
I Biblioteca Cent- ® a ■ 

Regională 
Hunedoara-Deva

Proletari din toate țările, uniți-vă!

cinteia 
tineretului W

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Anul XXI, Seria II, Nr. 4897 4 PAGINI — 25 BANI Duminică 14 februarie 1965

EXPERIENȚA VALOROASĂ - 
— LARG RÂSPÎNDITÂ —

Pentru rezultatele obținute în producție, tînăra Veronica A- 
cfcm de Ia Filatura de mătase Lugoj a fost evidențiată în în

trecerea socialistă pe luna ianuarie 1965

LAUDĂ

TĂRIIVerificarea amănunțită a documentației tehnice înaintez ::e~ 
cărei operații constituie una dintre principatele preocupări 
ale echipei de cazangii conduse de Nicolae Anghel. de la Uzi
nele ,,Vulcan" din Capitală. Iată-1 pe șeful echipei 
cu tinerii Constantin Florea și Marin Dinu detaliile de <whh 

blare a unei coloane de rafinărie

Foto: GH. CUCU

In întimpinarea

Zilei ceferiștilor
Wtnoio S'JÎCM’ii 4? ■ • -te■ ' ’'

A

In strinsa legătura, 

calificare - calitate I

In preajma Zilei lor, ceferiș
tii înscriu noi și importante 
succese în activitatea lor. 
Transportul de mărfuri și de 
călători pe căile ferate este în 
prezent cu peste 57 la sută mai 
mare decît în 1959. Datorită 
sporirii parcului de vagoane și 
a utilizării lor mai eficiente, 
anul trecut s-au încărcat în 
plus circa 2 250 000 tone măr
furi.

La obținerea acestor rezulta
te a contribuit, pe lîngă mai 
buna organizare a lucrului în 
unitățile feroviare, și dotarea

La ,,Tehnofriq“-Cluj 

Ultima linie tehnologică 
a intrat în funcțiune
La Uzinele „Tehnofrig' din 

Cluj a intrat recent în func
țiune a 9-a și ultima linie teh
nologică a noilor hale de pro
ducție construite aici. Utilaje
le care compun noile linii sînt 
produse în mare parte de în
treprinderi constructoare de 
mașini din București, Arad, 
Oradea și Cugir. Cu ajutorul 
lor sînt fabricate mașini și 
instalații pentru industria ali
mentară, compresoare pentru 
industria frigorifică, alimen
tară și chimică. Potrivit pro
iectelor, aici vor putea fi pro
duse anual 8 000 tone de ma
șini și instalații. 

lor cu numeroase locomotive 
Diesel electrice, instalații de 
centralizare și bloc de linie 
automat. Astăzi, aproape o trei
me din totalul traficului fero
viar este efectuat de locomoti
ve Diesel electrice. în 1965 tot 
mai multe trenuri de persoane 
vor fi formate din noile tipuri 
de vagoane, caracterizate prin- 
tr-un înalt grad de confort.

★
IAȘI. — Muncitorii de la Di

recția regională C.F.R. Iași au 
terminat lucrările de înlocuire 
a șinelor pe o distanță de 162 
km între Tecuci—Vaslui și Păl- 
tinoasa—Mestecăniș. Realiza
rea acestor lucrări permite spo
rirea vitezei de circulație a 
trenurilor și folosirea vagoane
lor de mare capacitate.

(Agerpres) 

produse care prin caracteri
sticile lor toânxo-fuDCfioMie 
și economice. prin gradul de 
finisare și aspect, să se ritfiee 
Ia nivelul crier nai bune rea
lizări ale tehnicii, a CCKTSîiîUTt 
și constituie preocuparea cea 
mai de seamă a otgyrizațiîicr 
U.TAI. din întreprinderi.

Pentru a asigura o îndru
mare competentă a organiza
țiilor de bază U.T.M., comite
tul orășenesc U.T.M s-a îngri
jit, în primul rînd, ca fiecare 
activist al său să cunoască cit 
mai bine sarcinile stabilite 
de Plenara C.C. al P.M.R. 
din noiembne-decembrie 1964. 
indicațiile date de Plenara 
C.C. al U.T.M. cu privire la 
îmbunătățirea muncii organi
zațiilor U.T.M. ce mobilizare a 
tineretului la îndeplinirea sar
cinilor de plan pe anul in curs. 
In acest scop am organizat 
consfătuiri la care au partici
pat toți activiștii comitetului 
orășenesc, membrii comisiilor, 
cadrele din organizațiile de 
bază, propagandiștii. Acti
vul comitetului orășenesc 
U.T.M. a ajutat apoi organiza
țiile de bază U.T.M. din în
treprinderile industriale în 
pregătirea și desfășurarea unor 
adunări în care au fost dez
bătute sarcinile concrete ce

revin fiecărui couerirr de ti
neri in tmw v«- Ple
narei CC al UTM Cu aeesS 
prilej * - foK șraltT te nsi- 
*uri concrete. sperifiee fie
cărei întreprinderi. secțn sau 
atelier, in vederea —> -i-
mai actrve a unierecu—u la
indepbmrea piamer la regi
zarea unor produse de caLtate 
superioară.

Zfiele secetarucr UTIL 
in orașul uuatxu. sînt ccgan.- 
zate pe rznzsi de pcnriurțri 
Aceasta ne dă poshLriztea 
•ă inr.Ua> specauș^ care 
să ță*rg.r eased eadre&z- U TJC. 
o seamă de p—con
crete privind ralftatra jart— 
duselor fiecărei raemnl. Me
toda este folosită ar~ cu 
succes și in rv-ga-^-n---'^ 
U.T.M. In adunări generale 
U.TJL pe secții, unele dmtre 
ele special organizate. In fața 
tinerilor iau cuv Intel 
șefi de secții care le explică 
cerințele specifice secțiilor res
pective. fiecărei faze de ope
rație de care depinde calita
tea produselor.

La Uzinele de tractoare, co
mitetul U.TAL, in colaborare 
cu comitetul sindicatului, a 
format colective care au anali
zat in secții și sectoare felul 
cum participă tinerii la cursuri 
și cum se reflectă cele învățate 
în îmbunătățirea calității pro
duselor. Concluziile acestor co
lective au fost dezbătute în a- 
dunările generale U.T.M (la 
sculerie, motor, turnătorie și 
altele). La aceste adunări au 

cord 
fie i 
practice; să se crgzzuxese ex
puneri ia Jegătnră ca moda! 
de fiasctăccare * unor
de inajtă tehnicitate cu care 
este înzestrată nzxna; cu spri
jinii mrmritnriky eu o bogată 
experiență, al trtar.tr im dor și 
ingtnerijtc. să se organizeze 
mai zsnfie demonstrații. pe 
faze de operații etc. De pe 
xjt a mtrat în practica 
nnoe lectori ca lecțiile pre
date să fie ilustrate cu 
wfarrte privind funcționarea 
unor subansamble ale tracto
rului. cit și a unor dispozitive 
folosite pe linia de montaj fi
nal. acțiuni care au influențat 
in mod pozitiv calitatea mon
tării și funcționarea tracta-

Dar. așa cum a subliniat și 
Plenara C.C. al U.TJL, o mun
că diferențiată pentru ridica
rea calificării profesionale a 
tinerilor care să țină seama de 
nevoile producției și ale 
fiecărui oca in parte, poate fi 
făcută cu succes numai folo
sind acele forme care se potri
vesc și răspund cel mai bine 
acestor cerințe. în fiecare an 
pe porțile uzinelor intră noi 
contingente de muncitori. A-i 
ajuta pe aceștia să-și ridice 
calificarea înseamnă, înainte 
de toate, a-i sprijini să-și în
sușească experiența muncito- 

nicr vârstnici. cu o îndelun
gată practică in producție. La 
-Tractorul*. -Steagul roșu*, 
la Uzinele _6 Martie- și 
-Sectro-prerizia*. la între
prinderea de unelte și scule 
etc. Ia sugestia organizațiilor 
U.TJL, conducerile intreprin- 
oeriJoc au stabilit ca de acești 
fineri să se ocupe un anumit 
timp muncitori cu o bogată 
experiență in producție. Cit 
de necesar este acest lucru 
ni-I dovedește și faptul că la 
secția sculerie a Uzinelor 
.Tractorul*, de pildă, proaspe
ților absolvenți ai școlii pro
fesionale le-au fost încredin
țate mașinile cele mai not Cu 
ajutorul muncitorilor mai 
vîrstnici ei au reușit într-un 
timp scurt să lucreze bine cu 
aceste mașini, să obțină un 
randament ridicat și o calitate 
bună a produselor. Tot în a- 
ceastă secție, organizația 
U.T.M. analizează periodic, în 
adunări generale, preocuparea 
acestor tineri pentru a-și în
suși experiența pe care vîrst- 
nicii le-o împărtășesc cu dra
goste.

La uzinele „Steagul roșu“, 
..Rulmentul*, „6 Martie" și al
tele au dat bune rezultate se
rile de întrebări și răspunsuri, 
în majoritatea uzinelor ele 
sînt organizate pe meserii. 
Cum se procedează practic ? 
Să luăm, de pildă, modul în 
care a fost organizată o ase
menea seară de întrebări și 
răspunsuri la secția sculerie 
a Uzinelor „Tractorul". Comi
tetul organizației de bază 
U.T.M. a adunat din vreme 
întrebările de la tineri. A- 
proape toate se refereau la 
problemele concrete ale pro
ducției. întrebările au fost 
date unui colectiv de ingineri 
care le-a grupat pe probleme. 
Au fost apoi anunțate din timp 
ziua, locul și ora în care se

MIHAI BRATU
prim secretar al Comitetului 

orășenesc Brașov al U.T.M.

(Continuare în pag. a IlI-a)
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La confluența bulevardului 

1 Mai cu Calea Griviței

Te-adun in seara vastă, stelar pămint al țării 
in cer ți-aprind lumini, să-ntreacă cerul, 
din ape smulg luceferi și din oțel-scîntei, 
sun in metale sorii și caratele 
și frunțile, nimbind idei, le-adun, 
pe firmamentul-nalt, să te-ncunune.

Atîtea generații trudiră 
șirul lor lung aprinse-n 
și pe pămint aceste drumuri, 
pe care le urmăm, purtind, 
in mîini și-n ochi scinteie din scinteia lor 
să luminăm ceruri și veacuri, mai departe.

Venim toți întemeietorii cetăților mirifice — 
noi Prometei, smulgînd din ape, focul, 
secerători cu piini cit roata soarelui pe umeri, 
constructorii de nave și visătorii arhitecți, 
făcind din pîine — cîntec, din cîntec iarăși pîine...

Sînt zile cit un veac de-ncăpătoare ; 
treceți în ietopiseț-faptele : 
pe-acest pămînt s-a dus încă o luptă, 
învingătorii vin cu arme pașnice pe umăr, 
și-n cer ți-aprind, învingătorii, stele, 
din truda și din visul lor, pămint al țării.

TELEGRAME

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a adresat președintelui 
Consiliului Revoluționar al 
Uniunii Birmane, generalul 
Ne Win, felicitări cu prilejul 
celei de-a XVII-a aniversări a

„Decada teatrelor dramatice44
In vederea stimulării activității 

teatrelor dramatice și a creșterii 
‘•alității artistice a spectacolelor, 
Comitetul de Stat pentru Cultură 
si Artă va organiza anul acesta 
în lunile mai — iunie „Decada 
teatrelor dramatice".

La această manifestare vor par
ticipa teatre dramatice din Capi
tală și din tară cu cele mai bune 
spectacole prezentate în premieră 
în stagiunile 1963—1964 și 1964— 
1965. Se va da prioritate spectaco
lelor cu piese contemporane și în
deosebi cu opere ale dramaturgiei 
naționale.

Selecționarea spectacolelor va fi 
făcută de către o comisie a Consi
liului teatrelor din Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă. 

înapoi — 
cer Calea Lactee

FLORENȚA ALBU

proclamării independenței — 
ziua națională a acestei țări.

Președintele Consiliului Re
voluționar al Uniunii Birmane 
a transmis președintelui Con
siliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne mulțumiri 
pentru felicitările adresate.

La prima etapă. In vederea se
lecționării celor mai bune specta
cole, pot participa colectivele tu
turor teatrelor dramatice din (ară 
cu cite două spectacole, din care 
cel pufin unul cu o piesă origi
nală.

Faza de selecționare va avea 
loc între 1 martie și 1 mai. In a- 
ceastă perioadă, comisia de selec
ționare a Consiliului teatrelor se 
va deplasa la toate teatrele care 
si-au anunfat participarea la deca
dă.

Faza finală, la care vor lua par
te colectivele selecționate în prima 
etapă, va avea loc în București, la 
silrșitul lunii mai — începutul lunii 
iunie.

(Agerpres)(Agerpres)

casa
I

n urmă cu cinci ani, în șase 
raioane ale Capitalei și-au 
inaugurat activitatea casele 
de cultură ale tineretului, 
instituții culturale care se 
adaugă numeroaselor mij
loace de educație multilate
rală de care beneficiază în permanență 

tineretul nostru. Rolul acestora este să 
contribuie la aprofundarea cunoștințelor 
iespre politica partidului nostru, să ofere 
răspunsuri substanțiale, convingătoare, 
problemelor izvorîte din viața și preocu
pările tineretului, să intervină cu com
petență în educația cultural-științifică a 
rcestuia, familiarizîndu-1 cu marile tra- 
liții ale culturii romînești și universale.

