
Menținerea apei în sol 
una din grijile numărul unu în 
campania de primăvară. Grija 
aceasta a pus în mișcare pe o- 
goarele G.A.C.
Ciolănești iorțe serioase. Trac
toarele lucrează fără întrerupe
re. 1n fotografia noastră 
surprins tocmai un moment 
timpul executării lucrărilor 
întreținere pe ogoarele 

toamnă

IN EPOCA OPTIMĂ!

din comuna

TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE
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Dacă în regiunile din sudul 
țării însămînțările și celelalte 
lucrări agricole din campanie 
se desfășoară din plin, în cele 
situate în nordul țării, dato
rită climei mai reci, lucrările 
agricole sînt deabia la înce
put. Cu toate acestea, un raid 
prin mai multe gospodării co
lective din raionul Turda, ne-a 
dovedit că atît mecanizatorii 
cît și colectiviștii acordă o 
mare atenție lucrărilor agri
cole de primăvară, iau măsuri 
eficiente pentru încadrarea 
lor în epoca optima și execu
tarea la un nivel agrotehnic 
corespunzător.

La G.A.C. din Bolduț, raio
nul Turda, încă de săptămîna 
trecută s-au terminat de arat 
ultimele suprafețe de teren, 
în același timp s-a trecut la 
semănatul culturilor din epoca 
întîia. în două zile s-au însă- 
mînțat cartofii și ovăzul. A- 
tenție mare se acordă pregă
tirilor în vederea însămînțării 
celor 215 ha cu porumb. Pre
gătirile au ajuns la „sta
diul amănunt". Zilnic se 
ia temperatura solului. Cele 3 
mașini 2 S.P.C.-2 sînt pregă
tite. Sămînța e asigurată. So
iurile HD 103, 108, 105 și 409, 
soiuri de mare productivitate 
in condițiile locale, au fost ve
rificate încă o dată: germina
ția e de sută la sută. Sînt re
partizate atelajele pe mașini. 
Fiecare conductor de atelaj 
știe precis ce mașină deser
vește și în ce loc. O impor
tanță deosebită, pentru înca
drarea acestei lucrări în epoca 
optimă, o are, fără îndoială, 
organizarea muncii oamenilor, 
colaborarea dintre colectiviști 
și mecanizatori.

Șeful brigăzii de tractoare, 
Guran Nicolae a folosit util 
fiecare clipă de răgaz. Intre 
alte măsuri luate a fost și a- 
ceea a instruirii tinerilor care 
vor lucra pe semănătorile 
2 S.P.C.-2. Organizația U.T.M.

fost repartizați să se ocupe de 
aprovizionarea cu sămânță și 
cu carburanți a tractoriștilor. 
Pascu Vasile, Leaș Mihăilă, 
Revenic Aron și alții au fost 
propuși să lucreze pe semă
nători. De altfel, și în campa-

în raionul Turda

Pregătiri 
pentru semănatul 

porumbului

cînteia
Proletari din toate țările, uniți-vă!

tineretului
Tineretului Muncitor

Primăvară 
scurtă

împul Paulei, Baldo- 
vinești, Peretu, Dră- 
gășani ; și de aici 
cîmpul Roșiorilor și 
al Alexandriei ; și 
mai departe — Bă
răganul și Dofrrogea,

Oltenia și Argeșul — cercuri, 
cercuri, pamîntul, lărgind orizon
tul, cît vezi cu ochii.

S-ar putea spune că ziua înce
pe, nu cu soarele, ci cu tracto
riștii. Cu Petre Petrescu, cu Ma
tin Mățaru, cu Stanca Paraschiv, 
cu Dicu Dumitru — tractoriști 
care au înscris pe aceste cîmpuri 
multe campanii ; și cu cei mai 
tineri — Constantin Barbu sau 
Mihai Radulescu, elevi ai anului 
III, de două zile pe tractor; de 
două zile în armata mare a pli
nii, care a început asaltul.

Popas la Ciobănești ; brigăzile 
de tractoriști 16 și 17 — prezen
te ! în urma semănătorilor merg 
brigadierii de cîmp ; merg colecti
viștii care însoțesc semănătorile. 
Brazda e răscolită, ascultată ; i se 
ia temperatura, cu termometrul și 
altfel. Așa cum numai oamenii 
cîmpului știu : cu inima.

A început întrecerea între bri
găzi. Care e cea mai bună ? 16
sau 17 ? Una e condusă de Ma
rin Mățaru — om subțiratic și 
nclăudăros și grav. E, de un an, 
șef de brigadă. Anul trecut, pe 
tarlalele lucrate de brigada a 16-a, 
au fost obținute recolte cu 30—35 
Ia sută mai mari decît cele pla
nificate. Dar aceste rezultate se 
datoresc și celeilalte brigăzi, a lui 
Stancu Paraschiv — omul acesta 
iute, cu ochii veseli și sinceri. Și 
totuși, care e cea mai bună bri
gadă ? Iată, în urma lor, pămîn- 
tul e grădină. Mărunțit, nivelat, 
orînduit. Aici se fac lucrările pen
tru menținerea apei în sol; din
colo se însămînțează. Aceleași 
tractoare care trec — șir, pe linia 
zării, același cuvînt de ordine : în 
timpul optim, însămînțarea I Nici 
o oră pierdută I Incît ziua — lu
mină nu e doar totalul orelor- 
soare, ci totalul orelor folosite la 
maximum. Schimburile își trec u- 
nul altuia, nu numai tractoarele 
ci, ca un mesaj în cîmpul acesta 
vast, cuvîntul de ordine : 8—10 
ha de tractor, însămînțate pe zi; 
viteza de înaintare — cea prescri
să pentru a se asigura densitatea 
optimă a plantelor !

Utemistul Petre Petrescu, unul 
dintre cei mai vechi și mai pri- 
cepuți tractoriști, predă schimbul 
elevului din anul III, încă emo
ționat de marea răspundere a 
primei campanii.

Zile de aprilie, zile febrile...
5eara se face pregătirea trac

toarelor, seara la vagoanele dor
mitor fumegă mîncarea calda, 
focurile, cearșafurile albe îmbie la 
odihnă ; brigadierul trece, cu cre
ionul roșu, în grafic, înaintarea 
tractoarelor. E o săgeată roșie pe 
care o văd ureînd peste cîmpuri, 
peste această întindere pe care se 
desfășoară asaltul unei noi primă- 
veri-campanie !

Noaptea e scurtă cît un galop. 
Mîine, cînd Găinușa va mai stă
rui într-o imensitate de cer, bri
gadierii de cîmp, însoțitorii semă
nătoarelor, vor veni la brigada 16 
și 17 — încă nu se știe care va 
fi prima. Și nu acest lucru e cel 
mai important de știut ; impor
tant e că ies tractoarele la asal
tul cîmpului și, odată cu ele — 
iată, soarele se grăbește să răsară 
— începe o nouă zi-lumină.

FLORENȚA ALBU 
Ing. N. SIMIONESCU

din gospodărie privește cu 
mult simț de răspundere con
tribuția tinerilor la buna des
fășurare a campaniei. înainte 
de a intra primul tractor în 
brazdă, a avut loc o adunare 
generală U.T.M. La această a- 
dunare a fost invitat tovară
șul Dioșan Gavril, secretarul 
organizației de partid care a 
arătat tinerilor ce pot face 
în actuala campanie. Majori
tatea conductorilor de atelaje 
sînt tineri. Cei mai buni au

niile trecute ei au făcut ace
lași lucru. Cu toate că au 
„vechime" au urmat cursul de 
instruire privind semănătoa
rea 2 S.P.C.-2.

Potrivit planificării făcute, 
bazîndu-se pe mobilizarea tu
turor forțelor de care dispun, 
colectiviștii din Bolduț vor în
sămânța porumbul în cel mult 
7 zile.

Și în gospodăria vecină, din 
Boian, semănatul porumbului 
va putea începe imediat ce

Alături de tractoriștii „cu diplomă" lucrează în campanie și 

viitorii tractoriști, elevii mecanizatori Barbu Constantin și 

Mihai Bădulescu. Sînt, firește, bucuroși pentru importanta mi

siune ce li s-a încredințat.

Fotografiile: ION CUCU

termometrul va indica tempe
ratura optimă.

— Culturi din epoca întîia 
avem de însămînțat pe 155 de 
hectare, spunea Suciu Si- 
mion, președintele gospodă
riei. Membrii consiliului de 
conducere au fost repartizați 
pe brigăzi și echipe avînd 
responsabilități precise.

însămînțatul culturilor din 
epoca întîia a început în nu
meroase alte gospodării din 
raion. La Frata s-au efectuat 
arături și însămînțări pe 100 
hectare, la Viișoara pe 80 de 
hectare, la Ploscos, Tureni, 
Vîlcele s-a folosit fiecare oră 
prielnica de lucru. Deși pri
măvara — destul de caprici
oasă — în regiunea Cluj so
sește mai tîrziu, e evidentă 
preocuparea din partea majo
rității gospodăriilor colective 
de a încadra lucrările agricole
într-o perioadă cît mai scurtă., 
Organizațiile U.T.M. din gos
podăriile colective și-au inten
sificat și ele activitatea pri- ; 
vind mobilizarea tuturor tine- j 
rilor la muncă. La indicația 
comitetului raional U.T.M. în 
numeroase gospodării au avut 
loc adunări generale U.T.M. 
la care au fost invitați secre
tari de partid, ingineri agro
nomi, președinți să vorbească 
tinerilor despre ceea ce pot 
face ei pentru intensificarea 
ritmului la însămînțări. Lu
crul acesta a fost necesar dat 
fiind și volumul însemnat de 
lucrări care va ' ' 
at: însămînțări 
hectare, arături 
tare.

Raidul nostru 
altfel de constatări. In unele 
gospodării am întîlnit defici
ențe de organizare. La Filea, 
Crăiești, Cacova-Ierii, în ca
drul brigăzilor, sarcinile nu 
sînt suficient de bine reparti
zate. Mai sînt aici și canti
tăți însemnate de îngrășăminte 
care încă n-au fost transpor
tate pe cîmp. E o lucrare care 
trebuie efectuată în timpul cel 
mai scurt, pentru ca atunci 
cînd vremea va fi favorabilă 
desfășurării din plin a însă- 
mînțărilor să se concentreze 
toate forțele în această direc
ție.
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trebui efectu- 
pe 21 000 de 
pe 5 300 hec-

ne-a oferit și

IOAN RUS
corespondentul 

ziarului „Scînteia tineretului" 
pentru regiunea Cluj

A

In raionul
Adjud

BACĂU (de la coresponden
tul nostru).

Către sfîrșitul săptămînii 
trecute, timpul a fost favora
bil executării lucrărilor agri
cole de primăvară și în raio
nul Adjud. Mobilizînd toate 
forțele, folosindu-se din plin 
tractoarele și celelalte mașini 
agricole precum și atelajele, 
multe din gospodăriile colecti
ve din acest raion, printre care 
G.A.C. Homocea, Păunești, 
Ploscuțeni, Căbești, Urechești 
și altele, pînă la 6 aprilie, au 
terminat de însămînțat cultu
rile din epoca întîi.

în prezent, principalele for
țe ale mecanizatorilor și colec
tiviștilor sînt mobilizate la 
pregătirea terenului pentru 
însămînțarea porumbului. Pî
nă la aceeași dată, se execu
tase lucrarea cu grapa și cul
tivatorul pe o suprafață de 
15 600 de hectare.

Cronica
actualității

PCiitra sezonul tic țara
De-a lungul Văii Prahovei, pe șoseaua care lea

gă Capitala cu litoralul Mării Negre, precum și pe 
celelalte trasee turistic© ale țării se pregătește in
tens redeschiderea unităților cooperației de consum 
în vederea noului sezon de vară. Vizitatorii litora
lului vor putea poposi la restaurantul și cofetăria 
ridicate la Hîrșova, vor întîini noi grădini de vară, 
chioșcuri pentru desfacerea articolelor de artizanat, 
cărți poștale ilustrate, articole pentru fumători etc. 
în numeroase localități din regiunile Brașov, Argeș, 
Mureș-Autonomă Maghiară etc. au fost înființate 
noi laboratoare culinare și de cofetărie.

în atenția cooperatorilor stă aprovizionarea unită
ților cu mărfuri specifice, mult solicitate de turiști.

„FESTIVALUL PRIMĂVERII"
întreprinderea cinematografică din regiunea Cri- 

sana a organizat un festival al filmului pentru tine
ret și copii denumit „Festivalul primăverii**. Festi
valul va dura pînă la 6 mai, avînd ca scop să con
tribuie la îmbogățirea cunoștințelor de cultură ge
nerală, la educarea tinerilor și copiilor. La cele 
157 cinematografe cuprinse în festival se vor asi
gura săptămînal 2—3 filme artistice în premieră.

Sînt prezentate cicluri de filme documentare pe 
diferite teme legate de procesul instructiv-educativ 

’ din școli" $i pentru cunoașterea frumuseților patriei, 
în total vor fi prezentate peste 500 filme artistice 
și documentare.

Noi filiale ale O.N.T. Carpati
Răspunzînd interesului tot mai mare al oa

menilor muncii de a cunoaște frumusețile pa
triei și a vizita obiectivele turistice Oficiul 
Național de Turism „Carpați" deschide în cu- 
rînd încă zece filiale în localitățile Medgidia, 
Cîmpulung Moldovenesc, Dej, Lupeni, Odorhei, 
Negru .Vodă, Moinești, Beiuș, Buziaș și Sighet.

Expoziția de pictură 
contemporană engleză

Miercuri la amiază s-a deschis în sala Dal
les din Capitală Expoziția de pictură contem
porană engleză.

După cuvîntul de deschidere rostit de ar
tistul poporului Ion Jalea, președintele Uniu
nii artiștilor plastici, au vorbit James Dalton 
Murray, ambasadorul Marii Britanii în R. P. 
Romînă, și R. L. Charles, directorul Galerii
lor de pictură de la Muzeul de Artă din 
Walles.

