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ALEGERILOR DE LA
ADUNARI

CETĂȚENEȘTI
Adunarea avea loc in sala nou

lui cămin cultural din Poduri, 
raionul Moinești. Discuția înce
puse chiar de la sala nouă a că
minului și de la becul care fuse
se aprins și, treptat, cînd cîteva 
sute de alegători s-au întâlnit cu 
candidatul F.D.P. în alegerile de 
deputați în Marea Adunare Na
țională, tov. Traian Murariu, ea 
s-a transformat într-o amplă dez
batere despre schimbările surve
nite în viața satului, planurile de 
viitor, contribuția pe care cetă
țenii o vor aduce la îndeplinirea 
lor. Asemenea sfaturi la care sînt 
chemați toți locuitorii comunei 
au devenit tradiționale la Poduri 
și de fiecare dată ele au rodit în 
realizări care au făcut viața mai 
frumoasă, mai împlinită. Școala 
nouă de la Negreni, cealaltă 
școală nouă din satul de centru, 
dispensarul recent înființat, elec
trificarea comunei — sînt doar 
cîteva din aceste realizări. Ele nu 
pot fi comparate decît cu faptele 
care vorbesc despre creșterea ni-

telului de tra, 
despre înflorirea 
vieții membrilor 
cooperativei a- 
gricole de pro
ducție ți acestea 
sînt, de aseme
nea, elocvente: 
într-o singură zi, 
povestea preșe
dintele sfatului 
popular comu- 

locuitoriai comunei și-aunai, 12 
cumpărat televizoare. In casele 
sătenilor mai există 500 de apa
rate de radio, 30 de ara gaze, ma
șini de spălat rufe etc. Un nu
măr de 200 de familii și-au con
struit case noi.

— Toate acestea au izvorît din 
munca noastră în cooperativa 
agricolă de producție — a spus 
gîndul tuturor, Petre Picler. De 
aceea, trebuie să muncim în con
tinuare la dezvoltarea și întărirea 
ei. Campania agricolă de primă
vară e aproape — să ne găsească 
cu uneltele și sămtnța pregătite. 
Să învățăm cu și mai mult sîrg 
la cercurile agrozootehnice pen
tru ca producția agricolă să crea
scă și mai mult. Greutatea cotu
lui nostru o constituie munca în 
cooperativa agricolă de producție.

In acest fel au vorbit și Ana 
Sandu, Alexandru Martin și alți

C. NAN CU

(Continuare în pag. a Il-a)
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După Turna Seve

rin, poposim pe șan
tierul de la Slatina.

Au mai rămas pu
ține zile pînă la 
data nașterii prime
lor produse ale ce
lei mai noi industrii 
a metalurgiei nefe
roase — industria a- 
luminiului. „Ora 
Slatinei" — cum 
spun constructorii — 
a sosit. Cum este 
pregătit acest mare 
eveniment aici, pe 
șantier ?

Salutul adresat de C. C. al PM.

M u n ci t•r

eeConferinței pe țară a Uniunii

a=*l * 
O pca

ie ±asă pe plan național și uni-

Producție egală
cu cea din

întregul an 19??

■versa-.
O izfhxEță poritivă asupra creației litera

re exercită dezbaterile ce au loc pe marginea 
peobăeEaeâor actuale ale dezvoltării literaturii 
origmaie s îndeosebi ale reflectării artistice 
a reaiitățd. discuțiile referitoare la lucrările 

. i_". i.-.e.-st-ra .p:rar.ă a
tar pcrpoxre, interpretarea de pe pozițiile es- 
tetăcti -j-T- st-ter Șnsne a diferitelor curente 
—Perne. precum și a unor opere cu aspecte 
eoc.tr j«dictoeii din literatura romină și străină, 
combaterea tendințelor de ignorare a specifi- 
cthâ creației artistice. Stimularea în continua
re a ună larg schimb de opinii și a activității 
de critică. teorie și istorie literară intr-o at
mosferă constructivă. de respect reciproc, stra
ta* sAtKthriaDuhn ri spiritului de grup, culti
varea colectivității depline in aprecierea va
lorii iuerârilor. sînt elemente indispensabile 
mersului inainte al literaturii noastre not

ladepiinirea cu succes a sarcinilor ce revin 
Uniu.-... Scriitorilor depinde în mare măsură 
de modul in care se asigură munca colectivă 
in organele de conducere, de participarea ac
tivă a tuturor forțelor scriitoricești la dezba
terea problemelor de bază ale vieții literare.

Printre preocupările Uniunii Scriitorilor, un 
loc de seamă îl ocupă formarea și promovarea 
scrii terilor tineri — schimbul de mîine al li
teraturii noastre, stimularea atentă și exigentă 
a tuturor talentelor reale, desfășurarea unei 
activități literare bogate pe întreg cuprinsul 
țării.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc 
Remit: urează scriitorilor noi succese in mun
ca lor nobilă, consacrată întruchipării artisti
ce a vieții poporului, dorindu-le din toată 
inima să făurească opere literare tot mai va
loroase, care să contribuie la dezvoltarea con- 
știmței socialiste, să satisfacă setea de frumos 
a oamenilor muncii, să îmbogățească tezaurul 
culturii naționale.

Lucrările Conferinței pe țară->

a Uniunii Scriitorilor
tul: Jean Livescu. adjunct 
ci ministrului invățământu- 
h*. Paul Georgescu, Letav 
Lc;as. Eugen Simion, George 
Irașcu. Eugen Barbu. Anghel 
Dumbrăvetmu. Galiaivi 
Heria Lovinescu. Aurel 
Or. S. Crohmălniceanu, 
Bălan si Ion Bănuia.

In încheierea discuțiilor a 
iuzt cuvin tul Zahar ia Stancu.

In aplauzele puternice 
participanților, Ion Pas a

Zsolt, 
Rău. 
I. D.

citise salutului adresat Confe
rinței pe (ară a Uniunii Scrii
torilor din R. P. Română de 
către Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Român.

în ședința de după-amiază, 
delegați) au reales în unanimi
tate pe maestrul Tudgr Arghe- 
zi ca președinte de onoare al 
Uniunii Scriitorilor din R. P. 
Română.

Delegații au aprobat apoi Re
zoluția Conferinței pe țară a 
Uniunii Scriitorilor din R. P. 
Romină.

Conferința a adoptat prin 
aplauze puternice, o scrisoare 
adresată Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romln, 
tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej.

In continuare, a avut loc 
alegerea prin vot secret a Co
mitetului de conducere al U- 
niunii Scriitorilor din R.P. Ro- 
mină și a Comisiei de revizie.

(Cocttauare bi pag. a Ii-aj

X. ADAM
începerea

de primăvară

campaniei

agricole

La Uzina de aluminiu Slatina se montează poduri rulante la 
secția de electroliză (fotografia din stingă). Și iată de aseme
nea (sus) lucrîndu-se la montarea scheletului metalic al in- 

jectoarelor secției cuptoare-coa cere
Foto : O PLECAN

Bogată activitate 
cultural - educativă

Pentru cei care 
veteizi întîia cari

Scenele caselor de cultură 
ale cluburilor ți căminelor 
culturale din regiunea Brașov 
găzduiesc în aceste zile nu
meroase spectacole ale forma
țiilor artistice profesioniste și 
de amatori dedicate alegerilor. 
Deosebit de bogată este acti
vitatea formațiilor artistice ce 
amatori de la Palatul culturi, 
din Brașov. Programele cu
prind dansuri, cintece popu
lare, recitări, piese intr-un act, 
cintece de masă, montaje lite
rare — alcătuind o vie ima
gine a vieții noi din regiune. 
Zilele trecute pe scena Cânunu- 
lui cultural din Cristian forma
ția de dansuri populare a Pa-

Dupde*

(Ăgerpres)

Gatâ pentru

PE ȘANTIERUL DE LA SLATINA

instalatori în speciali) trebuie să depună eforturi susținute pentru 
închei.erea lucrărilor la timp și la secțiile de depozitare și preansam- 
blare anozi, la hala de electroliză sud. la secția de regenerare a gaze
lor de fluor".

Iată răspunsurile primite la întrebarea adresată de noi:
..CARE ESTE STADIUL EXECUȚIEI LUCRĂRILOR PE ȘAN

TIER, ACUM, ÎN PREAJMA PUNERII ÎN FUNCȚIUNE A 
UZINEI ?“ De subliniat că, spre deosebire de perioadele anterioare, 
aici, la Slatina, toți factorii care colaborează la construcția Uzinei de 
aluminiu se află prezenți pe șantier și toate eforturile lor se întîlneso 
în același punct. Există în prezent un plan coordonator comun de 
punere în funcțiune, ceea ce permite realizarea ritmicității fucrărilar 
pe întregul șantier. Este exact ceea ce se cerea în momentul de față 
pe șantierul Uzinei de aluminiu de la Slatina.

Mai mult de jumătate din 
gospodăriile agricole de stat sînt 
gata pentru începerea lucrărilor 
agricole de primăvară. în trus
turile Brașov, Sibiu, Cluj, Iași, 
Mureș și Tumu Severin toate 
gospodăriile au terminat repara
rea tractoarelor și a celorlalte 
mașini pe care le vor folosi la în- 
sămînțări. în multe alte trusturi 
aceste lucrări se apropie de sfîr- 
șit.

în gospodăriile agricole de stat 
au fost reparate 95 la sută din 
tractoare, 97 la sută din cultiva
toare și s-a terminat revizuirea 
și repararea semănătoril'or de po
rumb și cereale păioase.

Pentru cunoașterea caracteris
ticilor și exploatarea în bune 
condiții a noilor mașini cu care 
au fost dotate gospodăriile, au 
fost organizate pe unități și 
trusturi consfătuiri, schimburi de 
experiență și instructaje, la care 
au luat parte toți cei care vor 
lucra la efectuarea însămînțărilor 
și celorlalte lucrări agricole de 
primăvară.

(Ăgerpres)

ÎNAINTEA PRIMELOR
OAMENII DE MÎINE /!/ mu

ȘARJE DE
ucrările la obiectivele care compun prima linie tehnolo
gică se află acum în ultima fază de execuție. în gene
ral, lucrările stau bine și despre acestea ne-au vorbit 
atît reprezentanții constructorului at și ai beneficiaru
lui. „La hala de asamblare, depozitul de anozi copți și 
la cuptorul de coacere — spunea tovarășul Lazăr Tend- 
ler, inginer șef al grupului de șantiere — lucrările sînt

terminate în proporție de 98 la sută. Se lucrează intens la terminarea 
montării ultimelor utilaje și la finisaje. Stadiul actual al lucrărilor per
mite punerea în funcțiune la termen a acestor obiective".

In urmă cu circa două săptămîni, a fost întocmit un plan de măsuri 
comun al constructorului, proiectantului și beneficiarului — aprobat

ALUMINIU
de conducerea M nAtenihii Industriei Petrolului și Chimiei — în care 
sînt fixate pisă in cric mai mia mini ulii lucrările care vor asigura 
punerea in funcțiune, pentru toate cele 15 obiective principale de 
pe șantier. Ele se referă mai ales la urgentarea montării echipamen
tului electric al cuptorului de coacere și la liniile de transport pentru 
anozi.