Aceste case de cultură au importante 
ndatoriri în ceea ce privește educația 
estetică a tineretului, ele trebuind să po- 
arizeze interesul, pasiunea celor mai ta- 
lentați creatori populari în activitatea 
Cercurilor (teatru, film, folclor, artă plas
tică, literatură etc.) și formațiilor artisti

ce de amatori. Casa de cultură a tinere
tului trebuie să fie totodată un centru 
metodic care să îndrume activitatea în 
aceste domenii a tuturor tinerilor din ra
ioanele Capitalei.

Au îndeplinit casele de cultură ale ti
neretului din Capitală aceste importante 
sarcini ?

Este de netăgăduit efi în acești cinci 
ani ele au dobîndit o anumită experiență 
relevabilă, că s-au dovedit nu o dată ca
pabile să organizeze și să susțină mani
festări de prestigiu. In raport cu aseme
nea realizări apare nejustirrcată. mai ales 
în ultima vreme, slaba preocupare pentru 
a le continua, pentru a valorifica mereu 
mai bine experiența acumulată pînă a- 
cum. Aceasta fiind concluzia unei re
cente analize a Comitetului orășenesc 
U.T.M., ne propunem ca, alegînd două 
case de cultură ale tineretului — 16 Fe
bruarie și Grivița Roșie — să urmărim 
acele fenomene a căror perpetuare nein- 
găduită împiedică realizarea deziderate

X* jAsi.

lor de mai sus. Ne-am propus această 
analiză pentru că și în cazul uneia și în 
cazul celeilalte se poate observa, în ul
timul timp, o scădere simptomatică a nu
mărului tinerilor care vin să participe Ia 
acțiunile organizate.

Concepe în birou, 
dar după ce ai venit 

din uzină!
Să urmărim mai întîi cum se concepe 

alcătuirea și, mai ales, înfăptuirea planu
rilor de activitate. O analiză sumară a 
planului pe luna ianuarie al casei de 

cultură Grivița Roșie, relevă faptul că 
puține au fost manifestările care prin te
matica și conținutul lor au trezit intere
sul tinerilor. De ce ? In primul rînd, 
pentrucă necunoașterea preocupărilor 
tinerilor, duce la conceperea formală a 
planului. Iată: în luna ianuarie a fost 
inclusă în plan o manifestare dedicată 
constructorilor. Orientarea este bună, ți- 
nînd seama de creșterea numerică a lu
crărilor din construcții, de necesitatea 
firească, în consecință, ca forul de cul
tură raional al tineretului să răspundă 
preocupărilor lor. Dar, în loc ca tematica 
acestei manifestări să izvorască dintr-o 
consultare a tinerilor, ea a fost stabilită 
de directorul casei de cultură, fără să 
se știe în ce măsură ar interesa: „Noi 
mijloace de transport" (?!). Or, se știe că 
la baza alcătuirii programelor trebuie să 
stea studiul atent nemijlocit al cerințe
lor tinerilor, cunoașterea preocupărilor 
lor.

Pentru aceasta activiștii casei de cul
tură ar trebui să-și petreacă o mare par
te a timpului în mijlocul tineretului. 
Participarea la adunările generale 
U.T.M., consultările prilejuite de zilele 
secretarilor, ar duce fără îndoială Ia pu
nerea de acord a planurilor cu preocu
pările reale ale tinerilor din întreprinde
rile raionului.

Formulate într-un fel sau altul, păre
rile zecilor de tineri cu care am stat de 
vorbă au confirmat — pentru a cita 
oară ? — că majoritatea tinerilor a a- 
juns la acea treaptă a exigențelor în 
care aprecierea și judecarea manifestă
rilor cultural-educative se face în raport 
direct cu calitatea.

în fiecare întreprindere și instituție 
organizațiile U.T.M. depun eforturi în 
conceperea unor activități culturale din 

ce în ce mai bune, mai frumoase, de la 
care tinerii rămîn cu bogate cunoștințe. 
Este regretabil însă și cu totul de neex
plicat de ce casa de cultură se situează 
de multe ori sub nivelul clubului din 
întreprinderi. Iată un exemplu: în timp 
ce la Clubul Uzinelor „Grivița Roșie" 
avea loc un concurs „Eminescu, luceaiă- 
tul poeziei romînești" (cu sute de asis
tenți și participanți) Ia Casa de cultură 
programul unei zile întregi l-a ocu
pat o repetiție a formației de dansuri.

Bucureștiul (și nu numai el) oferă zil
nic tinerilor sute de manifestări cultu- 
ral-artistice de prestigiu, a căror calitate 
e indiscutabilă. Tinerii sînt solicitați, 
seară de seară, de spectacole de teatru, 
muzicale, cinematografice, de înaltă ți
nută. Acțiunile minore de la casa de 
cultură, făcute numai de dragul de a se 
spune că există un program, nu pot 
și nu au cum să rețină atenția tine
rilor. Conceput și realizat în acest fel, 
programul lunii ianuarie, și din păcate 
nu numai acesta, nu putea să-i atragă în 
sala casei de cultură pe tinerii specta
tori. Cum se face, că, deși experiența a- 
cestei case de cultură a scos la iveală 
numeroase forme interesante, atractive, 
ele nu sînt folosite ?

în anul 1962 un reporter consemna 
modul interesant în care a fost întoc
mit programul unei maniiestări din 
ciclul „Să ne cunoaștem patria". Cităm: 
„în holul casei de cultură participanții 
au fost întîmpinați de o expoziție cu- 
prinzînd fotografii ce reprezentau viața 
nouă a regiunii Maramureș, costume 
populare specifice portului maramure- 
șan. Expunerea a rost atrăgătoare, s-o 
folosit și o ilustrație muzicală corespun
zătoare*. Și iată cum, după trei ani, în 
programul lunii ianuarie, în cadrul ace

luiași ciclu, prezentarea Moldovei s-a 
făcut fără inspirație, totul rezumîndu-se 
ia o conferință.

Vreau să știu 
pe cine ascuit

Preocupat de ridicarea nivelului cu
noștințelor sale politice, cultural-științi- 
fice, este firesc ca tineretul Capitalei 
noastre să participe la acele manifestări 
și programe culturale care-i dau un răs
puns competent, de înalt nivel calitativ. 
De aceea cînd este invitat de casa de 
cultură din raion la o expunere, de e- 
xemplu, pe o temă de muncă sau de 
cultură, de știință sau de viață — tînă- 
rul așteaptă ca aceasta să fie făcută de 
un specialist din domeniul respectiv, de 
omul cu maximă competență. Activiști 
de partid și de stat, oameni de știință și 
cultură răspund întotdeauna cu plăcere 
și dragoste invitației tinerilor. Adesea, 
la Casa de cultură a tineretului din ra
ionul 16 Februarie sînt invitați activiști 
de partid, academicieni, cadre uni
versitare, scriitori, juriști. Recenta în- 
tîlnire pe o temă de etică a tre
zit un larg ecou printre sutele de 
participanți, tocmai pentru că expune
rea a fost făcută de către un astfel de 
om de prestigiu ; pentru că ea a fost e- 
xemplificată printr-un program adecvat 
și de ținută artistică. Tot la această casă 
de cultură dorința tinerilor de a cunoaște 
și a aprofunda mai bine unele probleme

VIORICA GRIGORESCU 
FLORICA POPA

(Continuare în pag. a U-a)
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„Jurnal de bord“ Săptămîna viitoare
ștepți o scrisoare de 
la un prieten. Și o 
primești, dar spre 
surpriza ta, scrisoa
rea, deși numele, a- 
dresa și trăsăturile 
în sine ale scrisului

corespund întrutotul... scrisoarea 
nu e a lui... E o scrisoare oficială, 
distantă, pietrificată și lipsește 
dintr-însa, în pofida semnăturii, 
tocmai prietenul tău, omul cinstit 
și deschis al cărui cuvînt îl aș
teptai și de al cărui cuvînt aveai 
foarte mare nevoie. Recitești scri
soarea de zece ori, îl cauți prin
tre rînduri, vrei să găsești măcar 
o frază a lui, un cuvînt al lui... 
dar el, prietenul tău, s-a transfor
mat într-un coleg foarte amabil, 
un cunoscut, un coleg oarecare. 
Și o spunem pentru că am pri
mit uneori și astfel de scrisori la 
care ne venea greu să răspun
dem. Pentru că nu știam cui, nu 
știam ce...

S-a întîmplat, însă, în ultima 
vreme, 
multe 
cînd e 
natarul
— sînt 
caută, cer și, mai ales, nu vor să 
pară frumoase, ci sînt, pentru că 
nu vor să pară. „Radiogramele" 
nu mai sînt comunicările oficiale 
și reci, ci însemnări febrile, scri
se din mers în jurnalul de bord 
al unei nave care e a ta, o con
duci și te poartă spre port. Por
tul tău : profesia, specialitatea și 
acel obiectiv — cel mai greu de 
atins — omul care vrei să devii, 
competent și capabil, îndrăzneț, 
visător, modest și totuși sigur de 
sine.

lucrul contrar. Tot mai 
scrisori, chiar și atunci 
prima scrisoare și sem- 
se scuză că a îndrăznit 
scrisori vii, care întreabă,

Acestui jurnal de bord îi vom 
răspunde și noi... cu un jurnal 
similar :

29 ianuarie 1965. Olga Iones- 
cu, elevă în clasa a Xl-a C a 
școlii din Bicaz, ne comunică 
noua ei adresă pentru că așteap
tă scrisoarea... și n-ar dori să în- 
tîrzie, nici într-un caz s-o piardă, 
în clasa lor, a Xl-a, se discută 
tot mai des despre maturitate, 
despre examene, despre profesia 
aleasă. Dar e bine aleasă ? „Ce 
să fiu ?“ — nu mai e o simplă 
temă de discuție. Și cere un răs
puns matur — chiar și înaintea 
examenului de maturitate. O notă 
bună la romînă sau la franceză 
nu reprezintă un criteriu... Și 
nici „orgoliul" — vreau să fiu 
neapărat medic sau inginer, cînd 
aptitudinile indică în -ealitate 
contrariul — nu e un sfetnic 
bun. Trebuie să te cunoști, să 
discuți cu cei care te cunosc — 
părinți, prieteni, profesori și — 
de ce nu ? — cu noi. Dar după 
mai multe scrisori. Pentru că nu 
există profesii urite... ci numai 
profesii nechibzuit alese și pe 
care, apoi, le profesăm unt Pro
fesia mult visată e profesia mult 
gîndită, bine gîndită, treaz, rea
list cinstit

31 ianuarie 1965. De neînțe
les. Procentul de promovabihtate 
în clasa a IX-a I de la Școala 
medie nr. 2 Craiova, e numai 
de 43 la sută ? Nu-i cumva o 
eroare ? Ce se întîmplă ? Și to
tuși postul de corespondenți vo
luntari — Negrită Ludlius și 
Fotache Mișu — confirmă: 43 
la sută. Spre deosebire de clasa 
a IX-a C. unde procentul e de 
71 la sută. Dar dragii mei, cum

puteți vorbi atît de „rece" des
pre aceste procente ? In clasa a 
IX-a Iîntr-a IX-a C nu în
vață procente. învață colegii 
voștri, prietenii voștri, băieții și 
fetele cu care ați pornit împre
ună la drum. Și trebuie făcut 
ceva I Iar voi, cei 57 la sută — 
„procentele" puse azi în discuție 
ca un simplu procent —• nu răs
pundeți nimic ? Stați în băncile 
voastre — așteptînd ? Dar aștep- 
tînd „ce" ? Un cutremur ? Nu 
înțelegeți că e nevoie de un cu
tremur în voi ?

2 februarie 19S5. Aurel Mar
cone, așa. cum îl știm, consec
vent, și mai ales pasionat, ne scrie 
din nou din Brăneștii lui. De 
data aceasta îl îngrijorează su
perficialitatea cu care se discută 
uneori despre studiul individual, 
înseamnă doar 3—4 ore obișnuite 
cu creionul în mină și conspectul 
în față ? Dar sînt o mie de pro
bleme : cum selectezi ? cum des
coperi esențialul ? (adică acel 
lucru care trebuie neapărat înțe
les și reținut exact). Și apoi cu 
ce materie începi ? Poate că la 
început, cînd ești încă odihnit 
cu materia cea mai grea, cu cea 
mai „neplăcută". (Dacă o lași la 
urmă — va fi mai greu pentru 
că vei fi obosit..). Reținem tema 
— pentru o discuție specială în 
paginile ziarului. Poate chiar o 
mică anchetă.

4 februarie 1965. O clasă în
treagă, a Xl-a A de la Școala me
die nr. 1 Oltenița, e alarmată de 
atitudinea, comportamentul, bru
talitatea chiar afișată de un foar
te ciudat — ciudat și pentru noi — 
Gheorgne Marin. Virsta — 20 de 
ani. Specialitatea — sceptic. Tră

sătura principală — indiferența 
(indiferent la orice). Corijențe — 
pentru moment doar 4... Justifi
cări — 1000. Părinții — peda
gogi cu experiență — îngroziți 
și ei.

