
CRONICA DE CAMPANIE
raseul nostru nu 
cuprindea inițial și 
regiunea Galați. 
Dar fiindcă am a- 
ilat că în această 
regiune există o 
experiență bună în

ce privește mobilizarea tuturor 
forțelor pentru scurtarea timpu
lui afectat lucrărilor agricole 
din campanie, ne-am îndreptat 
spre raionul Galați.

In ultimele zile ritmul însă- 
mînțărilor de primăvară s-a in
tensificat, gospodăriile agricole 
colective din acest raion termi- 
nînd astfel semănatul culturilor 
din prima epocă. Acum se 
muncește intens la semănatul 
florii-soarelui, lucrare care se 
apropie de sfîrșit.

La marginea comunei Tudor 
Vladimirescu, joi pe la prînz, 
ne-am întîlnit cu președintele 
gospodăriei, Ioniță Apostol, și 
cu inginerul agronom.

Am însămînțat toate cul
turile din epoca întîi — ne 
spune președintele — și le e- 
numeră: 35 hectare cu mazăre, 
120 hectare cu borceag, 20 cu 
lucernă, 160 de hectare cu sfec
la de zahăr. Pînă sîmbătă sîn- 
tem gata și cu floarea-soarelui 
și luni, marți începem la po
rumb. Avem de semănat 1400 
de hectare.

— Cum apreciați contribuția 
tinerilor mecanizatori și colecti
viști ? — am întrebat noi.

— Toate cele 13 tractoare 
ale brigăzii nr. 7 de la S.M.T. 
Vameș, condusă de Constantin 
Huteanu, lucrează din plin —•'* 
n-a stat nici unul nici o oră. 
Tinerii colectiviști vin și ei în 
sprijinul lor. Pe fiecare semă
nătoare am repartizat să lu
creze cite doi colectiviști; mare 
parte din ei sînt tineri.

— Ddcă-i vorba de tineri, de 
aceea ce fac ei acuma, de lu
crările la care-i mobilizează co
mitetul U.T.M. — a intervenit 
inginerul agronom Mircea Ță- 
ranu — atunci trebuie să ară
tăm că mulți dintre ei lucrează 
cu atelajele la grăpatul griului. 
E o lucrare foarte importantă : 
spargem crusta pentru a împie
dica evaporarea apei din sol. 
La această lucrare, fiecare bri
gadă de cîmp din cele 6 exis
tente în gospodărie, mobilizea
ză zilnic cile 30 de atelaje. 
Pînă acum au fost grăpate 1150 
de hectare. Organizația U.T.M. 
ne ajută mult în aceste zile 
prin mobilizarea celor 500 de 
utemiști, a tuturor tinerilor la 
restul lucrărilor din campanie. 
Un volum mare de muncă se 
depune la grădină, care se în
tinde pe suprafața de 200 de 
hectare. Majoritatea fetelor lu
crează aici la repicat, la pre
gătirea terenului și executarea 
vadurilor pentru irigații. Cam 
150 de tineri lucrează zilnic la 
orezărie.

Deci o prezență activă a ti
nerilor colectiviști la toate lu
crările agricole din campanie.

La sediul brigăzii nr. 2 de 
tractoare, care lucrează pe o- 
goarele G.A.C. Slobozia-Co- 
nache, n-am găsit decît bucăta
rul.

Cel Q mecanizatori (la gos
podărie mai e o brigadă de 
tractoare) lucrează intens, la 
„ZÎ lumină". Aprovizionarea 
bună cu șămînță, cu apă. cu 
carburanți și cu mîncare la lo
cul de muncă, a făcut ca ei să-și 
depășească zilnic normele. Dinu 
Crăciun, la însămînțatul florii- 
soarelui cu semănătoarea 2 
SPC 2, în loc de 6 hectare cît 
e planificat, realizează între 
8—10 hectare. Tudorache Radu, 
lucrează la discuitul terenului 
și în loc de 14 hectare zilnic 
lace între 18—21.

Pe un drumeag, din cîmp, se 
apropie de sediul brigăzii un 
tiactor. Discuția cu mecaniza
torul Ion Pavel se înfiripă re
pede.

— Cum e organizată munca 
brigăzii ?

In loc de răspuns ne condu
ce la vagonul dormitor. Aici 
ne arată planul de muncă al 
brigăzii pe campania de pri
măvară. Alături planul zilnic de 
lucru pe fiecare mecanizator și 
mașină în parte.

— Seara, după ce șeful bri
găzii, Ghiță Bejan, se întoarce 
de la gospodărie, unde s-a fă
cut planificarea pe tarlale și 
feluri de lucrări, discutăm cu 
toții obiectivele ce le avem de 
îndeplinit în ziua următoare. 
După necesități se repartizează 
sarcinile. Apoi trecem la pre
gătirea mașinilor. Grupa U.T.M. 
urmărește cum se fac aceste 
pregătiri șl cum fiecare ute- 
mist se achită de sarcinile de 
producție.

Intre timp, la sediul brigăzii 
își făcuseră apariția doi tineri. 
Erau elevii A. Timofte și A. 
Căpătau, din anul trei al Școlii 
profesionale de pe Ungă S.M.T. 
Nane ști.

— Ce ați făcut astăzi ?
— Am întins sîrmă ghimpa

tă și am pus cartofi.
Am aflat că ei încă n-au fost 

repartizați să lucreze pe trac
toare. De fapt o slabă preocu
pare pentru încadrarea lor în 
producție manifestă nu numai 
brigăzile de tractoare, ci și con
ducerea S.M.T. Vameș. Tre- 
cînd pe la stațiune, am găsit în 
curte săpînd la șanțuri 12 elevi. 
Deși sosiseră pe data de 16 
martie 24 de elevi din anul III 
de la Școala profesională de pe 
lingă S.M.T. Nănești, ei încă nu 
fuseseră toți repartizați la bri
găzi. Din practica altor campa
nii se știe că ei pot sd aducă 
o contribuție însemnată la rea
lizarea sarcinilor de producție 
ale brigăzilor de tractoare. Ne 
gîndim numai la faptul că în 
nici o brigadă nu s-a organizat 
schimbul doi. Noaptea se pot 
executa lucrări de întreținere a 
terenului pe care se va însă- 
mînța porumbul.

Aceasta este cu atît mai nece
sar cu 
cîteva 
rarea.

cit vlntul care bate de 
zile favorizează evapo-
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X. La Combinatul chimic
Roznov

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Anul XX, Seria n. nr. 4631

din epoca întîi

Colectiviștii din comuna Lesne 
nat însămînțarea mazârei, bo 
fotografie: pregătirea terenur 

epoca a n-a

ea București au termi- 
ti și sfeclei de zahăr. în 
itru însămințările din

Foto AGERPRES

la școală
Prima zi de școală din tri
mestrul III. După o vacanță 
plăcută, după bucuria reve
derii cu colegii — din nou 
în clasă. In iotograiie: ele
vii clasei a X-a C de ia 
Școala medie nr. 27 din Ca
pitală, ascultînd cu atenție 

explicațiile profesorului.

Foto: N. STELORIAN

Ne propuneam, in reportajul frecat, o 
schimbare în itinerariul „Ștafetei". O 
discuție cu inginerul-șef al Corr.binatu'.u: 
chimic de la Tg. Mureș — privitoare la 
pregătirea viitorilor muncitori — ne-a 
hotărît să deviem traseul „Ștafete." spre 
Combinatul chimic din Roznov, unde se 
specializează, la ora de față, un lot im
portant de viitori muncitori ai Combina
tului de pe Mureș.

lată-ne la Roznov, in marele Combinat 
de îngrășăminte care a derenit, in anii 
aceștia, nu numai o prestigioasă unitate 
industrială, ci și o importantă școală de 
cadre. O școală în care învață, la pu
pitrele modemelor agregate și instalații, 
numeroși tineri, viitori comandanți ai 
producției la marile combinate chimice 
ale țării.

...Ne interesăm de tinerii reniți de la 
Tg. Mureș. Datele pe care le culegem 
sint, de la bun început, elocvente. Ca ur
mare a succeselor dobindite in însușirea 
profesiei, majoritatea tinerilor muncitori 
de la Tg. Mureș lucrează pe posturi, dind 
producție ca orice muncitor de la Roznov. 
Reprezentantul Tg. Mureșului, res
ponsabilul lotului, ne înfățișează fi
șele de pontaj ale tinerilor: nici o 
absență din producție, nici o în
târziere de la lucru, numai calificative de 
„bine" și „foarte bine" la examenele pe
riodice, ca și in procesele muncii. Viito
rul Combinat de pe Mureș, se află, 
așadar, pe mîinile cele mai bune ! Ne-o 
confirma și numeroși ingineri, maiștri, 
muncitori cu experiență, cu care stăm 
de vorbă în secțiile Combinatului; ne-o 
destăinuie și întâmplări „mărunte-, reve
latoare insă, bogate in sensuri.

Intr-una din hale — la secția de 
amoniac — îl rugăm pe secretarul 
U.T.M. al schimbului, tov. Iancu Gheor- 
ghe, muncitor la cabina de spălare cu 
azot lichid, să ne indice locurile de mun
că unde lucrează tinerii operatori de la 
Mureș. Secretarul se oferă să ne conducă 
el însuși la ei. „Bine ! — il întrebăm — 
dar poți părăsi locul de muncă ? 7:.
Iancu zimbește, arătindu-ne, nu departe 
de el, un tânăr de vreo 17 ani, ocupat să 
cerceteze cu atenție un tablou de co
mandă : -Mă va înlocui băiatul acela, 
EmU Ignat, practicant de la Tg. Mareș~. 
,^'u ți-e frici sâ-l lași singur la apa
rate ?*. Din nou «n sărit: ^rie meseria 
la fel de bine ca mine, care-s de ripra 
ani in uzină f'.

Stăm de vorbă. In aceeași secție de 
amoniac, cu tov. ing. Gavril Mîhâiște*- 
nu, șeful secției, care ne oferă cîteva 
date in plus : toți tinerii munăzori și 
tehnicieni de la Tg. Mureș — aflați ia 
specializare in această secție — iuc^eazâ 
pe posturi, distingindu-se, feri erceptie. 
prin sirguința învățăturii, prin cal-.tazea 
înaltă a muncii. Probleme de dsc-.plt- 
nă Nici o stride^, nici vn _ccr* se- 
gativ pină la ora de față.

Aceleași cuvinte — il«tmîe bogt: eu 
excrmple — ni le spun toți șefă de secț--

-..Secretul' acestor succese este buna 
organizare — în ansamblu ca și în deta
liu — a perioadei de acomodare și spe
cializare la Roznov. Extragem, din ta
bloul acestei organizări, liniile principa
le. care definesc o interesantă experien
ță, utilă poate și altora :

1. Tinerii trimiși la specializare au venit 
organizați pe secții și schimburi, așa cum 
vor lucra in noul Combinat de la Tg. Mu
reș. Consecință firească : încadrarea ri
guroasă în disciplina producției, întărirea 
spiritului de răspundere, ca și asigurarea 
supravegherii tehnice necesare. (La fie
care 10 tineri — un tehnician sau un 
maistru, la fiecare 20 — un inginer). 
Menționăm, de asemenea, că toate ca
drele tehnice ale Combinatului Tg. Mureș 
au fost încadrate, la Roznov, pe posturi.

2. O dată cu programa analitică — 
destinată însușirii întregului proces teh
nologic al secțiilor — conducerea Combi
natului Tg. Mureș a stabilit, pentru fie
care profesie și categorii de lucrări, un 
program de specializare ce circumscrie o 
arie limitata de probleme concrete, spe
cifice fiecărei instalații in parte. Progra
mele prevăd — pe bază de termene — 
cunoașterea par:icularitâ;ilor instalații
lor, a regimului lor tehnologic, a reguli
lor de pornire și de oprire, a modului in 
cere poz fi preintimpinate sau rezolvate 
^din men* orice defecțiuni.'(Un exem
plu : existența unu: astfel de program 
i-a determinat pe tinerii repartizați in 
secția ce amoniac să urmărească 
efectiv, vreme de două săpîămini, fa- 
^rie de pornire a blocului de separare a 
cendnt extrem de instructive pentru cu
noașterea in detaliu a acestei instalații 
complexe, a proceselor fizico-chimice ce 
se petrec în interiorul ei. O programă 
cnalirică An general- n-ar fi putut, de- 
szgur, sd prescrie un asemenea studiu 
tmsam și concret, cu consecințe atît 
eficiente).

3. Controlul specializării tinerilor 
face prin examinări periodice : examinări 
lunare — efectuate de maistru la locul 
de munca — și examinări trimestriale la 
cere participă. lingă reprezentanții 
Roznovului. inginerul șef al Combinatu
lui Tg. Mureș și colaboratorii săi apro- 
piați. Există, de asemenea, la Tg. Mureș, 
■s grafic conform căruia reprezentanții 
conducerii Combinatului se deplasează 
regulat, prin rotație, la Combinatul din 
Roznov. urmărind problemele ce se ivesc

Cineclabul 
„Cravata roșie"

/

— între două examene tn legătură cu 
specializarea tinerilor muncitori și tehui* 
cieni. In colaborare cu conducerea de la 
Roznov se pot lua astfel, operativ, măsu
rile necesare, acolo unde există defi
ciențe.

Aceasta este, in liniile-i principale, 
schema organizării perioadei de practică 
a tinerilor muncitori de la Tg. Mureș. O 
organizare a cărei eficiență o probează, 
din plin, faptele pe care le-am relatat la 
începutul articolului, succesele acestor ti
neri muncitori.

Dar la școala Roznovului mai învață și 
alții. Se pregătesc, tot aici,o pârtii din
tre viitorii muncitori ai Combinatului 
chimic Craiova... Să discutăm acu\m și 
despre ei.

Un fapt ne pune, de la început, in 
derută: dintre cei 300 de tineri, munci
tori ai Combinatului craiovean, doar un 
număr infim lucrează, la ora aceasta, pe 
posturi, aplicind „pe viu* cele învățate. 
Și nu numai tinerii muncitori, dar nici 
maiștrii lor — nici unul din ei ! — nu
lucrează încă pe posturi!