Și pe bună dreptate. Fără terminarea montajului intr-un termen 
foarte scurt nn se poate începe la timp rodajul tehnologic. Tovarășul 
inginer Ion Hanzn, coordonatorul principal al lucrărilor din partea 
Direcției generale de construcții-moutaj uzine chimice și rafinării din 

ne-a prezentat sarcinile constructorilor mai în amănunțime: 
„Pentru terminarea lucrărilor din etapa L constructorii (mentorii și

Uzina va intra în funcțiune peste puțin timp. Oamenii se vor așeza 
la posturile lor pe fluxul tehnoDogic și... Dar cine vor fi acești oameni 
care vor răspunde de producția primei uzine de aluminiu a țării ?
' iitorul personal al uzinei are trei surse de proveniență : munci

tori. maiștri, tehnicieni și ingineri transferați de la alte întreprinderi 
din țară pentru turnătorie de la Uzina „Metrom" din Brașov și „T-a- 
romet" din București, pentru fabrica de anozi, de la Uzinele și com
binatei chimice din Copșa Mică și Tîmăveni, precum și de la „Car- 
bocium Cluj ■-pentru secția de electroliză — de la Tîmăveni, Bor- 
Mțb, Tnrda). Oamenii aceștia, care au lucrat în întreprinderi cu pro- 
iu oarecum similar constituie însă numai un nucleu de bază. Pe lîngă 
” recTUtat un număr corespunzător de oameni, care, în pe-
rioada de construcție a uzinei, și-au însușit viitoarele meserii printr-un 
sistem de calificare operativ și practic, pus -la punct de către bene- 
hcian. In aiară de asta un număr important din cadrele calificate 
necesare va fi asigurat din rindu) absolvenților Grupului școlar pro
fesional de pe lingă uzină.

M. CARANFIL 
C. PREESCU

(Continuare în pag. a Il-a)
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Să nu așteptăm 
topirea zăpezii!

u-
an-

a cooperativa agri
colă de producție 
Rotunda din raio
nul Caracal se vor 
însămînța în pri
măvară , cu po
rumb, sfeclă de

zahăr, floarea-soarelui și alte 
culturi, peste 1 700 de hectare. 
Țăranii cooperatori au în
ceput însă, din timp, pre
gătirile, folosind pentru efec
tuarea multiplelor lucrări, fie
care clipă bună de lucru. Au 
fost puse la punct o sută de 
grape ce vor fi folosite curînd 
la grăpatul culturilor de toam
nă și apoi al ogoarelor. Atela
jele s-au reparat eșalonat pen
tru a nu fi stingherit transpor
tul îngrășămintelor organice, 

în fiecare zi, tinerii au fost 
prezenți la lucru. Intre 10—20 
ianuarie comitetul U.T.M. a 
organizat decada transportu
lui îngrășămintelor organice la 
cîmp. Cantitățile transportate 
în aceste zile au fost cu 40—50 
de tone mai mari decît în ce
lelalte. La 1 februarie, cînd 
inventarul agricol al coope
rativei era complet repa
rat, tinerii îndepliniseră 
nul din obiectivele
gajamentelor luate. Cele 2 000 
de tone de gunoi de grajd se 
aflau în platforme. Apoi, sub 
îndrumarea inginerului agro
nom Marin Zamfirescu, tinerii 
au împrăștiat manual pe te
renurile în care la primăvară 
se va însămînța sfecla de za
hăr și o parte din porumbul 
HD-490 — îngrășăminte su- 
perfosfatice pe circa 200 de 
hectare.

O atenție deosebită au a- 
cordat țăranii 
cooperatori din 
Rotunda pro
curării, pregă
tirii și condi
ționării semin
ței, S-a sta
bilit astfel ca 
în primăvară, 
607 hectare să 
fie cultivate cu 
HD 409, 210
hectare cu HD 311, iar 83 
hectare cu HSL care asi
gură o producție bună și se re
coltează mai timpuriu. In pe
rioada 1—15 februarie întrea
ga cantitate de sămînță de po
rumb necesară a fost schimba
tă la „Agrosem" Caracal. Și la 
această lucrare tinerii au fost 
prezenți. Se poate spune că în
treaga cantitate de sămînță 
transportată de la bază în ma
gaziile unității a trecut prin 
mîinile lor. O dată cu sămînța 
de porumb a fost procurată 
prin „Agrosem" și sămînța 
necesară de mazăre, măzăriche 
și in.

Distanța dintre Rotunda și 
Caracal este destul de lungă : 
17—18 km... La primăvară — 
ne spunea inginerul — nu se 
știe cum va fi drumul și vre
mea... Iată de ce am stabilit că 
acum e timpul optim pentru 
asigurarea semințelor. Organi
zația U.T.M. ne-a recomandat 
mai mulți tineri printre care 
Ion Munteanu, Ciugulea Ra
dian, Emil Turba și alții care 
au însoțit atelajele și camionul 
la schimbul ori la transportul 
seminței. De altfel, trebuie a- 
mintit că ei fac parte din gru
pul celor 20 de mînuitori de 
semănători, recomandați de or
ganizația U.T.M. care vor fi 
instruiți cum să lucreze ală
turi de mecanizatori. Tot ei 
vor aduce și sămînța de sfe
clă de zahăr necesară cultivă
rii celor 140 de hectare repar
tizate pentru această plantă.

Am aflat și alte lucruri in
teresante. Planul de lucru, de
falcat pe epoci, prevede ca în- 
sămînțările să fie gata în 20 
de zile. Organizarea transpor
tului seminței cu 15 atelaje de 
la magazie la cîmp, intrarea în 
exploatare a semănătorii pneu
matice. organizarea bună a 
muncii pe brigăzi creează pre
mize pentru terminarea însă- 
mînțărilor într-un timp și mai 
scurt.

Pentru combaterea atacu
rilor de dăunători după răsă
rirea plantelor, au fost procu
rate 2 100 kg de insecticide.

De la Rotunda la Deveselu 
nu sînt decît cîțiva km de par-

curs. Și aici pentru primăvară 
se prevede însămînțarea a 550 
hectare cu porumb, 210 hec
tare cu floarea-soarelui, 90 cu 
sfeclă de zahăr, 118 cu culturi 
furajere. Pregătirile pentru 
campania agricolă sînt însă 
mult rămase în urmă. Inven
tarul agricol — proprietate ob
ștească (45 de grape, tot atîtea 
semănători și atelaje) e repa
rat doar parțial. Zilnic de la 
ferme sînt scoase cîte 8—10 
tone de îngrășăminte organice 
care se depozitează în 
mezi lîngă... grajduri, 
au fost duse însă
240 de tone la
nițe. Restul așteaptă în incin
ta sectorului zootehnic. Secre
tarul comitetului U.T.M., Va- 
sile Ene, vicepreședintele con
siliului de conducere, spunea 
despre „acțiunile" tineretului:

— Pe data de 25 februarie 
vom avea o adunare generală 
a organizației U.T.M. în cadrul 
ei ne vom lua și angajamen
te. Un obiectiv va prevede 
contribuția tinerilor la trans
portul gunoiului de grajd. 
Cum va veni primăvara vom 
începe și acțiunea.

De ce atunci și nu acum nu 
am înțeles. Atelajele sînt libe
re, oamenii mai puțin ocupați. 
Tovarășa Genoveva Pătru, in
ginera unității, ne relata în 
continuare.

— Pînă acum nu ne-am 
procurat decît sămînța de le
gume și zarzavaturi pentru 
cele 25 de hectare repartizate 
pentru grădină. Cu porumb, 
am planificat să cultivăm 200 
hectare cu HD 409, 150 hecta
re cu HD 206,

gră-
Nu 

decît 
răsad-
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Primiri la Consiliul 

de Miniștri

Miercuri 24 februarie, vice
președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romine, 
Gheorghe Gaston Marin, a 
primit în audiență de rămas 
bun pe ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al R. P. 
Ungare la București, Jeno Kuti 
și pe ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Indo
neziei la București, Sukrisno, 
în legătură cu plecarea defi
nitivă de la post' a acestora.

Primire la Consiliul 
de Stat

Miercuri 24 februarie, se
cretarul Consiliului de Stat, 
Grigore Geamănu, a primit în 
audiență pe ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
Indoneziei la București, Su
krisno, în legătură cu pleca
rea sa definitivă din R. P. 
Romînă.

Vizita delegației 
guvernamentale poloneze

Delegația guvernamentală po
loneză condusă de Zenon Nowak, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone a fă
cut miercuri o vizită la Brașov. 
In cursul zilei, membrii delega
ției însoțiți de Tiberiu Abrihan, 
adjunct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini, au fost 
oaspeții constructorilor de trac
toare și de autocamioane. Mem
brii delegației au apreciat cali
tatea tractoarelor și autocamioa
nelor romînești.

Vizitele ministrului 
comerțului exterior 

al Belgiei
Continuîndu-și vizita în 

țara noastră, dr. Maurice Bras
seur, ministrul comerțului ex
terior al Belgiei, a avut o în
trevedere cu Mihail Petri, mi
nistrul comerțului exterior.

Oaspetele belgian, împreună

cu soția, însoțit de Valentin 
Steriopol, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, a fă
cut o călătorie pe Valea Pra
hovei, a vizitat Rafinăria 
Brazi și Uzinele Tractorul, 
precum și stațiuni de odihnă 
din această parte a țării.

Miercuri seara, Mihail Petri, 
a oferit în cinstea oaspeților 
belgieni un dineu.

In seara aceleiași zile Hono- 
re Cambier, ambasadorul Bel
giei în R. P. Romînă, a oferit 
o recepție cu prilejul vizitei 
dl. Maurice Brasseur.

• Miercuri seara, în sala 
mare a Palatului Culturii din 
Tg. Mureș, a avut loc un con
cert simfonic cu concursul vio
lonistului sovietic Eduard 
Graci.

Concertul a fost dirijat de 
Vlad Plopeanu. Programul a 
cuprins „Schițe dobrogene" de 
Alfred Mendelsohn, concert

pentru vioară și orchestră de 
Brahms și Simfonia nr. 36 de 
Mozart.

• Sesiunea de referate știin
țifice din acest an a Institutu
lui de cercetări zootehnice, 
ale cărei lucrări s-au termi
nat miercuri, a fost consacra
tă unor rezultate ale activită
ții de cercetare privind siste
mul de alimentație a anima
lelor, unor procedee de prepa
rare și conservare a nutrețu
rilor, metode de selecție pen
tru ameliorarea raselor de 
taurine, porcine și ovine. La 
sesiune au fost, de asemenea, 
dezbătute probleme de orga
nizare a muncii în fermele și 
complexele industriale de cre
ștere a animalelor și păsă
rilor.

(Agerpres)

Strungarul Toma Cimpeanu 
de la Uzina de reparații din 
Roșiori de Vede lucrlnd pie
se de schimb pentru trac

toare

Noul teleieric de pe Clăbu- 
cet—Predeal

Foto: AGERPRES

Pe pîrtiile
de schi și săniuș

■ ------------ ■ ■■ j

însemnări din activitatea 
de pregătire a campaniei 
de primăvară la coopera
tivele agricole de produc
ție Rotunda și Deveselu, 

raionul Caracal.

100 hectare cu 
HD 311 și pen
tru restul HSL 
dacă... vom găsi 
acești hibrizi 
la „Agrosem". 
Apoi, firește, 
mai avem ne
voie de restul 
semințelor pen
tru celelalte 
culturi. N-am 
procurat nici 

un kilogram dar... afară mai 
este încă zăpadă, timp avem 
destul.

— Dar calibrul semințelor ?
— S.M.T. Caracal, în baza 

contractului încheiat de noi, e 
obligat să ne procure discurile 
de care avem nevoie.

Dar cînd ? Pentru că tovară
șii din conducerea S.M.T. Ca
racal se frămîntă că nu știu 
cum vor distribui discurile. La 
repetatele adrese trimise co
operativei din Deveselu nu au 
primit nici azi răspuns ce fel 
de calibre va folosi aceasta în 
campanie.