Dar noi, dragă Gheorghe Ma
rin, nu sîntem nici îngroziți, nici 
indiferenți și nici sceptici.

Se întîmplă ceva cu tine — nu 
știm ce, și n-ai nici un prieten 
care să te fi întrebat, scutuiîn- 
du-te cum se cuvine, „ce se în
tîmplă ? Ce vrei ? Și pînă cînd?" 
Uite, vom încerca noi lucrul a- 
cesta. Dacă nu ne răspunzi pînă 
Ia 1 martie, venim special la Ol
tenița. Venim și nu ne întoarcem 
pînă nu înțelegem : „de re ?“ 
Scrie-ne totuși. Pregătește-ne. 
Sau fă-ne o surpriză. în bine.

7 februarie 1965. Cu întîrziere 
și repetări aflăm despre o .șe
dință fulger- ținută pe la jumă
tatea lunii ianuarie la Școala 
medie „Mihail Eminescu" din 
București. (Semnatara Aurelia 
Niculescu e secretara U.T-M. a 
clasei a X-a G). Participând la 
ședință — toți secretarii de cla
se. Acțiunea ca idee — perfectă. 
Măsuri colective în inteutie — 
poate au fost și aplicate între 
timp — foarte bune. Informări 
politice, conferințe — totul pla
nificat Nu știu de ce, însă, e în 
tonul acrișorii ceva care mă în
grijorează. Ceva cam prea festiv. 
Multe lucruri frumoase, dar prea 
generale... Aș vrea să mă înțe
legi bine, dragă Aurelia : poate 

ră propuneți e intr-ade- 
ar și bine gândit Voi 

secretarii

pc ecrane

legi bine, dragă Aurelia: poate 
ceea ce v" 
văr necesar și 
insă, secretarii U.TAf_ 
din fiecare clasă, mai aveți ceva 
de făcut Un lucru teribil de greu.

Să nu rămÎDefi la acțiunea 
programată și iodepimitâ, ci să 
cunoașteri real eficiența acestei 
acțiuni. Și apoi, o dasă mseemnă 
zed de firi, zed de ochi, zed de 
atitudini. Trebuie să cunoști pe 
fiecare in parte și să fii convinsă 
că ei au ciștigat ceva, că n-au 
rămas in afara temei, inițiativei, 
acțiunii. Acțiunile — nu se fac 
de dragul acțrumi — d pentru 
ei, pentru fiecare in parte. Și 
pentru fiecare in parte — răs
punzi.

1R45.
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La cluburile studențești
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Televiziune

al celor mai bune

Banala — la prima vedere 
— sticlă are deschise astăzi, 
în fața ei, perspective de ne
bănuit, care par a fi de dome
niul povestirilor științifico- 
fantastice. Și totuși, iată citeva 
exemple care țin de realizări 
actuale. S-au realizat cabluri 
suple, formate dintr-un mare 
număr de fire de sticlă, prin 
care lumina călătorește nestin
gherită și imaginile sînt trans
mise cu fidelitate. Poți să o 
înnozi, să o înfășori, să-i dai 
orice direcție : frînghia de sti
clă transmite cu precizie ima
ginile captate. Cu ajutorul ei, 
pătrunzi în intimitatea mași
nilor, afli tainele organismului 
viu, privești în cele mai as
cunse și temute „unghere" ale 
unei pile atomice.

Sticla călătorește azi și în 
spațiile cosmice, sub înfățișări 
nebănuite. Pe bordul capsulei 
cosmice „Gemini" se va găsi, 
astfel, o calculatoare electro
nică ale cărei elemente de me
morie vor fi piese de sticlă —■ 
o sticlă în stare să acumuleze 
informații sub forma unor 
semnale ultra-sonice. Dat fiind 
că acestea se propagă cu mult 
mai lent decit impulsurile e- 
lectrice, informația va fi întir- 
ziatâ și efectiv înmagazinată 
cit va timp în această sticlă- 
memorie, care rezistă perfect 
șocurilor și vibrațiilor.

Considerată întotdeauna 
drept unul din cei mai buni 
izclanți electrici din lume, as
tăzi sticla poate deveni, la ne
voie, un foarte bun semi-con
ductor. Aplicațiile sale în di
ferite instalații electronice vor 
deveni din ce In ce mai nu
meroase.

Poate că aceste citeva amă
nunte, luate la intimidare, vi 
se par. totuși, secundare. Dar 
iată că. de curtnd. a început 
să se obțină o sticlă mai solidă 
decit cele mai bune aliaje din 
oțel. Perspectiva zilelor de 
minte este adevărata sticlă 
metalurgică, un material care 
se ea putea forja, plia, strun
ii, prelucra in toate felurile 
ș» utiliza pentru orice scop. 
Cum arătam la început, nu 
este o anticipație fantezistă, ci 
o făgăduială științific fondată. 
La St. Cobai», in Franța, se 
fabrică actualmente o sticlă 
care poate fi bătută in cuie 
sau care se taie cu fierăstrăul!

Și acum, imaginați-vă urmă
toarea intimplare. Vă așezați 
la volanul automobilului și 
porniți la drum, de dimineață, 
devreme, cînd soarele încă nici 
n-a răsărit. Prin parbrizul ma- 
șiuiî vedeți clar șoseaua care 
parcă că aleargă in intîmpi- 
nare. Ds' iată că soarele a 
apărut de după dealuri și lu
mina a crescut năvalnic. In 
același timp, geamul parbri
zului a devenit absorbant: a 
căpătat o culoare mai brună. 
Pe măsură ce soarele devine

mai strălucitor și cantitatea de 
lumină proiectată asupra gea
mului mașinii este mai mare, 
pe aceeași măsură sticla devi
ne mai brună, împiedicînd ast
fel orbirea conducătorului sau 
scăderea acuității sale vizu
ale. Se lasă din nou seara: 
iarăși, sticla devine perfect 
transparentă, fără nici o cu
loare. Credeți că de data a- 
ceasta este vorba despre o 
schiță științifico-fantastică ? 
Nici gînd. De curînd, în S.U.A. 
s-a pus la punct o astfel de 
sticlă, care se transformă au
tomat în sticlă absorbantă a- 
tunci cînd este puternic ilumi
nată și redevine incoloră înda
tă ce i tensitatea luminoasă 
scade.

Fibrele de sticlă, ale căror 
proprietăți optice le-am amin
tit mai înainte, sînt foarte a- 
preciate și pentru calitățile 
lor de izolatoare, ca și pent: .i 
extraordinara lor rezistență 
mecanică. Astfel, asociate cu 
anumite mase plastice, fibrele 
de sticlă dau corpuri de nave, 
caroserii de automobile, și 
chiar... țevi de pușcă 1 Fibra 
de sticlă este ușoară — de 
vreo două ori mai ușoară de
cit aluminiul! — este inalte
rabilă, nu arde. De aceea, se 
utilizează mereu mai mult 
pentru pansamentele chirurgi
cale sau pentru cortinele de 
teatru sau de cinema. Incor
porată în cauciuc, sticla — 
după cum arată experiențele 
— dă naștere unui material 
deosebit de rezistent.

Una din cele mai interesante 
descoperiri tehnice din ultimul 
timp este „sticla fotosenslbi- 
lă“. De multă vreme se știa 
că sticla se colorează, uneori, 
după o expunere îndelungată 
la lumină. Acest fenomen nu 
jusese insă utilizat in practi
că. Astăzi, fotosensibilitatea 
sticlei este Întrebuințată în 
fabricarea unor materiale spe
ciale in care se amestecă oxid 
de cesiu și săruri de aur și de 
argint. Atomii ionizați de oxid 
de cesiu absorb razele ultra
violete și folosesc energia pen
tru a transforma ionii de aur 
sau de argint, în atomi meta
lici. Acești atomi formează 
imagini invizibile și latente, 
corespunzătoare părților im
presionate de lumină, întocmai 
ca pe un film foto-sensibil. 
Imaginea este latentă — spu
neam — adică există, dar nu 
e vizibilă. Pentru a o face să 
apară (ceea ce corespunde cu 
developarea unui film . ' 
nuit), sticla trebui# incăt:

i| »ti de studenți bucurețteni,
Jy! au luat, odată cu cacar.t:, 

drumul taberelor din 
munți, iar celor care au rămas 
acasă, trei cluburi studențești le 
oferă un bogat program de ta- 
canță. Manifestări cultural-edu
cative din cele mai interesante au 
precedat, în fiecare seară, dansul, 
fi, aruneînd o privire peste pro
gramul tipărit de 
U.T.M. fi

comitetul 
consiliul U.A.S. ale 

Centrului universitar București, 
pe care — în treacăt fie spus — 
nu l-am văzut afișat decit în 
clubul Institutului politehnic, nu 
știi ce să alegi mai întîi.

Să ne oprim la clubul I.M.F. 
Entuziasmul și inventivitatea cu 
care se muncește aici atrag zilnic 
numeroși studenți Conferința 
„Prestigiul medicinii R.PJl. 
peste hotare" sau o seam dedi
cată „Paradei modei", sau audi-

ția ^elecțiuni din operete", sim
pozionul „Despre căsătorie p fo
rnăie" fi Carnavalul studențesc 
au atras numeroși studenți. Din 
programul clubului Institutului 
politehnic am desprins impresi
ile de călătorie prezentate sub ti
tlul „Paris— orașul contrastelor", 
de către Baruțiu T. Arghezi, pre
zentare exemplificată cu ajuto
rul unor diapozitive fi pe un fond 
muzical adecvat sau „Așa a în
ceput anul internațional 196.5“ 
— cu participarea ziaristului 
A. T. Răzcan. Cu deosebit in
teres este așteptată de studenți 
conferința „Februarie 1933 în 
creația artiștilor noștri". Dar pa
noul din fața clubului mai anun
ță ți alte manifestări : concursu
rile de șah și tenis de masă do
tate cu premii, o întîlnire cu 
sportivi fruntași.

Ambele cluburi și-au propus sd 
organizeze excursii la stațiunile 
de munte, studenții beneficiind 
de fondul acordat, în acest scop, 
de către Consiliul V.A.S. al Cen
trului universitar.

Am vizitat în aceste zile și clu
bul Universității. Nici programul 
său nu este lipsit de interes. 
Concursul „Cine știe, cîștigă" 
medalionul „Nicolae Labiș“, con
ferința „Creșterea prestigiului 
R.PJl. pe plan internațional" și 
cele citeva concerte de muzică 
distractivă, cu concursul artiști
lor amatori din diferite raioane 
ale Capitalei, au cunoscut o mare 
afluență de studenți. Dar sînt și 
seri în care în niciuna din sălile 
clubului nu se poate consemna o 
acțiune care să solicite interesul 
studenților.

Orele 8,50 — Gimnastica de În
viorare la domiciliu. 9,00 — Rețe
ta gospodinei. 9,30 — Emisiunea 
pentru copii și tineretul școlar: 
Hănsel și Gretel. Transmisiune de 
la Opera de stat din Timișoara. în 
pauză: Telejurnalul pionierilor.
11,30 — Emisiunea pentru sate.
19,00 — Jurnalul televiziunii. 19,10 
— Aspecte de la campionatul eu
ropean de patinaj artistic — Trans
misiune de ia Moscova. 19,40 — 
Filmul artistic „Nu-i Ioc pentru al 
treilea". 21,25 — Aspecte de la
campionatul european de patinaj 
artistic — Transmisiune de la 
Moscova. In jurul orei 22 — Reci
talul cintăre(ei italiene Milva. în 
încheiere: Buletin de știri, sport, 
buletin meteorologic.

Instantaneu din atelierul de 
pictură al Școlii populare 

de artă din Sibiu

Foto : N. STELOR1AN
G. DIMA

ooiș- 
:ită; 

ea se înmoaie și atunci atomii 
;etalici lucrează ca niște nu

clee în jurul cărora se for
mează cristale opace. Imagi
nile înregistrate pe sticlă apar 
sub forma unor fotografii ex
cepțional de frumoase, dînd 
iluzia de profunzime, de re
lief.

In încheiere, să amintim de 
piroceram, o nouă sticlă obți
nută de laboratoarele din Cor
ning (S.U.A.). Densitatea sa e 
mai mică decit a aluminiului, 
rezistența sa la ruptură este 
enormă, conductibilitatea ter
mică mare. Rezistă cu succes 
la atacul substanțelor chimice, 
ca și la temperaturile ridicate. 
Pentru a obține acest piroce
ram, sticla tratată cu atomi 
de argint și aur este păstrată 
un anumit timp în cuptor. Se 
obține astfel o substanță ce 
conține cristale răspîndite uni
form și care seamănă mai 
mult cu un porțelan decît cu 
o sticlă. Acest material este 
actualmente folosit în două 
ramuri de activitate care nu 
au nici o legătură între ele: 
astronautică și... industria va
selor de bucătărie. O nouă uti
lizare este însă dastinată de 
oamenii de știință pirocera- 
mului: pistoanele de motoare. 
Intr-adevăr, noua sticlă se 
poate întrebuința, fără teamă 
de a se oxida, la temperaturi 
mai ridicate decît metalele.

Dr L. PETRESCU

CE OFERĂ TINERILOR
CASA DE CULTURA

5ERTU

(Urmate din pag. 1)

privind politica internă și internațională 
a partidului și statului nostru a fost îm
plinită prin invitarea în mijlocul tineri
lor a unor cadre cu munci de răspun
dere, activiști de partid și de stat.