Faptul — mărturisim — ni se pare, 
de-a dreptul inexplicabil. Am fi fost, poa
te, mai puțin mirați descoperind un ra
port răsturnat, favorizindu-i pe cei din 
Craiova in dauna colegilor lor de la Tg. 
MureșDoar Combinatul craiovean va 
intra în producție înaintea instalațiilor 
de la Mureș !

Discutznd cu șefii de secții, ni se ser-

ILIE PLECĂRI’ 
VASILE BARAN 
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Medalion „Eminescu“
La Casa de cultură a tine- 

retului și studenților din Iași 
a avut loc duminică dimineața 
un medalion literar muzical 
Mihail Emine seu.

Studenți ai Facultății de 
filologie a Universității „Al. 
I. Cuzae< și-CoJiservatbrului de 
muzică din localitate au reci
tat versuri și au interpretat 
lucrări muzicale inspirate din 
creația poetului.

o nouă fabrică 
de oxigen 

harta industrială a oca- 
Suceava a apărut recent 

de

Pe 
șului 
o nouă unitate — Fabrica 
oxigen. Ridicată în lunca Su- 
cevii, ea aprovizionează între
prinderile industriale și de 

< construcție de pe întreg cu
prinsul regiunii.

Procesul de producție al 
fabricii este în întregime auto
matizat. Oxigenul, obținut la o 
temperatură de minus 183 
grade, este dirijat spre rampa 
de încărcare pentru îmbutelie- 
re la o presiune de 150 atmos
fere. Noua fabrica are o capa
citate de producție de 50 mc 
oxigen pe oră. (A.gerpres)

Regiunea Hunedoara 
cineficată

compiet

DEVA (de la cores
pondentul nostru)

In satele Cerbăl, de 
pe. raza orașului re
gional Hunedoara și 
Fiircșoara, din.raionul 
llia, au fost vizionate 
zilele trecute primele 
filme în noi -unități 
cinematografice des
chise aici. Odată cu 
inaugurarea celor 2 
cinematografe sătești, 
regiunea Hunedoara a

devenit complet cinefi- 
cată,< în fiecare comu- 
nă'existînd cel puțin 
un cinematograf.

în multe comune 
câ :' -Miercurea, Gîr- 
bova, Reci din raionul 
Sebeș, Mihalț din ra
ionul Alba etc. au 
fost deschise cinema
tografe în fiecare sat 
aparținător. Acum, 
numărul cinematogra
felor sătești din regiu-

nea Hunedoara s-a ri
dicat la 234. Filmele 
prezentate in aceste u- 
nițăti în cursul primu
lui trimestru, au fost 
vizionate de 700 000 
de spectatori. Mai 
bine de 100000 de ță
rani colectiviști au vi
zionat filmele docu
mentare cu caracter a- 
grozootehnic prezen
tate tn satele lor.

Consfătuire cu tinerii
constructori

Duminică dimineața, sala clubu
lui întreprinderii de construcții și 
montaje siderurgice Galați, a găz
duit un interesant schimb de expe- 
iiență între tinerii constructori și 
secretarii comitetelor organizațiilor 
de bază U.T.M. de pe șantierele 
celor două mari obiective indu- 
dustriale. Combinatul siderurgia 
de la Galați, și Complexul indu
strial Brăila. Schimbul de expe-

Membrii brigăzilor ștuzțifi- 
ce din regiunea Argeș s-an 
deplasat recent în comunele 
Gliganu și Teiu, RădeștL Po
iana Lacului, Leordeni și al
tele cu care prilej au avu: nu
meroase convorbiri cu colecti
viștii. în alte 25 comune au 
fost ținute conferințe pe teme 
cultural-educative.

în perioada de iama peste 
4 300 de intelectual: din cen
trele regional și raionale au 
plecat la sate, unde au expus 
3100 conferințe pe diferite 
teme, au dat 75 de consultații 
științifice, prezentînd colecti
viștilor și diferite experiențe 
științifice.

(Agerpres)

La
$or e

oierilor din Bra- 
Ă zilele acestea 
arata roșie", care 

remesSe ss —are ncmăr de mici 
c==zz-»cj rabetori ai cinematogra
fiei. Nogî cioedub și-a propus 

onenseae activitatea îndeo
sebi sșre icmarea unei culturi ci- 
n—1 Moț~i*r» a pionierilor, cit și 
spre Tea_xarea unor fiime despre 
și pec-rx eieri »: pionieri.

In praori-e zrie,
cu «pnp
lui Uzine; de tractoare. au înre
gistrat pe pelscrdă aspecte inedite 
din excursia organizată de Pala
tul pîocîerS". in vacanța

Acesta este al treilea cineclub 
înființa? fa orasai BrasoT.

-.eroteze

ce a

sevr ;
micii operatori, 

d —-morilor cineclubu- 
tractoare.

(Agerpres)

Continuind discuția noastră 
despre „SPECIALITATE

SI CULTURA GENERALA"
publicăm în numărul de astăzi 
cuvintul acad. prof. GRIGORE MOISIL 

și acad. prof. EMIL PETROVICI.
(In pag. a III - a)

riența a fost organizat din inițiati
va comitetului regional Galați al 
U.T.M. și a avut ca scop discuta
rea, împărtășirea reciprocă între 
tinerii constructori a experienței 
pozitive acumulate în executarea 
unor lucrări de cea mai bună ca
litate cit și a experienței organi
zațiilor U.T.M. în întărirea disci
plinei în rîndul tinerilor construc
tori.

Au prezentat informări Dumitru 
Moraru, secretarul comitetului 
U.T.M. de la Șantierul nr. 1 cons
trucții industriale, Mircea Nicules- 
cu, secretarul comitetului U.T.M. 
de la Șantierul nr. 2 și Ion Păvă- 
loiu, de la stația exploatări auto 
I.C.M.S. Galați, Ion Niculescu de 
la I.S.C.M. Brăila, și Ion Marcu de 
la Șantierul 2 Brăila. Numeroasele 
întrebări, discuțiile purtate au scos 
în relief unele metode bune în 
munca organizațiilor U.T.M. din 
construcții cît ji unele lipsuri ce 
se manifestă în rîndul tinerilor 
constructori. Au fost făcute, de 
asemenea, propuneri valoroase le
gate de necesitatea organizării și 
pe viitor a unor astfel de consfă
tuiri, de organizarea concursurilor 
pe meserii între tinerii construc
tori ai celor două combinate de la 
Galați și Brăila.

In încheierea schimbului de ex
periență a vorbit tovarășul Zaha- 
ria Cărbunaru, prim-secretar al Co
mitetului regional U.T.M. Galați, 
care a scos în evidență cîteva din 
sarcinile principale care revin or
ganizațiilor U.T.M. de pe aceste 
șantiere în vederea creșterii con
tribuției tinerilor la îmbunătățirea 
calității lucrărilor cît și a întăririi 
disciplinei în muncă.

T. OANCEA

(Continuare in pag. a ll-a)

in cinstea fruntașilorSuccese ale Reuniune

Combinatul de 
îngrășăminte cu 
azot — Piatra 
Neamț. Tablou
rile de comandă 
pentru compre- 
soarele de azot 
și cabinele de 
spălare cu azot 

lichid
Foto : 

AGERPRES

siderurgiștilor
Combinatul siderurgic Re

șița și Uzinele Oțelul Roșu, 
care dau economiei naționale 
aproape jumătate din produc
ția de metal a țării, au înche
iat primul trimestru cu succe
se remarcabile în muncă: 3 000 
tone fontă, aproape 10 000 
tone oțel și 7 439 tone laminate 
finite peste prevederile pla
nului. întreaga producție dată 
în plus în această perioadă de 
către siderurgiști a fost obți
nută .pe seama creșterii indi
cilor de utilizare a agregatelor 
și a sporirii productivității 
muncii.

In prezent, siderurgiștii din 
Banat produc în mai puțin de 
3 luni o cantitate de oțel egală 
cu aceea din tot anul 1938.

(Agerpres)

TG. MUREȘ (de la coresponden
tul nostru).

Clubul „Electro-Murerf* unde 
„prin tradiție" ‘ se întîlnesc, în fie? 
care sîmbătă seara, tinerii din 
n.ulte întreprinderi ale orașului își 
primește și de astă dată oaspeții. 
Dar reuniunea din 4 aprilie are o 
notă distincta : invitații (mai pre
cis mulți dintre ei) poartă pe re
verul hainei steluța roșie ca semn 
al hărniciei.

Sala de spectacole șl de dans, 
împodobită cu draperii, alternează 
în culori, luminînd fețele sutelor 
de invitați.

— Reuniunea de astă seară, or
ganizată de Comitetul orășenesc 
U.T.M. Tg. Mureș, este dedicată 
tinerilor fruntași în întrecerea so
cialistă din orașul nostru... se au
de în sală vocea prezentatorului și 
după cîteva minute orchestra de 
muzică ușoară a fabricii de con-

invită.pe cei prezenți laductori ■ li 
dans.

...Iată-i
Emil Oros, de la Fabrica de mo
bilă 23 August, amîndol fruntași 
în întrecerea socialistă.
plăcut surprinși cînd își aud nu
mele alături de ale altor tovarăși 
de muncă și ascultă cîntecele ce 
le-au lost dedicate.

La această reuniune au fost in
vitați tineri soliști ca Brander 
Iudith de la Banca de stat, Rudolf 
Stein de la I.O.I.L., Emil Mochiș 
de Ia Laboratorul central I.M.F., 
Rudolf Rusneack de la TAROM, 
care au oferit cite un „buchet de 
melodii" tinerilor de la Depoul 
C.F.R. Tg. Mureș, unitate fruntașă 
pe țară, de la întreprinderea „Elec- 
tro-Mureș", Fabrica Metalotehnica, 
Fabrica de conductori, de pe 
tierele de construcții etc. 
Hășmășan și Francisc Balogh 
prezentat momente vesele.

pe Viorica Szacsvai și

Râmin

șan- 
loan 

au

Și acum, încă o „atracție" ■ a 
acestei reuniuni : în ; timp ce , or
chestra intona cunoscuta melodie 
..Serenada tinereții*, în sală și-au 
iăcut apariția 10 tineri — băieți și 
fete — din corpul de balet al Ca
sei de cultură a sindicatelor.

— Vă prezentăm —.se aude vo
cea crainicului — dansurile -Hop-șa 
și Madison.

In ritmul muzicii se ștergea 
treptat demarcația dintre „artiști* 
și „spectatori", între „scenă" și 
„sală". Cei ce nu cunoșteau aceste 
dansuri, schițau mișcări adesea 
stîngace. Sînt primele încercări.

Iar ca pauzele să ■ nu pară lungi 
și plictisitoare, organizatorii au 
oferit și cîteva jocuri .distractive.

Muzică, dans, voie ..bună,- vese- . 
lie, — iată pe scurt caracteristica 
acestei reuniuni de sîmbătă seară, 
închinată tinerilor fruntași In în
trecerea socialistă.

Cu prilejul 
aniversării 

lui Shakespeare
în Capitală s-a deschis luni ex

poziția „William Shakespeare în 
Rdmînia“, organizată de Asociația 
oamenilor de artă din instituțiile 
teatrale și muzicale, în cadrul ma
nifestărilor consacrate celei de a 
400-a aniversări a nașterii marelui 
dramaturg englez. Expoziția cu
prinde schițe de decoruri, foto
grafii din spectacole, afișe, progra
me,' costume ale interpreților din 

■ piesele prezentate de teatrele din 
țara noastră.

★
Studenții Facultății de filozo

fie din Capitală au asistat luni 
la clubul Facultății la o seară 
Shakespeare. Programul a cu
prins sonete și fragmente din 
piesele „Cum vă place" și „Co
media erorilaj*‘, în interpreta
rea artiștilor de la Teatrul 
„Lucia Sturdza' Bulandra".

(Agerpres)



X, La Combinatul chimic
Roznov

(Urmare din pag. I)

vesc, pentru justificarea stării de lucruri, 
două motive:

1. ln primul rină, faptul că nici tinerii 
muncitori, nici maiștrii lor, nu lucrează 
pe posturi, se datorează — ni se spune 
— unor carențe in pregătirea acesto
ra. (Mărturisim, totuși, că nu prea pri
cepem : cei 300 de tineri și meșterii lor nu 
sînt încadrați să lucreze pe posturi din 
pricina „carențelor* amintite, deși, pen-

tru ridicarea calificării, încadrarea pe 
posturi ar fi fost cea mai eficientă solu
ție !)

2. Al doilea argument, abaterile de la 
disciplină și disciplina producției, 
frecvente, la unii tineri practicanți di 
Craiovei; absențe de la lucru, întârzieri, 
ore pierdiute în procesul de producție. O 
evidență concretă a acestor „ore pierdu
te" nu putem căpăta: tov. ing. Aurelian 
Bruja, șeful lotului de practicanți din 
Craiova, se scuză: nu ne-o poate da pentru

că, ne explică dînsul, „abia a luat în pri
mire conducerea lotului", iar predeceso
rul său, inginerul Cojocaru, nu i-a lăsat 
moștenire „o asemenea evidență". Confir
mă însă și dînsul, cu o expresie de mîh- 
nire pe față, observațiile făcute de șefii 
de secție: intr-adevăr, abateri disciplinare 
există... ln artul acesta, 11 tineri au fost 
trimiși, disciplinar, înapoi la Craiova, 
pentru asemenea „abateri repetate".

