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rtUB~i'~mf Gbec.-c.Te Marca de la secția matrițerie a Uzinelor „Electromagne- 
t za’ in Caorrid este cunoscut în colectivul său pentru ajutorul pe care-1 

! cd p.-eciucee c.-c:esronald a ucenicilor de la școala profesională. Iată-1 
intr-o is.-jLe cu elevul Gheorghe Mihalache din anul IV-E

Foto : N. STELORIAN
a.

CRONICA ACTUALITĂȚII
In fotografie; aspect parțial al fabricii de acid sulfuric din cadru.' C;-:.de ir.gră- 

șăminie chimice din Turnu Măgurele
Foto : AGERPRES Modernizări Mecanizarea încărcării și descărcării

Schimb de mesaje
Cu ocazia zilei naționale a 

Libanului, președintele Consi
liului de Stat al R.P.R., 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a 
transmis felicitări președinte
lui Republicii Liban, Charles 
Helou, precum și urări de 
prosperitate poporului libanez.

Mulțumind președintelui 
Consiliului de Stat al R.P.R., 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pen
tru felicitările trimise, pre
ședintele Republicii Liban. 
Charles Helou, a adresat urări 
de succes poporului romîn.

procedeele moderne 
in schelele petroliere

DIN PRIMA

DECADA

e masini mărfurilor

și utilaje

Procedeul romînesc de dezbenzi- 
nare a gazelor de sondă prin ter- 
moadsorbție va fi extins anul 
cesta în noi 
prin montarea 
prezent, el se aplică la 8 schele 
din țară.

Dezbenzinarea gazelor după 
cest procedeu se face cu ajuto
rul unor instalații mai simple sr 
mai econom'ce decît cele clasice. 
Avantajele folosirii lor constau în 
faptul că investițiile sînt cu circa 
40 la sută mai mici față de costul 
tnstalațiilor vechi, iar procentul 
de recuperare a propanuiui 
mai mare.

• BACĂU — Preg-t:. 
creme pentru realizarea rit
mică a sarcinilor ce Ic revin 
in noul an, chimiștii Combi
natului de îngrășăminte cu c- 
zot din Piatra Neamț au pro
dus peste prevederile planu
lui, in primele 10 zile ale lu
nii ianuarie, 70 tone azotat 
de amoniu, 172 tone amonutc 
și 44 tone de uree. Calitatea 
produselor a fost fi e* îmbu
nătățită. Umiditatea azotatsdsă 
de amoniu, de pildă, a fost 
redusă sub 1 la sută, iar pro
centul de buret 'prcduf tozsr 
în uree a scăzut sub normati
vul admis.
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La Pașcani, Botoșani, Iași și 
Vălenii de Munte s-au dat re
cent in exploatare poduri bas
cule care funcționează auto
mat. Numeroase alte stații de 
cale ferată au primit și ele 
noi utilaje și instalații pentru 
mecanizarea operațiunilor de 
încărcare și descărcare a măr
furilor. Ca urmare, pe cu
prinsul rețelei feroviare sînt 
folosite in prezent mii de elec
trocare, eîectrostivuitoare, con
tainere, precum și alte utilaje, 
în ultimii patru ani, volumul 
mărfurilor manipulate meca
nizat s-a dublat, iar cel al măr-

furilor transportate în contai
nere a crescut de peste trei 
ori. Peste 75 la sută din ope
rațiunile de încărcare-descăr- 
care din stațiile de transbor- 
dare sînt efectuate acum me
canizat.

Continuînd acțiunea de me
canizare a lucrărilor de încăr
care și descărcare a mărfurilor 
ce se transportă pe căile fera
te, Ministerul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor alocă în 
acest an un volum dublu de 
investiții față de 1964.
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ANII DE
UCENICIE

pasiunea
DEA

ÎNfELEGE
Acad. Aurel Beleș

IIIIIIIII i ra în vara anului 1959. In- 
I tr-una din clasele Școlii 
I medii nr. 13. „Mihai Vi- 
l teazu" din Capitală au luat 

loc niște elevi neobișnuiți: 
cel mai „tinăr" avea 69 de 
ani... Participam la cea de-a

doua reuniune — de data aceasta după 
50 de ani — organizată de absolvenții 
secției reale al Liceului „Mihai Viteazu" 
— promoția 1909. Se striga catalogul și 
fiecare nume trezea în noi nenumărate 
amintiri. Amintiri din vremea celor 
mai frumoși ani din viață — anii de 
învățătură...

Omul nou este întotdeauna un elev. 
Și eu sînt încă un elev. Dar în anii a- 
ceia (1901—1909 cînd eram elev al Lice
ului „Mihai Viteasu" din București și 
mai tîrziu, între 1909—1912, cînd am ur
mat cursurile Școlii naționale de poduri 
și șosele — din care s-a dezvoltat ac
tualul Institut politehnic din București), 
în anii aceia aveam o unică și majoră 
îndeletnicire: învățam, mă pregăteam 
să devin inginer. Hotărîrea de a deveni 
inginer o luasem încă din primele cla
se de liceu. în pregătirea mea aveam 
drept îndreptar cuvintele profesorului 
de romînă: „Omul trebuie să fie multi
lateral. Indiferent ce veți fi în viață — 
veți fi poate ingineri, medici, profesori 
sau artiști — trebuie să luați cu voi 
din liceu un voluminos bagaj de cuno
ștințe, din toate domeniile: matematică, 
fizică, chimie, științe naturale, limba 
și literatura romînă, istorie, să cuno- 
șteți limbi străine"... Sfatul acesta l-am 
urmat întotdeauna. Și n-am regretat

a- 
schele petroliere, 
unor instalații. în

a-

este

• TIMIȘOARA - 1» șo
ma decadă a anului. Combi
natul siderurgic Repta a ob
ținut succese însemnate îs 
sporirea producției fi îmbu
nătățirea calității metalului. 
La oțelăria Martin, prin pune
rea în funcțiune a unei noi 
mașini de șarjare, aprovizio
narea ritmică cu materii pri
me, îmbunătățirea regimului 
termic al cuptoarelor fi pregă-

Graba
strică treaba

arca I.M.U.M. este 
astăzi din ce în ce 
mai cunoscută da
torită unui însem
nat număr de uti
laje și subansam- 
ble care se fabrică

aici, pentru a lua apoi drumul 
producției sau al altor uzine 
cu care întreprinderea coope
rează, în fabricarea mașinilor. 
Presa de balotat paie, remorca 
auto, diferite repere pentru 
excavatorul de 0,3 m.c. și piese 
de schimb pentru tractoare, 
autocamioane — iată cîteva din 
cele mai importante produse 
realizate de întreprindere și 
în executarea cărora, de-a 
lungul anilor, colectivul de 
muncitori, tehnicieni și in
gineri de aici a căpătat 
o adevărată specializare. Do
vada o constituie în primul 
rînd faptul că produsele în
treprinderii se bucură în ge
neral de o bună apreciere din 
partea beneficiarilor.

Și totuși, în cursul anului 
trecut, marca I.M.U.M. a fost 
umbrită de un număr însem
nat de reclamații din partea 
întreprinderilor beneficiare — 
cu care cooperează și care în 
totalitatea lor se referă la 
slaba calitate a unor suban- 
samble, a unor repere care se 
fabrică în uzină. Dintre ace
stea, cele mai multe (un număr 
de 69) se referă la unele sub- 
ansamble ale excavatorului de 
0,3 mc, și în special la axa și 
semiaxa diferențialului.

O parte din aceste deficien-

țe — ne-a declarat tov. Oan- 
cea Virgil, inginerul șef al în
treprinderii — provin din pro
iectare. Acest lucru nu însem
nă cîtuși de puțin că nu exi
stă soluții de remediere, că o 
greșeală de proiectare trebuie 
să aibă repercusiuni asupra 
întregii producții de serie. Do
vada a fost făcută chiar de că
tre colectivul de specialiști de 
la I.M.U.M. care, avînd o 
strînsă legătură cu unitatea 
care exploata unele din utila
jele produse de noi, printr-o 
echipă permanentă de studiu și 
intervenții, a găsit în ultimul 
timp soluții pentru remedierea 
defecțiunilor la aceste utilaje.

Multe din deficiențele de ca
litate însă au o cauză în orga-

Cîteva

unor

Contractări pentru cultura

inului și cinepei
haae <B «

(Agerpres)
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(Agerpres)
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Pentru a se asigura materia pri
mă necesară industriei de in și 
cinepă în plină dezvoltare, canti
tatea de tulpini din aceste plante 
ce se contractează in 1965 este cu 
36 000 tone mai mare decît aceea 
din anul trecut. Contractanții vor 
beneficia ca și în alți ani de mul
tiple avantaje. Astfel, în baza con
tractelor încheiate, cooperativelor 
agricole de producție li se asigură 
sămînța necesară din soiuri supe
rioare cu prețuri reduse, precum și

cantități însemnate de îngrășămin
te minerale.

Pentru a stimula unitățile agri
cole socialiste în obținerea de pro
ducții sporite de in și cînepă, Mi
nisterul Industriei Ușoare a pre
miat pentru producțiile mari obți
nute anul trecut un număr însem
nat de unități agricole cu aproape 
400 000 lei. Această acțiune va 
continua și în acest an.

calaj. Acest lucru face ca la 
sfîrșitul lunilor, a trimestrelor 
și a anului cînd se lucrează în 
asalt, să se dea o atenție mai 
mică calității. Exemple sînt 
multe și s-ar putea no
minaliza. Astfel unul din cei 
mai buni frezori de-altfel, 
Penu Constantin, într-una din 
zilele de la sfîrșitul anu
lui trecut, în graba după 
cantitate, n-a reglat corect 
mașina la dimensiunile cerute 
și din același motiv nu s-a 
prezentat cu primul pinion e- 
fectuat la controlul interfazic. 
Rezultatul: a efectuat 300 de 
pinioane supradimensionate 
care după control au necesitat 
rectificări. Acest fapt dove
dește pe de altă parte că

unei examinări făcute de către 
conducerea întreprinderii, s-a 
constatat că mai mult de un 
sfert dintre controlori posedă 
insuficiente cunoștințe pentru 
a îndeplini această funcție. 
Lipsurile în privința calității 
unor repere și a unor suban- 
samble dovedesc că nici în

observații cu privire la calitatea

produse ale I. M. U. - Medgidia
nizarea procesului de 
ție din întreprindere 
carea tehnologiei. în uzină 
nu a dispărut obiceiul de 
a se lucra în asalt, sub ca
pacitatea existentă la începu
tul unui trimestru, de pildă, și 
într-un ritm prea intens către 
sfîrșitul lui. Cauzele stau și în 
lipsa unor materiale, dar și a 
coordonării activității secțiilor 
de uzinaj și montaj și a ate
lierelor de prelucrare la cald 
și turnătorie între care trebuie 
să existe întotdeauna un de-

produc- 
în apli-

și organele C.T.C. își uită une
ori atribuțiile și afirmația 
poate fi dovedită și cu un alt 
caz în care, din neglijența con
trolorului Constantin Ilie care 
nu a măsurat prima piesă, a 
trebuit să fie remediate cîteva 
sute. Ce s-ar fi întîmplat dacă 
neglijența s-ar fi repetat și la 
controlul final și piesele ar fi 
ajuns în faza de montaj ?

Cazurilor de neglijență li se 
mai adaugă și slaba pregătire 
a unor controlori. în vara tre
cută, de exemplu, în urma

privința ridicării calificării 
muncitorilor nu s-a făcut tot 
ce trebuia să se facă mai ales 
că în fiecare an în întreprin
dere vin numeroși absolvenți 
ai școlii profesionale de pe lin
gă uzină. Astfel, la unele 
cercuri organizate în scopul a- 
cesta cu cei de la atelierele de 
unicate demontatori, de la sec
torul 3 de strunguri de la ate
lierul 528 etc., frecvența a fost 
în medie de 40 la sută anul 
trecut, iar numărul de teme 
care trebuiau predate nu a

fast respectat. Aceasta este 
cauza pentru care unii tineri 
muncitori ca strungarul A- 
vram Dumitru, frezorii Raiciu 
Sandu, Toma R. Ion și alții 
sînt adeseori repetenții atelie
relor respective la capitolul 
calitate. Această lipsă este și a 
comitetului U.T.M. și în spe
cial a resortului de care răs
pundea inginerul Aurel Cio- 
banu care nu a controlat ac
tivitatea cercurilor respective 
și nu a luat măsurile cores
punzătoare, lăsînd totul pe 
seama lectorilor.

