colectivele întreprin
derilor în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării 
patriei. Tovarășul Winter a 
subliniat necesitatea de a se 
manifesta o grijă deosebită 
pentru pregătirea profesională 
a viitorilor muncitori și teh
nicieni necesari noilor între
prinderi industriale care vor 
intra în funcțiune și secțiilor

care vor asimila produse noi. 
Organizațiile U.T.M. din indu
strie și de pe șantierele de 
construcții, preluînd și dezvol- 
tînd experiența bună despre 
care s-a vorbit în conferință, 
să se ocupe mai perseverent 
de ridicarea calificării profe
sionale a tineretului, de întări
rea disciplinei tinerilor în 
producție, de creșterea răs
punderii lor față de calitatea 
produselor și lucrărilor efec
tuate.

Noul comitet regional, comi
tetele raionale U.T.M. trebuie 
să ajute mai mult organizații
le de bază U.T.M. din G.A.S., 
S.M.T. și G.A.C., astfel îneît 
în perioada care urmează să 
se obțină o îmbunătățire sim
țitoare a activității lor. Prin
cipala cale în acest scop este 
extinderea experienței bune 
care există în multe unități 
agricole socialiste din regiune. 
Tinerii colectiviști să fie an
trenați mai mult la înfăptui
rea măsurilor luate de con
siliile de conducere ale 
G.A.C. pentru dezvoltarea 
sectorului zootehnic, prin re
comandarea celor mai buni 
dintre ei care să lucreze ca în
grijitori de animale, prin par
ticiparea tuturor la asigurarea 
bazei furajere, la ridicarea 
construcțiilor zootehnice. în
treaga muncă politică pe care 
o desfășoară organizațiile 
U.T.M. din G.A.C. să ducă la 
dezvoltarea dragostei tinerilor 
față de gospodăria colectivă, a 
grijii față de avutul obștesc, 
a răspunderii pentru calitatea 
lucrărilor pe care le efectuea
ză. „Mai multă atenție va tre
bui acordată îmbunătățirii 
muncii organizațiilor U.T.M. 
din S.M.T. — a spus vorbito
rul. Antrenați în întrecerea so
cialistă pe bază de angaja
mente concrete, mecanizatorii 
să aibă ca principal obiectiv 
obținerea unor recolte sporite 
la hectar pe terenurile gospo
dăriilor colective".

Referindu-se la necesitatea 
unei preocupări permanente 
pentru mobilizarea elevilor la

generații pe linia I 
dragostei tinerilor I 
ineă. a priurării ti- ®
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și corecție torenti

prin concurs conform con-

învățătură, pentru continua 
întărire a disciplinei școlare și 
îmbunătățirea conținutului 
muncii de educație comunistă 
a elevilor, vorbitorul a arătat 
că sarcina comitetului regio
nal, a comitetelor raionale 
U.T.M. este de a ajuta mai 
mult organizațiile U.T.M. din 
școli în întreaga lor activitate 
astfel îneît aceasta să cores
pundă vîrstei, cerințelor și 
dorințelor elevilor.

Un loc important în cuvîntul 
tovarășului Winter l-a ocupat 
munca de educare comunistă 
a tinerei generații pe ” ' 
dezvoltării <’ 
față de muncă, a educării ti
neretului în spiritul sentimen
telor nobile ale patriotismului 
socialist și internaționalismu
lui proletar.

Vorbitorul a exprimat con
vingerea C.C. al U.T.M. că or
ganizația regională Crișana a 
U.T.M., sub conducerea comi
tetului regional de partid, va 
îndeplini cu succes marile 
sarcini ce-i stau în față, va 
mobiliza și mai activ tineretul 
pentru a aduce o contribuție 
sporită la realizarea mărețelor 
obiective puse de partid 
fața întregului popor.

★
în încheiere, conferința 

adoptat o telegramă adresată 
Comitetului Central al P.M.R., 
tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, în care participanții 
la conferință, în numele orga
nizației U.T.M., al întregului 
tineret din regiunea Crișana, 
s-au angajat să întîmpine cu 
noi succese cea de a XX-a a- 
niversare a eliberării patriei, 
mulțumind din inimă Partidu
lui Muncitoresc Romîn, Comi
tetului său Central, pentru 
minunatele condiții de viață și 
de muncă create tinerei gene
rații din patria noastră.