Și acum o precizare. Ce efi
ciență va avea angajamentul 
tinerilor pe care aceștia și-1 
vor lua în apropiata adunare 
generală U.T.M. cu privire 
la transportul îngrășămintelor 
organice, cînd atelajele vor fi 
folosite pentru procurarea se
mințelor, la grăpatul culturilor 
de toamnă și la aproviziona
rea semănătorilor ? Va rămî- 
ne un angajament pe hîrtie, 
fără nici o eficiență practică. 
Șl încă un lucru. Anul trecut, 
neridicîndu-și de la magazia 
centrală a consiliului agricol 
raional cantitățile repartizate 
de insecticide, cooperativa a 
avut pierderi. 20 de hectare 
cultivate cu sfeclă de zahăr au 
fost puternic atacate de răți- 
șoară și au trebuit reînsămîn- 
țate. Producția pe sola reînsă- 
mînțată a scăzut în total cu 4 
vagoane. în acest an coopera
tiva nu și-a procurat decît 250 
.kg de insecticide. Restul, tova
rășa ingineră susține că mai 
are timp să le ridice...

încheiem cele relatate cu in
vitația ca atît tovarășa ingine
ră cit și comitetul U.T.M. să 
cerceteze experiența vecinilor. 
Vor avea de învățat. Și, prin fo
losirea rațională a posibilită
ților, prin utilizarea mai bună 
a atelajelor, a oamenilor, să 
recupereze neîntîrziat rămîne- 
rile în urmă. Numai astfel se 
vor putea crea, încă de la în
ceput premize favorabile pen
tru producția acestui an. Nu-i 
tîrziu nici acum să se treacă 
la treabă.

ION TEOHARIDE

Lotul republi
can de juniori, 
care se pregăteș
te pentru turneul 
U.E.F.A. ce se va 
desfășura în luna 
aprilie în R. F. 
Germană, susți
ne astăzi o par

tidă de verificare. Pe stadionul
Giulești din Capitală, de la ora 
15,15 reprezentativa de juniori va 
întîlni formația bulgară Akade- 
mik Sofia. în selecționata țării 
noastre vor evolua, printre alții, 
Gornea, Boc, Dobrin, Olteanu, O- 
prișan, Oblemenco, Cuperman.

O Duminică de la ora 15,30, în 
sala Floreasca din Capitală se vor 
desfășura următoarele patru jocuri 
din cadrul campionatelor republi
cane de baschet: Progresul Bucu
rești — Știința Constanța (femi
nin); Voința București — Mureșul 
Tg. Mureș (feminin); Dinamo 
București — Știința Cluj (mascu
lin); Știința București — Voința 
Brașov (feminin).

Sala Floreasca 
din Capitală găz
duiește duminică 
dimineața trei in
teresante întîlniri 
din cadrul ultimei 
etape a turului 
campionatului re
publican mascu
lin de volei, in care vor evolua
fruntașele clasamentului Tractorul
Brașov, Rapid București și Dinamo
București.

începînd de la ora 8,30 se vor 
desfășura partidele: Steaua Bucu
rești — Constructorul Brăila; Pro
gresul București — Tractorul Bra
șov,- Dinamo București — Rapid 
București.

Spartachiada de iarnă a tineretului
la Vatra Domei

...„Eliberați pîrtia ! Se dă 
startul în prima serie a con
cursului de schi, rezervt ju
niorilor"...

Cuvintele arbitrului de con
curs își fac ecoul în mijlocul 
celor aproape 150 de tineri, 
care, în această duminică de 
iarnă, au populat pîrtia de 
schi amenajată pe un deal de 
la marginea orașului Vatra 
Dornei. Aici întîlnim tineri 
muncitori, tehnicieni și elevi 
din localitate. Mai ales, aso
ciația sportivă Bradul-I.F. 
Vatra Domei este reprezenta
tă de cel mai mare număr de 
concurenți : circa 80. Notăm 
numele tinerilorVasile Văr- 
văreanu, Ion Nichituș. Traian 
Butea, Vasile Buhăianu, Ion 
Buzilă și alții. De asemenea, 
sînt prezenți și numeroși 
muncitori de la exploatările 
forestiere din apropiere: de 
la Negrișoara, Coșna, Rusca 
etc. Străbătînd cale de cîțiva 
kilometri, ei au poposit aici 
pentru a participa la concur
surile de schi.

Asemenea întreceri sportive 
au devenit tradiționale pentru 
lucrătorii forestieri din ^ces
te locuri. In lunile de iarnă, 
la fiecare sfîrșit de săptămî- 
nă, sute de tineri iși dau întil- 
nire pe pîrtiile amenajate 
pentru întrecerile de schi și 
săniuțe, unde au prilejul să 
petreacă clipe plăcute de re
creare și fortificare a sănătă
ții. Acum, concursurile de 
schi erau programate în ca
drul celei de a 8-a ediții a

Spartachiadei de iarnă a tine
retului — competiție care a 
atras în întreceri peste 4 500 
de tineri din localitate.

Datorită numărului mare de 
participanți, întrecerile se 
desfășoară în mai multe serii 
și pe categorii ; începători și 
avansați — juniori și seniori. 
O dispută interesantă a prile
juit, mai ales, proba rezer
vată concurenților „avansați", 
la care, tinerii Vasile Vărvă- 
reanu Traian Butea, Ion Ni
chituș, au ocupat primele 
locuri. La fel de atractive au 
fost și întrecerile cu săniuțele, 
ce s-au desfășurat pe o pîr- 
tie mai mică, amenajată în 
apropiere. Aici și-au disputat 
întîietatea mai mulți tineri și 
elevi — fii ai muncitorilor
forestieri.

O animație deosebită am 
întîlnit, apoi, la clubul aso
ciației sportive „Bradul", un
de erau programate intreceri 
de șah — disciplină sportivă 
care se bucură, de asemenea, 
de o mare popularitate în rân
durile tinerilor din localitate. 
Aflflm că aici. TTu>î în fiecare 
după-amiază, iși dispută in- 
tîietatea la întrecerile de șah 
cite 40—50 de concurenți.

In sezonul de iarnă, mem
brii asociației sportive „Bra
dul" mai participă la intre
ceri de tenis de masă, tir, hal
tere, trîntă, concursuri de 
orientare turistică, la care au 
obținut, în ultimul timp, o 
serie de rezultate bune.

S. SPIREA(Agerpies)

In secția de depănat a Filaturii de mătase din Lugoj

De la Consiliul de Miniștri al R.P.R.
In ziua de 23 februarie a.c., 

la Exploatarea minieră Uricani 
am Valea Jiului s-a produs un 
grav accident provocat de o 
explozie de grizu — gaz de 
mină.

In urma accidentului, 41 de 
mineri și-au pierdut viața, iar 
16 mineri au fost răniți, fiind 
însă în afara oricărui pericol.

★

Consiliul de Miniștri a ho- 
tărît cercetări pentru stabili
rea cauzelor accidentului și 
luarea măsurilor necesare 
pentru continuarea activității 
normale în mină. Familiilor ce
lor care au avut de suferit în 
urma accidentului li se asigură 
ajutoare din partea statului.

★ ★

Consiliul de Miniștri exprimă pe această cale cele 
mai sincere condoleanțe familiilor îndoliate și le îm
părtășește durerea.

Urmări din pag. I
Adunări cetățenești
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îngrijitori de animale. Loturile 
de animale ce le-au fost încre
dințate sînt bine îngrijite, ei apli
că în munca zilnică cele în
vățate la cercul zootehnic. Ase
menea oameni de nădejde, prin
tre care mulți sînt tineri, contri
buie prin faptele muncii lor pa
sionate la întărirea cooperativei 
agricole de producție și tot ei 
dezbat acum cu aceeași pa
siune problemele care privesc 
dezvoltarea și înflorirea vii
toare a satului. Se fac pro
puneri de extindere a ilumi
natului electric pe ulițele satului, 
de lărgire a surselor de apă po
tabilă. Răspunderea cu care se 
discută, răspundere care impli
că prezența statornică a pasiunii 
de a le înfăptui, prefigurează 
realizările ce se cor adăuga la 
șirul celor obținute pînă acum.

Bogată activitate 
cu tural-educativă

dat pînă acum un număr de 12 
spectacole cu piese inspirate 
din munca șt viața poporului 
nostru.

Tot în aceste zile organizați
ile U.T.M. din regiune au ini
țiat numeroase manifestări 
pentru tinerii aflați la vîrsta 
primului vot. Pînă acum, în 
Brașov, Sibiu, Sighișoara, Me
diaș au avut loc peste 30 de 
întîlniri cu activiști de partid 
șt de stat, cu muncitori în 
vîrstă, cu oameni de artă șt 
cultură la care au participat 
aproape 5 000 de tineri.

Sesiunea Comisiei 
mixte guvernamentale 

romîno-polone 
de colaborare economică 

și tehnico-științifică
In zilele de 22 și 23 februa

rie a avut loc la București 
cea de-a patra sesiune a Co
misiei mixte guvernamentale 
romîno-polone de colaborare 
economică și tehnico-științi
fică. j

Comisia a examinat modul 
cum s-au îndeplinit prevede
rile Protocolului sesiunii pre
cedente cu privire la colabo
rarea economică și tehnico- 
științifică dintre cele două 
țări.

Comisia a luat cunoștință 
de rezultatul discuțiilor ce au 
avut loc între organele cen
trale de planificare ale celor 
două țări în domeniul colabo
rării economice în perioada 
1966—1970.

S-a constatat că se dezvoltă 
cu succes colaborarea econo
mică și tehnico-științifică, 
stabilindu-se totodată noi po
sibilități privind colaborarea 
în aceste domenii în perioada 
următoare.

Au fost convenite probleme 
ale colaborării, îndeosebi în 
domeniul construcțiilor de 
mașini, industriei chimice și a 
altor ramuri importante ale 
economiei naționale, ceea e« 
va permite o lărgire în con
tinuare a schimbului reciproa 
de mărfuri pe perioada 1966— 
1970.

Protocolul încheiat la sfîr- 
șitul sesiunii a fost semnat 
din partea romînă de Alexan
dru Bîrlădeanu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romîne, iar din par
tea polonă de Zenon Nowak, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone.

La semnare au fost de față 
membrii și experții celor două 
delegații, precum și reprezen
tanți ai ambasadei R. P. Polo
ne Ia București.

Tratativele au decurs într-o 
atmosferă de prietenie și în
țelegere tovărășească.

★

Cu acest prilej, Alexandru 
Bîrlădeanu a oferit un dejun, 
iar Zenon Nowak, un cocteil.

(Agerpres)

—-•-----

Pentru buna

gospodărire 

a orașului
Miercuri a avut loc la Cala

fat festivitatea de înmînare a 
diplomei și premiului I de o- 
raș raional fruntaș, pe țară a- 
cordat de Consiliul de Mini
ștri pentru rezultatele obținu
te în 1964 în întrecerea pen
tru înfrumusețarea și buna 
gospodărire a orașelor. Anul 
trecut cetățenii Calafatului 
prin muncă patriotică au exe
cutat lucrări de amenajare ș\ 
înfrumusețare a parcurilor 
de pavare a străzilor și di 
ridicare a unor obiectivi 
de interes obștesc, a caro 
valoare este de aproape 3, 
milioane lei. Pentru munci 
depusă în anul trecut 75 di 
cetățeni au primit insigna d 
fruntaș în gospodărirea și în 
frumusețarea orașelor.

In acest an locuitorii ora 
șului au prevăzut să extindi 
cu încă 2 kilometri rețeaua d 
alimentare cu apă, să moder 
nizeze noi străzi și să realize 
ze alte obiective de intere 
obștesc.

