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Prolefari din toate țările, uniți vă!

cinteia
tineretului

Organ Central al Uniunii TineretuluiIa redacție, sperăm să fie folosi
toare organizațiilor U.T.M., tu
turor tinerilor care în aceste 
zile participă la pregătirea unor 
recolte sporite pe ogoarele pa
triei.

vă informăm despre :
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CAMPANIE
Termocentrala©
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PRIMIT STEAGUL
Mai întâi un popas la consiliul agricol 

raional.

Organizatorul grupei U.T.M. își găsește prilej 
în toiul campaniei să se intereseze de munca 
tinerilor tractoriști chiar și la modul acesta.

In aceste zile, o brigadă a 
„Scinteii tineretului" a pornit 
în raid prin unități agricole 
socialiste din regiunile Bucu
rești, Dobrogea, Argeș și Olte
nia. Constatările, imaginile sur
prinse de ea, transmise din mers

4 PAGINI Duminică 29 martie 1964

ACTUALITATEA
Sesiuni științifice studențești

La sesiunea științifi
că a studenților de la 
Institutul politehnic din 
București, care s-a des
chis aîmbătă, se prezin
tă mai mult de 100 lu
crări cu teme din dife
rite domenii ale științei 
și tehnicii contempora
ne. Ele sînt rodul mun
cii de cercetare științi
fică desfășurată în ulti
mii doi ani de studenții 
institutului îndrumați de 
cadrele didactice de 
specialitate.

Majoritatea lucrărilor 
prezentate în cadrul a 
12 secții tratează pro
bleme actuale ale pro
ducției de Ia Uzinele 
„23 August**, „Republi
ca"* șl „Vulcan" din Ca
pitală, combinatele side
rurgice din Hunedoara 
și Reșița, Uzinele de au
tocamioane „Steagul ro
șu** din Brașov.

La sesiunea științifică 
a studenților Institutului 
politehnic din București, 
participă și reprezen
tanți ai unor instituții

Angajamentul 
din țară," ai institutelor a fost îndeplinit 
de cercetări științifice și 
specialiști în producție.

★
Cercurile științifice a- 

Ie studenților de la In
stitutul politehnic din 
Cluj au avut, de ase
menea, o sesiune de co
municări. în cadrul ce
lor patru secții: cons
trucții civile, industriale 
și agricole ; tehnologia 
construcției de mașini ; 
utilajul și tehnologia 
prelucrării la cald și e- 
nergetică-matematici, au 
fost prezentate aproape 
30 de comunicări la a 
căror elaborare au fost 
atrași 120 de studenți. 
Temele comunicărilor 
au abordat studii și cer
cetări teoretice, soluții 
ale unor probleme prac
tice ale producției reali
zate în colaborare cu în
treprinderile industriale 
din regiunea Cluj, pre
cum și proiecte ale unor 
tehnologii, agregate și 
dispozitive noi.

(Agerpres)

prima noastră zi de lucru. 
Am pornit la drum în zori, 
astfel că soarele ne-a întâm
pinat la orizontul Bărăganu
lui trezit din somnul iernii, 
trezit la ora asta de tractoa
rele care-și fac drum peste 

timpuri. O zi dintr-o primăvară dinamică, 
în care oamenii ogoarelor știu cite, au de 
făcut și asta se vede bine în această di
mineață după graba cu care timpurile 
sînt impinzite de oameni, de tractoare.

Ne interesează totul : cum au ieșit din 
iarnă ogoarele, cit este de arat și semă
nat, cum sînt pregătite mașinile, tractoa
rele și oamenii care le conduc; ne intere
sează ce s-a făcut în aceste cîteva zile de 
primăvară, tind și mai ales cum va în
cepe semănatul porumbului, ce a mai 
rămas de rezolvat pînă atunci.

Un drum în raionul Oltenița ne-a oferit 
la toate acestea răspunsuri pe care vi le 
relatăm, pe scurt, în ordinea în care 
le-am aflat:

1. PREOCUPAREA NUMĂRUL UNU 
A CONSILIULUI AGRICOL RAIONAL.

Z. CE NE-A POVESTIT ORGANIZA
TORUL GRUPEI U.T.M. DINTR-O BRI
GADĂ DE TRACTOARE.

3. OAMENI DIN CINCI GOSPODĂRII 
COLECTIVE LĂ O LECȚIE PRACTICĂ 
DESPRE SEMĂNĂTOAREA 2 SPC 2.

ÎNTREBARE : Care este, astăzi 27 mar
tie, preocuparea numărul unu a Consiliu
lui agricol raional Oltenița ?

RĂSPUNS ; Ieri, astăzi și mîine — ter
minarea grabnică a însămînțărilor din 
epoca I- Timpul este înaintat și nu tre
buie să ne ajungă din urmă porumbul; 
pentru că termometrul, ale cărui gradații 
sînt urmărite zilnic de noi și de toți in
ginerii și tehnicienii din G.A.C. indică 
7 grade în sol. Ceea ce pentru noi în
seamnă: „Atenție ! peste 4—5 zile puteți 
începe".

ÎNTREBARE: Și care-î stadiul pregăti
rilor pentru semănăturile din epoca I ?

RĂSPUNS : De două zile se însămân
țează intens. Măsurile stabilite anterior, 
le-am modificat (în parte), le-am adaptat 
condițiilor specifice din fiecare gospodă
rie. Concret, deși era prevăzut ca toată 
suprafața să fie lucrată cu grapele regla
bile trase d'e tractor, n-am așteptat ca 
terenul să permită aceasta, ci au fost 
folosite, alături de tractoare, atelajele 
proprii ale gospodăriilor colective. Viteza 
zilnică de lucru a sporit astfel simțitor. 
Intr-un pat germinativ bine pregătit 
mai bine de 6700 hectare, s-a putut

pe 
în-

sămînța pînă aseară o suprafață de peste 
3300 de hectare din cele 23 000 planificate 
pentru aceste culturi. Practic, cel mai 
tîrziu la 5 aprilie terminăm însămînțările 
din prima epocă.

ÎNTREBARE: Va fi asigurată aceeași 
operativitate și la semănatul porumbului, 
pentru ca lucrarea să poată fi încadrată 
în epoca optimă ?

RĂSPUNS: Dacă ne permite... termo
metrul, și 
sămînțarea porumbului 
paritatea 
rile sînt 
ga cantitate de sămînță a fost schimbată, 
primindu-se hibrizi dubli potriviți con
dițiilor de sol și climă specifice raionului. 
Nu avem nici un bob fără buletinul roșu 
al laboratorului de analiză. Semănătorile 
2 SPC 2 sînt pe cîmp, echipate cu discu
rile corespunzătoare. Cu cantitatea de să
mînță calibrată care a fost repartizată 
gospodăriilor colective din raionul nos
tru, putem însămânța în cuiburi, folosind 
clapeții, 17 000 de hectare, restul pînă la 
33 000 de hectare urmînd să le însămîn- 
țăm bob cu bob. Ultima și cea mai re
centă măsură pe care am luat-o este in
structajul teoretic și practic al brigadie
rilor și mînuitorilor de mașini 2 SPC 2 
din gospodăriile colective din raza de ac
tivitate a S.M.T. Sărulești. Instruirea are 
loc astăzi la gospodăria colectivă „Dru
mul socialismului" din comuna Sohatu.

Avem convingerea că pregătiți în felul 
acesta vom reuși să însămânțăm porum
bul în epoca optimă și la un nivel agro
tehnic superior.

Numai că la Sohatu am ajuns prea de 
dimineață. Pînă la începerea instructaju
lui mai sînt două ore. Timp pe care-1 
petrecem în cîmp, acolo unde cîteva 
tractoare însămânțează azi sfecla de za
hăr, iar altele pregătesc patul germina
tiv. Deși gazde, colectiviștii din Sohatu 
sînt înainte de toate în campanie. Ei au 
început de ieri „să bage sub brazdă sfe
cla". Astă seară vor să termine această 
lucrare pentru că mîine...

Dar de ce să vă spunem noi toate as
tea? In fond', le-am aflat de la ei.

Așa dar. unul dintre noi s-a urcat 
tractor altăuri de Ștefan Rainer, un 
năr tractorist, și în timpul unui tur 
jurul tarlalei a avut cu el următoarea 
conversație:

— Conduci de mult tractorul ?
— Am un an. Aș fi lucrat mai de mult, 

dar n-am avut încă optsprezece ani. Până 
acum un an am învățat meseria și-acum 
pot să. zic că o știu.

— înseamnă că acuma, în campanie, 
nu ți-e greu ?

— Da, nici ușor. Aici nu-1 vorba numai 
dacă cunoști motorul sau nu, sau dacă

mîine putem începe în- 
cu toata ca- 

mașinilor. Toate pregăti- 
pcactic terminate. întrea-

Colectivului de muncă de la 
Termocentrala electrică Paroșeni i 
s-a decernat Diploma și Steagul 
Roșu de întreprindere fruntașă pe 
țară în ramura industriei energiei 
electrice, pentru succesele obținute 
în 1963. Anul trecut, colectivul de 
energeticieni de la Paroșeni a 
produs peste plan mai mult de 16 
milioane kilowați oră energie 
electrică, și a sporit productivita
tea muncii cu 2,9 lă sută față de 
plan. In bilanțul realizărilor a- 
cestui colectiv se înscriu economi
sirea a peste 8 300 tone combusti-

electrică Paroșeni 
Fabrica de conserve

Tecuci
bil și realizarea unor economii la 
prețul de cost în valoare de 
4 760 000 lei.

★
Pentru succesele înregistrate 

anul trecut în îndeplinirea

planului, colectivului FABRI
CII de CONSERVE TECUCI i 
s-a decernat Steagul Roșu și 
Diploma de întreprindere 
fruntașă în întrecerea socialis
tă pe anul 1963, în ramura in
dustriei alimentare pe țară.

Planul producției globale a 
fost depășit cu 16,8 la sută și 
s-au obținut economii supli
mentare la prețul de cost în 
valoare de 1 300 000 lei.

(Agerpres)

Cu planul trimestrial îndeplinit
© La 23 martie, Mi- 

NISTERUL ECONO
MIEI FORESTIERE a 
îndeplinit planul pro
ducției globale pe pri
mul trimestru.

în cursul acestor trei 
luni, colectivele între
prinderilor din această 
xamură, antrenate în 
întrecerea socialistă în 
întîmpinarea celei de-a 
20-a aniversări a Eli
berării patriei, au do
bândit noi succese în 
valorificarea superioară 
a masei lemnoase. Bu
na organizare a lucru
lui și extinderea meto
delor avansate de 
muncă au făcut ca în 
primele două luni pro

muncii să 
sută mai

ductivitatea 
fie cu 19 la 
mare în comparație cu 
perioada corespunză
toare din anul trecut. 
Pe această bază, cît și 
a dării în funcțiune a 
noi unități, muncitorii 
din economia forestieră 
au realizat în plus 
față de primul trimes
tru al anului 1963 a- 
proape 
bușteni
9 100 mc placaje, 9 600 
mc plăci aglomerate 
din lemn, peste 17 000 
tone plăci fibrolemnoa- 
se, mobilă în valoare 
de 64 milioane lei și 
alte produse.

200 000 mc 
de foioase,

• Colectivul COMBI
NATULUI SIDERURGIC 
HUNEDOARA a înre
gistrat sîmbătă un suc
ces de seamă în între
cerea socialistă pe care 
o desfășoară în cinstea 
celei de a XX-a aniver
sări a Eliberării patriei 
— îndeplinirea planului 
trimestrial al producției 
globale.

Gospodărind cu grijă 
metalul și reducînd 
consumurile specifice, 
siderurgiștii hunedoreni 
au realizat de la înce
putul anului economii 
suplimentare în valoare 
de 12 000 000 lei. In a- 
celași timp, ei au ob
ținut beneficii în valoa-

15 000 000re de peste 
lei.

• Au mai 
sarcinile de 
primul trimestru ; SEC
TORUL CHIMIEI OR
GANICE, DIRECȚIA 
REGIONALĂ A NAVI
GAȚIEI CIVILE CON
STANȚA, COMBINA
TUL DE LA ROZNOV 
— PIATRA NEAMȚ, 
ȘANTIERELE NAVALE 
DIN GALAȚI, INDUS
TRIA LOCALĂ A RE
GIUNII SUCEAVA. DI
RECȚIA GENERALĂ A 
CĂILOR FERATE, ÎN
TREPRINDERILE INDU
STRIALE DIN REGIU
NEA PLOIEȘTI.

(Agerpres)

îndeplinit 
plan pe

Harnicele colective de pe 
șantierul nr. 1 construc
ții și șantierul nr. 2 

montaj-instalații ale Între
prinderii de construcții side- 
rurgice-Hunedoara, au rapor
tat -<fn ziua de 28 martie, ora 
5,30, terminarea reparației 
capitale a fumalukiî nr. 6 de 
450 mc. Brigăzile de montori, 
instalatori și zidari-șamotori 
au executat lucrările încredin
țate înainte de termenele sta
bilite. Echipa de instalatori 
condusă de comunistul Link 
Gaspar a terminat cu 4 zile 
înainte de termen lucrările d'e 
la instalația de apă și gaze. 
Luccînd la înălțimea de peste 
50 de metri, echipa comunistu
lui Kleb Iuliu a executat, de 
asemenea, într-un timp mai 
scurt reparația de la gîtul 
furnalului și de la conducta de 
aer brut. Munca avîntată a 
montorilor și instalatorilor a 
deschis front de lucru pentru 
zidar i-șamo tcxi. Aceștia, con
duși de brigadierul loan 
Covaci au executat zidirea 
furnalului cu 3 zile înainte de 
termen.