Sesizînd o bună parte din 
aceste lipsuri, conducerea în
treprinderii a luat la înce
putul acestui an o serie de 
măsuri corespunzătoare pen
tru îmbunătățirea calității 
produselor prevăzute în pla
nul M.T.O. Din acestea o 
bună parte au și început să fie 
traduse în viață. Printre ele 
se numără : realizarea unor 
mașini de călit prin curenți de 
înaltă frecvență, mărirea gra-

G. MIHĂESCU

(Continuare in pag. a Il-a)

In ajunul examenelor, Biblioteca centrala 
universitară din Capitală este toarte so

licitată de studenți

Foto: AGERPRES

niciodată. Mai tîrziu am înțeles că pre
gătirea multilaterală este condiția esen
țială a intelectualului. Acesta pregătire 
multilaterală nu se dobîndește însă 
printr-o însușire mecanică a tot felul 
de cunoștințe, printr-o înmagazinară 
pur și simplu. Trebuie să ne străduim să 
înțelegem ceea ce citim. Mărturisesc că 
în anii studenției această pasiune de a 
înțelege pusese stăpînire pe mine. Mai 
întîi la matematică și fizică, apoi la 
discipline de specialitate ca statica gra
fică (azi statica construcțiilor) și rezi
stența materialelor, mă străduiam să în
țeleg tot ce citeam, fiecare fenomen, 
fiecare capitol. Făceam sute și sute de 
probleme și exerciții, apelam la nume
roase materiale de specialitate pînă ce 
mă lămuream perfect. Nu frunzăream 
cursul, peste nimic nu treceam cu ușu
rință. Acest lucru mi-a folosit. Rezol
varea unui mare număr de probleme 
și exerciții m-a ajutat să stăpînesc bine 
materiile respective. Iar cercetarea al
tor materiale, suplimentare, mi-a în
lesnit să fiu la curent cu tot ce era 
nou în specialitatea pentru care mă 
pregăteam. Se spune că cei ce iubesc 
mai mult natura și sînt mai mult în- 
cîntați de frumusețea ei, sînt tocmai a- 
ceia care o cunosc bine. Tocmai turi
știi, naturaliștii, biologii sînt cei care 
știu să prețuiască, la adevărata lor va
loare, frumusețile naturii, deoarece a- 
ceștia înțeleg „limbajul" ei. Fenomenul 
este identic în toate ramurile știin
ței. Matematica, 
lor și rezistența materialelor le-am 
îndrăgit din ce 
pe măsură ce 
bine. De aceea, 
mei același lucru: să înțeleagă fenome
nele, să se ferească de a învăța meca
nic. Uneori la examenele pe care le 
conduc, studenții care știu foarte bine 
formulele (am întîlnit în cariera mea 
didactică studenți care știau chiar mai 
multe formule decît mine) nu obțin ca
lificativul de trecere. Aceasta pentru că 
nu consider esențial ca formulele să fie 
memorate. Esențial este ca studenții să 
cunoască principiul, să știe să aplice 
formula respectivă. Cunoscînd princi
piul — formula se poate afla din cal
cul. Inginerul așteaptă din calcul solu
ția oricărei probleme tehnice, așa cum 
medicul așteaptă ca analizele să con
firme sau să infirme diagnosticul pe 
care l-a stabilit.

statica construcții-

în ce mai mult, 
le-am înțeles mai 

astăzi cer studenților
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(Continuare in pag. a Il-a)

FESTIVALUL FILMULUI LA SATE
în regiunea Bacău 

s-a desfășurat între 6 
decembrie 1964 și 10 
ianuarie 1965 etapa I 
a Festivalului filmului 
la sate. în această 
perioadă, un număr 
de 174 de unități ci
nematografice sătești 
au prezentat în fața 
a peste 220 000 de 
spectatori 350 de fil
me artistice de lung 
metraj, precum și nu
meroase filme docu
mentare și de popu
larizare a științei, cu
prinse în 38 de ci-

cluri. De remarcat că 
tematica filmului do
cumentar a fost stabi
lită la fiecare cinema
tograf sătesc în func
ție de cerințele te
maticii cursurilor de 
învățămînt agrozoo- • 
tehnic. în felul a- 
cesta, proiectarea fie
cărui ciclu de filme 
documentare s-a 
transformat în adevă
rate lecții cu prilejul 
cărora membrii coo
perativelor agricole 
de producție și-au a- 
dîncit cunoștințele că-

pătate la cercurile de 
învățămînt agrozoo
tehnic.

în prezent, în regi
unea Bacău se fac 
pregătiri pentru des
chiderea la 17 ianua
rie a etapei a Il-a a 
Festivalului filmului 
la sate, în alte 181 u- 
nități cinematografice 
sătești din raioanele 
Momești, Tg. Ocna, 
Roman și Bacău. în 
răgazul dintre cele 
două etape, își vor 
desfășura activitatea 
pe teren echipe de 
tehnicieni

remedia defecțiunile 
survenite în funcțio
narea aparatelor de 
proiecție. Căminele 
culturale, în colabo
rare cu conducerile 
cooperativelor agrico
le de producție și cu 
comitetele comunale 
U.T.M., pregătesc cu 
ajutorul „tinerilor 
prieteni ai filmului*1 
unele acțiuni din pro
gramul festivalului 
care s-au bucurat de 
succes și în prima e- 
tapă.

care vor C. NANCU

:.de


cu biblioteci
personale

C. MARINOIU 
profesor

150 dc elevi

GRABA STRICA TREABASTAR T
P E LOC

de odnlno . „ i ușnaa

Aproape în fiecare zi, profe
sorul de istorie Ion Chelcea, de 
la Școala medie din comuna 
Brezoiu, raionul1 Rîmnicu Vîlcea, 
trece pe la cooperativa din co
mună, consultă cărțile nou apă
rute apoi pornește spre școală cu 
servieta plină cu ultimele noutăți, 
în pauze îl întîlnești stînd de 
vorbă cu eîevii, prezentîndu-le 
cărțile aduse. Alteori le expune 
într-o vitrină special amenajată 
în incinta școlii. De cele mai 
multe ori seara, organizează cu 
sprijinul comitetului U.T.M. seri 
literare, simpozioane etc.

De aproape doi ani de cînd a 
absolvit Facultatea de istorie din 
Iași și a fost repartizat la această 
școală, și-a asumat și sarci
na de a difuza cartea în rîndul 
elevilor.

Datorită muncii sale rodnice 
de difuzor al cărții, peste 150 de 
ei'evi și-au alcătuit biblioteci per
sonale. în numai un an, la în
demnul difuzorului voluntar ele
vii au cumpărat cărți în valoare 
de peste 16 000 lei.

La invitația guvernului Ma
rii Britanii, marți seara a ple
cat în Anglia, pentru o vizită 
de două săptămîni, o delegație 
a sfaturilor populare din R. P. 
Romînă, condusă de Nicolae 
Petre, președintele Comitetu
lui executiv al Sfatului popu
lar orășenesc Constanța.

în aceeași zi, ambasadorul 
Marii Britanii în R. P. Romî
nă, James Dalton Murray, a 
oferit un cocteil în cinstea de
legației romîne.

★

Premiera de marți seara a 
Teatrului Național „Vasile 
Alecsandri" din Iași, cea de-a 
5-a de la începutul stagiunii, a 
adus pe scenă tragedia lui Ra
cine „Britanicus11. Traducerea 
în versuri aparține lui Ion 
Omescu. Regia și scenografia 
sînt semnate de Mircea Maro- 
sin. în spectacol sînt distri- 
buiți Anny Braieschi, artist 
emerit, Ion Omescu, Teofil 
Vîlcu, Cristina Deleanu, Ser
giu Tudose și alții.

★

Studioul „Alexandru Sahia“ 
a realizat anul trecut o serie 
de filme documentare intere
sante, care prezintă operele 
unor reprezentanți de frunte

INFORM ATM
ai artei plastice romînești. 
Dintre acestea fac parte „Un 
artist acuză o lume11 (despre 
Al. Jiquidi), „20 de ani de pic
tură romînească11, „Ciucuren- 
cu“ și „Dracul cu scripca" 
(despre pictura murală).

Și în 1965, studioul a în
scris printre preocupările sale 
creații menite să popularizeze 
valori deosebite ale artei noa
stre plastice. în curînd vor 
intra în producție filmele do
cumentare : „Universuri pic
turale11, „Covoare romînești11, 
„Pictura copiilor11, „Arta popu
lară în Maramureș", „Cerami
ca de Oboga11 și altele.

Grija pentru apărarea sănă
tății oamenilor muncii consti
tuie una din preocupările 
centrale ale sfaturilor popu
lare din întreaga țară.

Secțiunea sănătății și pre
vederilor sociale a Sfatului 
Popular al Capitalei a înche
iat anul 1964 cu numeroase 
realizări obținute în domeniul 
activității medico-sanitare.

Pentru îmbunătățirea asis
tenței medicale au fost date 
în folosință o nouă policlini
că în raionul 23 August, cu o 
capacitate de deservire a pes
te 50 000 de persoane, 4 dis
pensare medicale de circums-

cripție, 
tologie 
Bravu, 
noile cartiere și altele. De a-l 
semenea, au început lucrările 
de construcție a unor noi 
obiective ce vor fi date în f o-l 
losință în cursul anului aces-l 
ta, printre care policlinica ra-l 
ionului Tudor Vladimirescu a 
cărei capacitate va asigura 
asistența medicală la aproape 
150 000 de locuitori, noul loJ 
cal al stației de salvare a Car 
pitalei și un dispensar pentru 
două circumscripții sanitare 
în cartierul Drumul Taberei)

(Agerpres)

un centru de stoma- 
pe șoseaua Mihai 

mai multe farmacii în

a începutul lunii 
decembrie a anu
lui trecut, atunci 
cînd s-a dat star
tul în concursurile 
primei etape a I Spartachiadei de

iarnă, sute, mii de tineri ploie- 
șteni s-au întîlnit în sălile de S sport, la mesele de tenis sau 
șah, pe podi': nul întrecerilor 
de haltere sau pe saltelele I lupte.

Startul a fost precedat, 
majoritatea asociațiilor, de 

Idiționala deschidere 
căreia i-au urmat întreceri de
monstrative cu participarea u- 

Inor sportivi fruntași ai orașu
lui Ploiești. Atmosfera sărbăto
rească era în fapt dovada en- 

I 
■ începutul

impunea, î:

I
Imai mare de tineri 1„ 

disciplinelor Spartachiadei 
iarnă.

IAcum, la aproape o luna și 
jumătate de la startul inaugu
ral al competiției, firesc, se pu-

I 
I 
I 
I.
i tachiadei de iarnă.

Un prim bilanț desprins 
cea mai recentă situație 

Inoscută de cornii 
că de organizare 
dei arată cam as,

I 
I 
I 
I 
I 
I I Adunările de ă

asociațiilor sportive 
stitui un prilej de I desfășurării
tachiadei și 
pentru antri 

Iși mai mare de tineri, la toate 
disciplinele competiției. Clubul 
orășenesc va efectua o nouă I repartizare în asociații sporti
ve a profesorilor de educație 
fizică din oraș, în scopul bunei I organizări a concursurilor. O 
altă măsură din suita celor 
inițiate de comisia de organi-

de

în 
tra- 

festivă

tuziasmului cu care întîmpină 
tinerii marile competiții de 
masă.

acesta promițător 
în continuare, o 

bună organizare a întrecerilor 
din prima etapă, antrena
rea unui număr din ce în ce 
mai mare de tineri la startul 

i de

Acum, la aproape o lună și

ne întrebarea : cum anume a 
fost confirmat promițătorul 
început, în ce stadiu se află 
desfășurarea etapei I a Spar
tachiadei ? întrebarea e legiti
mă, deoarece este știut că suc
cesul competiției trebuie asi
gurat de fapt acum, în prima 
etapă, prin antrenarea masei 
largi a tineretului în întrece
rile celor 10 ramuri sportive 
cuprinse în regulamentul Spar-

î din 
—---- --------- situație cu
noscută de comisia orășeneas- 

! a Spartachia
dei arată cam așa : peste 7 000 
de participanți care-și dispută 
întîietatea la două, trei discipli
ne sportive: șah, 
masă, haltere.

„Etapa I nu s-a 
proape o lună a mai 
timpul afectat întrecerilor de 
masă", încearcă să justifice 
această modestă participare, 
tovarășii din comisia de orga
nizare.

în sprijinul „argumentului1* 
se aduc măsurile prevăzute 
pentru asigurarea caracterului 
de masă al întrecerilor Sparta
chiadei.

Care sînt aceste măsuri ?
de alegeri ale 

! vor con
stitui un prilej de analiză a 

întrecerilor Spar- 
i vor stabili măsuri 

pentru antrenarea unui număr

tenis de

sfîrșit. A- 
rămas din

I 
I 
I
I 
I 
I

zare prevede ca zilele de sîm- 
bătă și duminică să fie rezer
vate desfășurării întrecerilor 
competiției. Și această înșirui
re ar mai putea continua.

Toate bune, dar aceste mă
suri au fost preconizate încă 
de la sfîrșitul lunii noiembrie, 
la prima ședință a comisiei de 
organizare (prima și ultima în
trevedere, de altfel, căci 
aproape două luni membrii 
comisiei n-au mai găsit timp 
să se mai întîlnească, să ana
lizeze stadiul desfășurării 
Spartachiadei, modul în care 
măsurile preconizate se înde
plinesc).

E drept, asemenea măsuri se

însemnări despre 

desfășurarea
Spartachiadei

de iarnă a tineretului
în orașul Ploiești

pot lua și acum, dar faptul că 
n-au fost luate mai din timp 
constituie una dintre cauzele 
prezenței unui număr redus 
de participanți la etapa I. în 
zilele care au mai rămas pînă 
la sfîrșitul etapei de masă 
există posibilitatea creșterii 
numărului de participanți. Dar 
cu o condiție: desfășurarea 
întrecerilor să aibă loc în fie
care zi, și nu sporadic, la voia 
întîmplării. Dacă avem în ve-' 
dere că Ia trecuta ediție a ace
stei competiții au participat 
peste 30 000 tineri, tar la Spar- 
tachiada republicană peste 
44 000 tineri, actuala situație 
nu are de ce să-i mulțumească 
pe organizatorii Spartachiadei 
din orașul Ploiești.