★
In prima sa ședință de lu

cru, Comitetul regional Crișa
na al U.T.M. a ales ca prim 
secretar pe tovarășul Liviu 
Moldovan.

N. SIMIONESCU

IMAGINI CLARE, DE BUNĂ CALITATE 
OBȚINEȚI FOLOSIND FILMELE ȘI ROLL- 
FIIAIELE «ISOEANCHRO M — URSS 

»E 17 10 DIN CC GRANULAȚIE 
UNA Șl CV O LATITUDINE DE EXPUNERE 
MAR» Șl DE 2 II 0 DIN CARE PERMITE
FOTOGRAFIEREA ȘI ÎN CONDIȚII DE ILIJ- 
MINARE SLABĂ SAU LA LUMINA ARTIFI
CIALĂ.

întreprinderea de construcții 
forestiere Buzău

dițiilor în vigoare, maiștri 
constructori drumuri forestiere
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Interviul

La Conferința O. N. L

de ia Geneva
studențești continuă

a R. P. Romine

Oxford naționalesau chiar

a studenților

Cu toate acestea, a

Nicolau, 
, care 

face o vizită oficială în Japo
nia la invitația Camerei Re- 

l japo-

Conferința Uniunii

DE LA TRIMISUL SPECIAL 
AL AGERPRES

Hisao Kodaira, 
Comitetului de 
Camerei Repre- 
Kanichi r

SEUL Demonstrațiile

h sprijinul unui comerț international

• J. A. RICHMOND
profesor de 
arheologie 

vicepreședinte 
al Academiei

Sosirea la Tokio
a delegației Marii 
Adunări Naționale

britanice
• H. M. POWELL TOKIO 26 (Agerpres). — La

profesor de 
cristalografie 

• F. I. BARNETT Ide acad. Ștefan S. Ni 
vicepreședintele M.A.N., 
face o vizită oficială în

Inia la invitația Camerei 
prezentanților a Dietei 
nezp.neze.

La aeroportul internațional 
Haneda, delegația a fost în
tâmpinată de

S președintele 
g procedură al 
m zentanților,

In -vizită la complexul studențesc de. la Grozăvești

Foto : O. PLEC AN

despre universitățile romînești

Tsuji, 
Koda- 

. japone
ză, Toshyo Mitsudo, directo
rul diviziei pentru relații ex
terne a Camerei Reprezentan
ților, Yamada, șeful secției 

1 de est din Mi- 
Afacerilor Externe al 

Japoniei și alte oficialități din 
Secretariatul General al Ca
merei Reprezentanților și 
M.A.E., de membri ai Asocia
ției de prietenie Japonia — 
Romînia, reprezentanți ai pre
sei japoneze.

IYuzo Away a, Matsuo 
ma, deputați în Dieta j;

I pentru Europa 
nisterul Afacei

f v* s/ a ® ae *tara restricții

Țrci oaspeți din vestitul Ox-> 
fofd, universitate al cărei prestigiu 
a depășit de mult insulele 
britanice. Remarcabile perso
nalități universitare, vizitatorii 
noștri au luat contact cu institu
țiile de învățămînt superior ro
mînești și au încercat, în același 
timp, să obțină o, imagine de an
samblu a țării în care au poposit 
pentru puține zile. Prima între
bare a reporterului solicită im
presiile despre centrele universi
tare' pe care oaspeții din Oxford 
au avut prilejul să le cunoască, 
li întîlnisem, de altfel, în orele 
dimineții la complexul studențesc 
Grozăvești iar acum, la convor
birea din holul hotelului „Atcnee 
Palace", rememorarea itinerariului 
călătoriei universitarilor britanici 
iic-u sugerat întrebarea.

Uu om în vîrstă dar cu o vi
zibilă vioiciune a spiritului, L A. 
Richmond, profesor de arheologie 
la Universitatea Oxford, vice
președinte al Academiei Britanice:

— In primul Tind vreau să 
subliniez, părerea care aparține 
întregii delegații, că această vi
zită ne-a plăcut, s-a dovedit utilă 
și interesantă. Este prima ocazie 
pe ■ care, am , avut-O;. de vedea 
cum sînt -organizate instituțiile 
universitare romînești...