(Agerpres)

Ștafeta constructorilor III. PE ȘANTIERUL DE LA SLATINA
(Urmare din pag. I)

Toți acești oameni se află aici demult. 
Ei s-au calificat paralel cu ridicarea con
strucției, și-au însușit noua meserie, parti- 
cipînd la cursurile de specializare organi
zate pentru ei și asistînd la procesul de 
montaj al instalațiilor și agregatelor la care 
vor lucra. O parte dintre viitoarele cadre 
ale uzinei au fost trimise o vreme să lu
creze, pentru specializare, în cîteva uzine 
din țară al1 căror proces tehnologic este 
oarecum analog cu producția de aluminiu 
(„Carbochim"-Cluj, “Laromet"-Bucureștț 

,,Metrom“-Brașov). Alții au fost trimiși să 
se specializeze într-o uzină din străinătate 
care are același tip de utilaje, același pro
ces tehnologic. Cei întorși de acolo au de
venit instructori ai celorlalți.

In felul' acesta a fost creat un colectiv 
pregătit în orice clipă să conducă procesul 
tehnologic al noilor instalații, nerăbdător 
de fapt, să trăiască această clipă.

Școala profesională de pe lîngă uzină 
a trebuit în această perioadă să rezolve 
dificila problemă a pregătirii unui număr 
mare de absolvenți în meseriile specifice 
uzinei de aluminiu, unele dintre ele ab
solut noi — în condițiile în care nu exi
sta posibilitatea unei practici de producție 
direct în procesul tehnologic.

Școala a suplinit această cerință, lucru 
demn de remarcat.

Intîi de toate, pentru clasele de metalur- 
giști în specialitatea producției de alumi
niu, programa analitică a fost adoptată prin 
colaborarea cadrelor didactice ale școlii cu 
specialiștii. S-au făcut și multe traduceri. 

Studiul teoretic al elevilor a fost astfel 
asigurat la nivelul cerut Practica în pro
ducție a elevilor din aceste meserii a ur
mat aproape același sistem aplicat pentru 
muncitorii calificați prin cursuri de scurtă 
durată. Elevii au asistat la întregul pro
ces de montare a instalațiilor uzinei.

Numai că aici a fost omisă una din posi
bilitățile pe care le-ar fi oferit în plus u- 
zina, pentru îmbogățirea cunoștințelor prac
tice ale elevilor și anume, au fost uitați 
muncitorii întorși de la specializare în țară 
și în străinătate. Dacă ei ar fi fost din 
timp solicitați să se ocupe de practica ele
vilor le-ar fi putut oferi, poate, mai multe 
cunoștințe practice în ceea ce privește pro
cesul tehnologic al aluminiului decît ;e 
puteau oferi constructorii.

Dar nu e încă prea tîrziu. Zilele urmă
toare vor începe probele tehnologice par
țiale. Școala ar putea să perfecteze ime
diat trecerea elevilor, la practică, de la 
constructor la beneficiar, și prin asta, încă 
de Ia primele încercări ale agregatelor, e- 
levii ar putea intra în posesia unor cunoș
tințe practice deosebit de utile pentru mun
ca lor viitoare.

START ÎN ÎNSUȘIREA 
TEHNICII NOI

„Ne-am întrebat, din prima zi a consti
tuirii organizației U.T.M. ■— povestește 

maistrul Gh. Moga, secretarul comitetului 
U.T.M. — ce putem face noi pentru ca 
tinerii să-și însușească într-un timp cit mai 
scurt tehnica înaltă cu care este înzestrată 
uzina ?“

întrebarea pe care și-a pus-o secretarul 
comitetului U.T.M. nu era întîmplătoare. 
Mai bine de 80 la sută dintre muncitorii 
care au îmbrățișat această meserie sînt ti
neri.

imciMii pant mwosi
In ce privește relațiile uzinei cu furni

zorii, lucrările, la stadiul actual, pot fi 
laconic exprimate prin următoarele te
legrame :

„Exprimăm din partea constructoru
lui și a beneficiarului Uzinei de alumi
niu din Slatina, mulțumirile noastre co
lectivului Uzinelor mecanice Bocșa — 
cel mai prompt și mai conștiincios fur
nizor al nostru. Stop".

(O telegramă similară ar putea să 
fie expediată și colectivului întreprinde
rii „Ceahlăul" din Piatra Neamț pentru 
respectarea strictă a termenelor contrac
tuale și pentru caîitatea confecțiilor me
talice livrate).

Și întrebării i s-au dat multe răspunsuri 
practice. Vom enumera — și se va înțelege 
bine efectul lor practic — câteva din a- 
cestea. Cînd s-au deschis cursurile de ca
lificare s-au constituit pe clase, și organi
zații U.T.M. Cu ce s-au ocupat acestea, e 
lesne de înțeles. Au analizat permanent 
felul cum învață tinerii, au inițiat cu aju
torul conducerii școlii giupe de întrajuto
rare la învățătură etc. Și în acest fel, pro
cesul! de calificare a fost sprijinit temeinic.

TELEGRAMĂ FULGER CĂTRE 
UZINELE „23 AUGUST“-BUCU- 
REȘTI: „Uzina noastră va trebui în
tr-un termen foarte scurt să producă 
aluminiu. Acest eveniment însă este 
condiționat printre altele și de livrarea 
cuptorului de calcinate cu toate agre
gatele lui de către uzina dv. Cuptorul 
trebuia, conform termenului stabilit ini
țial, să ne sosească în cursul anului 
1963. De atunci, am tot îngăduit amî- 
narea termenului de livrare. Ultima 
noastră înțelegere (și, totodată, ultima 
dv. promisiune) a stabilit termenul de 
25 februarie 1965. Va fi respectat acest 
ultim termen ?...“

La terminarea cursurilor de calificare, ti
nerii au fost trimiși la specializare — așa 
cum am arătat — în alte uzine. Se părea 
că organizația U.T.M. nu mai poate in
terveni cu nimic în această etapă. Iată însă 
că, analizînd posibilitățile de ajutorare a 
tinerilor aflați la specializare, comitetul a 
luat măsura de a constitui grupe U.T.M. 
în cadrul fiecărei grupe de practică. Or
ganizația U.T.M. a fost, astfel, prezentă și 
în faza specializării tinerilor.

începînd din noiembrie, tinerii s-au în
tors la Slatina. Au fost repartizați — atît 
cei calificați, cît și cei specializați — în 
formații de lucru. Pentru organizația 
U.T.M. a început o nouă etapă. Tinerii 
erau acum muncitori — participau la in
stalarea utilajelor sau la efectuarea probe
lor tehnologice. Era nevoie deci de acțiuni 
care să țină seama de acest element nou. 
S-au inițiat acțiuni care să răspundă ace
stei etape. Dintre ele amintim ciclul de 
concursuri pe meserii „Să ne cunoaștem 
meseria" (operator electroliză, turnătoi etc.). 
Primul concurs a avut loc la turnătorie. 
Pentru următoarele trei luni sînt planifi
cate concursuri de acest fel în toate sec
țiile. Muncitori, ingineri și tehnicieni din 
uzină au fost la specializare în uzina 
care a livrat utilajul. S-au organizat adu

nări generale U.T.M. deschise în care ace
știa au împărtășit tinerilor din experiența 
dobîndită acolo, s-au întocmit referate teh
nice care descriu în amănunțime principa
lele utilaje și instalații ale uzinei. Orga
nizația U.T.M. a luat măsuri ca aceste re
ferate să fie studiate de către toți tineri 
care vor mînui utilajele respective.

A apărut recent o carte „Fabricarea alu
minei și aluminiului" scrisă de un colec 
tiv de specialiști din uzină. Această lu 
crare este cartea de căpetenie pentru me 
seria de „metalurgist în aluminiu". Ei bine 
prin grija organizației U.T.M., ea este pre 
zentă, în momentul de față, în bibliotec 
personală a fiecărui tînăr. Sînt organizați 
de asemenea, întîlniri pe secții între autor 
cărții și tinerii cititori.

întrebarea : „Ce facem pentru tehnică ? 
a căpătat, după cum vedeți aici, în ce 
mai tînără uzină a țării, zeci de răspunsur 
Altele îi vor urma negreșit. „Startul" lua 
pentru însușirea tehnicii noi, este cea m; 
bună dovadă.

★

Viitorul popas — șantierul Hidrocen 
tralei „16 Februarie" de pe Argeș. 
„Ștafeta constructorilor" se va îmbogăți 
cu noi inițiative și experiențe valoroa
se... Dar despre toate acestea într-un 
număr viitor.



Cum se pregătesc pentru maturitate elevii claselor 
a Xl-a a Școlii medii „Mihai Viteazu“ din Capitală

• VICTORIA JIANU — 
clasa a Xl-a C : „încă de 
la începutul anului șco
lar mi-am făcut un program 
amănunțit de studiu. învăț 
cîte 4—5 ore zilnic. încep 
întotdeauna cu matema
tica, fizica. Bineînțeles, mai 
întîi îmi pregătesc lecții
le „de zi“, apoi, respec- 
tînd indicațiile tovarăși
lor profesori, repet ma
teria din anii trecuți. La fizi
că, de pildă, se cere materia 
predată în clasele a X-a și a 
Xl-a. Pentru a putea par
curge întregul material, l-am 
împărțit pe teme mari. La al
gebră, însă, e nevoie de re
vederea fiecărei lecții în par
te, a fiecărei formule și e- 
cuații. Pentru aceasta, mi-am 
planificat în programul meu 
mai multe ore destinate al
gebrei".
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Școala se mindrește ea n un erați fruntași la învățătură

COSITA
directorul ȘcoUi medii ...\fihci Vs

n fiecare an, întreaga școală iși îndreaptă 
elevii din ultima clasă. Dorința noastră este să dăm pa
triei promoții de absolvenți cu o cultură geneza-ă bo
gată și trainică, bine pregătiți pentru viață, cu 
de caracter înaintate.

Sintem mindri de rezultatele ob 
trecute. Premiile de la concursuri și 

restanțieri la maturitate, numărul crestând al titaBro 
la examenul de maturitate, aprecierile frumoase m 
elevilor făcute de președinții de comisii, stimnlează pa 
elevilor și a profesorilor școlii, ne obligă U sporirea eăoatindoc. S-ar 
putea adăuga numărul mare de absolvenți care ocupă primele lecmt 
la examenele de admitere în institutele de învățământ sapoiar, cit și 
faptul că studenții, foști elevi ai școlii, înntinnă să răarină ta ■ 
lor majoritate și în facultăți aceiași tineri serinși, case doeedese • 
tură răspundere față de învățătură.

Și în acest an, conducerea școlii, profesorii care predau la < 
a Xl-a, în colaborare cu organizația V.TAL, s-au sta * 
nizeze cît mai bine activitatea elevilor din nlhm, dasă.

încă de la început de an, am discutat cum se vor 
gătirile elevilor dintr-a Xl-a. Ca obiectiv principal 
ajutăm pe elevă să-și organizeze bine munca, să-și 
turile.

Despre munca independenta a elevului din 
școală și acasă — despre îmbinarea pregătirilor 
recapitularea materiei s-a discutat pe larg in a 
școlii, în adunări generale U.T.M.