Acum, la o lună și jumătate 
din ziua primului start, în 
multe asociații sportive situa
ția desfășurării întrecerilor se 
află aproape în stadiul inițial 
(Uzina 1 Mai, Rafinăria Telea- 
jen, Rafinăria Brazi ș.a.) în 
concurs aflîndu-se doar parti- 
cipanții din luna decembrie și 
aceștia într-un număr redus. în 
alte asociații sportive este aș
teptat... primul start (Intex 
Păulești, Fabrica Dorobanțu 
ș.a.). La Uzina „1 Mai“ (după 
Spartachiada republicană aso
ciația a fost premiată pentru 
buna organizare a întrecerilor,.

I 
I 
I 
!

anonimat. De multă vreme este | 
amînată de la o zi la alta asi-1 
gurarea unei săli pentru dispu- ■ 
tarea turneului la tenis de ma- g 
să. Șl în uzină sînt mulți tineri i 
care și-au manifestat dorința H 
să participe la concursurile H 
acestei discipline. Despre în-1 
treceri la celelalte discipline “ 
— deocamdată, nici vorbă. g

O situație oarecum mai | 
bună se poate întîlni la aso
ciația „Locomotiva11 a nodului i 
C.F.R. Ploiești ; aproape 1 000 | 
participanți care se întrec la 5 “ _ 
discipline. | nerii de

Există în mod cert posibili-1 aVa.> ^a 
tatea creșterii numărului parti- 
cipanților din prima etapă și i 
mai ales a disciplinelor la care | 
sînt organizate întrecerile. Se _ 
știe că Spartachiada cuprinde | 
în regulament 10 discipline, | 
tocmai în scopul de a oferi ti- _ -
nerilor posibilitatea să-și alea-1 re‘e strunga 
gă sportul preferat. Limitînd I Sarcinilor 
participarea doar la întrecerile nn 
de șah sau tenis de masă, se i 
reduce direct numărul concu-1 
renților, se restrînge caracte- „ 
rul de masă al competiției.! 
Așa se petrec lucrurile și la | 
Uzina de utilaj chimic Ploiești. „ 

se află I 
dar |

— de « 
drept, pen- ■ 
rede o ex- g

ai B
Spar-| 
bucu- s
_ ce- b 

nu se înscriu pe I 
cu- B

(Urmare din pag. I)

dului de dotare cu S.D.V. etc. 
Numărul cercurilor de ridica
re a calificării a fost sporit 
față de anul trecut cu 10, înfi- 
ințîndu-se un curs special 
pentru controlorii de calitate, 
iar comitetul U.T.M. a inițiat 
o serie de măsuri care să ducă 
la îmbunătățirea frecvenței ti
nerilor muncitori la cursuri, la 
însușirea de către aceștia a 
materiilor predate. în acest 
scop s-a format un colec
tiv care urmărește în perma
nență activitatea cercurilor 
respective și propune operativ 
măsuri pentru remedierea de
ficiențelor semnalate. Tot pe 
linia traducerii în viață a sar
cinilor care stau în fața între
prinderii, pe linia permanentei 
îmbunătățiri a calității produ
selor, comitetul U.T.M. și-a 
propus ca în acest trimestru 
să analizeze într-o adunare 
geneală felul cum se achită ti

de aceste sarcini, iar în 
i care vor fi invitați și 

părinții tinerilor muncitori, 
felul cum respectă absolvenții 
școlii profesionale sarcinile de 
producție. De asemenea, s-au 
prevăzut două concursuri „Cine 
știe meserie, cîștigă" cu par
ticiparea tinerilor de la atelie- 

strungărie și turnătorie, 
care stau în fața 

colectivului de la I.M.U.M. în 
privința îmbunătățirii calității 
produselor, trebuie să li se 
dea cea mai mare Importanță

încă de la începutul anului 
deoarece se observă că o serie 
de lipsuri mai vechi se mani
festă și în prezent. Astfel, în 
prima decadă a lunii ianuarie 
s-a observat aceeași lipsă de 
ritmicitate și de decalaj între 
sectoarele de bază. De aseme
nea, nici pînă în prezent nu s-a 
asigurat documentația necesa
ră astfel că în unele ateliere se 
lucrează în prezent după pla
nuri vechi, uneori necorespun
zătoare și acest lucru poate in
fluența negativ calitatea pro
duselor. Comitetul U.T.M. va 
trebui să nu lase activitatea 
cercurilor de ridicare a califi
cării numai în seama colectivu
lui creat în acest scop și să 
analizeze, în colaborare cu co
mitetul sindicatului, în cursul 
acestui trimestru, activitatea 
ce se desfășoară aici, frecven
ța tinerilor, modul în care se 
pregătesc aceștia, pentru a pu
tea să ia măsuri din timp.

Organizația U.T.M. are, de 
asemenea, datoria să-i aju
te mai mult pe tinerii 
de la C.T.C. în vederea ridi
cării calificării și să recoman
de conducerii tehnico-admi- 
nistrative pe cei mai buni 
muncitori în această funcție.

Sînt cîteva măsuri care, ală
turi de celelalte stabilite de 
conducerea întreprinderii, pot 
face ca marca I.M.U.M. să 
primească cît mai multe apre
cieri din partea beneficiarilor 
și cît mai puține reclamați!

Olteanu Romulus, șeful laboratorului de spectrochimie a minereurilor de la Institutul de 
cercetări miniere din Capitală, in timpul unei lucrări experimentale de laborator

Foto: AGERPRES

CINEMATOGRAFE
CAN-CAN — film pentru 

ecran panoramic — rulează la Pa
tria (orele 9,30; 12,30; 15,30; 18,30; 
21,15). C1NTÎND ÎN PLOAIE — 
rulează la Republica (orele 8,15; 
10,15; 12,30; 14,30; 16,45; 19; 21,30), 
București (orele 9; 11,15; 13,45; 
16,15; 18,45; 21), Modern (orele 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30). SOȚIE 
PENTRU UN AUSTRALIAN — ci
nemascop — rulează la Luceafărul 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,45), Grivița (orele 10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Festival (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21). CAVA
LERII TEUTONI (ambele serii) — 
rulează la Carpați (orele 9; 12; 15). 
ȘEFUL — rulează la Capitol (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21), 
Aurora (orele 9,45; 12,15; 15; 17,45; 
20,30), Flamura (orele 10; 12,30; 15; 
17,30; 20), Feroviar (9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30). LA PATRU 
PAȘI DE INFINIT — rulează la Vic
toria (orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20), 
Excelsior (orele 9,45; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21). Miorița (orele 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). 
ROȘU ȘI NEGRU (ambele serii) 
— rulează la Central (orele 9,30; 
13; 16,30; 20). JUDECĂTORUL DE

MINORI — rulează la Lumina (o- 
rele 10; 12; 14, 16; 18,15; 20,30), 
Crîngași (orele 16; 18,15; 20,30). 
CASA NETERMINATĂ — rulează 
la Unirea (orele 16-, 18,15; 20,30). 
1NTÎLNIRE CU SPIONUL — ru

la înfrățirea între popoare

(orele 10; 15,30; 17,45; 20), Tomis 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Floreasca (orele 16; 18,15;
20.30) . ÎNCURCĂTURĂ BLESTE
MATĂ — rulează 'a Vitan (orele 
15; 17,45; 20,30), Ferentari (orele 
14,30; 17,15; 20). CLIMATE — ci
nemascop — rulează Ia Popular 
(orele 15,15; 18; 20,45), Moșilor 
(orele 15; 18; 20,45). GHINIONIS
TUL — rulează la Munca (orele 
16; 18,15; 20,30), Colentina (orele

~ 20,30). ȘAPTE ANI

cinemascop
Bucegi (orele 10; 12,30; 
20,30), Viitorul (orele 

18,30; 21). POVESTE DE 
— rulează la Union

DE CĂSNICIE 
rulează la 
15,30; 18; 
13,45; 16;
PE DON
(orele 15,30; 18; 20,30). PROGRAM 
PENTRU COPII (dimineața); MA
RIA (după-amiază) — rulează la 
Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30). LUMEA COMICĂ A LUI 
HAROLD LLOYD - rulează la 
Timpuri Noi (orele 10-21 în con
tinuare). MUSAFIRI CIUDAȚI PE 
MUNTELE DE GHEAȚĂ — rulează 
la Cultural (orele 15,30; 18; 20,30). 
SĂLBATICII DE PE RÎUL.MORȚII
— cinemascop — rulează la Dacia 
(orele 9, 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
Progresul (orele 15; 17; 19; 21), 
VESELIE LA ACAPULCO - ru
lează la Buzești (orele 10; 12,15; 
15,30; 18; 20,30). DIAVOLUL DE
ȘERTULUI 
(orele 10;
ELENA DIN TROIA — cinemascop
— rulează
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15). UN 
OM CARE NU EXISTĂ — rulează 
la Cosmos (orele 16; 18; 20). CA- 
LABUCH — rulează la Melodia 
(orele 9,45, 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), Drumul Sării (orele 16; 18,15;
20.30) . 40 DE MINUTE PÎNĂ ÎN
ZORI — rulează la Volga (orele 
10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
30 DE ANI DE VESELIE — rulează 
la Rahova (orele 15; 17; 19; 21). 
HAMLET ...
serii) — 
15,30; 19).
Cotroceni (orele 16; 18,15; 20,30). 
IVAILO — rulează la Pacea (orele 
16; 18; 20). HATARI (ambele serii)
— rulează la Arta (orele 10; 16,15;
19.30) .

— rulează la Flacăra 
15,30; 18; 20,30).

Ia Giulești (orele 9;

de

în D I S TRIB ITȚIE :

- cinemascop (ambele 
rulează la Lira (orele 
TEAMA — rulează la

Un aspect din 

secția ringuri a 

Fabricii de lină 

pieptănată din 

București

18,15;

LEASTRF"Costache Anton

Pe listele de concurs 
înscriși peste 600 tineri, 

' numai pentru șah, tenis 
masă, haltere. Este < 
tru februarie se prevede 
cursie cu care prilej vor fi or
ganizate întreceri de schi ț 
orientare turistică, dar numai 
atît?

întrecerile etapei Ia!, 
tachiadei de iarnă nu se bucu
ră în oraștil Ploiești de succe
sul cuvenit, 
linia tradiției acestui oraș cu
noscută și apreciată în desfă
șurarea marilor competiții* < 
masă. Comitetul orășenesc 
U.T.M., Clubul sportiv orășe
nesc cunosc bine această 
tuațîe. Deocamdată însă, î.. 
tr-un fel sau altul activiștii 
acestor organe, membrii comi
siei de organizare susțin că 
„mai există timp suficient" 
pentru desfășurarea întreceri
lor etapei I. Dar dacă măsurile 
prevăzute încă în noiembrie 
nu sînt aplicate în cel mai 
scurt timp, dacă organizațiile 
U.T.M., asociațiile sportive nu 
sînt ajutate și controlate zilnic 
în organizarea întrecerilor, în 
antrenarea a unui număr și 
mai mare de tineri la startul
Spartachiadei, 
nu va putea fi

la care au participat aproape I 
toți tinerii uzinei) nu se cu- " 
noștea pînă în urmă cu 2—3 I 
zile numărul participanților, I 
iar întrecerile au loc doar la ■ 
șah și haltere. Comitetul U.T.M. I 
și consiliul asociației sportive I 
și-au propus să antreneze în" 
competiție 2 000 de tineri, dar | 
obiectivul propus este departe | 
de a fi realizat, de vreme ce« 
întrecerile se desfășoară în I

Scurte știri sportive

Campionul de șah 
R. P. Romîne, 

Florin Gheorghiu, cla
sat pe locul doi la tra
diționalul turneu in
ternațional de la Has
tings, a susținut în o- 
rașul Bradford din 
nordul Angliei, nn si
multan la 27 de 
Gheorghiu a obti ul 
victoria în 20 de par
tide, a pierdut 4 și a 
remizat 3.

într-o declarație fă
cută corespondentului 
sportiv 
Reuter, 
spus : 
de la Bradford am în- 
tîlnit jucători tineri, 
puternici, foarte bine 
pregătiți, cu multe cu-

al agenției 
Gheorghiu a 

„în simultanul

noștințe teoretice. în 
ceea ce privește tur
neul de la Hastings 
sînt mulțumit că am 
reușit să ocup locul 
doi, în prima mea e- 
voluție din Anglia. 
Voi reveni oricînd cu 
plăcere pentru a par
ticipa la Hastings".

• In campionatul u- 
nional masculin de șah 
au fost reluate parti
dele întrerupte din 
rundele anterioare.

In clasament condu
ce Korcinoi cu 7 punc
te și două partide în
trerupte, urmat în or
dine de Bronstein ș; 
Samkovici — cu cîte 
7 puncte fiecare, Stein 
6,5 puncte etc.

acesta, Tu- 
de amatori

km, împărțit în 8 eta
pe.

• Marți dimineața 
a părăsit Capitala, ple- 
cînd cu avionul la 
Madrid, echipa mascu
lină de handbal Dina
mo București. Handba- 
liștii bucureșteni vor 
evolua în zilele de 
15, 16 și 17 ianuarie la 
turneul internațional 
de la Madrid alături 
de echipele locale At
letico, Sabadell și for
mația cehoslovacă Du- 
kla Praga.

Printre cei care au 
făcut deplasarea figu
rează Mozer. Ivănescu, 
Hnat, Costache, 
Bogolea etc.