Ca să limpezim situația ne-am adresat 
cîtorva dintre factorii răspunzători:

Ing. șef al Combinatu
lui chimic Roznov, 
tov. MIHAI COCAN

Secretarul comitetului 
U.T.M. al Combinatului 

Roznov, 
tov. G. ALDEA

muncitori ai 
din Craiova

— Pregătirea celor 300 de 
muncitori pentru Combinatul 
chimic de la Craiova — ne 
spune tov. ing. M. COCAN — 
nu este, trebuie să recunoaș
tem, întrutotul satisfăcătoare 
la ora aceasta. Tovarășii din 
conducerea Combinatului de la 
Craiova cunosc acest lucru. 
Le-am spus în repetate rînduri 
părerea noastră, și cînd au fost 
ei aici (destul de rar !), și prin 
adrese și mesaje telefonice. 
Dar încă nu s-au luat măsuri
le cuvenite. Deficiența, după 
părerea mea, e de natură or
ganizatorică. Schema de orga
nizare a practicii — așa cum 
o cunoașteți dip exemplul 
Combinatului Tg. Mureș — e 
aici răsturnată :

1. Viitorii 
Combinatului
n-au venit organizați pe sec
ții și schimburi, n-au supra
vegherea tehnică necesară. La 
numărul atît de mare de mun
citori, prea puțini ingineri și 
tehnicieni.

2. Lipsind o bună organiza
re, practicanții Combinatului 
din Craiova n-au participat, 
de pildă, la pornirea blocului 
de separare a aerului...

3. Combinatul din Craiova 
nu și-a trimis reprezentanții, 
în mod regulat, la examenele 
periodice ale muncitorilor săi.

— Deci, tovarășe inginer, 
vina e exclusiv a Craiovei ?

— Totuși... (tovarășul ingi
ner ezită o clipă) în privința 
muncii educative, o vină are. 
cred, și comitetul U.T.M. al 
Combinatului nostru, care s-a 
ocupat prea puțin de tinerii 
aflați în practică la noi ...

— Da ! — se posomorăște 
tov. Alde* — mereu avem ne
plăceri cu practicanții ce se 
pregătesc pentru Combinatul 
de la Craiova... Nu. nu cu toți. 
Numai cu unii. Nu e vorba 
doar de absențe sau de slaba 
preocupare pentru ridicarea 
calificării, ci $i de unele ieșiri 
netovărășești... Dar ce putem 
face noi?! Uitați-vă la planul 
nostru de muncă: avem atitea 
de organizat, atitea acțiuni 
pentru tinerii noștri, ai Com
binatului Roznov! Pregătim 
acum un concurs mai mare pe 
meserii...

— De ce nu-i atrageți, in 
concursul acesta, și pe tinerii 
aflați la .acomodare" ?

Tov. Aldea ridică din umeri:
— Credeți că vor?
(Același răspuns și atunci 

cînd. relatîndu-i vizita în uzi
nă, ii vorbim despre tinerii 
craioveni care nu sint atrași 
la activitatea tineretului de 
aici 3

— Mă întrebați cine-i de 
tină pentru deficiențele con
statate ? Vina o poartă comi
tetul U.T.M. de la Combinatul 
chimic Craiova, care n-a luat 
nici o măsură — pe linie de 
educație — pentru tinerii tri
miși aici, la practică !

Conform acestei opinii, co
mitetul U.T.M. al Combinatu
lui chimic Craiova ar trebui 
să abandoneze munca de aco
lo, să se suie în primul tren și 
să se mute la Roznov.

Redăm, alăturat, răspunsul 
Craiovei, transmis telefonic 
ziarului, prin intermediul co
respondentului ..Scînteii tine
retului*' pentru Oltenia :

De fiecare dată-
ceva nou
interesant

In cadrul cercurilor de geo
grafie și științe naturale de la 
Școala medie din Urziceni e- 
levii participă la numeroase 
acțiuni interesante. Referatele 
sînt întotdeauna exemplifica
te cu proiecții cinematografi
ce. Membrii cercurilor con
fecționează sau repară mate
riale didactice, îngrijesc col
țul viu al școlii, organizează 
călătorii pe hartă etc. Ședin
țele cercurilor sînt întotdeau
na atractive, la ele participă 
foarte mulți elevi.

GHEORGHE GHEORGHIU 
profesor

----- 9------

Din activitatea 
radioamatorilor 

pitețteni
Radioamatorii radioclubulv-i 

regional din Pitești lucrează la 
instalarea unei noi stații de 
emisie prin intermediul căreia 
vor stabili pentru prima dată 
legături cu radioamatorii din 
America Latină, Orientul în
depărtat, Africa de Sud, Ocea
nia etc.

(Agerpres)

Se naște o pădure
riviți cele două fotografii! De fapt n-ar avea nevoie de expli-

Directorul tehnic al 
Combinatului chimic 

Craiova, 
tov.ing.

IACOB GEOMANEANU

— Pregătirea muncitorilor 
noștri trimiși spre acomodare 
la Roznov se desfășoară în 
condiții satisfăcătoare. (Ne în
găduim. la acest punct al 
discuției, un prim și mare 
semn de exclamare : și cei 11 
tineri trimiși disciplinar la 
Craiova ?! Și adresele, și me
sajele telefonice?! Și faptul 
că nici tinerii muncitori, nici 
măcar maiștrii, nu lucrează 
încă pe posturi ? !) 
noi unele exigențe, 
dacă 
ne-ar 
acolo, 
lea 
noștri. Aceasta ar contribui și 
mai mult la pregătirea lor4 
(Asta-i tot?) ..In ceea ce pri
vește supravegherea pe care-o 
exercită Combinatul nostru, o 
considerăm satisfăcătoare. Ea 
este asigurată de inginerii și 
maiștrii pe care-i avem acolo. 
Noi socotim că numărul lor 
este suficient-. (Și faptele, 
faptele vii care contrazic a- 
ceastă ..suficiență ?“ Ce ne fa
cem cu faptele?) „Am aflat 
și noi despre unele încălcări 
ale disciplinei, săvîrșite de 
unii tineri de-ai noștri aflați 
la acomodare la Roznov, dar, 
în asemenea ocazii, abaterile 
sînt inerente"...

...Ce-ar avea de răspuns — 
la aceste opinii — Direcția ca
dre și învățămînt din Minis
terul Industriei Petrolului și 
Chimiei.

Avem noroc : la Combinatul 
chimic din Roznov au sosit, o 
dată cu noi, dci reprezentanți 
ai acestei Direcții.

Le dăm cuvîntul :

Tov. Ing.
I. TESLARU 
și M. LAZAR 

(Direcția cadre și învă- 
țămînt din Ministerul 
Industriei Petrolului și 

Chimiei)

tovarășii de 
ajuta să 

la Combinat, 
schimb cu

..Avem și 
Ar fi bine 
la Roznov 
organizăm 
un al trei- 
muncitorii

„Și noi am observat, în de- 
■ plasarea aceasta, ca și în al- 
! tele, mai vechi, unele deficien- 
1 țe în pregătirea cadrelor nece

sare Combinatului chimic de 
la Craiova. Subscriem păreri
lor formulate de tov. ing M. 
Cocan. într-adevăr, conduce
rea Combinatului din Craiova 
n-a asigurat — printr-un nu
măr corespunzător de ingineri 
și de maiștri — supravegherea 
tehnică a tinerilor trimiși la 
acomodare, nu și-a organizat 
muncitorii, maiștrii și ingine
rii trimiși la Roznov în secții 
productive sau schimburi, așa 
cum au procedat tovarășii de 
la Tg. Mureș. De asemenea, în 
perioada de acomodare n-a 
fost urmărit suficient — de că
tre tovarășii de la Craiova — 
modul în care se pregătesc 
viitoarele cadre ale Combina
tului După părerea noastră, 
există unele deficiențe și în 
pregătirea teoretică a munci
torilor, nu numai în cea prac
tică. Pregătirea teoretică o fac 
maiștrii Combinatului din 
Craiova — veniți și ei pentru 
acomodare și specializare ! — 
și care, nelucrînd pe posturi, 
nu au avut cum să cunoască 
temeinic procesul 
Lucrul acesta, l-ar 
gura — la nivelul 
zător — cadrele de
tehnicieni de la Roznov, care, 
însă, n-au prea făcut-o“...

Atît au spus reprezentanții 
Direcției cadre și învățămînt 
din M.I.P.C. Poate că, între 
timp, au ajuns și la alte con
cluzii. Le așteptăm.

tehnologic, 
putea asi- 
corespun- 
ingineri și

Prtviți cele doua fotografii ! De fapt n-ar avea nevoie de expli
cații. Prima este surprinsă de fotoreporterul nostru duminică 29 
martie — de pe platoul din preajma „Casei Scînteii". Peste 1 000 

de tineri muncitori și studenți din Capitală veniseră aici să dăruie cu 
entuziasm cîteva ore din timpul lor liber, muncii patriotice. Printre ei 
se aflau și cei trei din prim planul imaginii noastre — Crîmpei din- 
tr-un tablou. Tată, mamă și... fiică i-am găsit săpînd gropi pentru vii
toarele plantații.

Cei doi soți se aflau aici în fruntea a două grupuri numeroase de 
tineri și ca secretari de organizații U.T.M. la Combinatul poligrafic 
însuflețeau prin exemplul lor munca tinerilor. Daniela, fiica soților 
Călugăr eseu a venit... să se ia la întrecere cu toți. Și chiar dacă decît 
să-l scoată, mai mult arunca pămîntul în gropi n-a putut s-o convingă 
nimeni că n-a fost., fruntașă. Cele cîteva ore petrecute pe acest șan
tier al muncii patriotice au fost rodnice. A fost o zi însorită de pri
măvară, o zi în care se „semna actul de naștere* al noului parc, care 
se va întinde pe o suprafață de 156 de hectare și va închega o „pă
dure" cu peste 300 000 de arbori diferiți.

Pădurea (priviți a doua fotografie} a început să capete contur și via
ță. Aici, într-un viitor apropiat va veni poate și Daniela să-și petreacă 
orele de liniște și odihnă.

<-» VACtTT F

Fotografiile: ION CUCU, 
N. STELORIAN

DUPĂ Mim .NOPJII
de mai jos a fost în- 

> peliculă într-una din

Foto: AGERPRES

Institutul de petrol, gaze și geologie. Un aspect din laboratorul 
secția microscopie.

metale

Imaginea < 
registrată pe x 
nopțile trecute, Ia un restaurant 
din Oradea. Era trecut de miezul 
nopții cînd micuța din fotografie, 
în vîrstă de... 5 ani, se „distra" 
dansînd twist. O scenă întîmplă- 
toare ? Personalul localului ne a- 
sigură că nu, mama și fetița pu
țind fi văzute foarte des la ore 
tîrzii aici. Fetița a devenit astfel 
subiectul de distracție al restau
rantului, sub privirile încu
rajatoare ale mamei, care nu se 
mai poate opri minunîndu-se „ce 
fată are".

— Ce aveți cu ea ? — s-a mi
rat mama cu nevinovăție cînd a 
fost întrebată.

N-avem nimic cu fetița, cu ta
lentele ei. Nici cu dansurile mo
deme. Să le danseze fata, pe a- 
cestea sau altele care vor fi la 
modă cînd ea va fi la vîrsta dan
sului. Dacă scriem despre acest 
fapt o facem gîndindu-ne la e-

ducația pe care o poate primi un 
copil crescut în atmosfera restau
rantului, gîndindu-ne și la mama 
fetiței pe care parcă o auzim 
peste vreo zece ani : „Vai, în loc 
să frecventeze bibliotecile și mu
zeele, fata mea frecventează mai 
mult localurile de distracție. .“. 
Fiindcă oricît de onorabilă ar fi 
frecventarea restaurantelor de că
tre oamenii maturi, oricît de „ne
vinovate" ar fi aceste nopți picr-

dute începînd de Ia cinci ani, ele 
lasă urme în purtarea și forma
rea copilului.

P. S. : Am acoperit fețele ma
mei și ale prietenilor ei gîndin
du-ne că nu atît recunoașterea lor 
este importantă într-un asemenea 
caz, ci faptul condamnabil, ca a- 
tare. Dar și gîndindu-ne ca, oda
tă, oamenii aceștia se vor simți 
rușinați pentru modul în care în
țeleg cum să „educe" un copil.

Colaborare

rodnica
S-a împlinit de curînd o 

veche dorirăță a elevilor din 
școala noastră: înființarea u- 
nui cenaclu literar. In planul 
de activitate al cenaclului se 
prevede — în afara citirii și 
discutării creațiilor literare a 
elevilor — colaborarea cu 
postul utemist de control și 
cu brigada artistică de agita
ție a școlii. Membrii cenaclu
lui vor fi îndrumați să scrie 
epigrame, versuri satirice, foi
letoane, texte de brigadă — 
inspirate din viața școlii. Îna
inte ca acestea să fie publi
cate sau prezentate pe scenă, 
vor fi discutate în cenaclu, 
așa că autorii lor vor fi în
drumați — unde va fi cazul 
— să le îmbunătățească.

GHEORGHE IOSIFONI 
tlev, Școala medie din Făget

IA ee lntimpia organizatorilor 
programelor de „varietăți* de la 
Televiziune niște ciudate inconsec
vențe : intr-o zi entuziasmează prin 
grija pentru alcătuirea programu
lui, prin exigența față de conținu
tul și calitatea interpretării, iar 
peste două duminici impresionea
ză... exact prin iipsa de grijă șt 
exigență.

O profundă impresie de improvi
zație ne-a lăsat, de pildă, partea 
umoristică a spectacolului de du
minică 5 aprilie. Actori talentat! 
au avut la dispoziție niște texte 
nu numai lipsite de umor, dar im
posibil de a fi măcar pe departe 
trecute 
satirice

Cine nu-1 
de pildă, pe 
toi talentat, 
rescu și-a 
țuirea publicului 
său de bună calitate. Să vedeți ce 
renghi i-au jucat 
unui asemenea actor, 
seara.

Iată filmul probabil al 
rll momentului citat :

Regizorul avea nevoie

ln
sau

categoria momentelor 
umoristice.
știe și nu-1 apreciază. 
Radu Zaharescu ? Ac- 
inventiv, Radu Zaha- 
cîștigat stima și pre- 

pentru umorul

textierii chiar 
duminică

O tobă

organiză-

de clftva

două bețe
ți o întîmplare

fără umor

In cercurile politice 
de la sate au u™- CONVORBIRILE RECAPITULATIVE

umoriști. L-a rugat și pe Radu să 
ia parte la program.