Prima măsură a fost analiza poogmmnlai de activ 
a Xl-a. Elevii acestor clase au fost eliberați de 
școlare, fiecare zi fiind dedicată pregătirii și n 
Apoi, conducerea școlii a îndrumat cadrele didact. 
ții de consolidarea cunoștințelor in întreprinderi. 
(Expoziția realizărilor economiei naționale. Vzineie Xt 
Centrul de documentare tehnică, Adriade rtatoim. Mu 
a partidului). Scriitori, na meni de știință, artiști, muncă 
invitați în școală, se întîlnesc cu devii dintr-a XL» p 
îi ajută să-și îmbogățească bagajul cunoștințelor cu 
zenta la maturitate, le ușurează alegerea 
altă preocupare este desfășurarea uoe; «w 
vii ținînd seama de rezultatele 
fruntași sînt antrenați în activitatea cercnriiot pe 
fizică, chimie), unde sub coodncesea directă a 
adîncesc cunoștințele învățind mai muît «L—u Je 
Iar. Aceste cunoștințe le sînt de folos ți la mat 
derea reușitei la examenele ce le . xsc
superior pe care și le-au ales. Efkac iuțea acesta 
în rezultatele pe care le obțin elevii la dar p

obținute la prima fază a olimpîaddar din acest an. h 
zentanții claselor a Xl-a s-au prezentat la inâlțiane. Boon a 
gătire mai slabă sau care intimpină greutăți âa inonfnea n. 
cipline sînt ajutați in mod deosebit de profesori prin ocde de 
tații car^ s-au organizat încă din trimestrul L Tot din accnsfi 
perioadă s-au organizat consultații pentru toți elevi.

Experiența ne-a dovedit că cele mai bune rezultate ia inifamm 
elevilor aflați în ultimul an al școli medi le pw*™ dad
asigurăm sprijinul activ' al părinților. Ședințele trimestriale, mde 
consultații ale diriginților cu părinții, lectoratele cn te 
rea profesională", „îndrumarea și controlul regmsnini 
vului din clasa a Xl-a" au mobilizat mai activ păim 
să corectăm anumite atitudini greșite ale efevilor < 
neglijarea însușirii unor discipline prevăzute pentru 
curs pe motiv că nu vor avea nevoie de ele la exaa 
ritate, supraîncărcarea elevilor etc).

Anul 1965 marchează un eveniment de seamă in viața : 
plinirea a 100 de ani de existență. Dorim cu toții — preieson și < 
— ca rezultatele anului acesta să fie cele mai bune, tar pron 
anului 196o, promoția centenarului, să fie la înălțimea speran* 
noastre.
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• MIRCEA MARGHESCU 
— clasa a Xl-a E: „învăț cîte 
trei ore în fiecare zi, cu cite o 
pauză de 10—15 minute du
pă fiecare oră — pe care o 
petrec ascultând muzică sau 
citind ziarul. Cînd sînt mai 
obosit, fac o pauză mai ma
re — de 30-40 de minute. 
După ce îmi termin de pre
gătit lecțiile, îmi rezerv două 
ore pentru lectură (in ultima 
vreme citesc mai mult in 
limba engleză, deoarece 
vreau să mă înscria la Fa
cultatea de limbi germanice). 
Totnji. matematica rămine

PROGRAM

DE STUDIU

LILIANA BURDEA 
clasa a Xl-a A

MIRCEA IONITA 
clasa a X/-a E

iirvefe In 
disaaimele. 
cer san at

Iar. Ar E 
da dorit rd d im șl t*
ionelii elevi din ultima eiotc 
posibilitatea de « «sec Un

til 
caz o ai fie invitați oameni de 
•iHatt și salturi, speelalițti din 
oroducție. Se nu se uite 
iotă un lucru: timpul e- 
ievuiui dinu-a Xl-a osie foar- 
e drămuit, nu ne putem per

mite să le rupem din orele de 
pregătire nf«< o clipă. Deci, or
ganizația U.T.M. să acorde 
atenție mai ales muncii indivi
duale cu fiecare elev, să se or
ganizeze discuții la nivelul cla
sei.

• MIRCEA IONIȚĂ — 
clasa a Xl-a E : „Fiind h 
secția reală, ar fi de așteptat 
să discut numai despre mate
matică și fizică. Eu mă pre
oțesc însă la toate materiile, 
împreună cu mai mulți 
elevi din dasă vin regulat la 
Consultații. In cadrai lor, 
săptăminal — ori de cite ori 
solicităm ajutorul cînd avem 
o anumită nelămurire, sau 
vrem să aflăm mai njulte des
pre o problemă — tovarășii 
profesori țin lecții de sinteză, 
prezentîndu-ne, pe teme, 
toată materia necesară Ia e- 
xamenul de maturitate1*.

N. N. Ioniță Mircea are 
numai note și medii de 10.

ELENA ANCA TEODORII 
clasa a Xl-a E

Sfatul tovarășilor profesori
Ne mai despart numai patru luni de examenul de maturi

tate. Ce măsuri s-au luat pentru ca să fie folosit mai bine, 
mai judicios acest timp? Asupra căror elemente trebuie să 
insiste elevii în pregătirea acestui examen ?

întrebările le-am adresat mai multor tovarăși profesori de 
la Școala medie „Mihai Viteazu“. Răspunzindu-ne, tovarășii 
profesori ne-au relatat sfaturile care le-au dat — drept ghid 
al pregătirii pentru examenul 
care-i pregătesc.

de maturitate — elevilor pe

zxiștri dastri: Eminescu. 
Creangă. Caragiale, Slavici. 
Macedcnski. Coșbuc. Vlahuță. 
Delavrancea. Hogaș. Ioaf 
Cerna și O. Goga. Pentru a- 
ceasta, trebuie folosite neapă
rat. în afara manualului. ca
ietele de notițe și caietele de 
conspecte ale operelor citate".

• CHIMIE

• MATEMATICA

Tov. prof. Constantin Cră
cea : „Matematica — discipli
nă de bază — este 
probele dificile ale 
nului de maturitate.
de aceea, pregătirea temeinică 
a fiecărei lecții din materia 
clasei a Xl-a trebuie comple
tată zi de zi cu o revedere a- 
tentă a noțiunilor de matema
tică predate în ceilalți ani. 
Le-am recomandat elevilor ca 
pînă la sfîrșitul trimestrului II 
să termine recapitularea geo
metriei de clasa a IX-a și a 
trigonometriei de clasa a X-a. 
Vor avea posibilitatea ca în 
trimestrul III să revadă — evi- 
tînd asaltul — algebra și geo
metria de clasa a X-a. Pentru 
perioada specială, 
gătire — după 25 
le-am recomandat cîteva teme 
de sinteză : „Arii și volume", 
„Probleme de tangentă", „E- 
cuațiile curbelor de gradul II",

..Rezolvarea ecuațiilor alge
brice1*.

• FIZICĂ

una din 
exame- 
Tocmai

de pre- 
mai —

• LITERATURA ROMINĂ

Tov prof. Anton Chevor- 
chian: „I-am sfătuit pe elevii 
mei ca în recapitularea cuno
ștințelor de literatură romină 
să parcurgă, pînă la sfîrșitu! 
trimestrului II, întreaga ma
terie predată în clasa a IX-a 
Le-am spus să insiste nu atit 
asupra amănuntelor bio-bibli- 
ografice, cît asupra analizei o- 
perelor principale ale următo
rilor autori: I. B. Deleanu, 
I. H. Rădulescu, N. Bălcescu. 
Gr. Alexandrescu, C. Negruzzi. 
Alecu Ruso, V. Alecsandri, N. 
Filimon, Al. Odobescu și B. P. 
Hașdeu.

In trimestrul III urmează să 
se parcurgă materia predată 
în clasa a X-a, care fiind mai 
proaspătă în memorie, nu ne
cesită un efort prea mare. O 
altă indicație a fost aceea de 
a da o atenție deosebită prin
cipalelor opere ale scriitorilor

Tor. prof. Cnstina Viero- 
sanu : .Pentru examenul de 
maturitate eievri vor trebui 
să cunoască întreaga materie 
de clasa a Xl-a și capitolul 
despre electromagnetism 
ciasa a X-a. Este necesar 
fiecare elev să rezolve cît 
multe probleme pentru a 
păta deprindere și siguranță. 
In rezolvarea fiecărei proble
me, am recomandat elevilor 
să țină seama de cîteva ele
mente esențiale : accentuarea 
fenomenului fizic pe care-1 
descrie problema, făcîndu-se 
mai întîi o schiță ; desprinde
rea înțelesului problemei (for
mulele nu trebuie aplicate me
canic) ; interpretarea rezulta
tului obținut.

Pe biletele de examen va fi
gura și descrierea unor apa
rate. De aceea, i-am sfătuit pe 
elevii mei ca în pregătirea la 
fizică să rețină despre fie
care aparat: descrierea (în- 
cepînd cu părțile esențiale);

din 
ca 

mai 
că-

Tor. prof. Ion Stănctulescu : 
-Noțiunile necesare pentru 
examenul de maturitate pot fi 
temeinic fixate dacă elevii cu
nosc bir.e structura chimică a 
hidrocarburilor șt îndeosebi, 
valența, legăturile chimice și 
tipurile de atomi de carbon, 
grupele funcționale. Iată de ce 
i-am sfătuit pe elevi să pună 
accent pe aceste capitole. Si- 
stematizind funcțiile chimice, 
elevii vor trebui — la fie
care element studiat — să țină 
seama de : procedee de obți
nere în industrie și în labora
tor ; proprietăți fizice gene
rale; proprietăți chimice gene
rale ; utilizări practice. Pregă
tirea o fac așa cum i-am în
drumat. după notițe, manual 
și caietul de lucrări practice 
în laborator".

anatomie să revadă notițele 
din clasele a VIII-a, a IX-a sau 
a X-a. Este, de asemenea, ne- 
eesar ca după fiecare capitol 
parcurs să-și verifice cunoș
tințele printr-o repetiție gene
rală".

• BAZELE MARX1SM-LE- 
NINISMULVI

Tor. prof. Ioana Pițulescu : 
..Elevilor li se vor cere la exa
men noțiuni de economie po
litică (clasa a X-a), de materia
lism dialectic și istoric și de 
socialism (clasa a Xl-a). De 
aceea, le-am indicat să reali
zeze o recapitulare concomi
tentă : odată cu studierea ma
terialismului dialectic și istoric 
să revadă noțiunile de econo
mie politică, iar noțiunile de 
materialism dialectic și istoric 
să le revadă odată cu studie
rea celor de socialism11.

• ISTORIA R.P.R.

• BIOLOGIE

Tov. prof. Emil Stoica: 
..Pentru pregătirea la biologie 
(materia de clasa a Xl-a) ele
vii utilizează caietul de notițe 
și manualul. Dar le-am atras 
atenția elevilor că este necesar 
ca atunci cînd întîlnesc noți
uni de botanică, zoologie sau

Tov. prof. Ion Papahagi; 
„Am indicat elevilor mei să 
se ferească de o memorare 
mecanică a lecțiilor de istorie; 
să desprindă ideile principale 
din lecție, să nu rețină faptele 
istorice fără să-i preocupe 
cauzele și urmările acestor 
fapte, să aprecieze evenimen
tele istorice",

oți elevii claselor a Xl-a au răs
puns la o anchetă cu tema: „Ce 
profesie v-ați ales și de ce ?“, 
„Ce doriți să mal aflați în legă
tură cu viitoarea vostră profesie?". 
Răspunsurile denotă că majoritatea 
elevilor au făcut o alegere matură, 

confirmă preocuparea statornică din ultimii ani 
de autocunoaștere, de stabilire a unei corelații 
juste între dorința de a realiza un lucru, cu ca
pacitatea de a se pregăti în domeniul respectiv.

Trei fete — Victoria Jianu, Alexandrina Mi- 
halache și Liana Dumitriu — din clasa a Xl-a 
C vor să studieze arhitectura. Este o dorință 
veche, cristalizată prin clasa a VIII-a. Tot de 
atunci au început și pregătirile. Mai întîi, în 
cercul de desen al școlii, frecventat pînă acum, 
în trimestrul al II-lea și întrerupt, cu părere 
de rău, pentru a putea realiza o pregătire 
multilaterală în vederea absolvirii școlii. Pa
ralel cu exercițiile de desen s-au pregătit te
meinic și la matematică. Dar despre viitoarea 
lor profesiune au simțit nevoia să fie informate 
pe larg. Au citit, au urmărit noua arhitectură 
a construcțiilor. Și, în sfîrșit, pe la începutul 
anului școlar, cu sprijinul tov. Constantin 
Crăcea — dirigintele clasei — au făcut o vi
zită la Institutul de arhitectură „Ion Mincu".