I 
I
I
I
I
I
I 
I

® Anul
rul ciclist
al Austriei se va des
fășura între 29 mai și
5 iunie pe un traseu 
în tunai me de 1 266
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Ne aflăm în plin proces 

dezvoltare — aș putea spune, 
cu pași giganți — a științei și 
tehnicii. In uzinele noastre 
pun stăpînire tot mai mult 
știința și tenhica modernă. 
Astăzi lucrăm cu anumite ma
șini, cu anumite utilaje; mîi- 
ne ele se vor perfecționa, 
vom face cunoștință cu alte 
utilaje, mai modeme. Mulți 
dintre studenții de azi, care 

! 2—3 ani vor absolvi o 
pun in
face în 
grijă, le 
profesor

.Ici- ■■

de| peste 
jscl facul>

FI
;■« I

11 ca e

I
I
I

II
timpul pierdut 1
recuperat.

facultate tenhică, își 
trebarea: „Ce vo 771 
fața noului ?“ Nici o 
răspunde virstnicul 
și practician. Dacă și-au însu
șit bazele teoretice și practi
ce ale profesiunii pentru 
se pregătesc — mașinile 
îi vor „asculta". Eu am 
minat facultatea în urmă 
50 de ani. Dar cursurile 
anii studenției mele sînt 
atît de valabile și azi. Princi
piile de bază sînt aceleași. Au 
evoluat numai aplicațiile... In 
facultate, studentului de azi i 
se dau numai elementele de 
bază Cursurile nu fac altceva 
decît să-i traseze jaloane în 
pregătirea lui profesională. 
Pentru ca această pregătire să 
fie cît mai temeinică studentul 
trebuie să fie la curent cu

care 
noi 

ter
en 

din 
tot

k hTELEGt
tot ce apare nou în profesiu
nea lui. Aceasta nu înseamnă 
însă că e deajuns ca el să răs
foiască tratatele și revistele 
de specialitate. Se cere stu
dentului să gindească, să în
țeleagă, să reușească să con
frunte ideile noi cu experien
ța trecutului.

Și pentru că mă adresez 
elevilor și studenților — ti
neri dornici să se apropie și 
de artă, să-și formeze o boga
tă cultură generală, lucru care 
de altfel este foarte impor
tant — nu pot să închei aces
te rînduri fără să le spun că 
așa cum știința nu poate fi 
înțeleasă „spontan", fără o 
pregătire de bază necesară, 
nici arta nu poate fi receptată 
spontan, fără o pregătire 
prealabilă necesară. Dezvolta
rea unor gusturi de calitate, 
a unei sensibilități estetice de 
înaltă ținută se face pe căi 
multiple. Mă voi referi numai 
la literatură, amintind că 
mulți tineri din dorința lor 
— lăudabilă — de a știi „to
tul" își încarcă memoria cu 
orice, citesc la întîmplare tot 
ce le cade în mină. In alege
rea lecturii însă trebuie făcu
tă o selecție riguroasă. E ne
cesar aici și sfatul profesori
lor, și al părinților.

In curînd Teatrul Regional 
București prezintă premiera 

Școala nevestelor" 
de Moliere

Dimitrie Dunea 
Victoria Dinu 
Doru Atanasiu

— Gh. Marinescu
— Ion Molin
— Eugen Petrescu
— Jorj Voicu
— George Costin
— Niki Rădulescu
— Aurel Tunsoiu
— Ștefania Georgescu

Regia artistică: Ion Simionescu 
Scenografia : arh. Vladimir Popov 
Muzica : Ștefan Mangoianu

ubilația critică în 
materie de litera
tură despre copii 
și adolescenți n-ar 
trebui să caracte
rizeze, cam uni
form, dezbaterile

scriitoricești. într-o recentă 
discuție organizată de Uniunea 
Scriitorilor, un autor foarte 
înzestrat și, de ce să nu recu
noaștem, printre puținii dedi
cați exclusiv acestui gen, su
blinia niște succese remarca
bile, asupra cărora există însă 
motive de îndoială. Media 
schițelor, povestirilor și roma
nelor despre copii nu indică 
în realitate și o valoare prea 
ridicată, și o primă obiecție ce 
se poate aduce e marea im
provizație de care se fac vino
vate multe din lucrările ge
nului. La capitolul realizărilor 
durabile, în afară de reeditări, 
puține sînt acele lucrări care 
să treacă de utilizările de ser
viciu ale genului. încercările 
sînt numeroase, dar pare că 
ele s-ar datora mai degrabă 
prejudecății că literatura pen
tru copii se scrie ușor și nu 
acelei aplicații pătrunzătoare 
spre investigarea unuia din 
cele mai dificile universuri su
fletești. Mutațiile rapide, care 
au loc în evoluția unei psiho
logii de vîrstă școlară ori ado
lescentă, capătă în agreabilele 
noastre povestiri despre copii 
un ton voios, un mimetism in-

fanții în fața căruia cititorul 
dezarmează. Ilustrativiste, a- 
ceste scrieri imaginează situa
ții care mai de care mai nă
strușnice pentru cîteva date 
sufletești constante, cînd de 
fapt structura specifică a eroi
lor „minori1* are o complicație 
particulară, dincolo de mereu 
amintita inventivitate infanti
lă, sau curiozitatea enormă — 
reale și acestea dar numai ca 
efecte în spatele cărora litera
tura 
cauze. De o mare actualitate 
rămîn eseurile savantului ne
prețuit care a fost M. Ralea, 
acele excelente observații de 
psihologie infantilă. Fără stu
diul pertinent al fenomenelor 
de coerență și mai ales inco
erență observabile la această 
categorie și. în general, fără 
capacitatea teoretică de ana
liză, cu greu se poate imagina 
o bună literatură despre co
pii, o literatură pîndită mai 
mult decît s-ar crede de didac
ticism ori ilustrativism naiv.

Observațiile acestea nu vi
zează doar romanul lui Cos- 
tache Anton, „Seri albastre", 
și nici măcar în primul rînd. 
Acest autor conștiincios are 
meritul incontestabil al teme
rității. Cele două volume ale 
sale cuprind, tematic, aspecte 
din activitatea unor elevi ie
șeni dintr-o clasă a 7-a într-o 
vară și o iarnă. Autorul pose
dă cunoștințe suficiente despre

obiceiurile elevilor pe care-i 
urmărește, știe o serie de lu
cruri interesante pe care le 
narează calm. Pentru că a în- 
tîrziat într-una din zile de la 
program, Vica părăsește tabă
ra, urmată dedectivistic de 
Nunu și, după o serie de peri
peții, iată-i pe amîndoi la Iași, 
orașul unde-și plasează auto
rul acțiunea. Remarcăm de la

spune că existența în roman 
a acestui grup de „vrăbioi1' se 
justifică prin nota de pitoresc 
și excentric pe care o aduce 
și, dincolo de care vocația in
ventivității, a jocului serios se 
ghicește cu ușurință. Conflic
tul e însă de natură factice, 
adică anume practici naive ale 
membrilor clubului sînt refu
zate cu aplomb de alții, pe

trebuie să surprindă

Note de lector
1

început exactitatea cadrului, 
adică acea ambianță școlară 
ușor de recunoscut, un sistem 
școlar de organizare, descris 
cu corectitudine, un program 
școlar, prin ale cărui activități 
sîntem des purtați, odată cu 
evoluția clasei a 7-a care se 
află în centrul descrierilor din 
roman.

Cartea nu e lipsită de con
flicte. Cei cîțiva membri ai 
„clubului vrăbioilor" desfășoa
ră o activitate secretă, cu mă
suri de inițiere strașnic păzite, 
cu un întreg sistem de orga
nizare care nu poate fi cunos
cut decît după probe preala
bile (trageri cu praștia etc.). 
Forțînd lucrurile, se poate

cînd interesul ar fi stat mai 
ales în dezvăluirea procesului 
psihologic ce stă Ia baza con
flictului. Rosei și ceilalți au 
probabil o dispoziție afectivă 
complicată de vreme ce gra
tuitatea jocului nu le e pro
prie și nu înțeleg nici o clipă 
să renunțe la misterele lor. Ei 
sînt de fapt adepții naivi ai 
jocului absolut și n-au încă o 
conștiință a criteriilor morale 
(tăierea părului din capul fe
telor e numai un act de băr
băție) pe care se pare c-o au 
ceilalți, care li se opun. Tot pe 
baza unor norme de inițiere 
își desfășoară activitatea cei
lalți : Vica, Țîru, Isoscel, Mihu 
etc. Numai că la aceștia com-

plicația depășește conceperea 
jocului. Ei au conștiință etică, 
împart lesne lucrurile în bune 
și rele și este semnificativ că 
pe aceștia îi urmărim devotați 
activității școlare și pionie
rești. La ei complicația e în 
altă parte. Vica și Țîru mai 
ales au o sensibilitate aparte, 
complicația lor pleacă din si
tuația familiară. Prima află că 
tatăl și-a părăsit soția, al doi
lea e persecutat mult timp 
un frate mai mare fără să 
apărat de cineva. Iată de 
pare să ne spună autorul, 
ceștia au ieșit din imperiul 
jocului, al gratuităților îneîn- 
tătoare. Trecînd peste necesi
tatea de a se maturiza astfel 
— discutabilă, evident — e ca
zul să recunoaștem că acești 
doi elevi sînt într-adevăr mai 
frămîntați decît alții, au pro
bleme,, și chiar sentimentale.

Autorul n-a neglijat deloc 
laturile importante ale educa
ției școlare, activitatea organi
zației de pionieri, viața în 
familie a eroilor săi, încer- 
cînd să dea cursului romanului 
o extindere tematică remarca
bilă. Dar în mare măsură a- 
ceasta se rezumă la o des
criere calmă, fără nerv. Cu 
o consecvență demnă de o 
analiză mai pătrunzătoare, pa
gini întregi descriu itinerarul 
obișnuit al unor zile de școa
lă. ore de curs, discuții în 
pauze, întîmplări cu profesori,

de 
fie 
ce, 
a-

o exmatriculare etc. Nici o 
clipă n-ai însă senzația că au
torul urmărește ceva anume, 
dincolo de simpla descriere a 
unui mediu, o descriere fără 
obiect însă, fără finalitate. 
Dacă autorul și-a propus o 
simplă descriere a mediului, 
lucrul a fost realizat, dar din
colo de el particularitățile de 
creștere, evoluția psihologică 
și etică a eroilor rămîn obiec
tive nerezolvate. E curios că 
tendința mai frecventă de a 
infantiliza, de a mima exuoe- 
ranța e aici înlocuită cu o a- 
cuzată dispoziție a eroilor 
„minori11 spre gravitate, spre 
afișarea complicațiilor inte
rioare, iar dacă se poate ob
serva că autorul a vrut și o 
dezbatere a problemelor vîrstei 
și educației, aceasta se reali
zează prin mijloace improprii. 
Vrînd să evite un șablon 
— infantilismul — autorul 
construiește altul, acreditînd 
o exagerată gravitate a com
portamentului, o suspectă ușu
rință de analiză deductivă uti
lizată rigid de niște copii care 
sînt astfel lipsiți de candori. 
Natura speculativă a multora 
din ei — nici ea de o valoare 
intelectuală reală — îi fac de 
necrezut, iar schematismul 
psihologic strică la tot pasul 
bunele intenții.

C. STĂNESCU



P- Nutrețurile — bine gospodărite! —
n perioada de iarnă, 
cînd resursele de 
nutrețuri sînt limi
tate lâ cantitățile 
aflate în depozite, 
gospodărirea lor cu
chibzuință are o

deosebită importanță în menține
rea, în continuare, a unor pro
ducții constante de lapte și car
ne. în cooperativele agricole de 
producție se inițiază acțiuni, mul
te pornite de la tinerii îngrijitori, 
pentru a ridica valoarea nutriti
vă a nutrețurilor, care să asigu
re consumul lor integral. Iată 
cîteva din aceste inițiative.

Au fost închise canalele 
risipei

La cooperativa agricolă de pro
ducție din comuna Nicolejti. ra
ionul Rîmnicu-Sărat, s-au depozi
tat, începînd din vara anului 
trecut, cantități importante de 
nutrețuri, care, folosite cu aten
ție, trebuie să asigure hrânirea 
șeptelului pînă la recolta viitoa
re. Depozitul nu era împrejmu i 
și nu fusese repartizat un om care 
să se ocupe de păstrarea, conser
varea și eliberarea furajelor. Fie
care îngrijitor de animale lua cu 
brațul fînuri sau coceni din ori
care claie dorea și cit credea că 
e nevoie. Stratul de suprafață nici 
nu era folosit. Cocenii se admi
nistrau netocați, consumîndu-se 
doar frunzele.

Cu cîteva zile în urmă, Ena- 
che Șerban, secretarul comitetu
lui U.T.M., ajutat de brigadier 
a făcut o estimare a cantităților 
de furaje consumate. Rezultatul 
i-a pus pe gînduri. Dacă, în con
tinuare, s-ar fi menținut același 
sistem de gospodărire a nutrețu
rilor, cantitățile rămase în depo
zit ar fi ajuns doar pînă spre 
sfîrșitul lunii martie.

