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și de stat a R. P. Romine
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agrotehnice superior

ACTIVA IN VIATA UZINEI
ocomotiva Die
sel electrică, 
autotrans forma
torul de 200 
MVA și multe 
alte produse au 
creat Uzinelor

„Electroputere'' din Craiova 
.un binemeritat prestigiu, 
atît în țară, cît și peste ho
tare. Pentru succesele obți
nute în anul 1964, uzinei ! 
s-a decernat Drapelul de 
întreprindere fruntașă pe 
ramură.

An de an, prin grija par
tidului și statului nostru de
mocrat-popular, Uzina „Elec
troputere" a lost înzestrată 
cu mașini și utilaje de înalt 
nivel tehnic. Mașinile noi 
cu care este utilată și va 
continua să iie înzestrată 
uzina sînt și vor fi minuite 
de oameni. De priceperea 
lor depinde realizarea, cu a- 
ceste mașini, a unor produse 
de calitatea cea mai bună.

Organizația UT.bî. din 
uzină a acumulat o bună 
experienjă în mobilizarea 
tinerilor pentru a realiza 
numai produse de calitate 
superioară, sprijinindu-i 
să-și ridice continuu calif:- 

A carea proiesionalâ, organi- 
zînd aefiuni educative in 
scopul întăririi disciplinei 
în producție a tineretului. 
Despre această experiență 
ne propunem să vorbim în 

. rîndurile care urmează.

pentru ca muncitorii,

însemnări privind

de la Uzinele

Craiova

(Agerpres)

GH. NEAGU

(Colinuare în pag. a IV-a) (Agerpres)

ambasado- 
la Buda-

activitatea

organizației U. T. M.

„Electroputere"

generali și

ore - învățătură,munca
bulevard

Dragă redacție,

să

Controlorul tehnic de calitate

jov, verifică un nou lot

inele ele rulmenți

(Continuare în pag. a lll-a)

peste apa 
construit și

noastră a fost să realizăm o 
producție echivalînd 4 937 de 
ore-muncă — dar prin price-

că în acei ani 
ca oameni, că

plina noastră, a tuturor, .can
titatea pieselor lucrate în a- 
ceastă. lună a fost egală ,cușco 

colec-

nu ore...

de la Uzina „Rulmentul" Bra

„prieteni" de ocazie, 
adevărați prieteni. Cei 
ne cunosc ne socotesc 

Numele noastre ?

1000 de tineri —
învață!

de- 
de 
de 
să 

multiplele probleme 
de procesul de pro-

Calitatea oricărui produs 
pinde direct și de gradul 
calificare al muncitorilor, 
priceperea cu care ei știu 
rezolve 
ridicate 
ducție.

Grija 

îndeosebi cei tineri, să aibă cu
noștințe profesionale temeini
ce, la nivelul cerut de tehnica 
actuală, e ilustrată și de fap
tul că, în momentul de față, în 
uzină își desfășoară activitatea 
26 de cursuri de ridicare a ca
lificării profesionale și 11 de 
specializare, la care participă 
peste 1 000 de tineri.

încă din perioada de organi
zare a cursurilor, împreună cu 
comitetul sindicatului, comite
tul U.TAf. pe uzină a întreprins 
o largă consultare a tinerilor 

MĂSURĂ
TINEREȚII

pentru a afla părerea lor despre 
ce ar trebui să cuprindă lecții
le, ce cunoștințe noi să le dea. 
Tinerii din majoritatea secțiilor 
au cerut ca în tematică să fie 
prevăzute mai multe ore de 
desen tehnic. Aceasta pentru 
că mulți dintre ei se descurcau 
mai greu în descifrarea desene
lor tehnice din care cauză .erau 
nevoiți să lucreze mai mult 
„după ochi", fapt ce se reflecta 
negativ în calitatea producției. 
La fabrica de aparataj, tinerii 

au solicitat lecții privind cu
noașterea funcțională și con
structivă a aparatelor pe care 
le lucrează, a materialelor și 
sculelor necesare construcției 
acestora. Conducerea uzinei a 
apreciat aceste propuneri și 
altele și le-a inclus în te
matica cursurilor. Pentru aceste 
cursuri. Comitetul U.T.M. a so
licitat ajutorul specialiștilor care 
cunosc bine mașinile, caracteris
ticile lor, modul de funcționare 
a acestora. Au fost traduse, de 
asemenea, materiale de specia
litate pe care tinerii le studia
ză cu toată atenția-

Articolul „Dumneavoastră- ce 
părere aveți publicat în zia
rul nostru a găsit un larg ecou 
în rîndul cititorilor, determi-*, 
nîndu-1 pe foarte mulți să ia 
parte — cu opinii deosebit de 
sugestive — Ia un colocviu cu 
privire la răspunderile tinerei 
generații, la formarea și educa
rea-la tineri a dragostei de 
muncă și învățătură, a spiritu
lui de disciplină, a purității 
sentimentelor de-prietenie, to
vărășie, dragoste. Numeroase 
și interesante opinii vin 
clarifice unele răspunderi ale 
organizațiilor U.T.M., ale 
Iilor, ale familiilor sau 
tivelor de muncă și învățătură
privind cultivarea la tineri a 
înaltelor trăsături ale moralei 
socialiste.

In cadrul acestei largi dez
bateri, pe care o vom continua 
în numerele noastre viitoare, 
publicăm azi rîndurile de față.

intens
la însămintări

Membri: comitetelor U.T.M. 
participă la cursuri, urmăresc 
frecvența tinerilor și, totodată, 
pe baza observațiilor persona
le, inițiază acțiuni care vin în 
sprijinul îmbogățirii cunoștin
țelor profesionale ale tinerilor. 
Pentru aprofundarea cunoștin
țelor despre structura și func
ționarea aparaturii produsă în 
secția aparataj, de-pildă, comi
tetul U.T.M. a organizat un 
concurs pe tema ,,Să cu
noaștem aparatul la care lu
crăm", care i-a stimulat pe ti
neri să studieze temeinic pro
blemele tehnice legate direct 
de perfecționarea meseriei lor.

O largă răspîndire a căpătat 
în uzină organizarea demons
trațiilor practice, a schimburi
lor de experiență. Utilitatea lor 
se poate vedea, de pildă, din 
următorul exemplu. La propu
nerea organizației U.T.M. de Ia 
bobinaj, comitetul sindicatului 
a solicitat maistrului Tudor 
Pădeanu să organizeze un 
schimb de experiență. Doi mun
citori, Nicolae Marin și Maria 
Dănăriciu, au executat două 
bobine. Amîndouă au primit ca
lificativul „foarte bine". Cele 
două bobine au devenit mostre 
și fiecare tînăr a fost invitat 
să le cerceteze cu atenție. Și, 
firește, tinerii s-au interesat 
cum au fost executate. Ca să 
le dea răspuns concret, condu
cerea secției a stabilit ca cel 
doi tineri muncitori să treacă 
pe la fiecare tînăr în parte și

S-ar putea crede, din cele 
ce spunerii mai jos că, în loc 
să5 transcriem părerile nostre 
despre Puiu Bădescu, Mihai și 
Marian Stancu sau despre 
prietenii lor, ne-am apucat să 
scriem despre noi. Dar, scriind 
despre noi, ne spunem, de fapt, 
părerile noastre despre mun
că, despre viață, despre prie
tenie, despre idealurile pe care 
trebuie să și le formeze un 
tînăr.

Ca și „eroii" articolului a- 
mintit și noi sîntem prieteni, 
nu 
ci 
ce
ca și frați.
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• Grupa U.T.M. din bri
gada de tractoare

• La școala practicii
• Poșta redacției

• CONSTANT 
tivde agricole c< 
regiunea Dobrogc< 
acesta cu plante tem 
dicinale o supnfaț 
10 000 ha mai mare 
trecut, creșteri import 
gistrindu-se îndeosebi, la floarea 
soarelui, inul pentru ulei și sfe
cla de zahăr.

Pînă acum s-a terminat insă- . 
mînțatul inului pentru ulei si I 
fuior, al sfeclei de zahăr și se îu- ! 
crează intens la însămînțatul fio- . 
rii soarelui. în multe cooperative I 
agricole de producție, printre 
care cele din comunele Valea 
Nucarilor, Agighiol, Almălău a- 
ceastă lucrare a fost terminată pe 
întreaga suprafață planificată. 
Concomitent se pregătesc terenu
rile și -^ămînță "lie'C'esără p&fitru"' 
însămînțarea celorlalte culturi 
tehnice.

Damian Butnaru, Petre Ghe
orghe, Nicolae Șerpoiu, Nico- 
lae Predincea. Toți patru sîn- 
tem strungari în secția scule- 
rie a Uzinelor „Grivița roșie". 
Ne-am cunoscut pe băncile 
școlii profesionale. Mai pă
stram pe atunci multe din nai
vitățile copilăriei; zarva de 
pe stradă își mai găsea multe 
ecouri în inima noastră. Deo
dată, însă, aceste ecouri s-au 
îndepărtat, fiindcă pe nesim
țite ne îndrăgostisem de 
strung. Eram elevi ai școlii 
profesionale a uzinei și făceam 
practică chiar în secția unde 
muncim azi. Ne-au atras mai 
mult, incomparabil mai mult, 
mecanismele, mașinile. Acum

In orele bune de lucru, pe 
solele care s-au zvîntat mai 
repede, mecanizatorii din 
brigada condusă de Dimcea 
Cristache, de la gospodăria 
agricolă de stat din comuna 
,,loan Roată", regiunea Bucu
rești, însămîntează floarea- 
soarelui cp. noile semănători, 

SPC'6
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îmi dau seama 
ne-am format 
în locul copiilor, care fuse
sem, ieșeam pe porțile școlii 
patru muncitori... Iar acum-^ 
trei ani (cam atunci cînd cei
lalți trei „prieteni" citați în 
articol părăseau școala), noi 
am început lucrul în uzină, 
ca muncitori calificați.

Interesant, mi-am zis. Ce-au 
făcut cei trei prieteni — Puiu, 
Mihai, Marian — și ce-am fă
cut noi în acești ani? Poate 
o comparație le-ar da,cel mai 
mult de gîndit.

Noi ne-am apucat de mun
că. încă din primul an am fost 
lăudafi pentru disciplină, pen
tru pasiunea de a cunoaște

Jo: dimineața a părăsit Ca
pitala îndreptîndu-se spre Bu
dapesta delegația de partid și 
de stat a R. P. Romine care la 
invitația C.C. al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, a 
Consiliului Prezidențial al 
R. P. Ungare și a guvernului 
revoluționar muncitoresc-ță- 
rănesc ungar va participa la 
sărbătorirea celei de a XX-a 
aniversări a eliberării Unga- 

. riei de sub jugul fascist.
Din delegație fac parte to

varășii Emil Bodnaraș, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, con
ducătorul delegației. Teodor 
Haș, prim-secretar al Comite
tului regional Crișana al 
P.M.R., general-locotenent în 
rezervă Ilie Antonescu și Mi
hail Roșianu, membru al C.C. 
al P.M.R., ambasadorul R. P. 
Romîne la Budapesta.

Pe aeroportul Băneasă, mem
brii delegației au foșt conduși 
de tovarășii Alexandru Dră- 
ghici, Paul Niculescu-Mizil, 
Avram Bunaciu, Gogu Radu
lescu, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, de 
membri ai C.C. al P.M.R. și ai 
guvernului.

Au fost de față Jozsef Vince, 
ambasadorul R. P. Ungare la 
București, și membri ai amba
sadei.

La Gura-Vau, 
Trotușului, s-a 
dat recent în funcțiune un nou 
pod din beton armat care face 
legătura traficului de autove- 
chicule și pasageri cu orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Noi poduri din beton armat

cit • mai bine tainele - meseriei. 
Ținem și azi minte, și nu le 
vom uita niciodată, primele 

.aprecieri pe care ni.le-a făcut perea, prin pasiunea șidisci- 
meșterul Iahcu Grigorescu, 
care a spus odată despre noi 
că avem o comportare excep
țională. Astfel în cei trei ani 6 354 de ore. In februarie am 
am ajuns muncitori de frunte 
ai „secției,.ne-am format între . 
tovarășii noștri un prestigiu, 
sîntem înconjurați cu drago
ste. Iar satisfacțiile sînt foarte uzinei, iar 
mari. O să dau un singur 
exemplu. în. partida din . care 
facem cu toții parte (alcătuită 
din 31 de muncitori), partidă 
mereu evidențiată, . se -obțin 
lună- de lună 'succ’ese în muncă.' 
In‘ianuarie, de, pildă-sarcina

i, '» • ’i

In aceeași zi. delegația a so
sit la Budapesta. Pe aero
portul Ferihegy a fost întim- 
pinată de Jeno Fock, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P. M. S. U„ vicepreședinte al 
guvernului revoluționar mun
citoresc țărănesc ungar, Ist
van Szurdi. secretar al 
C.C. al P.M.S.U.. Pal Lo- 
sonezi, ministrul agriculturii, 
Janos Tausz, ministrul comer
țului interior, Rezso Trautman,, 
ministrul construcțiilor, de 
membri ai C.C. al P.M.S.U.,, ai 
conducerii Ministerului Aface
rilor Externe, de 
ofițeri superiori.

A fost de față 
rul R. P. Romine 
pesta, care face parte din de
legație.

Pe aeropoi't a fost aliniată 
o companie de onoare. Au fost 
intonate imnurile de stat ale 
R. P. Romine și R. P. Ungare, 
după care tovarășul Emil 
Bodparaș a trecut în reviștă 
compania de onoare.

In întîmpinarea delegației 
au venit numeroși oameni ai 
muncii din capitala Ungariei 
purtînd stegulețe cu culorile 
naționale ale R. P. Romîne și 
R. P. Ungare. Un grup de pio
nieri au oferit flori membrilor 
delegației.din beton
s-au mai construit și refăcut 
în ultimii patru ani la. Adju- 
dul-Vechi, peste Șiret, la, Tu- 
pilați, peste apa Moldovei, la 
Tescani, raionul Moinești, pes
te Tazlău, și. în alte localități 
din regiune.

realizat mai mult cu 1 900 de 
ore, iar în. martie (pînă la 30 
ale lunii) cu 1405 ore mai 
mult. Timp în care am dat 

uzina ă dat țării, 
aparatură chimică complicată, 
utilaje de înalță tehnicitate.

NICOLAE PREDINCEA 
strungar. Uzinele „Grivița 

roșie"



Sti I
în urm* cu aproape un secol, 

o corabie britanică făcea o călăto
rie de lungă durată pe întinsul mă
rilor $i oceanelor. Echipajul ei a- 
vea o misiune aparte, care puted 
sâ pară, dacă nu ciudată, cel pu
țin ieșită din comun, in acele vre
muri ci nd încă nu fusese explorat 
nici măcar întregul uscat- Cei de 
pe bordul corăbiei N. S. Chal
lenger* scormoneau adîncurîle a- 
pelor pentru a îmbogăți patrimo
niul oceanografie cu noi descope- 
r.ri. După trei aai ți jumătate de 
peregrinări, cercetătorii se întor
ceau cu ua bogat material științi
fic. precum si cu niște „curiozi
tăți* dragate «ie pe fundul Paci- 
ficuhiL Erau nisle obiecte ciudate 
cere senâksu cw cartofii copți în 
cenușă, cu coaja înnegrită. Supuși 
■nliRi ctiak?. ..cartofii* ocea
nic! si-au dezvăluit strqjptura: 
^Mangan — UMft anagan. fier, cu
pru. cobalt 9» nichel

Exiști și ușor i» oceane — o 
caut/icre kbtbas-i- 5 milioane de 
!oae, diluat insă in imensa canti
tate de aoă din aceste gigantice 
bazine namraie. Cu peste patru 
cecen. in urai. < taatsh»! german 
eritz Haber se stricta»* să găseas- 
ă un zuiloc eficace de a extrage 
in apa de care acest aur. Efor- 
anl* sale ne an fost insă incu-

data aceasta — practic, căci, în 
cursul cercetărilor întreprinse în 
anul geofizic internațional — care 
au relevat noi și concludente date 
despre bogățiile minerale din ape
le mărilor și oceanelor — s-a in
sistat asupra marii rentabilități e- 
conomice pe care ar oferi-o o 
eventuală recoltă pe scară largă 
a acestor cartofi. S-a apreciat că, 
cstiel, ar putea fi valorificată o 
cantitate de mangan — asociat cu 
diverse alte metale — de 1 000— 
1 500 miliarde tone. Și, lucru foar
te important: enorma masă mine
rală ar fi practic inepuizabilă, în- 
trucît ea ar crește cu ritmul de 
10 miliarde de tone pe an. 
într-adevăr, nodulii se formează 
necontenit printr-o depunere pro
gresivă a precipitatelor metalice 
in jurul unor minuscule fragmente 
de rocă dură. Un proces complex, 
care poate fi asemănat cu felul în 
care se formează perlele.

Oamenii de știință au mers mai 
departe. Ei au imaginat chiar și 
aparatura necesară extragerii u- 
nor asemenea metale importante 
pentru industrie. Au fost astfel 
concepute imense drage hidraulice 
prin care nodulii cuprinzînd man
gan sau ..fosforiții" (avînd o corn- 
poziție asemănătoare celor folo
siți ca îngrășăminte în agricultu-

ră) sa fie aspirați la suprafață. 
Ele s-ar mișca, cu ajutorul unor 
motoare proprii, ar culege nodulii 
de la adîncimi de pină la 3 km 
și i-ar depune în vase de trans
port. Functionarea lor ar fi urmă
rită printr-un sistem de televizi
une submarină în circuit închis. 
Și, lucru foarte important: întrea
ga operație ar costa cu 50 la sută 
mai puțin decît ar reveni exploa
tarea unor asemenea bogății pe 
uscat...