Liliana Burdea, Esca Șerban și Ileana Mihăi- 
lescu din clasa a Xl-a A au de gînd să stu
dieze chimia. Au îndrăgit-o de la prima cu
noștință, din clasa a VIII-a. însușirea prime
lor noțiuni de chimie a coincis cu ridicarea 
marilor combinate chimice din țară, a căror 
existență a dat contururi precise viselor lor. 
Au activat în cercul de chimie al școlii, s-au 
prezentat an de an la olimpiade. Chiar și acum, 
deși se află în clasa a Xl-a, s-au prezentat la 
olimpiadă și s-au clasat în frunte, printre pre- 
mianți.

Se află înmagazinată în clarviziunea cu 
care-și privesc majoritatea elevilor viitorul, o 
muncă serioasă desfășurată de conducerea șco
lii și de organizația U.T.M. Adunări generale 
U.T.M., discuții între membrii comitetelor 
organizațiilor de bază U.T.M. pe clase și elevi, 
vizite la diverse 
vități începute

acti- 
chiar 

de anul trecut — au ajutat la conturarea unor 
hotărîri judicioase, au risipit îndoieli, au pre
cizat mai bine direcțiile în care trebuie în
dreptată atenția, au contribuit la dozarea efor
turilor.

Deși aceasta este nota dominantă, fiecare 
clasă mai are nehotărîții ei, care încă nu s-au 
gîndit la viitoarea profesiune sau dacă au fă
cut-o optînd pentru o profesie sau alta, n-au 
„acoperirea" necesară în cunoștințe profunde 
din domeniul respectiv, în deprinderea de 
a munci temeinic, sistematic.

Paul Botez din clasa a Xl-a B s-a hotărît 
să urmezee Facultatea de chimie deoarece —- 
motivează el — „este materia care mă atrage

facultăți și 
la unele

uzine, 
clase

cel mai mult". Așa să fie oare ? La chimie. în 
trimestrul I Paul Botez a avut media 6, iar în 
trimestrul II a obținut două note: 5 și 7.
Tot note de 5 are și la fizică și la matema
tică. Era necesar să fie convins acest elev 
că simpla dorință, nedublată de o muncă se
rioasă nu-1 va aduce pe băncile facultății ? 
Fără îndoială că da. într-o situație asemănă
toare este și Mihai Ionescu din clasa a Xl-a 
A. El vrea să ajungă inginer constructor, dar 
în afara educației fizice la care are media 10, 
la celelalte materii n-a depășit limita lui 5. 
Ar fi fost educativă pentru Mihai Ionescu și 
pentru alți colegi de-ai săi obișnuiți să-și 
ceară atît de puțin o dezbatere despre medio
critate și consecințele ei, din care să reiasă 
însă și posibilitățile pe care le au acum de a-și 
ridica situația la învățătură.

Răspunsurile la a doua întrebare a anchetei 
„Ce doriți să mai aflați în legătură cu viitoa
rea profesiune ?!‘ pot sugera organizației 
U.T.M. o serie de activități interesante pentru 
perioada care urmează. Elevii doresc să cu
noască, cum e și firesc, foarte multe lucruri 
despre condițiile de învățătură din diverse fa
cultăți, aplicația practică a unor specialități, 
noutățile științifice și tehnice din diverse do
menii de activitate, perspectivele ce li se des
chid dacă vor îmbrățișa o profesiune ori alta. 
Panouri cu noutăți științifice, o mai mare cir
culație a revistelor de specialitate, convorbiri 
cu cadre didactice universitare și chiar vizite 
în institutele de învățămînt superior din Ca
pitală — organizate judicios și nu prea des — 
ar răspunde în bună măsură unor asemenea 
preocupări la ordinea zilei.

Dar cîteva răspunsuri furnizate de elevii din 
clasa a Xl-a D ne îndeamnă să atragem aten
ția organizației U.T.M. asupra unei chestiuni 
importante. Despre ce este vorba ? Niki Borcea 
și Mircea Neamțu ar dori să afle dacă inginerii 
electroniști sînt repartizați în provincie ; Silviu 
Păunescu ar vrea să primească asigurări că la 
terminarea Facultății de fizică-mecanică va fi 
repartizat într-o întreprindere din Capitală ; 
Emil Barbu dorește să știe dacă la absolvirea 
Facultății de istorie va primi un post la o 
școală din București. Ce denotă aceste între
bări ? Organizațiile U.T.M. din clase au orga
nizat discuții despre alegerea profesiunii. Se 
pare însă că despre rolul tînărului în societa
tea noastră socialistă, despre necesitatea de 
a-ți exercita profesiunea acolo unde este mai 
mare nevoie de tine, despre obligația de a 
răsplăti, prin muncă minunatele condiții de în
vățătură create, nu s-a discutat Altfel nu se 
pot explica aceste întrebări.

Pagină realizată de:

MARIETA VIDRAȘCL
ADRIAN VASILESCU
Foto: N. STELORIAN



din viata tineretului lumiiw

Activitate diplomatică
privind situația din Asia

Scrisoare deschisă din Guatemala de sud-est

vem în față textul 
unei scrisori deschi
se adresate tineri
lor de pretutindeni 
de către organizația 
Tineretul Patriotic 
al Muncii din Gua-

temala.
„Dorim ca toți tinerii lumii să 

cunoască infamiile dictaturii lui 
Azurdia — glăsuiește scrisoarea. 
Dorim să cunoașteți sălbăticia 
cu care sînt prigoniți tinerii pro
gresiști guatemalezi ca și toți 
luptătorii pentru libertate din 
Guatemala".

Faptele pe care le dezvăluie 
scrisoarea sînt cu adevărat zgu
duitoare. Se relevă, astfel, că 
Guatemala deține azi tristul re
cord de a fi țara cu cel mai mare 
număr de închisori din lume. In 
fapt, acolo domnește o stare de 
asediu permanentă. Pentru vas
tul aparat de represiune (poliția 
politică secretă, poliția judiciară, 
gărzile mobile, poliția militară) 
se cheltuiește de 25 de ori mai 
mult decît pentru învățămînt.

Tinerii paîrioți sînt întemnițați. 
Numai în urma demonstrațiilor 
studenț-~ti și a grevelor din vara 
anului trecut au fost aruncați în 
închisoare 160 de tineri printre 
sare conducători ci mișcării stu
dențești și ai organizației Tine
retul Patriotic al Muncii.

Cele mai groaznice torturi sînt 
folosite pentru a fringe voința de 
luptă a tinerilor patrioți. Deți- 
nuții sînt aduși, de pildă, într-o 
stare de asfixiere prin aplicarea 
unui sac din plastic umplut cu 
gaze toxice. Alteori, ei sînt spîn- 
zurați de cite un deget al fiecă-

tei miini și biciuiți apoi cu cra- 
cașele.

In scrisoarea deschisă sînt ci
tate numeroase asemenea fapte. 
Vom reproduce aci doar cîteva 
din ele.

— La mijlocul lunii decem
brie a anului trecut, poliția mi
litară a înconjurat cîteca corpuri 
de case din cartierul muncitoresc 
al capitalei țării arestînd nume
roși tineri muncitori. Tinerii au 
fost bătuți cu sălbăticie și în tot 
timpul drumului pînă la postul 
de poliție au fost obligați să se 
Urască pe numi. Mai mulți din
tre ei, printre care frații Rudy și 
Edwin Martinez în cîrstă de 18 
și respectiv, 20 de ani, au căzut 
în comă în urma loviturilor. 
După două zile Edwin Martinez 
a murit.

— Tot în cursul lunii decem
brie, un grup de studenți de la 
facultatea de drept au fost ares
tați sub învinuirea de a se fi 
„exprimat împotriva regimului". 
Unul din „stîlșoii" poliției lui 
Azurdia, Carlos Ignacio Gonza
les Palacios s-a „ocupat" perso
nal de schingiuirea studenților 
arestați. Li s-a aplicat faimosul 
„sac din plastic", au fost tatuați 
de nenumărate ori cu fierul roșu. 
Unul dintre studenți, Jesus An
tonio Far o a încetat din viață în 
urma torturilor.

— Tînărul Oscar Pazuelos 
Vasquez a fost maltratat cu o 
asemenea barbarie incit atunci 
cînd a fost adus la începutul lui 
ianuarie în fața tribunalului, in
stanța a constatat că are în față 
— așa cum a trebuit să consem-

neze — „tm om complet mutilat 
și care și-a pierdut rațiunea*.

La toate acestea trebuie adău
gată -larghetea" cu care „justi
ția" guatemaleză dă grele sen
tințe de temniță și muncă silni
că fără nici un temei plauzibil. 
Vom cita un singur caz : doi li
ceeni au fost condamnați la 5 
ani închisoare pentru că exis
tat bănuiala" că ar fi citit un 
manifest al mișcării de eliberare.

Unor crunte represiuni le este 
supusă și țărănimea (mai ales în 
partea de nord-est a țării unde 
mișcarea de partizani este deose
bit de activă). Armata guverna
mentală distruge sate întregi. 
Una din primele „măsuri" în zo
nele unde operează partizanii 
este „arestarea preventivă" a ti
nerilor țărani sub pretextul ca 
aceștia să nu se alăture detașa
mentelor mișcării de eliberare. 
Sute de tineri țărani sînt astfel 
arestați, maltratați.

Dezvăluind toate aceste fapte, 
scrisoarea deschisă oglindește 
totodată starea de spirit a tinerei 
generații din Guatemala :

„In zadar încearcă dictatura 
sălbatică să frîngă voința de 
luptă a poporului, mișcarea revo
luționară a maselor pentru drep
turile lor economice, sociale și 
politice. Tineretul Guatemalei 
privește cu încredere spre viitor, 
convins că prin lupta neîncetată, 
împreună cu întregul popor își 
va cuceri o viață liberă și pros
peră, o viață în care dreptul la 
muncă, la cultură, la fericire să 
devină o realitate pentru toți’.

EM. RUCĂR

• DECLARAȚIILE LUI U THANT
• CONVORBIRE DE GAULLE — VINOGRADOV
• CONSULTĂRI „CONFIDENȚIALE* ANGLO

AMERICANE

NEW YORK. — In codrul 
unei conierinte de presă ținute 
miercuri la New York, secre
tarul general al OM.U„ U 
Thant, a declarat câ a proce
dat în ultima vreme la o serie 
de consultări particulare cu 
Statele Unite și cu alte țări 
interesate în problema Vietnc- 
mului, și a prezentat propunea 
concrete în vederea realizări 
unui acord pe calea ti 
lor. El și-a exprimat 
rea că „va puiea fi gt 
formulă care să pună 
luptelor și să permită o 
gete demnă a Statelor 
din această regiune”.