în sector lucrează 60 de tineri; 
în prima adunare generală a or
ganizației U.T.M. din sector, la 
care au fost invitați inginerul a- 
gronom și cei doi brigadieri, dis

cuțiile s-au purtat în mod deo
sebit în jurul problemei „cum e 
mai bine să gospodărim furaje
le?*. Și cînd mai mnhe minți cer
cetează, se găsesc și soluții foar
te bune. Propunerile tinerilor au 
fost prezentate conducerii unității 
și, după aprobare, puse în apli
care. Urmarea : depozitul este a- 
cum împrejmuit în incintă, sau 
pe drumul ce duce spre grajduri 
— nici fir de fin sau cocean de 
porumb. Au fost aduse cintare; 
nutrețurile se eliberează numai 
în baza rețetatorului stabilit de 
inginerul agronom. Cocenii sînt 
amm tocați. saramurați asigurin- 
du-se astfel consumul k>r inte
gral. Fiind astupate la timp ca
nalele risipei, la Nicolești, nutre
țurile vor fi suficiente pentru 
hrănirea animalelor piuă la re
colta viitoare.

La Șintereag, iu raionul Bistri
ța, unde, de asemenea, se consu
maseră mai multe nutrețuri de- 
cît prevedeau rațiile, pentru evi
tarea risipei au fost luate măsuri 
eficiente. Pentru transport an 
fost repartizate alte trei atelaje 
și s-a format o echipă specială 
de deservire. La podul grajduri
lor. un fel de depozit de tranzit, 
unde înainte nutrețurile se așe
zau de-a valma și fiecare îngriji
tor lua după cum apuca, s-ac a- 
menajat spatii individuale de de
pozitare. După primele zde de 
consum în noile condiții de gos
podărire a furajelor, tovarășul 
Die Horinca. președintele coope
rativei agricole de producție, ex
plica unor tineri îngrijitori că de 
vor conrir.ua in același mod. nu
mai la fibroase consumul va fi. 
lunar, cu 3—I s azoane mai mic 
decît cel din luna precedentă. 
Interesant este că deși zilnic se 
ridică din depozit cantități mai 
mici de nutrețuri, respectindn-se 
rațiile stabilite, producția de 
lapte crește. Dacă la începutul 
lunii decembrie se obțineau, la 
ferma de vaci, cite 488 de l:tn 
pe zi, în aceeași perioadă a lunii

ianuarie, producția zilnică de 
lapte crește la 562 de litn.

Cît valoreaxA grosierele

La Herina. în regiunea Cui, 
conducerea cooperau, e. aznccăe 
de producție a avut în vedete o 
atentă repartizare a furaje».r pe 
întreaga perioadă de stareLaun 
Există o evidentă precisă a azu- 
malelor furajate, a caotitătn și 
calității nutrețurilor ut» niiti U " 
zilnic și periodic.

— Ne-ata „oprit* raoit h cafc- 
tatea furajelor și la pi fr^Uriîr 
de folosire a groseresce firi 
pierderi — Hume netei Sreda- 
ua Stcâaz. \n stw&zt r.c «the 
variante de riwdar iri a furașe— 
lor pentru a cheme xcxs'xr. o 
valoare untnt-v* rdârată Lri •• 
Rir-n de idea, acs treat Ia ax— 
ceput 100 kg de pase pe car.- 
le-am a—rsatca» cu 2—î kx zae- 
lasă. 15 fctn de apă ți 03 Ia rată 
sare. Am octaunt «■ antreț bncat

Akă dată am crnubmat 4 kg par

cu 4 kg coceni, la care am adă- 

tueței de sfecla, apă P sare. Ca
litatea ii iri i iAii era acum mai

2—aă~-~ă- Ia final, nr an opnt 
la această reptă. Ea sapbmm- 

tăate o* j&mFwni o-
jy rtiiwlî s nt se sui păesd io- 
■Ratat» «za cocnâ piae care.

ntf -aniat,, r'rnrwi îs

cgeaș ca~«acr ta ostrețon css 
tas kig-y&Tr: 1cto-
rta ta • paotactie ta ta<£ cb 
30 la sată bbb auae tacit cr»- 
lata- Evitaaf. sarwaCra areaesta 
îctaaaBaâ ca sieaata cctar tai îek 
^așMai taiif mi să ta enaMâ âa

îz. 19M. ia LancacEu âa rsircni 
Twâau saeor <Je-
depătmae 2000 Mn pe cap de 
iacă maașacâ. fiencr® urau acea
sta s-M depecitat cârlig m- 
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Anul I 
primei

în fața 
sesiuni

n aceste zile 
au loc ultimele 
cursuri și semina- 
rji, ore de labo
rator. Apoi, roa
dele muncii unui
întreg semestru 

vor fi confruntate cu exigența 
examinatorilor. Firește, pregă
tirea sesiunii de examene, ca 
de obicei, a început la 1 oc
tombrie și continuă pînă în ul
tima zi a semestrului. Acest 
obicei bun l?am întîlnit și la 
studenții anului I al Facultă
ții de electromecanică de la 
Institutul politehnic din Cluj.

Pentru studenții începători, 
era important să se adapteze 
cît mai repede la ritmul uni
versitar, să cunoască metodele 
cele mai bune de studiu, expe
riența valoroasă a unor stu- 
denți din anii superiori, în or
ganizarea studiului. Cu spriji
nul cadrelor didactice, al or
ganizației U.T.M. și al asocia
ției studenților, s-au desfășu
rat multe întîlniri cu cadre di
dactice, studenti fruntași, care 
au avut drept scop să-i spri
jine pe studenții anului I pen
tru ă scurta durata de acomo
dare la viața universitară. Pe 
baza unui plan al comitetului 
U.T.M. pe institut și facultate, 
s-a desfășurat o intensă mun
că politică menită să ducă la 
o înțelegere profundă a răs
punderii studentului pentru 
propria pregătire. La aceasta 
s-a adăugat un control și o 
îndrumare ritmică în întreg 
semestrul. Se acordă o deose
bită atenție participării stu
denților la ultimele cursuri și 
seminarii, la consultațiile in
dividuale sau colective. Ora
rul bibliotecilor s-a prelungit. 
Aici, și în sălile de lectură 
suplimentare, special amena
jate pentru sesiune, sînt afi
șate liste bibliografice în care 
se specifică modalitatea de a 
găsi cît mai operativ o pro
blemă sau alta. Colective for
mate de către decanat din rîn- 
dul cadrelor didactice, mem
bri ai comitetelor U.T.M. și ai

consiliului asociației studenți
lor sînt mereu prezente acolo 
unde se învață : la bibliotecă, 
săli de lectură.

In aceste zile, ultimele di
naintea examenelor, „bobocii" 
recapitulează și sistematizează 
cunoștințele. Și acum sînt 
popularizate sau amintite 
cele mai bune metode de or
ganizare judicioasă a timpu
lui de studiu.

„La noi în an — ne spunea 
Ștefan Costin, secretarul co
mitetului U.T.M. al anului I 
electromecanică — am orga
nizat în luna decembrie o dez
batere despre rolul studiului 
individual ritmic în pregătire 
și rolul sesiunilor de examene 
în învățămîntul superior. Cu 
această ocazie, am verificat și 
stadiul de pregătire al sesi
unii la care a ajuns fiecare 
student. Majoritatea și-au res
pectat programările inițiale. 
Cîțiva, ca Victor Husti, Iuliu 
Mareș, au neglijat însă această 
problemă. Colegii au discutat 
cu ei, au discutat și cadrele 
didactice, îndrumîndu-i cum să 
muncească în această etapă.

în pregătirea sesiunii un a- 
jutoi’ prețios îl acordă studen
ților cadrele didactice prin 
prezentarea unor prelegeri de 
sinteză menite să rezume unele 
teme, să le sintetizeze, să le 
adîncească. în cadrul semina- 
riilor sînt rezolvate exerciții
le care oglindesc cel mai bine 
o temă sau alta mai greu de 
înțeles.

S-a ținut seama de propune
rile studenților în planificarea 
examenelor. Pentru fiecare 
examen s-au lăsat cîteva zile 
libere.

Pregătirile efectuate pentru 
buna desfășurare a examene
lor la anul I electromecanică, 
începute la 1 octombrie și in
tensificate acum, oferă garan
ția unei prezentări integrale 
și cu bune rezultate a studen
ților din anul I la această se
siune.

I. RUSU

O noua recoltă de cale la sera G.A.S. Popești
Foto: AGERPRES

DIN POȘTA DE IERI

: activitateaS-d începi r.d cu prunele zile ale 
acestui an, birourile organiza- 
p—or C.TJL de la brigăzile a 
IlI-a și a rv~a Ciocmani —

Cerca rerar ai școlii

lasiie Akesandri

Cooperativa agricolă de pro
ducție Băbeni — au antrenat 
in mai multe r înduri pe cei 60

Prin muncă patriotică
de tineri la acțiunile de mun
că patriotică, conform angaja
mentelor pe care aceștia și 
le-au luat cu cîtva timp în 
urmă. Fină acum s-au defrișat 
arboretele de pe 4,5 ha pă
șune.

Pentru a feri culturile de 
grîu de revărsarea apei pro
venită de pe terenurile în pan
tă, tinerii au executat prin 
muncă patriotică în prima 
săptămînă a anului 1S65 un 
șanț lung de 150 m.

în acțiunile amintite s-au 
evidențiat tinerii Ioan Pop, 
Vasile Lucaci, Ion și Gheorgha 
Revnic, Florea Rus.

La concursul de creație , 
sile Alecsandri", ediția 1M4 
organizat de Comitetul os Sta: 
pentru Cultură șt Ar*.- — pcm 
Casa centrală a creației poțx.- 
lare — au fost prezentate pes
te 200 de piese intr-un ao. 
piese pentru teatrul țrrear 4- 
pentru teatrul de păpuși

Juriul de selecționare a a- 
cordat următoarele prem. :

Pentru piesa tatr ■■ act.' 
PREMIUL H — -Hai. oer_.e. 
acasă' de Teodora Crivăț si 
„Zorile la patruciry.zrci ș. pa
tru- de Ionel Hnstea; PRE
MIUL III—„Concert sun nuc* 
de Teofil Bușecan s „Anexz. 
de Ștefan Hairalamo : menți
uni : — „Leul de Aurei Sto- 
rin ; „Trei la oglindă de Radu 
Nichita; „Șoapta sxe; arului

bâSrin* de Tiberiu Vornic și 
-întrebări- de AL Adrian.

Pentru teatrul școlar : PRE- 
MIUL II — .Campionul de re
zervă* de Xenia Roman; 
PREMIUL m — Jn capul me
sei* de Th. Mânescu și S. An- 
dreescu ; -Plicul albastru* de 
L Cemâ-ami; mențiuni : — 
-Cei șase magnifici* de AL 
Poțxxviei și „Mormolocul* de

Pevtru teatrul de păpuși : 
PREMIUL I — „O rază de 
soare* de AL T. Popescu; 
PREMIUL m — ..Retușați mo
delul* de Al. Popovici și „Cine 
va păzi clopoțeii* de Viorica 
Huber. Mențiune : „Cuibul pă- 
săreMlm* de Tudora Petcuț- 
Boodoc.

In ultimii ani a luat o mare 
dezvoltare creșterea păsări
lor in unități dotate cu in
stalații moderne. In imagine, 
un aspect din cele două săli 
de creștere a puilor în ba

terie la G.A.S. Craiova

onizejf nu- 
șase acȘu-ru interesante. In 
nd unei excursii, devii din 

au men pe urmele marilor 
noștri scriitori Eminescu, Crean
gă- Casbuc, Rebreanu.

După cacanța binemeritată, 
ne-am reîntors la școală fi am 
reluat activitățile. Sub îndruma
re» tovarășei profesoare Dorina 
Mărgineanțu. cei 40 de membri 
ai cercului dezbat probleme de 
creație. Recent, a apărut revista 
literară a școlii intitulată „Tinere 
condeie”. In primul număr cole
gii noștri Emandi Marina, Soare 
Lia și Ion Căldăreanu au publi
cat numeroase versuri.

Pentru ca să ne îmbogățim 
experiența s-au luat măsuri ca să 
avem o strînsă legătură cu alte 
cercuri literare din țară.

JACOB AUGUSTIN 
secretarul organizației de bază 

U.T.M.

In schimb de experiență

tAgerpresi

Premiile concursului „Ion litiu
ediția 1964

Foto: AGERPRES ADRIANA ȘIMLOVICI 
elevă

Bibliotecarii din regiunea Su- 
ceaca s-au intîlnit în cadrul unui 
schimb de experiență organizat 
de Biblioteca regională Suceava 
în comuna Pănaci, raionul Vatra 
Dornei, unde există o bogată 
tradiție in munca cu cartea. 
Tema în jurul căreia s-au pur
tat discuțiile a fost „Cartea și ti
neretul. Bibliotecarii au luat 
parte la o zi cultural-distractivă 
organizată pentru tineret. Dimi
neața a fost inițiat un concurs 
„Cine știe, cîștigă", după amia
za discuții pe teme ca „întîlnire 
cu tinerețea?, „Eroi și cărți pre
ferate*, urmate de filme. Seara 
a urmat dans și mult îndrăgitele 
jocuri distractive pentru tineret 
și montajul literar „Vers de dra
goste în poezia coșbuciană

cate și-au adus contribuția so
liști vocali, recitatori.

Vizitarea bibliotecii comunale, 
discuțiile purtate au făcut posi
bilă popularizarea experienței 
bune.

ELISABETA DOBRIN 
metodist

Biblioteca regională — Suceava

PRIMUL
SPECTACOL
Ea inițiativa Casei raionale 

de cultură Drăgănești, de a se 
organiza o formație de teatru 
de păpuși, au răspuns mulți 
intelectuali: învățătorii Roșu 
Radu și Flăcău Stelian, biblio
tecara Milea Maria, funcțio
narii Crăciuneanu Florica, 
Petrescu Gică etc.