Se observă însă că nu întotdeauna și 
nu toate conducerile caselor de cultură 
fac eforturi pe linia apropierii oamenilor 
de prestigiu, cu maximă pregătire în
tr-un domeniu sau altul, care să se adre
seze tineretului. Iată un exemplu grăitor 
de tratare superficială a unei teme im
portante, ca „Aspecte ale artei plastice 
contemporane". Directorul Casei de cul
tură a tineretului din raionul Grivița ro
șie, în loc să facă apel la o personalitate 
din acest domeniu al artei, a recurs Ia 
cel mai comod mijloc : cu o oră înainte 
de începerea programului, l-a chemat pe 
instructorul grupului folcloric și i-a dat 
o conferință tangentă cu această temă, 
pe care să o citească în fata tinerilor. 
Firește, superficialitatea, improvizația de 
ultimă oră au dezamăgit tinerii, care aș
teptau un altiel de răspuns dorinței lor 
de a se instrui. Un tlnăr nesatisfăcut de 
programul unei seri petrecute la Casa de 
cultură spunea cu îndreptățită nemulțu
mire : „Vreau să știu pe cine ascult".

Tnvitat la casa de cultură, tînărul are 
pretenția să petreacă cîteva ceasuri în 

tovărășia acelor oameni de valoare des
pre care a auzit, de la care are certitu
dinea că va afla lucruri noi, folositoare 
creșterii bagajului lui de cunoștințe, for
mării sale ca om înaintat Iar acestei 
cerințe, firești, conducerea casei de cul
tură este obligată să-i răspundă de fie
care dată cu promptitudine și responsa
bilitate.

Un rol ignorat
Este știut că fiecare casă de cultură 

are un colectiv de conducere și un con
siliu artistic. De stilul de muncă al a- 
cestora depinde, în bună măsură, ni
velul la care se desfășoară fiecare punct 
din programul zilnic al casei de cultură. 
Care este aportul practic al acestor nu
clee organizatorice ? In loc ca acestea 
să func/ioneze ca un organism viu, cre
ator, să ajute efectiv la organizarea ce
lor mai valoroase manifestări, de maxi
mă eficientă educativă, roiul lor este 
ignorat sau, de multe ori, greșit înjeles. 
Iată, de exemplu, cum este înțeles rolul 
consiliului artistic de la Casa de cultu
ră a tineretului din raionul Grivița ro
șie -, cei cinci instructori se ocupă de 
îndrumarea unui număr de artiști ama
tori încadrați in diferite formații și 

cercuri. Insă în afară de faptul că nu
mărul acestora este mic, munca de în
drumare nu este satisfăcătoare. Ea se 
limitează la repetiții care nu reușesc să 
pregătească totuși un singur spectacol 1 
Timp de un an întreg, instructorul for
mației de teatru a fost plătit fără ca 
acest colectiv să prezinte pe scenă mă
car un singur spectacol -, timp de șase 
luni instructorul formației de dansuri 
și-a justificat salariul doar prin repetiții, 
fără ca să ajungă ia finalizarea pe scenă 
măcar a unui singur dans. O exigență 
sporită față de munca instructorilor artis
tici e necesar să manifeste, în primul 
rind, directorii caselor de cultură. Cît 
privește Casa orășenească a creației 
populare, trebuie spus că acesteia îi re
vin și alte sarcini, nu numai aceea de a 
atesta calificarea profesională a instruc
torilor. Printre acestea, analiza periodică 
a rezultatelor activității acestor instruc
tori nu poate fi trecută cu vederea.

In mod eronat este înțeles și rolul 
consiliului de conducere. Din compo
nența acestuia fac parte oameni compe- 
tenți, directori de întreprinderi, activiști 
al organizațiilor U.T-M. din raion. Dar 
la priceperea și cunoștințele lor se face 
prea rar. sau de loc, apel, ei nu sînt 
solicitați să-și spună părerea, să dea 
sugestii utile pentru îmbogățirea activi

tății caselor de cultură. Este bine să se 
analizeze dacă sarcinile numeroase și de 
mare răspundere pe care le au unii din
tre aceștia în întreprinderile unde lu
crează, nu le fac imposibilă contribuția 
reală la activitatea casei de cultură. An
trenarea pe lingă casa de cultură a unor 
largi colective de activiști ai organizați
ilor U.T.M., a celor mai buni și pasionați 
membri ai organizațiilor U.T.M., care cu
nosc îndeaproape preocupările și exigen
țele tinerilor, a celor mai talentați tineri 
din raion (în diferite domenii) ar putea 
să ducă la rezultate bune, atît în ceea 
ce privește organizarea activității cu
rente a casei de cultură, cît și în pri
vința largii participări a tinerilor la pro
gramul acesteia.

De la secretarul

Am adresat unui mare număr de se
cretari ai organizațiilor de bază U.T.M. 
din ambele raioane întrebarea: „Ce acti
vități deosebite a înscris în ultima 
vreme organizația dumneavoastră în 
programul casei de cultură

Cele mai frecvente răspunsuri s-au 
limitat la citarea unui număr mai 
mare sau mai mic de tineri artiști 
amatori, care activează în formațiile ar 
tistice de la casele de cultură. Desigur, 
este și acesta un sector important care 
solicită contribuția organizațiilor U.T.M. 
Dar nu este singurul. Și nu cel princi

pal. Fiecare organizație U.T.M. ar trebui 
să-și facă un titlu de mîndrie din pre
zentarea în fața tinerilor din raion a ce
lor mai bune activități pe care le poate 
realiza. Ar trebui să existe între orga
nizațiile U.T.M. o adevărată întrecere: 
care reușește să alcătuiască programul 
cel mai complex, cu cea mai mare pu
tere de atracție, nu numai pentru tine
rii din întreprinderea sa, ci pentru toți 
tinerii din raion.

Locul acestor schimburi largi de ex
periență e firesc să-1 reprezinte casa de 
cultură, scena acesteia, deschisă larg 
tuturor tinerilor din raioanele Capitalei 
noastre.

Contribuția scăzută a organizațiilor 
de bază U.TJM. la ridicarea calității ac
tivității casei de cultură explică și ea 
îngustarea rolului educativ al acesteia. 
Remedierea unei asemenea deficiențe nu 
se poate însă, practic, înfăptui fără spri
jinul, controlul și îndrumarea directă a 
comitetelor raionale U.T.M. Nu o dată zia
rul nostru a relevat rolul de maximă 
importanță, pe care comitetul raional 
U.T.M. trebuie să-l aibă în îndrumarea 
activității casei de cultură. Comitetul ra
ional U.T.M. 16 Februarie, în urmă 
cu puțină vreme, îșl făcuse un bun obi
cei din a discuta la „Ziua secretarilor" 
ce activități să se înscrie în programul 
lunar al casei de cultură, cu ce să con
tribuie fiecare pentru ca pe scena raio
nală să se desfășoare activități cu maxi
mă eficiență. Rezultatele s-au văzut a- 
tunci, atît în ținuta la care s-a desfășu
rat programul, cît, mai ales, în partici
parea numeroasă a tinerilor. Renun
țarea la metode care și-au dove
dit eficacitatea nu are nici o expli
cație plauzibilă- Se pare că e vorba de 
o automulțumire care a început să-și fa
că loc și la comitetul raional U.T.M. A- 
utomullumire la fel de nestimulativă 
pentru organizațiile U.T.M., ca și pentru 
activitatea casei de cultură al cărui co
lectiv de conducere in loc să ridice șta

cheta calității Ia fiecare manifestare, o 
coboară uneori din comoditate.

Cu totul nepotrivită este atitudinea 
Comitetului raional U.T.M. Grivița roșie 
față de casa de cultură. Intr-un an în
treg, comitetul raional U.T.M. n-a găsit 
timp să analizeze activitatea acesteia. 
Membrii comisiei culturale a raionului, 
secretarul cu probleme de propagandă, 
tovarășul D. Pitilină, au asistat ei înșiși 
la programe lipsite de consistență -, s-au 
convins ei înșiși nu o dată că tinerii nu 
vin la casa de cultură cînd nu li se ofe
ră ceva atrăgător; au știut, ei înșiși, că 
seri de-a riadul, de la casa de cultură, lip
sește tocmai cultura. Și totuși n-au luat 
nici un fel de măsuri. Ba, mai mult, a fost 
vizat programul lunar de activitate în
tocmit de directorul casei de cultură (în
tocmit adesea ca-n exemplele arătate 
mai sus), iară o analiză, oricît de suma
ră, a conceperii lui și a posibilităților de 
realizare.

Cu ce cunoștințe rămîne tînărul după 
cele cîteva ceasuri petrecute Ia casa de 
cultură, la ce-i folosesc acele cîteva ore 
— iată întrebarea pe care e necesar să 
și-o pună în primul rind comitetul raio
nal U.T.M.

Se cere din partea comitetelor ra
ionale. U.T.M. o mai mare exigență, față 
de casele de cultură, și o analiză mai 
profundă a îndeplinirii propriei sale 
munci de îndrumare și control. Este 
timpul ca, întradevăr, casele de cultură 
să-și îndeplinească menirea pentru care 
au fost create, să devină așezăminte de 
o înaltă valoare culturală, la care tinerii 
să vină cu deplina convingere că vor 
găsi de fiecare dată programe noi, care 
să le îmbogățească orizontul cultura., să 
contribuie la educația lor comunistă.

Iar pentru aceasta, de activitatea Casei 
de cultură trebuie să se. simtă răspun
zători toți tinerii din raion, de la fiecare 
utemist în parte, de la secretarul organi
zației de bază pînă la primul secretar al 
comitetului raional U.T.M.

>
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Intîlmrile candidaților cu alegătorii

SFAT RODNIC

pfntru noi înfăptuiri
legătorii din cir
cumscripția nr. 3 
Suceava s-au întîlnit 
cu candidatul lor 
in alegerile de de- 
putați în sfatul 
popular al orașului.

Nici o altă imagine — decît a- 
ceea a unor constructori concen
trați asupra planurilor — nu poa
te să redea mai exact, mai pre
cis, atmosfera de lucru, însufle
țită, care a caracterizat și această 
întîlnire. împreună cu tovarășa 
Rodica Alexandru, director al 
școlii pedagogice și desemnată 
candidat al F.D.P., sute de par
ticipanți la întîlnire au făcut o 
interesantă călătorie pe noua 
hartă a Sucevei, o hartă pe cure 
o au înscrisă în inimă, mîndri de 
strălucirea pe care i-o dau nu
meroasele obiective industriale 
construite în ultimii ani, ca și 
miile de apartamente care au 
schimbat, aproape cu totul, înfă
țișarea orașului.

Cei mai mulți dintre cetățenii 
veniți la întîlnire lucrează la 
două din cele mei noi și moder
ne întreprinderi ale Sucevei — 
Combinatul de celuloză ți hîrtie 
și Combinatul de industrializare 
a lemnului. Construite în ultim:î 
ani, aceste două mari combiv :''. 
rod al politicii partidului de to- 
lorificare complexă ți superioară 
a bogățiilor patriei, cunosc o 
dezvoltare continuu. i<r produ
sele lor se bucură de tot mai 
multă apreciere în țară ți peste 
hotare. Combinatul de indu-tn - 
lizare a lemnului produce în pr-- 
zent peste 36 000 tone -i fi- 
btolemnoase, 18000 mc ulacc;c, 
120 m. p. binale, mobilă tn ca-

Mb

Măsuri gospodărești
întilnirea țăranilor 

cooperatori din comu
na Cămărași, raionul 
Gherla, cu tovarășul 
Dumitru Mircea, can
didat al circumscrip
ției regionale nr. 97, a 
fost un moment de 
chibzuință asupra 
măsurilor gospodă
rești pentru continua 
•înfrumusețare a co
munei și pentru pre
gătirea campaniei a- 
gricole de primăvară.

— Am reușit să a- 
menajăm drumurile 
care duc spre cîmp 
— spunea în adunare 
Grigore Popdar, dar 
încă de pe acum am 
putea începe pietru
irea străzii principale. 
Lucrarea este prevă
zută și în bugetul sfa
tului comunal. Insă

noi putem aduce o 
însemnată contribute 
prin muncă patrio
tică.

Propunerea a fost 
sprijinită de numeroși 
cetățeni.

— Chiar la ame
najarea dispensarului 
putem să dăm și noi. 
cetățenii, un ajuta 
direct — spunea Cri- 
gore Kertesz. Prin 
contribuția noastră 
putem reduce și mai 
mult cheltuielile.

Alte propuneri s-an 
referit la construirea 
tmui magazin univer
sal, la continuarea lu
crărilor de electrifi
care. Fiecare propu
nere a fost examinată 
atent Numeroși vor
bitori au subliniat 
faptul că majoritatea

O nouă promoție de ingineri
DEVA (de la corespondentul 

nostru)
Institutul de mine din Petroșani, 

unul din institutele de învățămînt 
superior create în anii puterii 
populare, a dat o nouă promoție 
de ingineri minieri și electromeca
nici de mină. Cei 88 de absolvenți 
s-au prezentat în fața comisiei 
guvernamentale pentru a-și primi 
repartizarea în producție.

