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• CONSTRUCȚII DE SCOLI
In carterul Tătărași din 

IașL unde se clădește un mi- 
ereraton de locuințe, a început 
construcția unui nou local de 
școală cu 16 săli de clasă. O 
școală cu 16 săli de clasă se 
construiește și la Pașcani. Din 
1969 și pînă acum, la Iași, 
Biriad. Vaslui, Huși, Pașcani 
și in alte localități din regiune

s-au construit 10 școli, avînd 
cite 16 sau 24 de săli de clasă. 
In același timp au fost date 
în folosință, prin extinderea 
unor școli, alte 1600 de săli 
de clasă noi. Pînă la sfîrșitul 
anului vor mai fi puse la dis
poziția elevilor alte 163 de săli 
not

(Agerpres)

La Combinatul

• A INTRAT 
O NOUA

de industrializare a lemnului din 
Pitești

IN FUNCȚIUNE 
USCATORIE ETALON

La Combinatul de industria 
'.zare a lemnului din Pitești a 
intrat in funcțiune una din 
cele două uscătorii etalon. Pro
iectele acestei unități au fost 
elaborate de specialiști ai Mi
nisterului Economiei Forestie
re. întregul proces de uscare 
este automatizat, iar manipu-

larea vagoneților este mecani
zată, utilizîndu-se în acest 
scop, poduri transportoare e- 
lectrice.

înaltul grad de tehnicitate 
al acestei unități permite re
ducerea duratei de uscare a 
cherestelei față de uscătoriile 
clasice, cu aproape 25 la sută.

TRAULERELE ROMINESTI — IN
GALAȚI (de la coresponden

tul nostru)
In regiunea Galați, ultimele 

zile au fost mai călduroase. Un 
bun prilej pentru ca tinerii din 
întreprinderile și instituțiile re
giunii, mobilizați de organizați
ile U.T.M. să înceapă mai intens 
acțiunile de muncă patriotică 
pentru colectarea și predarea 
metalelor vechi, pentru înfrumu
sețarea orașelor, satelor și co
munelor regiunii. Acțiunile de 
pînă acum au fost îndreptate în 
special pe linia colectării și pre
dării metalelor vechi. Așa, de 
pildă, pînă duminica aceasta, ti
nerii din raioanele Bujor, Pan- 
ciu și Brăila au trimis oțelăriilor 
patriei peste 60 tone de fier 
vechi. Acțiuni patriotice mai im
portante au fost însă organizate 
în orașele Brăila și Galați. Tine
rii din întreprinderile și institu
țiile brăilene ca și tinerii din o- 
rașul Galați au trimis numai în 
ultimele două săptămîni oțelării
lor patriei două trenuri încărcate 
cu peste 750 tone metale vechi, 
în total, pînă în prezent, tinerii 
din regiunea Galați au trimis că
tre Hunedoara aproape 1100 tone 
metale vechi.

-----

Primirea

la C.C. al P.M.R

a delegației

P. S. I. U. P.
ziua de 14 martie tovarășii

trebuie stabilite și aplicate 
lucrărilor în cîmp.

mportanța pe care 
' o are semănatul 
oorumbului în cui-

In : __ _____
Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., Nicolae Ceaușescu, mem
bru al Biroului Politic și secretar 
al C.C. al P.M.R., Chivu Stoica, 
membru al Biroului Politic și se
cretar al C.C. al P.M.R., au pri
mit delegația P.S.I.U.P. compusă 
din tovarășii : Tullio Vechietti, 
secretar general al P.S.I.U.P., A- 
lessandro Menchinelli, membru al 
Direcțiunii, șeful secției organiza
torice, Adelio Albarello, senator, 
membru al Consiliului Național, 
și Giuseppe Tagliazucchi, mem
bru al Consiliului Național, șeful 
secției relațiilor externe.

Au luat parte : Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.M.R., șef de 
secție, Andrei Păcuraru, membru 
supleant al C.C. al P.M.R., șef 
da secție.

Cu acest prilej, între conducă
torii P.M.R. și membrii delegației 
P.S.I.U.P. a avut loc o convorbire 
care s-a desfășurat într-o atmos
feră prietenească, cordială.

în încheierea vizitei a avut loc 
o masă tovărășească oferită în 
cinstea delegației P.S.I.U.P.

★

i buri cu semăna to- 
' rile 2 S.P.C. 2 
este bine cunos
cută : se asigură 

o distribuție uniformă a se
mințelor, se ușurează munca 
la prășit și rărit, se asigură o 
densitate corespunzătoare a 
plantelor și, pe aceste baze, se 
obțin recolte sporite. în ra
ionul Costești, de exemplu, a- 
nul trecut producția de po
rumb, pe cele 9 000 de hectare 
semănate în cuiburi, a fost cu 
350 kg mai mare decît pe re
stul suprafeței semănate bob 
cu bob. La Laslea, în raionul 
Sighișoara, producție medie de 
porumb a fost de 3 900 kg. Pe 
100 de hectare, unde porumbul 
a fost semănat în cuiburi, cu o 
densitate de aproape 40 000 
plante la hectar, recolta a a-

tins 5 800 kg. boabe ia hectar. 
Practica confirmă importanța 
semănatului in ctuDuri. Cum 
s-a rezolvat in acest an pro
blema aprovizionării cu discuri 
pentru ca porumbul să poată 
fi în^ămințat în cuiburi pe su
prafețe cit mai mari?

în regiunea Brașov se vor 
cultiva în această primăvară 
peste 40 000 de hectare cu po
rumb pentru boabe. Factorii 
locali pedoclimatici diferă 
mult de la un raion la altul. 
In funcție de aceasta au fost 
raionați 8 hibrizi de porumb. 
S-a avut, totodată, în vedere 
aprovizionarea și repartiția co
respunzătoare a discurilor. A- 
nul trecut, din cauză că în 
această direcție nu s-au luat 
măsuri din vreme, au exis
tat multe neajunsuri. In 
unele unități agricole a fost 
neconcordanță între reperele 
discurilor și calibrul semințe-

intre ceea ce era in saci șt in- 

Aw-rr; Toate acestea au dus 
ia mtirzăerea t-sferirțărilcr 
Evident. pecrrj aoul acesta se 

. .spuneau măsuri practice 
Iată ce ne-a relatat ta-aeeu 
sens tovarășul inginer Verile 
Ticsi, din cadrul serviciului 
regional S_M_T.:

— Avem asigurată întreaga 
cantitate de sămință : 1270 de 
tone din hibrizii dubli pe care 
fi cultivăm. Predomină cei din 
linia „100* care au o perioa
dă de vegetație mai scurtă și 
valorifică mai bine condițiile 
noastre de climă și soL în 
funcție de aceasta, s-au asigu
rat 2 500 de discuri, din toate 
reperele, care au și fost re
partizate stațiunilor de mașini 
și tractoare. Ca să evităm di
ficultățile de anul trecut, sta-

de ~z-t~ șt tractoare 
na mai pr -nrv »■>' > > de
repere de ia oeser-
vite. ci de ta cmațîJe _Agro- 
sem*. Acestea dețm aoate da
tele ca peMee la Nbtxri. ca
libra și rantitătiie de săm^îă 
repartizate fiecărei unități. 
E> ammță dm timp conduce
rile SMT. iar acestea trimit 
mznărtil de discuri și repere 
in raport cu semănătorile cu 
care e dotată fiecare brigadă. 
Acest prpeedeu a dat rezultate 
bune. De exemplu. S.M.T. 
Hărman și Turnișor au făcut 
redistribuirea discurilor la 
toate brigăzile în numai ci- 
teva zile. Probele efectuate în 
brigadă au dovedit că între 
calibrul seminței aflată în ma
gazii și discurile semănători
lor este o deplină concor
danță.

De la Consiliul agricol ra
ional Costești am aflat că din 
cele 576 de tone de sămință

treme re și pojpocinsie cgr-.- 
roie de rtet dm reptaaec Plo- 
■ești cx terminat reperarea 
tmetoareior și «MȘtaUor care 
vor fi folosite ia eentpeaia a- 
prieoii, ea mzm.it mecsaizn- 
torâ cere vor lacre ca noile 
semănători de porumb. Brigă
zile de tractoriști au ieșit cu 
tractoarele și mașinile de se
mănat în cîmp. Unitățile agri
cole și-au asigurat semințele 
necesare din soiurile cele mai 
productive, iar în prezent, 
continuă transportul și împrăș
tiatul îngrășămintelor azotoa- 
se pe semănăturile de toamnă.

APELE OCEANULUI ATLANTIC
Ia îndepărtatele ape 

ale Oceanului Atlan
tic, in largul coastelor 
de vest ale Africii, in 
apropierea Capului 
Blanc — unde se află 
ia prezent traulerele 
rominryti — pescarii, 
prmtr-o activitate ne
întreruptă. ziua și 
noaptea, mânuind cu 
Indeminare și price
pere uneltele modeme 
pe care le lansează 
pînă la mari adâncimi.

aduc la fiecare ridica
re pe punte cantititi 
însemnate de pește.

Tot atît de rodnică 
este și munca celor
lalți membri ai echi
pajului, care asigură 
prelucrarea si con
gelarea peștelui. Pînă 
acum, două treimi din 
capacitatea magazii
lor celor două nave 
sint încărcate cu pește 
congelat din specule 
scrumbie albastră, sta-

vrid. 
nă, 
două 
mina 
gramului 
prevăzut astfel incit 
navele cu calele pline 
de pește să pornească 
pe drumul lung 
ape, prin 
Gibraltar, 
diterană, 
patrie.

Muncind cu riv- 
membrii celor 

echipaje vor ter- 
executarea pra

de pescuit

de 
Strâmtoarea 
Marea Me- 

Bosfor, spre

(Agerpresj
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(Continuare în pag. a Il-a)

• G-A-S. din regiunea Hu
nedoara sint pregătite pentru 
începerea lucrului în cîmp. 
Toate mașinile și utilajele ce 
vor fi folosite în campania a- 
gricolă de primăvară sint re
parate, revizuite și puse în 
stare de funcționare. S-a asi
gurat din timp întreaga canti
tate de sămință de bună ca
litate și cu valoare biologică 
ridicată pentru toate culturile 
de primăvară.

Tovarășului LUIGI LONGO 
Secretar General al Partidului Comunist Italian

ROMA 
de naștere,Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei dv. de naștere. 

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn vă trans
mite dv., militant de seamă al clasei muncitoare italiene și al 
mișcării comuniste și muncitorești internaționale, cele mai 
calde felicitări.

Vă urăm, dragă tovarășe Longo, multă sănătate și succese 
în activitatea dv. rodnică, în fruntea Partidului Comunist Ita
lian, pentru cauza socialismului, democrației și păcii.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Fabrica de ulei „Unirea“-Iași

de ucenicie

CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ ÎNCEPE din tinerețe

Primirea de către
Consiliului de
Ion Gheorghe 

a ministrului energiei și industriei
al Algeriei

președintele 
Miniștri. 
Maurer,

Luni dimineața a părăsit 
Capitala ' ' ~
Socialist
Proletare, condusă de tovară
șul Tullio Vechietti, secretar 
general al P.S.I.U.P, care, la 
invitația C.C. al P.M.R., a fă
cut o vizită în țara noastră. 
Din delegație au făcut parte 
Alessandro Menchinelli, mem
bru al Direcțiunii, șeful secției 
organizatorice, Adelio Alba- 
rello, senator, membru al 
Consiliului Național, și Giu
seppe Tagliazucchi, membru al 
Consiliului Național, șeful sec
ției relațiilor externe.