Și iată și primul spectacol 
reunind două piese „Răzvrăti- 
ții“ și „Sfadă în casă", regizat 
de Nicolae Bănică, actor la 
Teatrul de stat „Alexandru 
Davila" din Pitești.

Pînă acum spectacolul a 
fost prezentat în comunele 
Frunzaru, Mărunței, Izvoare, 
Vîlcele și Drăgănești în fața 
a peste 2 400 de spectatori.

In curînd se va pune în 
scenă „Punguța cu doi bani". 
Cu piesa „Sfadă în casă* tî- 
năra formație va participa la 
al IV-lea festival bienal de 
teatru „I. L. Caragiale".

La concursul anual de crea
ție „Ion Vidu" pentru cintece 
de masă, ediția 1964, juriul a 
analizat și selecționat un nu
măr de 186 lucrări, acordind 
următoarele premii și mențiuni 
pentru muzică și versuri: 
premiul III — piesele corale 
„De-ar ii dorul', muzica de 
V. Timiș, versurile de Stelian 
Filip și „Legendă-, muzica de

Gh_ Caranescu, versurile de 
Felida Donceanu; mențiune 
— piesa corală „Leagănul eu 
ochi de mură", muzica de Șt. 
Andronic. versurile de I- So- 
coi; premiul II — piesa solis
tică „Cin tec*. muzica de Gr. 
Nica, versurile de Olimpiu 
Vladimirov.

NICOLAE FULGA 
activist cultural

Echipa de dansuri a Centru
lui școlar profesional tehnic 
și tehnic de maiștri din Ti

mișoara Ia repetiții
Foto : AGERPRES

iAgerpres>

Primele propuneri 
de inovații 
din 1965

IAȘI (de la corespondentul 
nostru) \

în prima săptămînă a anului, 
la cabinetul tehnic al Fabricii 
de rulmenți din Bîrlad au fost 
înregistrate 7 propuneri de ino
vații. Cea mai importantă, 
„Păpușă fixă pentru rectificare 
plană cu prinderea magnetică 
pe mașinile tip 3151“, a fost 
propusă de tînărul Victor Bră- 
escu în colaborare cu Gheor- 
ghe Bosnea. Prin aplicarea a- 
cesteia se va realiza o impor
tantă creștere a productivității 
muncii și se va rezolva proble
ma strangulării procesului teh
nologic la operațiile respecti
ve. O altă propunere — „înlo
cuirea petrolului de la spăla
rea inelelor după tratamente 
cu o soluție de apă și azotat 
de sodiu“ — aparține lui Va
sile Moraru — tehnolog, Nico
lae Cernătescu — maistru și 
Teodor Stanică — termist. A- 
ceasta preconizează economisi
rea anuală a unei cantități de 
25 000 litri de petrol Printre 
autorii celorlalte inovații se 
numără inginerul Ion Bangu, 
electricienii Jenică Luca și 
Corneliu Borș, reglorul Matei 
Adam.

Uzina de pompe București. 

La tabloul de comandă al 
bancului de probe

Foto : AGERPRES

la brașov Pregătind viitorul public al sălilor de concerte
m urmărit citer« 
zile în șir viața 
muzicală a Bra- 
șocultii. O Filcr- 
numieă, un Tea
tru muzical, nu
meroase formații

_____ le amatori organi
zează săptăminal o castă sui
tă de spectacole muzicale, 
demne de tradițiile artistice 
ale unui oraș în care au ac
tivat celebri înaintași ai mu
zicii romînești — Dima, Po
rumb eseu, Mureșianu — oraș 
în care au cintat străluciți re
prezentanți ai artei interpre
tative romînești.

Pretutindeni, în sălile de 
concert, un public entuziast 
(care numără mulți tinerii 
soarbe cu nesaț frumusețile 
artei. In atenția cu care sint 
înconjurate valorile reale ale 
artei muzicale, în discernă- 
mîntul artistic al tinerilor, 
intuiești o largă receptivitate 
în fața artei, care nu poate ji 
decît rezultatul unor perse
verente activități de educație 
estetică.

Paralel cu activitățile lor 
artistice periodice, instituțiile 
culturale și-au fixat într-ade- 
văr drept un obiectiv esențial 
organizarea permanentă a 
unor acțiuni menite să îndru
me metodic drumurile publi
cului larg spre înțelegerea 

| muzicii, spre dobîndirea su- 
I mei de cunoștințe necesare în

țelegerii capodoperelor artei 
sunetelor.

Cursuri speciale de educație 
muzicală, concerte-lecțti. con
certe eduoatice, si-r.pozaocne 
pe teme de estetică muzicală 
— diverse sînt ndetilă|»lr 
educative inițiate ta această 
direcție.

Din nuutinidiaea acestor 
acțiuei, phoe de rezonanți ta 
rindurile maselor largi ale ti- 
aeretuln, semnalez doar trei, 
pline de bogate semnificat-.:.

In prirr.nl riad, suita de 
inedite concerte-ed-«cat:ve rai- 
țicte de Filarmonice „Gh. Di
me* ia rinitr.If elevilor uao- 
ra din școlile meci: dta Bm- 
șov și din orașele aia jar.

La solicitarea profesorilor 
de muzică die aceste școli «cn 
care secretariatul Filarmonicu 
a stabilit de la tncepvtu! sta
giunii un plan concret de co
laborare), orchestra și uaal 
din conferențiarii Filarmoni
cii sosesc in sala de fetticitățî 
a școlii pentru a concretiza 
temele abordate în caăr F. ore
lor de clasă. Are loc, cu acest 
prilej, un substanțial colocviu 
muzical care, nu numai că fi
xează cunoștințele dobindiie 
în orele de curs, dar dărize 
elevilor cheia înțelegeri.
nor piese muzicale de largă 
popularitate, le deschide por
țile sălilor de concerte. De 
curînd, au avut loc în cadrul 
cursului de istorie a muzicii 

din clasele superioare lecția 
despre Mozart. Filarmonica a 
venit la aceste școli în plenul 
ei și a interpretat una din cele 
mai reprezentative creații mo- 
zarăenez Simfonia nr. 39. Au 
fost date în prealabil o serie 
de explicații teoretice despre 
simfonia mozartiană. despre 
modal ei de construcție, des
pre fiecare din ideile ce stau 
la baza celor 4 mișcări ale 
opusului mozarrian, iar înain
te de a fi interpretată lucra
rea ta întregul ei. au fost as
cultate temele, motivele cu 
care compozitorul înalță tm- 
punătond edificiu sonor.

Interesante au fost exem- 
plificările lecțiilor despre 
-Muzica programatică" sau 
-Arta plastică și muzica*. Ete
rii au ascultat cu acest prilej 
Seherezada" Ic Rimslci-Kor- 
sakor. și „Tablouri diatr-o 
expoziție" a lui M. Mussorgski. 
Tînărul director al Filarmo
nicii — dirijorul Andrei Lu
caci — ne vorbea cu entu
ziasm despre aceste rodnice 
legături stabilite cu eterii șco
lilor medii. Procesul educației 
estetice din școală a dobindit 
astfel o bază profund eficien
tă, vizibilă in pnmul rină in 
numărul tot mai mare de 
glevi care poposesc in sala de 
concert.

Interesante s-au dovedit în 
al doilea rind și strădaniile 
educative pe plan muzical ale 

unei alte instituții brașovene 
— casa de cultură a studenți
lor. Adunind intr-un unic 
fluviu cercurile de prieteni 
ai muzicii din facultăți, con
ducerea casei de cultură a 
studenților a organizat în a- 
cest an universitar pentru cei 
peste 4 000 de studenți un 
curs special de educație mu
zicală. Cu sprijinul unor mu
zicologi bucureșteni, precum 
și al unor cadre de muzicieni 
brașoveni, au fost puse bazele 
unui valoros curs de inițiere 
muzicală, curs care și-a pro
pus pentru început familiari
zarea studenților cu fenome
ne muzicale ale veacului 
XX. aproptindu-i de unele 
dintre marile capodopere cre
ate ia ultimele decenii. Pînă 
in prezent, au fost ținute o 
serie de concerte-lecții. in 
cere au fost abordate proble
me ca .Xroluția limbajului 
antaeel pisă ta pragul veacu
lui XX’, „Impresionismul", 
.Xxpresior.ismul*. „Neoclasi
cismul*. O sene de alte pre- 
legen (printre temele progra
mate in vtițorul apropiat ci
tăm „Revoluția socialistă și 
muzica*, „Muzica rominească 
in contextul muzicii univer
sale*, .Problemele spirituale 
ale omului contemporan o- 
glindite in muzica veacului 
XX“) vor continua această in
troducere in muzica contem
porană.

Experiența dobîndită în ca
drul cursurilor ținute în pre
zent a dovedit conducerii ca
sei de cultură necesitatea 
completării acestui curs cu 
mai multe „prelegeri" care să 
pună la îndemînă studenților 
elementele de bază ale limba
jului muzical. Planul de acti
vități în această direcție a 
fost de acum elaborat în amă
nunțime. In primele zile ale 
viitorului semestru, el va fi 
tradus în practică. Paralel cu 
aceste „cursuri", casa de cul
tură a studenților organizează 
periodic audiții comentate 
(studenții au constituit în la
boratoarele Politehnicii lor o 
aparatură de înregistrări pe 
care ar putea-o invidia multe 
instituții muzicale!) Au putut 
fi ascultate pînă în prezent în 
aceste audiții un „Festival 
Liszt", o audiție dedicată 
sonatelor pentru pian ale lui 
Beethoven. cîteva lucrări 
enesciene, arii din opere, pre
cum și piese de reală valoare 
din diverse epoci istorice. O 
înlănțuire mai judicioasă, 
care să respecte o anumită or
dine istorică, o anumită clasi
ficare pe genuri sau o idee 
programatică, ar ridica, desi
gur. eficiența pedagogică a a- 
cestor audiții.

în sfîrșit, in această succin
tă semnalare a unora dintre 
manifestările educative orga
nizate la Brașov, trebuie să 

amintim rețeaua de activități 
inițiate la Palatul culturii — 
(audiții comentate, concerte 
educative ale instituțiilor 
muzicale, concerte ale forma
țiilor ce au luat ființă în ca
drul Palatului culturii și în 
special organizarea unei sta
giuni de concerte de cameră") 
susținute de corul și orchestra 
de cameră a Palatului cultu
rii. Formate în general din 
tineri artiști amatori din în
treprinderile, școlile și insti
tuțiile Brașovului, corul și 
orchestra au pregătit și inter
pretat în fața a mii de iubi
tori ai muzicii suite de con
certe de muzică de cameră în 
care au putut fi ascultate 
cîteva din cantatele lui Bach, 
unele din simfoniile lui Mo
zart, o serie de valoroase lu
crări din muzica de cameră 
contemporană rominească și 
universală.

In sălile caselor de cultură, 
în cluburile muncitorești, în 
sălile de festivități ale școli
lor, au loc zeci de manifes
tări educative care nu numai 
că formează noi contingente 
de auditori pentru manifestă
rile Filarmonicii, dar între
gesc tabloul muzical al orașu
lui, dau noi dimensiuni vieți 
artistice brașovene.

IOSIF SAVA

conrir.ua
prirr.nl
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Cairo Vietnamul de sud: Comentariul zilei

încheierea lucrărilor

Conferinței arabe

la nivel înalt
CAIRO 12 (Agerpres). — După 

o zi consacrata îndeosebi contac
telor bilaterale, Conferința pri
milor miniștri ai țărilor arabe și-a 
reluat luni seara lucrările.

Potrivit declarației purtătorului 
de cuvînt al conferinței, șefii de 
guverne ai țărilor arabe au în
cheiat în cadrul acestei șe
dințe examinarea problemelor în
scrise pe ordinea de zi. Ei au 
discutat, printre altele, problema 
lărgirii colaborării țărilor arabe 
cu țările în curs de dezvoltare 
din Asia și Africa, precum și o 
serie de probleme privind relații
le inter-arabe.

Marți dimineață a avut loc o 
ședință închisă a miniștrilor afa
cerilor externe, pentru pregătirea

proiectelor de rezoluții și a co
municatului final, care urmează 
să fie prezentate în cadrul șe
dinței de închidere a conferinței. 

Agenția Associated Press rela
tează, citind surse apropiate con
ferinței, că primii miniștri au re
zolvat cu succes majoritatea pro
blemelor incluse pe ordinea de 
zi.

CAIRO. — Conferința de la 
Cairo a primilor miniștri ai ță
rilor arabe, a luat sfirșit marți 
seara. La terminarea lucrărilor, 
a fost dat publicității un comuni
cat final, in care sînt cuprinse 
hotărîrile și rezoluțiile adoptate 
de conferință.

Atena
eșecul rebeliunii

dezidentilor
Corespondentul Agerpres Ia 

Atena C. Alexandroaie, trans- 
..dte:

Deși așa-zisa rebeliune a celor 
16 deputați ai uniunii de centru 
a eșuat, aceștia revenind în ca
drul partidului, eșecul ei se face 
încă simțit, nu atît în rîndurile 
partidului de guvernămînt din 
care fac parte, cit în rîndul par
tidului de dreapta, E.R.E., aflat 
în opoziție. Acesta speră să fo
losească fisura ivită în Uniunea

convorbirilor

Erhard-de Gaulle
BERLINUL OCCIDENTAL 

12 (Agerpres). — într-o declara
ție făcută în Berlinul occidental 
cu ocazia reuniunii Comitetului 
de conducere al grupului parla
mentar U.C.D.-U.C.S., cancelarul 
Republicii Federale Germane, 
Ludwig Erhard, a relevat că 
speră ca întrevederea pe care o 
va avea la Paris cu generalul de 
Gaulle „să ducă la rezultate con
crete". El a menționat că discu
țiile de la Paris ar putea duce la 
progrese în cooperarea dintre 
R. F. Germană și Franța. Erhard 
a arătat că întîlnirea de la Ram
bouillet nu va înlocui consultările 
prevăzute în cadrul acordului 
dintre Paris și Bonn, ci va servi 
la pregătirea acestor consultări.