Anunțarea viitoarelor locuri de 
muncă pe care de altfel, le-au cu- 
uoscut încă din practica în pro
ducție, a fost pentru tinerii absol-

1 NFOR MÂȚII
Simbătă seara, la Institutul agro

nomic „Nicolae Bălcescu" din Ca
pitală au luat sfîrșit lucrările sesi
unii științifice a cadrelor didactice.

Au fost prezentate cu acest pri
lej mai mult de 170 referate și 
comunicări științifice, care relie
fează rezultatele unei munci per
severente și 
științifică în 
agriculturii.

bogate de cercetare 
diferite ramuri ale

★
13 februarie au avut

științifice a Comitetului de

între 10 și
loc în Capitală ședințe de lucru 
ale secțiilor de istorie, științele na
turii, etnografie, muzee și case me
moriale din cadrul Comisiei muzee
lor
Stat pentru Cultură și Artă. Au 
fost dezbătute planurile de cerce
tare științifică și editorială ale mu
zeelor, precum și planul de activi
tate al Comisiei muzeelor științi
fice pe anul 1965.

Numeroși participant!, printre 
care academicienii George Opres-

Legumicultorii pregătesc trufandale
De vreo cîteva zile, o dată 

cu îngrijitorii de animale, so
sesc la ferme, la ora cinci di
mineața, încă vreo 40 de ti
neri. Sînt conductorii de ate
laje. Aici găsesc totdeauna că
ruțele și săniile vîrfuite cu 
gunoi de grajd. Treaba aceas
ta a fost făcută de cu seară, 
de către tinerii îngrijitori de 
animale. Toți înhamă repede 
caii și... Ia drum. Direcția — 
grădina de legume. Cînd so
sesc înapoi, conductorii îi gă
sesc pe încărcători la locurile 
lor de muncă. în cîteva minu
te este gata de plecare un nou 
transport. Această organizare 
a muncii a dat roade bune. De 
la 2—3 transporturi pe zi, s-a 
ajuns la 5—6. Acum, cu 
40 de atelaje, se cară zilnic 
cite 120 — 150 tone în loc de 
80 — 100 cite se angajaseră 
tinerii țărani cooperatori din 
comuna Bucov, regiunea Plo
iești, într-o recentă adunare 
generală deschisă a organiza
ției de bază U.T.M. în această 
iarnă, ei au participat la 

loare de peste 51 milioane lei. 
Cel de-al doilea combinat, prin 
construirea unor noi secții, își ca 
dubla capacitatea.

Cu deosebită mîndrie, nume
roși participanți au vorbit despre 
munca însuflețită pe care o de
pun colectivele acestor întreprin
deri pentru îndeplinirea exem-

DE SUCCESELE

țărmuri» cocpesatui
U nr.ăță-

I. RUS 
corespondentul 

„Scînteii tineretului"" 
pentru regiunea Clui

pentru îndeplinirea

absolvenți, printre 
Avram, Danciu Ion. 

și alții, au cerut

venți un prilej de a-și exprima 
mulțumirea și recunoștința pentru 
condițiile ce le-au fost puse Ia dis
poziție în toți cei 5 ani de studio, 
de a-și manifesta hotărirea ca la 
exploatările miniere unde vor lucra 
să-și dăruiască toată priceperea și 
energia lor 
sarcinilor.

Numeroși 
care Manațe 
Mihăilă Cornel __ __ ____
să lucreze ca ingineri la noile ex
ploatări miniere Leșul Ursului, Mo- 
tru și Moldova Nouă.

cu. D. Panaitescu-Perpessicius și 
Emil Condorachi. Mihai Băcescu. 
Radu Vasile și C. S. Nicolaescu- 
Plopșor, membrii corespondenți ai 
Academiei. Mihai Pop, Ion Ionaș- 
cu, Mircea Petrescu-Dimbovița. Ni
colae Macarovid, arhitectul Gri- 
gore Ionescu, profesorii universitari 
Marius Moga, Gheorghe Focșa. 
Teodor Bănățeanu, Florian Geor
gescu, Nicolae Lupu, directori ai 
unor muzee, au subliniat rezulta
tele obținute de unele muzee !> 
activitatea de cercetare și conser
vare a patrimoniului muzeistic, ca 
și în munca cultural-educatrvt de 
masă. Ei au făcut, de asemenea, 
propuneri privind mai buna orga
nizare și îmbunătățire a activită
ții de cercetare și de popularizare 
a noilor descoperiri științifice. îm
bunătățirea muncii de 
vizitatorilor din muzee, elaborarea 
unui plan de perspectivă pentru 
activitatea da cercetare și edito
rială.

transportul a 2 500 tone de 
îngrășăminte naturale pe 
cîmp, în platforme. La înce
putul lunii februarie, însă, le
gumicultorii de aici și-au in
tensificat activitatea. Aveau 
nevoie, în primul rind, de 100 

• 90 de hectare repartizate pentru legume 
și zarzavaturi • Primele răsaduri • Culturi 

succesive pe mari suprafețe

tone
mraniță. Și tinerii conductori 
le-au venit în ajutor. Au or
ganizat patru echipe. Ca trea
ba să meargă repede și bine, 
la încărcat au ajutat și îngri
jitorii de animale. Alți 30 de 
tineri — de atîția a fost 
voie — au fost repartizați la 
confecționatul ramelor și 

de gunoi proaspăt și

ne-

la

producției globale a fost reali
zat în proporție de 148 la sută, 
producindu-se peste plan 168 
tone plăci fibro-lemnoase, 166 
m.p. placaj ți alte produse.

Sintcm hotărîți să muncim și 
mai bine, să contribuim cu toate 
forțele noastre la înfăptuirea po
liticii partidului de dezvoltare 
continuă a economiei naționale.

Numeroși alți participanți Iv
ind cucîntul au vorbit de ase
menea despre munca lor, despre 
hărnicia colectivelor din care fac 
parte, despre hotărirea de a ob
ține noi succese în activitatea de
pusă pentru creșterea producției 
ți îmbunătăți rec continuă a ca
lității produselor.

Ca niște adevăruți gospodari, 
alegătorii din această circum
scripție. in cere se găsesc multe 
din cele 3 300 de apartamente 
construite în ultimii 5 ani în S«- 
caatw, au discutat despre acți
unile pe care le cor întreprinde 
pentru mei buna gospodărire a 
orașului, despre contribuția pe 
cure cetățenii din această circum
scripție o vor aduce la infro- 
msssețarea lai continuă. Propu
nerile caioroese. mițiaticele luate 
ou fost însoțite de hotărirea co- 
lectici de a participa cu 
forțele ia realizam lor.

Pe șantierele construcțiilor forestiere
li

„Construim

din cooperativa «cr
eolă de producție, la 
acțiunile de folos ob
ștesc ce vor fi înire- 
prinse.

pentru noi

♦
SUCEAVA (de la 

tui nostru-. —
La Broștrn;, ia n 

Danei, i 
rJe atni 
privind 
de a

Munco intensfl Ia pregătirea paturilor calde pentru repicatul răsadurilor la Cooperativa agri
colă de producție Popești-Leordent

Foto : AGERPRES Mărjișoare
și cadouri

așezatul lor pe paturile calde. 
In numai 10 zile au fost ame
najate răsadnițe pe 500 de 
metri pătrați. Tovarășul Con
stantin Mișcă, președintele 
cooperativei agricole de pro
ducție, aprecia ca deosebit de 

valoroase inițiativele organi
zației de bază U.T.M.

Zorul acesta e explicabil. 
Țăranii cooperatori din Bu- 
cov au o bogată experiență 
în grădinărit. Ei contribuie cu 
importante cantități de legu
me și zarzavaturi la buna a- 
provizionare a piețelor orașu
lui Ploiești și a altor centre

utecistului Constantin Godeanu

Un devotat fiu

20 de ani de la moartea

Tineri schiori din comuna 
Ciocănești, raionul V. Dornei

Foto : AGERPRES Semnarea Protocolului privind schimbul de mărfuril -

SPORT
Voinfa București, in tinala 

,,Cupei campionilor 
europeni- la tenis de

muncitorești din regiune 
Prin valorificarea acestor 
produse pe bază de contract, 
cooperativa a realizat veni
turi mari ; în 1964 suma 
totală s-a ridicat la aproa
pe un milion de lei. Anul 

seacesta, grădina de legume 
întinde pe aproape 90 de hec
tare. Vor fi necesare peste do
uă milioane de fire de răsa
duri. Sub geamurile primelor 
răsadnițe au și apărut firișoa- 
rele de varză și roșii timpurii. 
Legumicultorii, printre care se 
numără aproape 100 de băieți 
și fete, pun anual cite două,

și plățile pe anul 1965
intre R.P. Romină

semnat la
privind

La 12 februarie s-a 
Budapesta Protocolul 
schimbul de mărfuri și plățile pe 
anul 1965 intre R. P. Romină și 
R. P. Ungară.

R P. Romină va livra: utilai 
petrolier, tractoare, mașiru-unelte, 
remorci basculante, excavatoare, 
piese de schimb pentru tractoare 
și alte mașini, rulmenți, produse 
siderurgice. forestiere, riuouce 
sare și diverse bunuri de con
sum.

R. P. Ungară va livra, naașuu- 
unelte. utilai pentru constructu. 
centrale telefonice și piese de 
schimb, seturi de televizoare. nd- 

rientă.
Econcoriet
c:-.*r.tarr_

trei culturi succesive. La sfîr
șitul lunii martie, vor fi plan
tați pe 20 de hectare cartofi 
timpurii iarovizați, care vor fi 
scoși pe piață în luna mai și 
începutul lui iunie. în același 
teren, după o afînare cu culti
vatorul, se va planta varză tîr- 
zie. Astfel se obțin două recol
te. în anul precedent, de pe 
același teren s-au obținut cite 
10 000 kilograme de cartofi 
timpurii și 49 000 kilograme de 
varză de toamnă la hectar. Le
gumicultorii de aici au pus și 
trei culturi succesive. Anul 
trecut, în prima decadă a lunii 
mai. au scos pe piață ridichi 
de lună. Au pregătit imediat 
solul și au plantat răsadul de 
castraveți. în august, au re- 

și au semănat 
consumul de 
pe o perioadă

solul și au pil, 
castraveți. In 
coltat din nou 
spanac pentru 
toamnă. Deci, 
mai lungă, piețele au fost a- 
provizionate cu legume și zar
zavaturi proaspete.

NICOLAE BARBU (Agerpres)

și R. P. Ungară
meriți, laminate de oțel, alumină 
calcinată, cărămizi refractare, 
substanțe farmaceutice și diverse 
bunuri de consum.

Tratativeie pentru încheierea 
Protocolului s-au desfășurat în
tr-o atmosferă de prietenie și în
țelegere retiprocă-

Din partea RP. Romine. Pro
tocols! a fost semnat de Nicolae 
AngheL adjunct al ministrului 
cixmițuhn exâerax. tar din par
tea R_ P. Ungare de Lado Dar- 
vas. adjunct ai auaatiuiui comer-

Experiența valoroasă
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va da răspuns ia fiecare grup 
de probleme in parte. De re
marcat că multe din întrebă
rile puse de tineri au căpătat 
răspuns sub forma unor de
monstrații practice.

Cu aceeași grijă se ocupă 
organizațiile U.T.M. și de stu
diul profesional al tinerilor 
ingineri, tehnicieni, maiștri. 
La uzinele „Rulmentul", 
„Tractorul", „6 Martie" și al
tele, tinerii specialiști au fost 
îndrumați să se pregătească și 
să participe activ la sesiunile 
științifice din întreprinderile 
respective. La Uzinele „Stea
gul roșu“, de exemplu, comu
nicările făcute de tinerii ingi
neri cu prilejul sesiunilor 
au trezit un deosebit interes. 
„Principiile de concepție, pre
gătire și punere în fabricația 
de serie a autocamioanelor" 
(ing. Grigore Gheorghe); „Me
tode tehnologice de turnare și 
forjare care asigură precizia, 
dimensionarea în fabricația 
de autocamioane" (ing. Elvira 
Olteanu) sînt numai două din 
multele exemple ce se pot da 
și care, aplicate, au avut o in
fluență pozitivă asupra proce
sului de producție.

In orașul nostru, o largă răs- 
pîndire a luat și organizarea 
concursurilor „Cine știe mese
rie, cîștigă". în această pri
vință o bună experiență a

@« tn fiecare an, în primele zile 
ale primăverii ie fee tradiționalele 
cadouri eu prilejul mărțișorului șl 
Zilei Internaționale a femeii. In 
Capitală, la numeroase magazine, 
au început să sosească cantități 
sporite de mărfuri. Față de anul 
trecut, s-a prevăzut pentru aceas
tă perioadă un volum de produse 
de sezon mai mare cu 38 la sută.

Un bogat sortiment de mărțișoare 
— aproape 1 000 modele — lucrate 
din argint, material plastic, os etc. 
vor fi livrate de I.C.S. „Bijuteria*. 
Acestea vor fi desfăcute prin 330 
magazine și prin aproape 60 punc
te volante care vor funcționa in 
diferite cartiere. în cadrul Deca
dei cadourilor pentru femei, care 
se va desfășura între 28 februarie și 
10 martie, vor fi organizate peste 
30 expoziții cu vînzare în marile 
magazine. De asemenea, prin u- 
nele magazine se vor pune în vîn
zare pachete cu cadouri potrivite 
pentru această ocazie. In multe 
magazine cumpărătorii vor putea 
găsi cadouri pregătite pentru a fi 
trimise prin poștă.

u trecut 20 de ani 
de cînd Constantin 
Godeanu, membru 
al C.C. al U.T.C., 
voluntar în divizia 
„Tudor Vladimires- 
cu“-Debrețin, a 

căzut eroic în luptele împotriva 
fascismului.