Au fost de față Dumitru Popescu, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, George Macovescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Al. Buican, vice
președinte al I.R.R.C.S., funcționari din Mi
nisterul Afacerilor Externe, Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă, oameni de artă, 
ziariști.

(Agerpres)

Uzinele „Giivița roșie". Ținem muncitori de la secția montaj și-au luat 
importante angajamente pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan 
și pentru a executa reparații de cea mai bună calitate. Organizația U.T.M. 
din secție se preocupă îndeaproape ca tinerii să-și respecte cuvîntul dat. 
Iată pe secretarul comitetului organizației U.T.M., Gh. Alecu și pe tehni
cianul Constantin Georgescu discutînd cu tinerii fruntași în producție Ni
colae Nelescu și Cornel Tecucianu, montalori, despre modul cum decurge 
îndeplinirea angajamentului privind repararea a două vagoane peste plan 

cu materiale economisite
Foto : O. PLECAN

Laminate peste plan
Laminoriștii din țara 

noastră au încheiat pri
mul trimestru al anului 
cu un plus față de pre
vederile planului de 
13 655 tone de laminate 
finite pline. Volumul în
tregii producții realiza
te în perioada amintită 
este mai mare cu apro
ximativ 84 000 tone față 
de perioada corespunză
toare a anului trecut și

depășește producția în
tregului an 1951.

Fruntași în întrecerea 
socialistă pentru cît mai 
multe produse sînt la- 
minoriștii de la Oțelul 
Roșu și cei de la Cîmpia 
Turzii, care în această 
perioadă ' și-au depășit 
sarcinile 
la sută 
la sută.

Sporurile de produc-

de plan cu 6,5 
și respectiv 5,4

ție s-au realizat îndeo
sebi pe seama îmbună
tățirii indicilor de utili
zare a agregatelor și a 
generalizării metodelor 
înaintate și experienței 
fruntașilor în producție.

Concomitent cu creș
terea producției au fost 
asimilate în ultimul 
timp noi tipuri de lami
nate cerute de nevoile 
economiei naționale.

CONTINUING SCHIMBUL DE

■ a Fabrica de produ
se chimice „Colo-

rom“-Codlea s-an 
organizat 6 cursuri 
de ridicare a califi
cării la care sînt 
cuprinși mai mult de 

300 muncitori. O comisie condusă 
de inginerul șef al fabricii, a or
ganizat cursurile în funcție de 
specialitatea oamenilor, s-a îngri
jit de elaborarea programelor a- 
nalitice și, pe parcurs, analizează 
modul de desfășurare a lecțiilor, 
frecvența, stabilește împreună cu 
comitetul sindicatului și comitetul 
U.T.M. ce măsuri trebuie luate 
pentru continua îmbunătățire a 
acțiunilor de ridicare a calificării, 

înainte de deschiderea cursurilor 
a fost necesar sa stabilim peri
oada de desfășurare. Am consi
derat că intervalul dintre lunile 
octombrie și începutul lui iunie 
este cel mai potrivit și iată de ce. 
In acest timp sînt condiții mai 
bune pentru învățătură. In timpul 
verii, cînd un număr mare de 
lectori și cursanți sînt în concedii 
de odihnă, cînd se desfășoară apoi 
diferite examene în învățămîntul 
de stat, posibilitățile de mobili-

Ing. VULCU M1R0N 
director — Fabrica de 
produse chimice „Colo 

rom“-Cod!ea

zare la o activitate ca aceasta, c-u 
caracter organizat, sînt mai mici.

Am trecut apoi la repartizarea 
muncitorilor în diferite cercuri fi
nind seama de locul de muncă in 
care lucrează cursantul respectiv, 
de schimbul în care este încadrat.

Un alt criteriu important de 
care am căutat să ținem seama a 
fost cel referitor la încadrarea 
muncitorilor la cursuri în funcție 
de nivelul de pregătire. Astfel, în 
cadrul aceleeași meserii, cursanții 
care aveau 'pînă la 7 clase elemen
tare au fost cuprinși la un curs, iar 
cei cu peste 7 clase în altul. Acum 
ne dăm seama că procedeul apli
cat de noi-nu-este cel mai, bun. A- 
vem cazuri frecvente cînd, pe baza 
unei astfel de recrutări, în cadrul 
aceluiași cerc, diferențele dc pregă
tire profesională sînt destul de 
mari și ca urmare nici însușirea 
noțiunilor nu se face în mod co
respunzător. Rămîrie ca în toamnă,

EXPERIENȚĂ PE ACEASTĂ TEMĂ, PUBLICĂM ASTĂZI PĂREREA TOVARĂȘILOR:

la deschiderea noilor cursuri, să 
ținem seama de gradul de pregă
tire profesională al muncitorilor, de 
categoria de încadrare. Nu este tot 
una dacă toți muncitorii cuprinși 
la un curs sînt absolvenți a 7 clase 
elementare, dar sînt departajați 
prin 3—4 categorii de încadrare.

Întocmirea judicioasă a progra
mei analitice este de mare impor
tanță și cred că în această privință 
noi am procedat mai bine. Dc la 
ministerul tutelar am primit indi
cații în acest sens : ni s-au reco
mandat materiile ce trebuie in
cluse, orele afectate fiecăreia etc. 
In anii trecuți, comisia dc care 
am amintit elabora ea însăși te- 
maticile pentru cursuri. Pentru a- 
nul 1963—1964 ne-am gîndit 
că e mai bine să facă- acest lucru 
șefii secțiilor, care cunosc cerin
țele fiecărui loc de muncă, după 
consultarea maiștrilor, a tehnolo
gilor, a muncitorilor și apoi co
misia pe fabrică să le completeze 
cu unele probleme noi pentru în
treprindere.

La sectorul mecanic, s-a insistat, 
de pildă, asupra problemelor pri-

(Continuare în pag. a ll-a)

■ ombinatul nostru 
arc o bibliotecă teh
nică cu tradiție, 
fiind unul din pri
mele puncte de do
cumentare organi
zate de Ministerul 

Industriei Petrolului și Chimiei.
Biblioteca este dotată cu un bo

gat fond de cărți și reviste știin
țifice și tehnice, legate de profi
lul de producție al unității noa
stre și dc specialitățile înrudite. 
Numărul total de publicații trece 
de 10 0’00, din care peste 6 000 
cărți, restul fiind reviste și publi
cații ale Centrului de documen
tare al ministerului nostru. Fa se 
îmbogățește din an în an cu pu
blicații noi apărute în specialită
țile care, ne interesează.

Punctul de documentare din u- 
zina noastră urmărește asigurarea 
informării cadrelor cu pregătire 
superioară, cu ultimele noutăți din 
tehnica mondiala și ridicarea ni
velului tehnic general și de spe
cialitate al întregului colectiv din 
combinat.

Dacă, primul obiectiv este, sa
tisfăcut în marc măsură de revi
stele și volumele de specialitate,

Ing. FL. BAGALUT
director — Combinatul 

chimico-metalurgic — 
Baia Mare

pentru cel de al doilea este nece
sară completarea bibliotecii cu 
cărți în special de nivel mediu.

Cum este organizată în combi
natul nostru propaganda tehnică ?

Informarea muncitorilor și ca
drelor tehnice se face prin bule
tine informative lunare, emise de 
punctul de documentare, care con
țin articolele și cărțile de specia
litate (legate de specificul fiecărei 
secții, atelier sau serviciu) intrate 
în bibliotecă în cursul perioadei 
expirate.

Problema centrală . a activității 
punctului dc documentare este dez
voltarea interesului pentru cartea 
tehnică în rîndul întregului colec
tiv de muncitori și tehnicieni al u- 
zinei. In acest scop, am înființat 12 
biblioteci volante în toate secțiile 
și atelierele de bază ale întreprin
derii, cu material legat de activi
tatea sectorului respectiv.

Comitetul sindicatului și punc

tul de documentare organizează 
recenzii de cărți tehnice, în cadrul 
cărora se recomandă volumele 
cele mai utile pentru muncitorii 
secției sau atelierului respectiv. In 
popularizarea cărților tehnice nou 
apărute se folosesc vitrinele des
tinate acestui scop. Stația de ia- 
dioficare a uzinei a introdus în 
programul său scurte informări cu 
titluri ca : „Vă recomandăm ur
mătoarele cărți tehnice", „Ce să 
citim ?", „Noi cărți intrate în 
bibliotecă** etc.

Dintre metodele de propagandă 
tehnică, cea mai eficace s-a dove
dit aceea folosită de tînăra biblio
tecară, Clotilda Gajdos, care trece 
periodic prin secții și stă de vor
bă cu muncitorii la locurile lor de 
muncă, indicînd cărțile cele mai 
utile pentru rezolvarea probleme
lor ivite.

Cercetînd, de pildă, o statistică 
a cititorilor cărților tehnice înre
gistrați anul trecut, se constată o 
creștere a numărului acestora față 
de alte perioade. Totuși și numai 
din simpla enumerare a cifrei, 
situația nu poate fi mulțumitoare.

(Continuare în pag. a Il-a)



în cercurile politice

U.T.M. de la sate au loc*

CONVORBIRILE
RECAPITULATIVE

Ne transmit corespondenții noștri regionali

In comuna Iclod, satul Fun
dătura, raionul Gherla, la cele 
două seminarii recapitulative 
ale cercului politic „Să ne cu
noaștem patria socialistă4* au 
participat toți cei 27 de 
cursanți. Temele seminariilor 
au fost făcute cunoscute din 
timp : „Conducerea de către 
partid a luptei poporului nos
tru pentru instaurarea regi
mului democrat-popular și 
construirea socialismului" și 
„Succesele obținute de poporul 
nostru în opera de construire 
a socialismului". Pregătindu- 
se temeinic, ajutați de propa
gandista Tereza Băgăcean, toți 
cursanții s-au prezentat bine 
la seminarii, au participat ac-

DEZBATERI
VII,

ATRACTIVE
tiv la dezbateri. Discuțiile au 
scos în evidență faptul că ti
nerii cunosc profund aspecte 
importante ale luptei 
porului nostru, 
partid, pentru 
regimului democrat-popular 
și pentru construirea socia
lismului în patria noastră. 
Utemiștii Dobocan loan, 
Bria Domițian, Mureșan Au
rel și alții au vorbit pe larg 
despre succesele obținute în 
dezvoltarea agriculturii noas
tre socialiste, despre sarcinile 
actuale reieșite din documen
tele de partid și care trebuie 
rezolvate în această perioadă. 
Tinerii au venit bine docu
mentați, s-au referit la pla
nul de muncă al gospodăriei 
în care muncesc, la căile con
crete de sporire a producției 
vegetale și animale, la posibi
litățile de dezvoltare multila
terală și intensivă a produc
ției în gospodăria lor colecti
vă. Cînd au vorbit despre dez
voltarea industriei, cursanții 
au avut in față harta patriei 
pe care au arătat cele mai 
importante obiective indus
triale.

într-un mod viu, atractiv, 
s-au desfășurat convorbirile 
recapitulative și în cadrul bri
găzii a doua din satul Iclozel, 
la cercul „Curs politic U.T.M.“. 
La discuții au luat parte ma
joritatea cursanților. Printr-o 
foarte bună pregătire s-au 
remarcat utemiștii Aștilean 
Teodor, Lipotean Petru, Aști- 
lean Maria, Cupșa Victor, 
Păcuraru Iulian și alții. Dez
baterile au scos în evidență 
faptul că tinerii s-au pregătit 
temeinic recitind conspectele 
făcute la fiecare lecție.

Trebuie adăugat că, o preo
cupare importantă a propa
gandiștilor amintiți a fost oe 
a consulta tinerii în legătură 
cu activitățile educative mai 
interesante ce urmează a fi 
desfășurate după încheierea a- 
nului de învățămînt politic. 
S-a stabilit ca toți tinerii să 
participe la concursul „Să ne 
cunoaștem patria socialistă. 
S-au prevăzut expuneri refe
ritoare- la întărirea economico- 
organizatorică a gospodăriei 
colective, la participarea tine
rilor la întrecerea socialistă 
din G.A.C. Se vor organiza vi- 

• zionări de filme, vizite la ex
poziția industrială a regiunii 
Cluj, 
vizite la 
le aflate

po- 
condus de 
instaurarea

ln toate cele 240 de cercuri 
de învățământ politic U.T.M. 
din satele 
au început convorbirile reca
pitulative, 
comitetului 
ceilalți activiști, _ . .
efectiv organizațiilor de bază 
U.T.M. acordând propagandiș
tilor și cursanților consultații, 
ajutîndu-i să lege cît mai 
bine temele dezbătute în ca
drul convorbirilor de realități
le vieții satului, comunei și 
raionului, de sarcinile ce revin 
tinerilor.

In consuna Dărmănești, sa
tul Mărginenii de Sus, propa
gandista Maria Butnaru care 
conduce convorbirile la un 
cerc de studiere a Statutului 
U.T.M. a organizat, <*& ajuto
rul instructorului comitetului 
raional U.T.M., Constantin 
Sora, convorbirile pe temele : 
„Conducerea de către partid 
a organizației U.T.M. chezășia 
tuturor succeselor noastre" și 
„Scopul și caracterul organi
zației U.T.M.". Discuțiile pur
tate de cei 25 de cursanți pe 
marginea acestor teme au do-

raionului Ploiești

Membrii biroului 
raional U.T.M,, 

dau sprijin

vedit o bună pregătire, o în
țelegere twnenică a probleme
lor studiate. Pentru aprofun
darea principalelor idei au fost 
date exemple concrete privi
toare la conducerea organiza
ției U.T.M. de către organi
zația de partid din G.A.C., la 
ajutorul pe care utemiștii l-au 
primit și îl primesc perma
nent din partea comuniștilor.