La aeroportul Băneasa, de
legația a fost condusă de to
varășii Chivu Stoica, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.R., Ghizela Vass, 
Ion Iliescu, șefi de secție la 
C.C. al P.M.R., și de activiști 
de partid.

delegația Partidului 
Italian al Unității

(Agerpres)

I uccesul tnvățămîntului se bazea- 
' ză pe transmiterea nu numai a 
li cunoștințelor, ci, mai ales, a do

rinței de cunoaștere, a curiozită
ții și a inițiativei cit mai timpurii 

• în cercetarea științifică. In acest 
fel, se stimulează și se cultivă 

roecțic, preocuparea vie, permanentă pentru 
o anumită activitate, care se plămădește în 
clocotul adolescenței și ajunge să te domine 

■u sc-;i formeze sensul întreg al vieții.
Din copilărie, am fost atras, ca de un mag

net, de varietatea și frumusețea viețuitoare
lor mărunte, am făcut colecții de insecte și 
plante. îmi plăcea să le observ vii, în special 
■_ armele acvatice inferioare, să citesc despre 
ele. luptind cu greutatea de a-mi procura 
pttineie publicații romînești de biologie care 
existau pe atunci. Deși în anii crtid îți for
mezi cultura generală, solicitarea față de li- 
terarură și alte domenii era foarte puternică. 
;■ . kotărirea nestrămutată de a deveni
naturalist. I~am pus pe părinți la grea încer
care, deoarece trecînd de la Amintirile en- 
:omologice~ ale lui J. H. Fabre, la revelai.a 
pasionantă a problemelor evoluționisrr.ului 
dia cărțile lui E. Haeckel, m-am ales cu elimi
narea din școală in clasa a TV-a de liceu, 
pentru vriia de a propaga libertatea concep- 
pilor materialiste. Am absolvit clasa dind

prof. univ. Radu
membru corespondent al

Codreanu
Academiei R.P.R.

examene ca 'elev particular și, în vacanța 
care a urmat, drept „pocăință", am tradus 
din limba germană cunoscuta lucrare a lui 
W. Bolsche despre „Origina omului". Păstrez 
și astăzi manuscrisul, pe care nu l-am încre
dințat tiparului, dar care mi-a permis să do- 
bîndesc pregătirea de bază în cunoașterea 
limbii germane.

Reinserts la un alt liceu, am avut norocul 
unui excelent profesor de științe naturale, 
N. Moisescu, cu o metodă de predare activă 
și originală, sprijinită pe cit mai bogat mate
rial concret și generalizarea observațiilor ele
vului cu ajutorul principiilor biologice. Fiind 
și conducătorul laboratorului de biologie din 
fosta „Casă a școalelor", profesorul primea 
acolo, după-amiezele, elevii pasionați de știin
țele naturii. Acolo, la un petec de masă, cu 
un modest microscop de alamă, am fost ini
țiat în lumea, pînă atunci de basm, a struc
turilor invizibile : celula, mișcările protoplas
mice, secțiuni de țesuturi și alte preparate, 
pe care ne învăța să le facem singuri și să 
le desenăm apoi cu grijă intr-un caiet (pe 
care și acum îmi place să-l răsfoiesc). Cu cit

a trecut timpul, cu atît am admirat mai mult 
pe acest afabil și înțelept dascăl care ne 
afișa în clasă lozinca : „Cel mai bun profe
sor este acela care își învață mai bine elevii 
să se lipsească de el“.

Pentru mine, a fost hotărîtoare trecerea de 
la abstracțiile cititului în cărți, la contactul 
cu realitatea materială de cercetare, și o da- 
toresc tot profesorului Moisescu, care n-a ezi
tat să mă recomande, în vacanța clasei a 
VI-a, chiar titularului catedrei de zoologie de 
la universitate, veneratul Profesor Emerit de 
astăzi, Andrei Popovici Bîznoșanu, pe care 
am început să-l însoțesc în excursii de-a 
lungul minunatelor văi de la Sinaia. N-a fost 
un episod trecător de vacanță deoarece, pe 
urmă, la București, împreună cu ilustrul pro
fesor D. Voinov, m-au primit să deprind dis
ciplina și tehnica muncii științifice în sărăcă
ciosul local, care a adăpostit multă vreme 
laboratoarele de morfologie animală și zoo
logie, în colțul opus actualului cinematograf 
„Patria". Acum 43 de ani, acolo mi-am făcut 
începuturile în meseria, care și astăzi nu a 
încetat să mă pasioneze, și revăd întocmai 
cămăruța igrasioasă de la subsol, căptușită cu 
rogojini, de care mulți distinși colegi de la 
Universitate și Academie își amintesc.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, Ion 
Gheorghe Maurer, a primit 
luni la amiază pe Bachir 
Boumaza, ministrul energiei și 
industriei al Republicii Alge
riene Democratice și Populare, 
care se află în vizită în țara 
noastră.

La întrevedere, care a de
curs într-o atmosferă ami
cală, au luat parte Gogu Ră- 
dulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Mihail 
Florescu, ministrul industriei 
petrolului și chimiei, și Mihail 
Petri, ministrul comerțului 
exterior.

Ministrul energiei și indu
striei al Algeriei a transmis 
cu acest prilej un mesaj din 
partea președintelui Ben Bel
la. adresat președintelui Con
siliului de Stat al R. P. Ro
mîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, împreună cu urări de să
nătate și fericire personală, de 
prosperitate pentru poporul 
romîn.

Președintele Consiliului de 
Miniștri a mulțumit în nu
mele președintelui Consiliu
lui de Stat și a transmis din 
partea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej urări de sănă
tate și fericire personală pen
tru președintele Ben Bella, de 
prosperitate pentru poporul 
algerian.

a

(Continuare în pag. a II-a)

Luni 15 martie a.c., pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al R.P. Romine, Ion Gheor- 
ghe Maurer, a primit în au
diență de rămas bun pe amba
sadorul extraordinar și pleni
potențiar al Marii Britanii la 
București, James Dalton Mur
ray, în legătură cu plecarea sa 
definitivă de la post.

(Agerpres)



O zi de practică
—O zî „trecută" sau 0 zi 

„pierdută", o zi care „umple" 
sau „lasă" un gol în minuțioa
sa arhitectură a instruirii pro
fesionale.

Am aflat cum fructifică e- 
levii de la Școala profesională 
a Uzinei „Oțelul roșu" o ast
fel de zi.

Ucenicii — alături 
de muncitori

„Băieți buni!" — este o for
mulare succintă, prin care 
muncitorii de la „Oțelul roșu" 
își arată prețuirea pentru u- 
cenicii care învață meserie a- 
lături de ei.

In aceste două vorbe, mai
strul de schimb Sipoș Vasile 
i-a caracterizat pe elevii din 
anul III D care lucrează la 
laminorul de tablă. Patru zile 
pe săptămînă, elevii din anul 
III — laminoriști sînt alături 
de muncitori, în spatele cajei, 
la degroșare sau la caja fini- 
soare. Și lucrează bine. Im
presionează faptul că fiecare 
muncitor, devenit „ad-hoc" 
profesor, vorbește despre ele
vii lui, viitori tovarăși de 
muncă, cu admirație. „Așa ti
neri da, dorim să avem cît 
mai mulți la practică. Nu ne 
pare rău de timpul pe care-l 
consacrăm îndrumării lor".

Asemenea aprecieri au fă
cut numeroși muncitori asu
pra comportării elevilor la 
practică. Așa i-a caracterizat 
șeful de echipă Oprea Ion pe 
cei 25 de elevi din anul I — 
zidari, șamotori. Tot astfel a 
vorbit maistrul Lr~ăr Ion des
pre majoritatea lăcătușilor 
din anul II B care lucrează 
efectiv în atelierul de întreți
nere. Erau cuvinte de laudă. 
Le spuneau bucuroși și mindri.

Adevărul este că pasiunea

pentru meserie a muncitorilor 
a fost transmisă, pe nesimțite, 
elevilor. Elevii se simt mem
bri ai colectivului secției în 
care fac practică, simt respon
sabilitatea pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan, pentru că 
toată grija muncitorilor este 
îndreptată spre ei: să aibă de 
lucru, să învețe lucrînd.

La laminorul rece, pe mai
strul principal Totoi Ion l-am 
întrebat direct:

— Sînt băieți buni, ucenicii?
Răspunsul a întîrziat o vre

me: „Elevii din anul III C, 
da, lucrează bine și sînt disci
plinați. Nu însă și cei 6 din a- 
nul II C care umblă fără rost 
prin secții și nu prea arată in
teres pentru însușirea mese
riei. Ce au de gînd, nu știu!“

Un lucru însă e limpede. 
Cei care nu-și fac datoria 
practică, atunci cînd sînt 
levi, se descurcă cu greu 
meserie. Exemplu poate 
luat Răduț, acum muncitor, 
care, elev fiind, nu-și vedea 
de treburi. Și iată că Răduț, 
după trei ani de „profesio
nală", nu poate încă să lucre
ze singur la mașină. A pierdut 
degeaba timpul de practică. 
Asemenea excepții mîhnesc.

Maistrul Ion Totoi așteaptă 
de la cei șase ucenici niște lu
cruri elementare, dar, totodată 
esențiale: disciplină, seriozi
tate la practică.

Anul I „descoperă - 
meseria

la 
e- 
î» 
li

operațiilor fundamentale ale 
strunjirii, învățînd mai întîi 
„degroșarea" și „finisarea", și 
iată că în această zi de prac
tică, au învățat și „canelarea", 
„retezarea" și „strunjirea 
frontală". La sfîrșitul zilei de 
practică, Bălăuță Grigore le 
arată, mîndru, colegilor ro- 
zeta de robinet la care lucrase. 
Bucuria de a fi văzut ieșită 
din mîinile sale o piesă nouă, 
folositoare, în care pusese 
ceva din priceperea și munca 
sa, era justificată. Mașina de
venise parcă mai ascultătoare. 
Pentru el fusese o zi plină.

Dar pentru colegii săi ? Pen
tru Apostol Spiru? Pentru 
Lupu Săndică, Hulea Ștefă- 
nache ? Da. Și pentru ei ziua 
de practică a fost o zi plină. 
Caietul lor de practică, aten
ția cu care urmăriseră demon
strația maistrului-instructor, 
întreaga comportare din acea 
zi, arătaseră dorința lor de a 
folosi deplin orele de practică. 
Nu e insă de înțeles de ce era 
mulțumit și Crăciun Ion. Pen
tru el ziua trecuse degeaba. 
Rămăsese indiferent la expli
cații, la demonstrație. Prima 
schiță a rozetei o făcuse de 
mintuială. greșit. A repetat-o 
la feL Poți fi oare mulțumit 
cu lucrul de mintuială, pre- 
tinzînd, in același timp, cc-ți 
înveți meseria? O întrebare 
care i-o pot pune colega săi.

Colegul lui de an, Buruiană 
Gheorghe, s-a mulțumit doar 
să lucreze bine laț pîlnii și 
plăci de turnare. N-a avut ni
mic de întrebat, a lucrat in 
virtutea inerției. „E băiat har
nic. Ar trebui, însă, să dove
dească curiozitate profesio
nală. Așa se învață meserie, 
nu executînd mecanic niște o- 
perații" — spunea despre ei 
muncitorul Vasile Stoican.

De îndemnul acesta ar tre
bui să asculte și Manole Va
sile, din anul I, sau Victor și 
Ernest Popescu din anul n 
alții.