...Era o noapte troienită, stră
punsă din cînd în cînd de dîra 
luminoasă a rachetelor sau sfîrte- 
cată de lumina aducătoare de 
moarte a obuzelor. Undeva, din
colo de crestele munților, se în
trezăreau zorile unei zile care a- 
vea să fie ultima pentru capora
lul Constantin Godeanu.

Se afla la poalele cotei 568 din 
Munții Tatra, împreună cu cei
lalți ostași și ofițeri din compania 
a 6-a a regimentului 2 infanterie, 
pregătindu-se cu toții pentru ata
cul hotărîtor. Și semnalul de a- 
tac a fost dat. în fruntea grupei 
sale, spre creste, porni caporalul 
Constantin Godeanu. Ascunsă 
după cremenea unui colț de stîn- 
că, o mitralieră fascistă împiedica 
înaintarea companiei romînești. 
Trebuia distrusă. Cu orice preț. 
Altfel, drumul ostașilor romini 
spre cota 568 era oprit. Godeanu 
și tovarășii săi din grupă se 
strecurau tirîș printre cioturile de 
pomi sfîrtecați, agățîndu-se de 
colțuri de stîncă, pînă cînd au 
ajuns în spatele inamicului: o ra
fală de automat și mitraliera tăcu.

Minat de ură neîmpăcată îm
potriva fasciștilor, Godeanu își 
conducea cu curaj grupa pînă 
cînd, în plin atac, un proiectil îl 
lovi de moarte. Astfel a încetat 
din viață feciorul lui Nicolai Go
deanu. cioplitorul din Pietroasa 
Buzăului, astfel s-a încheiat o 
viață pusă în întregime și fără 
rezerve în slujba catuzei partidu
lui. a poporului muncitor. Pentru 
fapta sa eroică, pătrunsă de fier
binte dragoste de țară, caporalul 
Constantin Godeanu, căzut în 
luptele i- utru eliberarea Ceho- 
siovaex. de sub jugul fascist a 
fast avansat post-mortem la gra
dul de sublocotenent și decorat.decorat

Cnttantin Godeanu 
la Aleiierek 

in 1934 
Grrința.

acumulat-o organizația U.T.M. 
de la Uzinele „Steagul roșu". 
Cu cel puțin o lună și jumă
tate înainte de ținerea con
cursului un grup de ingi
neri, maiștri și tehnicieni 
întocmesc bibliografia, cu- 
prinzînd materialele ce tre
buie studiate și o afișea
ză la locuri vizibile în sec
ții, sectoare și ateliere. Faptul 
că va avea loc un concurs 
..Cine știe meserie, cîștigă" se 
anunță și în adunarea gene
rală U.T.M., în ședința de gru
pă sindicală, la stația de radio
amplificare etc. Comitetul 
U.T.M. ia din vreme legătură 
cu biblioteca tehnică din în
treprindere, cu cabinetul teh
nic pentru asigurarea materia
lelor ce trebuie studiate. După 
aceea, periodic, cu sprijinul 
specialiștilor, se dau consulta
ții tinerilor pe marginea pro
blemelor ridicate de materia-

La întocmirea 
s-a pus 
formele și me- 

trebuie

accent

folosite

Iul studiat, 
întrebărilor 
deosebit pe 
todele ce 
pentru îmbunătățirea continuă
a calității produselor. Cu pri
lejul zilei secretarilor, expe
riența acestora a fost larg 
popularizată. Asemenea con
cursuri sînt astăzi organizate 
cu bune rezultate aproape în 
toate întreprinderile orașului 
nostru.

Munca de sprijinire dife
rențiată a tinerilor pentru 
a-și îmbogăți cunoștințele 
profesionale în funcție de 
cerințele producției din fie
care întreprindere, secție sau 
atelier, oferă cîmp larg iniția
tivei. în acest sens am să mă 
refer la un singur exemplu : 
la inițiativa tinerilor de la sec
ția capotaj a Uzinelor „Steagul 
roșu": „Verificați-vă săptămî- 

Grupul școlar petrol-chimie din Mediaș este dotat cu ateliere 
în care elevii iac practică în bune condiții. Un aspect din 

atelierul de strungari
Foto : O. PLECAN

dului, a politicii sale închinați 
intereselor poporului muncitor 
Intrînd în rîndurile Uniunii Tine
ret ului Comunist, Constantin Go
deanu desfășoară o activitate ile
gală printre tinerii ceferiști, răs- 
pîndește manifeste, demască 
uneltirile exploatatorilor. Arestat 
de copoii siguranței, utecistul C.

Godeanu este torturat și azvirht 
în închisoare: întii, la Jilava, m 
cazematele cumplitului Fort ÎS, 
apoi la Văcărești, la Caransebeș, 
îu lagărul de la Tg. Jiu. Aici, a- 
vînd zi de zi în față pilda comu
niștilor încercați, se călește, stu
diază cu tot mai multă rîvnă, 
sorbind cu nesaț învățătura mar- 
xist-leninistă. Astfel, anii pe- 
trecuți în temnițele burghe
ziei au fost pentru tînărul 
luptător comunist ani de câine 
revoluționară, de pregătire pen
tru marile lupte de dasă ce se a- 
propiau. Și, iată-1 pe fiul G tivi
tei revoluționare. Constantin Go
deanu, la 23 August 1944. pășind 
în primele rinduri ale luptei pen
tru victoria cauzei clasei munci
toare. Iar atunci cînd a fost ne
voie. la fel ca și alți fii credin
cioși ai clasei muncitoare, s-a în
rolat voluntar în armată, jertfin- 
du-și viața pentru zdrobirea de
finitivă a fasciștilor.

Intr-o scrisoare trimisă părinți
lor. in ajunul plecării pe front, el 
scria: „Să nu uitați... în clipa în 
care un om intră iu luptă, trebuie 
să meargă pînă la capăt trebuie 
să uite interesele personale și să 
hrpte pentru cauza celor multi-..''

Și pină in ultima clipă a vieții 
sale, Constantin Godeanu s-a 
purtat ca un devotat fiu al glasei 

nai cunoștințele profesionale". 
Aici, un colectiv de ingineri, 
tehnicieni și muncitori cu înal
tă calificare, afișează săptămi- 
nal la un panou special în
trebări menite să rezolve prin 
răspunsurile date o serie de 
probleme concrete ale proce
sului de producție. Așa, de 
exemplu, a fost lămurită pro
blema influenței ce o are in
tensitatea curentului la sudarea 
cu arc electric. Paralel cu în
trebările, se afișează și mate
rialul bibliografic necesar. 
Răspunsurile se string într-un 
loc dinainte stabilit, iar în 
urma verificării se afișează 
unul, două dintre cele mai 
bune. In afara eficienței prac
tice în rezolvarea unor pro
bleme concrete de producție, 
inițiativa amintită a dus și la 
creșterea numărului de cititori 
ai cărții tehnice de la 700 în 
anul 1963, la peste 1 300 la 
sfîrșitul anului 1964.

Pentru generalizarea ace
stei inițiative, secretarul comi
tetului U.T.M. de la Uzinele 
„Steagul roșu" a vorbit la ziua 
secretarului în fața aparatului 
comitetului orășenesc U.T.M. 
și a secretarilor organizațiilor 
de bază U.T.M. din întreprin
deri. In ultimul timp, aceasta 
a început să să aplice cu bune 
rezultate și la Uzina de trac
toare, la „Rulmentul", „Hidro
mecanica" și altele.

In viitor, biroul comitetului 
orășenesc U.T.M. va sprijini și 
mai mult organizațiile de bază 
U.T.M. în mobilizarea tinere
tului la obținerea unor pro
duse de calitate superioară. 
Vom urmări, în mod deosebit, 
creșterea responsabilității fie
cărui tînăr pentru întărirea 
și consolidarea prestigiului 
mărcii fabricii unde lucrează.
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LA TfRGUL 
DIN MONTEVIDEO <■ EIN
»» Pavilionul romin

mi-a lăsat o impresie

optimă..."
MONTEVIDEO 13. — Cores

pondentul Agerpres, V. OROS, 
transmite :

In seara zilei de 12 februa
rie, într-un frumos parc de pe 
Avenida Centenario din Mon
tevideo, a fost inaugurat ofi
cial primul Tîrg internațional 
al industriei din Atlantic, la 
care participă 23 de țări.

Republica Populară Romînă 
participă la acest Tirg cu un 
Pavilion cu 800 de exponate, 
prezentate de zece întreprin
deri de comerț exterior.

La solemnitatea inaugurală 
a luat cuvîntul președintele 
Tîrgului, Annise Goulart, și 
Francisco Mario Ubillos, mi
nistrul industriei și muncii din 
Uruguay. „Dorim să facem co
merț cu întreaga lume — a 
declarat Ubillos. Vrem ca cu
ceririle științei și tehnicii în 
diverse sectoare să slujească 
întregii umanități".

După solemnitatea inaugu
rării, oficialitățile prezente au 
trecut la vizitarea unor pavi
lioane. Vizitînd Pavilionul Re
publicii Populare Romîne, 
domnul Francisco Mario Ubil
los, ministrul industriei și 
muncii, a avut amabilitatea să 
împărtășească cititorilor din 
Romînia impresiile sale des
pre standurile noastre. „Pavi
lionul romîn — a spus el — 
mi-a lăsat o impresie optimă 
atît în ce privește gradul de 
realizare tehnică a produselor 
expuse, cît și datorită varietă
ții lor. Aceasta demonstrează 
un important avans în progre
sul țări dv. Mașinile și utila
jele prezentate relevă marile 
posibilități de a valorifica cu 
ajutorul lor bogățiile naturale. 
Există aici mașini și utilaje în 
folosirea cărora țara mea este 
interesată, în scopul progresu
lui tehnic, și credem că Tîrgul 
va oferi un bun prilej pentru 
aceasta".
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Mitingul de
PHENIAN 13 (Agerpres). - 

Luînd cuvîntul la mitingul oa
menilor muncii din Phenian, care 
a avut loc cu prilejul vizitei de
legației Uniunii Sovietice în 
R.P.D. Coreeană, Kan Hi Von, 
președintele Comitetului Popular 
din Phenian a spus : „Sentimen
tele de prietenie pe care poporul 
nostru le nutrește față de po
porul sovietic s-au format în 
cursul istoriei și au cunoscut o 
dezvoltare și întărire în toiul 
luptei comune împotriva imperia
lismului... A întări prietenia și 
coeziunea cu poporul sovietic — 
aceasta este poziția imuabilă a 
poporului nostru". Succesele deo
sebite obținute de poporul Coreei 
de nord în construcția socialistă, 
a spus vorbitorul în continuare, 
exercită o înrâurire revoluționară 
puternică asupra poporului sud- 
coreean, care se află sub domi
nația colonială a imperialiștilor 
americani.

A curma agresiunea imperia
liștilor americani împotriva R. D. 
Vietnam și a sprijini lupta dreap
tă a poporului vietnamez — a 
spus el — aceasta constituie o 
datorie comună a popoarelor tu
turor țărilor socialiste și a po
poarelor iubitoare de pace din 
lume.

A luat apoi cuvîntul A. N. 
Kosîghin, președintele Consiliului

w;

Mamaia

in minorita te

la Phenian

Condamnare fermă
acțiunilor agresive

Trf

ANKARA 13 (Agerpres). — 
După cum anunță din Ankara 
agenția France Presse, proiec
tul de buget pentru anul 1965, 
prezentat de guvernul Inonu în 
Adunarea Națională a Turciei, 
a fost respins cu 225 
contra, 197 pentru și 
țineri. Ca urmare

de voturi 
două ab- 

,------ — _____ ( a acestui
fapt, premierul Inonu a convo
cat imediat un consiliu extra
ordinar al cabinetului său, la 
sfîrșitul căruia el a anunțat că 
guvernul va demisiona.

împotriva proiectului de bu
get au votat partidele de opo
ziție în frunte cu Partidul

dreptății. Această înfrângere 
era așteptată, mai ales că Par
tidul republican al poporului, 
condus de Inonu, avea mai pu
ține locuri în Adunarea Națio
nală decît grupurile combinate 
ale opoziției. într-o declarație 
făcută Ia începutul săptămînii, 
liderul Partidului dreptății, Su
leyman Demirel, principalul 
partid de opoziție, menționa 
că partidul său ar fi gata să 
formeze chiar singur un gu
vern. Actuala coaliție guver
namentală, condusă de Inonu, 
a fost formată în ianuarie 1964.

de Miniștri al U.R.S.S„ care a 
declarat că delegația sovietică a 
sosit in Coreea pentru a întări 
colaborarea dintre cele două 
partide și țări.