Profesorul Richmond face o pa
ralelă între viața universitară ro- 
mîneasca și cea din țara sa :

— Structura universității .. 
mînești diferă oarecum de\ cea 
a universității britanice. In fond, 
insă, multe din problemele ce ne 
preocupă sînt comune. In Romi- 
nia ca și în Anglia avem de so
luționat probleme ale unei vieți 
universitare care se extinde- și 
care cuprinde din ce în ce mai 
mulți tineri care vor să învețe: 
Și noi construim numeroase că
mine pentru studenți, dar am im
presia că această construcție nu. 
are aceeași amploare ca în țara 
dv. Mă refer, îndeosebi, la cen
trele universitare din provincie.

Interlocutorul nostru ne înfăți-

■ro-

șează un tablou interesant al 
condițiilor create studenților din 
Oxford, universitate ce ființează 
de cîteva secole — probleme le
gate de burse, dotarea cu cămine 
studențești, preocuparea pentru a 
facilita învățătura.

— Am călătorit mult prin toa
tă lumea și cred că studenții de 
pretutindeni au multe trăsături 
comune. Pc noi ne-a impresionat, 
atît la Iași cit și 1® București, at
mosfera de bună dispoziție care 
domnea în rindul, studenților pe 
care i-am întîlnit.

Impresiile din centrele universi
tare romînești le completează dl. 
H. M. Pozvcll, profesor în specia
litatea cristalografie.

— O să vorbesc despre Iași, 
subliniază oaspetele. Este clar ,-c^ 

în acest centru învățămîntul su
perior a luat o mare dezvoltare. 
M-a bucurat faptul că facultatea 
de biologie dispune de o clădire 
nouă,' de aparatură modernă, de 1 
favorabile condiții de studiu. 
Vreau să adaug că am aflat cu 
mult interes despre existența și 
activitatea ( 
studențești atît la Universitatea 
din Iași, cit și la cea din Bucu
rești. 'Este o inițiativă prețioasă, 
cu rol pozitiv în pregătirea $i 
formarea științifică a studenților.

Dl. F. I. Barnett, lector de limbi 
romanice, , ne oferă plăcuta sur
priză a unui dialog în... limba 
romînă. Dl. Barnett vorbește cu 
corectitudine roniînește.

— Am avut schimburi' de pă-. 
reri prietenești și interesante cu 
filologi din Iași, aflîhd multe lu
cruri despre activitatea și proiec
tele. lor științifice care îmi vor fi 
folositoare atît mie, cît și cole
gilor rnei din aceeași specialitate 
de la Oxford-. f M-a impresionat 
înaltul nivel științific-al activi
tății multora dintre colegii din . 
lași și București. Sper ca pe cît 
mai mulți din ci să-i pot reîntilni , 
în Anglia...

Profesorul Richmond relevă că, '

personal, a fost preocupat de. pro
blema colaborării ample, multila
terale realizată 'în țara noastră 
între universitate și academie.

— Și în Anglia există o cola
borare strînsă între universitate, 
Academia Britanică și Societatea 
Regală. Relațiile, universității cu 
academia nu sînt însă atît de di
recte, deoarece noi nu avem un 
plan comun de activitate științi
fică, ci ne bizuim pe aportul pe

■ care fiecare cercetător îl aduce în
domeniul t • ■ ■ ■• ’ —
firește, două modalități diferite de 
a aborda aceeași problemă — a 
progresului științei.

Dl. Richmond ne vizitează 
țara pentru a doua oară :

— Am revenit după cinci ani 
în Romînia și constat cu mare sa
tisfacție importantele progrese în 
diferitele domenii. Aș .aminti mai 
ales construcția de locuințe...

Dl. Barnett a mai efectuat încă 
• trei călătorii în țara noastră. Ni 

le evocă cu amabilitate:
— Am cunoscut multe regiuni 

, .... , ‘ romînești. Cu ocazia primelor vi-
cercurilor -științifice . zite am avut posibilitatea să cu

nosc Bucureșiiul și litoralul ro- 
mînesc. Anul trecut. și. acum am 
călătorit prin Moldova, cunoșeîr.d 
mai îndeaproape . orașele Iași, Gi
nești, Bacău, Piatra Neamț, pre
cum și celebre monumente de 
arta, printre. care mînăstirea. Vo- 
roneț, de o. valoare universală. 

' La București am avut plăcerea să 
constat că. unele . construcții ce 
erau abia la început atunci cînd 
am poposit ultima, oară au deve
nit ..între timp moderne blocuri...