Referindu-se la problemele care 
se vor afla în centrul discuțiilor 
la Paris, Erhard a subliniat câ 
principalele discuții se vor referi 
la problemele europene și, în
deosebi, la problema germană. 
„Voi discuta cu generalul de 
Gaulle în mod deschis toate pro
blemele care sînt strîns legate de 
relațiile franco-vest-germane“.

cte centru, în scopul propagandei 
în favoarea unui guvern de cen- 
tru-dreapta, lucru respins cate
goric de premierul Papandreu. 
Or, lichidarea rebeliunii a spul
berat planurile partidului EJl.E. 
„Îndepărtarea perspectivei unui 
guvern de centru-dreapta a fost 
o lovitură atît de puternică dată 
E.R.E., arată ziarul „Dimokratiki 
Allaghi", incit nucleul dur (așa- 
zișii intransigenți) al acestui par
tid a început să facă propagan
dă fățișă în favoarea unei dicta
turi și a întoarcerii lui Karaman
lis în
Paris", 
rîndul 
mint a 
curilor
E.R.E., împotriva democrației, și 
totodată la intensificarea contra
dicției din sinul acestui partid. 
Astfel, un editorial apărut în 
ziarul intransigenților dreptei, 
„Imera", vorbește deschis despre 
necesitatea întoarcerii lui Kara
manlis la conducerea E.R.E., 
fapt care neliniștește aripa așa 
zișilor moderați din cadrul aces
tui partid și pe însuși urmașul 
lui Karamanlis, Canelopoulos.

La rîndul său, ziarul de cen
tru „Ethnos", arată că „ultimele 
evenimente au convins nucleul 
dur al E.R.E. că nu există nici 
o speranță de venire la putere 
pe cale parlamentară normală a 
vreunui guvern de dreapta". In 
această situație, amenințarea cu 
dictatura, relevă ziarul „Athi- 
naiki" este făcută pe motivul că, 
după Karamanlis, Grecia ar fi 
intrat „într-o aventură care ame
nință existența ei" (prin aceasta 
ințelegîndu-se victoria în alege
rile din 16 februarie 1964 a 
Uniunii de centru).

Prin avansarea acestor tendin
țe, grupul dur al E.R.E. riscă să 
accentueze sciziunea din rîndul 
partidului său, care a început să 
se profileze și să devină și mai 
nepopular în rîndurile poporului 
grec.

Grecia din exilul de la 
Eșecul rebeliunii din 
partidului de guvemă- 

dus la intensificarea ata- 
partidului de dreapta,

Salvador:

Continuă demonstrațiile
->

antiguvernamentale
Agențiile de presă transmit 

că în Vietnamul de sud au 
fost semnalate marți noi ma
nifestații antiguvernamenta
le. în orașul Hue, situat în re
giunea centrală a Vietnamu
lui, a fost organizată de că
tre studenți o demonstrație în 
fața consulatului american. Ei 
au hotărît să trimită o dele
gație la Saigon pentru a cere 
șefului statului, Phan Khac 
Suu, demiterea primului mi
nistru, Tran Van Huong.

Demonstrații au început 
marți și la Da Nang, al doilea 
oraș ca mărime din Vietna
mul de sud. situat la circa 
400 km nord de Saigon. Mani- 
festanții purtau pancarte cu 
inscripții, cerind neutralizarea 
țării. Atît la Da Nang, cit și 
la Hue, magazinele și școlile 
au fost închise. în fața Tea
trului din Da Nang, demon
stranții au scandat lozinci an
tiguvernamentale și au în
gropat efigia primului minis
tru Huong. în același timp, se 
anunță că la Quang Tri conti
nuă greva generală, care este 
organizară de organizațiile 
studențești și ale budiștilor.

Pe de altă parte, ambasado
rul Statelor Unite la Saigon. 
Maxwell Taylor, a conferi: cu 
primul ministru Huong in le
gătură cu evenimentele din 
țară. Cu prilejul unei confe
rințe de presă, pri

tru sud-vietnamez a declarat 
că sînt continuate convorbiri
le în vederea obținerii unei 
sporiri a ajutorului american 
pentru Vietnamul de sud.

★
„Statele Unite au suspendat o 

anumită formă de ajutor în Viet
namul de Sud“, a declarat la 11 
ianuarie Richard Russel, președin
tele Comisiei senatoriale a forțe
lor armate și pentru credite mi
litare. .Ajutorul suspendat va fi 
restabilit, dacă Vietnamul de sud 
va avea un guvern stabil și dacă 
noi vom fi siguri că nu va fi 
răsturnat printr-o lovitură de 
stat", a precizat senatoruL Vor
bind despre măsurile adoptate re
cent in capitala Vietnamului de 
sud pentru rezolvarea crizei poli
tice. Richard Russel le-a calificat 
ca un pas înainte, dar a adăugat: 
..Noi nu putem câștiga războiul 
fără un guvern stabil”. „Este un 
adevărat miracol, a spus senato
rul american, că efortul de război 
poate fi continuat la sud de para
lela 17 în condițiile instabilității 
politice".

Din capitala Vietnamului de 
sud, agenția France Presse trans
mite că, in dimineața zilei de 12 
ianuarie, primul ministru Tran 
Van Huong a dat publicității un 
comunicat americano-sud-\-ietna- 
tnez care insă nu cuprinde nimic 
nou, el reprezentând, de fapt, o 
încercare de a liniști opinia pu
blică rod-vietnameză nemulțunu- 
tă de politica actualului guvera.

Elemente noi
în problema 

congoleză
pinia publică internațională 
continuă să se preocupe de 
problema congoleză. Această 
problemă nu mai are caracte
rul și rezonanța acută de acum 
o lună și mai bine. Dar, poate, 
tocmai cronicizarea crizei are

o mare însemnătate pentru perspectiva po
litică din Congo. Se dovedește ci „episodul 
Stanleyville" nu a însemnat și nu poate în
semne lichidarea luptei pentru independență 
a poporului congolez, destrămarea forțelor 
insurgente și dezarmarea voinței de liber
tate. Dimpotrivă, avem de-a face cu o po
larizare politică tot mai evidentă pe conti
nentul african. Acțiunea colonialistă a avut 
in mod categoric efectul unui bumerang, pu- 
nind multor observatori politici întrebarea: 
„Este oare acesta actul final

Dacă facem abstracție de declarațiile aco- 
Irților lui Chombe, situația din Congo nu 
este de loc calmă. Corespondenții străini a- 
mintesc din ce in ce mai des de „puternica 
presiune insurgență" care există în Kivu. Si
tuația este valabilă și pentru alte regiuni. 
Potrivit presei algeriene și egiptene, o mare 
parte din teritoriu! Congoului se află sub 
controlul forțelor patriotice. Se înregistrează 
atacuri chiar în apropierea Stanleyvilleului.

U n element nou îl reprezintă certitudi- 
reorganizării forțelor patriotice din

Congo. Nu este vorba numai despre un pro
ces militar. Latura lui politică este mult mai 
semnificativă. Conducători autorizați de tipul 
lui Gbenye și Soumialot întreprind numeroase 
încercări pentru consolidarea prestigiului și 
autorității forului conducător al mișcării de 
eliberare națională. Intr-o declarație făcută 
marți la Cairo, Soumialot arăta că intențio
nează să discute cu conducătorii guvernelor 
arabe posibilitatea unei recunoașteri a gu
vernului de eliberare națională. El și-a ex
primat încrederea fermă în victoria poporu
lui congolez. „Bruxelles-ul, Pretoria, Lisa
bona și Londra pot să-și sporească numărul 
mercenarilor, dar nu vor putea niciodată să 
înfringă lupta poporului congolez împotriva 
dominației străine".

In situația internă din Congo se manifestă 
din ce în ce mai mult consecințele dezas
truoase ale situației economice deosebit de 
grele pentru masele populare, lată cum au 
caracterizat, de pildă, recent studenții con
golezi din Belgia situația economică și so
cială a țării lor: „Cine va nega deteriora
rea continuă a economiei congoleze după 
1960, distrugerea infrastructurii generale, a- 
bandonarea unor unități economice de bază, 
ceea ce a provocat un șomaj crescînd, res
trângerea producției, fraude favorizate de 
conducători care trag profituri, incompetență 
și corupție ? Toate acestea se traduc prin- 
tr-un decalaj alarmant între o minoritate 
privilegiată și masa congolezilor care dispun 
de o putere de cumpărare cu mult infe
rioară costului vieții în permanentă creș
tere".

Acestui tablou economic i se adaugă în 
acest moment o instabilitate politică cres- 
cindă. Prigoana lui Chombe împotriva tutu
ror forțelor patriotice și a liderilor progre
siști are loc paralel cu diverse încercări de 
regrupare in rîndul partizanilor actualei o- 
rientări. Ideea „reconcilierii" este concepută 
exclusiv ca o „lărgire" a formulei guverna
mentale cu ajutorul lui Adoula și Bomboko.

Elementul cel mai semnificativ al situa
ției din Congo pare însă să fie în acest mo
ment tendința eliminării lui Chombe din 
viața politică de către acele forțe care îl mai 
protejează încă. Potrivit presei, ar exista 
unele divergențe intre belgieni și americani 
în problemele congoleze. Statele Unite apar 
ca sprijinitoare mult mai deschise a politicii

lui Chombe decît cercurile politice din Bel
gia. Încă de mult presa franceză scria despre 
„iritarea Washingtonului" față de „pruden
ța belgiană în Congo" (LE MONDE). Solu
ția este preconizată și în cercurile politice 
congoleze. Intr-un articol publicat de Adoula 
în revista JEUNE AFRIQUE el îl declară 
pe Chombe „răspunzător pentru situația ac
tuală". Programul preconizat de Adoula, pro
gram cu accente demagogice evidente, are 
ca subtext înlăturarea lui Chombe pentru o 
„reconciliere națională" mai facilă.

Convorbirile lui Chombe la Bruxelles și 
atmosfera destul de încordată care le-a înso
țit au sugerat unor comentatori ideea că 
cercurile politice belgiene sînt nemulțumite 
de intervenția prea accentuată a Statelor 
Unite în afacerile congoleze. Ministrul de 
externe Spaak a vorbit des în ultimul timp 
despre „necesitatea unei soluții politice" în 
această țară. Contramandarea ultimei călăto
rii a lui Chombe la Bruxelles s-ar putea la 
rîndul ei explica prin dorința sa de a juca 
totul „pe o carte americană" (FRANCE 
PRESSE), renunțînd definitiv la sprijinul 
belgian. In aceeași măsură știrile privind 
presiunile economice exercitate de Chombe 
asupra guvernului belgian prin amenințarea 
denunțării actualului statut a lui „Union 
Miniere" ar complecta această imagine.

Intr-un amplu articol intitulat „Politica a- 
mericană în Congo" LE MONDE DIPLO
MATIQUE (ianuarie 1965) demonstrează 
oarecum ideea unui „schimb de gardă" în 
tutela față de Congo și anume S.U.A. în lo
cul Belgiei. Revista susține că actualele im
plicații politice americane în situația din 
Congo formează un fel de „a treia etapă" 
în politica S.U.A. față de această zonă.

„Extraordinara bogăție a Congo-ului ex
plică fără îndoială în foarte mare măsură ne
norocirile acestei țări". Cu aceste cuvinte 
începe articolul menționat mai sus din Le 
Monde Diplomatique. Observația, în mare 
măsură judicioasă, nu exprimă însă nici pe 
departe totul. Actuala regrupare a forțelor 
politice din Congo poate fi preludiul unor 
evenimente importante, care să canalizeze 
ostilitatea populară față de colonialiști îm
preună cu sprijinul puternic al țărilor afri
cane spre țelul rîvnit — al independenței și 
suveranității.
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Președintele Johnson
despre problemele învățămîntului în S.U.A

WASHINGTON 12 (Agerpres). 
în mesajul prezentat de președin
tele Johnson Congresului, se ara
tă că învățămîntul a devenit o 
problemă socială majoră a Ame
rica contemporane. Numeroși 
tineri nu au posibilitatea să frec
venteze școlile și unul din 
fiecare trei elevi care se află în 
clasa a 5-a, părăsește școala.

Președintele a arătat că șoma-

Situație politică agitată
a și în Bolivia cu 
cîteva luni în urmă, 
criza din sinul ac
tualei conduceri a 
micului Salvador a 
început printr-o 
ceartă între preșe

dinte și vicepreședinte. Ca și în 
Bolivia, cearta s-a transformat 
curînd într-o ruptură. în noiem
brie, vicepreședintele Francisco 
Lima a demisionat brusc din 
postul de ambasador la Washing
ton, după care a formulat nume
roase critici la adresa politicii 
prezidențiale. El acuză guvernul, 
și în special pe președintele Ju
lio Rivera, de a fi renunțat la 
mai multe proiecte de reforme 
sociale și de redresare a econo
miei, proiecte a căror înfăptuire 
o promisese cu prilejul instalării 
sale la putere.