Cercetătorii au evidențiat și alte 
bogății submarine sau suboyeani- 
ce, prezentînd același deosebit in- 

. teres economic..
Pe platoul continental din largul 

• coastei de sud-est a Africii, la o 
mică adîncime, au fost descoperite 
diamante. Pentru valorificarea lor 
a și fost creată, o stație pilot. Și 
rezultatele obținute au fost de-a 
dreptul spectaculare: s-au obținut 
5 carate de diamant pe tona de 
material extras. Aceasta în timp 
ce zăcămintele diamantifere teres
tre nu au decît un randament de 
un carat. Experții apreciază zona 
diamantiferă subacvatică drept cea 
mai bogată din lume.

Rocile și nisipurile submarine 
constituie adevărate mine neex
ploatate. în Japonia, în apropiere 
de Tokio, se pompează la supra-

față zeci de mii de tone de nisi> 
feruginos anual —ale; cărui .re
zerve sînt. apreciate la fceci denii-’ 
lioane de tone — care este apoi 
transformat în metal. în largtil Ma
laieziei, Tailandei și Indoneziei se 
draghează minereu de staniu. Și 
lista nisipurilor metalifere s-ar pu
tea prelungi nedefinit: nisipuri cu 
titan, (lîngă coastele Indiei, Cey- 
lon-ului, Japoniei, Australiei, 
S.U.A.), nisipuri cuprinzînd fier și 
crom (în apele de lîngă Brazilia* 
și'India), nisipuri carbonifere — 
lîngă Terra Nova. Alte roci sub
acvatice reprezintă o sursă ine
puizabilă de ciment.

în ciuda intenselor cercetări e- 
■fectuate, cunoașterea bogățiilor 
de pe plalourile continentale sau 
fundul adine al mărilor și oceane
lor este încă foarte limitată. Căci 
numai 3 la sută din aceste imense 
suprafețe au fost explorate pînă 
în prezent. Fapt care a determinat 
pe oceanografi să facă aprecierea 
că se cunosc mai multe date des
pre suprafața lunii, decît despre 
aceste teritorii. Nu încape însă în
doială tă în viitorul apropiat nece
sitățile practice legate de dez
voltarea industriei vor da un avînt 
însemnat cercetărilor oceanogra

s
Dr. A. SERGHIE

roblema rolului bi-

astro.i

CERCETĂRI

in or- 
acestor

zilnic
afară de radiu 
pătrund 
omului

K-40 și

combinație în structu- 
acidului adenozintriiosfo-

naturali 
ga

Avind la dispoziție aparate ultramoderne, cercetat o 
de cercetări biologice „Troian Săvulescu' deșii 
tivitate pentru rezolvarea unor importante pro 

ridică studiul naturii vii

șlnn- 
ță. S-a studiat în 

mod amănunțit acțiunea biolo
gică a diferiților factori radio
activi din mediu! extern și 
s-au demonstrat mecanismele 
modificărilor survenite 
ganism sub influenta 
factori.

izotopii radioactivi
K 40, C 14, Ra 226 Rath se 
sesc în mod constant în orga
nismele vegetale și animale. 
Corpul unui om adult confine 
(după prol. Meinord și colabo
ratorii) în medie 2, 5, 10 la pu
terea —10 C radiu și primește 
prin alimentafie 
10—10 C. în 
radiothoriu 
organismul 
radioactivi 
rafia alimentară 
omul primește pină 
8 000 dezintegrări pe 
potasiu radioactiv si 
tiv 6 000 dezintegrări pe minut 
de carbon. Corpul omului con
ține asemenea cantități de po
tasiu (140 g) și carbon (12 600 
g), care determină producerea 
pentru fiecare din acești izo
topi cite 278 000 și 190 000 
dezintegrări pe minut.

Care. eșt'e rolul acestor dez
integrări radioactive în orga
nism ? Datele experimentale 
existente erau pină de curînd 
contradictorii. După unele ipo
teze sovietice expuse de prof. 
A. A. Drobkov, elementele ra
dioactive naturale ar fi nece
sare proceselor normale me
tabolice, pentru o dezvoltare 
normală a organismelor.

O contribuție în lămurirea 
problemei par să ofere expe
riențele efectuate recent în la
boratorul de radiafii „Lawren
ce^ 
nia.
mis 
Ch. 
mai 
mitor doze de radiații ionizan
te asupra organismelor vii, dar 
si să elaboreze o nouă ipoteză 
asupra originii vieții pe pă- 
mînt.

Se știe că, cu multe miliar
de de ani în urmă, nu exista 
viață pe Pămînt- Învelișul ga- 
zos al planetei noastre — așa 
numita „atmosferă primară" — 
ar fi fost alcătuită după păre
rea unor oameni de știință din- 
tr-un amestec de gaze, cuprin
zînd mai ales metan, amoniac, 
hidrogen și vapori de apă. Pe 
supraiafa Pămîntului ar fi exi
stat în acea perioadă — după 
ipoteza Iui Meinord — o mare

0,15, 
și 

zilnic în 
izotopii 

C-14. Cu 
cotidiană, 
la 6 000— 
minut de 

aproxima

al Univerșitcițji ,djși, Cali for- 
Aceste experiențe au per- 
savantului american prof- 

Meinord să afirme nu nu- 
acțiunea favorabilă a anu-

cantitate de elemente radioac- 
tive care, de-a lungul timpu
rilor, au dispărut.

Rolul acestor elemente în a- 
pariția primelor forme organi
ce a fost demonstrat printr-o 
experiență remarcabilă. Un a- 
mestec de gaze alcătuit după 
„rețeta" compoziției din „at
mosfera primară" a fost expus 
timp de cîteva ore (cu ajuto
rul unui accelerator lineari 
unui bombardament de elec
troni accelerați pină la viteze 
apropiate de cea a luminii 
Analiza spectrală a demonstrat 
apoi că în amestecul gazos su
pus acestui „tratament" s-au 
format, în afară de unele com
binații organice, ca acizi grași, 
oxiacizi, aminoacizi și urme in
fime de adenină.

Dintre aceste substanțe, 
importantă excepțională o 
prezintă aminoacizii și adeni- 
na. Intr-adevăr, aminoacizii. 
considerați adevărate „cără
mizi ale naturii vii’, exista în 
toate ființele vii în stare libe
ră sau în combinații variate, 
intrînd în structura proteinelor 
tisulare, hormonilor, enzime- 
lor, alcaloizilor, antibioticelor 
etc.

Dar adenina ? Rolul ei este 
mai pufin cunoscut, dar nu 
mai pufin important. Substanța 
din clasa purinelor, prezentă in 
diferite țesuturi animale și ve
getale, adenina intră sub formă 
de 
ra 
ric (ATP) și a acizilor nucle
ici. ATP-ul participă la toate 
procesele de sinteză și trans
formare a energiei caracteristi
ce vieții din celule, iar rolul 
acizilor nucleici în transmite
rea „informației ereditare" este 
îndeobște cunoscut-

Cercetările prof. Meinord și 
ale colaboratorilor săi indică 
deci posibilitatea formării 
nor substanțe organice esenția
le în atmosfera primară a pă
mîntului sub influența radiații
lor.

Pe de altă parte, experiențele 
acestea lasă să se întrevadă 
rolul pe care l-ar juca radio
activitatea naturală a organis
mului în sinteza unor substan
țe organice deosebit de impor
tante pentru activitatea vitală. 
în acest sens, studiile experi
mentale sînt în plină desfășu
rare.

Interesul teoretic al proble
mei se îmbină astfel cu unul 
practic, prof. Meinord reliefînd 
posibilitatea influențării anumi
tor procese metabolice în 
ganism prin doze „subtile1* 
radiații ionizante la nivel 
leculâr, în scop terapeutic.

u-

or- 
de 

mo-

Dr. E. R

r-8r--.

ROMINESTI Televiziunea în culori

Ureche electronica
la. Institutul elec

trotehnic de comuni
cații din Leningrad 
a fost construit un a- 
parat denumit „ure
che electronică".

In mai puțin de un

acesta poate a- 
tonalitatea su

minut 
precia 
netului unei chitare, 
în timp ce un grup 
de experți compe- 
tenți are nevoie pen
tru același examen de

câteva ore. Comparîn- 
clu-se aprecierile apa
ratului cu cele ale ex- 
perților s-a constatat 
că ele coincid întru 
totul.

Sînt numai cițiva ani de cind telev 
ziupea in alb negru a intrat in viața no, 
stră cotidiană, și astăzi se t
deosebită insistență televiziunea ir. cu. y

Aceasta este o evoluție absolut ton.: 
legată de marile progrese aăe tehnicii e>e 
tronice făcute in special in uitmu aai L 
tre televiziunea in alb negru și televiziun- 
in culori există o mult mai mare deos. 
bire ca între filmul in alb neqru și c 
color.

Care este stadiul actual al cercetărilor 
iu domeniul televiziunii in culori ?

Din punct de vedere tehnic, la oia ac
tuală în lume sg înfruntă in principal trei 
sisteme de televiziune in culori. Acestea 
sint sistemul american denumit N.T.S.C. 
sistemul francez denumit S.E.C.A.M., :: sis
temul german denumit P.A.L.

Sistemul N.T.S.C. este cel mai vechi sis
temul S.E.C.A.M. este mai nou, iar s ste
rnul P.A.L. este o combinație a primelor 
două sisteme.

Sistemul N.T.S.C. este astăzi utii’.r ’ -■ 
scară comercială in S.U.A. și in Japonia.

Toate aceste trei sisteme permit o așa- 
zisă „dublă compatibilitate".

Această „dublă compatibilitate' este o 
condiție tehnică extrem de importanta și 
în același timp destul de grea, care tre
buie, pe de o parte, să permită recepționa
rea unei emisiuni în culori pe televizoare 
lucrînd numai în alb 
cîndu-se în alb negru 
altă parte să permită 
emisiuni în alb negru 
negru) pe un televizor color. Precizăm in 
același timp faptul că prin îndeplinirea a- 
cestei condiții pe un televizor în alb ne
gru se vor putea -recepționa emisiunile u-

lU

l CW

* Boa
38

vei

ce

n^hiiar de
i.tîac

șase

negru (recepția fâ- 
desigur), iar pe de 
recepționarea unei 
(desigur tot in alb

foită pe ecranul televizorului color ima
ginea in culori.

Moăui ae transmitere ai informației de 
c^oarsantă deosebește intre ele cele trei 
nitfr de televiziune amintite.

Pe linia cercetărilor care se fac astăzi 
asupra televiziunii în culori, in toată lu
mea. și la noi in țară, in cadrul Institutu
lui politehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dej" 
din București, la catedra de Electronică 
apiicată, condusă de prof. Alexandru Spă
tarii, s-au început încă din anul 1963 cer
cetări asupra acestei pasionante probleme 
tehnice.

teatru aceste cercetări a fost creat un 
laborator de televiziune în culori în ca
drul căruia s-a realizat un echipament 
experimental de transmitere a televiziunii 
in culori.

Primele experimentări de transmitere a 
televiziunii în culori s-au făcut cu prile
jul deschiderii Expoziției realizărilor eco
nomiei naționale a R.P.R. din anul 1964. 
Cu acest prilej din laboratorul Institutu
lui nostru s-au transmis bare colorate 
care au fost recepționate în incinta expo
ziției pe o serie de televizoare, atît co
lor. cit si alb negru, făcindu-se în acest 

verificarea eSa zîșei „duble compati
bilități".

Pentru transmiterea acestor bare colo
rate s-au proiectat și construit la Institu
tul politehnic, cu mijloace proprii, un e- 
mițător de culoare cu o putere de circa 
0.4 kW, lucrînd în canalul 12, generatorul 
de subpurtător, modulatorii de culoare, 
amplificatorii distribuitori, cît și multe 
alte părți caracteristice unei instalații de 
televiziune în culori

In etapa respectivă nu s-au transmis

decît bare colorate deoarece în ’ cadrul 
cercetărilor făcute pînă în prezent s-a 
urmărit în special studiul sistemelor de 
transmitere a semnalelor color și nu trans
miterea propriu-zisă de imagini color. Din 
punct de vedere tehnic, compararea ca>” 
litătii diferitelor sisteme de transmitere a 
televiziunii în culori se face întotdeauna 
cu ajutorul acestor bare colorate, barele 
colorate în televiziunea în culori fiind 
oarecum similare tăbliței de control — 
mirei — din televiziunea în alb negru 
Aceste bare colorate s-au produs 1 pe 
cale electronică, permifînd vizionarea pe 
ecranul televizoarelor color a 42 nuanțe 
de culoare, pornind de la roșu pînă la al
bastru.

La ora actuală, în cadrul aceluiași colec
tiv de la Institutul politehnic continuă cer
cetările asupra sistemelor de televiziune 
în culori și sperăm că, pe lîngă aceste 
cercetări făcute asupra sistemelor de te
leviziune în culori, într-un viitor cit mai 
apropiat să avem satisfacția de a putea 
face emisiuni exprimentale chiar de ima
gini în culori.

La începutul lunii aprilie a acestui an 
are, loc la Vjena o. conferință internațio
nală pentru alegerea unui sistem general 
și comun de televiziune în culori pentru 
întreaga Europă. De hotărîrile care se 
vor lua la această, conferință depinde în 
foarte mare măsură trecerea televiziunii 
în culori de la stadiul de cercetare, la 

tstadiul de exploatare, care să pună la 
îndemîna publicului această mare cuce

rire a tehnicii actuale.
Conf. ing. LUNCESCU 

NICOLAE
de la Institutul Politehnic București

Știți cită otravă conține o țigară 1
Cercetări 

cisupra

„oboselii"

Noua mașină electronică sovietică de calcul universal „Razdan-2" se caracterizează prin 
mici gabarite. Viteza medie de calcul a mașinii cu memoria operativă este de circa 5 000 
de operațiuni pe secundă. Această mașină poate fi folosită în orice birou de constructori, în 
centrele de calcul și în institutele de cercetări pentru rezolvarea unui larg cerc de proble

me matematice Foto : TASS

In localitatea Herzberg,, raionul 
Neuruppin (R.D.G.), a fost con
struită prima casă experimen
tală din R.D.G. clin gaz-beton. 
Este vorba despre o casă cu etaj 
și 18 apartamente. Elementele 
ele construcție din acest mate-

Casă din gaz-beton
rial, pentru pereții exteriori, sînt 
executați la o întreprindere expe
rimentală din Bernburg. Materia
lul este mai ușor decît apa. Da
torită porozității sale, el este un 
foarte bun izolator termic. El 
poate fi prelucrat ca și lemnul.

Materia primă care stă la baza 
acestui material promițător este : 
nisipul măcinat, cimentul, vând 
ars și „pasta de aluminiu". Prima 
întreprindere de elemente de 
construcție din gaz-beton din 
R.D.G. a fost construită la Par
chim.

— Fumați ?
Pachetul că este intuit, ispi

titor -— yi automat, fără ta— ezi
tați, ați luat o țigară, ați tcutu- 
rat-o... Stop! Nu continuați! 
Mulțumiți politizat, fi inapo- 
iati-o.

Desigur, că dacă ci t-ar oferi o 
linguriță cu stricrună, ati re.pm- 
ge-o indignat! Aturu ;, pentru ce 
acceptați această tizazrtă ? Este 
doar tot atît de periculoasă, nu
mai că acțiunea ei nu este ime
diată, ci de durată.

Sînt sigur că pe buzele dum
neavoastră a înflorit, in acest mo
ment, un zimbet nebicrezâtor. 
„Exagerări'. Să cercetăm, tn mod 
științific, temeiurile acestor afir
mații.

Cind Columb a descins în A- 
merica, a descoperit, pe lingă 
multe alte lucruri interesante, și 
fumatul. In diplomat francez a 
acut, mai tirziu. ideea nefericită 
de a importa plante de tutun în 
Franța, de unde s-a împrăștiat în 
întreaga lume. Totuși, utilizarea 
tutunului a fost multă creme limi
tată. Acum vreo 45 de ani, însă, 
odată cu venirea Ja modă" a ți
garetelor, utilizarea lor a cunoscut 
o creștere considerabilă. Și iată 
că. odată cu intensificarea folo
sirii tutunului, au început să de
vină mult mai frecvente o sea
mă de boli. Cu cit se fuma mai 
mult, cu atît mai mulți oameni se 
îmbolnăveau de aceste maladii.

Cercetătorii au început atunci

Pe baza acestor date. SE POATE 
AFIRMA ASTĂZI CI CERTI
TUDINE CĂ PROBABILITA
TEA DE A ATINGE O \TRSTĂ 
ÎNAINTATĂ ESTE CC MULT 
MAI REDUSĂ LA FUMĂTORI 
DEC1T La NEFUMĂTOR1.

Dar si mirăm, puțin, ia amă
nunte. Dacă luări ua țrorumbei a 
ii atingeți ciocul cu o solurie de 
nicotină, in citeca minute pasărea 
ca muri. Xicotna este unui din 
cele mai puternice și mai pericu
loase toxice. Or, frunzele plantei 
de tutun conțin, știti bine, multă 
nicotină. Din punct de vedere 
chimic, este vorba de un alca- 
loid, care se formează in unele 
plante, conține azot fi reacționea
ză bazic. Una pină la două pică
turi de nicotină lichidă, pură, sint 
suficiente pentru a ucide un om 
adult. Ecident. insă, tutunul nu 
este format din nicotină pură: 
după sorturile de plantă, el con
ține intre 0,5 pină la 4^*’s ni
cotină. O asemenea proporție nu 
poate niciodată să omoare un om, 
clar poate provoca simptome 
foarte neplăcute. Cind un tînăr, 
care are organismul mai sensi
bil, fumează prima să țigară, el 
prezintă adesea transpirații, vărsă
turi, diaree și palpitații: acestea 
nu sînt altceva decît simptomele 
intoxicației cu nicotină.