Oaspetele ne rostește iarăși cî
teva cuvinte în romînește. Face, 
cu acest. prilej, o subliniere

— Deși deocamdată limba ro
mînă . nu se predă decit la Uni
versitatea din Londra, atît stu-

■ ’ denți cît și' cadre didactica mani
festă un .'mare interes față dc 
limba pp care o vorbește, poporul

’ dumneavoastră...

Iocx jctyuncz,c.
Au fost de față Ion Obrado- 

vici, ministrul R. P. Romîne

I la Tokio, și membrii Legației.

- - -
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interguveriiamental

PARIS 26 (Agerpres). — 
între 16 și 25 martie a avut 
loc la Paris întrunirea „Co
mitetului interguvernamental 
special U.N.E.S.C.O. pentru 
normarea internațională a sta
tisticilor privind editarea de 
cărți și periodice". Comitetul, 
compus din 31 de experți ai 
statelor membre U.N.E.S.C.O., 
a elaborat un proiect de re
comandări care va fi supus a- 
probării celei de-a 13-a Con
ferințe generale a U.N.E.S.C.O.

Din partea R. P. Romîne la 
lucrările comitetului a parti
cipat Ion Stăvăruș, membru 
al delegației permanente a 
R. P. Romîne la U.N.E.S.C.O. 
In cadrul discuțiilor, dele
gatul romîn a subliniat im
portanța acțiunii 
U.N.E.S.C.O., care 
posibilitatea de a 
noscute succesele 
de țara noastră în 
producției editoriale. Totodată, 
el a arătat importanța care se 
acorda în R.P. Romînă statis
ticii în general, ca mijloc de 
analiză și sinteză a rezultate
lor obținute în construcția so
cialismului.

Conferința Națiunilor Unite 
pentru comerț și dezvoltare a 
continuat joi dezbaterile ge
nerale. Primul vorbitor în șe
dința de dimineață a fost 
B. R. Sen, directorul general 
al F.A.O. (Organizația Nați
unilor Unite pentru alimenta
ție și agricultură).

Ministrul afacerilor externe 
al Austriei, dr. Bruno Kreis- 
ky, a declarat că resursele 
materiale alei Austriei sînt li
mitate și că importurile de 
materii prime din țările în 
curs de dezvoltare sînt su
puse unor restricții cu totul 
minore. - ■
spus el, am fi de acord cu o 
viitoare reducere 
completa eliminare a tarifelor 
protecționiste, dacă celelalte 
țări industrializate ar face 
concesii similare. De aseme
nea, în scoțpul facilitării ex
porturilor de produse finite și 
semifinite ale țărilor în curs 
de dezvoltare, Austria este 
gata să cadă de acord asupra 
eliminării restricțiilor de or
din cantitativ și tarifar.

A luat apoi cuvîntul șeful 
delegației sovietice, ministrul 
comerțului exterior, Nikolai 
Patolicev.

El a arătat că Uniunea So
vietică consideră însuși faptul 
convocării acestei conferințe 
ca un succes al politicii coexis
tenței pașnice și că acest eve
niment important poate con
tribui la slăbirea continuă a 
încordării internaționale.

Delegatul sovietic și-a expri
mat regretul că nu toate ță
rile care doresc să ia parte la 
conferință, au avut posibilita
tea să facă acest lucru, men-

ționînd în acest sens R.D. Ger
mană, R. P. Chineză, R.P.D, 
Coreeană și R. D. Vietnam.

în continuare N. S. Patoli
cev, a spus că delegația sovie
tică, este de părere că ar fi 
util ca această conferință să a- 
dopte măsuri în vederea lichi
dării manifestărilor colonialis
mului în problema dezvoltării 
economice și a comerțului ex
terior al țărilor în curs de dez
voltare. Una dintre aceste mă
suri practice pe plan interna
țional, îndreptate spre atenua
rea fenomenelor nefavorabile, 
ar fi încheierea de acorduri 
internaționale de mărfuri la 
prețuri stabilizate.

Uniunea Sovietică, a spus 
vorbitorul, acordă o mare în
semnătate colaborării econo
mice cu țările în curs de dez
voltare pe bază bilaterală.

Șeful delegației sovietice, a 
subliniat că U.R.S.S., nu este 
de acord cu practica discrimi
natorie a unor țări occidentale 
în relațiile lor comerciale cu 
țările socialiste. Această prac
tică împiedică slăbirea încor
dării internaționale și stabili
rea unor relații de încredere 
între state.