— Joci f
— Joc, dar ce 1
Asta era : ce ? Fiindcă nici re

gizorul, nici textierii (Aurel Felea 
și Sady Rudeanu) nu știau ce. Le 
trebuia o idee — și cit mai ur
gent, spectacolul batea la ușă. în 
lipsă de o idee i s-au pus în 
brațe actorului o... tobă, două 
bețe și două măturici. A cui a fost 
propunerea cu toba nu știm. Fapt 
este că s-a pus în scena. „Trebuie 
să iasă ceva", și-au zis și și-au fre
cat palmele, 
leșine 
Noroc 
sala de 
ziunii 1"

Iată-1 . . _______
pas, doi...

Sala ? Nimic...
S-a mirat și Radu. Nici el nu se 

aștepta. Toba o avea de gît, bețele 
In mîini, mătur idle, puse în bu
zunarul mic al hainei, le simțea 
gîdilîndu-1 plnă sub bărbie, era 
îndeajuns de „încărcat" ca publi
cul să rîdă. De ce nu rîdea ? Era 
nemaipomenit. S-a adresat sălii.

— Asta e tobă...
N-a rîs nimeni.
— Toba e goală..., a insistat el. 
N-a rîa nimeni.

o...

„Mare lucru să nu 
publicul in sală, de rîs. 
că este o policlinică lingă 
concerte a Radiotelevi-

pe interpret pe scenă. Un

în raionul Craiova
Ne aflăm în preajma înche

ierii anului de învățămînt po
litic U.T.M. la sate. în cercu
rile politice U.T.M. au început 
convorbirile recapitulative. Zi
lele acestea am avut o discu
ție cu tov. Rodica Zăgărin, se
cretar cu problemele de pro
pagandă și agitație al Comite
tului raional U.T.M. Craiova.

— Care este stadiul desfă
șurării convorbirilor recapitu
lative în cercurile de învăță
mînt politic U.T.M. ?

— Biroul comitetului raio
nal U.T.M. a acordat o mare 
atenție pregătirii închiderii 
învățămîntului politic U.T.M. 
și, legat de aceasta, desfășură
rii convorbirilor recapitula
tive. La nivelul raionului a 
avut loc o instruire a propa
gandiștilor și secretarilor 
U.T.M. la care s-a insistat a- 
supra modului în care trebuie 
să decurgă dezbaterile precum 
și asupra temelor care com
portau o discuție mai amplă. 
A avut loc și un schimb de 
păreri între propagandiști pri
vitor la modul cel mai bun de 
organizare a discuțiilor. Re
zultatul : cu excepția unui sin
gur sat (Mînăstiricea) convor
birile recapitulative <au început 
în toate cercurile de învăță
mînt politic.

— Primele concluzii ?...

— Din discuții a rezultat că 
Ia convorbirile recapitulative 
trebuie insistat îndeosebi pe 
cunoașterea profundă a hotă- 
rîrilor de partid și de stat. 
Propagandiștii acordă princi
pala lor atenție discutării 
problemelor de economie agra
ră în strînsă legătură cu rea
litățile gospodăriei colective 
în care cursanții lucrează, in
sistând asupra contribuției pe 
care aceștia sînt chemați să 
și-o aducă la dezvoltarea sa 
multilaterală.

— Ce alte măsuri a inițiat 
biroul comitetului raional 
U.T.M. pentru sprijinirea or
ganizațiilor U.T.M. în desfă
șurarea convorbirilor recapi
tulative ?

— Membrii biroului și ac
tiviștii comitetului raional 
U.T.M. au fost repartizați să 
îndrume un număr de cercuri 
de învățămînt. Ei ajută pro
pagandiștii în pregătirea te
mei puse în discuție, în orien
tarea discuțiilor, participă e- 
fectiv la explicarea unor pro
bleme mai greu înțelese de ti
neri. în aproape toate cercu
rile, discuțiile recapitulative 
au fost precedate de consulta
ții. Așa. de pildă, Georgeta 
Popescu de la Almăj, propa
gandista unuia din cercurile 
,.Să ne cunoaștem patria so

cialistă" a organizat consulta
ții la temele „Marile succese 
ale poporului nostru pe dru
mul construirii socialismului", 
„Ce înseamnă patriotismul so
cialist și internaționalismul 
proletar" etc. Firește, după 
consultații discuțiile au fost 
mai vii, mai interesante.

în cadrul convorbirilor, un 
loc important îl ocupă trece
rea în revistă a realizărilor 
oamenilor muncii în cel 20 de

ani de la Eliberare. Se fac re
feriri concrete la schimbările 
intervenite în viața comunelor 
și a satelor folosindu-se ca 
material și monografiile co
munelor. Se poate aprecia că, 
cu mici excepții, convorbirile 
recapitulative se desfășoară 
bine, diferitele teme suscită 
discuții interesante, cursanții 
dovedind o bună pregătire.

VASILE BARAC

In raionul Galați

O concluzie desprinsă de 
noi după primele convorbiri 
recapitulative ne arată că ma
joritatea tinerilor au studiat 
temeinic in perioada anului 
problemele din programele 
cercurilor politice, ln majori
tatea cercurilor discuțiile reca
pitulative se desfășoară la un 
nivel corespunzător, cursanții 
făcînd referiri concrete la si
tuația din gospodăria lor co
lectivă. ln unele cercuri poli
tice, deși cursanții cunosc pro
blemele de bază, ei nu le pot

dezbate pe larg, fapt ce dove
dește că tn aceste cercuri pre
gătirea tinerilor pentru con
vorbirile recapitulative nu s-a 
ridica? .a nivelul dorit. De a- 
ceea ne-am propus ca în toate 
cercurile în care vor avea loc 
convorbirile recapitulative să 
fie acordate tinerilor consulta
ții mai bine pregătite spre 
a-i ajuta să rețină problemele 
esențiale studiate.

GHEORGHE GAIU 
prim-secretar al Comitetului 

raional U.T.M. Galați
ln prezent, în toate cele 146 

de cercuri de învățămînt poli
tic U.T.M. din comunele raio
nului nostru se desfășoară 
convorbirile recapitulative. 
Biroul comitetului raional a 
avut în atenția sa pregătirea 
din timp a convorbirilor reca
pitulative. Propagandiștilor li 
s-au dat consultații la temele 
stabilite pentru convorbirile 
recapitulative, pe forme de în
vățămînt. Consultațiile au fost 
date de către membrii birou
lui comitetului raional U.T.M., 
tovarăși din partea cabinetului 
raional de partid cît și de alți 
tovarăși pe care i-am solicitat. 
Pentru a-i ajuta direct pe ti
nerii care urmează cercurile 
politice să se pregătească te
meinic în vederea convorbiri
lor recapitulative noi am for
mat șase colective compuse

din membrii comisiei de pro
pagandă, activiști și propagan
diști cu o bogată experiență 
care ajută la buna organizare 
și desfășurare a convorbirilor 
recapitulative.

Convorbirile recapitulative 
au început în toate cercurile 
de învățămînt politic U.T.M. 
ln comuna Cuca, de exeimplu, 
la cercul politic „Să ne cu
noaștem patria socialistă" 
unde propagandist este Necu- 
la Alexandru, cu prilejul dez
baterii primei teme : „Condu
cerea de către partid a luptei 
poporului pentru instaurarea 
regimului democrat-popular și 
construirea socialismului" s-au 
folosit șidiafilme (ca, de pildă, 
diafilmul „Orașe noi pe harta 
patriei"), reportaje (Dobrogea 
în marș), povestiri despre Bi- 
oaz și altele.

în comuna Moldoveni, 
raionul Lrziceni și...

In viața organizațiilor U.T.M. 
din raionul Urziceni, un loc im
portant îl ocupă pregătirea și 
desfășurarea convorbirilor recapi
tulative în cadrul cercurilor poli
tice U.T.M. In comuna Moldoveni, 
înaintea convorbirilor recapitulati
ve propagandista Marin Zamfira 
a acordat celor 31 de cursanți 
consultații în legătură cu sarcini
le care stau în fața G.A.C. pentru 
executarea Ia timp a lucrărilor în 
campania agricolă de primăvară 
iar o alta în legătură cu dezvolta
rea sectorului zootehnic din ca
drul G.A.C. Propagandista a mal 
vorbit tinerilor despre căile creș

terii producției agricole la hectar 
și a producției de carne și lapte 
în sectorul zootehnic al G.A.C. 
Ajutorul acordat individual 
cursanților, consultațiile date au 
contribuit ca fiecare convorbire 
recapitulativă să se desfășoare la 
un nivel corespunzător, legată de 
problemele actuale din viața 
G.A.C. din comuna Moldoveni. 
La convorbirile recapitulative s-au 
evidențiat utemiștii Ivan Ioana, 
Iorgu Valerica, Loga Radu și Bă
nica Ion.

GHEORGHE GHEORGHE 
profesor

Popești-Palanga, 
raionul Cosfești

Zilele trecute, comitetul U.T.M. 
din comuna Popești Palanga, raio
nul Costești a analizat modul în 
care s-au desfășurat convorbirile 
recapitulative în cele două cercuri 
de studiere a Statutului U.T.M. 
care au funcționat în acest an de 
învățămînt.

Pregătindu-se cu multă atenție, 
la convorbirile recapitulative au 
participat toți cursanții, luînd cu
vîntul pe marginea temelor puse 
în discuție, făcînd o strînsă legă
tură între cele discutate și sarci
nile concrete care le stau în față 
în această perioadă. Nivelul bun 
al dezbaterilor s-a datorat faptu
lui că propagandiștii (Gheorghe 
D. și Elena Nițulescu) i-au ajutat 
pe cursanți în tot timpul anului 
să-și însușească temeinic proble
mele studiate, ln aprofundarea te
melor puse în dezbaterea convor
birilor recapitulative de un real 
folos ne-a fost faptul că un tova
răș membru al comitetului de 
partid a participat la fiecare con
vorbire luînd cuvîntul, ajutîndu-ne 
în clarificarea unor probleme.

DOBRESCU GH.
propagandist

— Astea sînt bețe... 
Iar n-a rîs nimeni.
— Bețele sînt de lemn... 
„Lemn* și sala.
...Formidabil, ce public insensi

bil I

EUGEN FLORESCU
-—•--

Pentru tinerii 
de 14 ani

BACĂU (de la corespondentul 
nostru).

Duminică, ln sala de festivități 
a sfatului popular raional Bacău, 
peste 250 de tineri au fost prezenți 
la o frumoasă manifestare organi
zată de comitetul raional U.T.M. 
Bacău în cadrul căreia li s-au în- 
minat buletinele de identitate. Cu 
acest prilej tov. Gheorghe Achelă- 
riței prim-secretar al Comitetului 
raional U.T.M. Bacău a vorbit des
pre condițiile de viață de care se 
bucură tinerelul din patria noastră 
prin grija partidului și guvernului. 
Au luat, de asemenea, cuvîntul și 
cîțiva dintre proaspeții posesori de 
buletine de identitate : Maria Mun- 
teanu, din comuna Buhoci, Cîrnu 
Valentin din comuna Itești și alții. 
Mulți din tinerii de 14 ani au pre
gătit pentru momentul primirii bu
letinului cîntece și poezii pe care 
le-au prezentat în încheierea ma
nifestării, întregind astfel progra
mul dat în cinstea lor de cîteva 
formații artistice ale pionierilor și 
școlarilor din satele Prăjești și 
Valea Mare.

I



Specialita te 
și cultură generală

Una dintre contradicțiile în 
care se află omul zilelor noas
tre (cred că această afirmație 
este valabilă, nu numai pen
tru omul de știință, ci pentru 
oricine) este aceea generată de 
imposibilitatea cunoașterii în
tregii activități omenești, pe 
de o parte, și imposibilitatea, 
pe de altă parte, de a se măr
gini la o specialitate strictă.

Astăzi, în specialități, orictt 
de restrinse — să zicem nu 
matematica, ci logica matema
tică, numărul cercetărilor care 
se publică este atit de mare 
incit nimeni nu le poate cu
noaște pe toate. Aceasta con
duce la necesitatea unei spe
cializări foarte accentuate. Pe 
de altă parte, însă, progresul 
științei nu se face decît creînd 
contacte între disciplinele în
depărtate. De pildă, acum au 
apărut capitole noi ale știin
ței cum sînt: economia mate
matică, care cere, pentru a fi 
studiată, cunoștințe vaste de 
economie, îmbinate cu cunoaș
terea raționamentului matema
tic și a unor ramuri foarte spe
ciale ale acestei științe. O altă 
disciplină nouă este lingvistica 
matematică, disciplină care, 
pentru a fi practicată, cere cu
noașterea a numeroase cerce
tări făcute de numeroși ling
viști, dar și o adîncită cu
noaștere a metodelor matema
ticii și a rezultatelor cîtorva 
dintre disciplinele matematicii 
cele mai moderne și dificile. 
Iată cum se prezintă această 
situație contradictorie căreia 
omul de știință modern tre
buie să-i facă față.

Trebuie să mergem însă 
mult mai departe. Nu numai 
cunoștințele științifice, deși 
foarte variate, îi sînt necesare 
omului de știință. El trebuie 
să-și creeze o unitate a gindirii 
lui științifice și a vieții lui, lu
cru ce nu se poate obține de
cît în cadrul unei filozofii. Fi
lozofia marxist-leninistă este 
cea care permite omului de 
știință să-și întregească per
sonalitatea și să privească fn 
mod unitar problemele filozo
fice ale științei sale și proble
mele politice ale vieții socie
tății în care trăiește.