La succesele obținute de 
constructorii hunedoreni a 
contribuit și colectivul Combi
natului siderurgic Hunedoara 
care a asigurat la timp piese
le necesare și asistența tehni
că. La reparația capitală a 
furnalului de 450 mc au fost 
montate peste 1600 tone con
strucții metalice și utilaje, au 
fost folosite peste 18 tone de 
electrozi. Planul șantierului 
nr. 1 construcții a fost înde
plinit în luna martie în pro
porție de 103,3 la sută, iar 
sarcina de creștere a producti
vității muncii a fost depășită 
cu 16 la sută. Șantierul 2 
montaj-instalații a realizat 
planul pe aceeași perioadă în 
proporție de 101 la sută. La 
realizarea angajamentului 
constructorilor de a termina 
lucrarea cu 5 zile înainte de 
termen, o importantă contri
buție au adus tinerii. Mateiaș 
Silvestru, Ion Iacob și Vasile 
Potcovel — instalatori, Ghecc- 
ghe Brănez și Aurel Lupeanu 
— lăcătuși, Petru Breaz — 
sudor, Gheorghe Văcuț și Va
sile Man — zidari, inginerul 
Victor Herman; iată cîțiva 
din cei evidențiați pentru 
buna organizare a lucrului și 
calității execuțiilor.

Rodul muncii constructorilor 
va fi concretizat chiar în a- 
ceastă noapte, cînd primele 
cantități de fontă peste plan 
ver țîșni pe jgheabul furnalu
lui nr. 6.

SERGIU IVANOV 
prim-secretar al Comitetului 

orășenesc U.T.M. Hunedoara

O clipă la capătul tarlalei, atîl cit să se umple din nou semănătorile cu 
semințe, și semănatul începe din nou.

PRiMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
A CONDUCĂTORULUI DELEGAȚIEI IUGOSLAVE

Consiliului de Stat al 
Gheorghe Gheorghiu-

Președintele
R. P. Romîne, . ~ _
Dej, a primit sîmbătă pe Miloș Minici, 
vicepreședinte al Vecei Executive Fe
derative a R.S.F. Iugoslavia, conducă
torul delegației iugoslave,-care a luat 
parte la prima sesiune a Comisiei 
mixte romîno-iugoslave de colaborare 
economică. Oaspetele a fost însoțit de 
Ioje Brilej, membru al Vecei Execu
tive Federative a R.S.F. Iugoslavia, și 
Bogoljub Stoianovici, membru în Ve
cea Executivă a R. S. Serbia.

La întrevedere au luat parte tovară
șii Alexandru Bîrlădeanu și Gheorghe 
Gaston-Marin, vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri, precum și Nicolae 
Gheorghiu, adjunct al ministrului mi
nelor și energiei electrice.

A fost de față Arso Milatovici, amba
sadorul R.S.F. Iugoslavia, în R. P. Ro- 
mînă.

Convorbirea, care a avut loc cu a- 
cest prilej, a decurs într-o atmosferă 
cordială.

(Agerpres)

pe 
tî- 
în

Ing. N. SIMIONESCU
MIHAI CARANFIL 

Fotografiile : ION CUCU

(Continuare In pag. a IlI-a)

Pămîntul e-o vioară 
plină de sunete, 
plină de melodii. 
Corzi albastre întinse 
peste arborii de beton, 
atinse 
de arcușul apelor de la Bicaz 
scapăr-n zeci de sunete, 
în zeci de glasuri seînteietoare.

Ați ascultat vreodată o sonată, 
sau un recital la vioara-pămînt ? 

Vioara-pămînt e-un Instrument uriaș

prof. Szâsz Ileana Badea luliana Pătraș Simion Cîmpean Maria

plin de sunete,
plin de seîntei.
Sonatele se cîntă în gama volților.
Să știți, gama aceasta e-o gamă fluorescentă. 
Să știți, gama aceasta
se cîntă în toate sălile de concert,
în toate casele,
în toate colțurile țării.
Pe toate străzile stăruie armoniile el...

IOAN SILINCA 
elev anul II

Citiți mai întîi poezia de alături. Autorul ei este loan 
Silinca, elev în anul II G al Școlii profesionale din Cen
trul școlar al Ministerului Industriei Ușoare din Cluj. 
Priviți și aceste portrete. Sînt chipurile cîtorva din su
tele de elevi fruntași care învață aici: Cîmpean Maria, 
Badea luliana, Pătraș C. Simion. Alături de ei, secre
tara comitetului U.T.M. pe școală, tovarășa profesoară 
Ileana Szâsz.

Ar fi multe de spus despre activitatea interesanta, 
atractivă, plină de fantezie și cu un bogat conținut edu
cativ, care se desfășoară în această școală. Am ales însă 
din această activitate cîteva aspecte ale muncii cultu- 
ral-artistice.

Experiența din acest domeniu v-o împărtășim în 
paginile a Il-a și a IlI-a sugerîndu-vă să:

CONTINUAT! ACEST ARTICOL
RELATÎND DESPRE EXPERIENȚA VOASTRĂ!



CONTINUAT! ACEST ARTICOL RELATÎND
■

 a sfîrșitul trime
strului doi, la sediyl 
comitetului organi
zației U.T.M. a Cen
trului școlar profe
sional am surprins 
următoarea discu

ție :
— Panoul actual e prea mic ; 

se pot afișa doar 120 de poze ; 
în primul trimestru au fost 170 
de elevi cu note numai de 9 și 10, 
iar acum numărul lor va fi mult 
mai mare.

— Să-i punem la panou doar 
pe cei cu nota 10 — propuse ci
neva.

— Nu-i o soluție. Tot nu se 
rezolvă problema. Sint mai multi 
de 120 elevi numai cu note de 10.

Desigur, pînă la urmă va fi gă
sită soluția cea mai potrivită. 
Discuțiile acestea subliniau însă 
faptul că rezultatele la învățătură 
obținute de elevii Centrului școlar 
profesional din Cluj sint bune. 
Al doilea trimestru s-a încheiat 
recent cu rezultate și mai frumoa
se. Promovare: 94 la sută. Numă
rul elevilor cu note bune și foar
te bune a crescut de asemenea. 
Aproape 630 de elevi au medii 
peste 7, iar din aceștia aproape 
200 au numai medii do 9 și 10.

Rod al muncii colectivului de 
profesori și maiștri care-i îndru
mă cu grijă, al sîrguinței și hăr
niciei elevilor, aceste rezultate se 
datoresc în mare măsură activită
ții bogate pe care, sub conduce
rea organizației de partid, o des
fășoară organizația U.T.M. a șco
lii.

întreaga activitate desfășurată 
în această școală este bogată, in
teresantă. Ne-am oprit însă asu
pra unui singur aspect: cel 
al activităților cultural-artistice $i 
sportive.

Ghid cultural 
al săptâmînii

La intrarea în școală, două afi
șe mari, viu colorate, rețin aten
ția. Unul „La ce participăm ?", 
transcrie din planul comun al di
recțiunii școlii și al comitetului 
U.T.M., principalele activități cul
tural-educative din trimestrul în 
curs; al doilea, intitulat „In a- 
ceastă săptămînă" adresează invi
tații și mai directe. El prezintă, 
indicînd locul, ziua și ora, fiecare 
activitate extrașcolară la care pot 
participa elevii în decurs de șapte 
zile. Notăm : luni orele 16 — 
repetiție — cercul de balet: 
marți (la aceeași oră) — activi
tăți în cercul de teatru și în cer
cul de ceramică; miercuri — curs 
de dans pentru anul III, repetiție 
la cor ; joi — ședință lărgită a 
cercului literar și a cercului foto, 
inițiere muzicală („muzică ușoară 
romînească" — expunerea a 3-a); 
vineri — concurs „Cine știe, răs
punde" (anul 111 C și D cerami
că), brigada artistică de agi

tație prezintă cel de-al IV-lea 
program din acest an școlar; sîm- 
bătă — program artistic prezen
tat de anii II A, C și D și reuni
une ; duminică dimineața — tele

vizor, vizionarea spectacolului de 
la Teatrul de Stat, campionat de 
volei, întrecere la sala de gimnas
tică, după-amiază — serbare la 
căminul cultural de la Dîmbul 
Rotund.

Adică aceste afișe spun : „dacă 
vreți să faceți o călătorie în 
timpul liber alături de elevii șco
lii noastre, pregătițt-vă ca pentru 
un drum lung".

Ce ziceți ? Ne încumetăm l Pe 
un asemenea itinerariu...

Primul popas — 
biblioteca

— Mai numără odată, cu aten
ție...

— Nu, n-am greșit. Sînt 866. 
Cîți elevi, atîtea fișe !

Cele 90 000 de volume ale bi
bliotecii, la care se adaugă lunar 
ultimele noutăți din librării, con
stituie, așadar, o atracție irezisti
bilă. Toți elevii școlii sînt cititori 
pasionați. De altfel, uite, pe fie
care fișă de cititor, aceeași în
semnare : înscris la concursul 
„Iubiți cartea‘. însemnările sînt 
desigur mai vechi. Fiindcă 935 de 
elevi an și obținut insigna de 
„Prieten al cărții". In 8 clase 
(două chiar din anul I — B și F) 
toți elevii sînt purtători ai dis
tincției ce consemnează ceasuri
le petrecute în tovărășia cărților, 
dragostea de lectură.

Curiozitate firească : cum s-a 
născut acest interes unanim pen
tru lectură, această prietenie sta
tornică și durabilă dintre cei 866 

de elevi și cărțile bibliotecii ? In 
fiecare clasă există un elev res
ponsabil cu lectura. El ajută birou
rile pe ani de studii ca alături de 
tovarășii profesori să îndrume 
elevii cum să citească și ce să ci
tească, se îngrijesc de organizarea 
unor acțiuni care să stimuleze in
teresul pentru lectură.

Și alte răspunsuri: colectivul 
bibliotecii, în cea mai mare parte 
format din elevi, desfășoară, cu 
sprijinul comitetului U.T.M., o 
largă și variată muncă de popu
larizare a cărții. In fiecare sală 
se află afișate liste cuprinzînd bi
bliografia concursului „Iubiți car
tea" sau cărțile nou apărute, vi
trine tematice și expoziții prezintă 
„ultimele volume de versuri", 
„noi lucrări tehnice" etc. Să nu 
uităm însă „Călăuza cititorului" 
gazeta de perete a bibliotecii cu 
rubrici în care tovarășii profesori 
și bibliotecarul recomandă prin 
articolele ce se schimbă săptămâ
nal, cele mai bune cărți, fiind un 
mijloc eficient de orientare a ci
titorilor, ca și de popularizare a 
cărților. Elevii își consemnează 
aici impresiile despre cărțile ci
tite, discută despre eroii preferați. 
Și cîte acțiuni nu s-au organizat 
ca urmare a propunerilor lor. Ne 
oprim aici. N-am vrea să pier
dem prilejul de a asculta o inte
resantă poveste despre...

Un bilet la operă și... 
450 de abonamente

In anul trecut am primit vreo 
zece bilete pentru un spectacol de 

operă. Era o operă de Verdi, pare- 
mi-se (istoria ne-o relatează secre
tara comitetului U.T.M.). Cui să 
le dăm ? Am ales cîțiva dintre cei 
mai buni elevi. Printre ei era și 
Ințe Dina. In ziua spectacolului, 
pe care au așteptat-o cu nerăbda
re, s-au îmbrăcat frumos, își 
culcaseră uniformele ; au plecat cu 
vreo jumătate de oră mai devre
me decît le-ar fi fost necesar. 
După vreo oră, cine intră pe 
poarta școlii ? Ințe ! Plecase de la 
spectacol.

Ce s-a întîmplat ?
Mi-a răspuns, încurcată, dar 

sinceră : „Nu-mi place".
A doua zi am aflat că și cole

gele ei gîndeau la fel: că un 
spectacol de operă nu poate să-ți 
placă, e greu de înțeles. De cîte 
ori primeam bilete la operă abia 
găseam cui să le dăm. Ca să nu 
mai vorbesc de concertele simfo
nice. Aici amatorii erau și mai 
puțini.

De-aici concluzia: trebuie să-i 
ajutăm pe elevi să înțeleagă a- 
ceastă muzică. Cu sprijinul tova
rășilor profesori de muzică, la 
cîteva clase s-au făcut expuneri 
privind opera unor compozitori 
(Enescu, Ciprian Porumb eseu) în
soțite de audiții» Aceste audiții 
erau foarte judicios pregătite, cu 
un program care să introducă pe 
elevi, treptat, în cunoașterea alfa
betului muzicii simfonice. Ele au 
cuprins în program, la început 
bucăți muzicale mai ușoare, înso
țite de explicații, apoi, din ce în 
ce mai grele. Alte clase au vizio
nat spectacole, după ce, în prea

labil, li s-a vorbit despre conținu
tul operei muzicale respective, 
despre semnificația ei. Apoi...

La cîteva săptămîni de la înce
perea anului școlar un elev re
flecta într-un articol: „Să asculți 
o explicație foarte documentată și 
totuși ușor de înțeles despre o 
muzică pe care ai socotit-o „grea" 
și acum îți pare pur și simplu 
frumoasă, să asculți o muzică sim
fonică și să nu adormi în colțul 
sălii... E o minune ce s-a întîm
plat la noi. Cînd ? Cu ocazia ini
țierilor muzicale".

In cercurile de inițiere care-și 
desfășoară activitatea pe grupe de 
clase s-au înscris peste 300 de 
elevi. In acțiunile mari, însă, 
participă aproape toți elevii școlii.

Cu sprijinul Conservatorului 
„Gh. Dima“ (al tovarășilor profe
sori, ca și al studenților din anii 
mai mari), al filarmonicii, al ope
rei romîne și maghiare, al institu
tului de folclor, pe baza unui 
program întocmit pentru întregul 
an școlar, elevilor li se prezintă 
expuneri despre compozitori și 
creațiile lor, li se vorbește despre 
opere, operete, și lucrări simfoni
ce. Firește, numai explicațiile teo
retice n-ar fi de-ajuns pentru a 
trezi și dezvolta la elevi gustul 
pentru muzica simfonică. De a~ 
ceea, li se oferă prilejul să aibă 
un contact direct cu muzica, ex
punerile sînt însoțite de exempli
ficări cu ajutorul discurilor (sînt 
atît de solicitate aceste exempli
ficări muzicale îneît școala a fost 
nevoită să cumpere pînă acum 
discuri în valoare de peste 3300 

lei), al benzilor de magnetofon. 
De multe ori înșă exemplificările 
sînt făcute de artiști.