Cu timpul, organismul „se m-. 
bișnuieșle" ț* cu alte cuvinte nu 
.mai reacționează imediat la otra
vă. Se produce astfel intoxicația 
cronică cu nicotină. Este o into-

xscarie perfidă, pe cere nu o ob
servi imediat. Unii suferă mai cu 
seamă de aaumtte turburări, alții 
de altele, am incit foarte puțini 
atribuie aceste necazuri fumatu
lui. De pildă, nicotma poate pro
coca mflamația mucoasei tubului 
iastiv : gartrite, entente, colite, 
care se manitertă prin dureri, lip
sa poftei de min&ue p tulburări 
ale digestiei. .Alții dorm prost, de
vin nervoși și irascibili. Cei mai 
mulți au turburări ale activității 
inimii. Explicația este că nicotină 
provoacă contractarea caselor de 
singe; inima are astfel mai mult 
de lucru, se poate îmbolnăvi u- 
șor. Mulți dintre fumători suferă, 
de asemenea, de greutate in mers. 
Datorită proastei circulații a sin- 
gelui în picioare, ei resimt in 
pulpe, uneori, dureri crincene.

Nicotină nu este însă singurul 
neajuns al tutunului. O dată cu 
fumul țigării, în plămîn se intro
duce, pe lîngă nicotină, și gu
dronul de tutun. Gudronul se for
mează prin arderea întregii ți
garete (hîrtie plus tutun), care 
se petrec cam la 800'C. S-a cal
culat că prin arderea unui kilo
gram de tutun (adică aproximativ 
1000 de țigarete), se formează 
cam 70 de grame de gudroane. UN 
FUMĂTOR CARE CONSUMĂ 
ZILNIC 10 TIGARETE, INSPL 
RĂ IN 30 DE ANI VREO 5 KI
LOGRAME DE GUDROANE1

Cercetările științifice au arătat 
foarte limpede că gădroănele re-' 
prezintă o cauză importantă a 
cancerului pulmonar. Studiile 
statistice au arătat, de ase

menea, că frecvența cancerului 
pulmonar printre fumători este 
de 10—30 de ori mai mare decît 
in rândurile nefumătorilor. Aces
te date nu mai sint azi doar sim
ple presupuneri: organisme știin
țifice cu prestigiu arată clar că 
fumatul trebuie incriminat ca 
una din cauzele principale ale 
celor mai grave boli ale organe
lor respiratorii.

In afară de aceasta, trebuie 
menționată și acțiunea fumului de 
tutun asupra faringelui, laringelui 
și traheei. Cei care fumează mult 
au vocea răgușită, spartă, cu o 
tuse cronică datorită bronșitei 
provocate de tutun.

Și neplăcerile fumatului nu se 
termină aici. Fumătorii pa
sionați sînt considerați azi de 
oamenii de știință ca niște 
intoxicați cronici cu oxid de 
carbon. Oxidul de carbon este 
un gaz toxic, care ia naștere în 
urma arderii incomplete și care se 
unește cu hemoglobina din sin
ge, nemaipermițînd combinarea a- 
cesteia cu oxigenul. De aceea, se 
poate spune că organismul aces
tora este pe jumătate asfixiat, 
că țesuturile sale nu primesc toa
tă cantitatea de oxigen de care ar 
trebui să se bucure.

Multe necazuri, puține bucu
rii... Și, cu toate acestea, oamenii 
mai fumează.

Dr. I. PETRESCU
cercetător principal 

Institutul de Igienă și Protecția 
Muncii

materialelor
Realizările prof. Leszek Fi- 

lipczynski în cercetările sale 
asupra „oboselii" materialelor 
au fost distinse cu premiul 
Facultății de științe tehnice al 
Academiei polone de științe.

„Oboseala" materialelor este 
fenomenul care provoacă cea 
mai mare parte a avariilor di
feritelor instalații mecanice. 
Ea apare sub formă de crăpă
turi minuscule care treptat se 
măresc, formînd fisuri în ma
terialul topit, ceea ce provoa
că vătămarea elementului. 
Studierea „oboselii" materia
lelor este deci foarte impor
tantă, atît din punct de vedere 
tehnic, cît și practic. Aceasta 
este una din problemele fun
damentale ale rezistenței și 
fizicii tehnice. De aceea se 
caută noi metode de „asculta
re" a ceea ce spun materia
lele.

Aparatul pentru studierea 
fenomenului „oboselii" mate
rialelor, conceput de prof. Fi- 
lipczynski, este prima instala
ție ultrasonics din .Polonia 
care permite . examinarea ..la 
mare altitudine și reducerea 
considerabilă (de circa 500 de 
ori) a duratei acestei exami
nări față de procedeele con
venționale.



SA UUi SUIAM DESPRE TINEREȚE EDUCAȚIE, RĂSPUNDE fi!

MĂSURA TINEREȚII:

„Arta inseamnă muncă!“ Izvorul celor mai mari bucurii
In organizația noastră, lectura arti

colului din „Scinteia tineretului" inti
tulat : „Dumneavoastră ce părere a- 
veți a stîrnit vii și prelungite dis
cuții, care s-au purtat în cadrul unei 
adunări generale, iar după aceea a „ 
cuprins și antrenat și pe neutemiștt 
Si pentru că rubricile ziarului rămir. 
deschise pentru noi cei care vrem să 
ne spunem cuvântul. vă scriem :

în teatrul nostru munca, cu toții, 
ne-o închinăm artei, fiecare dintre noi 
fiind îndrăgostit de profesiunea sa. 
Putem spune, pe bună dreptate, că ti
neretul nostru răspunde sarcinilor tot 
mai grele ale scenei, cu seriozitate, cu
cerind de la premieră la e: , . -
ziunea publicului, inregistrind totodată 
noi experiențe. Succesul înseamnă 
muncă, muncă de zi cu zi. perseve
rentă, disciplină. Timpul nostru liber 
ni-1 petrecem interesindu-ne ce este 
nou jn meseria noastră sau în alte do
menii. Citim, vizionăm spectacole indi
vidual sau în grup. Scriem aceste lu
cruri pentru că in articolul publicat de 
dv. este vorba despre două „dansa- 
toare“ la Casa de cultură ..Tudor Vla- 
dimirescu" — „îndrăgostite", așa cum 
spun ele, „de... artă”. Atitudinea 1 
demonstrează că nu au nimic to.irj *. 
cu arta, iar orice afirmație de acest 
gen ne-ar deranja pe noi. cei care ne 
străduim să transmitem mesajul artei 
în rîndurile largi ale publicului spec

Ce așteptăm de la omul 
cu părul cărunt

Intr-adevăr, din cind in cind. se mai 
întîmplă să întîlnești asemenea celui 
prezentat in articolul „Dumneavoastră 
ce părere aveți ?“ „bunici* care fac pe 
politicoșii cu fete tinere, „bătrîni" pe 
cere i-a cuprins „dragostea* de tineri 
fără căpătîi și le oferă un loc de „dis
tracție" în casa lor.

Ce doresc, în fond, asemenea „domni 
Viorel" ? Nu cumva... binele acestor ti
neri 1? Deytă ar fi așa ar trebui sâ-i tri
mită și la) învățătură, nu să-i încurajeze 
în pierderea vremii, plătindu-le cite un 
șpriț. Este, aceasta, datoria oricărui 
vîrstnic, o știm de la părinții .noștri ai 
tuturor, care se îngrijesc cu atîta aten
ție de noi, o știm de la tovarășii de 
muncă mai în vîrstă, de la muncitorii 
cu experiență, de la meșterii noștri, de 
la învățătorii și profesorii noștri.

Noi sîntem obișnuiți să respectăm oa
menii în vîrstă. să învățăm din faptele. 

tator și care știm că arta înseamnă 
muncă și mai ales o concepție sănă
toasă despre viata, o comportare dem
nă în societate, stimă față de cei ce 
muncesc cu dăruire și abnegație.

Cind năzuim spre țeluri atit de lu
minoase și ne încordăm puterile pen
tru a le atinge, să dormi pină la prinz 
sau să flecărești pe un divan ceasuri 
întregi, e regretabil. Oare acesta să-ți 
fie țelul in viață, să ai o muncă ușoa
ră. comodă, sau să contractezi o căsă
torie pentru a putea tzăi din munca 
soțului ? Avem și noi copii. pe care ne 
străduim să-i creștem cu grijă, pentru 
a le forma o conștiință de oameni ade- 
vărați, pe măsura anilor pe care ii ■ 
trăim.

Nu vrem ca fiii sau Lăcete noastre ' 
să întâlnească in drumul lor asemenea 
..tineri*, roși de bătrânețea unor con
cepții nesănătoase, elemente care ar 
putea umbri tinerețea lor.

Sperăm că. îndrumați ața cum tre
buie. de părinți și de prieteni, oe școală 
și organizațiile U.TAL. ceilalți tineri 
despre care s—a scris —— vor i tbuti să 
aleagă drumul care să-i ducă spre îm
plinirea unor înalte visuri și năzuinp 
ale tinereții.

TEODORI CORNELIA
în numele orpanrioției U.T_M. dtn 

Teatrul de Stat de Operetă București .

din viața lor. In exemplul lor găsim 
răspuns la acele principii morale po
trivit cărora trăim cu toții, principii 
devenite norme de conduită pentru toți, 
principii care nu admit lipsa de răs
pundere a vîrstnicului pentru tineri, 
care apreciază ca imorală alergătura 
după minore a unui om cu părul cărunt 
etc., etc.

Iată de ce eu. colegii mei am reflec
tat îndelung la cele scrise in articol. Și 
cred că stima și prețuirea noastră pen
tru oamenii in vîrstă care ne sint pildă 
de viață, să ne-o manifestăm cu orice 
prilej. Totodată însă va trebui să res
pingem cu vehemență și să disprețuim 
pe cei care, uitîndu-și părul cărunt, 
caută să inoculeze în sufletele și min
tea noastră tînărâ veninul unor con
cepții și fapte reprobabile.

MARIA GOROBEI 
elevă la Școala profesionala. București

Am citit Și eu articolul din .Șcîntei- 
tineretului* referitor la modul in care 
iși irosesc unii tineri ce mai frumoși 
aai din viață, anii tinereții Am citit cu 
părere de rău. cu acea părere a tovară
șului care află că un tînăr de alături a 
apucat-o pe cărările iatormebeate ai 
unor concepții care nu-l pot duce pe 
«n la nimic bun. Fînxkă. in cazul u- 
nor asemenea tineri, eu cred că nu vi
ciu! <<toar n-au avut cind să devină ri
dați *i. ci concepțiile lor desprz meexă 
despre răspunderile unui ca» ia viață, 
trebuie infhaesțaie. _ La U arti, ari âa 
cite ^distracții* ar fi partdpaî. on tâ
năr nu poate fi _rău". ea erei ceri, 
ce la bon început că ei pcc s trsbc.* 
să devină oa—en: adevărațu

Personal. in asemenea cazuri ra»

Citind intimplările reîaiate am re
flectat cu multă atenție la intxebarea ; 
cum se face că in societatea noastra. 
in care majoritatea absolută a oame
nilor smt antrenați in activități foarte 
concrete. îndeplinesc sarcini e\ideri 
necesare, unde se pane atîta preț pe 
respectui pentru învățătură, pentru 
muncă, mai pot apare niște cazuri ca 
acelea ale tinerilor citați in articol ? 
Iar răspunsul meu este că, în nici un 
caz. asemenea întîmplări n-ar avea 
l<țc. acei tineri n-ar apuca un aseme
nea drum dacă n-ar găsi una sau mai 
multe „aripi protectoare".

Cine alcătuiesc, in cazul lor, acele 
„aripi protectoare"?

Fără îndoială, in primul rînd, pă
rinții.

Unii pot să spună : „Oare ce pot să 
le facă părinții ? Au de acum 18 ani !“ 
La asemenea întrebare aș vrea să răs
pund că, dacă tu, părinte, ai ajuns la 
situația în care nu te ascultă copiii, în
seamnă că n-ai avut grijă, la timp, de 
educație, de indrumarea lor. Eu nu 

intilnesc sau aud cespre un om că dis
prețuiește munca învățătura, ttă gân
desc la el cu cocnpătânrire: tar ei me
rită acest sentnnetri. fiindcă, după pă
rerea mea. omul care nu muncește este 
lipsit de izvorul celor mai mari bucur., 
pe care le poate da viata cuiva, Țî-c 
și jenă să te gindești- numai, că ai 
putea să compari. de pildă., satisfac
țiile* pe care ți le-ar da. să ixei. • 
lună întreagă petrecută pro baruri, fie 
să cu satisfacția pe care ti-o poate da 
conștiința că — intr-o singură ri — a. 
realizat ceva necesar tie s ceioriafn 
Numai cne n-a încercat acest senti
ment nu poate să facă esmusratia a- 
ressta.

In ceea ce mă pcivests. esa U fa.T_; a 
nea — acică tata fi ceuaiți 4 frații a.

..Lude vreți să fie fabrica?
Lingă bucătărie ?"

cred că poate exista vreo justificare 
pentru acei părinți care privesc pasivi 
la drumul greșit pe care merg copiii 
lor. Dacă eu. să zicem, aș fi apucat pe 
o asemenea cale, sint sigur că părinții 
mei — chiar dacă nu m-ar fi putut în
drepta singuri — n-ar fi avut o clipă 
de liniște, ar fi cerut ajutorul școlii, 
al organizației U.TAI.. dar nu m-ar fi 
acoperit, n-ar fi devenit „aripă protec
toare" prin tăcerea lor. Și le-aș fi dat 
dreptate dacă nu atunci, mai tîrziu. 
Un părinte care-și iubește cu adevărat 
copiii nu-i lasă să ajungă niște pierde- 
vară.

Dimpotrivă, acele mame care își să
rută fiii veniți „din oraș" după miezul 
nopții, ca și cind ar fi sosit de pe vreun 
mare șantier, sau de parcă ar fi săvir- 
șit cine știe ce bravură, acele mame 
înțeleg greșit și dragostea și răspunde
rile față de copiii lor. Iar exemplele ci
tate în articolul din ziar sint elocvente.

Vorbind despre „aripile protectoare" 
mă gîndesc și’Ia profesorii’acelor ti
neri care poate n-au găsit, in cazul 

..Să veghem cu grijă și din timp"

mei. fi-.ndri sfatem In total in casă s 
tărcat. — cmc.~i cu toții, participial 
cu tatii la marea construcție pe care o 
_~S pe./este poporul sub conducere*- 
uarixhi.ri. Ifcltâ vreme tata, impresie— 
cu fratele sneu mai mare și cu mine am 
ixrat la cuAUueția uzinei hidroelec

trice de la Stejara (trebuie să știți că 
sictztn crisar ic apropierea uzinei, din 
satul rare-: poartă numele'. Și sir.t 
nespus'de mândra end văd de departe 
- cetatea ha'linii-. cum fi spunem noi. 
la trmrfia căreia am pus șt noi nu nu
mai ca nrjnir die cărămizi, dar și ceva 
sfin iama noastră. Acum, fratele cei 
mai mare '"retează pe șantierul htdro- 
isjtrale Vaduri (raăooul Piatra 
NeamP ; eu s» încă un frate ne satisfa
cem stagiul nuatrr; al patrulea este 

lor, drumul spre inima și înțelegerea 
deplină, nu au izbutit să le imprime 
concepțiile frumoase de viață pentru 
care militează școala noastră nouă ; mă 
Sindesc și la biroul organizației U.T.M. 
din cartierul în care locuiesc și care — 
ciudat! — „nu i-a văzut" pînâ acum... 
Iar fi chiar necesar să aflăm și părerea 
tovarășilor din această organizație a 
raionului „Tudor Vladimirescu"). Mă 
mai gîndesc la faptul că, deseori, am 
văzut intrînd în restaurante, la ore 
foarte tîrzii, băieți foarte tineri și fete 
foarte tinere, cerînd băuturi alcoolice 
și mă întreb de ce conducerile unor 
asemenea organizații comerciale nu iau 
măsuri ca asemenea „consumatori" în 
loc să fie serviți cu coniac, să fie tri
miși la culcare ? Și, fără îndoială, mă 
gîndesc la rolul și cerințele care se im
pun școlilor, la măsurile pe care aces
tea le pot lua pentru a discuta mai 
mult cu tinerii despre problemele de 
viață pe care și le pun, nu numai în 
scopul aplicării de „sancțiuni adminis
trative radicale" după ce s-a aflat că 

plecat Ia Hidrocentrala „Gheorgiie 
Gbeorghâu-Dej", care se construiește 
ce Argeș ; fer cel mai mic învață o 
meserie la o școală profesională din 
Brașov.

Pentru acest drum frumos pe care 
mercc—î eu toții țin să mulțumesc pă- 
rințCor noștri, oameni harnici, serioși, 
care, iacă de mici ne-au învățat să 
prețuim munca, care ne-au îndemnat 
să nu confundăm focul de paie al unor 
așa zise „distracții* cu flacăra puter
nică. permanentă a bucuriilor pe care 
și le creează omul prin folosirea pro
priilor capacități creatoare.

MIHAI DASCĂLE 
soldat intr-o unitate din Ploiești

unul a participat la un „ceai", dar mai 
ales în scopul formării unor convingeri 
morale pe măsura epocii noastre, des
pre viață, despre muncă, despre învă
țătură, distracție, dragoste etc. In ceea 
ce mă privește aș fi curios să aflu, de 
pildă, dacă se duce o asemenea muncă, 
diferențiată de la caz la caz, de la 
clasă la clasă, la școala a cărei elevă 
este citată în articol, elevă care con
cepe prietenia, dragostea cu o mare 
ușurință, și care abia la vîrstă de 16 
ani, participă la „ceaiuri" pînă după 
miezul nopții, lipsește de acasă, fără 
voia părinților.

Și, însfîrșit, o întrebare adresată a- 
celor tineri care nu vor să muncească 
sau altora ca ei, care preferă locșorul 
călduț, de lîngă mămica, decît să plece 
trei stații cu tramvaiul pînă la un loc 
de muncă. Unde ați vrea să fie fabri
ca ? Lîngă bucătărie ?