Cu fiecare zi de practică 
petrecută în atelierul-școala, 
elevii din anul I-strungari 
descoperă meseria. începutu
rile au fost, cum era și firesc, 
mai grele. După cunoașterea 
mașinilor, a modului de func
ționare, au trecut la însușirea

Cercetarea științifică începe

(Urmare din pag. 1)

Anul următor, am făcut o 
bună ucenicie de organizare, 
ajutînd pe profesorul Bîzno- 
șanu să instaleze și să inau
gureze stațiunea zoologică de 
la Cumpătul Sinaia, cea mai 
veche de la noi, pe unde au 
trecut ulterior majoritatea ac
tualilor profesori de la Facul
tatea de biologie din București 
și unde eu însumi am găsit 
resurse pentru o serie de cer
cetări originale publicate mai 
tîrziu.

Inscriindu-mă la facultate, 
am rămas credincios idealului 
de cercetare științifică. Am 
fost emulat de colegi deose
bit de merituoși și de o pleia
dă de străluciți profesori, cum 
erau, pe lingă cei de mai sus,: 
I. Athanasiu, D. Călugăreanu. 
A. Craifăleanu, Em. Teodo- 
rescu, S. St. Radian, M. Vlă- 
descu, L. Mrazek, Sava Atha
nasiu, Sabba Ștefănescu, care 
se impuneau prin prestigiul 
lor științific internațional. Nu 
ne limitam la notițele de la 
curs, pregăteam examenele 
după tratate în limbi străine, 
organizam ședințe științifice, 
și, în afara programului, am 
făcut stagii benevole în labo
ratorul prof. G. Zotta din In
stitutul Cantacuzino și la Mu
zeul de istorie naturală al dr. 
Gr. Antipa, pentru a-mi dez
volta cunoștințele de speciali
tate.

Vacanțele de vară le-am de
dicat cercetărilor, reușind ast
fel să public prima mea lu
crare originală, pornită de la 
Stațiunea zoologică de la Si
naia, încă în al doilea an de 
facultate, și aprofundînd-o 
progresiv tot acolo, am ajuns 
în cele din urmă la teza de 
doctorat.

Iată desprinsă din caietul 
vremii dovada trăită a satis
facțiilor pe care le poate da 
chiar din tinerețe pasiunea 
pentru muncă științifică. Sînt 
amintiri prețioase la care fie
care fost student ține, pentru 
că fac parte din trecutul său 
de muncă. La vîrsta de înche
gare intelectuală și morală, 
cînd personalitatea în deve
nire are nevoie de o îndru
mare decisivă, profesori admi
rabili s-au aplecat asupra 
noastră cu tact și dragoste și 
ne-au făcut să învingem mai 
ușor greutățile acelor vremuri

care puneau atîtea piedici în 
fața avîntului de dezvoltare 
științifică. Pe ogorul atit de 
rodnic al tinereții entuziaste, 
profesorii noștri ne-au cultivat 
pasiunea pentru drumul ales 
în viață și dorința de a aduce 
realizări proprii la patrimoniul 
științei romînești. Dacă mulți 
dintre noi am produs de 
timpuriu lucrări, științifice, o 
datorăm profesorilor care au 
știut să încurajeze efortul no
stru în munca de cercetare, în 
care ne-au inițiat paralel cu 
însușirea disciplinelor de spe
cialitate. Desigur, toate com
ponentele cunoașterii inova
toare — informarea, stabilirea 
corectă a faptelor, gindirea in
terpretativă — se dezvoltă 
odată cu maturizarea, dar con
tinuitatea operei creatoare este 
întreținută de elanul de mun
că din tinerețe, de entuzias
mul veșnic viu, care nu tre
buie să ne părăsească nicioda
tă. Și dacă a fost posibil, în 
condițiile neprielnice de altă 
dată, cu atit mai justificat este 
optimismul nostru pentru tine
retul de acum, care găsește în 
statul nostru posibilitatea de 
a se forma cu o pregătire 
științifică temeinică și largă, 
la nivelul contemporan cel mai 
înaintat. Urmăresc cu mulțu
mire generațiile care se for
mează astăzi în facultatea 
unde profesez, și am încredere 
în viitoarea lor capacitate cre
atoare, judecind după seriozi
tatea cu care cei mai mulți își 
trăiesc studenția.

JJa" — a răspuns
Ion din anul H-Arvapcri. 
Am învățat cam «e eereetecză 
un profil

a fost și rărpannJ co
legului său, Olaru Autor.:,:. 
Nu reușeam m fac racordcres 
la strung. Azi am învățat sin
cronizarea celor două mișcări 

,de minuire necesare execută
rii ei".

„Incepind de azi pot prince 
imediat cu cleștele ptoîina 
care trece printre cilindrii de 
laminare — a răspuns Po
povici Nicolae, din axul II — 
laminoriști, la aceeași în
trebare.

Bourceanu V„ din anul III- 
oțelari a lucrat la plăcile de 
turnare și, curios, l-a întrebat 
pe muncitorul Seracin Ion 
cum trebuie așezate cărămi
zile pentru a evita perforările 
în timpul turnării.

Ilie Vasile din anul III a ur
mărit încărcarea, verificin- 
du-și, mai atent ca de obicei, 
cunoștințele teoretice. In a- 
ceastă zi de practică a văzut 
prima oară cum se scoate o 
șarjă specială de oțel silicios. 
S-a bucurat dindu-și seama 
că auto-verificarea cunoștin
țelor sale anterioare are re
zultate satisfăcătoare, iar 
după-amiaza. pentru a-și re
împrospăta și completa cuno
ștințele despre adaosurile fo
losite la oțeluri speciale și de
spre semi-calmarec oțetului, a 
întîrziat mai mult ce iu alte 
zile iu lectura manualului de 
tehnologia meseriei și a jCăr- 
ții oțelarului".

Elevii
Printre oaspeții obișnuiți ai 

Casei de cultură din Reșița se 
numără și elevii celor două 
școli medii și ai școlii profe
sionale din localitate. Activi
tatea diferitelor cercuri, bi
blioteca. clubul, manifestările 
cultural-artistice care au Ioc 
aici le oferă elevilor prilejul 
de a-și îmbogăți cunoștințele, 
de a-și petrece o parte din 
timpul lor liber împreună cu 
tineri muncitori de la cele 
două mari întreprinderi

în curînd, elevii Școlii ge
nerale de 8 ani nr. 122 
București vor putea răsioi 
albumele la care lucrează 
cu migală colegii lor, talen- 
tați desenatori. Albumele 
cuprind imagini ale unoi 
realizări din patria noastră

• Pădurea
spinzuraților

Are dreptate elevul 
Domnița ?

săptăminii
-

Foto: S. VOINEA • Spărgătorul

Noi utilaje însemnări la o aniversare

K>\ TBOXAC

oaspeții casei
orașului — Combinatul side
rurgic și Uzina constructoare 

i de mașini. Printre manifestă
rile din luna februarie la care 
elevii au participat în număr 
mare au fost audiția muzicală 
„George Enescu", montajul li- 
terar-muzical „Frumusețile re
giunii Banat", o întîlnire a 
participanților la concursul 
„Iubiți cartea" ca și seriile de 
învățare a danci n-fior moder
ne etc. Deseori programul ca
sei de cultură cuprinde activi-

jșgg
■ 
«ii'

Cinematograful „Patria" 
va găzdui filmul „Pădurea 
spînzurațicor". Filmul a 
fost realizat de regizorul 
Liviu Ciulei după romanul 
lui Liviu Rebreanu, pe baza 
scenariului semnat de Ti
tus Popovici.

Liviu Ciulei a mai sem
nat regia filmelor „Erup
ția" și „Valurile Dunării".

Rolul locotenentului Bo- 
loga Apostol este interpre
tat de actorul Victor Re- 
bengiuc pe care spectatorii 
îl cunosc din numeroase 
filme printre care „A fost 
prietenul meu" și „Pisica 
de mare".

♦

de cultură

75 de ani de la
Teatrului din

înființarea
Focșani

In anul 1890. acto
rul Ion Lupescu, 
I’ unul din înainta - 

seamă ai 
rominești, 

în preaj-

clădiri municipiului

ce se aoreseara in modtați
special elevilor K ia organiza
rea cărora iși adoc eootribo- 
ția. alături oe casa ăe cultu
ră, organizațiile U.TJL din 
școli. De pildă, recent a avut 
loc un concurs „Cine Ș'.je. răs
punde" cu tema : „16 Februa
rie 1933 — o pag.*a glorioasă 

istoria poporului romin*.
LIDIA ȘOLA 

elevă, clasa a Xl-a, 
Școala medie nr. 2,

Reșița

șii de 
scenei 
avind 
mă-i un grup de 

ridică în grădina 
din Focșani o „clă

dire destinată reprezentațiilor 
de teatru și operă ale trupelor 
rominești și străine". In acea
stă clădire modestă, timp de 
zece ani. locuitorii orașului a- 
veau să asiste la spectacole 
cu vodeviluri, operete, piese 
de teatru din repertoriul na
țional, pregătite cu perseve
rență și dragoste de cîțiva en
tuziaști susținători ai ideii de 
luminare culturală. Trupele cu 
actorii cei mai de vază vor 
poposi aici pentru „un singur 
specta^-. ceea ce însemna, de 
‘fârt- zece >OCCta-

repetate la cerere.
yv-gn hiat bocceaua de la 

Brăila și am pleca: la Foc
șani*. spune Niculescu-Basu 
in Jirsemnările* sale. Luptîn- 
du-se cu tot felul de greutăți, 
de la recuzita improvizată 
(care costa totuși), pină la dă
rile către primărie. Ion Lu- 
pescu asigură timp de zece 
ani o stagiune permanentă. 
Trebuie menționat, în mod 
deosebit, că prețul unui bilet 
era accesibil, teatrul devenind 
astfel un lăcaș de cultură ale 
cărui porți se deschideau și 
pentru cei mulți.

Un continuator la fel de en
tuziast a fost G. Pastia, parti
cipant la războiul pentru in
dependență din 1877. Pensio
nat din armată. G. Pastia 
vinde citeva moșteniri impor
tante și construiește o școală, 
apoi „Teatrul comunal". Va 
începe construirea unui „Ate
neu popular" destinat tuturor 
acelora care vor să-și „lumi
neze mintea și sufletul". Sub
scrie o sumă importantă pen
tru bibliotecă și înzestrează 
teatrul cu 12 rînduri de deco
ruri.

„Teatrul comunal" — nu e 
lipsit de interes să amintim — 
e construit de același arhitect 
care construise, cîțiva ani mai 
înainte, Teatrul Național din 
Iași. De altfel, sala este o co
pie fidelă a naționalului ie
șean.

In ziua cînd clădirea este 
terminată, Pastia merge Ia 
primărie unde încheie un act 
ce consemnează „donarea de 
către Gheorghe Pastia a ace-

stei 
șului“. Singurul lucru pe 
și-1 rezervase fusese o 
Pastia nu mai apucă să 
mine ..Ateneul popular", 
moartea lui s-a constatat că 
nu mai avea nici un ban, în- 
mormintarea fiind făcuta pe 
contul primăriei. Mai mult, 
s-a aflat că își ipotecase pen
sia pe zece ani pentru a pu
tea face față cheltuielilor con
strucției.

Pe scena „Teatrului comu
nal" au avut loc, zeci de ani, 
spectacole montate și jucate 
de către pasionați! teatrului 
din acest oraș : cîțiva profe
sori. cîțiva mbdici, cîțiva în
vățători. Se înființează o so
cietate filarmonică. Dirijorul, 
in același timp șeful fanfarei 
militare de unde primea de 
altfel salariu, avea să-i scrie 
min^terului educației din a- 
cea vreme (pe o invitație ce-i 
fusese trimisă pentru a parti
cipa la o discuție cu toți di
rijorii din țară — numărul lor 
fiind, în total.... 10) : „Sînt șef 
de muzică cl. I cu leafă de sa
cagiu".