Vizionarea unui spectacol la 
operă, audierea unui concert sim
fonic a devnit acum o dorință a 
fiecărui elev. Dovadă convingă
toare : pentru spectacolele operei 
și ale filarmonicii elevii școlii 
au-zoo de abonamente colective 
și 230 de abonamente individuale. 
Ințe Dina, din anul II se numără 
printre aceștia.

Vizită la redacția 
revistei școlare

Călătoria . noastră ne oferă o 
surpriză. Am nirherit la redacția 
unei reviste. O revistă ca toate 
revistele. Se numește „Muncitorul 
de mîine* și apare bilunar, înce- 
pînd din ianuarie. O editează ele
vii școlii, membri ai cercurilor și 
ai cenaclului literar.

Colectivul de redacție discută 
acum macheta unui viitor număr. 
„Redactorului-șef", eleva Marioara 
Pop, îi sînt prezentate rînd pe 
rînd propunerile. Bogdan Nagy și 
echipa sa de tehnoredactori aduc 
pentru copertă ca șt pentru fie
care ilustrație cîte 4—3 variante, 
Rotaru Maria, responsabila secto
rului de poezie, mărturisește că nu 
știe ce să aleagă, toate cele 6 
poezii scrise de colega ei din anul 
II D i se par reușite. Rămîne de 
văzut ce vor spune colegii și, fi
rește, tovarășa profesoară de 
limba romînă care e de față. Un 

lucru înșă e stabilit. In acest nu
măr se va publica în întregime lu
crarea elevei Elena Badea, pre
miată la concursul de literatură 
pe' oraș. Să răsfoim, colecția re
vistei...

Desenul'de pe coperta număru
lui 1 — vedere de ansamblu a 
unei uzine metalurgice — este 
nesemnat. Autorii pot fi însă g ti- 
ciți. Sînt elevii care se pregătesc 
pentru întreprinderea,, Tehnofrig". 
Primele pagini sînt destinate poe
ziei. Patru lucrări („Zilnic*, „Ar
tiștii timpului", „Colocviu", 
„Electrificare") consemnează de
butul elevului Silinca Ion din a- 
nul II — lactate. Urmează apoi 
proza... „Ceramistele", concurs 
— „Cine știe, cîșiigă", „Inițiere 
muzicală* și „Itinerarii" surprind 
cîteva aspecte din viața colecti
vului. La „Poșta redacției" pri
mesc răspunsuri Gabiș Victoria 
(anul II), Pop Marioara (anul IA) 
și Grigore Pădureanu (anul I! I). 
Versurile lor sînt interesante, dar 
au unele „stîngăcii". Sînt îndem
nați însă să persevereze. Sumarul 
primului număr mai cuprinde : o 
mică antologie tematică „munci
torul în poezie" — fragmente din 
Eminescu, Arghezi, Beniuc, scri
sori de la „prietenii cărții" din 
anul I A încălțăminte, o vitrină 
cu „cărți noi" și rubricile de satiră 
și umor „De toate pentru toți" și 
„Perle negre" (extrase din tezele 
de limba romînă).

Celelalte cinci numere apărute 
pînă acum au un cuprins la fel 
de bogat. De editarea revistei se 
ocupă pe rînd elevii unei clase,
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Ura... B bine la pădure.
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Transmitem
Expoziție

pentru tinerii
ascultători^

e bucură interesul 
manifestat față de 
emisiunile noastre și 
dăm cu plăcere lă
muririle solicitate. 

S-ar putea spune 
că, exceptindu-se

emisiunile pentru copii, toate ce
lelalte programe radiofonice se a- 
dresează și tinerilor (ba, cred că 
nu greșim dacă afirmăm că „în 
primul rînd tinerilor").

De Ia buletinele de știri și pînă 
la muzica de dans, trecînd prin 
emisiuni pe teme economice, ci
cluri de literatură, concerte „sim
fonice, „Teatrul la microfon", a- 
gende teatrale și cinematografice, 
transmisiuni sportive etc., Ra- 
dio-ul dispune de o uriașă gamă 
de posibilități specifice, prin care 
își îndeplinește funcția sa educa
tivă, străduindu-se să își aducă 
contribuția la formarea și dezvol
tarea conștiinței socialiste.

Și nu pot fi satisfacții mai 
mari pentru redactorii, regizorii, 
inginerii, tehnicienii și toți cei
lalți lucrători ai Radiodifuziunii 
decît bunele aprecieri pe care le 
adresează, prin mii de scrisori (in 
1963 la Radioteleviziune s-au pri
mit 248298 scrisori) ascultătorii 
de toate vîrstele, din toate col
țurile țării.

Asta nu înseamnă că noi nu 
sîntem conștienți de lipsurile pe 
care le dovedim încă în alcătuirea 
unor emisiuni (mai ales în ce pri
vește varietatea și atractivitatea 
lor) și că nu ne străduim în per
manență să le înlăturăm. Dar, 
rîndurile de față, sînt destinate 
prezentării pe scurt a emisiunilor

destinate „în special' tineretului 
(Sublinierea este necesară deoa
rece, în cele ce urmează ne vom 
referi doar la cîteva emisiuni din 
șiragul zecilor de emisiuni trans
mise zilnic de-a lungul a peste 
41 de ore de către posturile noa- 
tre centrale de radio).

Să răsfoim, așadar, puțin, Pro
gramul de Radio și Televiziune.

— In fiecare luni, la ora 17,40 
(programul I) emisiunea „Tine
rețea ne e dragă" prezintă timp 
de 20 de minute secvențe radio
fonice din activitatea tinerilor din 
fabrici și uzine, unități agricole 
socialiste, școli medii și facultăți, 
pune în discuție diferite probleme 
de etică socialistă (în cadrul ru
bricii „Tu cum ai fi procedat ?"), 
prilejuiește schimburi de expe
riență în activitatea organizațiilor 
U.T.M.

In emisiunile din această lună, 
de pildă, ascultătorii au putut a- 

printre altele, despre preocu
pările utemiștilor de la Uzinele 
„Semănătoarea" pentru continua 
creștere a calității produselor, au 
vizitat, cu ajutorul undelor radio
fonice, pe tinerii mecanizatori și 
colectiviști din raionul Alexan
dria, au cunoscut o serie de reali
zări ale organizațiilor U.T.M. din 
orașul Tîrgu Mureș, au fost invi
tați să-și spună părerea în legă
tură cu ruptura petrecută în prie
tenia dintre doi tineri. Exemplele 
sînt luate la întîmplare din su
mare mult mai bogate.

— Miereuri, la ora-20,15 (Pro” 
gramul II) întîlnim emisiunea 
„Școala și viața" a cărei tematică

■ de artă plastică
I
I
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IAȘI (de la corespondentul 
nostru). — Ieri in holul Pala
tului culturii din Iași s-a des
chis o expoziție de artă plas
tică a artiștilor amatori din 
oraș. Expoziția a fost organi
zată de Casa regională a 
creației populare și cuprinde 
aproape 100 de lucrări de pic- 
tură, grafică, sculptură. Auto
rii exponatelor sînt muncitori, 
funcționari, elevi și studenți. 
Atrag atenția îndeosebi gra
vurile timarului muncitor Pe
tru Aruștii, picturile maistru
lui zidar Aurel Bălan, ale 
proiectantului Alexandru Sol- 
tuz, electricianului Mihai 
Agape, ale studentelor Maria
na Dănilă și Coca Ianoș.

relevă legătura indestructibilă din
tre pregătirea teoretică dobîndită 
în diferite instituții de învăță
mânt și activitatea practică de 
construire a socialismului. In cele 
20 de minute rezervate, sînt o- 
glindite aspecte semnificative ale 
relației școală-viață nu numai în 
limitele anilor de școală medie, 
profesională, tehnică sau de stu
denție, ci urmărindu-se absol
venții la locurile de muncă, pă- 
trunzîndu-se în institutele de 
cercetări științifice, solicitîndu-se 
experiența și îndrumările cadrelor 
didactice, ale oamenilor de ști
ință și cultură, ale maiștrilor și 
inginerilor.

Bineînțeles că nu sînt lăsate de 
o parte nici alte preocupări ale 
elevilor și studenților, cum ar fi 
activitatea în cercuri științifice, 
literare și artistice, alegerea profe
siunii, olimpiadele de matematică, 
fizică, literatură, diferitele con
cursuri și festivaluri tradiționale 
etc.

— De cîteva luni, în fiecare 
joi, la ora 18,00 (programul I) un

ată o întrebare la 
care am fi tentați 
— poate — să răs
pundem printr-o 
negație. Și în a- 
cest caz se pare că 
am greși-..

Să lădăm însă datele științi
fice să-șf spună cuvîntul.

Este cunoscut faptul că tem
peratura terestră — și cea at
mosferică — se „alimentează" 
în primul rînd din radiația so
lară care străbătînd atmosfera 
încălzește pămîntul .și în al 
doilea rînd, din sursele natura
le de radioactivitate.

Ce se întîmplă însă cu Pă
mîntul ?

Acesta, la rîndul său, iradia
ză în spațiu. Deci, planeta 
noastră nu numai că primește, 
dar și pierde căldură. însă a- 
ceastă pierdere termică se pe
trece în radiația infra-roșie.

Aici se stabilește un prim 
punct de contact între indus
trie și climă. Căci radiația in
fra-roșie are anumite particula
rități. Astfel, dacă ea poate 
străbate cu ușurință o atmos
feră alcătuită numai din oxigen 
și azot, nu același lucru se în
tîmplă cînd ea întîlnește în ca
le bioxidul de carbon. Acesta 
are însușirea de a „opri" radia
țiile infra-roșii, a se încălzi în 
acest mod și a iradia căldura 
în atmosfera în care se află 
diluat. Fenomenul este cunos
cut sub denumirea de „efect de 
seră".

Un alt fapt semnificativ de
ci : temperatura se găsește în 
relații strînse cu bioxidul de 
carbon.

Este însă cantitatea de anhi
dridă carbonică — existentă în 
aer — constantă ?

Să ne referim la cîteva date. 
Atmosfera terestră cîntărește 
un număr apreciabil de tone. 
Este vorba de două cifre: 57, 
urmate de 14 de zero. 0,04 la 
sută din masa ei totală (2 280

miliarde tone) o constituie bio
xidul de carbon.

După cum știți bioxidul de 
carbon se găsește însă, într-o 
perpetuă mișcare. Plantele îl 
disociază, păstrînd carbonul. 
Prin acțiunea bacteriilor și a 
ierbivorelor, carbonul sustras 
este redat atmosferei. Unele 
plante se transformă însă în 
zăcăminte de cărbune. Astfel, 
ele rețin o parte din carbonul

aprecia cantitatea de bioxid de 
carbon produsă prin combus
tia cărbunelui industrial la 6 
miliarde tone anual, atunci — 
în trei secole și jumătate — 
bioxidul de carbon din aer 
și-ar dubla greutatea.

In consecință, și „efectul de 
seră" ar fi mai puternic : tem
peratura medie a globului ar 
crește cu 3,6 grade.

La prima vedere, 
temperaturii ar părea 
modestă. In realitate 
chilibrul în care se găsesc ac
tualmente ghețurile polare ar 
fi nimicit. Iar cele 23 de mili
oane de kilometri cubi

creșterea 
destul de 
însă, e-

de

Există vreo legătură

intre temperatura

existentă pe glob

și actuala dezvoltare

industrială ?
atmosferic. Iată modalitatea în 
care tot cărbunele existent în 
scoarța terestră a fost „răpit" 
din aer în decursul epocilor 
geologice.

Să reținem, deci, un alt feno
men important: prin cărbunele 
extras din mine și ars, bioxi
dul de carbon „scurs" din cir
cuit în vremuri îndepărtate 
este redat într-un ritm cu mult 
mai rapid, atmosferei. Dacă am

gheață existenți «-ar topi pro
gresiv.

Natura însă — și nu numai 
natura — posedă mijloacele de 
a stăvili un asemenea cata
clism, de a echilibra „efectul 
de seră" zdruncinat prin elimi
narea în atmosferă a bioxidu
lui de carbon „fabricat" de in
dustrie.

în primul rînd, biologii au 
remarcat faptul că, cu cît can-

titatea de bioxid de carbon din 
atmosferă devine mai mare, cu 
atît mai mult se dezvoltă viața 
vegetală și — deci —- absorbi
rea din atmosferă a acestui gaz 
se intensifică. însuși procesul 
de fertilizare a deșerturilor ar 
concura în acest sens.

în al doilea rînd — parado
xală constatare I — însăși apa 
se pare că ar scăpa omenirea 
de pericolul unor asemenea i- 
nundații.

Se știe că apa, la zero grade, 
dizolvă aproape un volum du
blu de bioxid de carbon. Iar 
dacă apele oceanelor ar fi sa
turate cu anhidridă carbonică, 
ele ar conține o asemenea can
titate de bioxid de carbon care 
ar putea fi reprezentată prin- 
tr-un număr totalizînd 16 cifre, 
însă, ultimele calcule au ară
tat că masa de bioxid de car
bon dizolvată în mod real în 
oceane reprezintă doar 1/45 
din această cifră. Astfel, ocea
nele ar putea absorbi o canti
tate de circa 40 de ori mai mare 
de bioxid de carbon decît cea 
pe care o conțin.

Dar, chiar admițînd faptul că 
o asemenea saturație ar fi im
posibilă — căci numai supra
fața oceanelor se află în con
tact direct cu aerul — și chiar 
și în acest caz cantitatea de 
bioxid de carbon existentă în 
aer s-ar dubla nu în 350, ci în 
18 000 de ani...

De fapt însă, chiar oamenii 
au găsit soluția problemei ex
puse. Ea constă în folosirea 
energiei atomice. Este sigur că, 
în cîțiva zeci de ani, consumul 
de cărbune și petrol va începe 
să scadă simțitor în lume dato
rită și utilizării masive în 
toate compartimentele activită
ții umane a energiei atomice, 
în acest fel, va scădea și canti
tatea de bioxid de carbon eli
minată în atmosferă.

Putem avea Insă totodată 
certitudinea că — în tot acest 
timp — știința va deveni ca
pabilă să „strunească" acest 
fenomen și să „regleze" și 
„efectul de seră".