ION CKEȚU 
student — București

„Asemenea tineri sint prizonierii

>unui mod fals 

bucuriile
Tineri ca aceia despre care se scria 

în articolul din „Scînteia tineretului" 
din ziua de 12 martie, sint prizonierii 
unui mod fals de a înțelege bucuriile 
vieții. La vîrstă lor, cea mai frumoasă 
din viața unui om, cea mai mare satis
facție de ordin moral este atunci cînd 
ți-ai văzut un vis, un ideal, împlinit, 
chiar dacă drumul care a dus la el nu 
a fost prea ușor.

Le întrebăm pe acele fete care cred 
că dragostea constă în sărutările „după 
un studio" de față cu toți, pe cele care 
se odihnesc după atîta „trudă" la dar.s 
pe genunchii și brațele partenerilor lor 
de distracții: n-au simțit încă gustul

Ore-muncă, ore-învățătură, 
nu ore... bulevard

(Urmare din pag. I)

Ce au făcut. în acest timp, Puiu, Ma
rian. Mihai ?

Să tot fi fost și ei la cîteva zeci de 
„ceaiuri"... să fi întîrziat cîteva zeci de 
nopți prin restaurante... să fi bătut cî
teva sute de kilometri pe bulevarde...

Nouă ne-ar fi jenă, zău așa !
în cel trei ani noi toți, patru, ne-am 

înscris la școala serală (acum sîntem în 
clasa a X-a și ne mândrim cu cartea 
de vizită pe care ne-ar da-o catalogul). 
In acești trei ani Mihai și Marian au 
uitat de tot de școală, iar Puiu a rămas 
de vreo două ori repetent. în trimes
trul l al anului acesta nici unul dintre 
noi n-a luat note proaste (ba.. dimpotri
vă, cu toții am luat note bune), nici unul 
n-a lipsit nici o oră nemotivat. Trimes
tru in care Puiu — fără să aibă, nici o 
treabă — a rămas corijent la... 4 ma
terii !

de a înțelege 

vieții..."
amar, deziluzia unor asemenea . bucu
rii" ? De un om pe care-1 iubești te 
leagă o gamă întreagă de sentimente, 
pe un asemenea om nu-l pretuiești în 
numele „distracțiilor" la un pahar de 
coniac. După cum, realizările și izbin- 
zile în viață nu se apreciază după nu
mărul anilor „stați acasă*, ani în care 
te-a întreținut mămica !

Noi vorbim deschis, să nu fie cu su
părare.

Cu prietenie 
V.ĂSILE B.

CORNELTU A. 
militari

Dar comparația dintre bucuriile noas
tre, dintre succesele noastre si ale celui
lalt grup despre care s-a scris în arti
colul ,J>v. ce părere aveți", poate fi fă
cută nu numai în ceea ce privește mun
ca și învățătura, ci și pasiunile fiecă
ruia. Damian este îndrăgostit de gim
nastică, de sport, în genere, pasiune pe 
care ne-a împrumutat-o și nouă (care 
sîntem „rapidiști’ declarați). Șerpoiu 
este îndrăgostit de muzică ușoară, 
simfonică etc., ciută în fanfara Uzine
lor „Grivița roșie". Petre frecventează 
mai multe arte — muzica, dansul (e ne
bun după dans), iar eu încerc să scriu 
versuri, unele mi-au fost deja publicate.

Asta în timp ce Puiu, Mihai, Marian 
s-au ocupat exclusiv de... vinătoarea in 
niște ape tulburi (la propriu, dar și la 
figurat: apa tulbure a unor pasiuni în
șelătoare).

Spuneți-mi, deci, dragi tovarăș’, nu 
este viața noastră incomparabil mai bo
gată, mai frumoasă ? I

Faptul că mai există tineri, ca aceia 
citați in articolul ..Dumneavoastră ce 
părere aveți?" constituie, din fericire 
pentru societatea noastră nouă, o rară 
excepție. Dar acest lucru trebuie să ne 
dea cu atît mai mult de gindit cu cit 
in fața tineretului de astăzi partidul a 
deschis luminoase perspective de dez
voltare. Spun aceste cuvinte gindir.- 
du-mă la sutele de colegi, fii de mun
citori sau țărani cooperatori, care s-au 
ridicat la fel ca mine de pe băncile 
facultăților și astăzi muncesc cu dra
goste și abnegație, cu un devoiamer.’. 
eroic — aș putea spune — la educarea 
miilor și miilor de elevi de pe toate 
meleagurile țării. Noi. tinerii profesori 
ne simțim puternic apropiați și uniți — 
ca niște frați prin idealurile noastre

„Pe bărbatul care 

nu bea, nu-l căuta 

prin... baruri!“
In cadrui discuțiilor purtate pe mar

ginea articolului ..Dumneavoastră ce 
părere aveți ?' clasa a Xl-a E de la 
Școala medie nr. 1 din Oradea și-a for
mat o puternică și categorică opinie 
față de concepțiile și atitudinile pro
fund greșite despre muncă, comportare 
și viață ale tinerilor despre care s-a 
scris în „Scînteia tineretului" cu acea 
ocazie.

In primul rînd. considerăm concep
țiile acestor tineri drept o excepție de 
la modul in care tineretul tării noastre 

comune. Iar în locul vorbelor mari 
vrem să punem faptele noastre însoțite 
de mindria că partidul ne-a încredințat 
cea mai minunată sarcină : aceea de a 
crește oameni. Tot o astfel de misiune 
cred că au avut profesorii celor 3 elevi 
sau actualii profesori ai celor două fete. 
Dacă un muncitor își poate returna pie
sa sa rebut, dacă un inginer poate să 
refacă un proiect greșit — rebuturile 
noastre sint rebuturi — oameni, pentru 
care răspundem în fața întregii socie
tăți.

De aceea trebuie să veghem cu grijă 
si din timp. Mă întreb unde este răs
punderea colectivului didactic, a colec
tivului de elevi, a organizației U.T.M., 
pe unde acești tineri au trecut ? Nouă 
nu ne poate fi indiferentă atitudinea

înțelege să-și trăiască viața sub toate 
aspectele ei. In timp ce mii de tineri 
de pe întreg cuprinsul patriei participă 
activ la măreața operă de construire a 
-ocialismului, fie învățînd în școli me
dii, tehnice și profesionale, fie direct 
pe marile șantiere ale țării, acești ti
neri nu fac nimic !

Nu le place să muncească, nici să 
invețe. In schimb, în centrul vieții lor 
stau distracțiile. Insă cine nuy știe a 
prețui munca nu știe să prețuiască nici 
distracțiile, căci în cazul acesta dis
tracțiile nu sînt o urmare firească și 
binemeritată a unei zile de muncă, ci 
doar un scop în sine.

Ca tînăr te întrebi : cum poți pre
tinde, la 22 de ani, mamei tale bani 
pentru haine și mîncare, așa cum face 
una dintre acele tinere ? Singurul ei 
ideal ca și al prietenei sale este să se 
mărite cu un bărbat „serios", care să 
nu bea și care să nu le bată. In cău
tarea acestuia fac, oare, „raidurile" 
prin restaurantele Capitalei ? Cred ele 
că tocmai acolo îl vor descoperi pe 
acela... care nu bea ?

Organizația de bază U.T.M. a clasei
a Xî-a E de la Școala medie nr. 1 

Oradea 

oamenilor lîngă care trăim, ce fac ei, 
ce gîndesc, cum învață, cum se com
portă. Iar colectivul este o minunată 
școală de educație comunistă. Care a 
fost atitudinea colectivului în care au 
trăit acești tineri cînd ei au înfăptuit 
primele abateri ? Dacă atunci au fost 
priviți cu nepăsare, cu indiferență de 
unii, cu admirație sau înțelegere de 
alții — nu-i prea tîrziu nici \acum să-i 
privim altfel : să-i privim noi, colecti
vul de tineri ai țării ca pe niște tova
răși care au nevoie de ajutorul nostru 
și să le spunem prietenește :

— Nu-i bine ce faceți băieți, nu-i 
bine ce faceți fetelor ! Veniți alături de 
noi pe marele șantier al țării, cîntați cu 
noi, munciți cu noi, distrați-vă cu noi. 
Noi știm să vă înțelegem și să vă res

„Prieteni... după și 

pentru cinci 

minute"
înscriindu-mă la discuția pe margi

nea faptelor citate în articolul „Dum
neavoastră ce părere aveți ?“ mă voi 
opri la o singură idee și anume la mo
dul în care înțeleg unii dintre noi re
lațiile de prietenie (indiferent dacă este 
vorba de prietenie între băieți și fete, 
sau numai între băieți, sau numai între 
fete). Eu mă întreb : nu se acordă prea 
ușor acest calificativ în unele cazuri ? 
Nu este utilizat cuvîntul „prieten" prea 
mult (mai ales în situații ea acelea de

pectăm, noi știm să vă înțelegem și să 
vă ajutăm la timp. Veniți cu noi la 
școală, la facultate, la fabrică : veniți 
cu noi, cu tineretul tării. Sîntem de-o 
vîrstă cu voi. Și noi dorim să ne dis
trăm, să ne trăim viața cu adevărat. 
Și vă asigurăm că știm să nu rămînem 
datori acestei dorințe firești a vîrstei 
noastre tinere. Dar, toate acestea nu se 
pot realiza dacă nu scriem cu literele 
faptelor noastre în viața noastră pasiu
nea pentru muncă și învățătură, cinstea 
și atitudinea demnă în toate împreju
rările vieții.

Satisfacțiile pe care le veți culege 
astfel vor fi infinit mai mari l

ION C. ȘTEFAN
profesor — București

scrise în articol, cînd după o cunoștință 
de nici cinci minute unii tineri se de
clară pompos „prieteni") ? Știm că la 
noi, în societatea socialistă, unde toți 
oamenii își sînt tovarăși, apropierea, 
comunitatea de ocupații, de gînduri, de 
sentimente îi fac pe cei mai mulți din
tre ei să-și devină prieteni; totuși, se 
confundă uneori sentimentul de priete
nie, cu o bunăvoință reciprocă, super-, 
ficială, ca în cazul relatat în articol. 
Cum poți să devii prietenul unui om pe 
care nu-l cunoști bine, care nu știi ce 
gîndește, ce aspirații are, ce asemănări 
sau deosebiri există între concepțiile 
tale și ale lui — cînd este vorba despre 
muncă, despre dragoste, despre viață ?

Poți considera că ți-ai creat un prie
ten bazîndu-te numai pe faptul că ai 
dansat cu un băiat un dans ? Că ți-a 
plăcut o glumă a lui ? Și poți transfor
ma această prietenie în... dragoste o 
dată cu... aflarea numărului de telefon?

Nu este, în acest mod atît de întîm- 
plător de a lega prietenii, și o doză de 
renunțare la propria demnitate ?

MINDRUȚ OCTAVIAN
elev



de tractoare
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TĂNASE DOINA — comuna 
Helegiu, raionul Tg. Ocna.

USTALSKY FRANTZ — str. 
Griviț# roșie nr. 19 — Ploiești.

Sudorii electrici și autogeni, su
dorii în aluminiu și plumb au 
drepiul — conform normelor le
gale — la sporul prevăzut pen
tru condiții deosebite de muncă.

Studenții din anul IV, gru
pa 1 407, Facultatea de agro
nomie din Capitală, în 
timpul lucrărilor practice de 

fitotehnie

tatiunea de mașini 
și tractoare Sme- 
eni, din regiunea 
Ploiești, deservește 
opt cooperative a- 
gricole de produc
ție. Acum, pe o-

goarele lor. întinse pe o rază 
de peste 40 de. kilometri, cei 
aproape 100 de utemiști meca
nizatori lucrează, cu spor la 
însămînțări.

în anul care ă trecut, bri
gada de tractoare care deser
vește cooperativa agricolă de 
producție Brădeanii a primit 
titlul de .fruntașă pe regiunea 
Ploiești pentru recoltele de 
porumb obținute pe terenurile 
lucrate de ea. Evident, la ob
ținerea acestui rezultat o con
tribuție însemnată și-a adus-o 
și grupa U.T.M., formată din 
13 tractoriști, din cei 15 cît nu
mără întreaga brigadă, așa 
cum și-o '. adube și acum, la 
desfășurarea în bune condi
ții a actualei campanii agri
cole de primăvară, NicOlae 
Nistor, șeful brigăzii, ne-a 
spus :

— Am terminat cu cîteva 
zile, mai înainte însămînțările ■ 
tuturor culturilor din epoca I. 
Toți.utemiștii din grupa noa
stră U.Ț.M- -șifRu îndeplinit 
angajamentele luate, iar con
siliul de'conducere al coopera
tivei de producție este mulțu
mit de calitatea lucrărilor e- 
xecutate/

Pregătirea campaniei de pri- 
mă.vără, a stat în atenția gru
pei U.T.M. din brigadă, încă 
de) la terminarea arăturilor a- - 
dî.rtci'de. toamnă.

țri brigadă au venit în toam- 
naiȘhiiîui trecut tineri mecani
zatori de la școala profesiona
lă. Grupa U. T. M. a solicitat 
sprijinul unor tractoriști mai 
vechi, cu o bogată experiență, 
cum sînt Nicolae Nistor, 
Gheorghe iMantași Bobe Con
stantin care' să-i ajute pentru 
a-și perfecționa pregătirea lor 
profesională, pentru a se fami
liariza mai repede cu specifi
cul muncii pe terenurile de la 
Brădeanu. Printre acești tineri 
se numără Traian Stroie și 
Constantin Teodorescu care, 
datorită ajutorului primit, 
gțrădaniilpr „ Jor personale își 
îndeplinesc acum cu succes 
plănui Zilnic de hantri arătu
ră, normală, contribuie la de
pășirea angajamentului. lițat de 
întreaga brigadă în vederea 
realizării sarcinilor din campa
nie în cele mai bune condi
ții.

Urmărind ridicarea necon
tenită a nivelului profesional- 
tetmicr și ^e ^ultyră generală 
ăr.tuturor'fmerilor din briga

dă, cu sprijinul comitetului 
U.T.M. pe S.M.T., grupa U.T.M. 
a_ asigurat ca'biblioteca volan
tă să fie înzestrată cu sufici
ente cărți tehnice, de speciali
tate care, studiate, să-i ajute 
pe tineri în explotarea rațio
nală a parcului de mașini și 
tractoare. La „Casa brigăzii" 
utemiștii și-au amenajat o ca
meră de lectură, în care și-au 
instalat un difuzor, au adus 
aparat de radio și jocuri de șah. 
în orele libere ei studiază în 
colectiv notițele tehnice ale 
mașinilor, broșuri de speciali
tate.

în anul acesta, brigad^a pri
mit cîteva tractoare U 650. In 
grupa U.T.M. s-a hotărîț ca 

■tinerii mecanizatori repartizați 
pe aceste mașini să se pună 
bine la punct cu cunoașterea 
sistemului electric al tractoa
relor, să realizeze întreținerea 
lor zilnică și exploatarea în 
brazdă la vitezele de lucru co
respunzătoare. Pentru buna 
reușită a acestei instruiri, or
ganizatorul de grupă a apelat 
la concursul maiștrilor Iulius 
Popescu și Gheorghe Ivan, ca
re au venit la brigadă și au 
tinut expuneri însoțite de de
monstrații.

însămîntarea șl întreținerea 
culturilor de porumb sînt lu
crări cărora li se acordă cea 
mai mare atenție. Pentru con- 

. ducerea semănătorilor SPC 6 
au fost instruiți mecanizatorii 
Nicolae Nistor, Gheorghe Man
ta și Ion Ungureanu. La pro
punerea grupei U.T.M., aceștia 
au început, la rîndul lor, in
struirea. cu demonstrații prac
tice, a tuturor mecanizatorilor, 
în vederea cunoașterii abestui 
tip de semănătoare. r

Cu mult înainte de începe
rea campaniei, în cadrul gru
pei U.T.M. a fost dezbătut pla
nul de însămînțări, care pre
vede întreg complexul de lu
crări ce se vor efectua pe 
circa 1 000 de hectare, sarcinile 
ce revin mecanizatorilor pen
tru întreținerea culturilor de 
păioase. în felul acesta s-a re
ușit ca fiecare mecanizator 
să-și cunoască la timp sarcini
le ce-i revin. în această pe
rioadă, cînd lucrările agricole 
de primăvară sînt în plină des
fășurare, în grupa U.T.M. se 
discută în fiecare seară felul 
cum s-a lucrat peste zi și sar
cinile zilei următoare.

După cum se vede, grupa 
U.T.M. este hotărită să facă 
tot ce-i stă în putință — și 
poate mult — pentru ca briga
da să-și păstreze și în acest 
an titlul ciștigat în anul

Școli tehnice de stenodactilo
grafie funcționează în orașele 
București și Craiova. Pot urma 
aceste școli absolvenți ai școlilor 
medii de cultură generală cu di
plomă de maturitate sau cu cer
tificat de absolvire. Limita de 
virstă — 25 de ani.

Școala de stenodactilografie din 
București funcționează cu 5 sec
ții : Secția de limba romînă — 
cu durata de studii de un an și 
4 secții de limbi străine (france
ză, engleză, germană și rusă) cu 
durata de studii de 2 ani.

Concursul de admitere — pen
tru secția de limba romînă — 
constă în probă orală și scrisă 
la limba romînă. Pentm secțiile 
de limbă franceză, engleză, ger
mană, rusă se dau probe orale și 
scrise la limba romînă și la limba 
străină respectivă.

Absolvenții acestor școli pri
mesc diplomă de calificare.

Acesta se acordă pe baza „Bule
tinului de constatare", eliberat de 
Inspecția de stat pentru igiena și 
protecția muncii.

Muncitorii din această catego
rie mai beneficiază de un conce
diu suplimentar de la 6 pînă la 
9 zile.