Delegația sovietică, împre
ună cu delegațiile Poloniei și 
Cehoslovaciei, a prezentat con
ferinței spre examinare un 
proiect de „Principii ale rela
țiilor comerciale internațio
nale și ale politicii comer
ciale".

Uniunea Sovietică, a spus

vorbitorul, consideră necesară 
crearea sub auspiciile O.N.U. 
a unei organizații economice 
internaționale unice și univer
sale.

In continuarea lucrărilor 
sale, conferința a ascultat o 
declarație a grupului afro- 
asiatic, la care s-au asociat 
Trinidad-Tobago, Jamaica și 
Iugoslavia.

în șed'ința de dimineață au 
mai luat cuvîntul ministrul 
comerțului și industriei al Fin
landei, Olavi Mattila, și Pierre 
Paul Schweitzer, directorul 
Fondului Monetar Interna
țional.

La reluarea lucrărilor de 
după-amiază, delegații au as
cultat cu atenție și viu interes 
mesajul adresat Conferinței 
Națiunilor Unite pentru co
merț și dezvoltare de către to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, președintele Consiliului 
de Stat al R.P. Romîne.

în cadrul ședinței de după 
amiază, au luat cuvîntul dele
gații R-F. Germane, Italiei, Ca
merunului, Australiei, Izraelu- 
lui, Ciprului și Coreei de sud.

Lucrările conferinței vor fi 
reluate luni.

N. FUICEA

SEUL 26 (Agerpres). — Joi 
dimineața, pe străzile capita
lei sud-coreene au ieșit, a 
treia zi consecutiv, alți 2 009 
de studenți pentru a demon
stra împotriva negocierilor de 
la Tokio pentru „normaliza
rea relațiilor cu Japonia11 ce- 
rînd rechemarea reprezentan
ților sud-coreeni. Poliția a ba
ricadai cu sîrmă ghimpată 
drumurile spre palatul prezi
dențial. Demonstrații puterni
ce au avut loc, de asemenea, 
Ia Pusan,Taegu, Suwon, Iri, 
Yosu, Kwangju și alte orașe. 
Postul de radio Seul a trans
mis un avertisment al preșe
dintelui sud-coreean Pak Ci- 
jan Hi, în care se arată că, în 
cazul în care demonstrațiile 
vor continua, guvernul va lua 
noi măsuri.

din Uganda

EUGENIU OBREA

Nici un progres

în Consiliul ministerial
La conferința pentru

al Pieței comune dezarmare de la Geneva

Examinarea situației din Aden
intr-un Comitet special al 0. N. U.

inițiate de 
va oferi 
face cu- 
obținute 

domeniul

NEW YORK 26 (Ager
pres). — Comitetul special 
O.N.U. pentru examinarea a- 
plicării Declarației cu privire 
la acordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloniale a 
început miercuri examinarea 
situației din Aden. Cu acest 
prilej au fost audiați doi pe
tiționari din teritoriul Aden. 
Primul, S. A. Alhabashi, se
cretar general al Ligii Arabiei 
de sud, a cerut ca Marea Bri- 
tanie să acorde independența 
protectoratului Aden, inclu- 
zînd Adenul și întreaga regiu
ne a Arabiei de sud. El a de-

clarat că Adenul ar putea de
veni „un al doilea Cipru" din 
cauza politicii Marii Britanii, 
care continuă să dezbine și să 
incite populația.

Potrivit spuselor lui Alha- 
bashi, puterea reală în pro
tectorat continuă să se afle în 
mîinile ofițerilor superiori en
glezi, în timp ce sultanii au
tohtoni exercită puteri despo
tice împotriva locuitorilor. El 
a declarat că în această re
giune a lumii continuă să e- 
xiste sistemul sclaviei, iar 
poporul este lipsit cu totul de 
drepturi

Pe adresa conferinței Națiuni
lor Unite pentru comerț și dez
voltare au sosit în ultimele zile 
mesaje de salut din partea unor 
conducători de state $i guverne.