Cinematografe

Șeherazada — film pentru 
ecran panoramic: Patria (8,30; 
11; 13,30; 16,15; 19; 21,30). Un 
suria 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;

AD. TANASESCU

fragment din cunoscuta melodie 
„Serenada tinereții" anunță înce
perea emisiunii „Seară pentru ti
neret".

Deși tînără în programele noa
stre de radio (prima emisiune s-a 
transmis la 3 octombrie 1963)/ 
„Seara pentru tineret" și-a cîști- 
gat un larg și stabil auditoriu, 
deoarece, considerăm noi, se păs
trează mereu tînără (cel puțin pînă 
acum). Avînd la dispoziție 90 de 
minute, fiind concepută ca o emi
siune complexă care să ofere ti
nerilor ascultători aspecte cît mai 
interesante și mai variate din toa
te domeniile de activitate, încer- 
cînd să fie cît mai mult cu zîm- 
betul pe buze și invitînd la dans 
pe auditori, „Seara pentru tine
ret" caută să-și aducă modesta ei 
contribuție la împlinirea; timpului 
liber al tinerilor, la organizarea 
activităților cultural-educative din 
cluburi, case de cultură, cămine 
culturale. Și, fără îndoială, ne 
bucurăm atunci cînd primim la 
redacție scrisori prin caie sîntem 
anunțați că această emisiune a în

ceput să facă parte din progra
mul „obligatoriu" pe care nume
roși tineri și-l stabilesc „volun
tar" pentru joi seara.

— Vineri, la 01a 17,30 (pro
gramul I) postul de radio Bucu
rești difuzează emisiunea „In sluj
ba patriei" al cărei ebiect princi
pal îl constituie educația patrio
tică și internațională a tinerei ge
nerații. Emisiunea prezintă mo
mente din lupta de veacuri a po
porului nostru pentru libertate, 
independență națională și progres 
social, figuri luminoase din isto
ria, știința și cultura patriei, 
drumul străbătut de oamenii mun
cii, sub conducerea partidului, 
pînă la impresionantele realizări 
ale zilelor noastre, 
eroismului cotidian, 
pregătirea de luptă 
militarilor etc., etc.

Dacă acestea sînt 
care le asigură, din punct de 
vedere organizatoric, secția „ti
neret" a Radiodifuziunii, nu în
seamnă că, așa cum arătam la 
început, ele sînt singurele care

imagini ale 
aspecte din 

și politică a

emisiunile pe

se adresează — „în primul rînd" 
tinerilor.

Dintre celelalte numeroase emi
siuni vom mai cita, spre argu
mentare, cîteva :

— „Universitatea tehnică ra
dio" prin cele trei cicluri ale 
sale : Metalurgie (marți ora 19,30 
pr. I și miercuri ora 11,15, Pr- 
II), Construcții (joi ora 19,30 pr. 
I și vineri ora 11,15 pr. II), 
Energetică (vineri ora 19,30 pr. I 
și sîmbătă ora 11,15 Pr- H) popu
larizează cele mai noi descoperiri, 
concepții și metode de lucru pe 
ramuri industriale, ajutînd mai a- 
les tineretul în însușirea tehnicii 
noi, în cunoașterea celor mai îna
intate procedee folosite în țară și 
peste hotare.

— Emisiunile „Momente din 
istoria literaturii romîne" (vineri 
ora 21,00 pr. I), „Capodopere ale 
literaturii universale" (sîmbătă 
ora 19,30 pr. II) și „Oameni de 
seamă din istoria culturii" (luni 
ora 21,30, pr. II), dau posibilita
te tinerilor ascultători să cunoas
că numeroase valori ale culturii

romînești și universale, să afle 
date interesante din viața și ac
tivitatea creatorilor acestor valori, 
lărgindu-și astfel necontenit ori
zontul cunoștințelor generale.

— Emisiunile „20 de ani 
de succese ale culturii muzi
cale romînești" și „Ghid muzical" 
(duminica, ora 10,00 programul I) 
constituie pentru cercuri tot mai 
largi de tineri ascultători, adevă
rate „catedre" de inițiere și edu
cație muzicală, crescînd mereu nu
mărul celor care se prezintă la 
examenele-concurs ce se țin în 
fiecare an, la sfîrșitul unui ciclu. 
Lista emisiunilor radiofonice des
tinate în primul rînd tinerilor ar 
putea continua pe multe coloane 
(ce spuneți, de exemplu, de lec
țiile de limbi străine, de recita
lurile de poezie, de emisiunile de 
teatru, de programele de dans ?)... 
Ne oprim însă aici. O cercetare 
mai amănunțită a Programului de 
Radio și Televiziune vă poate a- 
trage atenția asupra altor și altor 
emisiuni. Toate acestea se stră
duiesc să-și aducă contribuția la 
educația comunistă a maselor de

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 
Guliver: Carpați (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), 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 
(11; 16; 18,15; 20,30). Ferentari 
(16; 18,15; 20,30). Cavalerul Par- 
daillan — cinemascop: Lumi
na (10; 12; 14; 16; 18,15; 20.30). 
Valea vulturilor : Union (11,30; 
16; 18,15; 20,30). Funtlk și ca
straveții ; Ignorantul învață ; 
Fumicuța lăudăroasă; Soarele, 
apa și cățelul : Doina (orele 10). 
Locotenent Cristina: Doina 
(11,30; 13,45; 16; 18.15 : 20.30). 
Drumul Sării (11; 15,30;17,45; 
20). Bastonul alb; Oameni și 
furtuni; Oameni și măști; Cin- 
teo rus în Scandinavia : Delta 
necunoscută ; Galeria naționa
lă ; Supărare ; Știință și teh
nică Nr. 12/1963 î 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 (10,30; 15; 17; 19; 21), Lira 
(15,30; 18; 20,30). Ucigașul și 
fata; Cultural (10,30 ; 12,30; 
15; 17; 19; 21). Vi-I prezint pe 
Baluev — cinemascop : Dacia 
(9,30; 11; 13; 15; 17; 19; 21). Sea- 
no Boa : Cosmos (16; 18; 20),

Televiziune
Orele 8,50 — Gimnastica de în* 

viorare la domiciliu. 9,Q0 — Emi
siune pentru copii și tineretul șco
lar. 10,30 — Rețeta gospodinei. 
11,00 — Emisiune pentru sate. în 
jurul orei 15,45 — Transmisie de 
fotbal de Ia Stadionul „23 August* 
din Capitală : repriza a II-a dintre 
echipele Steaua — Rapid și me* 
ciul (în întregime) dintre echipele 
Dinamo București r- Progresul. 
19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,10 
— Cîntece și jocuri intepretate de 
Ansamblul „Brîulețul" din Con
stanța. 20,00 — Filmul documentar 
„Crevedia“. 20,15 — Cîntă Odyle 
și Marc Fraiseau. 20,25 — Filmul 
„Ucigașul și fata", 21,50 — Muzică 
ușoară. în încheiere : buletin de 
știri, sport și buletin meteorologic.

ascultători, la formarea unui om 
cu o personalitate multilateral 
dezvoltată, capabil să ridice pe 
trepte superioare și să îmbogă
țească necontenit comorile de cul
tură materială și spirituală, fău
rite prin muncă grea și luptă ne
întreruptă, de părinți, bunici și 
străbunici.

Dacă reușim să ne situăm în
totdeauna la nivelul cerințelor și 
exigenței ascultătorilor, numai a- 
ceștia pot s-o spună. Noi ne stră
duim și vom face totul ca nein
teresantul, platitudinea, uscăciu
nea^ și lipsa de fantezie să fie din 
ce în ce mai puțin prezente în 
emisiunile pe care le alcătuim, 
să le surghiunim cît mai eurînd, 
într-un dicționar intitulat, să zi
cem : „Termeni care nu-și găsesc 
corespondent în activitatea tine
rilor" (și nu numai a lor). E un 
loc mult mai potrivit decît în e- 
misiunile noastre.

VICTOR POPA
Redactor șef adjunct 

al emisiunilor 
pentru copii și tineret



DESPRE EXPERIENȚA VOASTRĂ
sub îndrumarea tovarășilor profe
sori de limba romînă, și fiecare 
se străduiește ca numărul lor să 
fie cel mai frumos, cel mai inte
resant. Și cîți elevi nu antrenează 
această muncă. Unii scriu versuri, 
proză, răvașe, epigrame, alții de
senează, alții bat la mașină (re
vista e dactilograf iată de elevi) 
alții se ocupă de legătorie.

Apariția revistei a dat cercuri
lor literare, (organizate acum la 
nivelul anilor de studiu, din 
cauza numărului mare de partici- 
panți) și cenaclului literar o atrac
ție în plus, determinînd îmbogăți
rea activității lor. La propunerea 
elevilor, la ședințele cercurilor 
au fost invitați redactori de la 
revistele literare din oraș, s-a or
ganizat o întîlnire cu scriitorii 
clujeni etc.

In fața panoului pe care se afi
șează două exemplare ale revistei 
pentru a putea fi citite de toți 
elevii, e aglomerație.

A apărut numărul 6 !

Pentru fiecare 
o invitație

încurcătura e explicabilă. Itine
rarul timpului liber e atît de vast 
și variat îneît nu știi încotro să 
te mai îndrepți. Iți spui: merg la 
cercul de inițiere a dansului mo
dern. Dar, stai! La care din ele ? 
La cel pe care-l conduce maistrul 
coregraf Valeriu Torok, de la O- 
pera maghiară, și la care partici
pă 1JO de elevi, sau la unul din 
cele organizate la nivelul clase
lor și în care instructori sînt toc

Plenara
Uniunii

Scriitorilor
Ip zilele de 26—28 martie a.c. 

a avut loc plenara Comitetului 
de conducere al Uniunii Scrii
torilor din R.P. Romînă în ca
drul căreia au fost dezbătute 
probleme ale literaturii occi
dentale contemporane.

Au fost prezentate referatele: 
„Unele probleme ale literaturii 
occidentale" (Georgeta Horo
dincă); „Poezia occidentală de 
astăzi" (E. Baconsky) și „As
pecte ale dramturgiei occiden
tale" (N. Tertulian).

La discuții au luat parte nu
meroși scriitori, critici literari, 
profesori de specialitate.

în încheiere a luat cuvîntul 
acad. Mihai Beniuc, președinte
le Uniunii Scriitorilor.

A avut loc o ședință festiva 
consacrată aniversării a 15 ani 
de la înființarea Uniunii Scrii
torilor din R.P. Romînă la care 
au luat cuvîntul academicienii 
Mihai Beniuc, Tudor Arghezî, 
Țudor Vianu, Ion Jalea, maes
trul emerit &1 artei Ion Dumi- 
trescu și scriitorul Alexandru 
Cazaban.

Au fost apoi înmînate pre
miile Uniunii Scriitorilor pe 
anul 1963: poezie; Geo Dumi
trescu, pentru volumul „Aven
turi lirice": proză: Ion Lan- 
crănjan, pentru romanul „Cor- 
dovunii"; critică și istorie lite
rară: Ion Ianoși, pentru volu
mul „Romanul monumental și 
secolul XX"; literatură pentru 
copii: Gica Iuteș, pentru vo
lumul „Faima detașamentului"; 
reportaj: Romulus Rusan, pen
tru volumele „Rîul ascuns" și 
„Expres 65".

(Agerpres)
----- o------

SPORT
• Campionatele mondiale de 

scrimă pentru tineret a pro
gramat sîmbătă la Budapesta 
proba feminină de floretă. 
Lupta pentru cucerirea titlului 
a fost deosebit de pasionantă. 
Medalia de aur a revenit spor
tivei Brigitte Gapais (Franța) 
care în turneul final a totali
zat 3 victorii. O remarcabilă 
comportare a avut reprezen
tanta R. P. Romîne, Ileana 
Ghiulai, clasată pe locul doi, în 
finala probei Gapais a învins-o 
cu 4—3 pe reprezentanta noas
tră la capătul unei dispute 
spectaculoase. Ileana Ghiulai, 
care practică floreta de 4 ani, 
este elevă în clasa a Xl-a a 
unui liceu din Șatu Mare. Re
marcabila sa comportare în 
primul concurs de anvergură 
la care participă i-a adus me
dalia de argint.

• Ieri la Emmen în cadrul
preliminariilor turneului in
ternațional de fotbal pentru 
juniori U.E.F.A., echipa Irlan- 
d'i de nord a învins cu scorul 
de 1-—0 (0—0) echipa R. P. Ro
mîne. Irlandezii vor întîlni e- 
chipa Austriei pentru stabili
rea câștigătoarei grupei a 8-a. 
Iată celelalte rezultate înregis
trate în grupe : Belgia-R. P. 
Ungară 2—1 (0—0) ; Iugosla- 
via-Luxemburg 3—0 (1—0) ;
Italia-Grecia 2—0 (1—0); Fran- 
ța-R. P. Bulgaria 2—0 (0—0) ; 
Suedia- Olanda 2—0 (0—0) ;
R. P. Polonă-Irlanda de sud 
1—0 (0—0).

• Sala sporturilor de la Fio- 
reasca a găzduit aseară o re
uniune de box în cadrul căreia 
au evoluat și o serie de pugi- 
liști selecționați în lotul olim
pic. La cat. mijlocie-mică Gh. 
Majdan a obținut o surprinză
toare victorie la puncte în fața 
lui H. Loew, FI. Pătrașcu 
(semiușoară) a terminat la e- 
galitate cu N. Deicu în timp ce 
I. Mihqlik (ușoară) a dispus la 
puncte de Dinu Roman. Alte 
rezultate: I. Monea b.p. Tr. 
Nicolaie; N. Puiu b. ab. D. Mi
ron ; C. Buzuliuc b. ko. D. 
Enache; C. Niculescu b.p. H. 
Popa.

(Agerpres) 

mai elevii din cercul condus de 
maistrul coregraf.