SAMOILĂ ION — comuna 
Cărpiniștea, raionul Buzău.

Pentru a fi la curent cu nou
tățile tehnice, științifice, ideblo-

redutia

-
CAZAC IOAN — str. Gh. Nis- 

tor nr. 28 — Oradea.

La facultățile economice (pen
tru secțiile fără frecvență,), se 
pot înscrie cadrele care lucrează 
în probleme de contabilitate, preț 
de cost, finanțe și credit, planifi
care, muncă și salarii, statistică, 
aprovizionare tehnico-materială 
și organizarea activității economi
ce, merceologie, circulația mărfu
rilor, cu o vechime în muncă de 
cel puțin 3 ani.

AVRAM GHEORGHE — co
muna Cireșu, satul Scărlătești, 
raionul Făurei.

w
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La școala practicii• •

sociațiile din In
stitutul politehnic 
ieșean stimulează 
permanent intere
sul studenților 
pentru cunoaște
rea noutăților de

specialitate, întăresc conti
nuu legăturile cu întreprin
derile. Folosim in acest scop 
forme variate. Noutățile bi
bliografice sînt popularizate 
prin gazeta profesională, vi
trine cu suprac 
cărților și studii! 
cialitate intrate re 
blioteci. scurte pr 
„panoul noutăților
nile stației de radioamplifica
re (rubrica ..noutăți bibliogra
fice-). De asemenea, la gazete
le de perete și emisiunile sta
ției de radioamplificare infor
măm periodic despre ultimele 
realizări ale științei și tehnicii 
prin „rubrica noutăților-.

In același scop, am folosit 
cu succes simpozioanele, 
nirile cp specialiștii din
prinderi și excursiile de studii, 
forme de activitate mai larg 
răspindite și mult apreciate in 
institutul nostru și in organi
zarea cărora avem de-aci 
experiență. Pe 
periențe poziti

II

re-

gice-politice și literare, pe 
care Librăria „Cartea prin poștă" 
din str. Serg. Nuțu Ion nr. 8—20, 
raionul Lenin, București, vi le 
poate pune la dispoziție, la ce-- 
rere, vă recomandăm să vă abo
nați la revista „Cărți noi". Abo
namentele se fac la Oficiile 
P.T.T.R., factorii poștali și difu- 
zorii voluntari.

Timp de 3 luni, pavilionul Ex
poziției realizărilor economiei na 
ționale a fost vizitat de 4 milioa
ne de persoane.

Numărul oaspeților de peste 
hotare a ajuns la 20 000. Printre 
aceștia s-au numărat personalități 
remarcabile, specialiști și oameni 
de afaceri, turiști și ziariști din 
Anglia, Austria, India, Belgia, 
.Bulgaria, Cehoslovacia, R. P. 
Chineză, Grecia, R. D. Germană, 
R. F. Germană, Italia, Iugoslavia, 
Japonia, R.A.U., S.U.A., Turcia, 
U.R.S.S., Uruguay, Ungaria etc., 
care au adus aprecieri elogioase 
expoziției și exponatelor.

ne-am concentrat atenția mai 
ales in aceste direcții. Ne-am 
propus generalizarea simpo
zioanelor la toți anii de studi
ai facultăților. La pregătirea 
acestora vom atrage un număr 
mai mare de studenți și vom 
solicita ajutorul tuturor cadre
lor didactice de prestigiu ale 
institutului și al specialiștilor 
din producție.

AaEs.e mjsuri au Începui să 
prindă viață. Recent, a avut 
loc la Facultatea de mecanică 
un simpozion cu tema „Presti
giul științei rominești peste 
hotare* la care ’ prof. dr. D. 
lăangeren « Vorbfc despre cele 
mei noi realizări ale științei 
ma ierna:: ce și mecanice roma
nești. despre ultimele rezultate 
ale cercetăriloi
mecanică teoretică dm lași. Se 
pregătesc citeva simpozioane 
interesante la Facultatea de 
construcții. Un grup de stu- 
denți, din anul 1IL secția dru
muri. cercetează ultimele nou
tăți. citesc o vastă bibliografie 
pentru simpozionul cu tema 
„Construcții moderne de dru
muri- unde vor prezenta, pe 
Ungă cele nu. aoi cuceriri ale 
tehnicii mondiale, sistemul de 
viaducte de pe șoseaua națio
nală Bicaz. aspecte ale folosi- 

racoedăru in spațiu. pe 
rezultatesor obțmute în

drei

construcțiile de drumuri din 
țara noastră, în special in Mol
dova, folosind în acest scop 
atit planșe și diafilme cit si 
observațiile făcute anterior în 
excursiile de la Bicaz. împre
ună, studenții din anii III și IV 
pregătesc o seară de diafilme 
în care vor fi prezentate pro
bleme. metode și procedee noi 
ale construcției fundațiilor de 
poduri și viaducte, iar studen
ții din anul V construcții ci- 

studiază materialele bi- 
un viitor 
avantajele 
gă a cofra- 

glisante. Alte simpozioa- 
in pregăti- 
chimie in-

vile studiază mi 
bliografice pentru 
simpozion despre 
folosirii pe scară la 
jeloi 
ne interesante sint 
re la Facultatea de 
dustrială.

Sub formă de si 
șî conferințe s-au 
la noi intilnirile cu 
din producție, in timj 
ra ingi 
întreprinderi, 
tut, au vorbit stuaențuor des
pre profilul și problemele ac
tuale ale întreprinderilor, des
pre utilarea lor. procesele teh
nologice de fabricație, proble
mele modernizării, ale condu 

. De ceie 
nenea 
pe ca

mpozioane 
desfășurat 
specialiști 

il căro- 
lerii și conducătorii de 

itați în insti- 
denților des-
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IN LIBRARII

de istorie

excursiilor de studiu, unde, la 
fața locului, li se dau lămu
riri despre utilaje, li se expli
ca faze din procesul tehnolo
gic, li se vorbește despre or
ganizarea producției pe secții 
și conducerea activității pro
ductive. Aceste vizite sînt or
ganizate conform profilului fa
cultăților, la cele mai noi șl 
modeme întreprinderi din ora
șul și regiunea Iași. Am orga
nizat și organizăm vizite în 
zona industrială a lașului, la 
Fabrica de confecții, Fabrica 
de țevi, Fabrica de mase plas
tice. ca și la întreprinderea 
,.Țesătura" și la Fabrica de 
antibiotice. Noi excursii sînt 
programate, în aceste luni la 
Fabrica de rulmenți de la Bîr- 
lad. la Filatura de la Fălti
ceni, in orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej pentru vizita
rea Combinatului de cauciuc 
sintetic și a rafinăriei; la Bor- 
zești vom vizita Combinatul 
chimic și termocentrala, iar 
in orașul Piatra Neamț șantie
rele de construcții.

Cu prilejul acestor vizite, 
studenții își îmbogățesc temele 
propuse pentru activitatea 
cercurilor științifice studen- 

se remarcă in acest sens 
atea de chimie industria 
Facultatea de construe 

unele din problemele cei 
ie avind premiza aplicării 

in producție.
Am încercat reluarea iniția

tivei brașovene a „biroului stu
dențesc de proiectări", însă 
profilul întreprinderilor ieșene 
nu ne permite acest lucru. Re
ținem însă sugestia Brașovului 
și căutăm în continuare forme 
de colaborare mai strînsă cu 
întreprinderile din Iași (teme 
pentru proiecte, pentru lucrări 
la cercurile științifice), perma
nentizarea acestor legături.

T. MANTA

IFoto: GH. CUCU

IOAN BERLEA 
președintele Consiliului U.A.S. 

din Institutul politehnic

După orele de muncă, dru
mul multor tineri de Ia Uzi
nele „Electroputere' trece 
pe Ia biblioteca tehnică 
Istingă). Și iată-i pe tinerii 
Bistriceanu Gheorghe, Vă
duva Gh. și Moraru Ion în- 
tr-o discuție aprinsă după 

lectura unei noi broșuri

și aici, in orașul de la poalele Tîmpei a sosit primăvara

0 interesantă lucrare

mpfe ■ Hicrate ■ de 
sinteză „Renaște
rea" de acad) An
drei Oțetea, apă
rută în excelente 
condiții grafice 
prin grija Editurii

științifice, este o contribuție 
substanțială datorată unui pro
digios cercetător romîn al fe
nomenului de ample rezonan
țe istorice pe o arie geografi
că întinsă. Vechi interpret al 
acestui fenomen plurivalent, 
deschizător al erei moderne, 
acad. Andrei Oțetea revine 
după aproape un sfert de secol 
cu o lucrare de proporții sen
sibil mărită, atît prin cantita
tea de informații adăugită. în 
diversificarea planurilor inves
tigate dar, mai ales, prin me
todele folosite.

După ce discută nuanțat o- 
piniile exprimate de cei mai 
autorizați cercetători ăi abestui 
fenomen istoric fixîndu-și con
cluziile, autorul urmărește mo
bilul economic al pulverizării 
formațiunii social-economice 
feudale și al ascensiunii bur-

gheziei, rolul descoperilop'geo
grafice și începutul expansiu
nii principalelor state europe
ne, care au dus la formarea 
statelor moderne.

Ponderea de substanță a tra
tatului aparține renașterii spi
rituale obținută prin spargerea 
zăgazului intelectual impus de 
evul mediu. Sînt discutate prin 
detalieri judicioase manifestă
rile Renașterii în numeroase 
forme de conștiință socială în 
Franța, Germania, Spania, An
glia, centrul și răsăritul Eu
ropei, pentru ca, în final, auto
rul să reliefeze cuceririle ar
tistice ale diferitelor școli a- 
parținînd perioadei renascen
tiste.

Carte de sinteză istorică mai 
ales valoroasă prin informa
țiile esențiale ca și prin inter
pretarea lor, Renașterea de 
acad. Andrei Oțetea, se înscrie, 
prin nivelul ei, într-un larg 
context științific dedicat aces
tui fenomen de răscruce în is
toria umanității.

ARACHELIANV.
B

Utemiștii — o prezență
activă în viața uzinei

(Urmare din pag. I) 

să-i explice în amănunt cum 
au lucrat ei bobinele respecti
ve, să le împărtășească „pe 
viu" experiența lor.

Cînd grupa U.T.M. 

acționează operativ
Practica de pină acum a do

vedit că grupele U.T.M. au un 
rol însemnat în toate domeniile 
vieții de organizație. Aci se 
pot discuta operativ o seamă 
de probleme de producție, se 
pot iniția acțiuni interesante 
cu un bogat conținut educativ. 
La Fabrica de aparataj, îndru
mate de comitetul U.T.M., gru
pele se -ocupă, cu-bune rezul
tate, de participarea tinerilor 
la cursurile de ridicare a cali
ficării profesionale. La Fabrica 
de transformatoare, în grupele 
U.TM. se organizează discuții 
pe marginea propunerilor pe 
card tinerii S-au gîndit să le 
treacă în caietele de calitate, 
aducîndu-Ii-se de cele mai 
multe ori îmbunătățiri substan
țiale.' Și asemenea exemple sînt 
foarte miîlte.- Ne-am oprit însă 
în ■ mod deosebit la grupa 
U.T.M. nr. 2 din atelierul de 
strungărie grea al cărei orga
nizator este' Ion Nistor. în gru
pă sînt 17 utemiști care lucrea. 

ză în schimburi diferite. între
barea „Cînd ați discutat ultima 
oară despre calitatea produse
lor ?“ a căpătat un răspuns 
prompt: „Azi l“.

— Am discutat despre aju
torarea proaspeților absolvenți 
veniți în echipă, ne-a spus or
ganizatorul grupei U.T.M. Li 
s-a recomandat noilor munci
tori ce cărți să studieze, le-am 
împărtășit din experiența noa
stră în organizarea locului de 
muncă. Am stabilit în același 
timp să acordăm noilor absol
venți un ajutor direct și per
manent în însușirea temeinică 
a meseriei. Constantin Badea, 
Ion Mitran, buni meseriași, au 
primit bucuroși să-i ajute pe 
Gheorghe Trifu, Gheorghe Vă
duva, Alexandru Mitrea în în
sușirea temeinică a meseriei 
de strungar.

Nu se fac referate, nu se în
cheie procese-verbale. Se dis
cută operativ, concret, la fața 
locului, se intervine pe loc, a- 
colo unde e necesar.

Grupa U.T.M. a avut nu de
mult o ședință „operativă", așa 
cum organizează de obicei în 
pauzele de prînz sau după ore
le de program. Discuția s-a 
purtat în legătură cu întreține
rea mașinilor. Ea a fost deter
minată de faptul că Gheorghe 
Mateescu obișnuia să-și lase 
mașina necurățată. Nu de mult, 
a fost pus în discuția grupei și 
Ilie Aspru care nu ținea seama 
de indicațiile maistrului, vor
bea necuviincios cu muncitorii 

vîrstnici. Amîndoi au fost aju
tați să înțeleagă că greșesc, Să 
se îndrepte, Adeseori, pe mem
brii grupei îi găsești citind îm
preună o broșură, un articol de 
ziar sau participînd la acțiunile 
de muncă patriotică. Așadar, a- 
cest mic colectiv utemist — 
grupa U.T.M. — poate desfă
șura o activitate bogată, foarte 
utilă.

„Panoul intîrziaților" 

nu mai are ciienți •••

...Acea dimineață în care ul
timul întîrziat de la secția bo- 
binaj și-a trecut singur nume
le pe „panoul intîrziaților" a 
fost uitată. Poate, cel mult, își 
va aduce aminte de ea tînărul 
respectiv citind aceste rînduri. 
Dar panoul a dispărut, aminti
rea lui s-a șters. Dacă o evocăm 
acum, o facem numai pentru a 
fi și altora de învățătură.

Inițiativa cu panoul a aparți
nut comitetului U.T.M. de la 
bobinaj. Mai întîi, de „eviden
ța" intîrziaților se ocupa zilnic 
un membru al comitetului. Se 
întîmpla însă cîteodată să nu 
completeze „la zi“ panoul. A- 
tunci, tînărul care întîrzia își 

scria singur numele și minutele 
întîrziate.

— Și acum ce-ați făcut cu 
panoul ? l-am întrebat pe to
varășul Cornel Oprișu, secreta
rul comitetului U.TM. ?

— L-am desființat. De vreo 
două luni nu mai avea nici un 
„client".

Fără îndoială că nu panoul 
singur a rezolvat problema în- 
tîrziaților de la muncă. El a 
avut însă un rol bine definit: 
a mobilizat zilnic opinia co
lectivului împotriva acestui 
act de indisciplină. Și pînă la 
urină, 1 s-a pus capăt!

Disciplina ține 
de conștiință

...O dimineață obișnuită. 
Programul în Uzina „Electro
putere” începe la ora 7, dar 
încă cu mult înaintea acestei 
ore au început să sosească 
muncitorii. Primul a fost Ștefan 
Mazilu, un tînăr de vreo 18 ani, 
apoi Constantin Hoțoi, Vereș 
Dinu de la Fabrica de transfor
matori și mulți alții. De ce au 
venit atît de dimineață ? Con
stantin Hoțoi e conexionist. 
Echipa lor a fost declarată frun
tașă pe anul trecut și titlul a- 
ceșta obligă. In dimineața a- 
ceea' avea de executat niște 
ștanțări. A venit mai devreme 
să facă aprovizionarea cu ma
teriale, s'ă-și' organizeze locul 
de muncă, Maistrul Tudor Pă- 

deanu spunea în glumă: „Se 
scoală întotdeauna înaintea șo
ferilor de la întreprinderea de 
transport Craiova". Dinu Vereș 
a venit mai devreme cu 30 de 
minute. De ce ? De cîtăva vre
me a început să învețe meseria 
de conexionist. Seara studiază 
acasă diverse cărți și materiale 
despre noua lui meserie, iar 
dimineața, pînă la începerea 
lucrului, exersează practic.

Și pentru că în acest capitol 
vorbim de disciplină, e locul 
să spunem că ea nu se referă 
în nici un caz numai la... în- 
tîrziați. Respectarea tehnologiei 
de fabricație, a indicațiilor mai
ștrilor, folosirea maximă a ce
lor 480 de minute și altele sint 
obiective importante cărora or
ganizațiile U.TM. le acordă o 
mare atenție. în grupa U.T.M. 
și chiar în adunarea generală 
a organizației de bază de la 
secția sculerie s-a discutat nu 
o țlată despre t^iărul Ion Chi- 
riac: făcea treabă de inîntuia- 
lă, nu ținea seama de sfaturile 
maiștrilor, venea la uzină obo
sit sau nu venea deloc... Cam 
la fel se. vorbea și despre Ion 
Mache. Membrii comitetului 
și-au pus întrebarea: jee fac a- 
cești țineți, uhde își pierd Vre
mea ? Răspunsul l-au aflat 
după ce le-au făcut cîte o vi
zită acasă. Mama lui. Chiriac-a 
fost foarte surprinsă : „Cum, 
fiul meu a luat de dimineață 
pachetul cu mîncare și a pornit 
la lucru ? E drept că a luat și 
magnetofonul..." Au aflat că tî
nărul nostru își petrecea vre
mea în tovărășia unor pierde- 
vară, în timp ce tovarășii lui 
munceau și aveau nevoie de el- 
A fost organizată o discuție 
mai largă la care au fost invi
tați maiștri, ingineri, muncitori 
vîrstnici și părinții celor doi ti
neri. Metoda s-a dovedit efi
cientă. Dovada, stă și în faptul 
că cei doi tineri acum își văd 
serios de treabă.

Aproape că nu există secție 

în care opinia colectivului, 
manifestată cu precădere în a- 
dunănle generale U.T.M., să 
nu-și fi spus cuvîntul în întă
rirea disciplinei, în mobilizarea 
și mai activă a tinerilor la 
lupta pentru calitate. Fie că re
feratul prezentat a fost inti
tulat ,.De calitatea produselor 
răspunde fiecare dintre noi", 
sau „Fiecare tînăr un sever 
controlor de calitate", adunări
le generale U.T.M. au avut de 
fiecare dată darul de a dezvol
ta la tineri răspunderea perso
nală pentru tot ceea ce reali
zează.