Astăzi, 
matori, 
strădania 
dice la nivel de 
fesionist" formațiile de teatru 
de amatori (în număr de trei, 
pentru a susține stagiunea per
manentă). înființată în 1949, 
formația de artiști amatori a 
susținut mai mult de 300 spec
tacole, la care au participat 
100 000 de spectatori.

Eforturile lăudabile ale ti
nerilor artiști amatori s-au 
bucurat de largă apreciere, iar 
cu prilejul bienalelor de tea
tru au obținut meritate dis
tincții : în 1953 locul I pe țară, 
în 1959 și 1961 locul I la faza 
regională. „Vlaicu și feciorii 
săi“, „Marele fluviu își adună 
apele", „Nuntă la castel", 
„Nota zero la purtare”, 
„Noaptea e un sfetnic bun“ 
sînt cîteva din piesele mon
tate în ultimii ani.
activitate a acestor 
matori reprezintă 
nuare firească, în 
minunate create în acești ani, 
a unor tradiții de cultivare ar
tistică la care și-au adus con
tribuția personalități de sea
mă ale culturii noastre.

ora- 
care 
loje. 
ter-

La

entuziaștii artiști a- 
prin pasiunea și 
lor, au reușit să ri- 

„teatru pro-

Intreaga 
artiști a- 
o conti- 
condițiile

N. ADAM

Să asigurăm din timp discuri pentru semănători
(Urmare din pag. I)

de porumb necesară, aproxi
mativ 350 de tone se află deja 
în magaziile cooperativelor a- 
gricole de producție. Unele u- 
nități din raza S.M.T. Costești 
(Gliganu, Rociu, Cornățel) au 
toată sămînța asigurată de a- 
proape 3 săptămîni. Am mers 
în aceste unități. într-adevăr, 
sămînța era în magazii, pusă 
în saci etichetați, pe calibre, 
sole, brigăzi. Aici sosiseră și 
mecanizatorii cu toate mași
nile puse la punct. Numai 
discurile pentru semănători 
lipseau. Cine e de vină ?

— Avem 157 de semănători 
2 S.P.C. 2 — ne relata tovară
șul Aurel Călinescu, inginer 
șef la S.M.T. Costești. Toate

au fost reparate și trimise la 
brigăzi. Deși pe jumătate din 
suprafață porumbul va fi în- 
sămînțat în cuiburi, nici o se
mănătoare n-a fost, încă, echi
pată cu discuri, pentru că uni
tățile pe care le deservim nu 
ne-au comunicat calibrele de 
semințe.

Deci, tovarășul Călinescu 
susține că cooperativele agri
cole de producție n-au comu
nicat calibrele de semințe și 
de aceea nu se poate face dis
tribuirea discurilor. Ca atare, 
am cercetat lucrurile în aceste 
unități.

La cooperativa agricolă de 
producție Gliganu, tovarășa 
Monica Ardeleanu, inginera 
unității, ne relatează :

— Sămînța o avem procu
rată. Calibrele au fost stabi-

lite și comunicate S.M.T. Cos- 
tești. Discurile n-au sosit însă 
nici pînă azi. Și nu știu de 
ce. Nu am vrea ca și în aceas
tă primăvară să fim puși în 
situația de a semăna porum
bul tot cu discul universal, 
care, așa cum ne arată expe
riența anilor trecuți, ne pri
vează de sporuri însemnate 
de producție la hectar.

Am stat de vorbă și cu alți 
tovarăși. Din cele spuse au re
ieșit multe neconcordanțe. 
Cine are dreptate ? Credem că 
la această întrebare pot răs
punde cu competență și cu 
cea mai mare operativitate to
varășii de la serviciul regional 
S.M.T. și de la Agrosem care, 
în strînsă colaborare cu con
ducerile cooperativelor agri
cole pot rezolva situațiile exis
tente acum. Spunem acest lu
cru pentru că am mai întîlnit 
cazuri asemănătoare cu cel

relatat și la unele brigăzi de 
la S.M.T. Greci, Teiu, Vlaici și 
altele.

Echiparea semănătorilor de 
porumb cu discuri nu consti
tuie un amănunt, ci o proble
mă de mare importanță pen
tru producție. Agricultura a 
fosț înzestrată cu numeroase 
semănători 2 S.P.C. 2. Mașinile 
au fost reparate și puse la 
punct. Sămînța a fost calibra
tă. S-a cheltuit, prin urmare, 
un mare volum de muncă. Să 
fie toate acestea făcute în za
dar, pentru că un lucru „mă
runt" — echiparea semănăto
rilor cu discuri din motive 
cu totul subiective, nu se face 
la timp ? Atunci pentru ce s-a 
mai 
ței ?
pus 
din
2 S.P.C. 2, tocmai pentru a-i 
ajuta să însămînțeze porum-

făcut calibrarea semin- 
Industria noastră a 

la dispoziția lucrătorilor 
agricultură semănătorile

bul la un nivel agrotehnic su
perior. Și toate aceste pregă
tiri minuțioase pe multiple 
planuri să nu dea roadele 
scontate din cauza unor piedici 
care pot fi destul de lesne 
înlăturate ? Faptele demon
strează că nu întîmplător me
canizatorii și țăranii coopera
tori din unitățile agricole 
fruntașe acordă o atenție din 
ce în ce mai mare semănării 
porumbului în cuiburi. Iată de 
ce e necesar ca în timpul care 
a mai rămas pînă la însă- 
mînțări, unitățile „Agrosem", 
conducerile S.M.T. și ale coo
perativelor agricole să ia 
toate măsurile pentru asigu
rarea semințelor, comunica
rea operativă a calibrelor și 
procurarea discurilor cu re
pere corespunzătoare. Expe
riența Consiliului agricol re
gional Brașov poate fi extin
să și în alte regiuni ale țării.

Noua producție a stu
diourilor engleze „Spărgă
torul" este o comedie în cu
lori în regia lui Peter Gra
ham Scott.

Pe genericul filmului a- 
par nume de actori cuno- 
scuți ca de exemplu : Ge
orge Sanders („Rebelul", 
„Totul despre Eva") Geof
frey Keen (Grădinarul spa
niol) și Tutte Lemkov (Bra
țul nedrept al legii).

• Pățaniile lui
Tolia Kliukvin

Noua producție a studio
ului Mosfilm redă pățaniile 
unui băiețel de 8 ani, Tolia 
Kliukvin. Regia filmului 
este semnată de Viktor Ei- 
sîmont. Printre interpreți 
remarcăm pe actorii S. Fi- 
tipoov și S. Haritonova.

• Parisul vesel

Un film de desen animat 
color, de lung metraj pro
dus de studiourile din 
S.U.A. Regia filmului „Pa
risul vesel" este realizată 
de Abe Levitow.

Vocea pisicuței Mewsette 
aparține cunoscutei actrițe 
Judy Garland, iar a cotoiu
lui Jaune Tom aparține ac
torului Robert Goulet, cu
noscut din filmul „Hatari".

CINEMATOGRAFE
REGINA ClNTECELOR — la ci

nematografele Patria 
12,30; “
(orele 
18,45; 
13,15;
(orele 9,15; 12; 14,45; 1730; 2030). 
Tomis (orele 9,30; 11,45; 14;
16,15; 18,30; 20,45), Melodia (orele 
9,15; 11,30 ; 14 ;
21.15) . SOȚn ÎN 
Ia cinematografele 
(orele 9,15; 11.30; 14;
21.15) , Capitol (orele
14; 16,15; 18,45; 21,15), 
(orele 9,15; 11,30; 13,45;
18,30; 21), Miorița (orele 10; .
14; 16; 18,15; 20,30). STRIGĂTUL 
CORLEI — la cinematografele Lu
ceafărul (orele 9; 1130; 13,45-,
16,15-, 18,45; 21), Festiva! (oreie
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,X), A- 
urora (orele 9; 11,X; 13,45; 16,15; 
18,45; 21), Flamura (orele 10; 
12,15f 15,30; 18; 20.X). O STEA 
CADE DIN CER — (cinemascop) 
la cinematografele Victoria (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; XX). Vol
ga (orele 10; 12; 15; 17; 19; 21). 
MOFTURI 1900 — la cinematogra
ful Central (orele 9,30; 11,45;
14,15; 16,X; 18,45; 21). MORAL 
’63 — la cinematograful Union 
(orele 14,15; 1630; 18,45; 21).
PĂȚANIILE LUI TOLIA KLIUK
VIN — la cinematograful Doina 
(ora 10). DINCOLO DE CERCUL 
POLAR — CICLONUL — 
nematograful 
10 —-----
18,45;
—■ Ia 
(orele
Bucegi (orele 9; 11,30; 14; 
19;
12,15; 15,30; 18; 20,30).

LUL DEȘERTULUI — la cinemato-

(orele 10 : 
16,30; 19; 2130). București 
9,30; 11,45; 14: 1630;
21). Excelsior (orele 1030; 
16; 18,45; 21,30), Feroviar

1630 ; 19 ;
ORAȘ —

Republica 
16.15; 18,45; 
9,15; 11,45; 

Grivi(a 
16 ; 
12;

la ci* 
Timpuri Noi (orele 

15,15 în continuare ; 17 ;
20,45). NEVASTA NR. 13 

cinematografele Giulești 
10; 12,30; 15; 17,30; 20),

’ ‘ ‘ .............. 16,30;
21,30), Buzești (orele 10;

DIAVO-

graful înfrățirea între popoare 
(orele 10; 15,45; 18; 20,15). YOK- 
MOK — la cinematograful Cultu
ral (orele 16; 18,15; 20,30). CRO
NICĂ CUBANĂ — la cinemato
graful Dacia (orele 15,15; 17,45 ;
2030). CE! ȘAPTE MAGNIFICI — 
la cinematograful Dacia 
9,45; 1230). UN ENORIAȘ 
DAT — la cinematografele 
na (orele 11,45; 14; 16,15;
20,45), Floreasca (orele 16;
20.30). O POVESTE NEINVENTA- 
TA — la cinematograful Crîngași 
(orele 16; 18,15; 20,30). CU MÎI-
NTLE PE ORAȘ — la cinemato
graful Unirea (orele 16; 18,15;

(orele 
CIU- 
Doi- 

18,30 ; 
18,15;

matograful Viitorul (orele 16; 
18,15; 20,30). CEI TREI MUȘCHE
TARI — (cinemascop, ambele se
rii) la cinematograful Colentina 
(orele 15,30; 19). GHEPARDUL — 
(cinemascop, ambele serii) la 
nematograful Rahova (orele
19.30) . EROI CURAJOȘI CA 
GRII — la cinematograful Progre
sul (orele 15,30; 18; 20,15). ClN- 
TĂREAȚA SCLAVĂ — Ia cinema
tograful Lira (orele 15,30; 18;
20.30) . SĂRUTUL — la cinemato
graful Drumul Sării (orele 16; 18; 
20). PAULA CAPTIVA — la ci
nematograful Ferentari (orele 14; 
16; 18; 20). TITANIC VALS T- 
la cinematograful Cotroceni (oreie 
16;. 18,15; 20,30). CINE-I CRIMI
NALUL?— (cinemascop) Ia cine
matograful Pacea (orele 16; 18;
20). FIICA BRACONIERULUI — 
la cinematograful Carpați (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15).

ci- 
16; 
TI-

TELEVIZIUNE
20.30) . LEGEA ȘI FORȚA 
cinematografele Lumina 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 21), 
Flacăra (orele 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) , Modern (orele 9,45; 12 ;
14,15; 16,30; 18,45; 21). ȘEFUL — 
la cinematograful Vitan (orele 16; 
18,15; 20,30). VREMEA PAGINI
LOR — la cinematograful Munca 
(orele 16; 18; 20). ClNTÎND ÎN
PLOAIE — la cinematograful 
Popular (orele 10,30; 16; 18,15;
20.30) . PATRU FETE ÎNTR-O
CURTE — la cinematografele Ar
ta (orele 16; 18,15; 20,30), Moși
lor (orele 15,30; 18; 20,30). MOS
COVA — GENOVA — la cinema
tograful Cosmos (orele 15,30; 18;
20,15). SĂLBATICII DE PE RÎUL 
MORȚII — (cinemascop) la cine-

— la 
(orele MARȚI 16 MARTIE

18,30 Universitatea tehnică 
la televiziune. Benzen-Etilben- 
zen Stiren. 19,00 Jurnalul te
leviziunii 19,10 Pentru pio
nieri și școlari: Micii filate- 
liști. 19,35 Filmul pentru copii 
„Pasărea curajoasă". 19,45 
Transmisiune de la Teatrul 
„O. I. Nottara" : „Peer Gynt" 
de Henrik Ibsen. In pauze : 
Șah. Emisiune de știință : E- 
lectrorachete. în încheiere: 
Buletin de știri. Buletin mete
orologic.