U Thant a spus, printre oițe
le : ,AÎnt sigur că. dacă po
porul american va cunoaște 
iaptele reale, va ii de acord 
cu mine că o continuare a 
vărsării de singe nu este ne
cesară, și că numai tralativeie 
politice și diplomatice ar pu
tea crea condițiile care să per- 
mită Statelor Unite să se re
tragă din această parte a hi- 
mii“. Secretarul general a re- 
aiirmat declarațiile sale ante
rioare potrivit cărora consideră 
că o pace trainică în Vietnam 
nu poate fi obținută prin mij
loace militare. El a adăugat că 
a comunicat propunerile sale 
in această problemă părților 
interesate. Totodată, a lăsat să 
se înțeleagă că are rezerve 
iată de o discutare a proble
mei de către Consiliul de 
Securitate, întrucit Vietnamul 
de sud, R- D. Vietnam și RJ>. 
Chineză nu sînt membre ale 
O.N.U.

tratative- 
î neted e- 

itâ o 
capăt 
retra- 
Untte

ța. a făcut o vizată președin
telui de Gaulle. In timpul con
vorbirii ambasadorul UJLKS. 
■ expus punctul de vedere al 
guvernului sovietic în legătu
ră cu situația din Asia de 
sud-est.

S. A. Vinogradov a subli
niat că guvernul sovietic con
sideră situația din această re
giune serioasă și periculoasă. 
O mare îngrijorare trezesc 
atacurile bombardierelor ame
ricane asupra Republicii De
mocrate Vietnam. De aceea, 
după părerea guvernului so
vietic. este necesar să se de
pună eforturi pentru înlătu
rarea primejdiei și pentru re
glementarea situației din 
ceasta regiune.

PARIS 24 (Agerpres). — A- 
genția TASS anunță că la 23 
februarie, S. A. Vinogradov, 
ambasadorul UTLSS. în Fran-

semnificativă

Solidaritate cu studenții portughezi JAPONIA. Poliția împrăștiind 
o demonstrație a studenților 
din Tokio împotriva recentelor 
tratative japono—sud-coreene

chino-tanzanian

O recunoaștere
SAIGON. — Un purtător de 

cuvînt al ambasadei S.UA. 
din Saigon a anunțat miercuri 
că ,Ja cererea guvernului sud- 
vietnamez”, avioane cu reacție 
americane au participat la o 
operație combinată in dtrpă-a- 
miara zilei de 24 februarie, 
„pentru a permite degajarea 
unei unități guvernamentale 
izolate, atacată de importan
te forțe ale Vietcongului (pa- 
trioți sud-vietnamezi — n.r.) 
într-o regiune muntoasă dintre

Franța*

altul

Co-

, upta curajoasă a 
; studenților portu- 
' ghezi pentru liber- . 

tate universitară 
se bucură în Fran
ța de sprijinul stu
denților și al unor

largi cercuri ale opiniei pu
blice.

La manifestația de solidari
tate organizată de Asociația 
generală a studenților din 
Lyon au participat peste 1 000 
de persoane. Demonstranții au 
protestat în fața consulatului 
portughez din acest oraș îm
potriva exmatriculării unui 
mare număr de studenți de la 
Universitatea din Lisabona și 
împotriva torturilor la care 
sînt supuși studenții arestați 
în cursul ultimelor incidente. 
După cum se știe, din cauza 
schingiuirilor îndurate în în-

chisorile salazariste, un 
dent a fost omorît, iar 
s-a sinucis.

In fața acestei situații, 
mitetul francez pentru amnis
tie în Portugalia, a lansat un 
apeț în care se spune : „Stu
denții portughezi luptă pentru 
recunoașterea libertății uni
versitare și individuale. Nume
roși studenți sînt arestați, tor
turați, excluși din universități. 
Noi protestăm împotriva aces
tor măsuri și ne exprimăm so
lidaritatea cu lupta revendica
tivă a studenților, pehtru drep
turile lor. Cerem eliberarea 
imediată a studenților ares
tați". Printre semnatarii ape
lului se află personalități ca: 
Louis Aragon, Jean Cassou, 
Elsa Triollet, Robert Ballan
ger și alții.

Lima:

CIOCNIRI INTRE STUDENTI SI POLITIE
» 5 »

â genția Reuter transmite 
că studenții au ocupat 
Universitatea Federico 

Villareal din Lima în semn de 
protest împotriva violării regu
lamentului de intrare în univer
sitate. Intre studenți și poliție 
au avut loc ciocniri. Poliția a

folosit gaze lacrimogene și 
furi de apă. Doi studenți 
fost răniți și transportați 
spital. Agenția amintește 
ciocniri asemănătoare au avut
loc între studenții universită
ții și poliție și în cursul săptă- 
mînii trecute.

/e- 
au 
la 
că

R. F. Germană examinează
posibilitatea participării la Comisia Dunării

BONN. — Răspunzînd unei 
interpelări în Bundestag fă
cute de mai mulți deputați ai 
Uniunii creștin-sociale, minis
trul afacerilor externe, Ger
hard Schroder, a declarat că 
guvernul federal studiază po
sibilitatea participării R. F. 
Germane la lucrările Comisiei 
Dunării în calitate de membru 
permanent ai acestei comisii. 
In acest sens, cabinetul federal

va lua în curînd o hotărîre pri
vitoare la începerea de nego
cieri cu Comisia Dunării. 
După cum se știe, din comisie 
fac parte Austria, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Iugoslavia, Ro- 
mînia, Ungaria și Uniunea So
vietică. Republica federală 
este singurul stat riveran al 
Dunării, reprezentat în comi
sie numai printr-un observa
tor.

LONDRA. — Intr-un 
piau scris adresat Camerei 
Comunelor ca urmare a inter
pelărilor din partea mai mul
tor deputați, primul ministru 
al Marii Britanii, Harold Wil
son, c declarat că „guvernul 
englez este profund neliniștit 
din cauza situației din Viet
namul de sud și speră că va 
fi tn măsură să joace un rol 
eficace in eforturile întreprin
se in vederea rezolvării actua
lelor probleme și pentru a se 
a.hnge la o soluționare paș
nici'. Wilson a anunțat că gu
vernul englez „este angajat 
activ in consultări diplomatice 
confidențiale, care continuă și 
în prezent pentru a se găsi 
bezele unei reglementări a si
tuației din Vietnamul de sud".

Guvernul S.U.A. a confirmat 
că în ultimul timp a intrat în 
contact cu guvernul britanic 
în legătură cu problema Viet
namului.

la uzina dinR. P. CHINEZA. Tractoare de 45 C.P. construite 
Loyang (centrul Chinei)

VIENA. — în saloanele Pa
latului Festetics din Viena a 
avut loc tradiționalul bal 
anual al Coloniei romîne din 
Viena. Cu acest prilej și-a dat 
concursul un grup folcloric 
sub conducerea artistului e- 
merit Nicu Stănescu, avînd ca 
solistă pe cintăreața de muzi
că populară, Maria Pietraru. 
La bal au participat vicecan
celarul Austriei, dr. Bruno 
Pittermann, și ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
R. P. Romîne la Viena, ing. 
Mircea Ocheană.

Dezbaterile
din parlamentul
Cea mai dramatică dezbatere 

din istoria parlamentului

grec
E.R.E. nu este

An Khe si Pleixu*. Purtătorul 
de corint a adăugat că avioane 
eu reacție nord-americane au 
participat săptămâna trecută, 
alături de avioane sud-vietna- 
meze. la operațiuni împotriva 
patrioților. După cum transmi
te agenția Associated Press, 
este pentru prima oară dud 
autoritățile americane recunosc 
oficial participarea avioanelor 
militare ale S.U-A. la operați: 
împotriva patrioților sud-viet- 
namezi.

VARȘOVIA. — La 23 fe
bruarie a avut loc la Szczecin 
deschiderea festivă a Decadei 
culturii romînești, organizată 
sub auspiciile Comitetului vo
ievodal al P.M.U.P. și a Consi
liului popular voievodal Szcze
cin.

Cu acest prilej, la Szczecin 
s-a deschis expoziția „Bucu- 
reștiul în 20 de ani de la elibe
rare" și o expoziție de artă 
grafică. La cinematograful 
„Delfin" a avut loc premiera 
filmului romînesc „Tudor", 
cure a inaugurat seria de filme 
romînești ce vor fi prezentate 
in cadrul decadei.

Comunicat comun

PEKIN 24 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
China Nouă, la 23 februarie 
a avut loc la Pekin semnarea 
comunicatului comun cu pri
vire la vizita în R. P. Chineză 
a președintelui Republicii 
Unite Tanzania, Julius K. Nye
rere.

Sosirea lui W. Ulbricht în R.A.U
CAIRO — La invitația pre

ședintelui Nasser, la 24 fe
bruarie a sosit la Alexandria 
pe bordul motonavei „Vol- 
kerfreundschaft" Walter Ul
bricht, președintele Consiliu
lui de stat al R. D. Germane, 
care va face o vizită oficială 
de 6 zile în R.A.U.

De la intrarea în apele teri
toriale ale R.A.U. și pînă în 
portul Alexandria, nava „Vol- 
kerfreundschaft“ a fost înso
țită de o escortă de onoare.

In aceeași zi, delegația 
Germane a sosit cu un 
special la Cairo. In gara 
trală a capitalei R.A.U.,
voazată cu drapelele de stat ale 
celor două țări, Walter Ul-

R.D. 
tren 
cen- 
pa-

bricht a fost întîmpinat de 
președintele Gamal Abdel 
Nasser, Aii Sabri, primul mi
nistru al Consiliului Executiv 
aj R.A.U., Anwar el Sadat, 
președintele adunării naționa
le a R.A.U., Abdel Hakim A- 
mer, primvicepreședinte al 
R.A.U., vicepreședinte al Con
siliului Apărării Naționale, și 
alte persoane oficiale.

Ca și la Alexandria, sosirea 
delegației R. D. Germane în 
capitala R.A.U. a fost salutată 
cu 21 salve de artilerie.

In după-amiaza zilei de 24 
februarie, Walter Ulbricht a 
făcut o vizită președintelui 
Nasser.

După cum se menționează în 
comunicat, cele două părți au 
făcut un schimb de vederi a- 
supra situației internaționale, 
luptei popoarelor din Asia, 
Africa și America Latină îm
potriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialis- 
mului. pentru independența 
națională. Ele și-au exprimat 
părerea că toate națiunile, 
mari și mici, au dreptul la o 
existență independentă și la 
deplină suveranitate.

Ambele părți s-au exprimat 
pentru convocarea unei con
ferințe la nivel înalt a tuturor 
țărilor lumii la care să se dis
cute interzicerea completă și 
distrugerea totală a armelor 
nucleare.

In cursul vizitei președinte
lui Julius K. Nyerere în R.P. 
Chineză, cele două părți au 
semnat un tratat de prietenie. 
Președintele Republicii Unite 
Tanzania a invitat pe pre
ședintele Republicii Populare 
Chineze și pe premierul Con
siliului de Stat al Republicii 
Populare Chineze să viziteze 
Republica Unită Tanzania. 
Președintele Liu Șao-ți și pre
mierul Ciu En-lai au acceptat 
invitația.

SOFIA — Dupd cum anunță 
agenția B.T.A., Stenfa? Todorov, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria a făcut 
o scurtă vizită in Franța, la în
toarcerea sa din Marea Britanie.

Intr-o declarație făcută repre
zentanților presei, S. Todorov a 
arătat că Bulgaria a achiziționat 
pînă acum unele fabrici din Fran
ța ți că în prezent se duc trata
tive pentru achiziționarea unor 
noi întreprinderi. El a arătat, de 
asemenea, că în cursul lunii mai 
vor acea loc tratative pentru în
cheierea unui acord comercial și 
cultural pe termen lung.

Vizita făcută în Marea Brita
nie fi Franța, a declarat el, pre
cum și convorbirile pe care le-am 
avut au fost foarte interesante și 
utile. S-a constatat că există po
sibilități pentru dezvoltarea cola
borării economice dintre Bulga
ria și cele două țări vizitate.

grec" ■— așa caracterizea
ză ziarele de centru ședința a- 
cestui for legislativ de ieri 
seara, care s-a prelungit pirul 
noaptea tîrziu.