Conferința a primit mesaje de 
salut din partea lui N. S, Hruș- 
ciov, președintele Consiliului 
Miniștri al U.R.S.S., 
hnson, președintele 
mal Abdel Nasser, președintele 
R.A.U., dr. Sukarno, președintele 
Indoneziei, I. B. Tifo, președintele 
R. S. F. Iugoslavia, Radhakrisnan, 
președintele Indiei, Haile Selassie 

af, împăratul ".................... .

dc 
Lyndon Jo- 
S.U.A., Ga-

Etiopiei și alții.
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KAMPALA 26 (Agerpres). 
La Kampala a avut loc o con
ferință a Uniunii naționale a 
studenților din Uganda. In re
zoluția adoptată, studenții u- 
gandeZi au condamnat exis
tența bazelor militare străine 
pe continentul african și toa
te formele de dominație colo
nialistă. Ei au adresat po
porului din această țară un 
apel la unitate în lupta împo
triva colonialismului în Afri
ca, împotriva tendințelor se
paratiste ale unor triburi, 
sprijinite de forțe externe, 
dăunătoare unității naționale. 
Ei au aprobat Și s~au anga
jat să sprijine acțiunea guver
nului de ajutorare a țăranilor 
cu împrumuturi și mașini a~ 
gricole pe baze cooperatiste.

PARIS. — In urma tratativelor purtate b'-a 
semnat la Paris Ia 25 martie protocolul comer
cial privind schimburile de mărfuri între R.P. 
Romînă și Franța, pe anul 1964.

Protocolul prevede o creștere a volumului 
de schimburi și îmbogățirea structurii față do 
anul precedent.

Principalele mărfuri prevăzute la export sînt 
produse ale industriei constructoare de mașini, 
produse siderurgice, petroliere, chimicale și 
medicamente, lemnoase, agro-alimentare, etc., 
iar la import, instalații și utilaje, produse si
derurgice, chimicale, textile, etc.

BERLIN. — La Rostok au început pregătirile în 
vederea tradiționalei „Săptămîni a păcii în Marea 
Baltică", ce va fi organizată anul acesta între 5 și 
12 iulie. La 25 martie a avut loc o ședință a Comi
tetului pentru pregătirea și desfășurarea acestei 
manifestări.

BRUXELLES 26 (Ager
pres). — întâlnirea de miercuri 
a Consiliului ministerial al 
Pieței comune nu s-a soldat cu 
vreo înțelegere. După cum 
relatează agenția Reuter, mi
niștrii de externe ai celor șase 
sUite vest-europene nu au fă
cut nici un progres substanțial 
în rezolvarea problemei unifi
cării organelor de conducere 
ale Pieței comune, C.E.C.O. și 
EURATOM și în problema 
sporirii împuternicirilor par
lamentului european, care în 
momentul de față are doar un 
rol consultativ.

Ministrul de externe belgian 
Spaak s-a opus solicitării Spa
niei de a deveni asociată la 
Piața comună — relatează 
Associated Press. Poziția bel
giană a fost sprijinită de re
prezentanții Italiei, Olandei și 
Luxemburgului, ceea ce a pus 
pc reprezentanții R.F.G. și 
Franței, care au sprijinit o a- 
propiere a Spaniei de Piața 
comună, în minoritate. S-a 
anunțat că guvernul spaniol 
va fi încunoștiințat că în mo
mentul de față pot avea loc 
numai convorbiri cu caracter 
explorator, dar în condițiile 
actuale nu poate fi vorba de 
acceptarea unei asocieri.

Următoarea sesiune a Con
siliului ministerial al Pieței 
comune va avea loc la 13—15 
aprilie.

GENEVA 26 (Agerpres). — 
în ședința din 26 martie a Co
mitetului celor 18 state pentru 
dezarmare de la Geneva, Peter 
Thomas, ministru de stat bri
tanic pentru afacerile externe, 
a prezentat un „document Q'e 
lucru" privitor la instalarea 
unor posturi de observație me
nite să împiedice atacurile 
prin accident sau surprindere. 
Acest document a fost aprobat 
de reprezentanții Italiei și Ca
nadei.

Luînd cuvîntul, Semion Ta-
■ rapkin, reprezentantul U.R.S.S, 
a declarat că documentul bri
tanic „nu aduce nimic nou“.

Adrian Fisher, reprezentan
tul' S.U.A., a susținut din nou 
propunerile americane privind 
distrugerea bombardierelor în
vechite.

Au.mai,luat cuvîntul repre
zentantul Canadei și Birma-

Marș peste cupola 
de gheață a Antarctidei

nea că „Tacuara" a organizat o 
spargere la un spital din Buenos 
Aires în cursul căreia a fost fura
tă suma de 14 milioane pesos.

Colecție de mărci 
consacrate Iui Lenin

clouă școli din orașul Center
ville. 13 elevi au fost răniți.