Organizațiile U. T. M. 
din exploatările forestiere

In exploatările fo
restiere din regiu
nea noastră lu
crează peste 3 000 
de tineri. Sînt ti
nerii muncitori fo
restieri care, prin 

hărnicia și priceperea lor, 
contribuie, alături de vîrstnici, 
la exploatarea științifică, ra
țională, a uneia din marile 
bogății ale patriei noastre — 
pădurile,

Ținînd seama de ponderea 
pe care o are sectorul forestier 
în economia regiunii noa
stre, comitetul regional U.T.M., 
sub conducerea comitetului 
regional de partid, a acordai 
o atenție deosebită îndrumă
rii și ajutorării organizațiilo ■ 
U.T.M. din aceste întreprin
deri, mobilizării tineretului la 
îndeplinirea sarcinilor de plan 
care stau în fața sectorului 
forestier.

In plenarele comitetului re
gional U.T.M., în ședințele de 
birou am analizat periodic ac
tivitatea organizațiilor U.T.M 
din întreprinderile forestier» 
și am stabilit măsuri pentru 
continua îmbunătățire a mun
cii de îndrumare practică a a- 
cestora Una din aceste măsuri 
a fost trimiterea în toate în
treprinderile forestiere a unor 
colective de activiști cor.du.-e 
de secretari ai comitetului re
gional, care au ajutat efectiv 
la îmbunătățirea activității 
organizațiilor U.T.M

In multe guri de exploatare, 
organizațiile U.T.M.. îndru
mate de activiști cu bogată 
experiență au întreprir- -. - 
țiuni eficiente pentru mobi
lizarea tinerilor la de- 
plinirea sarcinilor de produc
ție. In această privință e.-’ s 
interesantă experiența organi
zației U.T.M. din parchetul 
Florești, de la I. F. Regr.l?. 
Tinerii din acest parchet lu
crează, alături de muncitc- 
vîrstnici, într-o brigadă com
plexă, cu plata în acord glo
bal. Realizarea planului depin
de, așadar, de munca și hărni
cia fiecărui membru al acestui 
colectiv. Contribuția tinerilor 
la îndeplinirea planului și a 
angajamentelor luate în între
cerea socialistă, la folosirea 
și valorificarea judicioasă a 
masei lemnoase se analizează 
aici în fiecare lună în cadrul 
adunărilor generale. Totodată 
organizația U.T.M., în colabo
rare cu sindicatul, a organi
zat în acest scop intilr.iri 
cu maiștri și ingineri. pre

cum și interesante schim
buri de experiență cu frun
tași în producție. Și aceste 
activități au contribuit ca în 
anul trecut, de pildă, brigada 
să realizeze peste prevederile 
planului 1 648 mc bușteni ga
ter — fag, 26 mc bușteni de- 
rulaj, 86 tone mangal de bocșă 
și alte sortimente valoroase.

O atenție deosebită am a- 
cordat generalizării experien
ței pozitive în pregătirea și 
desfășurarea adunărilor gene
rale U-.T.M. Astfel, la gurile 
de exploatare Ciutcoș și Bitca 
Lomaș de la L F. Toplița. Fîn- 
cel și Tireu de la L F. Reghin, 
activiști ai comitetului regio
nal și ai comitetelor raionale 
au ajutat organizațiile U.TJM. 
in pregătirea și desfășurarea 
unor adunări generale deschi
se în care s-au dezbătut pro
bleme ca: „Valorificarea su
perioară a masei lemnoase*. 
..Exploatarea rațională a mași
nilor și mecanismelor1. .Im
portanța sortării judicioase a

înzestrate cu tot mai multe fe- 
răstraie mecanice, funiculare. 
tractoare și mașini. Pentru ex
ploatarea și mînuirea acestor 
mașini și mecanisme este ne
voie de cadre cu o bună pre
gătire profesională. Organiza
țiile U.TM au recomandat 
sute de tineri forestieri neca
lificați pentru a urma diferite 
cursuri de calificare. Numai Ia 
L F. Toplița. de pildă, au fost 
recomandați anul trecut 59 de 
tineri pentru a se califica in 
diferite meserii: magmiști de 
ferăstraie mecanice, foniccia- 
riști, gatongti, sortatori. pri- 
mitori-expediatori etc. La LF. 
Reghin se țin lecții și confe
rințe in 21 de guri de exploa
tare. O experiență bună există 
in această privință si la To- 
plita. La gurile de exploatare 
unde lucrează un mare nară: 
de muncitori, printre care 
mulți tineri. — ran sint cete 
de la Bitca Lomaș. Cat
ena Hurdugaș — s-aa orga
niza: cursuri in mod dderert-

răopunde*, intiiniri cu frun
tași în producție, seri de în
trebări și răspunsuri etc.

Atragerea tinerilor munci
tori forestieri la îndeplinirea 
sarcinilor de producție, dez
voltarea conștiinței și a răs
punderii lor față de muncă, 
întărirea disciplinei — se rea
lizează prin desfășurarea unei 
susținute munci de educare 
politică a tineretului. Un loc 
important îl au în acest sens 
adunările generale U.TJț. ci
clurile de conferințe- citirea 
in colectiv a presei, informă
rile politice, serile de între
bări și răspunsuri. Conferințe 
pe teme ea: -Partidul Munci
toresc Ramin — conducător-! 
iubit al tineretului*. -36 de an: 
de mărețe realizări*. Jioi o- 
bâecuve industriale pe fiarta 
patriei*. ^Dezvoltarea econc- 
saieî forestiere in anii ron- 
stroețâs socialisto* și ahese. 
au fo«. cs muît miere*, audi
ate de tzneru fares&ert-

3fc a fost poerdutâ dm vedere

Semnarea unui acord
comercial și a unui 

acord te plăți intre
Republica

Populară Rommă
și Republica Algeriană
Democratică și Populară

Cu ocazia vizitei in R. P 
Rotnină a ener
giei și industrie» al Republici 
Algeriene Democratice și 
Populare. Bachir Boumaza. 
s-au purtat convorbiri privind 

m_ce intre cefe două țări
Ir. urma acestor coc vorbiri, 

care au decurs intr-o atmos
feră de prietene ți toțetegere 
reciprocă, s-a cocvmt sem
narea u.- Acord comercial 
și a tmed Acord de pifți ist- 
tre Republica Pocdari Re
misă s Bepchbca Algerară 
DMBisczaaeă și Prpuiari

Prof. ing. Dimitrie Leonida

La 14 martie a.c. a încetat 
din viață prof. ing. Dimitrie 
Leonida, unul din reprezen
tanții de frunte ai tehnicii ro- 
minești.

Născut la Fălticeni, la 23 
mai 1883. Dimitrie Leonida 
urmează liceul la București și 
apoi cursurile universitare, ca 
bursier, ia Școala politehnică 
din Berlin. încă de Ia absol
vire, in 1908, atrage atenția 
cercurilor inginerești printr-o 

■ strălucită lucrare de diplomă.
Reîntors in țară, ocupă di- 

I ferite funcții de răspundere.
printre care și pe aceea de di
rector tehnic al Societății ge
nerate de gaz și electricitate 
în anul 1924 devine profesor 
ia Școala politehnică din Ti- 
mtenura. și ulterior la Politer.-

Din experiența noastră ii nhmarea actirrtâți vsaazațiHtr
U. T. M oe la gurile x ewatare firestieră

lemnului in parchete* etc. In
teresantă a fost. de pildă, asa
narea de la Bitca. După ce 
maistrul Lukacs Imre a vor
bit tinerilor despre sasrinrie 
care revin celor două bctjăr. 
complexe de la acest partite*., 
in cadrul adunăm —w fir : 
propuneri prețioase privind 
munca ce îmizmătăure • sor
tării și fasonării îemuru;. s-a 
stabilit ținerea cu regulcrixato 
a unor conferințe iegato de 
munca in expioutortie fore
stiere. In parchetul Găăjarie 
(I. F. Reghin» au avut ioc is- 
cuții despre întărirea ătsaph- 
nei in producție și respecta
rea normelor tefinx-e de secu
ritate a muncii. Orgamza&i 
U.TJd de aid i-a tnrtto» te 
adunare și pe maistrul de par
chet loan Coama. care ie-a 
vorbit despre sarcinile trapa*1 
de partid prmnd valorifica
rea superioară a if ir iredi 
despre metodele avansare de 
exploatare și sortare

Datorită grijii deosebite pe 
care statul nostru o acordă 
dezvoltării acestui sector im
portant al economiei na Docare 
întreprinderile forestiere siac

să

te. ca • te

al

e*.

ex •

te

•C CXJt

externez -ar at partea

naa te cuuae» —ipenr - și 
a pes MUMM^r care £ însoțesc.

Pnmirea de către ministrul
afacerilor externe'

a ambasadorului R. P. Ungare 
la București

La 15 martie a.c., ministrul 
afacerilor externe. Comeliu 
Mănescu, a primit în audiență 
pe Jozsef Vince, amabasador 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Populare Ungare 
la București, în legătură cu a- 
propiata prezentare a scrisori
lor sale de acreditare.

(Agerpres)

Informații
La Iași s-au încheiat lucră

rile sesiunilor științifice ale 
cadrelor didactice de la Insti
tutul agronomic și Institutul 
pedagogic de 3 ani din locai.- 
tate.

La sesiunea Institutului a- 
gronomic au fost prezentare 
aproape 100 de referate și co
municări.

★
Pianistul Valentin Gheor

ghiu și violonistul Ștefan 
Gheorghiu, artiști emeriți, au 
plecat la Londra pentru a par
ticipa la apropiata deschidere 
a expoziției consacrate mare
lui compozitor și interpret 
George Enescu.

★
Luni a plecat spre Mar del 

Plata delegația de cineaști ro- 
mîni, compusă din Mihnea 
Gheorghiu, președintele Con
siliului cinematografiei aia 
Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă, și Francisc Mun- 
teanu, scenarist și regizor, 
care va participa. între 16 și 
26 martie a.c., la cel de-al 
Vll-lea festival internațional 
al filmului.

(Agerpres)

—•------- ----------

zi frumoasă de pii- 
măvară, admirabilă 
pentru cros, sute de 
participant! la start, 
finișuri deosebit de 
strinse — au fost 
motive de satisfacție

pentru cei prezenți duminică dimi
neața în împrejurimile Pavilionu
lui Expoziției, unde s-au desfășu
rat finalele Campionatului R.P.R. 
de cros.