, .Provocările 
spus vorbitorul 
unit și mai 
statelor socialiste din Asia. După 
cum au arătat convorbirile pe 
care le-am avut la Pekin și Phe
nian, U.R.S.S„ R. P. Chineză, 
R.P.D. Coreeană sînt unite în 
năzuința lor de a-i pune la res
pect pe agresori, de a împiedica 
extinderea operațiunilor militare 
din Indochina. Ele sprijină cu 
liotărire eroicul popor al Vietna
mului care luptă curajos împo
triva intervenționiștilor".

„Poporul sovietic sprijină cu 
hotărâre lupta poporului coreean 
pentru unificarea patriei sale, 
pentru crearea unui stat coreean 
unit. Noi am cerut și cerem, în 
continuare, retragerea trupelor a- 
mericane din Coreea de sud".

„Solidaritatea dintre statele so
cialiste, alianța trainică a comu
nității socialiste cu mișcarea de 
eliberare națională 
rească constituie o forță căreia 
nimeni și nimic nn-i poate ține 
piept".

Luînd cuvîntul la recepția ofe
rită de V. P. Moskovski, ambasa
dorul U.R.S.S. în R.P.D. Coreea
nă, A. N. Kosîghin a subliniat că 
întîlnirea delegației sovietice cu 
conducătorii R.P.D. Coreene a 
avut un caracter prietenesc. Re- 
ferindu-se la situația din Viet
nam, șeful delegației sovietice a 
spus că se vor depune toate efor
turile pentru frânarea agresiunii 
din Vietnam.

în toastul de răspuns, Kim Ir 
Sen. a spus că vizita delegației 
sovietice a adus o contribuție la 
cauza întăririi prieteniei sovieto- 
coreene. El a subliniat că trata
tivele s-au desfășurat într-o at
mosferă de sinceritate 
cursul tratativelor, s-a 
mai mult înțelegerea 
dintre cele două părți.

AUSTRIA. Palatul Palliey din 
Viena găzduiește a doua expo
ziție internațională dc turism 
la care participă 30 de țâri. 
Standul R. P. Romîne prezintă 
imagini pitorești din munții și 
de pe litoralul țării noastre. In 
fotografie : Aspect de ia stan

dul R. P. Romîne

imperialiste. a 
în continuare, au 

strâns popoarele

și muncito-

Schimb de mărfuri

polono-danez
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dintre cele 
«cord ca sc
furi, avantajos pentru ambeE 
să se efectueze pe baza a< 
lor pe termen lung. Con? 
în vederea încheierii unui 
cord pe termen ’ung urme 
aibă loc încă în pnma jum 
acestui an.

ate a I

ombardamentele axiației ame
ricane asupra teritoriului R. D. 
Vietnam, care s-au repetat de 
trei ori într-o săptămână, au a- 
dus un element de extremă gra
vitate în situația din peninsula 
indochineză. Acest act agresiv,

produs al politicii cercurilor care promovea
ză „balansarea pe marginea prăpastiei", are 
implicații care neliniștesc opinia publică 
mondială, al cărei protest a fost rostit cu e- 
nergie pe toate continentele. Spitale, școli, 
locuințe, așezări pașnice situate la nord 
de paralela 17 au devenit ținta atacurilor ae
riene americane, săvârșite prin nesocotirea 
normelor de drept internațional, a celor mai 
elementare reguli privind respectarea suve
ranității statelor.

De mai mulți ani intervenția imperialistă 
a dus la existența în această parte a lumii a 
unui primejdios focar de încordare. Acordu
rile de la Geneva din 1954 au fost sistema
tic încălcate iar scindarea țării a cunoscut o 
permanentă agravare. Amestecul străin în 
Vietnamul de sud nu numai că nu a încetat 
dar această parte a țării a devenit o uriașă 
bază militară americană, utilizată ca instru
ment de presiune asupra popoarelor din îrF" 
treaga Asie de sud-est Regimul instalat la 
Saigon s-a dovedit șubred, neputincios și 
chiar protectorii americani au fost nevoiți 
să-și schimbe marionetele, să le înlocuiască 
în speranța găsirii unei formule mai puțin 
compromițătoare. S-a renunțat la serviciile 
lui Ngo Dinh Diem, omul de încredere al 
Washingtonului, s-a renunțat la mulți din cei 
care i-au succedat dar pozițiile regimului de 
la Saigon nu s-au întărit. Dimpotrivă, cu 
fiecare lovitură de stat iese în evidență ceea 
ce „DIE TAT" denumea „instabilitatea gu
vernului de la Saigon". Ziarul a făcut con
statarea că în Vietnamul de sud „americanii 
aproape nu se mai pot baza decît pe forțele 
lor proprii". încercarea de a înăbuși miș
carea de eliberare națională, de a înfrânge 
forțele patriotice se dovedește a fi un obiec
tiv irealizabil. Practic, partizanii controlează 
3/4 din teritoriul Vietnamului de sud și capa
citatea lor de luptă cunoaște o creștere ex
plicabilă prin lărgirea sprijinului pe care îl 
primesc din partea populației. Revista „U. S.

NEWS AND WORLD REPORT" recunoș
tea : „Statele Unite se înnămolesc tot mai 
adine în războiul vietnamez dar victoria 
pare mai îndepărtată ca oricînd". Miliardele 
de dolari cheltuiți (războiul nedeclarat din 
Vietnamul de sud costă 2 000 000 dolari pe 
zi), torentul de material de război, miile de 
militari americani care împînzesc teatrele de 
operațiuni sud-vietnameze nu au putut mo
difica situația în favoarea S.U.A. Impasul 
politicii cercurilor cele mai agresive din 
S.U.A. este atît de evident îneît senatorul 
american Wayne Morse declara: „Pierderea 
în continuare a vieții unui singur american 
în apărarea haosului lipsit de speranțe din 
Vietnamul de sud va fi de nescuzat". Dar 
îndemnurile la realism, cererile privind 
o revizuire a politicii vietnameze a S.U.A. 
n-au găsit ecou la Washington. După 
cum scrie „DAILY TELEGRAPH", promo
torii liniei dure de la Pentagon s-au 
impus". Prezența generalului Taylor la con
ducerea ambasadei americane de la Saigon, 
trimiterea de unități militare suplimentare, 
provocarea grosolană din golful Tonkin, a- 
tacurile aeriene din Laos au dezvăluit faptul 
că adepții politicii „escaladării", ai lărgirii 

din Vietnam per- 
belicoa-

teatrului de operațiuni 
severează pe calea aventurilor 
se, întinzînd flacăra războiului în în
treaga peninsulă indochineză.
tățile americane încearcă să justifice atacu
rile împotriva R. D. Vietnam prin aceea că 
ar constitui „represalii" la acțiunile tot mai 
numeroase și mai curajoase ale patrioților 
sud-vietnamezi. Este un pretext pe care 
opinia publică mondială îl respinge, deoa
rece ceea ce se întîmplă în sudul Vietnamu
lui nu poate justifica o agresiune împotriva 
unei alte țări suverane. Poporul sud-vietna- 
mez este, în propria sa patrie, de ani de zile 
victima intervenției armate străine și este 
normal ca el să riposteze. Cei care au încăl
cat acordurile de la Geneva în mod sistema
tic și au mers pînă la declanșarea unui război 
împotriva poporului sud-vietnamez poartă 
răspunderea pentru consecințele actelor lor.

Chiar și unii observatori occidentali pla
sează sub semnul întrebării justificările fur
nizate de S.U.A. „FRANCE SOIR" pomenea 
de „îndoieli în ce privește valoarea argu
mentelor folosite în favoarea acțiunii împo
triva Vietnamului de nord". Influentul ziar 
londonez „TIMES" nu se alătura versiunii 
oficiale americane și sublinia că „hotărârea 
(de a ataca R. D. Vietnam, n.n.) nu a fost 
adoptată sub impulsul momentului". Ziarul 
argumentează : „Dovezile sînt variate dar 
convingătoare. Prezența a trei purtătoare de 
avioane în golful Tonkin și pe o rază de 100 
de mile de zona obiectivului a fost, ca să ne 
exprimăm moderat neobișnuită. Flota a 7-a 
a Statelor Unite nu are în mod obișnuit atî- 
tea purtătoare de avioane iar navele sale 
sînt în general dispersate într-o zonă vastă. 
Obiectivele în Vietnamul de nord au fost 
selecționate cu mult timp în urmă și se poate 
presupune că nu a fost necesar ca planurile 
de zbor să fie elaborate în grabă". In esen
ță, este vorba de aceleași „coincidențe" ciu-

Oficialî-

date pe care Ie semnala și „NEW YORK 
TIMES". Realitatea demonstrează că împo
triva R. D Vietnam a fost săvîrșit un act 
de agresiune minuțios pregătit care nu își 
poate afla nici un fel de justificare- 
„FRANCE PRESSE" pomenea de „planuri 
iale S.U.A., u.n.)a căror aplicare a început 
cu incidentul din Golful Tonkin", subliniind 
că „fiecare incident devine mai grav decît cel 
precedent". Măsurile de extindere a războiu
lui din Vietnam reprezintă, în fond, un aten
tat la adresa păcii mondiale și se înscrie în 
șirul de acțiuni de inspirație neocolonialistă, 
întreprinse pe diferite continente, cu scopul 
de a înăbuși lupta popoarelor pentru dreptul 
lor sfînt de a-și decide singure soarta.

Atacurile împotriva R. D. Vietnam au 
produs o profundă indignare în lumea în
treagă, exprimată concludent prin luările de 
poziție ale multor guverne și în primul 
rând ale țărilor socialiste frățești, persona
lități, organizații naționale și internaționale 
etc. Mișcarea partizanilor păcii, F.S.M., ne
numărate organizații de tineret și studenți, 
de femei —■ organizații care numără mi
lioane și milioane de membri — au luat po
ziție împotriva periculoasei politici de extin
dere a războiului din Vietnam, politică ce 
și-a găsit reflectare în bombardamentele e- 
fectuate de aviația americană. Tînăra gene
rație, alături de pături largi ale populației 
din toate țările, și-a rostit protestul său e- 
nergic.

Glasul celor care înfierează agresiunea 
se face auzit cu tărie. Chiar și în S.U.A. 
nu puțini sînt aceia care împărtășesc 
părerea lucidă ce a văzut lumina tipa
rului în revista „BUSINESS WEEK: „Cu 
cît mai repede vom scăpa de iluzia că orice 
problemă în lume poate fi ușor rezolvată 
pe calea armată, cu atît mai repede vom fi 
în stare să ne apropiem de problemele in
ternaționale în mod realist".

Generația tînără a patriei noastre, care 
împreună cu întregul popor își consacră e- 
nergiile unei mărețe opere constructive, a 
luat cunoștință cu multă îngrijorare de atacu
rile aeriene împotriva R. D. Vietnam, țară 
socialistă frățească. Tineretul nostru sprijină 
cu fermitate punctul de vedere al guvernu

lui R. P. Romîne expus în declarația sa: 
L,Guvernul Republicii Populare Romîne sus

ține cu hotărâre cererile juste cuprinse în De
clarația din 8 februarie a.c. a guvernului Re
publicii Democrate Vietnam și consideră că 
este imperios necesar ca guvernul Statelor 
Unite ale Americii să pună capăt neîntîrziat 
acțiunilor sale agresive împotriva R. D. Viet
nam, să înceteze amestecul inadmisibil în 
treburile interne ale poporului sud-vietnamez 

și intervenția militară în Vietnamul de sud 
să aplice cu strictețe acordurile de la Geneva 
din 1954 cu privire la Vietnam". Nesocoti
rea drepturilor legitime ale poporului vietna
mez, brutala imixtiune în treburile sale inter
ne, provocările războinice trebuie să înceteze. 
Promotorii politicii de aventuri militare să fie 
conștienți că viitorul nu le rezervă nimic 
bun dacă se mențin pe această primejdioasă 
cale.

M. RAMURĂ

din viata tineretului Înmii Declarația guvernului R.P. Chineze
PEKIN 13 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția China Nouă, 
la 13 februarie guvernul R. P. 
Chineze a publicat o declarație 
în legătură cu noil'e bombarda
mente americane împotriva unor 
regiuni din R. D. Vietnam. 
„S.U.A. — se spune în declarație 
— încearcă acum, pas cu pas, să 
extindă războiul său de agresi
une din sudul în nordul Vietna
mului. O criză de război ame
nință popoarele Indochinei și în
tregii Asii de sud-est".

In declarație se arată că gu
vernul R. P. Chineze sprijină fără 
rezerve poziția justă a R. D. Viet
nam expusă în declarația din 11 
februarie.

După ce respinge pretextele pe 
oare le folosesc Statele Unite 
pentru provocările lor războinice 
împotriva R. D. Vietnam, decla
rația subliniază că Statele Unite 
au violat în întregime acordurile 
de la Geneva atunci cînd au dez
lănțuit războiul în Vietnamul de 
sud. Acum, au făcut un pas îna-

inte, lichidând acordurile de la 
Geneva prin provocările Jor răz
boinice împotriva R, D. Vietnam, 
sub pretextul că au suferit în
frângeri în Vietnamul de sud.

Guvernul S.U.A., trebuie să-și 
amintească de faptul că Statele 
Unite sînt acelea care au inva
dat Vietnamul de sud, violînd 
acordurile de la Geneva și care 
au luat acum inițiativa de a rupe 
linia de demarcație dintre Vietna
mul de sud și Vietnamul de nord.