Firește, n-ai vrea să pierzi nici 
repetițiile colectivului de iubitori 
ai artei dramatice. Mai ales că as
tăzi din juriul concursului de reci
tări fac parte și artiști de la Tea
trul Național. Dar1 ce-ar spune 
dansatorii, dacă i-am uita. La re
petiția generală sînt admiși doar 
și spectatori. E un mod obișnuit 
de a verifica în ce măsură aceste 
jocuri populare inițiate sînt exe
cutate la înălțime. Invitația cercu
lui de balet nu poate fi nici ea re
fuzată. Mai ales că este o activi
tate cu tradiție. Duminica trecută, 
parcă, la concursul formațiilor sin
dicale au fost vremiați balerinii 
de la „Tehnofrig. Și cine sînt ei? 
Absolvenți ai școlii din anul 
trecut!

în privința unui program artis
tic e și mai greu de ales. Ai vrea 
să fii la serbarea organizată de 
anii II A și II B, ca și la cea a 
anilor 11 F și 1 D, dar dacă sînt 
mai interesante celelalte. Fiecare 
clasă organizează cu regularitate 
mici serbări cuprinzînd coruri, 
recitări, cîntece, sau programe de 
brigăzi de agitație. Ești chemat 
la montajul literar-muzical pe 
care îl prezintă anul II D și tot 
atunci ți se spune că programul 
artistic pregătit împreună cu ele
vii de la Grupul școlar de con
strucții este urmat de dans.

Și nu uita. Azi e sîmbătă. Zi de 
film. Ca înl fiecare saptămînă au 
fost reținute cîteva sute de bilete 
la cinematograf. în trimestrul ur
mător, filmele vor rula în școală

„Cum. vă place" de Shakes pe are prezentată în cadrul Festi valului de studenții Institutului 
de teatru și cinematografie „I L. Caragiale" din București

Foto : E. COJOCARU

COMUNICAT
în zilele de 25—28 martie 

1964 a avut lec la București 
prima sesiune a Comisiei mix
te de colaborare economică 
romîno-iugoslavă, înființată, 
ca organ permanent, în con
formitate cu hotărîrile luate 
cu ocazia vizitei din noiembrie 
1963 a delegației de stat a 
R. P. Romîne în R.S.F. Iugo
slavia.

Pe baza sarcinilor și obiecti
velor sale, definite prin Co
municatul comun semnat la 
Belgrad la 30 noiembrie 1963, 
Comisia a examinat la această 
primă sesiune, diverse aspecte 
ale relațiilor economice reci
proce și a stabilit un program 
de măsuri, a cărui punere in 
practică va contribui, pe bază 
de egalitate și avantaj reci
proc, la lărgirea în continuare 
a acestor relații, corespunză
tor intereselor dezvoltării eco
nomiilor naționale ale celor 
două țări.

Cele două delegații au exa
minat multilateral posibilită
țile de colaborare economică în 
diferite ramuri de producție 
industrială, stabilind măsuri 
pentru realizarea acestei co
laborări într-un termen cît 
mai scurt.

S-a examinat raportul comi
siei mixte provizorii romîno- 
iugoslave pentru sistemul hi
droenergetic Porțile de Fier, 
din care a reieșit că îndeplini
rea sarcinilor ce rezultă din a- 
cordul și convențiile romîno- 
iugoslave privind sistemul hi
droenergetic și de navigație 
Porțile de Fier, semnate la 
Belgrad în noiembrie 1963, se 
desfășoară conform programu
lui stabilit. Au fost adoptate 
noi măsuri care să asigure în
deplinirea în continuare a pro
gramului pentru realizarea a- 
cestui sistem, respectiv începe
rea lucrărilor de deschidere a 
șantierului în cursul anului 
1964.

Comisia a analizat rezultate
le discuțiilor purtate de dele
gațiile organizațiilor de tu

Plecarea delegației iugoslave

Delegația iugoslavă, condu
să de Miloș Minici, vicepre
ședinte al Vecei Executive 
Federative a R. S. F. Iugosla
via, a părăsit sîmbătă seara 
Bucureștiul, îndreptîndu-se 
spre patrie.

La Gara de Nord, oaspeții 
au fost conduși de Alexandru 
Bîrlădeanu. și Constantin 
Tuzu, vicepreședinți ai 

deoarece noul club ce se amena
jează în prezent va fi dotat și cu 
aparat de proiecție.

Te știu pasionat de sport. Azi se 
desfășoară campionatul de volei 
interclase. Poți să vezi 35 de 
echipe. Pe atleți, handbaliști, pe 
gimnaști lasă-i pe săptămâna vii
toare. Acum n-au decît antrena
mente.

Hotărîți singuri l Pînă atunci îi 
vom ruga pe cei 45 de elevi din 
cercul foto, care au primit de cu- 
rînd un nou aparat de mărit mo
dern, să ne ofere un album cu 
imagini de la toate aceste activi
tăți. Elevii se duc acolo unde le 
place mai mult, la activitățile 
care-i pasionează, care-i atrag. Fo
tografii, însă, sînt prezenți peste 
tot.

Inițiativei — locul 
care i se cuvine

De la prima vedere se remar
că nu numai bogăția activităților 
cultural-educative, dar și caracte
rul lor interesant, atrăgător, rare 
răspunde preocupărilor vîrstei, 
gusturilor și înclinațiilor elevilor. 
La conceperea și realizarea acțiu
nilor cultural-artistice și sportive, 
participă masa largă de elevi. De 
aici, decurge interesul elevilor 
față de aceste activități cit și con
tribuția lor sporită la îmbogăți
rea cunoștințelor, la formarea unui 
orizont cultural larg, la educarea 
lor.

Punctul de plecare al celor mai 
multe acțiuni îl reprezintă o pa

rism, precum și ale discuțiilor 
dintre organele de transport 
din cele două țări, stabilind o 
serie de măsuri care să ducă 
la dezvoltarea colaborării bila
terale în domeniul turismului, 
al transporturilor și telecomu
nicațiilor.

Comisia a examinat modul 
de desfășurare a schimbului 
de mărfuri, constatînd cu sa
tisfacție creșterea importantă 
a volumului contractărilor în 
ultimele 6 luni, și a stabilit 
noi măsuri care trebuie să a- 
sigure mărirea în continuare a 
volumului livrărilor reciproce 
de mărfuri.

S-a stabilit ca organele com
petente din R. P. Romînă și 
R.S.F. Iugoslavia să se întîl- 
nească în viitorul apropiat, în 
vederea examinării măsurilor 
pentru pregătirea încheierii A; 
cordului comercial de lungă 
durată pe perioada pînă în 
anul 1970.

De asemenea, s-au prevăzut 
măsuri pentru extinderea le
găturilor între organele finan- 
ciar-bancare, necesare dezvol
tării colaborării economice.

La sfîrșitul lucrărilor sesiu
nii s-a încheiat un Protocol, 
care a fost semnat din partea 
romînă de Alexandru Bîrlă- 
deanu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al B. P. 
Romîne, iar din partea iugo
slavă de Miloș Minici, vice
președinte al Vecei Executive 
Federative a R.S.F. Iugoslavia.

La semnare au fost de față 
tovarășii Constantin Tuzu, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, 
Gheorghe Pele, adjunct al mi
nistrului Afacerilor Externe, 
loje Brilej, membru al Vecei 
Executive Federative a R.S.F. 
Iugoslavia, Arso Milatovici, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
la București, precum și mem
brii și experții ambelor dele
gații.

Lucrările sesiunii s-au desfă
șurat în spiritul prieteniei și 
deplinei înțelegeri.

Consiliului de Miniștri, de 
membri ai conducerii Ministe
rului Afacerilor Externe și ai 
unor ministere economice și 
de alte persoane oficiale.

Au fost de față Arso Mila* 
tovici, ambasadorul R. S. F. 
Iugoslavia în R. P. Romînă și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres) 

siune, o dorință, o sugestie a ele
vilor. La o adunare U.T.M., într-o 
discuție obișnuită, cu prilejul unei 
activități, elevii își mărturisesc 
gîndurile, impresiile, fac propu
neri. Așa se naște, de fiecare 
dată, ideea unei activități intere
sante. La Școala profesională 
M.I.U. din Cluj există o susținută 
preocupare pentru descoperirea și 
fructificarea inițiativei elevilor. E- 
xistă și o „cutiuță poștală" care 
colectează propunerile și sugestiile. 
Acum, deasupra ei sînt scrise două 
întrebări: Ce să facem pentru 
vacanță ? Ce propuneți pentru or
ganizarea timpului liber în trimes
trul al III-lea ? Ea este folosită în
totdeauna, pentru alcătuirea unui 
plan, a unui program de activi
tate. O propunere a unui elev, a 
unui grup de elevi introdusă în 
cutiuță este adusă prin interme
diul gazetei de perete, la cunoștin
ța întregului colectiv. Se verifică 
utilitatea ei, se primesc noi su
gestii. Astfel se nasc viitoarele 
activități cultural-educative.

Dar ar putea fi oare înfăptuite 
toate acestea fără participarea 
elevilor la rezolvarea lor? Firește 
că nu, și nici nu se întîmplă a- 
cest lucru. Realizatorii ca și orga
nizatorii întregii activități extra- 
școlare sînt elevii înșiși. Peste 75 
la sută din elevi participă efectiv 
la activitățile cu caracter perma
nent. Dar cei care într-un fel sau 
altul nu sînt angrenați în realiza
rea unor acțiuni cultural-educati
ve, pot fi numărați pe degete. 
Grăitor în această privință este 
stilul de muncă al comitetului

Cu prilejul sesiunii
Comisiei mixte 

romino - iugoslave 
de colaborare economică

Cu prilejul primei sesiuni a 
Comisiei mixte romîno-iugo- 
slave de colaborare economi
că, ambasadorul R. S. F. Iu
goslavia la București, Arso 
Milatovici, a oferit un cocteil.

Au luat parte tovarășii Ale
xandru Bîrlădeanu, Gheorghe 
Gaston-Marin, Constantin 
Tuzu, vicepreședinți ai Consi
liului de Miniștri, Bujor Al- 
mășan, Dumitru Simulescu, 
Aurel Vi joii, miniștri, Gheor
ghe Pele, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, precum 
și membri ai delegației romî
ne și alte persoane oficiale.

Au participat Miloș Minici, 
vicepreședinte al Vecei Exe
cutive a R. S. F. Iugoslavia, 
precum și loje Brilej, membru 
al Vecei Executive Federati
ve, Bogoljub Stoienovici, 
membru în Vecea Executivă a 
R. S. Serbia și alți membri 
ai delegației Iugoslave.

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

★

Vicepreședintele Vecei Execu
tive Federative a R. S. F. Iugo
slavia, Miloș Minici, împreună cu 
loje Brilej și Bogoljub Stoiano- 
vici, precum și cu alți membri 
ai delegației iugoslave, au vizitat 
în cursul zilelor de joi și vineri 
mai multe obiective industriale. 
Oaspeții au fost însoțiți de Tibe- 
riu Abrihan, adjunct al ministru
lui industriei construcțiilor de 
mașini și de alte persoane ofi
ciale, precum și de Arso Milato
vici, ambasadorul R. S. F. Iugo
slavia la București.

In călătoria de pe Valea Pra
hovei membrii delegației au vi
zitat rafinăria de la Brazi, Uzi
nele de utilaj petrolier „i Mai* 
din Ploiești, precum și cele de 
autocamioane și tractoare din 
Brașov. In cea de-a doua zi oas
peții au mers la complexul petro
chimic de Ia Onești-Borzești. Că
lătoria a luat sfîrșit la Galați 
prin vizitarea șantierului Combi
natului siderurgic și a unor o- 
biective industriale de Ia Brăila, 
după care oaspeții s-au reîntors la 
București.

I -----
U.TJV1. al școlii. Cei 17 membri 
din comitet, îndrumați de biroul 
organizației de partid, pentru a-și 
putea îndeplini exemplar sarcinile 
ce le revin, și-au făcut fiecare 
colective de elevi cu ajutorul că
rora rezolvă mai bine problemele 
ce se ivesc, găsesc metodele cele 
mai potrivite, urmăresc modul 
cum se îndeplinesc măsurile sta
bilite.

La sediul U.T.M., găsești fru
mos așezate într-un dulap mai 
multe dosare. Fiecare vorbește des
pre un domeniu sau altul de 
muncă : învățătură, îrivățămînt po
litic U.T.M., activitate culturală, 
informări politice, acțiuni patrio
tice etc., etc. Poate părea un lu
cru neînsemnat, dar vei găsi, de 
pildă, aici și o scrisoare de mulțu
mire din partea unei instituții și 
o invitație adresată organizației, 
ca și programul fiecărei reuniuni, 
al fiecărei serbări etc. Toate în
tr-o ordine exemplară. Departe de 
a deveni ceva birocratic, această 
ordine în documente constituie 
ceva foarte util. Datorită acestui 
lucru, comitetul U.T.M. cunoaște 
exact în orice moment, ceea ce 
s-a făcut și ceea ce mai trebuie 
să se facă, așa se pot evita repe
tările, se poate realiza o înlăn
țuire a activităților, o continuitate 
a lor, o creștere continuă a mun
cii organizației.

Pentru obținerea unor rezultate 
bune la învățătură și disciplină 
este necesară o muncă susținută. 
Numai adunările generale, discu
țiile cu elevii, în general acțiu
nile legate direct de învățătură și

Ridicarea la rang de ambasade a reprezentanțelor 
diplomatics ale K P Romîne și R. Argentina

In urma înțelegerii interve
nite între guvernul R. P. Ro
mîne ; și guvernul Republicii 
Argentina, reprezentanțele di

INFORMAȚIE
Sîmbătă dimineața a pără

sit Capitala delegația de ci
neaști care va participa între 
1 și 10 aprilie la Festivalul in
ternațional al filmului de la 
Buenos Aires. Delegația, con
dusă de Mihnea Gheorghiu, 
președintele Consiliului cine
matografiei, este alcătuită din: 
Vasile Florea, directorul Direc

CRONICĂ
(Urmare din pag. I)

știi să conduci tractorul. E vorba și de 
organizare, de alte si alte lucruri...