Aceasta încă nu este sufi
cient. Omul de 
pur și simplu o fi.-.’i T-.ot- 
să, redusă la ut. mteleei 
gîndește. El «te mc ac
ționai deci: o de «Z-
cul, este o finită rte. itcrre r- 
urăște, are bucuri z-z-jsace. 
își puie probleme se 
etc. De aceea d ki st p-cre 
închide în specicincze* *a te- 
tînd munca poețzlo* r 
cierilor. pictorilor F MT- - 
lor, a arhiiecți'.o- șz ari

lor. Formarea unei culturi ge
nerale este, deci, o problemă 
care urmează diferite nivele. 
In primul rînd, se pune pro
blema formării culturii gene
rale în propria ta specialitate. 
In al doilea rînd se pune pro
blema culturii filozofice ge
nerale. In al treilea rînd se 
pune problema formării cul
turii artistice generale. Toate 
duc la marea cultură genera
lă, așa cum ar trebui să fie 
înțeleasă de către toată lumea.

Evident, ar trebui să fie a- 
tacată și problema formării 
culturii generale a altora de 
cît a oamenilor de știință. Este 
puțin probabil că știința, care 
este o componentă esențială a 
gindirii contemporane, poate să 
rămînă necunoscută pentru 
poeți, muzicieni, pictori și 
sculptori. Dar n-am să mă re
fer la felul cum matematica 
și fizica, lingvistica și biologia 
trebuie să intre în componen
ța culturii generale a acestora. 
Despre acestea, sint convins, 
vor vorbi studenților ajți co
legi ai mei. Eu am să revin ia 
omul de știință și la inginer.

Omul de știință, astăzi, na 
poate trăi și face știința fard 
să țină seama de faptul că re
zultatele la care ajunge ei vor 
fi aplicate imediat, poate, de 
către tehnicieni. Acin 39 ce 
ani, cind studiam lopc* ma
tematicii și logicile ca "u: 
multe valori nu mi-aș fi 
închipui că ele ror e~
biectul unor cursuri pe :s.-e 
azi le predau la Instirzt-'. po
litehnic. și că roi redes te Ft- 
brica „Emailul ron* dn Me
diaș, cum se aplica note teo
reme de logică ri
pentru proiectarea sxze-rzzy- 
zării unor cuptoare ce antfli- 
Precum vedeți, ixsc. r. itches 
matematicienii tretuze si r? 
conștienți de faptul ci wn.*ea 
lor este adeseori QMăMt pre
luată de tehnică, ci ri :«**ace- 
nii trebuie să fie x-
supra muncii ««îmcriec- 
lor, pentru a vedea a-
ceastd munci la oze
folositoare. V-csa daz r* e- 
xempU, dar exe-^pie urmi- 
nâtocre se poc q£j- pat1 b toa
te ftunțeîe- MtșrrzLe elrczrz-

îa prtrx. tecr terc te- 
m .crrav ece :x*z 'sp- 
ni că cctU «re p*otrte*zd

«mob orice ditponnc per- 
de auZomatxzare tre-

si mbd o ruxțâ
r<1eie*sc* și o completă si- 
f*rev:ă * compartării sale 
—.orele GiWrri-tc că atunci

cînd cineva greșea lovind cu 
ciocanul, putea să aibă el în
suși un mic accident. Cînd însă 
cineva greșește, dînd o dispo
ziție ce se execută de o uzină 
automatizată, consecințele sînt 
mult mai grave.

Am avut ocazia să aud ex
primată la unii tineri studenți 
ai institutelor tehnice urmă
toarea idee: „Eu știu să lu
crez, dar nu știu să demon
strez". Ideea face parte din 
moștenirea tristă pe care ne-au 
lăsat-o institutele tehnice ale 
burgheziei. Atunci noi nu ne 
cream o tehnică originală, nu 
li se cerea inginerilor să de
monstreze, nu aveam nevoie, 
deci, nici de știință, nici de 
cultură generală pentru ingi
neri. (Bineînțeles, rr.ulți dintre 
ei își făceau singuri o astfel 
de cultură generală). Astăzi, 
meseria de inginer nu se poa
te practica decît prețuind des
coperirile cele mai noi ale 
științei și ale stnușeior foarte 
cariate. De p'-’-că. bionice tn- 
c«rci ri aplice tn inginerie 
pTTsteițm ce se găsesc m fooe- 

’.ionc*tt, fmlelo* rit Omul 
modem ra «ti ei însuși, tn ca
drele marzist-leninis-
:e. să *eaotre probleme mari 
ale wwilâ:.; culturii generale 
wie ji cxlîarii de specializa
te. Una tem cealaltă nu poate 
si tritxi

E» nu șan deoâ acum mai 
este acei abacei, foarte rdsptn- 
es2 acum W de ani. ca un 
rrudenx al unei facultăți să 
^-eecer.teze martie emtri ale 
altar •‘•rxlrăn. Eu pa minte 
că. ateoKi ciad eram student, 
rrix r» ei: p ecCegh mei, ur- 
-xx“* earrori de tszonc. arte
lor, de jerexrc romîac. de 
iszona rtrastlc, ca cudienși 
udeseor. foarte otrgoinâoși. 
lfuiT dzntrt St*de-.^: noștri 
Ls pâraisrea stxddlor vor mer
ge ât o**se de prorrneie seu 
pe pext^ere mdepârtate. Bine- 
tnt/iei. » oco.o cor ști sc facă 
să ezrzste o viață culturală, și 
acei» teatrele, reristeie și căr
țile fi poc șine la curent cu 
fesonml esdîurel comempo- 
*au- ToCxii. timpul cît tinăru! 
eece ssudent. cînd tnrcțd și 
z-e.eyze tnîr-un mare centru 
nxwerssar eu opere, teatre, 
ti'oneerze. muzee, expoziții, eon-1 
'e^Tte ts va —x: fi regăsit , 
Trebiue să profite de acești 
ceâ. fu trterețe, crud mintea 
ouBuhD este mai disponibilă, 
ccpaxnzazea. de a înțelege este 
— z: -zv.zz. este b.-.e « stu
dentul nostru să profite de tot 
ceea ce un centru universitar 
mare. îi poate pune la dispozi
ție. Cultura generala este ceea 
ce îi rămîne omului, spunea un 
înțelept, după ce uită tot ceea 
ce a învățat.

Acad. prof. EMU PETROVICI
Nu poți să fii specialist, și să nu vezi ce se întîmplă în 

stingă și în dreapta ta, să nu cunoști ceea ce este esențial 
în celelalte specialități înrudite sau îndepărtate de speciali
tatea ta. Este un imens răa să nu înțelegi această necesitate.

Un specialist, pentru ca să poată lucra cu maximum de ran
dament în domeniul pe care și l-a ales, trebuie să iasă din 
cînd în cînd din cadrul lui, să evadeze, aș spune — să se odih
nească. Nu poți să rămîi numai în domeniul de activitate 
pe care ți l-ai ales. Fiecare specialist trebuie să-și 
aibă vioara lui. Un pictor, bunăoară, trebuie să găseas
că în muzică un prieten-bun, tot așa un fizician sau un lingvist 
trebuie să se preocupe și de altceva decît de fizică și 
lingvistică Aceasta îl va ajuta, în primul rînd, să dea mai 
mare randament în propria sa specialitate. De altfel, contactul 
cu alte discipline și cu alte domenii este util nu numai pen
tru reconfortare spirituală, ci, mai ales, pentru eficacitatea cer
cetărilor științifice. Universul este unul singur și tot ceea ce 
există în univers, știm, este în strînsă legătură structurală. 
Prin urmare, o specialitate izolată nu poate să existe. O teorie, 
o descoperire într-un domeniu care uneori este îndepărtat de 
domeniul de cercetare al unui om de știință, poate să-i su
gereze idei și să-i călăuzească pașii spre descoperiri noi în 
propria sa specialitate. Cercetarea detaliată a celor mai mici 
amănunte dintr-un domeniu oarecare este indispensabilă. Tre- 
buie să te adîncești în cercetarea acestor amănunte, dar, în 
același timp, trebuie să-ți lărgești orizontul, să ai cunoștințe 
multilaterale, pentru că altfel cercetările tale ajung curînd în 
impas.

Iată de ce repetăm mereu sfatul ca tinerii studenți să dedice 
o parte din timpul care le stă la dispoziție însușirii unei cul
turi cit mai vaste, sfatul de a-și alege, într-un fel, o a doua 
specialitate în care să se refugieze din cînd în cînd pentru a 
oieri minții mereu alte și alte domenii de cunoaștere, pentru 
s-i oferi timp de răgaz și odihnă. în timpul cît tînărul este 
student are posibilitatea să cunoască centrele univer- 
s tare in care se desfășoară o bogată viață culturală. Iată, deci, 

minunat prilej de contact cu teatrul, muzica, expozițiile, 
muzeele de artă. Uneori este foarte util să ai prieteni și din 
altă specialitate decît cea pe care ai îmbrățișat-o. Prietenia 
unui fizician cu un pictor, a unui muzician cu un matematician, 
a unui istoric cu un chimist lărgește orizontul, deschide curio
zitatea de a cunoaște și alte domenii decît cel îmbrățișat. O 
spun din proprie experiență. Am cultivat și cultiv asemenea 
prietenii, pentru că am dorit să am și alte preocupări în afara 
lingvisticii. Din copilărie m-au pasionat științele naturii, 
mai cu seamă botanica. Și acum mă interesez de plante, la 
știu denumirea științifică, păstrez legătura cu oameni car© 
s-=.u dedicat acestui domeniu de activitate. Am făcut și muzi
că Am studiat chiar un an la conservator. Am fost coleg, ca 
să spun așa, cu Traian Grozăvescu. Am cîntat și la vioară. 
Aceste preocupări mi-au deschis gustul pentru creația muzi
cală. Sint și astăzi un mare amator de muzică clasică și fol- 
z.zz.ză. Oricînd găsesc o clipă de răgaz să ascult muzica lui 
Beethoven și Wagner, compozitorii mei preferați.

Studentul este adesea mulțumit să-și ia diploma de specia- 
I.si. Este adevărat că diploma care se dă unui tînăr este o 
a-.e-«*are a capacității lui de specialist, dar asta nu înseamnă 
că el știe totul. O știință nu poate fi învățată în cinci ani. Eu, 
cind examinez un student, nu-1 examinez ca să văd cît știe, cît 
a înmagazinat, pentru că nu poate să înmagazineze totul în 
?r.:i facultății. 11 examinez dorind să văd dacă îl interesează 
o problemă, dacă dovedește curiozitate științifică, dacă și-a 
format deprinderea de a studia șl știe să caute sursele de stu
diu. Cursurile universitare îi deschid drumul spre specialitate, 
iar diploma universitară nu este un certificat de încheierea 
studiilor, ci de continuare a acestora la un nivel mai înalt. 
Prin urmare, tînărul trebuie să lucreze singur, mai departe, 
să-și consolideze metoda pe care și-a însușit-o în universitate.

Pe aeroportul Băneasa, la 
sosirea vicecancelarului 
Austriei, dr. Bruno Pitter- 

mann.

Foto: Ager prea

Eram
Sosirea 

vicecancelarului Austriei, 
dr. Bruno Pittermann

SPORT i

Sosirea noului ambasador 
al R. P. Chineze

La 6 aprilie a sosit în Ca
pitală Liu Fan, noul ambasa
dor extraordinar și plenipoten
țiar al R. P. Chineze în R. P. 
Romînă.

La sosire, în Gara de Nord, 
ambasadorul Liu Fan a fost 
întâmpinat de Gheorghe Luca, 
directorul protocolului din Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Au fost de față membrii 
ambasadei R. P. Chineze în 
R. P. Romînă în frunte cu 
Van Tun, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim, și șefii unor 
misiuni diplomatice acreditați 
în R. P. Romînă.

★

Luni a sosit în Capitală, la 
invitația Ministerului Sănătă
ții și Prevederilor Sociale, dr. 
Heliodoro Martinez Junco, 
adjunct al ministrului sănătă
ții din Cuba, care va face în 
țara noastră o vizită de docu
mentare în probleme de orga
nizare sanitară. El este însoțit 
de dr. Benito Perez Maza, di
rector în același minister.

La sosire, oaspeții au fost 
întâmpinați de Sandu loan, 
adjunct al ministrului sănătă
ții și prevederilor sociale și 
de funcționari superiori din 
minister.

Au fost de față Luis Marti
nez Casado, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al Republi
cii Cuba în R. P. Romînă și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Luni la amiază a sosit în 
Capitală, la invitația guvernu
lui Republicii Populare Romî- 
ne, vicecancelarul Austriei dr. 
Bruno Pittermann, care va 
face o vizită în țara noastră. 
Oaspetele este însoțit de con
silieri și conducători de între
prinderi industriale din Aus
tria.

Pe aeroportul Băneasa, care 
era pavoazat cu drapelele de 
stat ale R.P. Romîne și Austri
ei, se aflau Gheorghe Apostol, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Constantin 
Tuzu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Comeliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Ion Marinescu, minis
trul industriei metalurgice, 
Ion Cozma, președintele Comi
tetului executiv al Sfatului 
popular al Capitalei, Pompiliu 
Macovei, adjunct al ministru

lui afacerilor externe, Mihail 
Petri, adjunct âl ministrului 
comerțului exterior, Gheorghe 
Cioară, secretarul Comisiei gu
vernamentale de colaborare 
economică și tehnico-științifi- 
că, Mircea Ocheană, ambasa
dorul R. P. Romîne în Austria, 
precum gi alte persoane ofi
ciale.

Au fost de față dr. Paul 
Wetzler, ambasadorul Austriei 
în R.P. Romînă, $i membri ai 
ambasadei.

Oaspetelui i-au fost prezen
tate persoanele oficiale venite 
în întâmpinarea sa.

Prim-vicepreședmtele Con
siliului de Miniștri, Gheorghe 
Apostol, a urat oaspetelui bun 
sosit.

Un grup de pionieri a 
oferit oaspeților buchete de 
flori.

(Agerpres)

Dineu oferit de prim-vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri, Gheorghe Apostol
Prim-vicepreședintele Con

siliului de Miniștri, Gheorghe 
Apostol a oferit luni un dineu 
în cinstea vicecancelarului 
Austriei, dr. Bruno Pitter
mann.