Traseul, specific alergărilor pe 
teren variat, a fost deosebit de 
moale, iar pe porțiuni întinse, te
ren noroios și cleios. Aceasta a 
ridicat coeficientul de dificultate 
al traseului și a contribuit în ma
re măsură la configurația clasa
mentelor. Au fost avantajați aler
gătorii de frecvență, cei care a- 
leargă cu pasul mai scurt, aler
gătorii de forță.

Traseul dificil a provocat și u- 
nele dozări greșite de efort, unii 
alergători parcurgînd ultima parte 
a cursei total epuizați.

In asemenea condiții, finalele 
Campionatului R.P.R. de cros au 
constituit un criteriu de selecție 
foarte sever pentru alcătuirea re
prezentativelor republicane care 
vor participa la apropiatele com
petiții internaționale de cros, din
tre care cea mai importantă este 
a X-a ediție a Crosului balcanic 
de la București, programată la 11 
aprilie.

SPORT . SPORT . SPORT

O fază din uJhma coafruniare a returului, disputau dur'trti- 
că in sala Floreasca

Turneul final al campionatului 
masculin de baschet

Duminică s-a meheiat returul 
campionatului republican mascu
lin de baschet O comportare 
bună, de-a lungul întregului re
tor, a avut-o Dinamo București, 
care a terminat neînvinsă com
petiția, realizznd 42 de puncte, 
în ultima etajîă. dinamovișth au 
întrecut pe Știința Timișoara cu 
scorul de 88—82 (50—40), în 
timp ce cealaltă pretendentă la

tithi, Steaua, a fost întrecuta de 
Știința București cu scorul db 
73—71 (33—38».

Pentru turneul final, care se va 
desfășura în sala Floreasca din 
Capitală între 24 și 28 martie, 
s-au calificat echipele bucmcș- 
teoe Dinamo. Steaua. Știința li 
Rapid, precum și două echipe 
din provincie Dinamo Oradea și 
Știința Timișoara.

PE SCURT

mamtel m .auuoo sa

: triste top- V ateul 
etreu eca •» TW ti

s> X Jmi te ecw« 
R- S. Cetesacrrace O

<ra cea aai dHriptma- 
U fersabe *~vrăi----
Witeg a pnaut te- 
'lacpa de cel asa: 
tou arbitru •> cam-

• Otel cu tepu- 
tarea fsalei probei

inat «ficși; campiona
tele mteniatkwale a» 
tete de ctep ale 
R-A.U. Victoria a re
vent jucătoarei GaJ 
Sberif (Australia) ca
re a invins-o cu 6—4: 
6—1 pe Jaqueline Le
wis (Franța). Majori
tatea participentilor. 
cam au evoluat la
Cairo, se vor întrece
pee* dooă zile

ttete. fi pa»a~ă «e 
ăstate te 33 kza. Cei

Finalele Campionatului 

republican de cros
Oare, în urma întrecerilor de 

duminică, putem aștepta cu încre
dere evoluția sportivilor noștri la 
Crosul balcanic ?

O scurtă analiză a fiecărei curse 
în parte ar putea da răspunsul la 
această întrebare.

Junioarele, după o sosire în 
care au fost aruncate în joc și 
ultimele rezerve de energie, alcă
tuiesc o echipă destul de omoge
nă. Păcat că atlete de valoare, 
cum este campioana de anul tre
cut, Doina Bîrsan, sau deținătoa
rea recordului la 800 m junioare, 
Leontina Frunză, nu au reușit să 
se claseze pe primele 6 locuri 
pentru a intra în echipa țării. Plă
cută surpriza furnizată de cîștigă- 
toare, Elena Ionescu (Constructo
rul). A doua clasată, Elisabeta 
Baciu, a luptat cu hotărîre pînă la 
ultimul metru al cursei.

La juniori, din primii 6 sosiți, 
numai doi atleți au dreptul să

participe la Crosul balcanic (Să- 
vescu și Dindăreanu). La această 
categorie, atenția specialiștilor 
în alcătuirea unei reprezentative 
trebuie să fie îndreptată spre a- 
tleții care au vîrsta regulamentară. 
Cele 4 săptămîni sînt sufi
ciente pentru a se angrena în pre
gătire un număr mai mare de ju
niori care să corespundă și la dis
tanța mai lungă (4 000 m) pe care 
se aleargă în Crosul balcanic.

La senioare, situația este mai 
bună decît la celelalte categorii, 
primele 6 concurente evoluînd Ia 
o valoare ridicată. Antrenorii 
trebuie însă să analizeze cauzele 
pentru care unele senioare (V. Ga
bor, F. Stancu etc.) au terminat 
proba în mod dramatic, com
plet epuizate. Dozarea greșită a 
efortului, poate traseul prea difi
cil, sau alte cauze, trebuie bine 
cunoscute, pentru a nu avea ase

ecașia CISS. «.
V. Dxarîsia. Fr. Tă>a>

■sto te *1 Ieșita

taișir . '» uaad â u- 
«oară. * te* ce te 
Gatte vw ta*U tei- 
laștu te cte*ern!e

ate tea tcap • tear 
i «gâifrac te ăeresea 

-Vtebac.'- tfraata* «r.

• lasr-aa aed ro
tar. cuetarf uautre 
tertenie ce fiaatt ale 

uropeai* te void He- 
amia). la Fraga, echi
pa Dinamo Moscova 
a învins cu 3—I 
t»5—«: 15-6; 14—16. 
15—7) echipa C.K.D.

Ioc» La lamca cu 
teeaete: uteres este

pte L țteahic. Prin
tre favorita categoriei

avea loc ia Galați, se 
nuavlră si V. Antonio, 
’.airy;-1 aaul acesta.

Terete tear 4 te

menea surprize și la Crosul bal
canic (mai ales că proba va fi 
si mai lungă, 2 000 m). Campioana 
de anul trecut, Irina Zegreann 
singura campioană care și-a păs
trat titlul, a confirmat in acest 
an certe calități de fondistă, după 
cum și Elisabeta Todorol, pe un 
traseu mai tare, va putea arăta 
mai mult.

Echipa probabilă a seniorilor se 
pare cea mai puțin omogenă, si 
in momentul de față crează cele 
mai multe motive de îngrijorare.

Distanțele, destul de mari. la 
care au sosit și maniera în care 
au alergat cei vizați să alcătuias
că reprezentativa țării noastre ne 
impune ca, în timpul rămas pină 
Ia acest cros, să găsim soluții co
respunzătoare pentru remedierea 
acestor lacune. în afara campionu
lui N. Mustață și a lui I. Rusnac, 
care a ocupat un surprinzător loc 
II, testul seniorilor (Vamoș, Cre-

Fraga. învingătoare 
și in primul joc (3— 
0), voleibalistele so
vietice s-au calificat 
pentru semifinale.

fAgerpreș)

cesev, Baraba», Lupa etc.) mai au 
deficiente tn pregătire.

Cu ocazia acestor campionate 
s-au decernat și titlurile pe echi
pe, prilej de dispute aprige, solda- 
■e cu rezultate surpriză. De pildă, 
la senioare, echipa Metalului ple
ca favorită în lupta cu Dinamo și 
C.S.M. Cluj. Dar, cu totul neaș
teptat. au cîștigat senioarele de 
la Olimpia. Juniorii nietalurgiști 
din București, (A. Dîndăreanu, M. 
Chițu, I. Vasile și N. Brînzan) însă, 
prin compensație, au reușit să cîș- 
tige pe echipe, deși „Viito
rul’ si „Dinamo" Brașov se anun
țau cu șanse mai mari. La junioa
re a învins formația Constructo
rul București, iar Ia seniori, ca 
de obicei. Dinamo București (N. 
Mustață, Z. Vamoș, A. Barabaș și 
St. Mihaly).

în privința organizării, ea a 
fost la înălțimea unui campionat 
republican, exteptînd două amă
nunte : stația de radioficare n-a 
fupeționat corespunzător (răspun
derea revine I.E.B.S.), iar echipa 
care trebuia să asigure asistența 
medicală s-a prezentat la concurs 
incompletă, din care cauză, atunci 
cînd a fost nevoie, a intervenit 
tradiv. Or, Ia competiții de nive
lul acesteia, asemenea amănunte 
nu mai trebuie... scăpate din 
vedere.

SILVIU DUMITRESCU 
anirenor de atletism

tosssa de xtoea pcogresn-vc

portante lucrări. Abia în anii 
regimului democrat-popular; 
prin construcția hidrocentralei 
„V. I. Lenin“ de la Bicaz, 
prof. ing. D. Leonida și-a pu
tut vedea încununată de suc
ces lupta de peste 40 de ani. 
în ultima perioadă a vieții 
sale a adus o contribuție în
semnată la amenajarea și fo
losirea rațională a apelor 
țării.

Prof. ing. D. Leonida a des
fășurat o activitate prodigioa
să și pe tărimul pregătirii de 
cadre tehnice. De-a lungul u- 
nei bogate cariere didactice, 
el a instruit numeroase pro
moții de ingineri, maiștri și 
lucrători. în urmă cu o jumă
tate de veac, fără sprijin ofi
cial. a înființat și a condus 

Școala de elec
tricieni și me
canici pe care 
au absolvit-o 
mii de elevi- 
mun-riton.

Prof. ing. D. 
Lextida a des
fășurat o largă 
activitate de 
răspindire a 

c-maștir.țelor

f întind. împre
ună cu elevii 
săi. Muzeul 
tehnic, oglindă 
a dezvoltării 
termicii rorni- 
nesu.

Întreaga via
tă a profesoru
lui șt mgtr.eru- 
ha Dimitrie

Leonida. mna sa pasionată 
pe tărimul dezvoltării tehni
cii. al formării de specialiști 

r>$ȘLSS.r_ cunoștințeler șu- 
-sufice. a fast pătrunsă de un 
caid patriotism, de dartoța vie 
de a siuji patria și pcporul.

Pentru contribuția adusă ia 
electrificarea țării, pentru bo- 
gtita s indeiasigaia sa activi
ste incteenaacă te pedagogi
că. prot D. Leooida a 
fosa (iecer** cq înalte ordine 
și medah: ate R. P. Rcmine.

Prrr. p-of. ing. D.
*.aor -ut,a tara noastră pierde 
pe unu! tfcn cei ma i valoroși

Mms-YERVL MIXLLO1 
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Sicriul cu corpul neinsufiep: 
al defunctului a fost depus la 
Mtxzeul tehnic din Pareu! Li
bertății. Accesul publicului va 
fi permrs in zilele de 16 mar
tie intre oreie 11—17 și 17

COMFTETIX DE STAT 
AL .APELOR 

CONSILIUL NAȚION AL 
AL INGINERILOR 

SI TEHNICrENTLOR

martie intre oceie 10—1L30.
Mitingul de doliu va avea 

loc miercuri. 17 martie, orele 
13, la Muzeul tehnic, după 
care va avea loc înhumarea ia 
Cimitirul Bellu.

Spartach iada
de iarnă

Comisia de turism și alpinism a 
Clubului orășenesc „Petrolul" Plo
iești a organizat duminică, în Bu
cegi, etapa inter-asociații a Spar- 
tachiadei de iarnă, la orientare 
turistică.

Cele 29 de echipe prezente la 
startul concursului au evoluat pe 
un traseu de peste 6 km, la sfîr- 
șitul căruia concurenții se aflau 
la o diferență de nivel de peste 
300 de metri. Hărțile au fost bine 
întocmite. Ele au cerut concu- 
renților calcularea a 6 teme de 
orientare pentru parcurgerea în 
cele mai bune condiții a trase
ului si evitarea penalizărilor. 
„Pietrele de încercare" le-au con
stituit punctele de control nr. 9 si 
nr. 10.