în convorbirile desfășurate 
în cercul de învățămînt politic 
„Să ne cunoaștem patria so
cialistă" condus de propagan
dista Maria Scarlat (G.A.C. 
Bilciurești), cei 22 de cursanți 
au făcut numeroase referiri 
concrete la cele văzlute în ex
cursia organizată de gospodă
ria colectivă pe Valea Praho
vei. Vorbind despre succesele 
poporului nostru în industria
lizarea socialistă, tinerii 
cursanți au venit du exemple 
cunoscute de ei „pe viu“, au 
vorbit despre noile instalații 
petroliere produse la Uzinele 
„1 Mai" din Ploiești, despre 
rafinăria Brazi și altele

ION TEOHARIDE

Mas mult ajutor practic

organizațiilor de bază II. T.M.

simpozioane, drumeții, 
construcții industria- 
în apropiere etc.

RUS ION

Ca și în celelalte raioane ale 
regiunii Alge? și în raionul Pi
tești au început să se desfășoare 
convorbirile recapitulative ale 
cercurilor politice U.T.M. de la 
sate. în comunele Căteasca, Bra
du, Tițești, Mircești și altele, 
unde organizațiile U.T.M., propa
gandiștii, s-au ocupat cu grijă de 
pregătirea lor, convorbirile reca
pitulative s-au desfășurat la un 
nivel corespunzător, ele consti
tuind pentru tineri un bun prilej 
de aprofundare a cunoștințelor a- 
cumulate.

în comuna Tițești, de pildă, cei 
30 de tineri din cercul „Să ne 
cunoaștem patria socialistă" (pro
pagandistă Radu Constanța) s-au 
pregătit temeinic pentru dezbate
rea celor două teme alese : „Con
ducerea de către partid a poporu
lui nostru pentru instaurarea re
gimului democrat-popular și cons
truirea socialismului" și „Activi
tatea organizației U.T.M. pentru 
educarea tineretului în spiritul pa
triotismului socialist și al inter
naționalismului proletar". Bine 
pregătiți, cursanții au vorbit pe 
larg despre noile realizări obținu
te de poporul nostru, condus de 
partid, în cei douăzeci de ani 
care au trecut de la Eliberare, au 
făcut de fiecare dată referiri con
crete la munca lor în gospodăria 
colectivă și îndeosebi la sarcinile 
ce le stau în față în actuala cam
panie agricolă de primăvară.

Cu toate aceste rezultate bune, 
în unele cercuri din comunele Mo- 
șoaia, Văleni, Bascov și Cotmeana 
propagandiștii n-au pregătit sufi
cient convorbirile recapitulative. 
Aceasta a făcut ca discuțiile să 
aibă un caracter general, să fie 
monotone. în unele cercuri ca 
cele conduse de tov. Negrescu 
Constantin, propagandistul a lăsat 
o seamă de probleme importante, 
insuficient lămurite. Mai sînt de 
asemenea destule cercuri rămase în 
urmă cu predarea lecțiilor. în co
muna Babana — de pilda — nu 
au început nici pînă în momentul 
de față convorbirile recapitulative

iar la Oarja, Călinești, Bascovele 
și altele mai sînt încă cercuri a- 
flate la prima convorbire recapi-flats la prima convorbire 
tulativă.

Din discuțiile avute cu 
șii secretari ai comitetului 
U.T.M. a reieșit că s-au 
puțin de îndrumarea închiderii în- 
vățămîntului politic și nu au dat 
ajutor în primul rînd acolo unde 
era absolută nevoie. Instructorii 
teritoriali n-au fost antrenați su
ficient pentru sprijinirea acestei 
acțiuni de mare importanță. Ca și 
tn celelalte raioane din regiune, 
ar fi bine să se formeze de în
dată colective de activiști, de pro
pagandiști cu experiență care să a- 
jute concret în primul rînd acele 
cercuri rămase în urmă, iar mem
brii biroului comitetului raional să 
participe la un număr cît mai 
mare de convorbiri recapitulative.

AURELIA POPESCU

tovară- 
raional 
ocupat

Colectivul Uzinei de lire $1 iibre sinteticc-Săvineștl munce
ște cu hărnicie pentru realizarea și depășirea angajamente
lor luate, de a da lire și Iibre de relon de calitate superioară. 
Numai in trimestrul I al anului s-au dat peste plan 6,4 tone 
fibre de relon, și 10.9 tone lire de relon. In fotografie : Opera
toarea Adriana Vatalu, lucrind la mașina care deslăsoară fibre 

de pe bobine.
• Foto; AGERPRES

SCKISORI

PaSMSTE

CONCURSUÎL-SJI
NOSTRU :

Vizita în țara noastră
a vicecancelarului Austriei,

dr. Bruno Pittermann
In călătoria pe care o între

prinde în unele regiuni din 
țara noastră, dr. Bruno Pit
termann, vicecancelarul Aus
triei, împreună cu dr. Paul 
Wetzler, ambasadorul Austriei 
la București, consilieri și con
ducători de întreprinderi in
dustriale din Austria, s-au o- 
prit miercuri la Hunedoara 
unde au vizitat Combinatul si
derurgic.

Oaspetele este însoțit de 
Pompiliu Macovei, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Ștefan Constantinescu, ad
junct al ministrului Industriei 
metalurgice, Mircea Ocheană, 
ambasadorul R. P. Romîne la 
Viena. în gara Hunedoara, vi
cecancelarul Austriei 
salutat de 
președintele Sfatului popular 
regional și de alți reprezen
tanți ai organelor de stat lo
cale.

a fost
Dumitru Dej eu,

La Combinatul siderurgic, 
directorul general, ing. Nico- 
lae Agache, a prezentat pe 
scurt dezvoltarea și perspecti
vele acestui important centru 
al industriei siderurgice, după 
care i-a însoțit pe oaspeți în 
vizita pe care ei au făcut-o la 
uzina cocsochimică, la secția a 
Il-a furnale, la oțelăria nr. 2 
și la noile laminoare.

Vicecancelarul Austriei și 
celelalte persoane care îl în
soțesc s-au interesat înde
aproape de unele aspecte ale 
producției, ale muncii și vieții 
muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor.

Oaspetele s-a întreținut, de 
asemenea, cu specialiști aus
trieci, care se a^lă la combinat 
pentru montarea unor maca
rale.

în amintirea vizitei,

„om mu
dr.

Bruno Pittermann a semnat în 
cartea de aur a combinatului, 
felicitînd colectivul de muncă 
pentru rezultatele obținute și 
urîndu-i succes în activitatea 
de viitor.

Cu același prilej au fost vi
zitate și unele din noile car
tiere ale orașului Hunedoara.

Oaspeții și-au continuat în 
aceeași zi călătoria spre Bra
șov. în gara ei au fost întîm- 
pinați de Ion Mărcuș, pre
ședintele Sfatului popular re
gional, și alte persoane ofi
ciale.

în cursul după-amiezii, vi
cecancelarul Pittermann și 
persoanele care îl însoțesc au 
vizitat monumente istorice ale 
orașului și centrul Brașovului.

Seara, în cinstea vicecance
larului Austriei a fost oferit 
un dineu de către președinte
le Sfatului popular regional 
Brașov.I

I
I
I
I
I
I■
I

? în lungile ■ 
complicate și I 
tiință de-abia |

I

(Agerpres)
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BUCURIA Si

CONSTRUCTORULUI
.1 V îndruma șantierele, vei controla munca pe teren, vei trasa 
® noile construcții, le vei recepționa, vei asigura aprovizionarea cu mate- I riale, vei organiza brigăzile de constructori, vei face proiecte de insta

lații și lumină...
Cam așa sunau primele instrucțiuni pe care le primise, îndată după I absolvirea școlii, tînărul tehnician constructor Sevastel Vîlcan... Și a- 

ceastă activitate trebuie să cuprindă toate cele 36 de gospodării colec
tive ale raionului Fetești. Greu ? Poate... Dar tehnicianul nu și-a pierdut I cumpătul. A început să studieze pe rînd problemele fiecărei construcții 
în parte, să se deplaseze pe șantiere, să cunoască problemele tehnice și 
pe oamenii cu care colabora. Și iată că numai în anul 1963 au fost 

I terminate și date în folosință peste 45 de construcții ieftine și trainice, 
realizate în cea mai mare parte din resurse locale : cărămidă, nisip, 
lemn de salcîm, salcie și plop, piatră, stuf, papură... Față de deviz, s-a 

! economisit 25 la sută din costul construcțiilor, iar nivelul tehnic de 
execuție este bun.

Aproape fiecare din cele 439 construcții zootehnice existente astăzi 
Iîn raion se leagă și de activitatea Iui Sevastel Vîlcan. In cele mai multe 

zile ale săptămînii poți întîlni, pe drumurile din partea locului, șareta 
care-1 transportă pe neobositul tehnician de la un șantier la altul.

Iîn 1964 vor trebui construite încă. 70 de obiective, pentru care tre
buie pregătite din timp materialele, controlate planurile de sistemati
zare, asigurat instructajul brigăzilor de constructori.

g Șareta va goni iarăși, la cele 36 de gospodării colective. Dar ce bucu
rie poate fi mai mare ca aceea de a vedea răsărind mereu noi și noi 

8 clădiri, între zidurile cărora se află și o părticică din propria ta ener- 
| 8»e !••• CONSTANTIN FRÎNCU 

colectivist

Perseverență
In 1958, Vasile R. Ipn, pe atunci în vîrstă de 22 de ani, era muncitor 

necalificat. Lucra cu tragere de inimă, toți erau mulțumiți de el... toți, 
afară de Vasile R. Ion

La subsecția de cuptoare de la U.S.A.S. Năvodari se instalase aparatură 
modernă. în camera de comandă se aprindeau nenumărate beculețe care 
vorbeau, în limbajul lor tainic, despre probleme tehnice din cele mai 
complexe. Ion, muncitorul necalificat, își petrecea tot mai multe ore 
libere, încercînd să lo descifreze misterul.

Dar drumul pînă la aceste beculețe era lung și complicat. Va reuși el, 
cu puținele sale cunoștințe, să-l parcurgă pînă la capăt? Și-s-a hotărî t 
să-l parcurgă. S-a înscris la cursul de calificare, a început să citească

-----•-----

1 din Baia MareLibrăria nr.

situată la

Tinerilor chimiști blocuri din
parterul noilor 
centrul orașului.

Foto : AGERPRES

o temeinică pregătire profesională!
(Urmare din pag. I)

Ing. VULCU MIRON
director — Fabrica de 
produse chimice „Colo- 

rom“-Codlea

vind transportul gazelor, depozi
tarea fluidelor, instalații pentru 
sulfonare, nitrare ș.a. Și în sec
torul tehnologic s-a ținut, în pri
mul rînd, seama de necesitățile 
fiecărui loc de muncă : s-au pre
văzut multe lecții privind în spe
cial tehnologia de fabricație a 
produselor noastre, s-a insistat a- 
supra măsurilor ce trebuie luate 
în cazul unor reacții nedorite.

Noi am lăsat la latitudinea șe
filor de secție și problema ordinei 
în care să se predea anumite teme 
din programa analitică, tot cu 
scopul ca lecțiile să aibă maximum 
de eficacitate asupra procesului de 
producție.

După cum se știe, fabricarea 
intermediarilor și coloranților 
comportă întrebuințarea unei în
tregi game de acizi care acționeză 
diferit asupra metalelor. In mo
mentul în care, din această pri
cină se defectează o tijă sau o 
țeava oarecare trebuie acționat 
foarte rapid, de către însuși ope

ratorul chimist care supraveghează 
instalația respectivă. înainte se 
aștepta intervenția mecanicilor de 
intervenție și nu rare erau cazurile 
cînd se pierdea timp și din această 
pricină se rebutau șarjele. Acum, 
asemenea lucruri nu se mai în
tâmplă. Dimpotrivă, datorită fap
tului că s-au introdus în progra
mele analitice pentru operatorii 
chimiști și lecții de întreținere a 
utilajului, noțiuni de coroziune și 
de combatere a acesteia, au fost 
prevenite unele accidente tehnice, 
s-au obținut unele sporuri de pro
ducție la care nici noi nu ne aș
teptam, (la secția acid H, de pildă, 
planul pe ianuarie a fost depășit 
cu 8oo kg).

In sfîrșit, un ultim aspect asu
pra căruia vreau să mă opresc. Cu 
toate că față de începutul cursu
rilor frecvența s-a îmbunătățit a- 
cum, unii dintre cursanții noștri 
continuă să fie deficitari la acest 
capitol. Noi am luat deja unele 
măsuri. Trebuie însă mai mult 
control din partea conducerii teh- 
nico-administrative, a comisiei pe 
fabrică, trebuie să întărim răspun
derea șefilor de secții, a tehnologi
lor, maiștrilor pentru absențele ce 
se mai semnalează. Organizația 
U.T.M. ne poate ajuta mai mult 
în această privință, și cadrele de 
conducere din secții trebuie să

ceară sprijinul birourilor U.T.M. 
Cei care absentează nu sînt mulți. 
Se poate sta de vorbă cu fiecare și, 
pe baza unor exemple concrete, să 
li se arate tinerilor cît de mult îi 
ajută prezența lor la cursuri și în
sușirea noțiunilor predate, la înde
plinirea sarcinilor de producție și a 
angajamentelor pe care colectivul 
fabricii le-a luat in întrecerea so
cialistă.

Ing. FL. BAGALUT
director — Combinatul 

chimico-metalurgic — 
Baia Mare

Se cere o mai activă propagandă 
din partea bibliotecii tehnice, a 
organizațiilor U.T.M. în jurul căr
ții de specialitate. Trebuie afișat 
în sectoarele de lucru tot ceea ce 
a apărut nou în biblioteca teh
nică. Colectivul care se ocupă cu 
propaganda tehnică (majoritatea 
sînt tineri) nu trebuie să aștepte 
ca tinerii să vină la bibliotecă, ci, 
prin mijloacele pe care le are la 
dispoziție, printr-o colaborare mai 
fructuoasă cu organizația U.T.M., 
să vină mai mult decît pînă acum 
cu documentația tehnică în întîiri- 
pinarea fiecărui tînăr. In legătură 
cu aceasta organizația U. T. M. 
poate să-și aducă o însemnată con

tribuție în sensul îndrumării tine
rilor spre biblioteca tehnica, or
ganizării diferitelor acțiuni cum 
ar fi, de pildă, concursuri „Cine 
știe, cîștigă" etc. Pentru că, tre
buie spus, numărul tinerilor ci
titori este încă mic.