Dezbaterile au fost deschise 
de premierul Papandreu, lider 
al Partidului Uniunea de centru 
care a dezlănțuit un puternic a- 
tac împotriva politicii partidului 
E.R.E. El a dezvăluit faptul că 
alegerile din 1961 au fost falsi
ficate de E.R.E., și că în vede
rea acestui scop a fost elaborat 
un plan concret numit „Pericle". 
Planul, a spus Papandreu, a fost 
întocmit în 1959 de Agenția 
centrală de investigații K.Y.P. și 
supus aprobării premierului de 
atunci, Karamanlis, și unui co
mitet de coordonare format din 
generali. El avea drept scop fo
losirea metodelor polițiste pentru 
slăbirea puterii opoziției. Pre
mierul a adăugat că planul Pe
ricle nu era îndreptat numai îm
potriva comuniștilor ci și împo
triva partidului Uniunea de cen
tru. Pentru punerea lui în prac
tică au fost cheltuite circa 7 mi
lioane drahme, scoase din fondu
rile secrete ale ministerelor. Toa
te acestea, a spus premierul, do-

vedesc faptul că 
un partid democratic ci un par
tid polițist, fascist. Guvernul, a 
subliniat în încheiere vorbitorul, 
este hotărit să meargă mai de
parte cu punerea în practică a 
programului său de instaurare în 
țară a democrației.

Liderul E.R.E., Kanellopoulos, 
ceruse demisia lui Papandreu și 
formarea unui guvern de servi
ciu.

A urmat la cuvînt KaneUopou- 
los, care a acuzat guvernul de 
colaborare cu E.D.A. și a spus 
că planul Pericle a fost intr-ade
văr elaborat, însă a avut în ve
dere o eventuală stare de război. 
Apoi cei 99 de deputați E.R.E. 
au părăsit incinta parlamentului, 
în timp ce premierul Papandreu 
răspundea din nou criticilor ce 
i-au fost aduse de liderul E.R.E. 
Ultimul, a luat cuvîntul condu
cătorul grupului parlamentar al 
partidului E.D.A., llias Iliu, care 
a subliniat că E.D.A. a făcut cu
noscut existența planului Pericle 
încă în septembrie 1961. Ilia a 
cerut guvernului să treacă la ur
mărirea judiciară a inițiatorilor 
acestui plan.

C. ALEXANDROAIE
corespondentul Agerpres la Atena

Situația din Sudan
KHARTUM. — După cum a- 

nunță agențiile de presă, pri-, 
mul ministru al Sudanului, 
Khatim El Khalifa, împreună 
cu cei 10 miniștri ai noului ca
binet, au depus miercuri jură- 
mîntul. După cum s-a mai a- 
nunțat, din noul guvern format 
de Khalifa după îndelungate 
tratative cu liderii tuturor par
tidelor politice, trei din cele 
14 portofolii ministeriale au 
fost atribuite reprezentanților 
partidului democratic al po
porului, iar unul a revenit 
partidului comunist. Potrivit 
agenției M.E.N., conducătorii 
partidului democratic al po
porului, ai partidului comunist 
și ai organizațiilor muncitori
lor și ale țăranilor, s-au întru
nit miercuri la Khartum pen
tru
după formarea noului guvern

a examina situația creată

și pentru a lua o hotărîre de
finitivă privind participarea lor 
la noul guvern. Pînă în pre
zent, cele două partide nu au 
informat oficial pe premierul 
Khalifa de refuzul lor de a 
participa la noul guvern.

Intr-un interviu acordat co
respondentului agenției France 
Presse, Khatim El Khalifa, re
ferindu-se la programul nou
lui guvern sudanez, a declarat 
că el va continua să aplice 
carta națională, adoptată 
comun de toate partidele 
organizațiile în momentul 
făptuirii revoluției din noiem
brie anul trecut. „Politica noa
stră externă, a spus el, este în
dreptată împotriva tuturor pac
telor militare și a colonialis
mului. Sudanul va acorda spri
jin mișcărilor de eliberare din 
Africa și din țările arabe".

în
Și 

în-

„Președintele Frei — arăta re
cent într-un comentariu agenția 
„FRANCE PRESSE" — va ști 
peste cîtva timp dacă va putea 
conta pe un parlament care se 
va opune mai puțin politicii puse 
în aplicare în cursul primelor 100 
de zile ale mandatului său prezi- 
dințial". Agenția citată își înte
meia afirmația de mai sus pe 
faptul că la începutul lunii mar
tie în Chile urmează a avea Ioc 
un important eveniment pentru 
viața politică a țării — alegerile 
parlamentare.

După cum se știe, Eduardo 
Frei a propus parlamentului ac
tual o serie de proiecte de re
forme, care, deși modeste, s-au 
lovit de o puternică opoziție în 
special din partea reprezentanți
lor partidelor de dreapta.

Situația dificilă în care se află 
Chile face necesară înfăptuirea 
unor măsuri care să pună capăt 
haosului existent în economia ță
rii. După cum a arătat recent 
ministrul finanțelor, Silva, 95 la 
sută din țărani sînt lipsiți de 
pămînt. Peste 40 la sută din ve
nitul național revine unui număr 
restrins de persoane ce dețin pro
prietatea celor mai însemnate re
surse economice și financiare ale 
țării. Din 100 de copii care in-

BONN. — In ședința de miercuri 
Consiliului de Miniștri al R.F. 
Germane s-a pronunțat oficial în 
favoarea continuării și după data 
de 8 mai 1965, a urmăririi crime
lor comise de naziști în timpul 
celui de-al doilea război mondial. 
Raportul aprobat de Consiliul de 
Miniștri, urmează să fie supus 
spre aprobare Bundestagului.

ATENA. — Luind cuvîntul marți 
seara în fața Parlamentului, pri
mul ministru grec, ~ “ 
acuzat de opoziția 
ar fi situat Grecia 
totală", a declarat, 
ției France Presse, 
tenționează să fie 
Occidentului și în același timp un 
prieten al țărilor din Est".

G. Papandreu, 
de dreapta că 
într-o „izolare 
potrivit Agen- 
că „Grecia in- 
un aliat fidel

PE SCURT

îciodata nu mi-a 
Fost dat să văd o 
asemenea împle
tire de absurd și 
barbarie". La a- 
ceastă concluzie a 
ajuns unul din

reporterii ziarului vest-ger- 
man „SUDDEUTSCHE ZEI- 
TUNG" întors recent dintr-o 
călătorie în Republica Sud- 
Africană. Ca o ilustrare a ce
lor spuse, el relatează, bună
oară,'următorul fapt. De cu
rînd în parlamentul R.S.A. a 
fost examinată cu toată serio
zitatea o problemă extrem de 
„importantă" : segregația ra
sială pe plajă trebuie sau nu 
să se extindă și asupra apei ? 
Areopagul rasiștilor a găsit, 
după lungi și furtunoase dez
bateri, o soluție : limitele se
gregației au fost împinse cu... 
trei mile în largul oceanului.

Hotărîrea respectivă, de o 
absurditate uluitoare, nu e 
singura de acest gen. Legiui
torii sud-africani sînt maeștri 
în materie. Parlamentul de la 
Pretoria s-a sesizat de faptul 
că în școlile populației de cu
loare notarea elevilor se fă
cea la fel ca în școlile pentru 
albi. Aceasta a fost considera
tă „o gravă scăpare" deoarece 
— s-a argumentat — „s-ar 
putea deduce că negrii își pot 
însuși la fel de bine știința

Pretoria
ca și albii". In consecință, s-a 
adoptat un sistem de notare 
special în care calificativele 
„excelent" și „bine" au fost 
eliminate, rămînînd doar ace
lea de „insuficient", „medio
cru" și „mulțumitor".

Una din ultimele „inovații" 
se referă la un domeniu al 
„moralei publice". Și în R.S.A. 
a pătruns moda spectacolelor 
care constau în dezbrăcarea pe 
scenă a artistelor — așa-zisele 
„strip-tease". Și iată că în fața 
legiuitorilor care veghează la 
„morala africană" s-a ridicat 
de îndată o problemă „etică"... 
Desigur, nu-i vorba dacă tre
buie sau nu trebuie să se per
mită reprezentațiile de „strip
tease" în localuri, ci de altceva: 
ce să se facă cu chelnerii sau 
alt personal „de culoare" din 
localuri ? In cele din urmă s-a 
găsit soluția : a apărut o hotă
rîre prin care se cere ca „în 
timpul spectacolelor, persona
lul de culoare să fie scos din 
sală".

Intr-o descriere a capitalei 
Republicii Sud-Africane am 
citit că pe frontispiciul parla
mentului din Pretoria e gra
vată inscripția „Aici domnesc 
rațiunea și dreptatea". O iro
nie mai usturătoare la adre
sa rînduielilor rasiștilor sud- 
africani, nici că se putea ! •

E. R.

Confruntări preelectorale
tră în școala elementară — arăta 
el — doar 5 termină primele 6 
clase. Din studenții 
1,8 la sută provin 
muncitorești.

Printre măsurile 
de Frei pentru a duce la o oare
care îmbunătățire a situației eco
nomice a țării se pot menționa : 
reforma agrară, stabilirea unor 
impozite proporționale pe venit, 
construcția de locuințe. Această 
orientare a dus însă la declan
șarea unor virulente dispute în
tre guvern și opoziția de dreap
ta (semnalăm că actuala Came
ră cuprinde 28 de deputați de- 
mocrat-creștini — partidul lui E- 
duardo Frei — 83 de deputați ai 
partidelor de dreapta și 36 re
prezentând partidele de stingă).

Referindu-se la poziția repre
zentanților dreptei față de pro
gramul lui Frei, agenția FRANCE 
PRESSE arată că aceștia ..se ri
dică împotriva mai multor iniția
tive de «freism» cum sînt: pro-

țarii numai 
din familii

preconizate

iectul de impozit pe avere, refor
ma agrară, sau reluarea relații- 
ților diplomatice cu statele so
cialiste".

Forțele de stingă, grupate în 
Frontul de acțiune populară 
(FRAP), acordă un sprijin activ 
măsurilor pozitive propuse de 
guvernul președintelui Eduardo 
Frei, Deputății FRAP au contri
buit la îmbunătățirea unor pro
iecte. Ei se pronunță în favoarea 
propunerii guvernului de a se îm
piedica pătrunderea în parlament 
a reprezentanților băncilor și ma
rilor monopoluri. FRAP se pro
nunță, însă, împotriva acordării 
unor împuterniciri speciale pre
ședintelui țării, în scopul de a nu 
știrbi din autoritatea parlamen
tului.

Campania electorală care este 
în plină desfășurare a ascuțit și 
mai mult disputa în jurul pro
gramului prezidențial. Reformele 
menite să aducă o contribuție la 
progresul țării se bucură de spri-

jinul populației, dar ele și-au a- 
tras o puternică împotrivire din 
partea cercurilor conservatoare, 
interesate în menținerea pe mai 
departe a privilegiilor lor. For
țele de dreapta depun eforturi 
pentru a cîștiga majoritatea în 
parlament, cu scopul de a se opu
ne măsurilor preconizate de pre
ședinte. Organizațiile politice de 
stingă și-au exprimat hotărîrea 
de a forma un front unit pentru 
sprijinirea revendicărilor maselor 
largi ale populației.

In acest context al confruntă
rii politice care se anunță ex
trem de ascuțită a crescut inte
resul manifestat de toate parti
dele politice chiliene pentru ac
tuala campanie electorală. Agen
ția „FRANCE PRESSE" releva 
că o confirmare a acestei obser
vații o constituie „faptul că pen
tru cele 147 locuri din Camera 
deputaților există 717 candidați".

IOAN TIMOFTE
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