— Dar dacă totul e pregătit...
— Da, de pregătit e pregătit. Motoarele 

sînt reparate, terenul e pregătit și de astă 
toamnă și de acum, sămînța e și ea pre
gătită... Avem și planul agrotehnic. Știm 
unde și cum semănăm, ce semănăm și 
cînd'. Noi știm bine toate astea. Dar tot 
nu-i ușor. Vezi dumneata, sînt multe lu
crări de făcut și vin una după alta, se 
încalecă, se aleargă una pe alta. Nu mai 
departe, acuma: noi semănăm aici sfecla 
și terminăm pînă diseară ,musai I La bri
gadă, în timpu-ăsta șeful de brigadă și 
alți doi oameni fac proba la semănătorile 
2 SFC 2. Mîine, de noapte, intrăm cu ele 
la semănat floarea-soarelui. Dacă nu in
trăm mîine, se încurcă treaba. E cald, sînt 
șapte grade în sol. Mîine, poimîine, se fac 
opt grade și trebuie să începem la po
rumb și-aicea e lucru, nu glumă. Noi, 
în brigadă ne-am chibzuit cum și ce fel 
să facem ca să se potrivească bine. 
Tractoarele or să lucreze și în. schimb de 
noapte, nu se poate altfel.

— La porumb ziceți că totul o să mear
gă bine !

— Nici vorbă. Mașinile sînt noi. Aș
teptăm semnalul și intrăm în brazdă din 
plin. Fără nici o teamă, fără nici o clipă 
d'e întârziere... O să iasă treabă bună...

Cei doi s-au despărțit optimiști.
Pe lîngă o pregătire temeinică, încre

derea în forțele tale e o garanție sigură a 
succesului.

Ceea ce ne-a relatat și ceea ce reali
zează acum Ștefan Rainer face parte 
dintr-un plan mai larg de măsuri de în
făptuirea căruia se ocupă cu multă grijă 
șeful de brigadă, ajutat de organizatorul 
grupei U.T.M. Cu acesta din urmă am 
avut o convorbire în timpul scurtei opriri 
la capătul brazdei pentru alimentarea

DE CAMPANIE
semănătorii. Utemistului Ion N. Iorda- 
che i s-a încredințat de curînd mtinea do 
răspundere d'e organizator al grupei 
U.T.M. din brigada de ’ tractoare.

Deși, după cum declară el, nu are încă 
destulă experiență, conștient de faptul că 
în condițiile campaniilor agricole centrul 
muncii politice se mută aici, în cadrul 
grupelor U.T.M., Ion Iordache, ajutat de 
ceilalți utemiști din brigadă, se ocupă cu 
toată grija de respectarea angajamentelor 
luate în întrecerea socialistă. împreună 
cu șeful de brigadă si-a notat cu atenție 
tot ceea ce le-a spus inginerul gospodăriei 
colective cu privire la eșalonarea lucră
rilor, propunînd apoi, într-o ședință ope
rativă, cine șl unde anume să lucreze în 
funcție de nivelul pregătirii profesionale.

— Peste 3-4 zile terminăm însămînță- 
rile din epoca I — ne-a spus el. Am pre
văzut ca atunci să analizăm într-o ședin
ță a grupei U.T.M. modul în care au fost 
îndeplinite angajamentele în această eta
pă, insistînd îndeosebi asupra contribu
ției utemiștilor la asigurarea unei cali
tăți superioare a lucrărilor. Cu această 
ocazie tragem și concluziile necesare și 
stabilim măsurile pentru însămînțatul 
porumbului la timp și la un nivel agro
tehnic corespunzător.

— Pentru realizarea celor ce v-ați pro
pus este nevoie și de o strînsă colaborare 
cu brigăzile de cîmp ale gospodăriei co
lective.

— Primim, tot ajutorul. Am stabilit 
deja împreună cu brigadierii și cu secre
tarii organizațiilor U.T.M. pe brigăzi o 
serie de măsuri practice. Ne-a fost asigu
rat astfel transportul carburanților și al 
apei la brigadă, ni se gătește hrană caldă

Lucrările agricole de primăvară
Timpul favorabil din 

ultimul timp a făcut po
sibil ca în regiunile din 
sud și sud-estul țării să 
înceapă într-un ritm tot 
mai intens executarea lu
crărilor de pregătire a so
lului și însămînțarea cul
turilor prevăzute în epoca 
întâia.

După datele Consiliului 
Superior al Agriculturii, 
pînă la 26 martie au fost 
executate arături de pri
măvară pe 133 mii ha. 
Grăpatul ogoarelor de 

disciplină nu sînt suficiente — ne 
spune secretara comitetului U.T.M. 
O muncă educativă largă, o acti
vitate extrașcolară bogată, bine 
organizată, reprezintă un factor 
de mare importanță. Iată expli
cația preocupării deosebite pentru 
activitățile din timpul liber.

Directorul școlii, tov. ing. Ro- 
taru Ion, aduce noi argumente : 
„Activitatea culturală — bogată și 
variată a creat în școala noastră 
o atmosferă de muncă intensă, de 
rîvnă, de căutări și strădanii crea
toare. Aceste calități se răsfrîng în 
mod direct asupra învățăturii. Iată 
de ce în organizarea acestei acti
vități, comitetului U.T.M. din 
școala noastră nu i-a lipsit nici
odată concursul direcțiunii și nici 
sprijinul tovarășilor profesori.

*
...Firește că în numeroase școli 

medii și profesionale există o ex
periență interesantă, care merită 
a fi relatată și oferită ca model. 
Așteptăm cuvîntul acelora care lu
crează în școli despre cele mai in
teresante acțiuni, care contribuie 
la dezvoltarea interesului elevilor 
față de învățătură, la întărirea 
disciplinei, la organizarea unei 
bogate activități artistice și spor
tive în ceasurile de răgaz.

Continuați, deci, acest articol 
scriind despre cele mai interesante 
și eficiente acțiuni, despre cea 
mai bună experiență, despre iniția
tivele valoroase.

NICOLAE ARSENE 
ION RUS

plomatice de la București șl 
Buenos Aires au fost ridicate 
la rangul de ambasade.

(Agerpres)

ției relațiilor externe din Co
mitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă, regizorul Ion Popescu- 
Gopo și actrița Flavia Buref.

La Festival, țara noastră va 
fi prezentă cu filmul „Tudor" 
și scurt metrajul „Sub aripa 
vulturului".

(Agerpres)

toamnă s-a făcut pe 423 
mii ha. Aceste lucrări au 
fost executate pe suprafețe 
mai mari în gospodăriile 
agricole de stat și gospo
dăriile colective din regi
unile Dobrogea, Bucureșii. 
Ploiești, Galați și Oltenia.

Concomitent a început 
într-un ritm tot mai susți
nut însămînțarea culturilor 
din prima epocă. Pînă la 
această dată s-au efectuat 
însămînțări de primăvară 
pe o suprafață de peste

158 mii ha din care In gos
podăriile colective au fost 
insămînțate aproape 30 000 
ha cu mazăre, 67 mii ha cu 
plante furajere, peste 11 
mii ha cu sfeclă de zahăr, 
17 053 ha cu floarea-soare
lui etc.

Fruntașe la însămînțarea 
culturilor din epoca întâia 
sînt gospodăriile colective 
din regiunile Dobrogea, 
București, Ploiești și Ol
tenia.

(Agerpres)

aici, in cîmp. Tinerii conducători de ate
laje asigură aprovizionarea ritmică a 
semănătorilor cu săjnînță așa incit pu
tem folosi din plin întreaga zi lumină, 
iar alții ne ajută ca mânuitori de semă
nători-

Luerind în asemenea condiții și la în
sămînțatul porumbului, vom putea reali
za o viteză zilnică de 7—8 hectare cu fie
care semănătoare, față de 6 hectare Olt 
este prevăzut, ceea oe înseamnă, binQÎTi» 
țoles, încadrarea lucrării în epoca optimă»

Ne-am oîndit că. periodic, împreună cu 
organizațiile U.T.M. din brigăzile gospo
dăriei colective, să anali2ăm cum se rea- 
lizează angajamentele pe care ni le-am 
luat reciproc și să stabilim măsurile ne
cesare pentru lucrările următoare.

Despre această colaborare a brigăzii de 
tractoare cu brigăzile de cîmp ale G.A.C. 
și despre roadele ei ne-au vorbit, pe 
scurt, și președintele și inginerul gospo
dăriei colective. Ca o completare la cele 
amintite în cadrul convorbirii cu utemis- 
tul Ion N. Iordache, am notat următoa
rele: pînă în seara zilei de 27 martie 
s-a terminat însămînțarea borceagului, 
ovăzului, mazării furajere, rămînînd cî
teva hectare de sfeclă de zahăr, începe 
acum semănatul florii soarelui pe 210 
hectare. După cum urcă mercurul în ter
mometru, se prevede ca însămînțatul po
rumbului să înceapă în scurt timp. în
treaga suprafață de 1 048 hectare va fi 
semănată în cuiburi, cu semănătoarea cu 
clapeți. Absolut totul este pregătit pen
tru ca lucrarea să se desfășoare ritmic 
și la un nivel calitativ superior.

Convorbirile noastee în cîmp despre 
treburile la zi în gospodăria colectivă din 
Sohatu, deși le-am fi vrut mai lungi, au 
trebuit să ia sfîrșit. Era ora la care în
cepea la sediu instructajul la care tre
buia să fim de față.

Din cinci gospodării colective s-au adu
nat la Sohatu brigadieri, ingineri agro
nomi, mînuitori pe semănătorile 2 SPC 2.

Au venit să-și împrospăteze cunoștin: 
țele cu lucruri care trebuie musai știute 
dat fiind că semănatul porumbului nu se 
face de mult cu colțul sapei ci după ri
gori științifice pe care țăranii colecti
viști le asimilează cu o sete de neînchi
puit. Au venit deci să învețe încă o dată 
cum se seamănă cu 2 SPC 2, cum se re
glează mașina asta cu discuri și clapeți, 
ce faci cînd sămînța calibrată cere o a- 
numită densitate, un anumit număr de 
boabe în cuib, la o anumită distanță, Ia o 
anumită adîncime. Tabla s-a umplut de 
formule, de desene și calcule pe care ca 
să le înțeleagă colectiviștii au ieșit pe rînd 
la tablă și au rezolvat cu cifre și date.

La acest capitol am considerat că ex
plicații prea multe sînt de prisos. Vă va 
vorbi mai bine în continuare colegul 
nostru fotoreporterul.

Fotografia 1. Tovarășul inginer de la 
S.M.T. n-a fost deloc zgîrcit în explicații 
„Roata de acționare — spunea el în mo
mentul surprins de aparat — are forma 
de „V" ca să poată să adune și să taseze 
puțin pămîntul în jurul boabelor semă
nate".

Fotografia 2. Apoi toată lumea a Ieșit 
afară, unde două semănători 2 SPC 2 
erau pregătite pentru demonstrația prac
tică. Ce s-a întâmplat acolo, vedeți. Co
lectiviștii, care numai peste cîteva zile 
vor lucra cu astfel de mașini, nu vor să 
plece acasă pînă cînd nu vor ști ce rost 
are și cum funcționează fiecare rotiță.

Curiozitatea lor nu e pură curiozitate 
ci interesul de a executa însămînțări de 
cea mai bună calitate.

★
în drumul nostru vom întîlni desigur 

alte și alte aspecte, în multe alte unități 
agricole din regiunile Bucicrești, Dobro- 
gea, Argeș și Oltenia, vom găsi o expe
riență bună, pe care o vom relata în zilele 
următoare, vom întîlni alți oameni des
pre ale căror preocupări în campania de 
primăvară vă vom vorbi.



CIPRU:

TOKIO 28 (Agerpres). — 
Continuîndu-și vizita în Japo
nia, delegația Marii Adunări 
Naționale a R.P. Romîne, con
dusă de acad. Ștefan S. Nico- 
lau, a fost primită în audiență 
la 27 martie de către Hirohito, 
împăratul Japoniei.

Conducătorul delegației ro
mîne a transmis împăratului 
Japoniei, din partea președin
telui Consiliului de Stat al R.P. 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, urări de sănătate și de 
prosperitate pentru poporul ja
ponez, arătînd în același timp 
că scopul vizitei delegației în 
Japonia este strîngerea legătu
rilor între poporul romîn și 
poporul japonez.

împăratul Japoniei a mulțu
mit pentru mesajul primit și a 
rugat pe conducătorul delega
ției romîne să .transmită pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
R.P. Romîne și poporului romîn 
aceleași bune urări de sănătate 
și prosperitate.

La sfîrșitul audienței, împă
ratul a urat delegației romîne 
o ședere plăcută în Japonia și 
realizarea scopului pentru care 
a venit

La audiență, delegația Marii 
Adunări Naționale a fost înso
țită de Ion Obradovici, Minis
trul R.P. Romîne în Japonia.

In cursul aceleași zile, Shige- 
nobu Shima, adjunct al minis
trului afacerilor externe al Ja
poniei, a oferit o masă în cin
stea delegației romîne, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
prietenească.

In după amiaza zilei de 27 
martie, delegația parlamentară 
romînă a fost primită de dr. 
Ryotaru Azuma, guvernatorul 
orașului Tokio, care a pferit 
membrilor delegației medalii 
comemorative ale capitalei Ja
poniei. Delegația romînă a vi
zitat apoi redacția marelui co
tidian japonez „Yomiuri Shim- 
bun" precum și studiourile So
cietății de Radio și Televiziune 
japoneze. Delegația a fost înso
țită de ministrul R.P. Romîne Ia 
Tokio.

Seara, Ion Obradovici, minis
trul R.P. Romîne la Tokio, a 
oferit în saloanele Hotelului 
,,Okura“ un cocteil în cinstea 
delegației Marii Adunări Na
ționale.

rommești
ROMA. — Asociația italiană 

pentru strîngerea legăturilor 
culturale cu Romînia a organi
zat în orașul Bari o seară de 
teatru romînese. S-a ținut o 
conferință privind istoria tea
trului romînese, după care pu
blicul a urmărit piesa lui Ca- 
ragiale „Conu. Leonida față cu 
reacțiunea" și filme documen
tare despre viața artistică și 
culturală a Republicii Popu
lare Romîne.