Au participat Gheorghe Gas
ton Marin, Constantin Tuzu, 
vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Ion Marinescu, ministrul indu
striei metalurgice, Mihail Petri, 
adjunct al ministrului comer
țului exterior, Pompiliu Ma
covei, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Mircea

Ocheană, ambasadorul R. P. 
Romîne în Austria, și membri 
ai conducerii unor ministere.

Au luat parte consilieri si 
conducători de întreprinderi 
industriale din Austria precum 
și dr. Paul Wetzler, ambasa
dorul Austriei în R.P. Romînă, 
și membri ai ambasadei.

In timpul dineului, Gheor
ghe Apostol și dr. Bruno Pit
termann au rostit toasturi.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă călduroasă.

(Agerpres)

Spartachiada 
republicana

La Hunedoara
La Spartachiada republicani 

organizată în cinstea oeâe 
de a XX-a aniversări a ehbe- 
rării patriei. ocguânCB* 
U.T.M. din întreprinderee in
stituțiile și satele orașul— Hu
nedoara, vor mobiliza peste 
30 000 de tineri cuprinși in cete 
69 de asociații sportive - 
tetul orășenesc U.TM. in co
laborare cu U.C.F.S^ a stabuit 
pentru etapa I pe asocia*-* 
grafic al întrecerilor sportiwe 
ce se vor desfășura pe stadioa
nele și bazele sportive ale ora
șelor Hunedoara și Câlan și 
ale satelor aparținătoare. A- 
cest plan a și început să se a- 
plice odată cu sosirea timpului 
frumos.

Pe stadioanele ..Constructo
rul0. „Siderurgistul* — Hune
doara și „Victoria- din Căîar. 
cîteva sute de tineri și-au dis
putat întîietatea la diferite 
discipline sportive Pe stadio
nul „Constructorul- s-au în
trecut echipele de volei ale 
Șantierului î și mor.taj 1 de Ia 
I.C.S.H.. echipele de handbal 
în 7 „Constructorul" (I.C.S.H) 
și „Siderurgia" (Școala profe
sională) precum si echipe: e 
de fotbal ale Șantierului 2 și 
montaj 2 de la I.C.S.H. Pp 
stadionul „SiderurgistuV' s-au 
întîlnit echipele de fotbal ale 
secțiilor aglomeratoare 1 și 2 
și cele ale secțiilor O.S.M. 
nr. 2 și mecanica 1 din Com
binatul siderurgic. O echipă 
formată din 11 tineri a parti
cipat la un concurs de orien
tare turistică pe Dealul Ghi- 
zîdului, iar alte echipe de si- 
derurgiști s-au întrecut în 
probele de tir.

întreceri pasionante în ca
drul Spartachiadei republicane 
s_au organizat și pe stadionul 
sportiv din orașul Călan. A- 
proape 200 de tineri din aso
ciațiile sportive ale Uzinei 
Victoria au participat la între
cerile de volei, handbal și 
fotbal

întrecerile din cadrul Spar
tachiadei republicane au fost 
precedate pe fiecare din sta-

probe

toputa ION 
a/ U-C-FX — orașul 
Hunedoara

I
I
I
I
I 
I

La Drăgășani |
lurimex rite, bazele 

xpomre di* Drăgășani, 
regia nea Argeș, au cu- 

tzotesL* o animație deosebită. 
Tot mai ma#i tineri și-au dat 
iarănire la întrecerile din pri
ma e:cpă c marii competiții 
sporrixe — Spartachiada re- 
publicaoă. Cu acest prilej au 
avut loc concursuri atractive 
la atletism, gimnastică, tenis 
de masă, volei, handbal, fotbal 
etc.

Să poposim, de exemplu, la 
asociația sportivă „Viitorul", 
de pe lingă Centrul școlar 
agricol din localitate. Aici, pe 
listele de concurs întilnim 
peste 400 de participanți. In 
dreptul fiecărui concurent s'mt 
trecute rezultatele obținute 
după primele întreceri. Notăm 
citeva mai însemnate...

...Dina loan, anul III, a cîș- 
tigat proba de săritură in înăl
țime, cu 1^5 m ; Constanța 
Zărnescu, anul II, a realizat, 
la aceeași probă, 1,40 m; 
Gherghina Rusu și Alexandri
na Covrescu, anul III. au ob
ținut cele mai bune note (8,60) 
la întrecerile de gimnastică ; 
Aurel Popa, anul III, a reali
zat : 5,38 m. la săritura în lun
gime. De asemenea, mai notăm 
pe tînărul Constantin Cristes- 
cu,i anul UI. care conduce 
grupul celor 55 de participanți 
la întrecerile de tenis de masă, 
în timp ce Manuela Tudor, 
anul IV, deține primul loc la 
concursul feminin de tenis de 
masă.

In legătură cu organizarea 
și desfășurarea acestei compe
tiții, ne-a dat unele amănunte

I 
L

tor. prof. Liviu Burcea, pre
ședintele asociației sportive. 
Mai întîi, interlocutorul nostru 
ne-a vorbit despre măsurile 
organizatorice luate de comi
tetul U.T.M., în colaborare cu 
consiliul asociației sportive. In 
preajma competiției s~au alcă
tuit colective pentru fiecare 
ramură sportivă, care se ocu
pă de îndrumarea tinerilor 
participanți. De asemenea, s-a 
întocmit un program de des
fășurare a întrecerilor, stabi
lit pe zile și ore și care a fost 
popularizat prin afișe, la 
gazeta de perete, în adunările 
organizațiilor U.T.M. Asigura
rea bazei material-sportive a 
stat, de asemenea, în atenția 
organizatorilor. Recent, a fost 
reamenajată baza sportivă 
care cuprinde două terenuri de 
volei, terenuri de handbal și 
baschet, pistă de alergări și 
sectoare cu gropi pentru sări
turi și aruncări.

Aceste măsuri organizatori
ce au făcut ca primele între
ceri ale Spartachiadei repu
blicane să se bucure de un 
frumos succes. Acum, întrece
rile se desfășoară pe grupe 
sportive, pe ani de studiu, ur
mând, apoi, ca cei mai buni 
concurenți să-și dispute întîie
tatea pentru desemnarea cam
pionilor asociației sportive.

In vizită la Casa muzeu „Miha.il Eminescu" din Ipotești, raionul Botoșani.
Foto: AGERPRES

Studenți în întreceri
...,,Pe locuri. Fiți 

gata... start I"
La semnalul arbi

trului de concurs — 
tov. prof. Mihai Tă- 
tărăscu — un grup de 

de tineri se avîntâ 
într-o pasionantă în
trecere, pe distanța 
de î ooo m. Concursul 
se desfășoară la baza

...S-au parcurs a- 
proape 500 m. In 
fruntea plutonului de 
alergători se instalea
ză Radu Bocșa, Horst 
Miiller și Ștefan Ia
tan. Apoi, ei se des
prind de pluton și iau 
un avans tot mai 
mare, reușind să trea
că linia de sosire în

Cu prilejul acestor 
întreceri, circa îoo de 
studenți au reușit să 
treacă o parte din nor
mele prevăzute în re
gulamentul Concursu
lui pentru „Insigna 
de polisportiv". In zi
lele următoare — ne 
spune tov. prof. M. 
Tătărăscu — se vor

S. SPIREA

sportivă a Institutului 
agronomic „N. Bălces- 
cu“ din Capitală. Pro
tagoniștii sînt studenți 
în anul I. Printre a- 
ceștia se numără : 
Alexandru Burcea, Ște
fan Iatan, Constantin 
Stan, Radu Bocșa, 
Horst Muller fi ^țH.

aceeași ordine. Ur
mează apoi alte gru
puri de concurenți.

In continuare, au 
loc întreceri la sări
tura în lungime, a- 
runcarea greutății, 
concursuri de gimnas
tici.

desfășura întreceri și 
la alte ramuri sporti
ve, la care vor fi an
trenați numeroși stu
denți ai Institutului 
agronomic „N. Băl- 
cescu* .

8. IONESCU

CINE
TOTUL DESPRE EVA : Re

publica (8,15 ; 10,45 ; 13,30 ;
I 16,15 ; 19 ; 21,30) ; București 
| (9,30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30) ;

Excelsior (9,30; 12; 15;
. 17,45 ; 20,30) ; Feroviar (9,30 ; 
' 12,45 : 18 ; 21) ; Melodia (9,45 ;

12,15 ; 15,30 ; 18,15 ; 20,45).
GERMANIE, STELUȚELE TA
LE : Carpați (10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 
18,15; 20,30) ; Grivița (10;
12.15 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Festi
val (9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 
18,45; 21) ; Modern (9,30;
11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 • 20,45). 
RUDE DE SINGE: * Capi
tol (10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30) ; Flacăra (16 ; 18 ; 20). 
ÎNDRĂGOSTITUL: Victoria 
(10 : 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 
21) ; Bucegi (10 ; 12 ; 14 ; 16 ;
18.15 ; 20,30) ; Drumul Sării 
(15 ; 17 ; 19 ; 21). LOVITURA 
DE PEDEAPSĂ : Central (9,45; 
12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45; 21) ; 
Luceafărul (15 ; 17 ; 19 ; 21). 
DEZRĂDĂCINAȚII : Union 
(14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15) ; Vol
ga (10 ; 12 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; 
Lira (15; 17; 19; 20,45). IO- 
LANTHA: Doina (11,30 ; 13,45; 
16 ; 18,15 ; 20,30). AVENTURA 
DE LA MIEZUL NOPȚII ; 
URECHILA ; PE CUVÎNTUL 
MEU DE PISOI; CELE

M A T O G R A F E
DOUĂSPREZECE LUNI; CUM 
A ÎNCERCAT IEPURAȘUL 
SĂ PATINEZE : Doina (dimi
neața program pentru copii 
ora 10). DOMNIȘOARA... BAR
BĂ ALBASTRĂ : Giulești (10; 
12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Uni
rea (11 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).
CELE TREI LUMI ALE LUI 
GULLIVER : înfrățirea între 
popoare (13,30; 15,45 ; 18;

20,15) ; Floreasca (10; 16;
18,15 ; 20,30). LOCOTENENT 
CRISTINA : Cultural (15 ; 17 ; 
19 ; 21). A DISPĂRUT O 
NAVĂ : Dacia (9,30 ; 11 ; 13 ; 
15 ; 17 ; 19 ; 21). UN SURÎS 
ÎN PLINĂ VARĂ: Buzești 
(14 ; 16 ; 18 ; 20) ; Tomis (10 ;
12 ; 14 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30) ; 
Miorița (10 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 
18,45; 21) ; Lumina (9,45;
11,45 ; 13,45 ; 15,45 ; 18,15 ;
20,30). TRAGEDIA OPTI

MISTĂ ! Crîngași (16; 18,15; 
20,30). NU-I LOC PENTRU 
AL TREILEA : Vitan (15 ; 17 ; 
19 ; 20,45). PAȘI SPRE LUNĂ: 
Munca (16 ; 18,15 ; 20,30). A 
TREIA REPRIZĂ : Popular 
(16 ; 18,15 ; 20,30). ERA NOAP
TE LA ROMA — ambele se
rii ; Arta (15,30 ; 19). O ZI CA 
LEII: Moșilor (15.30; 18;
20,30). TOTUL RĂMÎNE OA
MENILOR : Aurora (10,15; 
12,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). Co- 
troceni (16 ; 18,15 ; 20,30). CĂ
LĂTORIE IN APRILIE : Cos
mos (16; 18; 20). VALEA
VULTURILOR: Viitorul (15;
17 ; 19 ; 21). TĂUNUL : Colen- 
tina (16 ; 18 ; 20). FOTO HA
BER : Progresul (15,30 ; 18 ; 
20,15). VI-L PREZINT PE 
BALUEV : Flamura (10 ; 12 ; 
16 ; 18 ; 20). HAIDUCUL DE 
PE CEREMUȘ : Ferentari (16 ;
18 ; 20). CAVALERUL PAR- 
DAILLAN : Pacea (11 ; 14 ; 
16 ; 18 ; 20). TURNEUL TEA
TRULUI DE COMEDIE ÎN 
U.R.S.S. ; RĂDĂCINILE ORA
ȘULUI ; RITMURI POTRIVI
TE ; CÎNTECUL AMINTIRII; 
ADEVĂRATA PUTERE ; PIO- 
NIERIA NR. 2/1964 ; Timpuri 
noi (de la 10 la 21 în conti
nuare).

PE SCTOTePE SCTOT «PE SCURT
GHEORGHE COSTACHE 

NOU RECORDMEN 
MONDIAL 

DE JUNIORI 
LA ARUNCAREA 

CIOCANULUI

Periormanțe de valoare 
au marcat concursurile de 
atletism pentru elevi desfă
șurate duminică la București 
și Oradea. In cadrul con
cursului disputat pe stadio
nul Tineretului din Capitală, 
Gheorghe Costache (clubul 
sportiv școlar) a stabilit un 
nou record mondial de ju
niori la aruncarea ciocanului 
cu 64,95 m. Această perfor
manță a lost realizată din 
cea de a patra Încercare (la 
juniori greutatea ciocanului 
este de 6 kg). Vechiul re
cord mondial de juniori era 
de 63,46 m și aparținea lui 
Woltherig (R.F.G.).

La Oradea, elevul Andrei 
Sepsi a stabilit un nou re
cord republican de juniori 
(cat. II) la săritura in Înăl
țime cu 1,90 m.

(Agerpres)

a Echipa selec
ționată de fotbal 
a cat. A a susți
nut duminică pe 
stadionul Repu
blicii din Capita
lă o întîlnire de 
verificare în com
pania echipei 
Progresul Bucu
rești. Selecfiona-

bilii au obținut victoria cu scorul 
de 6—1 (5—0), prin punctele mar
cate de Sasu (2), Pîrcălab (2), FI. 
Voinea și Constantin. Unicul punct 
al Progresului a fost înscris de 
Iofciulescu.

în deschidere a avut loc der
biul bucureștean de rugbi ; Steaua 
— Dinamo. Jocul a luat sfîrșit cu 
un rezultat de egalitate 9—9 (6—0).