In ultimii ani, cărțile tehnice a- 
părute (cum ar fi, de exemplu, 
„îndrumătorul laborantului chi
mist", „Cartea muncitorului de la 
mașinile de ridicat", „Mica fizică" 
etc.) au fost primite cu bucurie și 
studiate de tinerii noștri muncitori.

Trebuie să arătăm însă că, față 
de numărul mare de cărți apărute 
pentru uzul muncitorilor din dome
niul metalurgiei prelucrătoare, al 
electrotehnicii, industriei lemnului 
etc., în specialitățile de bază ale 
combinatului nostru și în special 
în domeniul metalurgiei neferoase, 
lucrările apărute, cantitativ și ca
litativ, sînt insuficiente.

Astfel, în ultimi.’ 5 ani au apă
rut două manuale care vorbesc 
despre metalurgia metalelor nefe
roase, pentru învățămîntul tehnic. 
Dacă numărul redus de uzine în 
această specialitate a justificat în 
trecut numărul mic de apariții, 
dezvoltarea rapidă a acestor ra
muri industriale, impune o grab
nică .înlăturare a acestor lipsuri, 
prin editarea unor cărți de specia
litate corespunzătoare.

avid cărțile tehnice, să se consulte cu cei mai pricepuți muncitori... 
la fel cum beculețele de la tabloul de comandă se aprind pe rînd, in- 
dicînd faza procesului tehnic, Vasile R. Ion simțea că în mintea sa tot 
mai multe probleme încep să prindă contur și lumină. Acum camera de 
comandă, cu mulțimea ei de butoane, nu-i mai inspira sentimentul de ne
putință, de la început; mișcările operatorului deveneau logice, căpătau 
sens și îi stîrneau tot mai vie dorința de a participa și el la bucuria 
6tăpînirii flăcărilor cuptorului de la distanță.

Astăzi Vasile R. Ion este operator chimist. Pe foaia de observație pen
tru controlul fabricatelor, alături de numele maistrului de tură, se poate 
citi și numele său. Iar pe masa lui de comandă se află drapelul de evi
dențiat în întrecerea socialistă.

A ajuns oare muncitorul necalificat la capătul drumului ? In lungile 
nopți pe care le petrece în fața cărților tehnice, tot mai c r1’- “
voluminoase, el își dă seama limpede că drumul spre știință---------
începe.

IOAN DONICĂ 
corespondent voluntar

Pasiune în muncă j
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Astăzi, dacă întrebi în satul Balaciu, din raionul Urziceni, de Marinică 
Drăghici, locuitorii îți răspund tot cu o întrebare : „Care ? Directorul 
nostru de la căminul cultural ?“

Cu cîțiva ani în urmă, cînd tovarășul Marinică a prehiat conducerea 
căminului, oamenii l-au întâlnit zile de-a rîndul suit pe schele, cot la cot 
cu zidarii și tîmplarii. Apoi s-a ridicat și firma cea nouă. Au apărut și 
miile de cărți beletristice, economice, agrozootehnice...

Toți erau satisfăcuți, în afară de tovarășul Marinică. „Cărțile se co
mandă — spunea el — pe cită vreme cititorii trebuie formați zi de zi, 
prin muncă răbdătoare**... Au început conferințele, ținute de / 
învățători, serile literare, audițiile în comun la radio... Iar luminile — ... 
ferestrele căminului au început să se stingă din ce în ce mai târziu...

Oare asta a fost partea cea mai grea ? Nu, spune tovarășul Marinică. 
Acum trebuia să-i convingi pe tinerii tractoriști și colectiviști, 
pe fetele din sat să se urce pe scena nouă și frumoasă a căminului. A 
trebuit dusă muncă de lămurire în fiecare casă, în fiecare familie. Dar 
iată că a avut loc și primul spectacol al brigăzii artistice un ( 
triumf... Acum spectacolele au loc cu regularitate, iie cu echipa artistică 
locală, fie cu echipele colectivelor învecinate.

A venit și rîndul filmelor artistice sau documentare — multe t 
ele legate de problemele agriculturii socialiste. N.u se putea o comple
tare mai binevenită pentru cursurile agrozootehnice (care se țin în fie
care an), pentru conferințele brigăzilor de popularizare a științei și 
culturii.

Degeaba ai aștepta însă să-l vezi pe acest tînăr de douăzeci și șase 
de ani mulțumit de activitatea lui. Cu zîmbetul său deschis, cuceritor, 
tovarășul Marinică îți va spune și acum, așa cum spune mereu, de cînd 
a preluat conducerea căminului cultural : ,,Ehej, de-abia de-acum începe 
treaba"... Iar dacă astăzi îl cunosc și-l prețuiesc toți oamenii satului, e 
de bună seamă pentru faptul că Marinică pune suflet în lot ceea ce face.

OCTAV MILLEA 
student

Miercuri, în cadrul lucrări
lor Reuniunii Internaționale a 
oamenilor de teatru, găzduită 
de Comitetul național romîn 
pentru I.T.I., aiu continuat dis
cuțiile asupra referatelor pre
zentate. Au luat cuvîntul regi
zorii Moni Ghelerter și Ale
xandru Finți, artista Beate 
Fredanov, regizorul Radu 
Penciulescu, vicepreședinte al 
Consiliului teatrelor din 
C.S.C.A., artistul Gybrgy Ko- 
vâcs.

Studenți ai Institutului de 
artă teatrală și cinematografi
că „I. L. Caragiale“ din Bucu
rești și ai Institutului de tea
tru „Szentgyorgyi Istvân-4 din 
Tg. Mureș au prezentat apoi 
exerciții de improvizație pre
gătite sau indicate de partici
pant.

■Ăr

studenții
miercuri 
a parti-

După amiază au avut loc 
discuții pe marginea exempli
ficării prezentate de 
romîni .

In cursul zilei de 
au mai sosit pentru
cipa la Reuniunea Internațio
nală a oamenilor de teatru, 
noi oaspeți: Mladja Veselino- 
vic, secretai- general al Comi
tetului național iugoslav pen
tru I.T.I., Takis Musenidis, se
cretar general al Comitetului 
național grec pentru I.T.I., 
dr. Lakshmi Nanain Lei, di
rectorul Academiei de teatru 
„Allahabad" din New Delhi.

(Agerpres)
----- •-----

CINE M A T 0 G A F E
TOTUL DESPRE EVA : Re

publica (8,15; 10,45; 13,30;
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 : Carpati (10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 
18,15; 20,30); Grivița
12.15 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; 
val (9,45 ; 12 ; 14,15 ;
18.45 ; 21) ; Modern
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 :
RUDE DE SINGE : 
toi (10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 
20,30); Flacăra (16 '
ÎNDRĂGOSTITUL : 
(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-

SPORT • SPORT

(10; 
Festi- 
16,30 ; 
(9,30 ; 
20,45). 
Capi- 
18,15 ; 

18 ; 20). 
Victoria

LANTHA: Doina 
16 ; 18,15 ; 20,30).
DE LA MIEZUL NOPȚII ; 
URECHILĂ ; PE CUVÎNTUL 
MEU DE PISOI ; CELE 
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 ; 20,15). 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 ;

(11.30 ; 13,45; 
AVENTURA

19; 21). 
NAVĂ ;
15 ; 17 ; 1» , uxv suma 
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 ;
11,45:
20.30) . __________ ____
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).

A DISPĂRUT O 
Dacia (9,30 ; 11; 13 ;
19 ; 21). UN SURÎS 

>A VARĂ : Buzești

12 ; 14,15 ; 16,30
21); Lumina
13,45 ; 15,45 ;
TRAGEDIA

(9.45
18.15 

OPTI-

Selecționata olimpică
a susținut un nou joc de verificare

Peste 12000 de spectatori au 
urmărit miercuri la Sarajevo, 
pe un timp nefavorabil, jocul 
amical de fotbal dintre repre
zentativa orașului și sel. cat. A 
din R. P. Română. Disputat pe 
un teren desfundat din cauza 
ploii și a zăpezii, care a căzut 
aproape tot timpul, întâlnirea 
s-a terminat cu scorul de 4—3 
(3—1) în favoarea gazdelor. 
Chiar de la început, fotbaliștii 
iugoslavi au imprimat un ritm 
rapid jocului. Scorul a fost 
deschis de Ismailovici în minu
tul 8. Gazdele au înscris apoi 
alte două puncte prin Sehovici 
(16’) și Osim (25'). Echipa ro

mână și-a revenit reducînd din 
handicap prin Fior ea Voinea 
(44'). După pauză, fotbaliștii ro
mîni au inițiat o serie de ă- 
tacuri, obținînd egalarea dato
rită golurilor realizate de Sasu 
(55') șj Crăiniceanu (57’). Punc
tul victoriei a fost înscris de 
Osim în minutul 65. In ultima 
parte a întâlnirii, sel. cat. A a 
forțat jocul, fără a putea obține 
egalarea. Fotbaliștii noștri au 
jucat în următoarea formație: 
Mândru (Datcu), Popa, Nun- 
weiller III, Kozka, Greavu 
(Ivan) — Petru Emil, Constan
tin (Georgescu) — Pîrcălab, FI. 
Voinea, Sasu, Crăiniceanu.

PE SCURT
e» Ieri la Atena, în 

meci retur pentru 
preliminariile turneu
lui olimpic de fotbal, 
echipa Greciei a în
vins cu scorul de 4—1 
(1—0) echipa Angliei. 

Primul meci revenise 
cu 2—1 formației An

gliei. în turul următor, 
echipa Greciei va juca 
cu reprezentativa olim
pică a R. S. Ceho
slovace.

• Selecționatele fe
minine de baschet ale 
R. S. Cehoslovace și

R. P. Polone s-au în
tîlnit într-un meci a- 
mical desfășurat în o- 
rașul Zakopane. Vic
toria a revenit sporti
velor cehoslovace cu 
scorul de 71—62 (35— 
28).

Uzina de fibre sintetice Săvinești
Piatra Neamț

Telefon 17 00

Angajează imediat:
— Ingineri proiectant! mecanici pentru piese de 

schimb utilaj chimic ;

— Tehnicieni mecanici utilaj chimic;

— Desenatori tehnici pentru piese de schimb.

Cei interesat! se vor adresa la Serv, personal-lnvă-

tămint U.F.S. Săvinești

Trustul minier „Oltenia” Craiova
Str. Someș nr. 11 — Telefon 1490—1491

Angajează de urgență:
— Ingineri constructori
— Ingineri electromecanici
— Ingineri mineri, secție exploatare
— Economiști
— Tehnicieni electromecanici
Doritorii se vor adresa la Trustul minier „Olte

nia", serviciul personal — învățămînt.



COMPLETĂRI
LA UN ARTICOL

In ziarul nostru de duminică 29 martie, sub titlul 
„Continuați acest articol, relatind despre experien
ța voastră'-, vorbeam pe larg despre activitatea in
teresantă a organizației U.T.M. de Ia Școala pro
fesională a Ministerului Industriei Ușoare din Cluj, 
privind organizarea timpului liber al elevilor. Cu 
acest prilej am adresat organizațiilor U.T.M. din 
școli și elevilor invitația de a continua articolul 
amintit, impărtășindu-ne cea mai bună experiență, 
vorbindu-ne despre formele și metodele folosite în 
activitatea lor, despre cele mai eiicace acțiuni,

care contribuie la dezvoltarea interesului elevilor 
față de Învățătură, la Întărirea disciplinei, la orga
nizarea unei bogate activități artistice și sportive 
In ceasurile de răgaz.

La redacție au sosit primele articole de la secre
tari ai organizațiilor U.T.M. din școli, precum si de 
Ia elevi. Le publicăm în pagina de astăzi, reînnoind 
invitația de a continua aceste articole cu noi su
gestii și propuneri care pot ii larg generalizate In 
cadrul organizațiilor U.T.M. din școli.

0 discuție colectivă 
despre studiul individual
■IU n școală avem., cî- 

I teva zeci de clase,

I fiecare cu viața 
| sa proprie, în 
I funcție de vîrsta, 

III de nivelul de pre
gătire al elevilor.

Acestea hotărăsc în ultimă in
stanță obiectivele muncii or
ganizației U.T.M. respective 
pe o perioadă sau alta.

Iată, de pildă, cum s-a ac
ționat în clasa a Xl-a C reală 
pentru a forma la toți elevii 
deprinderi de a studia indi
vidual. N-a fost nevoie de 
multă vreme ca biroul U.T.M. 
să se convingă că cei care se 
prezentau nepregătiți la 
cursuri erau tocmai acei elevi 
care acasă nu studiau, se ba
zau pe memorizarea cunoștin
țelor comunicate la expunerea 
lecțiilor. Tot ei invocau moti
vele : „n-âm înțeles4', „nu 
reușesc să învăț0, „nu-mi a- 
junge timpul" etc. Și cereau: 
să se creeze grupe de învăță
tură, să se organizeze consul
tații, elevii fruntași să-i aju
te... Nu s-a dat curs acestor 

. „cereri". Dac așa cum se pro
cedează întotdeauna, biroul 
U.T.M. a reflectat asupra a- 
cestor chestiuni, a discutat ce 
măsuri să ia, ce metode să 
folosească pentru a-i ajuta pe 
toți elevii să obțină cele mai 
bune rezultate la învățătură. 
Au ajuns la concluzia că vor 
reuși să realizeze acest lucru 
numai dacă se vor ocupa de 
fiecare elev în parte, ajutîn- 
du-1 să capete deprinderea 
muncii, individuale. Pentru în
ceput, împreună cu tovară
șa dirigintă au făcut vizite a- 
casă. Si ce s-a constatat? li
nii elevi își foloseau timpul 
de după cursuri numai în 
plimbări și distracții; un elev 
motiva că nu învață pentru 
că el nu 6-„tocilar". altul pen
tru că se credea un „rătăcit al 
soartei“dă secția răală. Mo
tive tot atît de „temeinice1* 
mai invocau și alții. Intr-o a- 
dunare generală s-a discutat 
despre „Cum învățăm". Cei 
cai-e aveau experiență au a- 
rătat cum își împart timpul 
de studiu, au argumentat cu 
caietele lor de notițe la zi, li 
toate disciplinele.