Din cele 21 de echipe de băieți, 
gumai 6 au „atins" punctul de 
control nr. 9. Echipele de fete au 
trecut... pe lingă el ! E drept, tra
seul a 
lui în 
băieți) 
către 
timpul 
nizatori, a necesitat o bună pre
gătire tehnică și multă voință pen
tru ocuparea unui Ioc cît mai bun 
tn clasament.

Merită evidențiat faptul că re
prezentanții celor 15 asociații

sportive ploieștene, care au luat 
startul în concurs, s-au dovedit 
bine pregătiți tehnic și tactic.

Startul s-a dat de la Cabana 
„Poiana Secuilor’. Concurenții 
au pornit, prin pădure, spre Ti
mișul de jos. După traversarea 
căii ferate și „saltul* peste un 
pîrîu, ei au sosit la cabana Cio
plea, unde zeci de oameni ai 
muncii aflațl în excursie le-au 
făcut o primire entuziastă, apla- 
udîndu-i pe cîștigători.

Concurs de orientare
turistică în Bucegi

A» locul HI au sosit tehnicienele 
Maria Finchiu și Cecilia Filipes- 

asociației

fost dificil și parcurgerea 
100 de minute, (de către 
șl în 170 de minute (de 
fete), cît a reprezentat 
de marș stabilit de orga-

Dintre componentele echipelor 
feminine, cel mai bine s-au com
portat reprezentantele asociației 
sportive „Tinerețea D.S.A.P.C." : 
proiectanta Matia Spătaru și teh
niciană Elena Onulescu. Cu nu
mai 210 puncte penalizare,
au ocupt locul I în clasament. Lo
cul II a revenit formației secunde 
a aceleiași asociații (Elena Pa- 
inînt si Elena Marinescu), care au 
fost penalizate cu 231 de puncte.

ele

cu, reprezentantele 
sportive „Petrolul-Brazi".

La băieți, inginerul 
Georgescu și tehnicianul 
Petrini (Asociația sportivă 
stitutul Petrochim’) au sosit pri
mii, realizînd 81 de puncte de pe
nalizare. Ambii îndrăgesc mult tu
rismul și au mai avut prilejul să 
cucerească victorii și în alte con
cursuri de orientare turistică des
fășurate anterior. Pe locul II s-au 
clasat Eugen Murgoci și Con
stantin Achim („Farul I.T.A.U.") 
cu 100 p. penalizare, iar pe locul 
III, Victor Tutui și Grigore Doboș 
(„I.D.T.P.P.") cu 122 p. penalizare. 
O comportare meritorie au dove
dit și echipele asociațiilor sporti
ve de la Uzina „24 
D.S.A.P.C., Rafinăria 
I.P.I.P., întreprinderea „1 
cov și I.P.S.

La întrecerea turistică 
cegi, participanții, în majoritate 
tineri, s-au dovedit pasionați ai 
drumeției. Ei vor continua să se 
întreacă și în viitor pe potecile 
munților, bucurîndu-se de frumu
sețea acestui sport.

Adrian
Cristache

„In-

Ianuarie" 
Teleajen, 
Mai"-Bu-

din Bu-

A. CONSTANTIN



Sunday Telegraph

La Universitatea din Lisabona"

O nouă acțiune agresivă a S. II. 4.
împotriva R. D. Vietnam

A-

upta studenților 
spanioli și portu
ghezi pentru liber
tate și drepturi 
democratice a a- 
tras în ultima vre

me atenția opiniei 
publice internaționale.

Ziarul „SUNDAY TELE
GRAPH" publică o corespon
dență de la trimisul său spe
cial la Lisabona, Ronald Pay
ne, asupra ultimelor acțiuni 
revendicative ale studenților 
portughezi. Ziarul scrie prin
tre altele :

„Pe o tabelă obișnuită de 
afișaj, unde în mod normal te 
aștepți să găsești lista mem
brilor unei echipe de fotbal, 
este prinsă în ace o hîrtie 
care poartă două nume. Ele 
stnt precedate de o notiță la
conică : „Aceștia au fost ares
tați". Lucrurile se întîmplă la 
Universitatea din Lisabona. 
Arestările sînt numai un epi
sod în lupta îndelungată din
tre studenți și P.I.D.E. — po
liția secretă. La o primă ve
dere demonstrațiile studen
țești și contraacțiunile brutale 
ale poliției ar putea să apară 
drept neimportante. Ce con
tează dacă 30 sau 40 de oa
meni tineri sînt aruncați în 
închisoare ? Dar, dr. Salazar 
(primul ministru portughez — 
N. R.) și guvernul său consi
deră că agitația studențească 
are importanță. De aceea, el 
urmărește cu atenție pe stu
denți care sînt considerați

drept adversari ai regimului 
vechi de 40 de ani și condus 
perpetuu de primul ministru 
în vîrstă de 74 de ani.

De-a lungul anilor au fost 
reprimați alți oponenți ai re
gimului. Dar tinerii rebeli, 
poate din cauza tinereții lor, 
pot fi struniți cu mai multă 
greutate. întăriți de exemplul 
colegilor lor din Madrid, ei 
scriu manifeste și fac declara
ții pentru pace și libertate. 
Pentru a afla cîte ceva despre 
acești studenți și despre miș
carea lor am făcut o vizită la 
Universitatea din Lisabona. 
Lingă notița cu studenții ares
tați am găsit un băiat amabil. 
El îmi vorbește despre unul 
din cei arestați: „Nu a fost 
niciodată arestat pînă acum. 
Dar se aștepta la aceasta... 
Mulți dintre acești studenți au 
fost arestați și mai tîrziu eli
berați. Unii au fost bătuți și 
locuințele lor au fost perche
ziționate".

Ziarul arată în continuare 
că majoritatea studenților care 
au demonstrat la Universita
tea din Lisabona provin din 
rîndurile „clasei mijlocii", iar 
unii chiar a păturilor sus-pu- 
se. Aceasta — scrie „Sunday 
Telegraph" — deoarece uni
versitatea este un loc foarte 
scump și păturile sărace nu 
pot aspira să ajungă pînă aici, 
în continuare ziarul relevă că 
aproximativ 30 la sută dintre 
studenții Universității din Li
sabona se interesează activ de

problemele politice și discută 
problemele constituționale sau 
organizatorice.

„Printre aceștia — conchi
de ziarul britanic — predomi
nă intelectualii de stingă. Cind 
părăsesc universitatea, mulți 
studenți pleacă în exil în 
Franța sau Italia, pentru a nu 
fi trimiși să lupte în detașa
mentele coloniale din Mo- 
zambic sau Angola".

HANOI 15 (Agerpr 
genția de presă vîetr 
nunță că in după-am;^za zDe. 
de 15 martie, intre erele 14J30- 
16,00, avioane cu reacție apar- 
ținind Statelor Unite st auto
rităților sud-vietnarneze. au 
violat spațiul aerian al prrvm- 
ciilor Nghe An și Thanh Boa.

Alegerile municipale

din Franța

Jeune Afrique_____ *

Dezvoltarea
Am

învățămîntului
Mali

Săptămînalul JEUNE A- 
FRIQUE publică în ulti-
mul său număr, un ar- 

care cuprinde o serie de 
interesante despre pro-

ticol 
date 
gresele realizate de Republica 
Mali în domeniul învățămîn- 
tului.

„înainte de obținerea in
dependenței — arată Jeune 
Afrique — școlile primare nu 
cuprindeau decît 66 900 de e- 
levi, ceea ce reprezenta nu
mai 8 la sută din numărul 
total al copiilor de vîrstă șco
lară. Liceele erau frecventate 
de 3 757 de elevi, iar școlile 
pedagogice pregăteau numai 
90 de învățători pe an. " 
o moștenire pe care 
stat independent a 
s-o lichideze cît mai 
Din bugetul statului 
alocat anul acesta 16 
pentru nevoile învățămîntu- 
lui, într-un moment cînd și 
cerințele economiei sînt mari".

Revista relevă în continua
re că, dat fiind marea nevoie 
de cadre calificate, autorități
le maliene au organizat așa- 
numitele „școli funcționale* 
în care, paralel cu pregătirea 
teoretică, elevii primesc și o 
temeinică instruire practică. 
Numărul mare de ore consa-

Era 
tînărul 
hotărît 
repede, 
a fost 

la sută

erate lucrului manual și lec
țiilor practice, permit absol
venților ca la terminarea șco
lii să fie în măsură să intre 
direct în producție. Potrivit 
relatărilor lui Jeune Afrique. 
in toamna acestui an numărul 
școlilor funcționale care va 
fi dat în folosință se va ridica 
la 162. „Deschiderea de noi 
școli — scrie revista — im
plică, totodată, și sporirea nu
mărului de cadre didactice 
Această problemă și-a găsit 
rezolvarea prin crearea unei 
rețele de școli pedagogice, 
învățătorii sint pregătiți ac
tualmente in șapte centre re
gionale, unde 
de un an cursuri 
generală și 
Școala 
din 
tut 
de 
ani_ ____ _
de liceu". In încheiere, artico
lul din revista mai sus amin
tită relevă că invățămînîuî 
superior malian a fost și el 
orientat spre a face față ne
cesităților de cadre tehnice. 
In vederea realizării acestui 
obiectiv, au fost create cîteva 
institute specializate pe ra
muri.

urmează timp 
de cultură 
pedagogie, 
superioară 

un insti-

de 
normală 

Bamako este 
de grad universitar, un- 
absolvenții, după trei 

de studii, devin profesori

Rezultatele parțiale
ale alegerilor din Argentina

Demonstrație 
a tineretului

- DUPĂ PttMUl

vienez
or cl pavilionului R. P. Romîne la cea de a

I'.-a edipe a Tîrguhu international de la Tripoli
sau ygcueocâ
dsst crie 159

sa
3

Ț a Viena a avut loc o de-
/ j monstrație inițiată de 

organizația Tineretului 
liber din Austria. Demonstran
ții au parcurs străzile capita
lei Austriei purtînd pancarte 
cu lozinci care cereau pedepsi
rea criminalilor naziști di» 
timpul celui de-al doilea 
război mondial.

Participanții la demonstrație 
au difuzat manifeste cerind di
zolvarea imediată a tuturor 
organizațiilor ce promovează 
ideile neofascismului și mili
tarismului.

Demonstrații impotriia violențelor

b

U. R. S. S.

rasiale din Alabama (S. II. A.)

Sudan
a

decS 10

fac 
Fa

WASHINGTON. — Peste 550 
de negri au organizat hmi un 
marș spre Palatul Justiției din 
Selma. protestând împotriva 
ptedimlor care se pun în ca
lea înscrierii populației de cu
loare pe listele electorale. Șe
riful James Clark a oprit pe 
demonstranți, interricind mar- 
•■L

Pe de altă parte, guvernato
rul statului Alabama. George 
Wallace, după întrevederea pe 
care a avut-o cu președintele 
Johnsm, a încercat, intr-un in
terviu televizat, să justifice 
cran portarea brutală a polițiș
tilor cm Selma față de popu
lat-a de culoare. Totodată, el 
a pretms că negrii -trebuie să 
învețe mat iutii carte* și nu
mai cupă aceea să se prezinte 
pentru înscrierea pe listele de 
vetare.