• Selecționata cat. A la fotbal 
își continuă pregătirile în vederea 
meciurilor cu echipa R P. Bulga
riei (3 și 31 mai) din cadrul preli
minariilor turneului olimpic. 
Miercuri la Sarajevo, selectionabilii 
noștri vor juca un meci amical în 
compania reprezentativei acestui 
oraș. Din lotul care a făcut depla
sarea se numără Mîndru, Popa, 
Nunweiller III, Greavu, Petru Emil, 
Pîrcălab, Constantin, FI. Voinea, 
Sasu, Creiniceanu și alții.

• Campionatul cat. A de fotbal 
a programat duminică doar trei 
jocuri, toate încheiate cu un rezul
tat de egalitate. La Constanța, Fa
rul a făcut 0—0 cu U.T. Arad, la

Galați, Siderurgistul 1—1 cu Știința 
Cluj, iar la Oradea, Crișul 0—0 cu 
Dinamo Pitești.

Campionatul se reia cu toate 
jocurile duminică, 12 aprilie. în 
fruntea clasamentului se află Dina
mo București cu 24 de puncte ur
mată de Progresul — 20 puncte și 
Rapid — 19 puncte. Jocurile etapei 
viitoare sînt următoarele : Dinamo 
București — Dinamo Pitești j 
C.S.M.S. — Crișul ; Știința Cluj — 
Piogresul ; Știința Timișoara — 
Farul ; Steaua — Siderurgistul j 
U.T. Arad — Steagul roșu / Petro
lul — Rapid București.

Partidele dispu
tate duminică în 
cea de-a 12-a 
rundă a turneului 
internațional de 
șah de la Saraje
vo s-au soldat cu 
următoarele re
zultate : Poluga- 

1—0; CiocTirea —•
Trifunovici remiză » Gojak — Uhl- 
mann 0—I: Hort — Ivkov remiză : 
Damianovici — Bogdanovici 0—1» 
Pachmann — Gufeld remiză.

Clasament : ■ 1. Polugaevski 
(U.R.S.S.) 9 puncte j 2. Uhlmann 
(R.D.G.) 8,5 puncte ,• 3. Ivkov (Iu
goslavia) 7 puncte (1); 4—5. Pach
mann și Hort (ambii R. S. Ceho
slovacă) 7 puncte ; 6—8. Ciocîl- 
tea (R.P.R.), Trifunovici, Bogdano
vici (Iugoslavia) 6,5 puncte.

(Agerpres)
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La Geneva

continuă:

Conferința pentru

Melvin Belli exclus din Asociația

Discursul senatoruluipe

i

americani

Comunicat comun

exercita rrean 
asupra miliia-

ic cenmrexe pe Etmrș- 
fî ad-i aâfeasofl ad demisio-

Confixtul dintre președintele 
3elzzzr.de î: opoziție t-a înăs
prit de dud partidele de opozi
ție au cerat guvernului să-l

arată agen\
in senatul

GENEVA 6 — Trimisul spe
cial Agerpres, N. Puicea, 
transmite: Conferința Nați
unilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare a intrat luni în cea 
de a treia săptămînă a lucră
rilor sale.

In ședința de luni dimi
neață, în cadrul căreia au luat 
cuvîntul 5 delegați, a fost as
cultată poziția Marii Britanii. 
Punctul central al discursului 
șefului delegației britanice, 
ministrul de stat pentru in
dustrie și comerț, Edward 
Heath, constă în prezentarea 
unui plan în 10 puncte, care 
se referă la liberalizarea co
merțului, la diferite modali
tăți de a se reduce sau eli
mina unele bariere comerciale 
existente precum și la forme 
speciale de stimulare a co
merțului țărilor în curs de 
dezvoltare.

Preferințele ■— a spus el — 
trebuie să fie create nu prin 
creșterea tarifelor împotriva 
altor țări, ci prin reducerea 
sau eliminarea lor în favoarea 
țărilor în curs de dezvoltare. 
Referitor la cîteva conside
rente de bază prezentate în 
cursul dezbaterilor, el a men
ționat interesul comun în a- 
tîngerea scopurilor propuse de 
conferință, diversitatea pro
blemelor care stau în fața ei, 
faptul că comerțul și dezvol
tarea sînt o noțiune dinamică 
și nu statică. Totodată, mini
strul britanic s-a referit 
larg la relațiile Angliei cu 
Commonwealthul scoțînd în 
relief diferite aspecte ale co
merțului în acest cadru pe 
care el îl consideră ca pozitiv.

După cuvîntarea sa, Heath 
a convocat o conferință de 
presă cu scopul — după cum 
se apreciază aici — de a sub
linia poziția engleză care ar 
putea fi o contrapondere a 
planului francez în 5 puncte 
prezentat conferinței la înce
putul dezbaterilor sale.

In cuvîntul său, ministrul 
comerțului exterior al R. P. 
Mongole, D. Gombojav, a de
clarat că este imposibil să 
dispară discriminarea și ine
galitatea față de țări în curs 
de dezvoltare fără o normali
zare simultană a relațiilor e- 
conomice și comerciale între 
Est și Vest. El a vorbit apoi 
despre dezvoltarea economică 
a Mongoliei, despre relațiile 
sale economice cu alte țări și 
s-a pronunțat pentru crearea 
unei organizații internaționale 
pentru comerț sub auspiciile 
O.N.U.

Abdul Aziz Al-Hafez, mi
nistrul Economiei al Irakului, 
a declarat că țările dezvoltate 
prin intermediul societăților

lor petroliere dețin controlul 
deplin al exploatării, expor
tului, transportului, vînzării șl 
rafinării petrolului. Țările 
producătoare de petrol nu sînt 
stăpîne pe propriile lor surse 
de venit, deși în unele cazuri 
aceasta este aproape unica 
sursă a existenței lor. H a a- 
rătat că din 11 dolari pentru 
un baril de petrol vîndut în 
țările occidentale dezvoltate. 
Irakului îi revin doar 74 de 
cenți, aproximativ 6,7 la sută, 
în timp ce peste 90 la sută 
merg spre țările cartelului 
mondial al petrolului.

Reprezentantul Pieței co
mune, Jean Rey, a sprijinit 
așa-numitul ..plan Brasseur” 
pentru un sistem de prefe
rințe selective temporare și 
descrescînde, ac:-date țărilor 
în curs de dezvoltare.

Directorul general al Orga
nizației internaționale a mun
cii, David Morse, a arătat că 
O.I.M. a supus două studii 
conferinței : unul cu privire Ia 
comerțul internațional în ulti
mii 10 ani, iar celălalt care 
expune consecințele pe care Ie 
poate avea asupra foicsirii 
forțelor de muncă in țările 
industrializate sporirea impor
turilor de produse manufactu
rate provenind din țările in 
curs de dezvoltare.

american W. Fulbright
WASHINGTON 6 (Age-- 

pres). — lntr-un discurs rost-.-, 
la Universitatea din Chape'. 
Hill (statul Carolina de nordi, 
președintele Comisiei senato
riale pentru afacerile externe, 
Wiliam Fulbright, a declarat 
că „nici poporul american, nici 
Congresul nu 
control efectiv 
rilor".

„Senatorul, 
France Presse, a criticat ^as
ta militarilor- că este intere
sata în menținerea războiului 
rece și a unui buget de apă
rare ridicat. El s-a ridicat îm
potriva cursei înarmărilor, a- 
rătînd că o parte a mijloace
lor înghițite de cheltuielile mi
litare trebuie să fie canalizate 
spre satisfacerea necesităților 
interne ale americanilor. în
făptuirea programelor de în- 
vățămînt și de creșterea bună
stării nu trebuie să fie amî- 
nată datorită cheltuielilor pen
tru „apărarea națională". .Ar
mele, a spus senatorul, con-

După abrogarea Tratatului privind

menținerea de trupe grecești și turcești

consacră o stare de fapt decurgînd 
rin hotărîrea Consiliului de Secu
ritate de a se trimite în Cipru o 
forță internațională a O.N.U. Gu
vernul Greciei, arată aceste 
cercuri, consideră că măsura luată 
ce Makarios este îndreptățită în- 
trucît însuși guvernul Turciei a 
aprobat la timpul său hotărîrea 
Consiliului de Securitate din 4 
rebruarie prin care se recunoaște 
câ acordurile de Ia Londra și 
Zurich nu sînt în măsură să asi
gure independența Ciprului și 
menținerea păcii in insulă.

i
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Vizita delegației de partid
și guvernamentale

BUDAPESTA 6 (Agerpres). 
— După cum transmite agen
ția M.T.I., la 6 aprilie membrii 
delegației de partid și guver
namentale sovietice în frunte 
cu N. S. Hrușciov, însoțiți de 
Janos Kadar și de alte perso
nalități din R. P. Ungară, au 
plecat la Kazincbarcika, unde 
au vizitat combinatul chimic 
„Borsod". Cu acest prilej a 
avut loc un miting al oame
nilor muncii de la combinat și 
din oraș, la care au luat cu- 
vîntul Janos Kadar și N. S. 
Hrușciov.

In după-amiaza aceleiași 
zile, delegația sovietică a vi
zitat institutul politehnic de 
industrie grea din orașul Mis
kolc.

ATENA 6 (Agerpres). — Grind 
szzx aLdâle ale guvernului grec, 
coTespcoăentul din Atena al 
agendei France Presse, relatează 
că acesta este de acord cu hotă
rî rea luata de președintele Repu
blicii Cipru, Makarios, de a dc- 
r.ur.ra tratatul privind staționarea 
trupelor Turdei și Greciei pe teri
toriul Gpruhri, ca un drept care

NICOSIA 6 (Agerpres) — „Uni
tățile forței O.N.U. s-au deplasat 
luni în regiunea apuseană a Ci
prului pentru a pune capăt ciocni
rilor din ultimele zile* transmite 
agenția Associated Press. Bilanțul 
incidentelor din localitățile Kok- 
kina, Pakhyamnos, Alevga etc., 
este de doi morți și 12 răniți din 
ambele tabere.

Un purtător de cuvînt al comu
nității cipriote turce a declarat că 
unitățile acestei comunități nu vor 
ridica barajele de protecție de pe 
șoseaua Nicosia—Kyrenia, pînă 
cînd nu va fi restabilită libertatea 
circulației pe toate drumurile din 
insulă. Data limită stabilită de 
președintele Makarios, cu consim- 
țămîntul comandamentului forței 
O.N.U., pentru asigurarea liber
tății de circulație pe nouă șosele 
principale din Cipru este joi, p a- 
prilie.

Acțiuni ale opoziției

LIMA 6 (Agerpreș). — Majo
ritatea senatului peruvian, 
compusă din partidele de opo
ziție A.P.R.A. — Alianța popu
lară revoluționară americană — 
și Uniunea Națională, a dat un 
vot de blam lui Carlos Pestana, 
ministrul dezvoltării și lucrări
lor publice din guvernul pre
ședintelui Belaunde. In urma 
acestui vot, Pestana a iost silit 
să demisioneze. Acesta este al 
doilea caz in mai puțin de trei 
hzni ciad opoziția din parlament 
dăește pe un muzistra al guver-

Peruvian
sancționeze pe Eduardo Orido, 
înalt funcționar și lider al par
tidului guvernamental Acțiu
nea populară, deoarece acesta 
declarase că poporul trebuie să 
se pronunțe printr-un plebiscit, 
dacă este de acord cu activita
tea Congresului, In urmă cu 
cîteva luni, ideea plebiscitului 
a mai fost exprimată și de E- 
duardo Seoane, prim-vicepre- 
sedinte al republicii.

ministrului afacerilor

externe a! Somaliei

MOGADISCIO 6 (Agerpres). 
Ministrul afacerilor externe al 
Somaliei, Abdullahi Issa, a dat 
publicității o declarație în 
care arată că acordul realizat 
în cadrul tratativelor de la 
Khartum pentru reglementa
rea pe cale pașnică a conflic
tului de frontieră somalezo- 
etiopian constituie un progres 
substanțial în normalizarea 
relațiilor dintre cele două țări 
și crearea unei atmosfere fa
vorabile pentru continuarea 
tratativelor.

In cadrul tratativelor, se a- 
rată în declarație, s-a făcut 
un schimb deschis și priete
nesc de păreri între delegații
le celor două țări și s-au obți
nut rezultate pozitive.

După cum se știe, acordul 
de la Khartum prevede înce
tarea ostilităților la frontiera 
dintre Somalia și Etiopia și 
retragerea trupelor la 10—15 
km de-a lungul frontierei din
tre cele două țări. O comisie 
mixtă, formată din reprezen
tanți ai celor două țări, ur
mează să supravegheze înde
plinirea acestui acord.

avocafilor
BUENOS AIRES 6 (Agerpres).

— Președintele Asociației avoca
ților din S.U.A., dr. Walter Eraig, 
care a sosit duminică la Buenos 
Aires pentru a participa la confe
rința inter-americană a avocaților, 
a declarat că primul avocat al lui 
Ruby, Melvin Belli, a fost exclus 
din asociație. „Trebuie să preci
zez, a declarat el, că această hotă- 
rire nu constituie o apreciere a 
Asociației noastre asupra fondului 
problemei, adică asupra faptului 
dacă Ruby era răspunzător sau nu 
din punct de vedere juridic atunci 
cînd l-a ucis pe Oswald. Acest 
lucru a fost stabilit de Tribunalul 
din Dallas. După anunțarea sen
tinței, Belli a emis însă opinii in-

acceptabile, acuzind judecătorul și 
pe membrii juriului de parțialita
te. Pentru noi, o asemenea atitu
dine constituie o gravă greșeală 
profesională".

Excluderea lui Belii din Asocia
ția avocaților americani nu-l va 
împiedica însă pe acesta să conti
nue să pledeze, întrucît asociația 
nu este recunoscută oficial. Nu
mai tribunalul pe lingă care exer
cită avocatul poate să emită o a- 
semenea interdicție.