MELBOURNE. — în cadrul 
Festivalului de la Perth (capi
tala Australiei de vest) a fost 
prezentată o expoziție de artă 
populară romînească. Sînt 
prezentate, de asemenea, foto
grafii, timbre filatelice, cărți 
și albume din R. P. Romînă. 
Expoziția s-a bucurat de 
succes.

Ziarele locale, precum și din 
alte orașe ale Australiei au 
publicat articole în care se ex
primă admirație față de arta 
populară romînească.

Expoziția va fi prezentată și 
în alte orașe ale Australiei.

GENEVA

După prima săptămină a Conferinței
O.N.U. pentru comerț Și dezvoltare

BERNA. La 
loc vernisajul 
expoziții internaționale „Bian- 
co e Nero”. R. P. Romînă a 
fost prezentă la această expo
ziție cu lucrări aparținînd pic
torilor Ligia Macovei, Emilia 
Dumitrescu și Marcel Chir- 
noagă.

Lugano a avut
celei de-a 8-a

FORȚELE O. N. U. Șl-AU
PRELUAT ATRIBUȚIILE

MESAJUL LUI U THANT 
INTERVIUL PREȘEDIN

TELUI MAKARIOS

NEW YORK 28 (Agerpres). — 
Secretarul general al O.N.U., U 
Thant, a adresat un apel popu
lației și guvernului din Cipru și 
„tuturor părților cointeresate".

Forțele armate ale O.N.U. pen
tru menținerea păcii în Cipru, se 
arată în mesaj, și-au preluat atri
buțiile, iar generalul P. S. Gyani 
și-a asumat comanda acestor for
țe. „îmi exprim speranța, declară 
U Thant, că forțele O.N.U. vor fi 
sprijinite pe deplin de toate păr
țile interesate pentru ca ele să-și 
poată îndeplini în mod eficient 
șarcina încredințată de Consiliul 
de Securitate... Vreau, de aseme
nea, să cer tuturor părților inte
resate să se abțină de la orice ac
țiune care ar putea să ducă la în
răutățirea situației din Cipru. Este 
în joc fericirea și bunăstarea Ci
prului și nu poate exista un efort 
mai nobil decît acela de a pune 
capăt vărsărilor de sînge și violen
ței, de a obține prin eforturi co
mune o reglementare pașnică a 
problemei care se află în fața Ci
prului11.

ședințele Makarios, cu prilejul în
ceperii activității forței O.N.U. El 
și-a exprimat convingerea că for
ța O.N.U. va acționa în confor
mitate cu prevederile rezoluției 
Consiliului de Securitate și a ce
rut poporului cipriot sa acorde 
sprijin forței O.N.U.

Un purtător de cuvînt al gu
vernului cipriot a anunțat că pre
ședintele Makarios a demis din 
funcțiile lor pe miniștrii agricul
turii și sănătății, pentru că de 
trei luni „nu și-au îndeplinit sar
cinile ce Ie revin". Vicepreședin
tele Kuciuk a protestat împotriva 
acestei măsuri.

SEUL 28 (Agerpres). — La Seul 
au avut loc sîmbătă noi demon
strații studențești împotriva tra
tativelor japono-sud-coreene de la 
Tokio. încă din zorii zilei, la 
aeroportul internațional de la 
Kimpo au sosit sute de studenți 
pentru a-1 aștepta pe liderul parti
dului de guvemămînt, Kim Cong 
Pil, trimis la Tokio pentru a gră
bi desfășurarea negocierilor și 
rechemat de președintele Pak Cijan 
Hi sub presiunea demonstrațiilor 
care s-au desfășurat fără întreru
pere timp de cinci zile. Intre po
liție și studenți au avut loc cioc
niri. Aceștia nu au părăsit, însă, 
aeroportul pînă la sosirea lui Kim 
Cong Pil. In același timp, un 
mare număr de studenți au de
monstrat pe străzile capitalei. 
Demonstrații studențești au mai 
avut Ioc sîmbătă și în alte 12 
orașe din Coreea de sud.

Marșuri ah: partizanilor păcii

in Anglia, Norvegia și P. 1. fi
— La
Anglia 
adver-

NICOSIA 28 (Agerpres). — 
„Sînt convins că vor fi realizate 
progrese rapide pentru restabili
rea ordinei și normalizarea situa
ției în Cipru", a declarat pre-

LONDRA 28 (Agerpres). 
28 martie au continuat în 
acțiunile de primăvară ale 
sărilor înarmării atomice care se 
desfășoară sub lozinca luptei pen
tru crearea de zone denuclearizate 
pentru tratative și acorduri în fa
voarea păcii și a destinderii în
cordării internaționale.

In cadrul acestei campanii „Co
mitetul celor 100", a organizat pe 
traseul Londra — Ruislip un marș

GENEVA 28 (Agerpres). — 
într-un interviu acordat agen
ției France Presse, Râul Pre- 
bisch, secretar general al Con
ferinței Națiunilor Unite pen
tru comerț și dezvoltare, și-a 
exprimat satisfacția pentru 
modul cum a decurs prima 
săptămînă a conferinței.

„Evitînd să-și piardă timpul 
cu discuții sterile, a spus Pre- 
bisch, conferința a pornit ime
diat ia îndeplinirea sarcinii pe 
care și-a asumat-o, aceea de a 
căuta mijloacele de rezolvare 
practică a problemelor econo
mice fundamentale ale țări
lor în curs de dezvoltare".

El a precizat că numărul 
propunerilor concrete făcute

Studenta Lisabtwei

in stradă...
Despre Portugalia se spune 
.. „regatul tăcerii". Figura 

ziariștii apuseni, 
la Lisabona dom- 
liniște impusă dc 
faimoasa poliție 
rețete au devenit

tă 
dear fi ,,..w__

stil o folosesc 
Poate, o vreme, 
nea liniștea. O 
baionete și de 
secretă. Vechile , ........... .........
între timp nefolositoare. „Regatul 
tăcerii" cunoaște o efervescență 
care, deși nu este pe placul 
cialităților, acestea nu o pot 
moli.

Zilele lui martie au adus 
străzile Lisabonei ecouri din 
tația ce a cuprins viața universi
tară. Manifestări consacrate unei 
tradiționale sărbători studențești 
au fost calificate drept „subversi
ve" și ca atare interzise. Numai 
că interdicția impusa de autori
tăți nu s-a dovedit capabilă a 
zădărnici puternice demonstrații 
studențești. Știri sosite din Lisabo
na cu o oarecare întîrziere (fi
rească, în condițiile dificile ale 
comunicațiilor cu 
strict supravegheate de oficialită
țile salazaristc) relatează că la 14 
martie sute -de studenți s-au adu
nat în fața Institutului tehniG su
perior. Lozincile scandate expri
mau năzuinți clare : „Universita
tea liberă !", „Libertate ! Liberta
te 1". Jumătate de ora după ce 
studenții s-au strîns, forțe poliție
nești special pregătite pentru ase
menea ocazii au intrat în acțiune. 
Violenta intervenție polițienească 
n-a intimidat pe tinerii portughezi. 
Coloana lor s-a desfășurat pe o 
arteră centrală a capitalei, între- 
rupînd circulația. De pe trotuoare 
răsunau aplauze : trecătorii apro
bau actul curajos al studenților. 
In „cetatea universitară", înconju
rată de poliție, s-a ținut un miting 
Ia care vorbitorii au rostit cuvinte 
aspre la adresa regimului salaza- 
rist.

O zi mai tîrziu, manifestările 
studențești s-au repetat cu aceeași 
amploare. Coloana împodobită cu 
pancarte a reușit să parcurgă doi 
kilometri prin Lisabona. Din nou 
populația a încurajat pe tineri 
Răsunau strigăte : „Trăiască Li
bertatea I Jos dictatura !". Poliția 
a intervenit iarăși cu obișnuita 
brutalitate. Final : arestări ope
rate la înrimplare, fiind expediate 
spre închisoare și persoane care 
n-au avut nimic comun cu de
monstrația.

Informațiile parvenite din Li
sabona descriu atmosfera încor
dată ce domnește în capitala 
portugheză. Patrule au împînzit 
străzile în speranța de a potoli 
agitația. Iar, în maniera clasică, 
s-a* anunțat un nou „complot co
munist", menit să justifice o nouă 
suită de arestări.

Salazarismul este încolțit de 
dificultăți iar „regatul tăcerii" 
există doar în articole cu iz tran
dafiriu. In realitate, Portugalia 
este o țară a frămîntărilor, a unor 
frământări ce se resimt mereu 
mai mult.

ofi- 
do-

pe 
agi

străinătatea

M. R.

pînă în prezent de diferite 
delegații, precum, și proțpriul 
său raport, au fost prezentate 
spre examinare comisiei pre
gătitoare și vor fi ulterior su
puse și comisiilor principale 
ale conferinței.

Aceste propuneri, a spus 
Prebisch, se pot rezuma în 
șase puncte : 1) Ameliorarea 
accesului produselor de bază 
ale țărilor în cur9 de dezvol
tare la piețele țărilor indus
trializate, asigurînduli-se o 
participare rezonabilă la con
sumul și creșterea consumu
lui din aceste țări; 2) Ridica
rea și stabilizarea puterii de 
cumpărare rezultând din ex
porturile țărilor în curs de 
dezvoltare, ca urmare a acor
durilor asupra produselor sau 
cu ajutorul unei finanțări de 
compensare ; 3) Ușurarea ac
cesului produselor finite sau 
semifinite ale acestor țări pe 
piețele țărilor industriale, 
printr-un sistem preferențial ;
4) Ușurarea procesului de în
locuire a importurilor țărilor 
în curs de dezvoltare într-un 
mod rațional și economic pen
tru a permite acestor țări să 
ajungă la o poziție competi
tivă pe piețele internaționale ;
5) Sporirea schimburilor co
merciale cu țările socialiste 
pe baza unor acorduri pe tet- 
men lung și a unei lărgiri pro
gresive a schimburilor; 6) Re
ducerea „cheltuielilor invizi
bile" prin revizuirea condițiu- 
nilor datoriei externe și prin 
măsuri care să micșoreze chel
tuielile de transport și asigu
rări.

al partizanilor păcii la care par
ticipă cîteva mii de persoane, prin
tre care un mare număr de tineri.

OSLO 28 (Agerpres). — Din 
orașul Eidsvold, unde acum 
150 de ani a fost adoptată 
prima constituție a Norvegiei 
a pornit la 28 martie marșul 
partizanilor păcii din Norve
gia spre capitala țării. De
monstranții, după ce vor par
curge cei 70 km care îi des
part de Oslo, la 30 martie vor 
organiza un mare miting în 
acest oraș. Marșul la care 
participă și reprezentanți ai 
mișcării pentru pace din Da
nemarca și Suedia, are ca lo
zincă principală lupta împo
triva răspândirii armei ato
mice, pentru transformarea 
Europei de nord într-o zonă 
denuclearizată.

BONN 28 (Agerpres). — In 
dimineața zilei de 28 martie 
au început la Hamburg, Dui
sburg si Karlsruhe marșurile 
de primăvară ale adversarilor 
înarmărilor atomice, care se 
desfășoară sub lozinca luptei 
pentru crearea unei zone de
nuclearizate în Europa cen
trală, pentru tratative și a- 
corduri în favoarea păcii și 
destinderii încordării. Partici
panții la „marșurile antiato- 
mice", care reprezintă cele 
mai diferite pături ale popu
lației din R. F. Germană, au 
formulat anul acesta cererea 
ca Germania occidentală să 
renunțe la participarea la 
forța nucleară multilaterală a 
N.A.T.O.

CUBA : In apropierea ora
șului Manzanillo (provincia 
Orient o) funcționează un 
mare complex școlar „Ca
milo Cieniuegos". In foto
grafie : Un aspect al com- 

. plexului școlar.

Foto: TASS — Moscova

Gaston Defferre despre 
vizita sa în S. U. A.

PARIS 28 (Agerpres). — Vi
neri seara, Gaston Defferre, 
primarul orașului Marsilia -Și 
candidatul socialist la preșe
dinția Republicii în viitoarele 
alegeri generale, s-a reîntors 
la Paris după vizita făcută în 
Statele Unite.

La sosirea pe aeroport a a- 
vut loc o scurtă conferință de 
presă în care el s-a referit la 
rezultatele vizitei în S.U.A. 
Defferre a declarat că toate 
personalitățile americane cu 
care a avut întrevederi „au 
manifestat o mare dorință de 
cooperare*cu Franța". Recu- 
noscînd că în anumite direcții 
nu s-a ajuns la un acord între 
el și interlocutorii săi, Deffer
re a declarat că dacă va fi 
ales președinte al Franței „Va 
exista posibilitatea discuțiilor 
utile cu americanii fără’însă 
a se renunța la independența 
Franței". El și-a exprimat

convingerea că vizita sa a con
tribuit la „ameliorarea rela
țiilor f r anco-americane".

în continuare, el a ținut 
sublinieze că nu a plecat 
S.U.A. pentru „a-l critica 
generalul de Gaulle". După 
părerea lui, o vizită a genera
lului de Gaulle în S.U.A. ar fi 
utilă.

întrebat de proiectele sale 
de viitor, el a declarat că in
tenționează să facă o vizită în 
Anglia, unde se va întîlni cu 
liderul laburist Harold Wilson, 
apoi o vizită la Roma, unde 
intenționează să se întîlneas- 
că cu ministrul afacerilor ex
terne italian, Giusseppe Sara- 
gat, apoi cu Pietro Nenni, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, și cu Antonio Segni, 
președintele Republicii italie-

să 
în 
pe

Ravagiile 
cutremurului de pămînt 

din statul Alaska

/
n noaptea de vineri' spre 
sîmbătă în statul Alaska 
s-a înregistrat un cutremur 

de pămînt extrem de puternic 
care a provocat mari pagube ma
teriale și victime omenești. Știrile 
preliminare cu privire la acest cu

tremur de gradul 8,5 arată că nu
mărul victimelor este apreciat în
tre 50 și 300 de persoane. Cel 
mai mult au avut de suferit ora
șele de pe coasta de vest a statu
lui Alaska. La Anchorage, cen
trul orașului,- a fost complet dis
trus. Importante pagube s-au pro
dus în localitățile Kodiak, Seward 
unde au luat foc mai multe re
zervoare de petrol și la Valdez. O

/
n noapte 
sîmbătă

parte a instalațiilor militare ame
ricane din această regiune au fost 
avariate. Circulația este paralizată 
din cauza marilor crăpături pro
duse de-a lungul șoselelor. Co
mandamentul militar din A- 
laska a anunțat că la opt ore după 
primul cutremur în acest stat con
tinuau mișcări seismice. Răspun- 
zînd la apelul guvernatorului Wil
liam Egan, președintele Johnson a 
declarată statul Alaska „regiune 
sinistrată".