In cursul zilelor de dumini
că și hmi pe întreg teritoriul

deStatelor Unite zeci de mii 
cetățeni americani s-au alătu
rat luptătorilor integraționiști. 
în fața Casei Albe, 15 mii de 
manifestanți au cerut președin
telui Johnson să întreprindă 
măsuri urgente pentru a pune 
capăt acțiunilor rasiștilor. 
Mari demonstrații și marșuri 
de protest au avut loc la Oran
geburg (Carolina de sud), la 
St. Augustine (Florida), în 
Chicago și Norfolk (Virginia), 
precum și în alte numeroase 
orașe din S.U.A. La Boston, 
aproximativ 25 000 de persoa
ne au organizat un miting al 
tăcerii în memoria reverendu
lui James Reeb, care a încetat 
din viață vineri, în urma unor 
răni grave provocate de patru 
rasiști în timpul unor inciden
te petrecute săptămîna trecută 
la Selma. Un miting asemănă
tor a avut loc la Birmingam 
(Alabama).

PARIS. — Profesorul Alexan
dru Dima de la Universitatea 
„Alexandru Ion Cuza" din Iași, 
care se află actualmente în 
Franța în cadrul programului de 
schimburi culturale romîno-fran- 
ceze, a ținut zilele trecute la Sor- 
bona și Școala de limbi orientale 
din Paris conferințele „Universa
litatea lui Eminescu" și „Influ
ența folclorului asupra literaturii 
romîne culte".

PEKIN. — O delegație gu
vernamentală a Republicii A- 
rabe Siria, condusă de Hassan 
Mariyud, ministru al afaceri
lor externe, a sosit la 15 mar
tie la Pekin, la invitația lui 
Cen I, vicepremier și ministru 
al afacerilor externe al R. P. 
Chineze.

a

(«nferinia ..mesei rotunde**
in problemele sudului

CAIRO. — In Republica Ara
bă Unită, a avut loc luni referen
dumul pentru alegerea președin
telui republicii. După cum s-a 
mai anunțat, la 20 ianuarie A- 
dunarea Națională a R.A.U.
desemnat in unanimitate pe pre
ședintele Gamal Abdel Nasser 
drept candidat. Gamal Abdel 
Nasser, actualul președinte al 
R.A.U., a fost ales pentru prima 
dată în această funcție în anul 
1956, iar a doua oară în 1958. 
Mandatul președintelui R.A.U. 
durează șase ani. La actualele 
alegeri au participat aproximativ 
7 milioane de alegători. Votul 
este secret.

conferință iau parte reprezen
tanții următoarelor partide poli
tice : Partidul Național Unionist, 
Partidul U.M.M.A., Partidul De
mocratic al Poporului, Frontul 
islamic, Partidul Comunist, Fron
tul profesional, Frontul Național 
Unit din sud și S.A.N.U,

Au fost invitați, de asemenea, 
observatori din Uganda, Kenya, 
Nigeria, R.A.U. și Ghana.

Lucrările conferinței sînt pro
gramate să ia sfîrșit la 25 martie.

BUENOS AIRES 15 (Ager- 
pres). In Argentina au avut 
loc duminică alegeri pentru 
reînnoirea unui număr de 99 
de mandate din cele 192 ale 
Camerei deputaților. După 
cum relatează agențiile occi
dentale de presă confruntarea 
electorală a prilejuit o luptă 
extrem de strînsă între parti
dul de guvernămînt Uniunea 
civică radicală a poporului 
(U.C.R.P.) și peroniști, repre- 
zentați în primul rînd de par
tidul Uniunea populară. Agen
ția U.P.I. transmite că numă
rarea voturilor în 35 681 de 
birouri de vot, din cele 46 616 
existente, a arătat că partidul 
guvernamental U.C.R.P., a în
trunit 2 253 033 de voturi, iar 
peroniștii au obținut 2 649 917 
voturi — dintre care 2 184 766 
au fost acordate principalului 
partid peronist — Uniunea 
populară. Un comunicat al 
Ministerului de Interne arată 
că partidul de guvernămînt și 
partide afiliate, au cîștigat a- 
legerile în șapte provincii, pe
roniștii în cinci provincii, iar 
conservatorii în trei. Din cele 
18 locuri în Camera deputați
lor, atribuite la Buenos Aires, 
partidul guvernamental a ob
ținut opt, peroniștii opt, de- 
mocrat-progresiștii unul și 
Partidul socialist argentinian 
— unul.

Potrivit agenției Associated 
Press, alegerile de duminică 
au arătat că atît peroniștii, cît 
și Partidul Uniunea civică ra
dicală a poporului au obținut, 
pe seama altor partide, un 
număr mai mare de voturi de
cît la alegerile care au avut 
loc în 1962 și 1963. Agenția 
consideră că, în urma alegeri-

-- —

lor a devenit evident faptul 
că peroniștii cu devenit a 
doua forță politică cin acea
stă țară. Cu toate acestea, da
torită actualului sistem elec
toral al reprezentării propor
ționale, se apreciază că gu
vernul condus de președintele 
Illia nu este amenințat. Par
tidul comunist, deși i se recu
noaște legalitatea, nu a putut 
prezenta candidați, întruc-l: 
nu i s-a acordat statutul de 
persoană juridică, Cormatiștii 
au chemat pe sprijinitorii lor 
să voteze in favoarea ccndi- 
daților peroniști.

a

PARIS — In amfiteatrul noii 
facultăți de medicină din Paris, în 
prezența ministrului sănătății, 
Raymond Marcellm, cît și a nu
meroși oameni de specialitate, au 
fost decernate premiile pentru 
filmele dentare și stomatologice 
prezentate în cadrul Zilelor inter
naționale ale filmului dentar, ce 
s-au desfășurat timp de patru zile 
la Paris. Printre filmele premiate 
se numără și filmul „Alveolo-pla- 
stia reconstructivă prin autotrans
plant de cartilagii costale", rea
lizat de prof. dr. Valerian Po
pescu, membru corespondent al 
Academiei R. P. Romîne, pre
ședintele Societății de stomato
logie din R. P. Romînă, și dr. 
Mihail Sturza.

“ampere
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Conferința extraordinară
de

15. — Corespondentul 
N. Plopeanu, trans-
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Agerpres, 
mite :

Conferința extraordinară a mi
niștrilor de externe arabi, care a 
avut loc duminică a aprobat cele 
patru recomandări făcute de re
prezentanții personali ai șefilor 
statelor arabe, în legătură cu 
măsurile ce urmează să fie luate 
în cazul când R. F. Germană va 
stabili relații diplomatice cu Iz- 
raelul. Miniștrii de externe au 
hotărît ruperea relațiilor diplo
matice cu R.F.G., dacă aceasta 
va stabili astfel de relații cu Iz- 
raelul. Conferința a hotărît, de 
asemenea, retragerea imediată a 
tuturor ambasadorilor arabi de 
la Bonn.

Intr-o altă rezoluție se < 
i țănle arabe sint solidare

arată
i cu 

poziția R_A.U. față de Germania 
ocridmfală, prectzindu-se că ele 
vor rupe relațiile economice cu 
RJ-'.G„ în cazul când aceasta va 
lua o poziție ostilă față de ori
care stat arab.

Comitetul politic al Ligii Arabe 
se va întruni în caz de nevoie 
cu participarea miniștrilor eco
nomiei pentru a hotărî ruperea 
relațiilor economice și aplicarea 
acestei măsuri.

După cum subliniază presa 
arabă, rezoluțiile Conferinței mi
niștrilor de externe au fost adop
tate în unanimitate. Tunisia, Li
bia și Marocul au formulat o se
rie de rezerve în unele probleme.

Intre 16 Șl 25 marte, la Cairo 
are loc cel de-al cincilea Congres 
arab al petrolului. La Congres 
participă aproape o mie de dele
gați din țările arabe și emiratele 
Qatar și Bahrein, precum și din 
alte 21 de țări, printre care Ro- 
rcinia, UJUS-S- S.UJL, Anglia, 
Venezuela. Japonia și altele. 
Și-au anunțat, de asemenea, par
ticiparea reprezentanții unor 
companii și societăți. După cum 
a declarat Aref Zaher, secretarul 
general al congresului, scopul 
convocării acestei întruniri este 
de a facilita un larg schimb de 
experiență între specialiștii din 
domeniul petrolului, de a întări 
colaborarea între țările arabe 
producătoare de petrol și alte 
țări specializate în extracția și 
industrializarea petrolului, pre
cum și de a sublinia importanța 
pe care o poate avea petrolul 
pentru dezvoltarea în viitor a ță
rilor arabe.
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TEHERAN 15 (Agerpres). — 
In capitala Iranului au în
ceput luni lucrările celei de-a 
13-a reuniuni anuale a Comi
tetului economic al C.E.N.T.O. 
(Organizația Tratatului Cen
tral, fostul Pact de la Bagdad), 
din care fac parte Turcia, Ira
nul, Pakistanul și Marea Bri- 
tanie. S.U.A. participă la lu
crări în calitate de observa
tor.

Comitetul economic va exa
mina anumite măsuri econo
mice comune luate de Turcia, 
Iran și Pakistan, printre care 
construirea 
comunicații 
tiere. Unii 
buie acestui 
nicații

unui sistem de 
feroviare și ru- 
observatori atri- 
sistem de comu- 

un caracter mai de
grabă militar decît economic.

LONDRA. — Ministrul de ex
terne al Ciprului, Spyros Kypria- 
nu, a părăsit duminică Londra, 
plecînd spre New York, pentru a 
participa la lucrările Consiliului 
de Securitate, care vor începe la 
17 martie, în problema prelungirii 
mandatului forțelor O.N.U. din 
insulă.

într-o declarație făcută pe aero
portul din Londra, Kyprianu a 
subliniat că întrevederile pe care 
le-a avut aici cu primul ministru 
britanic, Harold Wilson, și cu 
ministrul însărcinat cu relațiile cu 
Commonwealthul, Arthur Bottom- 
ley, „au avut un caracter politic 
și nu militar". în această ordine de 
idei, el a precizat că guvernul ci
priot își reafirmă poziția în pro
blema soluționării crizei cipriote 
și nu acceptă o împărțire a insu
lei.

PE SCURT
Nigeria

INCIDENTE INTRE PARTIZANII DIFERITELOR

LAGOS. — Duminică, în re
giunile din estul Nigeriei s-au 
produs o serie de incidente între 
partizanii diferitelor partide po
litice din această țară. După cum 
subliniază observatorii, aceste in
cidente fac să crească tensiunea 
politică din Nigeria, la numai 
cîteva zile înainte de alegerile 
organizate în vederea completării 
locurilor rămase vacante în parla
ment după ultima consultare ge
nerală din februarie.

Agenția V.P.I. anunță că în lo
calitatea Enugu, candidatul in
dependent C. O. Chiedozi? a fost 
atacat de un grup înarm:.t, poli
ția trebuind să intervină pentru 
a-l salva. Chiedozie a trimis ime
diat telegrame primului ministru, 
Abubakar Tafewa Balewa, cerîn- 
du-i acestuia să trimită trupe fe
derale în regiunea de vest a Ni-

POLITICE
geriei pentru a asigura desfășu
rarea normală a alegerilor.

Cele două partide politice prin
cipale care se înfruntă la aceste 
alegeri suplimentare, menite a 
completa cele 50 de locuri ră
mase vacante în parlament, sint 
U.P.G.A. (Marea Alianță Progre
sistă Unită), aflat în opoziție, și 
partidul de guvernămînt N.N.A. 
(Alianța națională nigeriana). 
Partidul V.P.G.A. a cerut spriji
nitorilor săi să boicoteze ultimele 
alegeri, fapt care a dus la anula
rea rezultatelor din regiunea de 
Est și Nord a Nigeriei. V.P.G.A. 
a acuzat partidul de guvernămînt 
că intenționează să falsifice re
zultatele acestor alegeri prin sis
temul electoral existent în vigoa
re, care favoriza candidații acestui 
partid.