Discuțiile despre felul în 
eăre-și organizează elevii 

ț fruntași munca acasă au puf 
-i în valoare o idee importantă: 
!cel mai bun ajutor Ia învăță

tură ți-1 poți acorda tu sin

gur, invățînd sistematic, pre- 
gătindu-te zilnic, folosind ma
nualul și maculatorul, dicțio
narul și atlasul. Chiar și cei 
mai înfocați „apărători" ai 
grupei de întrajutorare au re
cunoscut acest adevăr și s-au 
angajat să-1 respecte. Biroul 
U.T.M. nu s-a mulțumit însă 
numai cu angajamentele, ci a 
controlat apoi dacă lucrul, se 
respectă. Cei mai mulți dintre 
elevi și-au însușit metoda de 
a studia temeinic, de a-și tre- I 
ce într-un caiet curat ce au | 
reținut din manual, folosind | 
și notițele de pe maculator 
luate la expunerea lecției. 
Și-au dat seama că în acest 
fel ideile se ordonează după 
însemnătatea lor, se însușesc 
mai ușor și mai profund. Dar 
nu s-au convins toți. Ștefan 
Grosu — de pildă —- era în 
continuare adeptul învățatu
lui „după ureche". Cum l-au 
convins ? în clasa X-a 
(pentru că problema studiu
lui individual a fost pusă și 
rezolvată în cea mai mare 
parte anul trecut) se învață 
trigonometria care are peste 
200 de formule. Ștefan Grosu 
susținea că ele nu trebuie 
învățate ci deduse. Cu spriji
nul tovarășului profesor de 
matematică, Grosu a fost as
cultat cerîndu-i-se tocmai de
monstrarea unor asemenea 
formule. Bineînțeles că, neîn
sușite, ele n-au putut fi de
monstrate. Faptuj s-a repetat 
de cîteva ori la rînd. Insucce
sul „teoriei" a fost folosit de 
biroul U.T.M. ca un argument 
convingător.

Acum toți elevii . au caiete 
de studiu individual. în caie
tele de romînă poți întîlni — 
alături de lecțiile la zi — re
zumatele unor lecturi particu
lare, în cele de matematică, 
rezolvarea unox- probleme îh 
plus, față de cele cerute/ îfr’ : 
clasă. Caietele de anul trecut ■ 
și de anul acesta le folosesc 
la recapitularea materiei pen
tru examenul de maturitate. 
Dar insistența pe aceăstă linie 
Ie-a creat deprinderea de a 
desfășura o muncă intelectua
lă profundă, independentă, 
lucru pe care-1 vor aprecia și . 
în viitor.

Profesor FLORINEL POPA
Secretarul comitetului U.T.M.

— Școala medie nr. 3 —
Bacău

Răspuns pentru 

fiecare pasiune

■Uj jogata viață cultu-
B ral-educâtivă pe 
J care o trăiesc ele- 
| vii școlii noastre 
n mă îndeamnă să 
il răspund invitației 

redacției de a re
lata experiența pe care o a- 
vem noi în această direcție.

Toți elevii școlii sînt citi
tori pasionați ai literaturii. 
Mărturie stau fișele de la bi
bliotecă : 838 elevi și tot atî- 
ția cititori activi. Pînă în pre
zent numai jumătate sînt pur
tători ai insignei de „Prieten 
al cărții" numărîndu-se prin
tre ei aproape toți elevii cla
selor a Xl-a (150 din 174); cei
lalți vor deveni cu timpul pen
tru că toți sînt înscriși la con
cursul „Iubiți cartea" care a 
fost pe larg .popularizat în 
școală. Cartea oferă or
ganizațiilor U.T.M. pe clase și 
ani de studii posibilitatea or
ganizării unor manifestări 
frumoase, care atrag foarte 
mulți participant. Se fac nu
meroase recenzii, cărțile nou 
apărute sînt popularizate la 
panourile special amenajate 
pe holuri și culuoare, la vitri
na din bibliotecă. în plus 
există o gazetă intitulată 
„Cum se citește o carte" la 
care tovarășii profesori de 
limba romînă și elevii vorbesc 
despre felul în care trebuie 
făcută o lectură profundă. 
Dar iubitorii literaturii acti
vează și în cele 5 cercuri de 
ljmba romînă. Numărul mare 
de cercuri dovedește de la 
sine că desfășurînd o activi
tate interesantă, atrag elevii. 
Membrii cercurilor întocmesc 
referate privind viața și ope
ră unor scriitori, recită și ci
tesc din operele respective, 
pun în scenă fragmente din 
piese etc. Cercul elevilor cla
selor a Xl-a, de pildă, a 
organizat un concurs „Cine 
știe, răspunde" pe tema 
„Patriotismul în opera lui 
Tudor A-rghezi". Membrii 
cercului au invitat toți elevii 
claselor umaniste la această 
frumoasă manifestare și chiar 
dacă oficial au cîștigat repre
zentanții clasei a Xl-a D, în 
realitate au cîștigat toți par
ticipanta, care au petrecut o 
după-amiază frumoasă, tine
rească, în .tovărășia versurilor 
marelui nostru poet.

Alături de carte aș vorbi 
despre pasiunea elevilor noș
tri pentru muzică. Corul, or

chestra de muzică ușoară, 
sextetul vocal, cercul de prie
teni ai muzicii reunesc aproa
pe 300 de elevi. în repertoriul 
corului și al sextetului s-au 
înscris alături de cîntecele 
revoluționare și patriotice, de 
muzica populară și lucrări 
corale din muzica cultă.

Este foarte greu să grupezi 
și să prezinți sintetic preocu
pările multilaterale ale unui 
colectiv așa de numeros ; dar 
și mai greu este să expui fe
lul în care răspund organiza
ția U.T.M. și școala acestor 
preocupări. Pentru că aproape 
zilnic au loc diferite manifes
tări pentru o clasă sau un an 
de studiu, pentru un grup mai 
mare ori mai mic de elevi. 
Avem elevi care se interesea
ză de artele plastice : am in
vitat doi muzeografi care 
le-au vorbit despre școli și 
curente, despre marii noștri 
pictori, am făcut vizite la 
muzeul din oraș și pentru că 
n-am dovedit o singură dată 
să-i cuprindem pe toți ama
torii am făcut-o metodic, pe 
clase. Elevii vor să învețe 
dansurile moderne : am creat 
un cerc de dans la care 
participă 80 de elevi, dar s-a 
dovedit insuficient și de 
aceea mai dăm „lecții" și în 
cadrul reuniunilor care au 
loc la două săptămîni în 
școală. De trei ori pe săptă- 
mînă este deschis clubul șco
lii': se fac vizionări la tele
vizor, audiții, se țin recenzii, 
se joacă șah și tenis de masă. 
Și, evident, elevii merg la 
spectacole de teatru și cine
matograf. N-am cuprins în 
rîndurile de față activitatea 
cercurilor pe materii, de pil
dă, care atrag numeroși elevi, 
nici activitatea brigăzii artis
tice al cărei program inspirat 
din viața școlii se bucură de 
succes

Am vrut să subliniez un lu
cru : cu sprijinul organizației 
U.T.M. elevii pot găsi în 
școală activități pe plac la 
care să răspundă „prezent" 
nu numai ca spectatori ci și 
ca organizatori.

prof. MARIA FINDU 
secretara comitetului U.T.M.
Școala medie nr. 2 Bacău

In laboratorul de științe naturale al Școlii medii din Sinaia. După o „că
lătorie" prin intermediul microscopului, în lumea plantelor, cunoștințele se 

întipăresc mai bine în memorie
Foto : N. STELORIAN

Excursii săptăminale
In școala noastră 

există o tradiție mai 
veche : turismul. Ele
vii propun în fiecare 
an conducerii școlii, 
organizației U.T.M. să 
se organizeze excursii 
în împrejurimile Si
biului sau în diferite 
regiuni ale țării.
Itinerariile sînt 

astfel alese încît să 
ofere elevilor posibi
litatea de a vizita cît 
mai multe regiuni. Ei- 
își aduc aminte cu 
plăcere de excursiile 
organizate la Brașov 
(unde au vizitat Uzi
nele de tractoare, a- 
poi au urcat cu tele
fericul la vîrful Cri
stianul Mare), la Bran 
(unde au vizitat cas
telul), la Curtea de 
Argeș, la Rm. Vîlcea, 
în Munții Făgărașului, 
la ruinele cetății Tâl
maci etc.
In vacanța de primă
vară, care s-a sfîrșit 
de curînd, aproape 300 
de elevi din școala 
noastră au pornit în 
„turul Moldovei". în
soțiți de tovarășii pro
fesori, ei au vizitat 
Bicazul, Piatra Neamț, 
Bacău, Onești, au tre
cut pasul Oituz, Bra
șov, Făgăraș, au admi
rat frumusețile de azi 
ale Moldovei, au vizi
tat marile combinate 
chimice, noile con
strucții, au făcut cu
noștință cu numeroși 
tineri muncitori și in

gineri, au cunoscut 
viața și munca lor.

De asemenea, gru
puri, grupuri de elevi 
și profesori ai școlii, 
bine echipați, cu ruc
sacuri în spate, por
nesc în fiecare sîm- 
bătă după-amiază, în 
drumeții pe serpenti
nele Păltinișului, la 
Rășinari, spre vîrful 
Cindrel.

In toate aceste ex
cursii, pe drum sau cu 
prilejul popasurilor, 
organiză m adevărate 
spectacole : cîntece, 
dansuri, recitări., Iar 
Luminița Bîrleanu.— 
campioană republica
nă la turism — și 
Aurel Cristea (elevi. 
în clasa a Xl-a), pri- 
ccpuți în organizarea 
jocurilor de orientare 
turistică, își antre
nează colegii în vii 
dispute turistice.

Locurile pe care le 
vizităm și oamenii pe 
care îi cunoaștem, a- 
nimația și veselia sînt 
în fiecare excursie în
registrate pe peliculă 
de aparatele fotogra
filor amatori. Expozi-.' 
ția pe care o vom des-. . 
chide la sfîrșitul anu
lui școlar va prezenta 
în imagini activitatea 
turistică a elevilor.-dîn 
școala noastră.

STELIAN 
comAniciu 

secretarul 
comitetului U.T.M.

al Școlii medii 
nr. 3 din Sibiu

Invitație pentru duminică
în grupul nostru școlar în

vață peste 1 500 de elevi. Nu-i 
deloc ușor să răspunzi tuturor 
preferințelor, să organizezi o 
activitate plăcută, educativă, 
care să-i atragă, să-i intereseze 
pe toți. Am adresat, elevilor 
școlii o întrebare : „Ce ați dori 
sa faceți în timpul liber Ei 
au făcut zeci de propuneri in
teresante, mulți oferindu-se să 
participe la realizarea unora 
sau altora din acțiuni.

Aceste propuneri au folosit 
comitetului U.T.M. la alcătuirea 
unui plan care cuprinde nu
meroase acțiuni pentru ceasu
rile libere ale elevilor. M-am 
gîndit însă să vă scriu numai 
despre una din aceste acțiuni. 
Am să vă relatez . cum. orga
nizăm noi duminicile cînd ele
vii au mai mult timp liber.

Despre flecare din punctele 
acestui program se poate vorbi 
foarte mult. „In curînd, ăbsol-

Fiecare clasă - 
un colectiv 

artistic
întreg colectivul școlii, ele

vii și profesorii urmăresc evo
luția artiștilor din anul I A. 
După prezentarea ‘.piesei „Sub 
mărul sălbatic", pe scenă a a- 
părut brigada artistică de agi
tație. Se spun cuvinte de lau
dă pentru elevii fruntași ai cla
sei, dar nu lipsesc nici înțepă
turile la adresa unora care mai 
întîrzie la ore, sau „uită" să-și 
facă totdeauna temele. Au mai 
urmat recitări, o suită de cîn
tece populare executate la flu
ier, cît și de soliștii vocali.

Rînd pe rînd au intrat apoi în 
concurs „artiștii" anului I B, 
ai anului II A, și ai celorlalte 
clase. La concursul cultural- 
artistic al școlii, toate colecti
vele s'au prezentat cu programe 
bogate. Fiecare clasă a avut 
brigadă artistică de agitație, o 
piesă de teatru, soliști, instru
mentiști și recitatori. Elevii ci
nului IIIC, veteranii activității 
artistice din școală, au cîștigat 
locul 1. Nu e mai puțin adevă
rat însă că și celelalte colectr 
ve au contribuit Ia succesul 
concursului artistic.

STERICĂ DICU
anul III C — Centrul școlar 
al Ministerului Economiei 

Forestiere-Caransebeș

venți" — discuția organizată 
pentru elevii anului III, a fost 
un prilej pentru ca viitorii ab
solvenți să se sfătuiască cum 
să-și folosească ultimele săp
tămîni din viața de școală. Ele
vii fruntași care au luat cuvîn- 
tul au oferit colegilor lor metode 
bune de studiu, de însușire a 
meseriei.. Și cît de antrenant a 
fost concursul „Cine știe mese
rie, răspunde", care a urmat 
apoi. S-au întrecut viitorii oțe- 
lari ai Hunedoarei și ai Combi
natului din Galați. „Hunedore- 
nii" au avut „avantajul terenu
lui", dar și colegii lor s-au do
vedit tot atît de bine pregătiți. 
Premiile au fost împărțite în 
mod egal.