în multe secții există cite o 
gazetă satirică unde, celor care 
nu respectă disciplina, le sînt 
âfișate caricaturile, unele des- 
till de sugestive. Petre Dinu, 
de pildă, a prins piesa în ma
șină, apoi s-a apucat să citeas
că cartea „Săgeata neagră". 
De piesă a uitat, iar cînd și-a 
adus aminte era prea tîrziu. 

.Chiar a doua zi la gazeta sati
rică a apărut caricatura lui 
Dinu în fața unui grafic al cali
tății în care... săgeata neagra 
cobora vertiginos. Băiatul s-a 
rușinat și a venit la comitetul 
U.T.M. rugind insistent să fie 
scoasă caricatura. Și a fost 
scoasă- Și nimănui nu-i pare 
rău, pentru că de atunci el n-a 
mai oferit prilejul de-a i se face 
caricatura.

„Caietul calității" 

si semnificația sa J> b

Toată această activitate des
fășurată de organizațiile U.T.M. 
își dovedește eficacitatea în 
rezultatele bune obținute de 
tineri în producție. Și fără în
doială că aprecierile elogioase 
pe care le fac beneficiarii la 
adresa calității produselor în
treprinderii se adresează și ti
nerilor care-și aduc din plin 

contribuția la continua îmbu
nătățire a calității produselor. 
Să dăm în acest sens doar cî
teva exemple: anul trecut, din 
7 tineri unul era inovator, iar 
69 din propunerile tinerilor au 
fost aplicate cu bune rezultate 
pentru calitatea producției. De 
altfel, numărul muncitorilor, 
maiștrilor, tehnicienilor și ingi
nerilor care caută neobosiți să 
găsească metode noi de mun
că pentru ca fiecare pro
dus să fie de calitate 
superioară, a devenit tot 
mai mare. Se întîmpla însă 
uneori ca unele propuneri, deo
sebit de valoroase pentru în
treaga uzină, să rămînă în echi
pa sau atelierul în care se năs
cuseră, iar altele să se piardă 
chiar. Acum, prin introducerea 
„caietului de calitate", fiecare 
idee bună este studiată atent 
și aplicată. Toată săptămîna 
„caietele calității" le întîlneșli 
pe masa maistrului sau ingi
nerului, pe batiul mașinii strun
garului sau a unui alt munci
tor. Și zilnic, între coperțile 
lor se adună idei noi și propu
neri, toate izvorîte din dorința 
sinceră de a ridica continuu 
calitatea produselor pe trepte 
superioare. Simbăta și luni, ca
ietele sînt strînse la serviciile 
tehnice ale fabricilor, la ser
viciul tehnic central unde, cei 
mai buni specialiști ai uzinei 
studiază fiecare propunere în 
parte. Numai în perioada 16 

.ianuarie — 16 februarie, de 
pildă, au fost făcute 630 de 
propuneri din care 140 au fost 
aplicate. Acum numărul pro
punerilor e greu de stabilit. El 
a trecut de mult peste mie.

Există loc pentru 

mai bine
Așadar, fiecare organizație 

de bază U.T.M. din uzină a a

cumulat o anumită experiență 
bună. Experiență la fel de valo
roasă au și organizațiile U.T.M. 
din alte uzine. Este ea cunos
cută ? Iată ce ne-a declarat în 
acest sens tovarășul Paul Stre- 
inu, secretarul. comitetului 
U.T.M. pe uzină:

—■ Experiența bună esțe cp: 
noscută. Știm că, bine organi
zate, concursurile pe teme pro
fesionale, cu fază de masă, pot 
antrena toți tinerii Unei fa
brici. Am citit și în ziare des
pre experiența unor organizații 
U.T.M. unde au avut loc Ase
menea concursuri pe echipe, 
apoi pe ateliere, secții și chiar 
pe uzină. Sînt intr-adevăr in
teresante. Toți tinerii studiază 
bibliografia, toți participă la 
concurs... Cunoaștem, de ase
menea, și eficiența pe care o 
au panourile tehnice în care 
specialiștii întreabă și tinerii 
răspund. Am citit în „Scînteia11 
tineretului" că la un asemenea 
panou de la Uzinele „Tracto- 
rul“-Brașov, inginerii pun di
verse întrebări legate de pro
blemele concrete de. producție 
ale secției. Tinerii dau răspun
surile respective, iar . apoi cele 
mai bune sînt popularizate în 
întreaga uzină și aplicate. In
teresante Sînt și acele gazete 
tehnice în care ținerii întreabă 
și specialiștii răspund. Știm și 
despre...

Ceea ce se nțai. poate face și 
trebuie făcut este deci cunos
cut. Dar atîta nu este suficient. 
Mai este nevoie ca să fie și a- 
plicat în viață ceea ce șe. știe, 
experiența bună generali dă. 
Și rezultatele obținute pînă a- 
cum de organizația U.T.M, a 
Uzinelor „Electrqputere"-Cra
iova sînt o garanție că, .'orga- 
nizîndu-și mai bine munca, co
mitetul U.T.M. este capabil să 
mobilizeze și mai activ tinerii 
Ia îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de producție care la 
stau în față.
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In »ă.;.e de proiectare prind 
eontururi viitoarele noi rea

lizări

acțiuni agre- 
Vietnam, 
urmările 

acțiuni 
m cu 

cce.-g.e poetica de extindere 
R. D.

și predat 
de

întreg pâmintul cer să se pună 
mediat capăt agresiunii im- 
□otriva R_D. Vietnam, să ince- 

S.U-A. în tre- 
ale poporului 

<e exprimăm 
tatea deplină cu tine- 
etnamez care împreună 
eg poporul Vietnamu- 

tru o cauză dreap- 
ins — a spus stu- 
a Moroianu de la 

tă teatrală și 
_L L, Caragia- 
se pună capăt 
intervenției si

In sala Casei, de cultură a 
sindicatelor din orașul Piatra 
Neamț a avut loc joi o adu
nare populară consacrată ce
lei de-a 20-a aniversări a eli
berării Ungariei de sub jugul 
fascist.

In fața unei numeroase asi
stențe, ing. Gh. Caranfil, de
putat în Marea Adunare Na
țională. director al Uzinei de 
fire și fibre sintetice din Să- 
vinești, a vorbit despre reali
zările obținute de poporul un
gar în cei 20 de ani de la eli
berare pe drumul construcției 
socialiste. A luat apoi cuvintul 
Rezso Renyi, consilier al Am
basadei R. P. Ungare la Bu
curești.

In încheierea adunării a ru
lat filmul artistic ..Legenda 
din tren", o producție a stu
diourilor din R. P. Ungară.

★

La cinematograful „Republi
ca" din Capitală a avut loc joi

seara un spectacol de gală cu 
filmul „Logodnicele văduve*, 
organizat de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, cu pri
lejul celei de a 20-a aniver
sări a eliberării Ungariei de 
sub jugul fascist A luat cu- 
vintul Eugen Mândrie, director 
general al Studioului cinema
tografic București.

Au participat Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor ex
terne, Mihai Marinescu, mi
nistrul industriei construct::;or 
de mașini Vasile Dinu, vice
președinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă. 
Gheorghe Pele, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
oameni de artă și cultură, un 
numeros public.

Au fost de față Jozsef Vin
ce, ambasadorul R. P Ungare 
in R. P Romină. membri, ei 
ambasadei, aiți membri 
corpului diplomatic.

Vietnam, cerem să i se puni 
fără întirziere capăt, să se 
respecte acordurile de la Ge
neva din 1954 cu privire la 
Vietnam, să fie retrase toate 
trupele intervenționiștilor a- 
mericani, iar poporul sud- 
vietnamez să fie lăsat 
hotărască singur soarta-

Ne exprimăm solidaritatea 
deplină cu lupta dreaptă a 
poporului vietnamez și con
vingerea fermă in victoria 
forțelor progresului social și 
păcii*.
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es; ie protest impotri- 
S.U.A. in Viet- 
desfășurat și in 

ire Iași și Tg. 
>u luat parte 
i studenți.

Constructorii de pe șantie- 
rul complexului minier Leșul 
Ursului au obținut noi succe
se în întrecerea socialistă — 
terminarea principalelor lu
crări de construcții și monta; 
de Ia stația de preparare a 
minereurilor neferoase — 
Tarnița. Această stație, a! că
rui proces tehnologic va fi 
total mecanizat, este echipată 
în întregime cu utilaj roma
nesc, La toate utilajele de 
preparare s-au terminat pro-

-----•-----

bele meca: 
tunelul A re
mina Leșul Ursulu, de tm- 
de preparare Ostra. se *~— 
portă minereul necesar efec 
tuării probelor tetaotopee.

O dată cu tenrunarea Lacra- 
rilor de construcții și momaj 
s-a făcut legătura instaiatw 
cu sistemul energetic națt? 
nai printr-o stație de tran- 
formare a energiei eăecmc* 
de 100 kV nou ccostru-tă
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mitingului, 
rotat in u- 

in care

I. L (aragiale“
întrecerile fazei intercomu- 

nale a celui de-al IV-lea Fes
tival bienal de teatru de ama
tori „I. L. Caragiale" au adus 
pe scenă, în întreaga țară, un 
mare număr de muncitori, 
tractoriști, țărani, intelectuali 
de la sate etc. In regiunea 
Ploiești, la întrecere iau pane 
900 de formații, cu aproape 
100 mai multe decit la între
cerea precedentă. Larga com
petiție reunește anul acesta un 
număr sporit de echipe de 
teatru și de păpușari, de mon
taje literare, recitatori și citi
tori artistici și în regiunile 
Cluj, Bacău, Hunedoara și Do- 
brogea.

Succese deosebite au obținut 
pînă acum artiștii amatori din 
Bârăganu, Pantelimonu de 
Sus și Comana, regiunea Do- 
brogea, Cîlnic, Săliște și Bă- 
căiuți, regiunea Hunedoara, 
Trifești și Bălușești, regiunea 
Bacău și alții.

La realizarea unor spectaco
le cît mai bune au contribuit 
instructori și metodiști ai ca
selor regionale ale creației 
populare, actori și regizori 
profesioniști, care au îndrumat 
însușirea măiestriei artistice 
de către amatori.

(Agerprea)

In Capitală și 
din țară au mai avut ioc joi și 
alte mitinguri în care oamenii 
muncii an exprimat protestul 
hotărit al poporului nostru 
împotriva acțiunilor agresive 
ale S.U.A. in Vietnam, solida
ritatea cu lupta eroică a po
porului vietnamez. Asemenea 
mitinguri s-au desfășurat Ia 
Uzinele „Grivița roșie" din 
București, ..Electroputere"- 
Craiova, ..1 Mai*-Ploiești și 
.-3* Decembrie“-Arad, la coo
perativele agricole de produc
ție din comunele Lupșanu — 
regiunea București, Mădăraș
— regiunea Crișana, Boroaia
— regiunea Suceava.
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In seclia bobinaj rrucromo’.oart 
derea „Electromotor*-Timișoara, 
realizat de Institutul politehnic 
se iace un control complex im 
pentru micromotoare. Iată-! pe t

• La Bra 
ral te riâese de 
1 aprilie hmâr

lAgerprw

.-. :irpă mitingului de la Institutul de ftllnfe economice
Foto: GH. CUCU

La sfirșit de sezon

dată eu ultimele 
probe ale concursu
lui republican de 
sală al seniorilor, 
s-a încheiat și o im
portantă etapă de 
pregătire a «tleților.

în pragul concursurilor din aer 
liber, oare vor începe săptămiaa 
viitoare (aruncarea ciocanului, 
disputată săptămâna trecută, a 
fost o plăcută uvertură a acestui 
sezon atletic), o privire retrospec
tivă a comportării atletilor noș
tri fruntași în concursurile de sa'â 
poate oglindi stadiul lor de pre
gătire în vederea bogatului sezon 
atletic de vară din acest an.

Probele de sprint nu au arătat 
nimio deosebit. Mai ales în pri
vința apariției numelor noi. La 
50 m plat, mai mult decît la ori
ce probă atletică, elementele do
tate se pot afirma cu rapiditate. 
Pentru 50 m, viteza naturală a 
începătorilor poate fi repede cul
tivată. A. Stamatescu, de pildă, 
acum oîțiva ani, a reușit să ciș- 
tige un concurs republican de 
sală doar după cîteva luni de 
activitate atletică.

Promisiuni pentru viitor antici
pează pînă acum doar Gabriela 
Rădulescu, la fete, și constăn- 
țeanul Levonian, care a ocupat 
un neașteptat loo III la seniori, 
după Tudorașcu și Zamfirescu. 
De remarcat și o îmbunătățire a 
startului arătată în serii de Gh. 
Zamfirescu.

La probele de viteză este nece
sară în continuare căutarea eu 
răbdare a elementelor dotate cu 
calități fizice, pentru a îmbună
tăți pe plan republican această 
categorie de probe.

în cursele de garduri a pasio
nat prin spectaculozitate lupta 
celor trei juniori : D. Hidișanu, 
H. Iliaș, V. Suciu, soldată cu 
doborîrea succesivă a recordurilor 
de sală. Aceștia ne îndreptățesc 
să așteptăm performanțe de re
zonanță internațională în sezonul 
de vară.

La fete se anunță o protago-

verificară, 
de oompeti- 

Flacăra* 
de-a lun

gul a 80 de km pe șoseaua 
Bucuiești-Buftea. Printre cei care 
vor lua startul se numără 
C. Dumitrescu, G. Moiceanu, 
I. Ardeleanu. I. Braharu, Gh. 
Neagoe, L. Zanoni, W. Ziegler 
și Gh. Moldoveanu. Startul se 
va da de la ora 10,00 din drep
tul km 8. în programul compe
tiției pentru „Cupa Flacăra." mai 
sint incluse alte patru probe : 
seniori cat. a Il-a și a III-« 
60 km); juniori I (30 km), ju

niori II (15 km) și începători — 
«emicuraa

pentra „Cupa 
va avea loo

trebui U

SILVIU DUMITRESCU 
«ntreno» atletism

• Sezonul internațional de na- 
tație se inaugurează în Capitală 
în zilele de 10 și 11 aprilie cu 
meciul: R. P. Romînă-R. S. 
Cehoslovacă, care va avea loo la 
bazinul acoperit de la Floreasca.

In vederea acestei întîlniri, 
înotătorii fruntași care s-au re
întors de la Berlin și-au conti
nuat pregătirile. Din lot fao 
parte printre alții Cristina Ba- 
laban, Ingrid Ungur, A. Șopte- 
reanu, V. Moraru și Nicoleta 
Bărbulescu.

★

• Federația maghiară de tenis 
de masă a alcătuit echipele care 
vor participa la cea de-a 28-a 
ediție a compionatelor mon
diale de tenis de masă ce se vor 
desfășura în luna aprilie Ia Lju- 
bliana (Iugoslavia). Echipa mas
culină este formată din Berczik, 

Harangi și 
din 

îi

Rozsas, Pignitzki,
Harcsar, iar cea feminină 
Eva Foeldi, Jurik, Lukac*
Angela Papp.

(Agerprask

Televiziune
TINERI 2 APRILIE

18.30 Universitatea tehnică 
la televiziune. Automatizări în 
industria petrolului și chimi
ei (III). 19,00 Jurnalul televi
ziunii. 19,35 Mari interpret 
ai timpului nostru: pianistul 
Sviatoslav Richter. 20,00 Săp- 
tămina. 21,00 Muzică și dans 
la Budapesta. în încheiere: 
Buletin de știri. Buletin me
teorologic.

SÎMBĂTĂ 3 APRILIE

19,00 Jurnalul televiziunii. 
19,10 Pentru copii și tineretul 
școlar: „Capra cu trei iezi..." 
povestire de Ion Creangă. 
19.40 Transmisiune de Ia Tea
trul de Stat de Operetă: „Lă- 
sați-mă să cînt" de Gherase 
Dendrino. în pauză: „Leul și 
maimuța" și „Poștalionul". 
Desene animate. în încheiere: 
Buletin de știri. Sport. Buletin
meteorologia.

CRAIOVA (de la corespon
dentul nostru). — Paralel cu 
acțiunile de înfrumusețare a 
localităților și de plantare a 
pomilor, tinerii din regiunea 
Oltenia, și-au trecut în planul 
activităților patriotice și colec
tarea unor însemnate cantități 
de fier vechi. De la începutul 
anului și pînă în prezent pe 
adresele oțelăriilor au fost 
expediate din această regiune 
peste 1000 tone fier vechi.