Vicepreședintele a declarat că 
în țară domnește o „dezordine 
administrativă", că politica gu
vernului „a dus masele populare 
la înfometare, în timp ce bo
gății și-au sporit averile". „Ală
turi de milionari — a spus el in
tr-un interviu acordat săptămâ
nalului mexican „Siempre" — în 
această țară domnește cea mai 
cumplită mizerie din lume. Eco
nomia țării se află în pragul fa
limentului, iar numărul șomeri
lor este în continuă creștere".

Simplă luptă pentru putere ? 
Așa lasă să se înțeleagă preșe
dintele care, printre altele, l-a 
acuzat pe Lima că țintește șefia 
Partidului concilierii naționale, 
partid care l-a adus la putere 
pe însuși Rivera. O examinare

îndeaproape a problemei duce 
însă la concluzia că actuala 
criză din sinul conducerii nu este 
decît oglindirea pe plan supra
structural a unei situații econo
mice și sociale într-adevăr „în 
pragul falimentului".

în Salvador, peste două treimi 
din cei 2700000 de locuitori 
trăiesc la sate. Aici însă, ca în 
majoritatea țărilor latino-ameri- 
cane, repartizarea pămîntului este 
total inechitabilă. După cum re
latează ziarul „Alger Republi
cam", în timp ce 14 mari lati
fundiari dețin peste 52 la sută 
din pămintul cultivabil, 75 la 
sută din numărul țăranilor sînt 
fără pămînt și deci nevoiți să lu
creze ca zilieri pe marile plan
tații.

O atare situație se repercu
tează, evident, în cel mai defa
vorabil mod asupra nivelului de 
trai al populației. Ziarul Urugua
yan „EPOCA", referindu-se la 
Salvador, scria recent: „în ceea 
ce privește nivelul de viață, el 
ocupă penultimul loc din lume. 
Mai mult de jumătate din popu
lație nu consumă nici cel puțin 
un sfert de litru de lapte pe an. 
Hrana, cu rare excepții, e alcă
tuită exclusiv din mămăligă și 
fasole. Vîrsta medie a locuitori
lor abia ajunge la 27 de ani. 70 
la sută din populație e analfa
betă". Amintim că în cartea sa 
„Geografia foamei" savantul bra
zilian Josue de Castro a denumit 
Salvadorul „țara foametei celei 
mai crunte".

Populația, și în primul rînd ță
rănimea, s-a răsculat în repetate

rânduri, principala revendicare fi
ind reforma agrară. In memora 
multor salvadorieni e încă vie a- 
mintirea evenimentelor din 1S32 
când, timp de trei luni, mii de 
țărani s-au răsculat cerind con- 
diții mai bune de viață. Deși 
crunt reprimată, această răscoală 
a dat tonul luptei țărănimii sal- 
vadoriene pentru pământ și luptei 
generale a poporului împotriva 
dictaturii, pentru o viață ome
nească, pentru democrație ri pro
gres.

In prezent, lupta anbdictato- 
rială din țară îmbracă forme din 
ce în ce mai organizate. Parti
dele și organizațiile politice ale 
opoziției s-au unit in Frontul 
Unit de Acțiune Revoluționară 
(F.VAR.) în care sînt repre
zentate toate păturile populației 
oprimate. F.UAJL urmărește a- 
bolirea dictaturii și formarea 
unui guvern democratic și na
țional care să realizeze o adevă
rată reformă agrară și să lupte 
pentru independența deplină a 
țării. Acest front întreprinde nu
meroase acțiuni, in ciuda prigoa
nei poliției guvernamentale (po
trivit ziarului „Epoca" din Mon
tevideo închisorile sînt pline de 
deținuți politici, iar numărul 
exilaților politici crește pe zi ce 
trece).

în acest context, însăși dizi- 
dența vicepreședintelui Lima a- 
pare ca rezultat al impasului po
liticii actualei conduceri, în frunte 
cu dictatorul Rivera.

jul în rîndul tinerilor americani 
este de patru ori mai mare decît 
în celelalte pături ale populației.

Ocupîndu-se de situația din 
învățămîntul superior, mesajul 
subliniază că în fiecare an 100 000 
de tineri americani nu pot intra 
în colegii, deoarece nu dispun de 
mijloacele necesare.

Calificând problema îmbunătă
țirii sistemului de învățămînt 
drept „sarcina nr. 1 a poporului 
american", Johnson a prezentat 
Congresului un program care va 
costa 1.5 miliarde de dolari pen
tru îmbunătățirea și extinderea 
invățămîntului. El a declarat că 
„acesta este un preț mic pentru 
dezvoltarea celei mai prețioase 
resurse a țării noastre" și a che
mat la întreprinderea „unui efort 
național pentru asigurarea unor 
posibilități depline în ce privește 
educația”.

Irlanda :

INCIDENT NEOBIȘNUIT
LA TRIBUNALUL
DIN WATERFORD

ION D. GOIA

Marți dimineața, în sala tribu
nalului din Waterford 'Irlanda) 
s-a petrecut un incident puțin 
obișnuit Cei nouă membri ai or
ganizației „Armata republicană 
irlandeză" (LRA.) arestați săp- 
tămina trecută de poliția brita
nică fiind învinuiți că ar fi orga
nizat un atentat cu bombe la cî- 
teva sute de metri de castelul 
prințesei Margareta, sora reginei 
Elisabeta a II-a a Angliei, au fost 
aduși la tribunal spre a fi jude
cați.

De îndată ce li s-au desfăcut 
cătușele de la mîini cei nouă acu
zați, sprijiniți de o parte a publi
cului s-au angajat într-o luptă 
violentă cu polițiștii. în timpul 
luptei, care a durat zece minute, 
ușile și băncile din sala tribuna
lului au fost distruse. în cele din 
urmă însă polițiștii au reușit să-i 
imobilizeze pe cei nouă acuzați 
și să-i trimită din nou la închi
soarea din Limerick.
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PE SCURT
BUDAPESTA. — La Buda

pesta a avut loc vernisajul ex
poziției de artă decorativă 
românească. La deschidere au 
participa: Roșta Er.dre. pre
ședintele executiv al Institu
tului ungar pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, re
prezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe al R-P.U. 
și ai Ministerului Culturii, oa
meni ce artă și cultură, pre
cum și ambasadorul R.P.R. la 
Budapesta. Mihail Roșianu.

MOSCOVA — La invitația 
Ministerului Afacerilor Exter
ne al URSS- la Moscova a 
sosit Zulfiqar Aii Bhutto, mi
nistrul afacerilor externe al 
Pakistanului.

CARACI. — Peste 40 000 de 
profesori de la școlile elementare, 
medii și instituțiile de învățământ 
superior din Pendjab 'Pakistanul 
de vest) au declarat marți grevă 
generală. Profesoni revendică 
îmbunătățirea condițiilor de mun
că și majorarea salariilor.

politice in Italia
Corespondentul Agerpres la 

Roma. Giorgio Pastore, trans
mite :

O dată cu reluarea activității 
politice din Italia (după pauza 
care a urmat alegerilor preziden
țiale) au avut loc numeroase con
vorbiri între diferite personalități 
politice, precum și întruniri ale 
organelor de conducere ale par
tidelor. Președintele republicii, 
Giuseppe Saragat, l-a primit luni 
pe vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Pietro Nenni. După 
cum se afirmă din cercurile a- 
propiate vicepreședintelui Consi
liului de Miniștri, cei doi au dis
cutat despre situația politică 
creată în urma alegerilor preziden
țiale și au căzut de acord asupra 
necesității unei relansări a pro
gramului guvernului de centru- 
stînga care să învioreze — în li
mitele posibile — activitatea ac
tualului cabinet Moro. Acest fapt 
dovedește că Nenni și Saragat 
consideră că nu este cazul să se 
declanșeze o criză de guvern.

Sînt de semnalat, de aseme
nea, întâlnirile lui Moro cu se
cretarul Partidului socialist, de 
Martino, și cu secretarul Parti
dului social-democrat, Mario Ta- 
nassi (se anunță întîlniri vii
toare cu membri ai secretariatu
lui Partidului republican precum 
și cu secretarul Partidului demo- 
crat-creștin, Mariano Rumor). 
După întrevederea Moro 
Martino, secretarul P.S.I. 
clarat ziariștilor că „în 
convorbirii s-a insistat

primat încrederea în legătură cu 
posibilitatea consolidării politicii 
de centru-stînga.

întrunirile diferitelor grupuri 
și curente din partide, precum și 
ale conducerilor partidelor, con
tinuă. Conducerea națională a 
P.S.I. a anunțata că se va în
truni joi, în timp ce Comitetul 
Central al P.S.I. și-a amînat 
ședința pentru o dată care va fi 
fixată după reuniunea Consiliuiîii 
național al Partidului democrat- 
creștin. Direcțiunea Partidului 
comunist a dat publicității un 
comunicat în care arată că Co
mitetul Central al P.C.I. se va 
întruni joi pentru a discuta refe
ratul secretarului general al 
partidului, Luigi Longo, asupra 
„Situației politice după alegerea 
președintelui republicii".

WASHINGTON. — Primul 
ministru japonez, Eisaku Sato, a 
sosit luni seara pe aeroportul 
Andrews, în apropiere de 
Washington, venind de la Sau 
francisco. Șeful guvernului ja
ponez, caro este însoțit de Etsu- 
saburo Shiina, ministrul afaceri
lor externe al Japoniei, va avea o 
serie de întrevederi cu președin
tele Johnson și cu alți înalți func
ționari americani. La sosirea sa 
pe aeroport, primul ministru ja
ponez a fost întîmpinat de secre
tarul de stat american, Dean 
Rusk. Pe agenda de lucra a con
vorbirilor de la Casa Albă se vor 
afla, printre altele, problema re
lațiilor Est-Vest, situația din Viet
namul de sud și din sud-estul 
Asiei. în ce privește relațiile din
tre 
tru 
ză

cele două țări, primul minis- 
Sato, a arătat că intenționea- 

să abordeze problema insule
lor Ryukyu, care, după cum se 
știe, se găsesc sub administrația 
forțelor militare ale S.U.A.

La Stockholm s-ja deschis

Sesiunea de primăvară

a Riksdagului suedez

— de 
a de
cursul 
asupra 

necesității unei clarificări a si
tuației din cadrul Partidului de- 
mocrat-creștin", întrucît „aceasta 
condiționează toate celelalte pro
bleme". In legătură cu această 
problemă, ziarul „Avânți", orga
nul Partidului socialist, a publi
cat, marți o notă în care se spu
ne că „a se cere democrat- creș
tinilor o precizare a poziției lor, 
nu înseamnă altceva decît a li 
se cere un răspuns politic global 
asupra problemelor care se afl'ă 
acum în fața țării, deoarece ei 
nu au manifestat claritatea și co
erența necesară".

După discuția avută cu Moro, 
Tanassi, secretarul P.S.D.I., a fă
cut o declarație în care și-a ex-

STOCKHOLM. — Marți au 
început la Stockholm lucră
rile sesiunii de primăvară a 
Riksdagului suedez (Parla
mentul Suediei). în fața celor 
două Camere ale Parlamentu
lui, regele Gustav al VI-lea a 
rostit mesajul tronului, în care 
a arătat că situația internațio
nală se caracterizează printr-o 
destindere continuă a încor
dării în relațiile dintre mari
le puteri. Pentru asigurarea 
păcii, a spus regele Suediei, 
este necesar, totuși, să se a- 
jungă la un acord în problema 
dezarmării, îndeosebi în ce 
privește măsurile care să îm
piedic^ răspîndirea armelor 

’ ' " ”, a spus el,
.inuoi să depună eforturi 
la contribui la realiza
și acord în acest do

nucleare. Suedia, 
va corii 
pentria 
rea uq 
meniu.

în continuarea ședinței, mi
nistrul finanțelor a prezentat 
un proiect de buget echilibrat 
pe anul financiar 1965/66, care 
prevede la venituri și cheltu
ieli suma de 26,8 miliarde co
roane. La capitolul venituri, 
bugetul este cu 2,9 miliarde co
roane, iar la capitolul cheltuieli 
cu 3 miliarde coroane mai 
mare ca bugetul precedent. Cel 
mai important capitol bugetar 
îl reprezintă cheltuielile în 
scopuri sociale — cu 1,4 mili
arde coroane mai mult față 
de anul trecut. Bugetul apă
rării, în sumă de 4,1 miliarde 
coroane, este, de asemenea, 
ceva mai mare decît în trecut. 
Sporirea veniturilor statului 
se va obține printr-o modifica
re a sistemului impozitelor.

la opii- 
rachetei

ianuarie

UNIUNEA BIRMAN A. Un aspect din portul Rangoon — centrul politic, economic și cul
tural al tării

WASHINGTON. — Administrația 
națională pentru problemele aero
nauticii și cercetarea spațiului cos
mic (N.A.S.A.) a anunțat că ultimul 
zbor experimental al unei cabine 
spațiale „Gemini", fără oameni la 
bord, va avea loc la 19 ianuarie. 
Lansarea se va efectua cu ajutorul 
unei rachete „Titan-2“ și se va 
controla sistemul de recuperare. Se 
menționează că la 9 decembrie a- 
nul trecut, în cadrul unei expe
riențe asemănătoare, un defect al 
sistemului hidraulic a dus 
rea a două motoare ale 
purtătoare.

Dacă experiența din 19
va reuși, cosmonauții americani 
Virgil Grissom și John Young vor 
efectua, în aprilie sau în mai, un 
zbor orbital la bordul cabinei „Ge
mini".
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