La acțiunea de muncă patrio
tică au participat peste 800 de 
elevi. în acea zi, cantitatea de 
fier pe care elevii noștri au 
trimis-o pînă acum oțelăriilor, 
a sporit cu peste 10 tone.

In urma examenului public 
susținut de participanți la con
cursul ,,Iubiți cartea", desfășu
rat în această duminică, încă 
39 de elevi au obținut insigna 
de „Prieten al cărții' ; la film, 
Ca și la piesa de teatru au fast 
prezenți mai mult de 500 de 
elevi, iar de la reuniune n-a 
lipsit nimeni. Organizatorii a- 
cesteia, elevii din anul III E 
zidari-șamotori, au reușit s-o 
Iacă pe cît de atrăgătoare pe 
atît de instructivă.

Brigada artistică de agitație, 
prin programul prezentat, i-a 
purtat pe elevi într-o „călătorie 
pe harta țării". Au plecat din 
Hunedoara și, după scurte 
popasuri la Petroșani, Cra
iova, București, Galați, O- 
nești, Brașov etc., unde 
au cunoscut importante reali
zări ale regimului democrat- 
popular, s-au întors din nou la

Hunedoara. S-au oprit la grupul 
școlar C.S.H., să vadă cum 
muncesc elevii pentru a de
veni muncitori cît mai bine 
pregătiți. Cele cîteva ore de 
dans care au urmat au avut -un 
farmec sporit, datorită jocurilor 
distractive, numeroaselor între
ceri pentru „cel mai bun dan
sator", a concursurilor de cîri- 
tece, de recitări.

A fost o zi bogată. Succesul 
acțiunilor a fost asigurat, de 
faptul că, antrenind la realiza
rea lor un număr mare de 
elevi (pentru fiecare punct din 
programul duminicii cultural- 
educative au fost alcătuite co
lective de organizare) ele au 
trezit interesul* curiozitatea lor.

ION ADAM
secretarul comitetului U.T.M. 

ai crupului școlar al 
Combinatului siderurgic 

din Hunedoara

După orele de școală, după ce ți-ai pregătit lecțiile pentru a doua zi, o partidă de șah • 
binevenită. în fotografie î imagine des întîlnită Ia clubul Scolii profesionale de petrol-chimie 

din Cîmpina
Foto: N. STELORIAN

Carnet școlar

Patru păreri din care pot fi trase mai multe învățăminte
Școala medie nr. 13 „Mihai 

Viteazul din Capitală... Orele 
s-au terminat. în școală însă, 
activitatea continuă. La ședin
țele cercurilor, în sălile de 
repetiții, pe terenurile de 
sport, pretutindeni întîlnim 
foarte mulți elevi. Organizația 
U.T.M. din școală are o boga
tă experiență în domeniul 
muncii politico-educative, în 
organizarea acțiunilor cultu- 
ral-artistice și sportive. Am 
întreprins o anchetă în rîndul 
elevilor pentru a vedea în ce 
măsură aceste acțiuni — prin 
conținutul și felul în care sînt 
organizate — răspund pasiu
nilor, dorințelor lor.

Toți și-au exprimat mulțu
mirea că în școala lor se des
fășoară o bogată activitate, că 
organizația U.T.M. în colabo
rare cu tovarășii profesori or
ganizează pentru ei acțiuni in
teresante, pe gustul lor. Dar 
elevii doresc ca această activi
tate să fie și mai interesantă, 
să răspundă și mai mult pre
ferințelor și pășunilor lo? 
Iată ce ne-au răspuns patru 
dintre elevii cu care am stat 
de vorbă.

POPESCU RODICA
(clasa a X-a A):

„Toți elevii vor 
să învețe să cinte"

La noi în școală se învață 
cîntece de masă, cîntece popu
lare, cîntece de muzică ușoa
ră. Acesta este însă numai un 
privilegiu al coriștilor. E 
drept că avem coruri pe ani 
de studiu, dar acestea nu pot 
cuprinde decît o mică parte 
din elevii școlii. Ar fi bine ca 
în acțiunea de învățare a cîn- 
tecelor să fie cuprinși toți e- 
levii. Ce bine ar fi dacă în 
școală s-ar iniția o zi a cîn- 
tecului în care, pe clase, toți 
elevii să învețe să cînte.

semenea întreceri și între ele
vii claselor a VIII-a — la bas
chet, volei, handbal etc. Dar 
la toate participă numai echi
pele băieților. De ce noi, fe
tele, să fim numai specta
toare ? (foto nr 1)

doxu, sau... oricare dintre pia
niștii buni din școală. Avem 
doar atîția...

SĂNDULESCU ADRIANA 
(clasa a VIII-a J) '■

„Și fetele vor să 
facă sport"

Cît de pasionante sînt în
trecerile sportive. La noi în 
școală se organizează multe a-

SĂVESCU AIDA 
(clasa a XI-a A):

„Pe scenă sînt 
locuri libere"

Mă număr printre prietenii 
muzicii — asemenea multor 
colegi de-ai mei. Activitatea 
muzicală bogată care se desfă
șoară în școala noastră — 
concerte, audiții, spectacole, 
etc. — mă atrage îndeosebi. 
M-a bucurat faptul că de cu
rînd a luat ființă în școală o 
orchestră formată din 30 de e- 
levi. Aș dori, la fel ca ceilalți 
soliști, s-o vedem mai des pe 
scenă. Și încă ceva... De cîte 
ori interpretez muzică clasică 
sînt acompaniată la pian de 
persoane din afara școlii. Do
rința mea este însă ca pe a- 
cest scaun (foto nr 2) să ia 
loc colega mea Nora Orto-

MIHALACHE 
ALEXANDRINA 
(clasa a X-a C): 

„Activitatea 
cercului plastic 

poate deveni mai 
interesantă

în cercul de artă plastică 
din școala noastră sîntem în
scriși peste 100 de elevi. Ac
tivitatea din acest cerc ne o- 
feră posibilitatea să ne culti
văm și să ne dezvoltăm pasiu
nea pentru pictură, sculptură, 
grafică.

De la un timp, însă, intere
sul față de cercul de artă 
plastică a început să scadă, 
iar numărul celor care acti
văm cu regularitate s-a redus. 
Un motiv s-ar putea să fie 
faptul că ședințele cercului nu

sînt planificate prea judicios, 
în concordanță cu orarul și cu 
timpul de pregătire a lecții
lor. Dar cauzele principale 
sînt altele : se face puțină 
popularizare activității din 
cerc ; lucrările pe care le rea
lizăm — multe din ele reu
șite — stau închise în dulap, 
deși cu ele s-ar putea orga
niza, periodic, mici expoziții 
în cadrul școlii. Am dori, de 
asemenea, o tematică mai va
riată, mai plină de fantezie. 
De ce să lucrăm numai în 
sală, să desenăm numai mu
laje ? Am dori ca, alături de 
desenul după mulaje, care ne 
este foarte folositor, să dese
năm și după natură, să ieșim 
în aer liber, în parcuri, pe 
șantiere.

★

Aceste răspunsuri constituie 
de fapt o sugestie pentru co
mitetele U.T.M. de a studia 
îndeaproape cerințele elevilor, 
de a organiza acele acțiuni 
care sînt îndrăgite de elevi și 
care au un bogat conținut 
educativ.

Program nou
La Școala tehnică horticolă 

din Iernut, raionul Luduș, acti
vitatea cultural-artistică are o 
bogată tradiție. Cea mai mare 
popularitate și-a cîștigat-o for
mația de cîntece și dansuri. In 
prezent, această formație pre
gătește un nou program, care 
va cuprinde dansuri populare, 
dansuri cu temă, melodii de 
muzică ușoară și populară, sce
nete. (LAUREAN BĂLDEAN, 
elev).

Pe scena celui mai vechi 
teatru din (ară

Pe scena acestei clădiri mo
deste din Oravița s-au prezen
tat, în decurs de 147 de ani, nu
meroase comori ale culturii și 
artei romîneșli. Pe aici a tre
cut mai întîi trupa lui M. Pas- 
caly, care-1 avea ca sufleur pe 
Eminescu, aici a interpretat Ma
tei Millo unele din rolurile sale, 
a cîntat Traian Grozăvescu, au 
concertat Ciprian Porumbescu 
și George Enescu.

Și iată că zilele trecute pe 
aceeași scenă au urcat cei mai 
tineri artiști: elevii Școlii me
dii din localitate. Corul și or
chestra, dansurile populare și 
baletul au fost puncte din pro
gram îndelung aplaudate. Spec
tacolul s-a încheiat cu o reu
șită scenetă, evocînd momente

din trecutul acestui oraș cu o 
bogată tradiție culturală. (A- 
DRIAN IZVERNARIU, elev).

O inițiativă
La propunerea organizației 

U.T.M., elevii Centrului școlar 
agricol nr. 1 din Roman au luat 
inițiativa de a confecționa sin

guri materialul didactic necesar 
predării lecțiilor la obiectele de 
specialitate. Numai elevii anu
lui II horticultură au executat 
peste 25 de planșe. Pînă la slir- 
șițul anului vor fi executate 
alte numeroase planșe, mulaje, 
aparate. (ION BANCU, elev).

Noul cerc de muzică
La Școala medie din Lehliu a 

luat ființă un cerc de muzică. 
Scopul lui: inițierea în inter

pretarea cîntecelor la diferite 
instrumente. 50 de mandoline și 
chitare au constituit prima zes
tre a cercului. Pasionați și sîr- 
guincioși, elevii s-au deprins 
cu mînuirea instrumentelor. Cei 
mai talentați se dovedesc a fi 
Roman Elena, Dragnea Angela, 
Scuiaru Ion, Chișcă Ion și alții.

Nu peste multă vreme, noua 
orchestră de coarde a școlii va 
apare pe scenă. (ILIE CHIVU- 
LESCU, elev).

Expoziție de artă plastică

De curînd, la Școala medie 
din Fierbinți, regiunea Bucu
rești, a fost organizată o inte
resantă expoziție cu lucrări ale 
elevilor de la cercul de artă 
plastică. Au fost expuse planșe 
și caiete de schițe, desene de
corative, lucrări în acuarelă, 
inspirate din viața cotidiană a 
elevilor, lucrări de desen teh
nic. Vizitatorii au mai admirat 
și lucrări de caligrafie, scriere 
cursivă, rondă etc. Reușite de
sene aparțin elevilor Ecalerina 
Tunase din tlasa a VIII-a A, 
Constantin Pleșcar și Elena Tă- 
nase din clasa a IX-a.

Aprecierile pozitive ale vizi
tatorilor, înscrise în cartea de 
impresii a expoziției, constituie 
un imbold pentru tinerii dese
natori de la Școala medie din 
Fierbinți. (GHEORGHE 
GHEORGHIU , profesor).



Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către amhsadortd II. P. Romine 

în Islanda

LA GENEVA

Conferința O. N. U.
pentru comerț și dezvoltare

GENEVA 8 De la trimisul 
special Agerpres, N. Puicea: 

în ședința de miercuri di
mineața a Conferinței Națiu
nilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare au fost ascultate cu- 
vîntările reprezentanților Al
geriei, Laosului, precum și a 
președintelui Băncii interame- 
ricane de dezvoltare.

După-amiază, dezbaterile ge
nerale au. început cu expune
rea secretarului executiv al 
Asociației latino-americane a 
liberului schimb, Alberto Sola.

Al doilea vorbitor, reprezen
tantul Africii de Sud, și-a ros
tit cuvîntarea în fața unei săli 
aproape goală.

Au luat apoi cuvîntul, în 
prezența delegaților, reprezen
tanții Federației Sindicale 
Mondiale, Arabiei Saudite, 
R.S.S. Bieloruse, Siriei, Suda
nului și G.A.T.T.-ului.

După ultimul vorbitor a luat 
cuvîntul președintele conferin
ței, Kaissuny, care a declarat 
încheiate discuțiile generale. 
Pînă în prezent, au vorbit 119 
reprezentanți. Ședința din 8 
aprilie a marcat sfîrșitul pri
mei etape a conferinței. După 
ce a mulțumit șefilor de state 
care au adresat mesaje tuturor 
miniștrilor, șefilor de delegații 
și secretarului general al con
ferinței, Prebish, Kaissuny a 
spus: din dezbaterile generale 
se degajă două aspecte care 
pot fi considerate d'e bun au
gur. In primul rînd, au fost 
făcute declarații constructive, 
pline de conținut, care indică 
existența unui teren destul de 
vast de înțelegere; a reieșit, de 
asemenea, interesul ca lucră
rile conferinței să se concen
treze pe problemele esențiale.

Așa cum s-a convenit ante
rior, după dezbaterile în comi
sii, miniștrii vor reveni la sfîr
șitul lunii mai, pentru a lua 
hotărîri oficiale.

★
Ca document al conferinței a 

fost difuzată o declarație a 
guvernului R.D.G. în care se 
subliniază că „guvernul Repu
blicii Democrate Germane cere 
ca la Conferința O.N.U. pen
tru comerț și dezvoltare să fie 
tratate în mod' egal cele două 
state germane”.

★
în cadrul dezbaterilor gene

rale din Comisia nr. 1, care se 
ocupă de „Problemele inter
naționale privind produsele de 
bază", au luat cuvîntul, la 8 
aprilie, reprezentanții Tunisiei, 
Olandei, R.A.U., R.P. Romîne, 
R.P. Ungare, Camerunului și 
alții.