Tehnicianul Serghei Ve- 
denski și fiul său Kiril, 
în vîrstă de 14 ani, au o 

colecție de 430 de mărci care 
reprezintă toate mărcile poș
tale consacrate lui Lenin, e- 
mise. în U.R.S.S.. și în țările 
socialiste.

Colecția filateliștilor din Le
ningrad cuprinde și mărci din 
Romînia ,primul stat 
care a emis mărci în 
ria lui Lenin (1945).

Tehniciar 
denski

străin
memo-

Puternic uragan în S.U.A.

Asupra părții de sud-est 
al statului Missouri din 
S.U.A. s-a abătut un pu

ternic uragan, care a distrus

Măsuri în Argentina 
împotriva organizației 
teroriste ,,Tacuara‘‘

4uțoritățile argentiniene au 
anunțat arestarea unui grup 
de opt persoane, membre 

ale organizației teroriste „Tacua- 
ra". Printre arestați se află, Joe 
Baxter, unul din conducătorii or
ganizației.

După cum transmite agenția 
Reuter, guvernul . argentinian a 
hotărît să ia măsuri drastice îm
potriva acestei organizații ai că
rei membri au organizat, în ul
tima vreme, atacuri teroriste îm
potriva mitingurilor muncitorești, 
și-au pus la cale atentate' cu 
bombe. S-a descoperit de aseme-

lată o imagine a unuia dintre brațele fluviului Amazon, regiune în care s-au petrecut 
cunoscutele evenimente cu expediția peruviana.

Oamenii de știință sovietici au 
terminat un îndelungat marș 
peste cupola dc gheață a 

Antarctidei.
Pornind la începutul acestui an 

dc la stațiunea Vostok (polul sud 
1 geomagnetic), oamenii

conduși dc glaciologul Andrei Ku- 
pița și-au încheiat marșul la stați- 

. unea. Molodiojnaia dc pe pămîntul 
Enderby. Ei au petrecut 78 de 

' zile în adîncul continentului An
tarctic, străbutînd 
proximativ 3 300 kilometri 
locuri neumblate pînă atunci și 
lucrînd pe un ger de 45—56 grade.

„Trenul de gheață" al oameni
lor de știință, alcătuit din trei ma
șini puternice cu șenile, a pornit 
de la stația Vostok spre polul 
inaccesibilității relative, 
din Antarctica care este 
îndepărtat de ocean.

Rezultatele observațiilor 
te în cursul expediției au 
valoare științifică. între stația Vos-

de știință

un drum de a- 
prin

punctul 
cel mai

eiectua- 
o mare
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NICOSIA. — După cum relatează corespondenții 
agențiilor de presă, forța O.N.U. pentru Cipru ur
mează să devină operațională vineri Ia orele 5 di
mineața, (ora locală). în același timp, generalul lo
cotenent P. S. Gyani, care a sosit la Nicosia, va 
prelua oficial funcția de comandant al acestei forțe 
compusă în prezent din 1 000 de soldați și ofițeri 
canadieni, 6 000 soldați și ofițeri britanici și dintr-un 
grup de 22 de ofițeri finlandezi și suedezi.

Ambasadorul Finlandei în Suedia, Sakari Tuo
mioja, care a fost numit mediator în Cipru, a anun
țat că la 29 martie va pleca la Nev/ York pentru a 
avea uneia discuții cu U Thant. După întrevederile 
cu secretarul general a! O.N.U., Sakari Tuomioja va 
pleca în Cipru pentru a-și prelua funcția 
tor.

de media-

Ankara a 
de protest

ANKARA. — Ambasadorul Greciei Ia 
remis în numele guvernului său o notă 
către guvernul Turciei in legătură cu ordinul de 
expulzare a unor cetățeni greci din Istanbul și do 
expropiere a bunurilor acestor cetățeni. Aceasta 
este a doua măsură luată de guvernul turc după 
denunțarea tratatelor de comerț și navigație cu 
Grecia și a celui privind condițiile speciale ale ce
tățenilor greci care trăiesc în Turcia.

DELHI. — Recent, în orașul Kaira din sta
tul Gujarat (India) a fost prezentată o expo-, 

ziție de fotografii despre Romînia, trimisă de 
Institutul Romîn pentru Relațiile Culturale 
cu Străinătatea. Expoziția a înfățișat diverse 
aspecte din domeniul economic, social și cul
tural din R. P. Romînă, bucurîndu-se de apre
cieri elogioase din partea vizitatorilor și a 
presei locale. Pprtf

tok și polul inaccesibilității relati
ve a fost efectuată o nivelare geo
dezică precisă. Aceste lucrări au 
arătat că în regiune există înăl
țimi de peste 4 000 metri. Au fost 
efectuate, totodată, numeroase mă
surători ale grosimii învelișului de 
gheață.- Au fost descoperiți noi 
munți subacvatici.