Puternicul cutremur din Alaska 
comparat prin forța sa cu acela 
care a avut loc la San Francisco 
în anul 1906, a fost înregistrat de 
aparatele seismice din Moscova, 
Tokio, Viena, Berna, Pavia, precum 
și din multe alte orașe. S-a anun
țat ca aparatele mai sensibile au 
fost distruse.

I* Conferința de presă

a lui Dean Rusk
WASHINGTON 28 (Agerpres). 

In cadrul conferinței sale săptă- 
mînale de presă, secretarul de stat 
Dean Rusk a trecut în revistă 
problemele internaționale la ordi
nea zilei.

Referindu-se la importantele de
clarații făcute în urmă cu 48 de 
ore de senatorul Fulbright, care 
preconizase o revizuire a politicii 
externe americane, Dean Rusk a 
spus că aceste declarații „nu au 
fost un balon de încercare lansat 
de guvern". Ele nu oglindesc punc
tul de vedere al guvernului ame
rican, deși cu unele din ele secre
tarul de stat american s-a declarat 
de acord. Este exact s spus Dean 
Rusk, referindu-se la declarațiile 
lui Fulbright, că lumea trece prin- 
tr-o perioadă de schimbări și că 
trebuie văzut cum pot Statele 
Unite să se adapteze lor. „Obli
gația guvernului este de a-și baza 
politica pe fapte realiste și pe in
teresele naționale".

Secretarul de stat al S.U.A., a 
luat apărarea politicii americane 
față de Cuba, declaring că S.U.A. 
nu intenționează să-și schimbe 
politica de izolare economică a 
Cubei.

In privința problemei canalului 
Panama, Dean Rusk a declarat că

un acord între S.U.A. și Panama 
cu privire la începerea neintîrziată 
de tratative între reprezentanții 
celor două țări „pare foarte a- 
proapeu. Recentele declarații ale 
președinților S.U.A. și Panama au 
creat „o atmosferă nouă", a spus 
secretarul de stat.

In privința problemei cambod
giene, el a spus că bazele regle
mentării acestei probleme prin 
care să se asigure neutralitatea 
Cambodgiei, trebuie găsite între 

Cambodgia și cei doi vecini ai săi, 
Tailanda și Vietnamul de sud. El a 
declarat că este greu pentru mo
ment să se adopte o poziție cate
gorică cu privire la propunerea de 
convocare a unei conferințe largi 
pentru. reglementarea problemei 
respective.

Dean Rusk a anunțat că cele 
două comitete de lucru, care se 
ocupă de faza preliminară a con
stituirii „forței nucleare multila
terale", au realizat progrese în lu
crările lor și că unul din comitete 
își va prezenta în curînd raportul.

De asemenea, secretarul de stat 
a anunțat că peste cîteva zile va- 
pleca la Manila pentru a participa 
la consiliul ministerial al pactului 
SEATO.

Senatorul
G. Aiken sprijină 

declarațiile 
lui Fulbright

WASHINGTON 28 (Ager- 
preș). — Senatorul republi
can George D. Aiken a spriji
nit în cadrul unui interviu 
declarațiile senatorului demo
crat William Fulbright, făcute 
în Senat la 25 martie, în legă
tură cu unele aspecte ale po
liticii externe americane.

Astfel, Aiken, arată agenția 
Associated Press, s->a declarat 
de acord cu Fulbright că 
„boicotul Statelor Unite față 
de Cuba este o greșeală", 
menționând că acesta n-ar fi 
eficient nici chiar dacă ar fi 
sprijinit de aliații occidentali 
ai S.U.A. El a sprijinit ideea 
lui Fulbright că „nu s-a vă
zut încă țară cu regim demo
crat care să moară de foame". 
Statele Unite, a continuat 
au făcut o greșeală cînd 
rupt relațiile diplomatice 
Cuba în momentul venirii 
putere a lui Fidel Castro,
timpul administrației lui Ei
senhower.

Aiken a fost de asemenea, 
de acord cu Fulbright că Sta
tele Unite trebuie să caute să 
negocieze cu statul Panama 
pentru soluționarea diferen
dului privind zona canalului.

Senatorul republican, arată 
în încheiere agenția citată, s-a 
opus părerii ministrului apă
rării McNamara „de intensifi
care a războiului" în Vietna
mul de sud.

el, 
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Ca urmare a cutremurului s-a 
produs un val uriaș în Oceanul 

■ Pacific care a provocat mari pa
gube în Canada, California și în 
insulele Hawai. Insula canadiană 
Vancouver ■ a fost inundată de 
valuri care au atins înălțimea de 
6 metri. Numeroase locuințe și 
mai multe uzine au fost avariate. 
In Port Alberni valul a pătruns 
pînă în centrul orașului inundînd 
totul în calea lui. In orașul Cres
cent City din California au ex
plodat mai multe rezervoare um
plute cu benzină. Majoritatea in
sulelor arhipelagului Hawai au 
fost inundate de valuri avind în
tre 3 și 4 metri înălțime. Aproxi
mativ 300000 de locuitori de pe 
coasta insulelor Hawai au fost 
evacuați în grabă spre interior. 
Autoritățile au dat, de asemenea, 
alarma la Honk Kong și pe coa
sta Japoniei.

Nu se cunoaște încă exact nu
mărul victimelor în toate locurile 
lovite de valuri. Pagubele, atît în 
Alaska cît și în celelalte regiuni, 
sînt evaluate la sute de milioane 
de dolari.

Măsuri de prevedere

S țațele Unite au pus capăt 
vânzării de monezi de ar
gint. Cumpărări masive c- 

fectuate de colecționarii de monezi 
și de afaceriști au provocat reduce
rea considerabilă a stocului de do
lari de argint existent în trezoreria 
statului. Acest stoc, care se ri
dica la 1 ianuarie la 28 de mili
oane de dolari, a scăzut în pre
zent, potrivit declarațiilor mini
strului de finanțe al S.U.A., Dil
lon, la aproximativ 3 milioane. O 
parte din monezile de argint care 
au părăsit trezoreria s-au scurs 
în străinătate, ceea ce provoacă 
greutăți autorităților americane în 
străduința lor de a recupera unele 
dintre aceste monezi.

Detector pentru stabilirea 
surzeniei la noii născuți

D.oi cercetători din Australia 
au construit un detector cu 
ajutorul căruia poate fi sta

bilită surzenia la noii născuți. 
Acest aparat are o deosebită im-

portanță pentru sesizarea și trata
rea corespunzătoare a surzeniei 
din naștere, precum și pentru în
vățarea Ia timpul potrivit a vorbi
rii. Noul detector do surzenie se 
compune dintr-un aparat producă
tor de zgomote și un mic difuzor 
care so apropie de urechea copi
lului. Aparatul producător de zgo
mote, emite la intervale de 30 se
cunde semnale foarte slabe. Un co
pil normal reacționează prin dife
rite mișcări. Dacă, după mai multe 
încercări, timp de cinci zile, copi
lul nu reacționează la aceste zgo
mote, el este suspect de surzenie 
și va trebui să fie pus sub supra
vegherea medicilor.

Utilitatea căldurii 
subterane

Cj ăldura subterană poate în
locui în U.R.S.S. 100—130 
milioane tone de cărbune 

anual. După calculele oamenilor 
de știință sovietici, zilnic subso
lul sovietic este capabil să dea 15 
milioane mc de apă și aburi cu 
temperaturi care, variază între 60 
și 180 de grade.

Problemei folosirii căldurii sub-

Fîntîni arteziene, acționate de o mașină electronică, din parcul
Seibu din Tokio. In fotografie: Aspect de la festivitatea de 

inaugurare.

a

MOSCOVA. — N. S. Hrușciov, prim secretar 
al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a primit la 28 martie la 
Kremlin pe ambasadorul R.P. Romîne, Nicolae 
Guină, la cererea sa și a avut cu el o convor
bire care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească.

La convorbire a participat L V. Andropov, 
secretar al C.C. al P.C.U.S.

HELSINKI. — La 27 martie la Tampere au 
început lucrările Congresului Uniunii Demo
cratice a Tineretului din Finlanda. La congres 
participă 700 de delegați, reprezentanți ai or
ganizațiilor de tineret din 14 țări și ai Fede
rației Mondiale a Tineretului Democrat.

Raportul privind activitatea Comitetului 
Executiv al Uniunii Democratice a Tineretu
lui din Finlanda a fost prezentat de Olavi 
Hăninnen, secretar general al uniunii.

In aceeași zi în orașul Pori au început lu
crările Congresului Uniunii democratice 
pionierilor din Finlanda.

CONACRY. — Cu prilejul festivităților din 
luna aprilie în legătură cu cea de-a cincea 
aniversare a Organizației tineretul revoluției 
democratice africane din Guineea, în această 
țară va începe o vastă campanie de luptă îm
potriva analfabetismului. Campania va atrage 
tineretul din Guineea în lupta pentru lichi
darea analfabetismului, moștenire lăsată de 
dominația colonială.

PARIS, Ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Populare Zanzibar și Pemba, Mohamed 
Babu, aflat într-o scurtă vizită la Paris, a declarat 
că politica externă a țării sale urmărește să reali
zeze unitatea africană și să contribuie la instau
rarea unor relații internaționale care să favorizeze 
dezvoltarea economică. El a subliniat ca guvernul 
Zanzibarului se opune oricărui amestec din afară 
în treburile sale interne.

LAGOS. — In capitala Nigeriei s-a deschis cea 
de-a treia conferință anuală a Congresului tinere
tului din Nigeria. Delegații sosiți din toate regiuni
le țării vor discuta sarcinile tineretului în lupta 
împotriva colonialismului și imperialismului, parti

ciparea activă a tineretului nigerian în dezvoltarea 
economică și culturală a țării.

In cuvântarea rostită la deschidere, președintele 
congresului, Tundjin Otegbeye, a arătat că tinere
tul sprijină Partidul Muncitoresc Țărănesc Socia
list din Nigeria și a chemat tinerii să lupte activ 
împotriva uneltirilor neocolonialismului și impe
rialismului pe continentul african.

GENEVA. — Tratativele dintre reprezentanții 
O.P.E.C. și ai companiilor petroliere din Irak, Qua- 
tar și Kuweit au fost — potrivit ziarului „Les 
Echos" — suspendate la Geneva, fără a se putea 
ajunge Ia un acord. S-a anunțat că la începutul 
lunii aprilie va avea loc o reuniune a Comitetului 
consultativ al O.P.E.C. care va examina situația.

DJAKARTA. Intr-o cuvîntaie rostită cu pri
lejul începerii construcției unei clădiri guver
namentale la Djakarta, președintele Sukarno a 
declarat că Indonezia poate să se lipsească de 
ajutorul american. Potrivit ziarului „Le Mon
de", această declarație este răspunsul Indone
ziei la declarația secretarului de stat al S.U.A., 
Dean Rusk, care a precizat că S.U.A. nu vor 
acorda nici un ajutor nou Indoneziei dacă nu 
se pune capăt disputei în legătură cu Federația 
Malayeză.

CAIRO. — Presa egipteană a dat publicității un 
decret republican în legătură cu reducerea cu 75 la 
sută a plății pentru pământul împărțit țăranilor, pe 
baza legii cu privire la reforma agrară.

Potrivit acestei legi de la moșieri a fost confiscat 
aproximativ un milion feddani de pămînt (un 
fedda egal 0,42 ha). Anul acesta se va termina îm
părțirea acestui pămînt la 332 000 familii de țărani.

ATENA. — Elevii de la școlile tehnice din 
partea de nord și centrală a Greciei și din insulele 
Peleponez — participant la marșul de 10 zile spre 
Atena — au sosit în capitala Greciei. Participanții 
la marș au cerut'guvernului să le asigure de lucru 
la terminarea școlii, introducerea învățămîntului 
gratuit și includerea școlilor tehnice în sistemul de 
învățămînt mediu.

Reprezentanți ai elevilor participant la marș au 
înmînat primului ministru al Greciei, Papandreu, 
un memorandum.
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terane oamenii de știință sovie
tici îi acordă o mare atenție. In 
prezent există deja un proiect teh
nic pentru prima sondă ce va 
fi instalată în acest scop în ora
șul siberian Omsk. Adîncimea ei 
este de 2,5 km, iar apa care va 
fi folosită pentru nevoile comu
nale va avea o temperatură de 
70—So de grade.

Perspective foarte mari pentru 
folosirea căldurii subterane există 
in regiunea vulcanului Avacin din 
Kamciatka, unde la adîncimea de 
aproximativ doi km există o zonă 
cu temperatura magmei de peste 
800 de grade. Dacă se folosește 
numai un procent de căldură în
magazinată aci se poate construi 
o centrală electrică cu o putere 
de un milion Kw.

REDACȚIA șl ADMINISTRAȚIA: București. Piața „ScînteU”, Tel. 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scîntell”,

I
I 
I 
I
I 
I 
î 
I
I
I 
I 
I
I 
I 
I I

u R
~T

Pe
s c u 
R T

Din nou iarnă în Europa 
occidentală

supra Europei occiden
tale s-a abătut din nou 
iarna. In Elveția, unde 

primăvara începuse să se facă 
simțită, scăderi brusce de 
temperatură, însoțite de nin
sori sau de ploi reci, au re
adus iama.

Ploi torențiale și ninsori 
s-au înregistrat și în regiunile 
muntoase ale Austriei. In Al- 
pii italieni s-au semnalat ava
lanșe. Chiar și în Spania s-au 
înregistrat scăderi de tempe
ratură.

Numai coasta Mării Medite- 
rane se bucură de un timp 
excepțional.