Pe de altă parte, intr-o confe
rință ținută la „Press Club" din 
San Francisco, fostul apărător al 
lui Jack Ruby a declarat că sen
tința de condamnare la moarte a 
clientului său va fi revocată de 
Curtea Supremă a S.U.A.

vietnamezo - laoțian

Iată cum arată strada principală din cartierul central al orz- 
șului d'Ancorage din Alaska în urma cutremurului am a 

avut loc recent

O lună

de alegeri

• ACOLO UNDE SECOLUL XX NU ȘI-A TRIMIS PREA MULȚI MESAGERI
• CONSULTARE ELECTORALĂ DE LUNGĂ DURATĂ

• REALITĂȚILE PREZENTULUI Șl PERSPECTIVELE VIITORULUI
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si ce urmează

după aceea...
Despre Noua Guinee, ziarul bri

tanic „ECONOMIST" scria că 
„este probabil teritoriul cel mai 
primitiv care se mai află sub ad
ministrația albilor". Nu i se poate 
reproșa lui „ECONOMIST" tenta
ția spre exagerări într-o sferă de 
probleme de extremă fragilitate. 
Pentru gradul de dezvoltare atins 
de acest teritoriu, tutelat de Aus
tralia, este suficient să amintim 
un amănunt: abia acum se încear
că a se institui controlul adminis
trativ asupra unor zone în care 
accesul autorităților, părea, chiar 
recent, de neimaginat. Porțiuni 
întregi acoperite de munți și pă
duri dese au rămas sub semnul 
unor secole de mult depășite în 
istoria omenirii. Secolul XX nu 
și-a trimis prea numeroși mesa
geri în acele locuri. împresurați de 
fantastica fortăreață pe care o re
prezintă desișul junglei, băștinașii 
au conservat rînduieli primitive,

un tribalism ce evocă îndepărtate 
veacuri. Doar cei ce trăiesc în zo
nele de litoral au intrat în contact 
cu lumea modernă, reprezentată de 
exponenții țării tutelare. Australia 
controlează jumătatea răsăriteană 
a insulei Irian: aci se află terito
riul sub tutelă Noua Guinee și 
posesiunea australiană Papua, am
bele contopite într-o unitate admi
nistrativă cu 2 000 000 locuitori . 
(cifre exacte sînt greu de stabilit). 
Soarta acestor oameni n-a stîmit 
prea multe griji la Canberra. Do
vadă: deocamdată nici un băștinaș 
din Noua Guinee și Papua nu a 
ajuns în amfiteatrul unei universi
tăți. Două treimi din populație 
este analfabetă. Ocrotirea sănătății 
sau calificarea profesională se află 
încă în domeniul dezideratelor. 
„ECONOMIST" apreciase cu exac
titate treapta pe care a atins-o 
Noua Guinee pe scara dezvoltării.

Pe acest pămînt al neîmplinirilor 
s-a consumat în săptămînile din 
urmă un eveniment ieșit din co
mun: alegeri. După doi ani de stă
ruințe din partea unor foruri ale 
O.N.U., Australia a consimțit la 
organizarea primei consultări elec
torale din istoria acestui teritoriu 
cu scopul formării unui parlament 
local. La Canberra s-au luat mă
suri de precauție, dovedindu-se 
chiar un plus de prudență peste 
necesități. Parlamentul va avea 
64 deputați. 10 n-au nevoie de 
aprobarea alegătorilor. Ei sînt de
semnați din oficiu și sînt recru
tați dintre funcționarii administra
ției australiene. Alți 10 vor fi a- 
leși în circumscripții în care băș-

tinașilor le este interzisă candi
datura. Deci și acești 10 vor fi 
albi. Ceilalți 44 parlamentari pro
vin din circumscripții controlate 
în mod strict de coloniștii albi. 
Posibilitățile băștinașilor de a pă
trunde în parlament sînt îngră
dite. O mărturie: candidatul tre
buie să depună o cauțiune de 25 
lire. Dar pentru cei mai mulți din 
băștinași această sumă reprezintă 
totalitatea veniturilor pe 6—7 luni! 
Votanților li s-au creat alte pro
bleme: buletinul de vot trebuia 
completat în limba engleză. Cum 
s-au descurcat nenumărații analfa- 
beți? Pe lingă toate acestea atri
buțiile viitorului parlament au fost 
astfel stabilite îneît orice surpriză 
să fie exclusă: guvernul australian 
va avea drept de veto asupra mă
surilor adoptate de parlamentul 
local.

„ECONOMIST" scria că alege
rile „au durat multă vreme și au 
fost bine conduse". Este
devărat, consultarea electorală a 
fost neobișnuit de lungă — a în
ceput la 15 februarie și s-a în
cheiat la 18 martie. Peste o lună 
de alegeri ! Adevărat record de 
durată... Mai greu ne putem da 
seama de măsura în care cores
punde realității afirmația că ale
gerile „au fost bine conduse". Mo
mentul votului n-a fost ales Ia 
întîmplare. Chemarea la urne a 
avut loc în toiul sezonului ploios 
cînd drumurile (și așa puține și 
greu accesibile) devin impractica
bile. Organizatorii au instalat cen
trele de votare la distanțe mari 
astfel îneît locuitorii celor 12000

a-

de sate din junglă sau din mur.rî 
s-au găsit în fața unor dileme te
ribile. Probabil, destui au aban
donat gîndul de a se întîlni cu 
urnele.

In sfîrșit, a sosit momentul bi
lanțului. Rezultatele ca atare r.u 
interesează. Important este dacă 
va urma sau nu vreo schimbare 
sesizabilă în viața teritoriokn. 
După „ECONOMIST- modificările 
se anunță minime: „Adm:n:sî--ri- 
australiană va continua să func
ționeze înât posturile cele rr.s: 
înalte care vor fi ocupate de băști
nașii din Noua Guinee vor 
de subsecretari pe lingă funcțio
narii publici australieni*. Ziare 
britanic afirmă că în prezent se 
acceptă ideea autoguvernării ș: 
într-un viitor imprevizibil a inde
pendenței. „Dar cît de curind și in 
ce condiții ?“ — pune întrebarea 
„ECONOMIST".

Un capitol esențial este cel al 
perspectivelor economice. Noua 
Guinee și Papua dispun de resur
se bogate. Pe lista articolelor de 
export întîlnim copra, cauciuc, ca- 
caoa și cafeaua. Iau drumul stră
inătății aur și material lemnos. Ir. 
unele zone a început cultivarea 
ceaiului. In regiunile de munte 
băștinașii cresc vite. Bogățiile sînt 
evidente dar ele sînt slab puse în 
valoare, în fiecare sector activita
tea este extrem de restrînsă. Nu 
s-ar putea spune că aceste bogății 
ar fi lipsite de tentație pentru fi
nanța australiană și nu numai 
pentru ea. Destule profituri prove
nite din Noua Guinee și Papua au 
îngroșat conturi de bancă la Can-

vest, țd a doe ycfcryi exaeră 
o ex- esLa apar-
țme 1= _WQNCMbr~) Nou 
Zeelandi. ZsxxsL Exoasâc serie câ 
Jn aferi da a a£-
mzmsirs 
Guinee, 
:ndude 
rări comxss are s-
reselor Irâed:
.apărarea crraaxă*. Paaac s-ar 

traduce primr-c pi m■■ ii ii ocu
pație miliari srrzcni. fa pfcs. ara 
n-ar avea drepeJ La • codaLate 
proprie de a-i. xgîrsșeMa proUe- 
mele externe, oe o-șâ ieciri soara. 
Insă chiar și acexîă -Li ă» 
discutabilă este perrimi a d a- 
plicată intr-ur rritor rideurta^ 
intr-un viitor despre care la Cast- 
berra de preferință ns se n-g*'**- 
zâ discuții cridale- Esxe greu de 
presupus că aceste riscata voc 
putea fi eviate vreoe iroevr-- 
gată. Deși mele riace csEstnkeae 
denumesc actul electoral Cm Ncca 
Guinee și Pîțm drept .revelări^ 
politică pașniă", este L __ _
marile și dureroasele probleme ale 
acestui teritoriu au rârras nere
zolvate. Un parlament local cu »- 
tribuții extrem de restrinse și a- 
celea doar în teone, nu înseamnă, 
în fond, o soluție reală. „Revolu
ția politică" s-a petrecut doar pe 
hîrtie...

firea azteoției este respecta- 
-ec « strictețe a acordurilor 
âe la Geneva pentru Laos și 
-tstabil’.rea activității norma
le a guvernului de coaliție.

Gavemal R. D. Vietnam de
clară ed se situează pe pozi- 
;.Ue respectării suveranității, 
neutralității și unității rega
tului Laos; el se abține de la 
orice amestec in treburile in
terne ale Laosului, sprijină a- 

de la Geneva din 
1962 fi iși stabilește relațiile 
sale cm Loosul pe baza prin
cipilor coexistenței pașnice, a 
spiritului hotăririlor confe
rinței de la Bandung.

Delegațiile au subliniat ne
cesitatea respectării acorduri
lor de la Geneva din 1954 cu 
z-.-ire la Vietnam și au de
clarat că Vietnamul trebuie să 

un-.ficat pe cale pașnică pe 
teza acestor acorduri. Ele au 
sprijinit propunerea șefului 
ststulu; cambodgian, prințul 
Norodom Sianuk, cu privire 
La convocarea unei conferințe 
-temaționale la Geneva pen

tru garantarea neutralității 
Cambodgiei, exprimindu-și do- 
~-.:a de a participa la această 
conferință.
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crLr* 22 âe ioști gardieni SS și 

• - - - . de concen-
de la Ausekxitz, acuzați de 

ia asasinatele in masa 
rrur loz in acest lagăr.
f Htsrtor audiat a fost 
Wcerl, fost șef al infir- 

și apoi el însuși 
deținxt in Ugir. Woerl a vorbit 
re Lsrg desr-e ororile petrecute la 
Ansarxizz. Dnpă cum transmite a- 
ger.ta U.PJ.. el a adus grave a- 
azzații impotyva lui Oszcald Ka- 
âuk. unnl dm principalii inatl- 
pofi din acest. proces, pe care l-a 
nzimit ,xel mei brutal ucigaș din- 
re cei 22 de foști gardieni SS și 

funcționari d lagărului prezenți la 
| actualul proces’.
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TOKIO. — La Galeriile de artă „Yurindo" 
din orașul Yokohama, a fost deschisă expo
ziția internațională de desene de copii orga
nizată de Comitetal de educație al prefecturii 
Kanagawa împreună cu Comisia U.N.E.S.C.O. 
din aceeași prefectură. In cadrul expoziției 
au fost expuse lucrări executate de copii din 
22 de țări, printre care și R. P. Romînă. 
Lucrările copiilor din R. P. Romînă au mai 
fost expuse anterior în orașele Fukuoka, Ki
te, Kiusu, Kurume și alte localități din pre
fectura Kanagawa.

WASHINGTON. —- In cadrul unui interviu tele
vizat transmis din Washington, ambasadorul Fran
ței in S.U.A., Herve Alphand, a declarat că „alianța 
atlantică trebuie să fie modificată în propriul ei 
interes. Ea a suferit deja schimbări și se va 
schimba în continuare". In același timp Alphand 
a spus că Franța „este o membră fidelă a acestei 
alianțe".

Referindu-se la obiectivele principale ale politicii 
externe franceze, ambasadorul a declarat că unul 
dintre acestea este „încercarea de a găsi o anumi
tă formă de conviețuire cu țările socialiste".

GENEVA — La 6 aprilie sub auspiciile Or
ganizației internaționale a muncii s-a deschis 
la Geneva o reuniune tehnică consacrată stu
dierii nomadismului și sedentarizării. Proble
ma sedentarizării nomazilor din Africa de nord 
și Orientul mijlociu, precum și condițiile no
madismului și tribalismului, care constituie o 
piedică în calea dezvoltării sociale în aceste 
regiuni, au mai format obiectul unui studiu al 
O.I.M.

în afară de specialiștii O.I.M. la reuniune 
participă
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reprezentanți ai O.N.U., F.A.O., 
UNESCO, Organizației Mondiale 
a Sănătății, ai Ligii statelor arabe 
și altor organizații.
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RPNOM PENH. — Agenția cam

bodgiana de presă anunță că tru
pe ale forțelor armate sud-viet- 
nameze, au violat din nou fron
tiera cambodgiană în provincia
Takeb. Militarii sud-vietnamezi care au pă
truns pe o adîncime de un kilometru pe teri
toriul cambodgian au deschis foc asupra popu
lației pașnice.

NEW YORK. — Pe locul unde se amenajează 
Expoziția mondială ce urmează să se deschidă la 
22 aprilie Ia New York a avut Ioc o demonstrație a 
negrilor. Demonstrația a lost organizată cu scopul 
de a atrage atenția opiniei publice asupra necesită
ții integrării rasiale în școlile din New York. Poli
ția newyorkeză a arestat 30 de participanți, printre 
care și pe pastorul Milton Galamison.

SALISBURY. — La Salisbury, capitala 
Rhodesiei de sud, au avut loc duminică grave 
tulburări. „Poliția a folosit gaze lacrimogene 
pentru a împrăștia sutele de demonstranți 
africani. Au fost operate mai multe arestări. 
Agențiile de presă, care transmit știri despre 
aceste tulburări nu menționează cauzele lor.

TRIPOLI. — Guvernele Marii Britanii șl Libiei au 
căzut de acord să înceapă la 20 aprilie convorbiri 
m problema bazelor militare britanice de pe terito
riul libian.

Se știe că Parlamentul șl guvernul Libiei au 
adoptat hotărîrea de a lichida bazele militare străine 
de pe teritoriul libian.

In același timp, guvernul libian a anunțat că a 
propus guvernului S.U.A. inițierea, la 29 aprilie, a 
unor tratative în problema bazelor militare ameri
cane din Libia. Răspunsul guvernului american nu 
este încă cunoscut.

WASHINGTON. — Generalul american 
Douglas MacArthur a încetat din viață dumi
nica seara, în vîrstă de 84 de ani. Președintele 
statelor Unite, Johnson, a hotărît ca 
MacArthur să fie înmormintat cu cele mai 
înalte onoruri.
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