Rezultatele cele mai bune, 
oa urmare a organizării te
meinice a acestei acțiuni, au 
fost obținute de organizațiile 
U.T.M. din orașele și raioanele 
Tr. Severin, Craiova, Caracal. 
Așa, de pildă, membrii co
mitetului raional U.T.M. Ca
racal, au ajutat, încă de la în
ceputul anului, birourile or
ganizațiilor U.T.M. din coo
perativele agricole de produc
ție, gospodării agricole de stat 
și S.M.T.-uri, din întreprin
deri și instituții In antre
narea tuturor tinerilor la

acțiunile de colectare a fie
rului vechi. în felul a- 
cesta, în raionul Caracal s-a 
căpătat o experiență bună in 
organizarea unor acțiuni cum 
ar fi: „Nici un kg de fier 
vechi să nu se irosească". 
„Săptămîna strîngerii fierului 
vechi" etc. în comuna Amă- 
răștii de jos, de pildă, tinerii 
cooperatori participă periodic 
în număr mare la ziua strîn
gerii fierului vechi cu convin
gerea că în felul acesta ei își 
îndeplinesc o îndatorire pa
triotică. Comitetul U.T.M. pe 
comună analizează periodic 
felul în care tinerii participă 
la acțiunile patriotice anali- 
zînd și activitatea colectivelor 
formate din tinerii care au 
sarcina să depisteze locurile 
cu deșeuri și fier vechi în 
preajma zilei strîngerii fieru
lui vechi. Organizîndu-și ast
fel munca, tinerii din comuna 
amintită au colectat 
Ia I.C.M. cantitatea 
kg de metale vechi.
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CINEMATOGRAFE
Pădurea spînzuraților — 

cinemascop (ambele serii) ru
lează la Patria (orele 10; 13,30; 
17; 20.30), București (orele 
9,30; 13; 16.30; 20), Excelsior 
(orele 9,30; 13; 16,30; 20). Pa
risul vesel rulează la Republi
ca (orele 9,30; 11,45; 14,15;
16,30; 19; 21,15), Modern (ore
le 9<45; 12; 14,15;
21). Spărgătorul 
scop, rulează la 
(orele 9,15; 11,30; 
18.30; 20,30), Festival (orele 9; 
11,15; 13,30; 14;
10,15; 12,30; 14,45;
21.30) , Melodia
12; 14,15; 16,30; 18,45;
Soții în oraș rulează la Capi
tol (orele 9,15; 11,45; 14; 16,15; 
18,45; 21,15), înfrățirea între 
popoare (orele 10.30; 15,45; 18; 
21,15), Arta (orele 16; 18,15;
20.30) , Volga (orele 10; 12; 
14,15; 16,30; 18.45; 21). Mă iu
bește, nu mă iubește rulează 
la Victoria (orde 10; 12; 14 ; 
16; 18,15; 20,30), Aurora (ore- 
1« 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30).

16,30; 18,45; 
— cinema- 
Luceafărul 
13,45; 16;

18.30; 21),
17; 19,15; 

(orele 9,45;
21)

Roșu și negru (ambele serii) 
rulează la Central (orele 9,30; 
13; 16,30; 20). Clopoțel rulează 
la Lumina (orele 10; 12; 14;
16; 18,15; 20,30). Paula captivă 
rulează la Union (orele 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Viitorul (ore
le 15,30; 18; 20,30). Bunica
Sabella rulează la Doina (ore
le 11,30, 13,45; 16; 18,15; 20,30). 
Program pentru copii rulea
ză la Doina (ora 10). Regina 
cîntecelor rulează la 
Iești (orele 9; 11,15; 
15,45; 18; 20,15), Bucegi (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30;
21), Flamura (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 21). Madame 
Sans-Gene — cinemascop — 
rulează la Feroviar (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30). Djura — cinemascop — 
rulează la Dacia (orele 9,30; rulează la Rahova (orele 15,30;

■ — ■ jg. 20,30). Ghinionistul rulea
ză la Progresul (orele 15; 
17; 19; 21). Cine-i criminalul? 
— cinemascop — rulează la 
Lira (orele 15,30; 18; 20,15).

Giu- 
13,30;

11,45; 14; 15,15; 18,45; 21),
Miorița (orele 10; 12; 14; 16 ; 
18,15; 20,30). Strigătul Cor
lei rulează- la Buzești (orele 
10,30; 15; 17,30; 20), Flacăra 
(orele 10; 15,30; 18; 20,30).

Diavolul deșertului 
la Crîngași (orele 
20,30). Ziua fericirii — cine
mascop — rulează la Unirea 
(orele 16; 18,15; 20,30). Chi
tind în ploaie rulează la Vi- 
tan (orele 16; 18,15; 20,30).
Călătorie în centrul Pămîntu- 
lui — cinemascop — (ambele 
serii) rulează la Floreasca (ore
le 10,30; 16; 19,30). O stea cade 
din cer — cinemascop — ru
lează la Munca (orele 10,30 ; 
14,30; 16,30; 18,45; 21). Hatarl 
(ambele serii) rulează la Popu
lar (orele 10; 16; '
Mofturi 1900 rulează la ' 
lor (orele 15,30; 18; !
Drumul Sării (orele 
17,45; 20). Titanic vals 1 
ză la Colentina (orele 
18,15; 20,30). Nevasta nr.

i rulează 
16; 18,15 ;

19.30) . 
Moși-
20.30) , 
15,30;

rulea-
■ 16 :
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A
Partidul comunist si Partidul

democratic ai poporului
împotriva acțiunilor agresive

participă la actualul PE SCURT
guvern sudanez ale S. II. 4 in Vietnam!

KHARTUM 1 (Agerpres). — 
Ministrul informațiilor al 

Sudanului, Saleh Mahmoud 
Ismail, a făcut la Khartum o 
declarație arătînd că Partidul 
comunist și Partidul democra
tic al poporului din Sudan au 
hotărît să participe la actua
lul guvern condus de premie
rul Khatim el-Khalifa. Cele 
două partide, a arătat el, 
și-au numit miniștrii în pos
turile ce le-au fost rezervate 
la formarea guvernului și 
care, pînă în prezent erau va
cante. Reprezentanții Parti
dului comunist și ai Partidu
lui democratic al poporului 
dețin portofoliile ministerelor 
educației, sănătății, comer
țului și agriculturii.

Consiliul suprem al Suda
nului a anunțat joi, după con
sultările avute cu liderii par
tidelor politice, că actualul 
guvern își va continua activi
tatea pînă ce se va forma un 
nou guvern, după alegeri.

9 In Adunarea Națională nor
vegiană (Storting), ministrul afa
cerilor externe al Norvegiei, Hal- 
vard Lange, a prezentat un raport 
asupra politicii externe. Re fer in
duse la problema vietnameză, el 
a afirmat că ,,Raidurile americane 
pentru bombardarea unor obiecti
ve din Vietnamul de nord, pro
voacă o proiundă îngrijorare care 
crește pe măsură ce atacurile se 
intensifică'. Folosirea de gaze 
toxice de către S.U.A., a spus el, 
„creează, de asemenea, îngrijorare 
în rândurile opiniei publice mon
diale, care își amintește de ororile 
primului război mondial*.

• Federația femeilor elve
țiene pentru pace și progres a 
adresat președintelui Johnson 
o telegramă în care protestea
ză împotriva intervenției ame
ricane în Vietnam.

nistrului afacerilor externe al R.D. 
Vietnam, Xuan Thuy, din 22 mar
tie, în legătură cu acțiunile agre
sive ale S.U.A. împotriva R.D. 
Vietnam.

în răspuns se arată că guvernul 
bulgar împărtășește părerile guver
nului R.D. Vietnam expuse în 
scrisoarea lui Xuan Thuy, precum 
și în declarația guvernului R.D. 
Vietnam în legătură cu folosirea 
de către S.U.A. a gazelor toxice. 
Guvernul R.P. Bulgaria și poporul 
bulgar sprijină lupta poporului 
din Vietnamul de sud și cer ca 
acestuia să i se acorde posibili
tatea de a-și hotărî singur soarta. 
Guvernul R.P. Bulgaria este gala 
să-șf îndeplinească datoria interna
ționaliste iată de eroicul popor 
vietnamez irate în lupta sa justă 
dusă împotriva agresiunii impe
rialiste.

CAIRO. — La invitația președin
telui Nasser, la 1 aprilie au sosit 
la Cairo Ciu En-lai, premierul Con
siliului de Stat al R. P. Chineze, (U 
persoanele care 11 însoțesc. Oaspe
ții chinezi au iost salutați pe aero
port de Aii Sabri, prim-minis'.ru ai 
Consiliului Executiv al RAL'., si 
de alți membri ai guvernului.

ATENA. — Joi. acad. Gheor- 
ghe Mihoc, rectorul Universi
tății din București a ținut o 
conferință despre probleme ale 
matematicii în aula mare a 
Universității din Atena.

★
La invitația conducerii Ligii 

de prietenie greco-romine. joi 
a sosit la Atena Octav Lăve- 
zeanu. vicepreședinte al Insti
tutului romin pentru relații 
cu străinătatea.

O La 30 martie, Ivan Baser, m - 
nistrul aiazerilor externe c! R. P. 
Bulgaria, i-a inminct lui Ngaen 
A.n Kama, însărcinat cu aiact 
Interim al R.D. Vietnam în 

garia, răspunsul la scrisoarea

în rer.
.e.e :

• Mai multe femei britanice 
au participat miercuri la o 
demonstrație de protest împo
triva acțiunilor S.U.A. în Viet
nam. organizată in incinta 

lădirii Parlamentului brita- 
ic. Poliția a arestat doua 
intre participantele la de

monstrație. care au fost ulte- 
eifoerate.

miei

asupra situației di
de Comitetul 

hri Comunist 
tbe »* «pune. 

„Situația din Viet-
de sud-est se ogra- 

fiecare zi. Conducători! 
duc un odevirat război 

poporului sud-vietna- 
care 

geze toxice, 
w, la exter- 
în același

va
un război Îngrozitor, In 

nu ezită să recurgă 
la borrbarăarea sco. 
minarea populației 
timp, ei se dedau la acte de agre
siune din ce in ce nud grave con
tra R.D. Vietinzi. Este vorba de o 
Încălcare flcgrantă a dreptului po
poarelor, de o violare a acorduri
lor de la Gene-.-a din 1954. P.C. 
Francez !«f reafirmă so’idari’.atea 
cu poporul vietnamez, care luptă 
pentru libertate st Independența 
sa'.

Rezoluția arată cd P.C. francez 
sprijină inițiativa mișcării pen
tru pace din Frânte, care a propus 
ca la 6 aprilie sâ se organizeze 
„Ziua națională de acțiune pentru 
pace In Vietnam'.

Dezbaterile din

Lozincl împotriva acțiunilor agresive ale S.U.A. în Vietnam au 
apărut pe zidurile clădirilor din Montevideo

Camera Comunelor

Dizolvarea parlameniuliii

suMoiiesian
biecticul pe care-l 
irmărește Ian Smith, 
premierul sud-rho- 
desian, este cuno
scut de multă tre
me. După cum se 
știe, actualul gu

vern al Rhodesiei de sud este 
un guvern în care este reprezen
tată numai minoritatea albă 
(circa 250000 de oamenij. Afri
canii, care formează marea ma
joritate a populației (2,5 mili
oane), nu au acces la conducerea 
țării. Acest sistem este consimțit 
de. așa-numita constituție din 
1961, în vigoare și astăzi, consti
tuție de tip rasist, care este in 
flagrantă discordanță cu aspira
țiile populare.

Premierul sud-rhodesian de
pune eforturi disperate pentru 
a obține proclamarea indepen
denței pe baza actualei constitu
ții. Or, o astfel de independență 
ar fi cu totul lipsită de conținut, 
întnicît minoritatea albă, ale că
rei interese le slujește guvernul 
lui Smith, ar continua să-și men
țină dominația asupra milioanelor 
de africani. S-ar ajunge astfel Ic 
apariția unui nou stat de tipul 
Republicii Sud Africane.

In ultimul timp în presă s-a 
vorbit despre un plan al lui Smith 
denumit planul „loviturii de stat 
legale". Planul este menit să rea
lizeze intențiile premierului, a- 
celea de a obține independența 
în actualele condiții, și de a-și 
perpetua astfel puterea, pe o 
cale ocolită dar care să aibă apa
rența legalității. Conform planu
lui, mai întii trebuie ct’.use 
unele modificări constituției. 
Bineînțeles că aceste modificări 
nu vizează anularea prevederilor 
pe baza cărora se menține la pu
tere guvernul minoritar al albi
lor ; ele sînt menite, dimpotrivă, 
să întărească aceste prevederi, 
prin acordarea dreptului parla
mentului sud-rhodesian de a mo
difica legile engleze, actualmente 
în vigoare pe teritoriul rhodesian. 
In faza următoare Rhodesia de 
sud va deveni „dominion", fapt 
ce va împiedica apoi Anglia să 
elaboreze legi pentru acest teri
toriu. După alte cîteva „etape" 
s-ar ajunge la situația când Rho
desia de sud se va putea proclama 
„in mod legal" independentă, cu 
menținerea la , „
rului minoritar al lui Smith.

Pentru a-și .
programul (bazat pe adoptarea 
unor amendamente la constituție) 
Smith avea nevoie în parlament 
de o majoritate de două treimi, 
majoritate pe care n-o deținea: 
Atunci a recurs, după cum s-a a- 
nunțat, la dizolvarea parlamen
tului și la anunțarea unor „ale
geri generale" pe data, de 7 mai.

Va putea obține Smith la 7 
mai majoritatea de două treimi 
în parlament ? Observatorii a-

predază că, acte fttnd prevede
rile actualei constituții, care a- 
cordă drept de cot numai albi
lor și doar unui infim număr de 
africani (aceștia cotează „prin re
prezentare'.. victoria partidului 
Frontul rhoderian (partidul lui 
Smith: ca fi obținută fără dificul
tăți, chiar și tn proporție de 
două treimi din mandate. Eci- 
dent, din punctul de vedere al 
normelor de drept în vigoare în 
ma;or'ttatea țărilor lumii, norme 
care consfințesc sufragiul univer
sal, rezultatele ce cor fi obținute 
la 7 mai nu au nici o coloare. 
Smith însă, la fel ca și în cazul 
referendumului de acum cîteva 
luni, ca căuta, fără îndoială, să 
prezinte rezultatele scrutinului 
ca o aprobare de către populație 
a politicii sale.

Dizolvarea 
parlamentului 
sta că Smith 
de la nici un fel de mașinațiuni 
în drumul către țelul pe care și 
l-a propus, acela de a se men
ține la putere.

lOu€

sparta uEoasJ a 
sud-rhodesian ate
na se dă în lături

ION D. GOIA I

LONDRA 1 CAgerpre^L — 
Joi dnșM-anuază. în Camera 

Comunelor in Angli* au în
ceput dezbateri referitoare la po
ziția engleză, față de situația din 
Vietnam. Deschizînd dezbaterile, 
ministrul afacerilor externe al 
Angliei, M. Stewart, a reafirmat 
atitudinea guvernului englez de 
sprijinire a politicii dusă de Sta
tele Unite in această țară. După 
părerea sa, ar fi „imposibil să se 
ceară Statelor Unite să se ab
țină" de la acțiunile duse în 
Vietnam.

Referindu-se la dezbaterile din 
Camera Comunelor, agențiile de 
presă occidentale relevă că gu
vernul Wiison ,.se află sub pre
siunea fermă a aripei de stingă 
a Partidului laburist care stea să 
tempereze sprijinul acordat de 
Anglia poziției americane și să 
găsească o cale pentru reglemen
tarea dilemei vietnameze". Unii 
membri ai Parlamentului britanic, 
menționează agenția Associated 
Press, au protestat cu vehemen
tă împotriva folosirii gazelor 
toxice împotriva patrioților din 
Vietnamul de sud.

Lurnd cuvântul în cadrul dez
baterilor, Alec Douglas-Home, în 
numele opoziției conservatoare, 
a felicitat guvernul pentru pozi
ția expusă de către ministrul afa
cerilor externe.

putere a guver-

pune in aplicare

i

NEW YORK. — Comitetul A- 
dunării Generale a O.N.U. însărci
nat az definirea noțiunii ăe agre
siune se va întruni in a treia sa 
sesiune la 5 aprilie, anunță agen
ția France Presse.

am

BELGRAD. — In cadrul tsmrc- 
lui de trei sâptămîni pe care îi În
treprinde în RS-F. Iugoslavia, o 
formație a Ansamblului artistic al 
Cont il iubii Central ci Sixiaztel-cr 
din R P. Remind a prezente: dacă 
spectacole în iocaiitatea Vlrpet- 
Spectacolele s-au bucurat ee un 
mare succes. Formația va saoi 
prezenta spectacole la Belgrad, 
în Macedonie și regtnnea Kosovo

VIENTIANE. — Intr-un co
municat publicat la Vientia
ne se face cunoscut câ primul 
ministru și ministru al apără
rii al guvernului laoțian, prin
țul Suvanna Fumma, a ordo
nat ca cei trei colonei rebeli 
care au organizat ocuparea o- 
rașului Tnakbek, să fie exe
cutați în fața trupelor lor 
dacă vor fi prinși. Este vorba 
de coloneii Saycocie. Sayrath- 
îpeun și de șeful poliției, Cna- 
yasan. Potrivit unor surse, șe
ful poliției a reușit să trea
că frontiera în Thailanda, dar 
despre ceilalți doi colonei nu 
se știe încă nimic.

aNEW YORK, 
zeatanplor * s 
probat un amerwiameat la consi:- 
tutie prevăzind acordarea drep
tului de vot cetățenilor americani 
de la vlrsta de 19 ani. După a- 
prcbarea amendamentului și de 
Senatul acestui stat, prevederea 
din constituție care acordă drept 
de vot numai cetățenilor de la 21 
de ani *ln sus va putea fi înlo
cuită.

lor

CARACAS. — La 31 martie 
au declarat grevă 50 000 de 
studenți și elevi ai școlilor 
medii din Venezuela, protes- 
tînd împotriva atacării de 
către poliție a unor institute 
de învățămînt.

miercuri cea mai mare 
filatelică 
Expoztfia 
de timbre

din istoria 
confine 

din 20 de 
care 1 100

s-a 
ex-
Ja- 

peste 
țări 

de 
ani. 
tim-

TOKIO. — La Muzeul mijloace
lor de comunicații din Tokio 
deschis 
poziției 
poniei.
100 000
ale lumii, dintre 
timbre emise In ultimii patru 
Prezintă un interes deosebit
brele emise de Frontul Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud, 
care redau aspecte din lupta de 
eliberare a poporului sud-vietna- 
mei.

din viata tineretului lumii
Declarația>

Mișcării panafricane 
a studenților

ALGER 1. — Coresponden
tul Agerpfes, C. Benga, trans
mite :

Mișcarea panafricană a stu
denților (M.P.E.) a dat publi
cității la Alger, o declarație în 
care se arată că în urma de- 
mostrațiilor studențești din 
Maroc, tribunțlele excepționa
le create în Maroc pronunță 
numeroase condamnări îm
potriva studenților și a con
ducătorilor organizațiilor stu
dențești. în declarație se ara
tă că au fost arestați aproape 
toți membrii Comitetului E- 
xecutiv al Uniunii Naționale 
a Studenților din Maroc 
(U.N.E.M.), conducători ai U- 
niunii marocane a muncii 
(U.M.T.) și numeroase alte ca
dre de conducere ale organi
zațiilor de masă.