Statele Unite nu vor rămîne 
nepedepsite pentru provocările 
lor la război împotriva R. D. 
Vietnam.

„Guvernul chinez a declarat de 
mult că o agresiune împotriva 
R. D. Vietnam, comisă de Sta
tele Unite este a agresiune și îm
potriva Chinei. Poporul chinez s-a 
pregătit de mult și știe cum să 
sprijine popoarele Vietnamului 
și Indochinei, cum să le ajute 
pentru a-i izgoni pe agresorii a- 
mericani".

Apărătorul unei politici

și că, în 
adîncit și 
reciprocă

ouă evenimente au 
coincis. La Ham
burg s-a desfășurat 
Forumul vest-ger- 
man pentru o nouă 
politică. La reșe
dința sa, fostul can

celar Adenauer a făcut declarații 
corespondentului ziarului „New 
York Times", Sulzberger. O 
coincidență semnificativă. Eveni
mentele la care mă refer denotă 
fenomenul caracteristic vieții po
litice vest-germane și anume con
fruntarea dintre acei care cer re
considerarea politicii perimate și 
„apărătorii consecvenți" ai „ma
rii politici" vest-germane. Este 
vorba în ultimă instanță despre 
contribuția sau ostilitatea față de 
destinderea încordării internațio
nale, despre rolul și perspecti
vele politicii Germaniei occiden
tale în actuala conjuctură inter
națională.

Konrad Adenauer s-a plasat 
din totdeauna Ia extrema reacțio
nară a politicii vest-germane. Ex
primarea opiniilor sale constituie 
în momentul de față reafirmarea 
poziției unei anumite fracțiuni 
politice care cere cu orice preț 
înghețarea oricărui progres inter
național și în plus adoptarea unor 
măsuri care nu pot decît să con- 
travină într-un mod grav cauzei 
securității internaționale. Astfel, 
Adenauer nu vorbește numai în 
numele său, fapt care imprimă 
interviului publicat în „New York 
Times" o valoare simbolică. Con
cepțiile exprimate de fostul can
celar îi jenează oarecum și pe a- 
mericani. El reproșează Statelor 
Unite lipsa unor calități proprii 
„cehii mai mare dintre oamenii 
pe care i-a cunoscut" referin- 
du-se la Dulles. „El a gîndit lim
pede, a văzut în viitor și și-a 
ținut promisiunile". Or, acum — 
continuă Adenauer — „aceste 
calități nu se mai găsesc la Wa
shington". Politicienii grupați în 
jurul fostului cancelar, printre 
care se numără Strauss și o serie 
întreagă de alți fruntași creștin- 
democrați, sînt nemulțumiți de 
faptul că Statele Unite nu acce
lerează livrarea de armament nu-

perimate

PORTUGALIA. Imagine 
timpul unei recente demonstra
ții studențești de la Lisabona 
împotriva arestărilor efectuate 
de P.I.D.E. (Politia secretă por
tugheză). Demonstrația a fost 
reprimată cu brutalitate de po

litie

Țara cu cei mai mulți

clear Germaniei occidentale, de 
întârzierea aplicării în practică a 
unor proiecte de integrare nu
cleară. Adenauer este nemulțumit 
că țările occidentale își dezvoltă 
relațiile economice cu țările so
cialiste. „Trebuie să vă revizuiți 
politica" — conchide el, adre- 
sîndu-se ziaristului american.

în dezbaterile care au loc în 
Germania occidentală asupra 
problemelor de politică externă 
și în mod special asupra relațiilor 
Germaniei occidentale cu aliații 
săi din N.A.T.O., asupra „priori
tății" acordate de Bonn partene
rilor săi, interviul lui Adenauer 
nu este o notă distonantă. în 
unele cercuri politice oficiale din 
Germania occidentală, presiunile 
pentru o politică în mod evident 
depășită, continuă să se conjuge 
cu opiniile extremiștilor vest-ger- 
mani. în acest fel au interpretat 
observatorii recentul memoran
dum transmis de Germania occi
dentală Angliei, în care se expri
mă dorința de a se crea o flotă 
nucleară cu echipaj mixt înzestra
tă cu rachete Polaris. Ridicarea 
problemelor legate de integrarea 
nucleară într-un moment cînd 
promotorii acestor planuri, dîn- 
du-și seama de opoziția existentă 
față de ele, au imprimat un ritm 
mult mai lent pregătirilor pen
tru concretizarea acestora, consti
tuie o nouă dovadă asupra pre
siunilor exercitate de Bonn spre 
o anumită politică.

în politica oficială vest-germa- 
nă se păstrează tăcere și asupra 
problemelor legate de centura 
atomică propusă de inspectorul 
general al Bundeswehrului, Tret- 
tner, deși problema continuă să 
preocupe. întrebat în Camera Co
munelor în legătură cu eventua
litatea realizării acestui proiect, 
primul ministru Wilson l-a califi-

cat ca fiind „un lucru foarte re
gretabil".

Tocmai în această perioadă, în 
care se fac presiuni pentru an
chilozarea în destinderea Est- 
Vest, în Germania occidentală se 
concretizează un curent tot mai 
evident pentru o reconsiderare a 
politicii. Interviul lui Adenauer 
a stîmit nemulțumiri. Deocamda
tă ele au provenit din cadrul 
partidului social-democrat vest- 
german și din partea partidului 
Iiber-democrat. Dar în afară de 
aceasta o serie de reprezentanți 
influenți.ai opiniei publice discu
tă tot mai mult despre necesita
tea unei noi politici vest-ger
mane. - ,

Forumul opiniei publice vest- 
germane a fost organizat de o 
serie de cunoscuți scriitori," sa- 
vanți, ziariști. Referatul princi
pal a fost prezentat de cunoscu
tul publicist Sebastian Haffner, 
care și-a exprimat cu multe pri
lejuri în ultimele luni opiniile 
sale despre necesitatea modifică
rii politicii vest-gerniane. în pre
zent nu există nici un fel de in
teres care să justifice un nou 
război mondial, spunea Haffner. 
De asemenea, el a combătut 
ideea potrivit căreia securitatea 
Republicii federale ar însemna 
continuarea la nesfîrșit a cursei 
înarmărilor. O nouă politică pe 
plan extern și, în același timp, o 
nouă politică pe plan intern, 
ceea ce presupune legalizarea 
partidului comunist — iată ideile 
principale ale referatului său.

Interviul lui Adenauer nu poa
te decît provoca reacții inverse 
celor scontate de fostul cancelar. 
El demonstrează tot mai mult 
necesitatea 
realism în 
ționale.

analfabeți

unei politici- pline de 
problemele interna-

P. NICOARĂ

La 13 februarie, anunță agenția 
TASS, la Moscova, a avut loc o 
adunare a reprezentanților vieții 
publice din Moscova, consacrată 
celei de-a 15-a aniversări a Tra
tatului de prietenie, alianță și asis
tență mutuală între U.R.S.S. și 
R.P. Chineză. La adunare au parti
cipat A. Kirilenko, A. Șelepin și 
G. Voronov, membri ai Prezidiu
lui C.C, al P.C.U.S., membrii 
legației Asociației de 
chino-sopietică.

*

Agenția China Nouă 
că, cu prilejul celei de-a 
versări a Tratatului de prietenie, 
alianță și asistență mutuală chino- 
sovietic, la Pekin a avut Ioc o a- 
dunare festivă a oamenilor muncii 
din capitala R.P. Chineze.

In prezidiul adunării au luat 
loc Cen I, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Chinez, Go 
Mo-jo, vicepreședinte al Asocia
ției de prietenie chino-sovietică, 
membrii delegației Uniunii asocia
țiilor sovietice de prietenie și rela
ții culturale cu țările străine și 
ai Asociației de prietenie sovieto- 
chineză.

de-
prietenie

ielateazii
15-a ani-

HELSINKI. — După cum rela
tează corespondentul agenției 
D.P.A., 30 de deputați ai Uniunii 
agrare au prezentat în Parlamentul 
finlandez propunerea ca orașul Hel
sinki să nu mai fie capitala tării, 
finind seama de faptul că se află 
așezat la extremitatea sudică a 
tării. Propunerea preconizează să 
se aleagă drept capitală un oraș 
din centrul țării.

(

din America Latină■ e scrie mult despre 
situația politică în
cordată din Bolivia, 
dar se omite uneori 
că această țară con
tinuă să fie „una 
din cele mai înapo-

de pe continentul ame- 
(„UNITED STATES 
AND WORLD RE-

iate țări 
rican" 
NEWS
PORT"). Acest .^record" își are
expresia sa și în domeniul învă- 
țămîntului public — Bolivia fiind 
considerată țara cu cei mai mulți 
analfabeți din America Latină. 
Potrivit datelor furnizate de a- 
genția PRENSA LATINA, din 
populația de 3 800 000 a țării, 
peste 2 milioane de bolivieni nu 
știu să scrie și să citească. Citind 
date oficiale, agenția relevă că 
numărul analfabeților din Bolivia 
se ridică în prezent la cifra de 
2 044 098, cu 428 541 mai mulți 
decît în anul 1950.

Deși conform legislației boli- 
viene învățămîntul este declarat 
obligatoriu și gratuit, în realitate 
lucrurile stau cu totul altfel; la 
sate numai jumătate din numă
rul copiilor frecventează școala; 
din trei bolivieni numai unul își 
poate scrie numele. Măsurile pen
tru îmbunătățirea învățămîntu- 
lui preconizate în 1952 au avut 
soarta tuturor măsurilor cu ca-

racter democratic luate în acea 
perioadă. Nici o reformă nu a fost 
dusă la bun sfîrșit și astfel au 
fost abandonate la jumătatea 
drumului și proiectele în privința 
învățămîntului. După cum a de
clarat profesorul Guido Villa
gomez, șeful unei direcții din Mi
nisterul învățămîntului și al E- 
ducației din Bolivia, numărul 
mare de analfabeți se datorește 
„carențelor existente în sistemul 
de învățămînt și lipsei de școli". 
Construirea de școli, ca și înzes
trarea celor existente cu material 
didactic, a fost una din revendi
cările formulate în cursul ultimei 
greve a corpului didactic boli
vian. Greva, care s-a bucurat de 
sprijinul profesorilor universitari, 
al studenților, organizațiilor pro
fesionale și federațiilor sindicale 
din întreaga țară, a urmărit să a- 
tragă atenția asupra condițiilor 
grele de trai ale corpului didac
tic. Ziarul „LA NACION" scria, 
în timpul grevei, că „învățătorii 
trăiesc într-o stare deplorabilă", 
iar un corespondent al agenției 
PRENSA LATINA aprecia la 
rîndul său că „situația căreia îi 
face față corpul didactic nu este 
decît un rezultat al dramei socia
le a poporului bolivian".

NEW YORK (Ager
pres). — Secretarul General 
al O.N.U., U Thant, a adresat 
lumii întregi un apel în care 
subliniază necesitatea luării 
unor măsuri în scopul împie
dicării extinderii conflictului 
din Vietnam.

In apel, U Thant arată că 
este foarte preocupat de eve
nimentele din Asia de sud-est 
și îndeosebi de situația care 
se agravează în Vietnam. El 
precizează că a fost întot
deauna de părere că „măsurile 
militare nu pot reprezenta o 
soluție pentru problemele A-

siei de sud-est și că nu crede 
că aceste metode pot duce la 
o rezolvare pașnică a pro
blemei". Am susținut întot
deauna că numai metodele 
politice și diplomatice de ne
gociere și discuție ar putea 
duce la o rezolvare pașnică. O 
reluare a Conferinței de la 
Geneva ar putea da unele re
zultate. Sînt ferm convins, pre
cizează el, că trebuie căutată, 
de urgență, o posibilitate de a 
transfera de pe cîmpul de lup
tă la masa tratativelor căută
rile în vederea găsirii unei 
rezolvări.

fafă de R. D. Vietnam

Universitatea
„George Washington" au declarat

greva foamei

V URSU
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WASHINGTON 13 (Ager
pres). — Un număr de șapte 
studenți de la Universitatea 
„George Washington** au de
clarat, vineri, greva foamei, 
protestînd împotriva acțiunilor 
militare ale S.U.A. în Viet
nam. Studenții au declarat că 
vor continua 
timp de 48 de ore, 
acțiunea lor va fi

greva foamei 
după care 
continuată

de alți colegi ai lor. O serie 
de participant la această ac
țiune fac parte din organiza
ția universitară „Studenții 
pentru alternative pașnice", 
care a adresat studenților de 
la alte universități din S.U.A. 
chemarea de a se alătura pro
testului lor împotriva războiu
lui din Asia de sud-est

Poziția guvernului britanic
LONDRA 13 (Agerpres). — 

Ministrul de externe britanic. 
Michael Stewart, a declarat sîm- 
bătă că guvernul englez este 
„gata să ia în considerare în mod 
serios" propunerea privitoare la 
convocarea unei conferințe inter
naționale pentru discutarea si
tuației din Vietnam. „Marea Bri-

tanie, a spus ministrul, este 
să contribuie la căutarea 
soluții satisfăcătoare". El a 
însă, o serie de condiții preala
bile convocării conferinței amin
tite, între care participarea Sta
telor Unite (care au respins pro
punerea), și încetarea' acțiunilor 
" artizanilor sud-vietnamezi,

gata 
unei 
pus,