Grigore Bîrgăoanu, membru 
al delegației R.P. R’omîhe, a 
arătat, printre altele, că evo
luția comerțului internațional 
cu produse de bază în perioa
da postbelică a ridicat proble
me deosebit de importante 
pentru țările în curs de dez
voltare. Creșterea lentă a ce
rerii la materii prime, scăde
rea ponderii țărilor în curs 
de dezvoltare în comerțul 
mondial, tendința de scăderea 
prețurilor la materii prime 
în comparație cu prețurile la

imposibili-produsele finite și 
tatea pentru țările în curs de 
dezvoltare de a finanța necesi
tățile lor crescînde de impor
turi de produse finite pe sea
ma exportului de materii pri
me, reprezintă concluzii in
contestabile asupra comerțului 
cu prod'use de bază în perioa
da postbelică, concluzii la ela
borarea cărora au participat 
cei mai competenți experți ai 
Organizației Națiunilor Unite.

Declarîndu-se de acord cu 
principalele trăsături caracte- 
ristice ale comerțului cu ma
terii prime în perioada post
belică, a spus vorbitorul, dele
gația romînă sprijină în ace
lași timp adoptarea unor mă
suri eficace în vederea înlătu
rării fenomenelor negative 
care se manifestă în prezent 
în comerțul internațional.

După ce a reamintit propu
nerile șefului delegației romî
ne privind importanța acordu
rilor comerciale de lungă du
rată pentru stabilizarea co
merțului cu produse de bază 
și a livrărilor pe credit d'e

© Cuvintările
reprezentanților 
R. P. Române
în Comisiile
nr. 1 și nr. 2

echipamente industriale, ram
bursabil prin cote-părți din 
producția obținută, Grigore 
Bîrgăoanu a subliniat oportu
nitatea lor pentru stabilizarea 
piețelor și a prețurilor la pro
dusele de bază. în încheiere, 
reprezentantul romîn a decla
rat: Delegația romînă susține 
propunerile îndreptate spre 
îmbunătățirea situației țărilor 
în curs de dezvoltare care sînt 
lipsite de o parte din venit ca 
urmare a înrăutățirii raportu
lui dintre prețurile produse
lor primare și prețurile pro
duselor finite.

După părerea delegației iro- 
mîne, de finanțarea compen
satorie trebuie să beneficieze 
toate țările în curs de dezvol
tare, indiferent de zona clima
terică în care sînt situate, 
pentru toate produsele de 
bază ale căror prețuri înregis
trează fluctuații defavorabile, 
în ceea ce privește sumele 
provenite din compensarea fi-

nanciară, acestea trebuie acor
date nu producătorilor de 
produse de bază, ci statelor 
care au suportat pierderi, pen
tru a le folosi în scopul dez
voltării economice.

★
La dezbaterile generale din 

Comisia nr. 2 (Comerțul cu 
produse manufacturate și se
mifinite) a Conferinței Națiu
nilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare, au luat cuvîntul 
reprezentanții Guineei, Iugo
slaviei, Spaniei, Ceylonului, 
R.P. Romîne și Iranului.

Reprezentantul romîn, Ion 
Urda, d'upă ce a arătat, între 
altele, că s-au făcut o serie de 
propuneri interesante care me
rită să fie analizate cu aten
ție, a declarat că delegația ro
mînă va fi de acord cu propu
nerile și măsurile de natura să 
sprijine accelerarea dezvoltării 
și progresului social-economic 
al țărilor în curs de dezvol
tare.

Pentru a contribui efectiv la 
o mai bună punere în valoare 
a bogățiilor țărilor în curs de 
dezvoltare, cit și la creșterea 
exporturilor lor de produse 
manufacturate și semifinite, 
delegația romînă consideră că 
este necesar să se adopte unele 
măsuri concrete cu privire la:

— Lărgirea d'ebușeelor în 
țările dezvoltate pentru pro
dusele manufacturate și semi
finite provenite din țările în 
curs de dezvoltare.

— Acordarea de preferințe 
de către țările dezvoltate la 
produsele manufacturate și 
semifinite, exportate de către 
țările în curs de dezvoltare.

— Eliminarea sau reducerea 
tarifelor vamale și lichidarea 
diferitelor forme d'e discrimi
nări și restricții practicate în 
detrimentul țărilor în curs de 
dezvoltare.

Delegația romînă, a spus 
vorbitorul, sprijină adoptarea 
acestor măsuri, deoarece țara 
noastră se lovește ea însăși de 
aceleași piedici în exporturile 
de produse manufacturate și 
semifinite.

Constatăm cu satisfacție, a 
spus în încheiere reprezentan
tul romîn, că unele delegații, 
în cadrul declarațiilor făcute 
în comisie, au sprijinit propu
nerile R. P. Romîne privind 
importanța acordurilor comer
ciale pe termen lung și livră
rile de echipament industrial 
pe credit rambursabil prin 
cote-părți din producția obți- 

• nută. Sperăm că acestea se 
vor bucura în continuare de 
atenția delegațiilor.

în Brazilia
• Arestările continuă in întreaga tară
& A fost semnată legea extraordinară pentru ale

gerea imediată a noului președinte și vicepreșe
dinte al republicii

BRASILIA 8 (Agerpres). — 
Congresul brazilian a adoptat 
marți seara proiectul de lege care 
reglementează alegerea președinte
lui și vicepreședintelui republicii 
într-un termen mai scurt decît 
cele 30 de zile prevăzute pînă a- 
cum de constituție.

între timp, în întreaga țară 
continuă arestările în rîndurile 
sprijinitorilor fostului președinte 
Goulart și a membrilor sindicate
lor. Agenția Prensa Latina rela
tează că numai în orașul Rio de 
Janeiro au fost arestate pînă acum 
peste 3 000 de persoane, iar la 
Belo Horizonte — 1000 de per
soane. Sediile Confederației Gene
rale a Oamenilor Muncii din Bra
zilia, Confederației Naționale a 
Muncitorilor din Industrie și altor 
organizații sindicale au fost închi
se din ordinul armatei. Autorită
țile refuză să indice orice infor
mații în legătură cu soarta celor 
arestați, despre care se știe numai 
că au fost transferați în diferite 
regiuni izolate ale țării. După cum 
scrie corespondentul din Rio de 
Janeiro al ziarului Uruguayan „El 
Pais“, colonelul de aviație Alcan
tara Monteiro, prieten personal al 
președintelui Goulart, a fost asa
sinat. De asemenea, ziarul rela
tează că 12 deputați federali au 
fost arestați, încălcîndu-se imuni
tatea parlamentară. Brazilieni so
siți în ultimele zile la Montevi
deo au declarat că numeroase per
soane s-au refugiat la ambasade
le Mexicului, Uruguayului și altor 
țări latino-americane.

BRASILIA 8 (Agerpres). — 
La Brasilia s-a anunțat 
Congresul național se

că 
va în-

truni vineri pentru alegerea 
noului președinte și vicepre
ședintelui republicii. Pre
ședintele interimar, Ranieri 
Mazzilli, a semnat legea ex
traordinară prevăzînd alege
rea imediată de către Congres 
a celor doi înalți demnitari.

Conducerea partidului so
cial-democrat, care dispune de 
majoritatea în Congres, s-a 
pronunțat pentru sprijinirea 
candidaturii generalului Caste
lo Branco.

Agenția France Presse rela
tează că poliția din statul 
Guanabara a efectuat peste 
900 de percheziții, printre 
altele și la proprietatea pre
ședintelui demis, Joao Gou
lart, situată la Acarepagua, la 
sud de Rio de Janeiro. Mini
strul brazilian al marinei, a- 
miralul Augusto Rademaker, 
a exclus din flota militară 23 
de mateloți și subofițeri. Pe 
de altă parte, un comunicat 
al amiralului Campos de Ar- 
raripe Macedo, comandant de 
escadră, anunță că pachebotul 
„Princesa Isabel", care se gă
sește în prezent în golful 
Guanabara, a fost transformat 
în „navă penitenciar".

A fost ridicat controlul in
stituit asupra informațiilor 
destinate străinătății. Ofițerii 
delegați de consiliul național 
al telecomunicațiilor pe lîngă 
agențiile de presă și compani
ile telegrafice rămîn totuși la 
posturile lor pentru a supra
veghea difuzarea informațiilor 
provenind din străinătate și a- 
dresate presei din Brazilia.

MONTEVIDEO 8 (Agerpres). 
— După cum transmite agen
ția France 'Presse, guvernul 
Uruguayan s-a întrunit marți 
seara pentru a examina situa
ția din Brazilia. într-un co
municat dat publicității se a- 
rată că Uruguayul nu va re
cunoaște deocamdată noul gu
vern brazilian.

l/îzita delegației

sovietice

in R. P. Ungară

americane

(Agerpres). — 
agenția M.T.I.

I^AT
Lansarea unei 

capsule cosmice

Iată o imagine din timpul re
centelor evenimente din Brazi
lia. Tancuri 
zile orașului

c
u
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pe una din stră- j 
Rio de Janeiro, j

REYKJAVIK 8 (Agerpres). — 
La 7 aprilie, președintele Repu
blicii Islanda, dr. Asgeir As- 
geirsson, l-a primit la reședin
ța sa din Bessastadir, pe Ale
xandru Lăzăreanu, care și-a 
prezentat scrisorile de acredi
tare în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar 
al R. P. Romîne în Islanda.

Ambasadorul romîn a trans
mis din partea președintelui 
Consiliului de Stat al R. P. Ro
mîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
urări de pace și prosperitate 
harnicului popor islandez și 
urări de sănătate și fericire 
personală președintelui 
dei.

Dr. Asgeir Asgeirsson 
țumit călduros și, la 
său, a rugat pe ambasadorul 
romîn să transmită salutul său

Islan-

a mul- 
rîndul

cordial și urări de sănătate 
pentru președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne și de 
prosperitate și progres pentru 
poporul romîn.

La ceremonia depunerii scri
sorilor de acreditare au luat 
parte Gudmundur Gudmund
sson, ministrul afacerilor ex
terne al Islandei, și Porleifur 
Thorlacius, director în Minis
terul Afacerilor Externe al Is
landei. Din partea romînă a a- 
sistat Teodor Dițulescu, secre
tar de ambasadă.

După depunerea scrisorilor 
de acreditare, președintele Is
landei a avut o convorbire 
cordială cu ambasadorul ro
mîn. A asistat Gudmundur 
Gudmundsson, ministrul afa
cerilor externe.

PROBLEMA CIPRIOTA
• Guvernul Ciprului se va adresa Consiliului de 

Securitate dacă Turcia va continua să refuze 
retragerea contingentului său din insulă

9 Președintele Makarios 1 ' ~ “
în Grecia

NICOSIA 8 (Agerpres). — 
într-un interviu acordat A- 
genției de informații cipriote, 
președintele Makarios a decla
rat că dacă Turcia va conti
nua să refuze retragerea con
tingentului său din Cipru, 
compus din 650 de soldați și 
ofițeri, guvernul Ciprului se

TEHERAN. — însărcinatul cu afaceri a.i. 
al R. P. Romîne în Iran, Ion Dumbravă, a 
făcut o vizită rectorului Universității din Te
heran, dr. Djahanshah Salch, căruia i-a pre
dat din partea bibliotecii Academiei R.P.R., 
volume cuprînzînd monografii și alte lucrări 
științifice publicate de Academia R.P.R.

COPENHAGA. — Organizațiile de tineret din Da
nemarca au inițiat la Copenhaga o demonstrație de 
protest împotriva discriminării la care sînt supuși 
tinerii din Groenlanda, în ce privește retribuirea 
muncii. Demonstranții au străbătut străzile principale 
ale orașului purtînd pancarte, cu inscripția : „Obli
gații egale, drepturi egale l", „La muncă egală, sa
lariu egal

TOKIO. — în urma convorbirilor purtate de pri
mul ministru francez G. Pompidou și de ministrul 
de externe, Couve de Murville, la Tokio a fost dat 
publicității un comunicat comun, în care se arată că 
au fost trecute în revistă diverse aspecte ale con
juncturii internaționale, în special situația din Asia 
de Sud-Vest, poziția față de China, problemele eu
ropene și relațiile dintre Răsărit și Apus.

PEKIN. — După cum anunță agenția China Nouă, 
la 8 aprilie a fost dat publicității la Pekin, comuni
catul comun chino-Iaoțian, cu prilejul vizitei făcute 
în R. P. Chineză de delegația guvernului provizoriu 
de coaliție al Laosului, în frunte cu primul ministru 
Siivanna Fumma.

în timpul viztiei Liu Șao-ți, președintele R. P. 
Chineze, a primit pe membrii delegației și a avut 
cu ei convorbiri prietenești. Premierul Ciu En-lai și 
primul ministru Suvanna Fumma, au avut un schimb 
de vederi asupra situației actuale din Laos, a dez
voltării relațiilor de prietenie dintre China și Laos 
și asupra altor probleme de interes comun. Cei doi 
oameni de stat au fost de acord că 
zarea păcii, independenței și neutrali
tății Laosului, calea cea mai justă 
constă în aplicarea strictă și efectivă 
a acordurilor de la Geneva din 1962 
și înfăptuirea programului politic al 
guvernului laoțian.

Cele două părți au afirmat că vor 
continua să mențină și să întărească 
relațiile de prietenie și bunăvecină- 
tate dintre cele două țări pe baza ce
lor cinci principii ale 
pașnice.

pentru reali-

coexistenței

ADDIS ABEBA. i—Ministrul apărării 
anunțat că în conformitate cu acordul _ ___
turn în zona de frontieră dintre Somalia și Etiopia 
s-a încheiat retragerea trupelor celor două țări.

Comisia mixtă somalezo-etiopiană, formată din 
observatori militari și civili, care, după cum se știe, 
urmează să supravegheze zona demilitarizată de-a 
lungul frontierei, s-a întîlnit, Ia 7 aprilie, pentru 
prima oară, la postul de frontieră Forter din regiu
nea Ogaden.

al Etiopiei a 
de la Khar-

pleacă vineri in vizită,

va adresa Consiliului de Secu
ritate.

Președintele Makarios a re
levat, totodată, că nu va su
pune hotărîrea sa de abrogare 
a tratatului de alianță dintre 
Turcia, Grecia și Cipru apro
bării conducătorilor ciprioților 
turci din insulă.