în încheierea declarației, se 
exprimă solidaritatea mișcării 
panafricahe a studenților cu 
lupta studenților și a poporu
lui marocan.

Pregătiri pentru Festival

in Columbia
creatIn Columbia a fost 

un comitet de pregătire 
pentru cel de-al 9-lea 

Festival Mondial al Tineretu
lui și Studenților care va avea 
loc în acest an la Alger. Comi
tetul cuprinde reprezentanți ai 
tinerilor din Confederația sin
dicală a oamenilor muncii, Fe
derația universitară națională, 
Uniunea tineretului comunist, 
precum și din organizațiile de

tineret ale partidelor social- 
creștin, liberal și Mișcarea re
voluționară liberală.

Informații și din alte țări 
ale Americii latine anunță în
ceperea pregătirilor pentru 
Festival. Cu ocazia unei reu
niuni care a avut loc la San
tiago de Chile, organizații de 
tineret din 11 țări latino-ame- 
ricane și-au exprimat spriji
nul lor pentru Festival.

Cererile studenților
din Ecuador

c-ytudenții Universității cen-
\ trale din Ecuador au 

declarat grevă în spriji
nul cererilor adresate Consiliu
lui Universitar de a revoca or
dinul de exmatriculare a unui 
număr de 20 de studenți pen
tru că au participat la _ mani
festațiile antiguvernamentale

de la 28 februarie. Federația 
studenților din Ecuador, care 
a organizat această acțiune, a 
cerut, de asemenea, demisia 
actualului rector, desemnat de 
junta guvernamentală. Alejan
dro Segovia. Cîteva clădiri ale 
universității au fost ocupate 
de greviști.

R. P. UNGARA : 1 icii de la Matyasiold IBudapesta)
autobuzele iabricate așteaptă plecarea in prima cursd

Comentariul zilei

După congresul II. C. D.

(insiirca memoriei ostașilor romini 
căzuți in luptele

BUDAPESTA 1 — Corespon
dentul Agerpres, Aurel Pop, 
transmite :

Joi dimineața Ia cimitirul Ra- 
kosuzet din Budapesta a avut loc 
•demnitatea depunerii de co
roane la mormintele ostașilor ro- 
mini căzuți în luptele pentru eli
berarea Ungariei.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale R. P. Romine și R. P. 
Ungare. O companie de onoare a 
prezentat onorul.

Un „referendum"

de inspirație

neocolonialistă

iieie acestea, Fror.- 
r tul național de e- 
I liberare din colo

niile spaniole Rio 
Muni, Fernando

1 Poo, Conisco, Elo- 
bey Grande și 

Elobey Chico a dat publicită
ții o declarație în care sînt 
dezvăluite planuri de esență 
colonialistă ale Madridului.

Pentru a menține în conti
nuare actualele „posesiuni de 
peste mări“ și pentru a putea 
mai ușor să înăbușe mișcarea 
de eliberare, care în ultimii 
ani a cunoscut un mare avînt, 
autoritățile spaniole ar inten
ționa crearea unui „stat unic 
independent", prin contopirea 
unor colonii din Africa. Ope
rațiunea ar urma să capete 
forma unei pretinse consul
tări a populației prin inter
mediul unui „referendum".

De fapt, nu este pentru pri
ma oară cînd colonialiștii de 
la Madrid încearcă să amine 
acordarea independenței a- 
cestor teritorii, neluîrjd în 
considerare hotărîrile adopta
te de Adunarea Generală a 
O.N.U., precum și recomandă
rile Comitetului special al 
O.N;U. pentru examinarea a- 
plicării Declarației cu privire 
Ia acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale.

Agenția engleză „REUTER" 
arată că potrivit planurilor 
propuse de Spania, „referen
dumul" are drept scop „acor
darea pentru aceste teritorii 
a unui statut de autonomie 
pe o perioadă de 10 ani, sau 
acordarea imediată a unei in
dependențe de tip neocolonia
list".

în declarația dată publicită
ții la Accra de Frontul de 
eliberare din coloniile spanio
le din Africa, se arată că 
scopul creării „noului stat 
unic și independent" este de 
a fi menținute pozițiile econo
mice și politice ale Spaniei în 
acest continent.

Declarația arată că dacă 
guvernul spaniol ar dori cu 
adevărat să acorde o reală 
independență, atunci, pentru 
început, ar trebui să fie re
trase trupele spaniole din a- 
ceste colonii, să fie garanta
tă amnistia deplină a refugia- 
ților politici din aceste terito
rii, aflați acum în diferite 
țări africane, să fie acordată 
libertatea cuvîntului, a presei 
și de asociere, să se dea posi
bilitatea partidelor interzise 
să ia parte la referendum, iar 
aceasta să se desfășoare sub 
directa supraveghere a unui 
comitet, desemnat de Organi
zația Națiunilor Unite sau de 
Organizația Unității Africane.

„Dacă aceste condiții nu 
vor fi asigurate — se arată 
în declarație — popoarele din 
coloniile spaniole vor fi ne
voite să lupte cu arma în mi
nă pentru eliberarea lor na
țională".

IOAN TIMOFTE
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Au fost depuse coroane 
flori din partea Consiliului Pre
zidențial al R. P. Ungare de că
tre tovarășii Gaspar Sandor, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., vicepreședinte 
al Consiliului Prezidențial, și 
Pongracz Kalman, membru al 
Consiliului Prezidențial, iar din 
partea guvernului Revoluționar 
Muncitoresc Țărănesc Ungar, de 
către tovarășii Horgos Gyula, mi
nistrul siderurgiei și construcției 
de mașini, Losonczi Pal, minis
trul agriculturii și Mod Peter, 
prim-locțiitor al ministrului afa
cerilor externe.

A depus apoi o coroană de 
flori delegația de partid și de 
stat a R. P. Romine, condusă de 
tovarășul Emil Bodnaraș, care 
participă la festivitățile consacra
te sărbătoririi a 20 de ani de la 
eliberarea Ungariei.

Au mai depus coroane de flori 
dr. Frantisek Pisek, ambasadorul 
R. S. Cehoslovace la Budapesta, 
și Jan Kiljanczyk. ambasadorul 
R. P. Polone la Budapesta, pre
cum și atașații militari ai amba
sadelor celor două țări, din par
tea corpului diplomatic din Bu
dapesta.

Delegații din partea Consiliu
lui Național al Frontului Popu
lar Patriotic din Ungaria, Comi
tetului Orășenesc de Partid Bu
dapesta, Ministerului Apărării al 
R. P. Ungare, Ministerului Side
rurgiei și Construcțiilor de Ma
șini, Sfatului Capitalei, precum 
și din partea organelor de partid 
și de stat din cartierul 17 din 
Budapesta au depus, de aseme
nea, coroane de flori la mormin
tele ostașilor romîni.

★
Din partea delegației de partid 

și de stat a R. P. Romine au fost 
depuse coroane de flori la mor
mintele ostașilor bulgari din lo
calitatea Harkany și la cele ale 
ostașilor iugoslavi din orașul Peos, 
care au căzut în luptele pentru 
eliberarea Ungariei.
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Schimbul de mărfuri
franco-cehoslovac

PRAGA. — După cum 
transmite agenția C.T.K., în 
cursul anului 1964 valoarea 
schimbului de mărfuri între 
R.S. Cehoslovacă șt Franța s-a 
cifrat la 386 600 000 coroane, 
față de 336 300 000 coroane în 
1963. In 1964, R.S. Cehoslova
că a importat din Franța pro
duse ale industriei siderurgi
ce, printre care produse se
mifinite, minereuri, cereale, 
automobile, chimicale, mașini- 
unelte, materii prime textile, 
produse semifabricate și alte 
produse. Exporturile R.S. Ce
hoslovace au cuprins zahăr, 
lemn, tractoare și mașini a- 
gricole, legume, chimicale, 
hîrtie, materii prime și semi
fabricate textile, animale 
uleiuri vegetale.

ongresul principalului partid guvernamental vest-ger- 
man, Uniunea Creștin Democrată, a luat sfîrșit într-o 
notă pesimistă. Considerat de observatorii politici ca 
„marea bătălie" înaintea alegerilor, el, se pare, n-a reu
șit să insufle delegaților convingerea netă într-un succe» 
electoral. Se poate, dimpotrivă, afirma că ceea ce a 
dominat în dezbaterile de la Dusseldorf au fost mai 

curind disensiunile între cele două tendințe mai importante existente 
în U.C.D. — cea reprezentată de Adenauer și oamenii politici grupați 
în jurul său și cea reprezentată de Erhard și Schroder. Confruntările 
nu sînt de dată recentă. Ele au dominat și continuă să domine scena 
politică a U.C.D., reflectîndu-se uneori în evenimente de felul inter
viului dat de Adenauer unui ziar american în care dezavuează politica 
actualului guvern vest-german.

La Diisseldorf, Adenauer nu s-a situat pe o poziție diferită. El a 
preconizat din nou o accentuare a liniei politice ostile oricărei regle
mentări internaționale. Adenauer și-a exprimat îndoiala asupra efi
cienței orientării promovate de Schroder. Este exact ceea ce scria 
„DIE WELT" : „Adenauer privește cu îngrijorare viitorul partidului 
său“. Alți corespondenți prezenți la Congres au mers mai departe 
vorbind despre conturarea unei sciziuni în U.C.D.

Politica guvernamentală s-a prezentat la congres cu o »erie de 
eșecuri evidente tuturor : pe de o parte în relațiile cu țările arabe; 
pe de altă parte chiar în problemele europene. în această din urmă 
sferă de probleme, refuzul Franței de a participa la conferința mi
niștrilor afacerilor externe ai „celor 6“ propusă de Italia, în cadrul 
recentelor convorbiri frahco-italiene de la Roma, nu a fost deloc în
curajator pentru guvernul vest-german. Probabil că tocmai de aceea, 
cuvântările cancelarului Erhard și ale ministrului de externe Schroder 
au fost concepute într-un spirit defensiv, de „contraargumentare". 
Schroder a căutat să formuleze un echilibru atent în preferințele 
externe ale Germaniei occidentale. Problema mai veche a „alegerii" 
între Paris și Washington nu mai este luată în considerare. La Bonn 
ie vorbește acum despre „prietenia tradițională" cu Franța și des
pre „relațiile strînse" cu S.U.A. Punerea pe același plan a raportu
rilor cu cei doi poli ai alianței atlantice a fost evocată ți de cance
larul Erhard.

Dar, declarațiile nu erau suficiente cît timp asupra relațiilor fran- 
co-vest-gennane plana o nouă perspectivă de încordare reprezentată 
de amînarea conferinței „celor șase". Astfel. Erhard a căutat să se 
prezinte în fața delegațiilor la congres cu fapte și argumente concrete.

După întrevederea pe caro ambasadorul vest-german la Paris a 
•vut-o cu președintele de Gaulle, întrevedere solicitată după toate 
aparențele de către partea vest-germană, cancelarul Erhard a anun
țat câ refuzul francez nu trebuie inteipretat ca o blocare a dialogului 
economic și politic vest-european și că, dimpotrivă, președintele 
Franței și-ar fi dat asentimentul de a participa la o conferință (pro
babil în iulie) a șefilor de state și de guverne ale celor șase, precedată 
de o reuniune a miniștrilor de externe. Delegații au aplaudat această 
știre asupra căreia la Paris se păstrează însă rezerve. Eventuala par
ticipare franceză nu înseamnă acceptarea propunerilor vest-germane. 
Fare să fie vorba mai curind de o chestiune de formă decît de con
ținut La Paris se afirmă necesitatea fixării obiectivelor conferinței în 
prealabil și în legătură cu aceasta necesitatea de a exista certitudi
nea unui acord.

Dacă ne depărtăm puțin de tonul declarațiilor privitoare la rela
țiile R.F.G. cu Franța și S.U.A., observăm însă că la Bonn se pune 
un accent mult mai mare pe relațiile strînse cu Statele Unite, soco
tite drept calea cea mai sigură pentru realizarea ambițiilor nucleare 
ale R. F. Germane. „Ceea ce ne trebuie este o participare la organi
zarea forțelor nucleare ale Pactului Atlantic" — declara Schroder. 
Iar cancelarul Erhard a susținut necesitatea unei „noi strategii" în 
N.A.T.O., cea veche fiind depășită. Sînt chestiuni care nu au făcut 
și nu fac plăcere la Paris, ele exprimînd punctul de vedere american 
în relațiile interoccidentale.

In sfîrșit, cancelarul Erhard a căutat să se prezinte în fața alegă
torilor cu un „program atrăgător". El a fost prezentat sub forma 
„societății armonioase". După părerea observatorilor, este vorba de 
un program asemănător celui prezentat de președintele Johnson sub 
forma „marii societăți". Presa vest-germană îl denumește „un cadou 
electoral" („DIE 5VELT").

Perspectiva de după congres paie contradictorie. „Sentimentul vic
toriei — scrie „FRANCE PRESSE" — nu-i mai animă pe militanții 
U.C.D. Impresia generală rămîne dificultatea partidului".

Spectacol ratat

S. V.

ovial, cu o încredere 
în sine afișată cu 
stridență, Chombe 
a inaugurat actul 
electoral. Premierul 
congolez s-a depla
sat la Elisabethville

spre a introduce buletinul de vot 
în urnă deplasare căreia i s-a 
atribuit o valoare simbolică.

Partea publicitară fiind consu
mată, colaboratorii lui Chombe. 
au devenit preocupați de reușita 
fraudei electorale pe care au 
pregătit-o după procedee nu toc
mai originale. In regiunile mai 
îndepărtate grijile sînt mai mici. 
Depărtarea de Leopoldville per
mite ca măsluirile să se petreacă 
fără gălăgie. In capitală prudența 
trebuia să fie mărită. Ministrul 
de interne Munongo l-a asigu
rat totuși pe Chombe că surpri
zele sînt excluse. Dar în ziua 
cind urnele urmau să fie des
chise la Leopoldville, centrele de 
votare erau in imposibilitate de a 
funcționa. Povestesc martorii ocu
lari că dacă se găseau urne, lip
seau buletinele de vot iar dacă, 
din întimplare, fuseseră aduse și 
urnele și buletinele de vot atunci 
erau absente... listele de alegă
tori. Deoarece la „alegerile" pa
tronate de Chombe au fost în
scrise 230 de partide (unele gru
pări nu depășesc efectivele unei 
duzini de adepți), alegătorii pri
mesc un maldăr de buletine de 
vot pe care reușesc să le mane
vreze cu multă dificultate. După 
cum reiese din informațiile trans
mise de agențiile de presă, dat 
fiind marea cantitate de buletine 
de vot necesară (de ordinul mi-

O dată cu primele zile călduroase ale unei primăveri timpurii,

parizienii au invadat aleile celebrei grădini Bols de Boulogne
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lioanelor...), tipografia nu le-a 
putut fumizOf la timp. De aceea 
numeroase centre au trebuit 
să-și amine operațiunile de votare 
cu o zi, chiar și cu mai multe. 
Deocamdată, 66 secții electorale 
n-au putut contabiliza rezultatele 
pentru simplul motiv că porțile 
lor au rămas închise în fața ale
gătorilor. Justificările mereu ace
leași: uneori se invocau „cauza 
tehnice" — absența buletinelor 
de vot; alteori debandada în pri
vința listelor de candidați.

In anturajul lui Chombe irita
rea se manifesta fățiș. Înscenarea 
electorală riscă să se compromită 
înainte de final. Furios, Munon
go a dispus să fie arestați prima- s' 
rul orașului Leopoldville, pre- !|#r 
ședințele comisiei electorale și 
adjunctul său plus specialiștii bel
gieni care conduc imprimeria în
sărcinată cu tipărirea buletinelor 
de vot. Pe toți îi bănuiește de... 
sabotaj, uitînd în aceste momen
te de cumplită enervare că aresta- 
ții i-au fost devotați și extrem de 
docili executanți ai dispozițiilor 
sale. Chombe și apropiații săi 
sînt iritați de nereușita lor toc
mai în capitală. „Triumful" pe 
care și-l vor atribui mai tîrziu va 
fi primit cu bănuieli poate chiar 
fi de cei care dovedesc bunăvoin
ță față de Chombe. „Dacă aici 
în centrul orașului Leopoldville 
a fost greu de procurat urtie e- 
lectorale și buletine de vot, cum 
se poate spera într-un succes în 
alte localități ?“ — se întreba 
agenția „REUTER" făcind refe
rire la îndoielile diplomaților din 
capitala congoleză cu privire la 
valoarea operațiunilor de votare.

Nu știm cîți țapi ispășitori vor 
mai fi găsiți, cite arestări se vot 
mai efectua, dar este cert că, la ji 
Leopoldville, Chombe a ratat l| 
spectacolul electoral.

M. RAMURĂ
-----------•------------

Hotărirea 

parlamentului austriac

VIENA. — Parlamentul au
striac a votat la 31 martie un 
proiect de lege privind revizui
rea codului penal în sensul 
excluderii de Ia prescripția le
gală a crimelor naziste pasibile 
de pedeapsă maximă. Parla
mentul a hotărît că prescrie
rea nu va fi aplicată crimelor 
de genocid și crimelor de răz
boi. Deputății — populiști și 
socialiști — s-au pronunțat în 
unanimitate în favoarea revi
zuirii codului penal. Deputății 
liberali, în număr de opt, au 
părăsit sala în momentul vo
tului.
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