După măsurarea temperaturii în
velișului de gheață, oamenii de 
știință au ajuns la concluzia că 
polul frigului al planetei noastre 
se află pe platoul Sovețki, la apro- 

' ximătiv jumătatea distanței din- 
1 tre stația Vostok și polul inaccesi

bilității relative. Temperatura me
die anuală poate ajunge aici la 
minus 60 grade, iar temperatura 
minimă din timpul iernii antarctice 
la 90—100 grade.

Pierderea unei capsule... 
radioactive

Ministerul Sănătății al statu
lui New York a anunțat 
miercuri că a fost pierdu

tă o capsulă conținînd cobalt ra
dioactiv, clement extrem de pri
mejdios pentru viața umanii. Mi
nisterul a fost informat de pier
derea capsulei de către David 
Hansohn, funcționar al Universi-

tății Cornell. El a declarat că e- 
lcmentul radioactiv a fost pierdut 
fie la biblioteca universității din 
Bufallo, fie în localitatea Interla
ken. Cercetările efectuate de spe
cialiști, echipați cu contoare Gei
ger, și cu alte aparate sensibile, 
la locurile indicate, nu au dus 
însă Ia descoperirea nici unui 
semn de radioactivitate.

Au început tratativele 
în vederea construirii 

tunelului de sub Canalul 
Mînecii

Ț a Londra au început la
/ y 25 martie tratativele an- 

glo-franceze în vederea 
construirii tunelului de sub 
Canalul Mînecii. Tratativele 
duse de experți în probleme
le juridice și f inanciare ale a- 
cestei construcții, precum și de 
geologii din cele două țări vor 
dura două zile. La discuții 
participă, de asemenea, mem
brii grupului de studii pentru 
construirea canalului din care 
fac parte reprezentanți ai 
Franței, Angliei și ai unei fir
me particulare americane.

CAIRO. — Miercuri seara a avut Ioc prima șe
dință a noului guvern al R.A.U. Președintele Nasser 
a prezentat în linii mari politica pe care acesta 
trebuie s-o promoveze. El a precizat că guvernul 
răspund© in fața Adunării Naționale a cărei princi
pală atribuție este de a controla activitatea guver
nului. Luni, Aii Sabri, primul ministru al R.A.U., va 
prezenta în Adunarea Națională esența politicii nou
lui guvern.

PARIS. — Proî. Alexandru Bălăci, prorector 
al Universității București, a ținut Ia Institu
tul italian din cadrul Universității din Paris, o 
conierință cu tema „Divina Comedie".

Proi. N. Nestorescu a conferențiat Ia spitalul 
„Claude Bernard" din Paris despre „Problema 
iniecțiilor cu stafilococi". Prof. Paul Mollaret, 
șeiul secției boli infecțioase din. cadrul spita
lului, a oferit un cocteil în cinstea oaspetelui 
romîn.

KHARTUM. — Cei doi miniștri de externe ai Etio
piei și Somaliei, A. Issa și Ketema Yifru, șefii dele
gațiilor celor două țări la tratativele de la Khartum 
pentru solutionarea conflictului de frontieră, au de
clarat miercuri seara că „tratativele sînt pe calea 
cea bună". Ei au relatat corespondenților de presă 
că primele ședințe de lucru s-au desfășurat într-o 
atmosferă amicală, exDrimîndu-si totodată deplina 
încredere în succesul tratativelor și soluționarea 
conflictului dintre ele.

LONDRA. — Ziarul „Daily Mail“ publică rezulta
tele unei noi anchete efectuate de Institutul pentru 
sondarea opiniei publice în legătură cu popularita
tea de care se bucură in rindurile alegătorilor en
glezi partidul laburist. La întrebarea „Cu cine aii 
vota dacă mîine ar avea loc alegeri generale 43 
la sută din cei anchetați s-au pronunțat pentru la
buriști, iar mai puțin de 41 la sută au declarat că 
ar vota pentru conservatori. u

R
T-

REDACȚIA $i ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteii”, Tel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii’