NICOSIA 8 (Agerpres). — 
La Nicosia, s-a anunțat marți 
seara că președintele Repu
blicii Cipru, Makarios, va ple
ca vineri la Atena pentru a 
avea o serie de discuții cu re
prezentanții guvernului grec 
asupra problemelor politice 
din Cipru.

Corespondentul din Nicosia 
al agenției France Presse re
latează că scopul vizitei pre
ședintelui Makarios în Grecia 
este de a pune de acord îm
preună cu guvernul grec o se
rie de probleme politice co
mune.

Makarios va fi însoțit de 
ministrul afacerilor externe, 
Spyros Kyprianu, care urmea
ză să sosească în capitala 
Greciei joi după-amiază. Pre
ședintele Ciprului va rămîne 
în Grecia două zile.

La Nicosia s-a anunțat, de 
asemenea, că președintele Ma
karios l-a numit marți pe mi
nistrul de interne, Polykar- 
pos Georgadjis, ministru in
terimar al apărării. Pînă în 
prezent acest post fusese de
ținut de Osman Orek de ori
gină turcă.

BUDAPESTA 8
După cum anunță _______
Ia 8 aprilie au luat sfîrșit trata
tivele dintre delegația de partid 
și guvernamentală a Uniunii So
vietice, în frunte cu N. S. Hruș- 
ciov și delegația de partid și gu
vernamentală a R.P. Ungare, în 
frunte cu Janos Kadar.

In cadrul tratativelor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
prietenie tovărășească și frățească, 
între delegațiile de partid și gu
vernamentale ale celor două țări 
a awit loc un schimb de păreri 
în problemele activității partide
lor și guvernelor lor, dezvoltării 
multilaterale continue a colaboră
rii între U.R.S.S. și R.P. Ungară, 
precum și în problemele actuale 
ale situației internaționale.

Cele două delegații au făcut un 
schimb de păreri în problemele 
consolidării sistemului mondial 
socialist, întăririi unității mișcării 
comuniste mondiale pe baza prin
cipiilor marxist-leniniste și în 
problemele luptei revoluționare a 
clasei muncitoare, mișcării de eli
berare națională, luptei pentru 
pace și triumful ideilor socialis
mului și comunismului.

Tratativele au confirmat din 
nou deplina identitate de vederi 
în toate problemele discutate.

La 8 aprilie N. S. Hrușciov și 
membrii delegației de partid și 
guvernamentale sovietice, împreu
nă cu Janos Kadar, au vizitat 
uzina de aparate optice „M.O.M." 
din Budapesta, La’ uzină a avut 
loc un miting, la care au luat cu
vîntul Janos Kadar și N. S. Hruș
ciov.

In Alger, capitala Algeriei, a avut loc recent o mare demonstrație, la care au participat 
mii de locuitori, în sprijinul continuării campaniei de națio nalizare. In fotografie —> un 

aspect de la această demonstrație.

DE TOATE
Consîătuire științiiică 

la Dubna
geometriei universului (teoria 
spațiului și timpului).

» Mon onas nnMB «hbbb oran
cînd primul orator a luat 'cuvîn
tul, mieunatul a reînceput cu și 
mai multă putere. Președintele. Ca
merei deputaților a hotărît atunci 
să suspende ședința și să se reia 
vînătoarea împotriva animalului. 
Nu a fost nevoie de eforturi prea 
mari, întrucît pisica a ieșit din 
ascunzătoarea ei și s-a îndreptat 
liniștită spre ieșire.

CAPE KENNEDY 8 (Agerpres). 
— La 8 aprilie a fost lansată de 
la Cape Kennedy o rachetă de tip 
„Titan-2" purtătoare a unei cap
sule goale de două locuri „Ge
mini". Capsula, împreună cu a 
doua treaptă a rachetei, de care 
nu s-a separat, s-a plasat pe o or
bită terestră cu un apogeu de 304 
km și un perigeu de 120 km. 
Capsula, cu o greutate de 3150 
kg, conține instrumente și aparataj 
de transmisie, cu ajutorul căruia să 
se poată constata capacitatea de 
dirijare a vehicolului pe or
bită, rezistența sa față de presi
unea, vibrațiile și temperatura la 
care este supus. Experiența este 
menită să pregătească zborul a 
doi cosmonauți spre Lună.

inclusă în repertoriul teatrelor de 
operă din întreaga lume.

Căscatul și vindecarea 
paraliticilor

DJAKARTA. — Ministrul afacerilor externe al In
doneziei, Subandrio, s-a înapoiat la Djakarta din 
călătoria pe care a întreprins-o într-o serie de țări 
din Europa și Asia. In declarația făcută la aeroport, 
el a arătat că această călătorie a avut drept scop 
pregătirea celei de-a doua conferințe a țărilor Asiei 
și Africii, reglementarea relațiilor Indoneziei cu 
Olanda, elucidarea posibilităților dezvoltării rela
țiilor economice cu țările din Europa occidentală, 
precum și expunerea poziției Indoneziei în proble
ma conflictului cu Federația Malayeză.

BONN. — Procesul fostului administrator al ghe
toului din Tarnow (Polonia), Hermann Blanche, a 
început marți în fața tribunalului din Bochum. A- 
gențiâ vest-germană de presă D.P.A. precizează că 
el este acuzat de a fi participat în 1943 la asasinarea 
a 6110 persoane. El însuși a ucis 100'de bărbați, 
femei și copii, iar pe cîțiva copii i-a ucis călcîndu-i 
în picioare. Blanche este acuzat că și-a obligat fiul 
să facă exerciții de tir asupra oamenilor. La proces, 
care va dura douăsprezece zile, sînt așteptați să 
sosească 30 de martori din Izrael, Statele Unite, 
Suedia și Belgia.

LISABONA. — Agenția France Presse relatează 
că Tribunalul din Lisabona a condamnat trei per
soane la pedopse variind între un an și jumătate și 
doi ani închisoare sub învinuirea de a fi membri 
ai Partidului Comunist Portughez.

După cum anunță agenția 
TASS, la Institutul unifi
cat de cercetări nucleare 

de la Dubna s-a deschis con
sfătuirea științifică internațio
nală pe probleme ale interac
țiunii gravitaționale și ale teo
riei particulelor elementare. La 
consfătuire participă oameni 
de știință din R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă, R. P. Chi
neză, R. D. Germană, R. P. Po 
lonă, R. P. Romînă, R. P. Un
gară, U.R.S.S. și R. D. Vietnam. 

Specialiștii analizează îndeo
sebi probleme ale astrofizicii, 
legate de acțiunea forțelor de 
gravitație asupra proceselor 
care au loc în stele și galaxii, 
precum și probleme de cos
mologie, teoria undelor gravi
taționale și alte probleme ale

Ședința a Parlamentului 
Peruvian întreruptă 

din cauza.r. unei pisici
Opera ,,Attila" de Verdi

ședința de marți seara a Ca- 
merei deputaților a Parla-

* meritului peruvian, în 
cursul căreia se discuta un proiect 
de lege guvernamental, a trebuit 
să fie întreruptă din cauza... unei 
pisici. Ea s-a manifestat mieunînd 
puternic în momentul cînd preșe
dintele Camerei deputaților a luat 
cuvîntul, ceea ce a provocat ilarita
te. Acesta a suspendat ședința pen
tru a îndepărta din sală pisica, care 
se refugiase sub tribuna preziden
țială. Dar, în ciuda loviturilor de 
baston date asupra tribunei, pisica 
a rămas la locul ei. S-a hotărît 
atunci să fie ignorată prezența ei 
și dezbaterile să continue. Dar,

Opera „Attila" de Verdi a 
fost prezentată pentru pri
ma dată săptămîna trecută 

la Opera din Roma. Intîia repre
zentație din lume cu această 
operă a avut loc la Veneția . în 
1846, dar de atunci această operă 
s-a jucat foarte rar.

Verdi a compus opera „Attilla" 
Ia vîr&a de 33 de ani. Folosind 
povestea lui Attila, el a transfor
mat această operă într-un instru
ment de luptă pentru indepen
dența Italiei de nord, aflată pe 
atunci sub dominația Austriei.

Prezentarea din nou a operei a 
prilejuit redescoperirea calităților 
ei, iar criticii muzicali din Italia 
își exprimă părerea că ea va fi

Omul a căscat de cînd e lu
mea, deși cauzele exacte 
ale acestui obicei nu au 

putut fi exact stabilite din punct 
de vedere fiziologic, in fond, pro
blema n-ar fi constituit o preocu
pare pentru savanți dacă interesul 
lor nu ar fi fost stîrnit de o anu
mită chestiune : s-a observat că 
in timpul căscatului membrele 
unui paralizat parțial se mișcă, 
involuntar ce-i drept, dar se
mișcă.

Omul sănătos în timpul căsca
tului ■— atunci cînd nu se supra
veghează ■■— se întinde, are anu
mite mișcări, la fel ca orice ani
mal, pasăre și chiar pește. Pa
pagalul atunci cînd cască, întinde 
un picior, o aripă, apoi alta. Co
pilul în fașă, începînd din ziua a 
ș-a a existenței sale, cască atunci 
cînd se trezește, cînd îi e foame, 
cînd e plictisit sau obosit. Căsca
tul poate fi provocat și de o

stare de boală, de o pierdere ma
sivă de sînge.

iObservînd mișcările brațului 
paralizat al . unui om care cască, 
doctorii și-au pus întrebarea dacă 
mi cumva provocînd în mod arti
ficial căscatul, s-ar putea realiza 
vindecarea membrelor paralizate 
redîndu-li-se capacitatea ante
rioară.

Locuințe pe iundul mării

Anul acesta în S.U.A. se fac 
primii pași spre crearea 
unui hotel submarin. In 

prezent se fac pregătiri în vederea 
trimiterii în regiunea insulelor 
Bermude la o adîncime de 200 
picioare (61 metri) a unor volun
tari care să rămînă acolo timp de 
o săptămînă întreagă. O experien
ță similară, pe scară mai redusă, 
a fost efectuată de cunoscutul 
cercetător francez, comandantul 
Cousteau.

Experiența are drept scop să 
dovedească că omul poate trăi și 
munci sub apă timp îndelungat.

Exploratorii submarini ameri- 
cahi vor trăi într-o cameră cilin
drică împărțită în compartimente

Realități

spaniole

Pe
s

pentru dormit, odihnă activă și 
lucru. Presiunea din interiorul 
locuinței va fi identică cu cea din 
exterior la o adîncime de 61 me
tri, adică de cinci ori mai mare 
decît presiunea atmosferică nor
mală.

Exploratorii vor respira un 
amestec de oxigen și heliu care nu 
provoacă halucinații și alte feno
mene neplăcute.

Ploaie colorată

r ocuitorii orașului Așhabad 
au fost martorii unui feno
men neobișnuit : în oraș a 

căzut o ploaie colorată de pe 
urma căreia acoperișurile caselor 
și trotuarelor au fost acoperite de 
un nisip foarte fin de culoare ro
șiatică.

Oamenii de știință explică acest 
fenomen prin aceea că masele de 
aer au antrenat nori de praf din 
Africa unde, cu cîteva zile în 
urmă a bîntuit o furtună de ni
sip. Norii de nisip fin au fost ri
dicați la o înălțime de trei-cinci 
kilometri și purtați de masele de 
aer pînă în regiunile Turkmeniei.

ntr-un raport cu 
privire la condi
țiile sociale din 
regiunile rurale 
din. Andaluzia, 
Castilia și Ara- 
gonn, unde marii

proprietari de pămînt spanioli 
continuă să-și exercite domi
nația, Asociația spaniolă „Cari
tas" ajunge la concluzia că 
așezările țărănești ale Spaniei 
sînt într-un proces de decă
dere. Pe baza unor cercetări și 
studii temeinice, organizația 
scoate la iveală faptul că din
colo de Pirinei exista 1429 de 
localități în stare de subdez
voltare și decădere, în care nu 
există posibilități de calificare 
profesională. Populația de aici 
recurge la migrație în masă. 
Raportul subliniază că în aces
te sate ca și în orașele mici 
condițiile de școlarizare sînt 
extrem de critice și că 6 mili
oane de spanioli rămîn, în mod 
practic, fără posibilitatea de a 
învăța. In raport se arată că, 
dacă nu se vor lua măsuri fun
damentale, golirea satelor în 
care trăiește 47 la sută din 
populația activă a Spaniei, nu 
va mai putea fi oprită. Aceste 
sate au rămas de pe acum a- 
proape cu desăvîrșire fără 
populație de vîrstă mijlocie și 
mai tînără. „Ele nu mai sînt 
locuite decît de oameni de 
peste 50 de ani, care nu mai 
au curajul necesar pentru a 
face saltul incert spre oraș sau 
spre emigrare".

Referindu-se la salariile func
ționarilor din mediul rural, 
ziarul ,,Pueblo" din Madrid, 
relatează într-un amplu articol 
că salariații de la sate ai ad
ministrației poștei spaniole, a 
căror slujbă este foarte grea, 
sînt retribuiți cu 2,6 pesetas pe 
oră. Suma de aproximativ 1 200 
pesetas, care este leafa lunară 
a unui poștaș nevoit să facă 
zilnic drumuri de 40 sau 50 km, 
este egală cu suma necesară 
unei singure persoane pentru a 
dormi o noapte și pentru micul 
dejun la un hotel. Nu este sur
prinzător de ce serviciile poș
tale spaniole au suierit în ulti
mii ani un declin vertiginos, 
scrie ziarul „Pueblo*. Ziarul 
relevă în continuare că în con
diții sociale dezastruoase se 
află și muncitorii rutieri, pre
cum și învățătorii și funcțio
narii administrativi din comu
nele rurale.

In raportul ei, organizația 
„Caritas", relevă că din 3 mi
lioane de spanioli în vîrstă de 
18 pînă la 24 de ani numai 
120 000 au o pregătire calificată.
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