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Muncitor

Sîmbătă 3 aprilie 1965

Colectivul de muncă de la Uzina 
„Timpuri Noi’ din Capitală și-a 
Îndeplinit Încă de pe acum anga
jamentul luat In Întrecerea socia
listă pînă la 1 Mai, la valoarea 
producției globale ți marfă dată 
peste plan.

Una din secțiile care a obținui 
succese deosebite In această pe
rioadă de 3 luni, a cărei activi
tate se reflectă direct In realizări
le Întregii uzine, este turnătoria. 
Aici, Încă din arul trecut, clnd 
erau pregătite condițiile pentru 
producția anului 1965, s-a pus 
problema unor măsuri care sd 
permită obținerea unui decalaj de 
produse iată de secțiile prelucră
toare. In momentul de tată, acest 
decalaj a lost creat. Turnătoria li
vrează piese atelierelor de prelu
crare cu circa două luni de zile 
Înainte. Pentru aceasta, s-au luat. 
In primul rlnd, măsuri privind a- 
plicarea strictă a tehnologiei de 
fabricație, Plnă nu demult, turnă
torii, după ce consultau nota de 
comandă, treceau la executarea el, 
fiecare în stilul său caracteristic. 
Uneori, era bine, alteori, clnd era 
vorba mai ales de comenzi noi, re
buturile depășeau cu mult cifra 
admisă. Se pierdea manoperă, ma
terial, se pierdea timp. Conduce
rea secfiei a trecut, de aceea, la 
dotarea atelierelor și a echipelor 
de turnători cu planuri complete 
de operații. Colectivele de tehno
logi au elaborat o nouă tehnologie 
amănunțită pentru toate operații
le. Și, aplicarea cu strictele a noii 
tehnologii a dus la scăderea rebu
tului sub cifra admisă, a dus la un 
spor Însemnat de producție. Tot 
aici lși ailă explicația șl cei 
150 000 lei economisiți la prețul 
de cost pe primele două luni ale 
anului.

Primind piese mai din timp, a- 
telierele de prelucrări au putut 
să-și organizeze la rlndul lor 
mei bine munca. Au întărit con
trolul calității șl au cerut secfiei 
turnătorie produse cu indici mai 
Inalji de calitate. In secție s-a 
trecut Ia folosirea procedeului de 
impregnare a formelor cu soluție 
de amoniac, a pămlntulul sintetic 
unic etc.

Rezultatele obținute plnă acum 
au stimulat inițiativa creatoare a 
colectivului secfiei. în momentul 
de fată, una din preocupările pen
tru introducerea noilor tehnologii 
cu Înaltă eficientă economică este 
aceea a folosirii turnării In 
forme ușor fuziblle. S-au confec
ționat sculele necesare, s-au făcut 
instalațiile ți, curlnd, turnătoria va 
livra primele piese realizate cu 
noul procedeu.

V. CONSTANTINESCU

Dupl trei luni de munci rodnici, 
colectivul Clinei „1 Mai“—Baia Mare a 
obținut succese de seamă in între
cerea socialistă. Realizările obținute 
pină acum in producție au la bază me
tode și procedee avansate de lucru, 
care au permis scurtarea ciclului de 
fabricație la o serie de produse. Tova
rășul inginer ION COSTEA, directorul 
uzinei, împărtășește din experiența co
lectivului acestei uzine:

zina noastră a îndeplinit sarcinile 
de producție pe primul trimestru 
al anului în ziua de 19 martie. Pes
te prevederile planului „la zi“, co
lectivul nostru a obținut 230 tone 
de metale, 120 tone de acid sulfu
ric și alte produse, în valoare de

3 500 000 lei. La producția marfă, planul a fost 
depășit cu 6,5 milioane lei; față de prevederi, 
productivitatea muncii a înregistrat o creștere 
de 5 la sută.

Ce a stat la baza obținerii acestor rezulta
te ? Colectivul nostru a acordat o atenție de
osebită utilizării la întreaga capacitate a insta
lațiilor și agregatelor, perfecționării tehnologi
ei de fabricație, introducerii unor metode noi 
de lucru. Conținutul majorității covîrșitoare a 
celor peste 400 de propuneri de măsuri tehni
ce și organizatorice făcute de muncitorii, mai
ștrii și inginerii din secții, după dezbaterea 
cifrelor de plan, ilustrează tocmai preocuparea 
întregului colectiv de muncă al uzinei pentru 
creșterea randamentului utilajelor, pentru 
sporirea necontenită a capacității de producție, 
a productivității muncii și a calității fiecărui 
sortiment.

După ce un colectiv de ingineri și tehnici
eni. special constituit, a selecționat propunerile 
primite și a stabilit datele aplicării în procesul 
de producție, conducerea urinei și-a concentrat 
toate eforturile pentru realizarea intr-un 
timp cit mai scurt a principalelor obiective 
prevăzute în plan. Comitetul de partid ne-a 
indicat chiar să scurtăm termenele de execuție 
a unor lucrări și de aplicare a unor metode, 
care, la experimentări, dăduseră rezultate bu
ne. Așa se face că încă din luna decembrie și 
în primele două decade ale lunii ianuarie au 
fost aplicate trei sferturi din măsurile prevă
zute pentru întreg trimestrul I.

Ca urmare, din prima lună a anului, o sea
mă de secții importante și-au sporit capacita
tea de producție. Iată cîteva exemple. Fondan- 
ții — care ușurează procesul de topire — erau 
folosiți pînă acum direct în cuptoarele reducă- 
toare, alternativ cu încărcăturile de aglome
rat. Specialiștii din secția de aglomerări au 
încercat să introducă fondanții chiar în 
amestec și au reușit. In prezent, cuptoarele sînt 
încărcate cu aglomerat autofondant, fapt care 
a dus la creșterea indicelui de utilizare inten
sivă a acestor agregate. Tot la secția de aglo
merare a fost executat un utilaj auxiliar — 
„alimentatorul oscilant", cum îi spunem noi — 
care asigură omogenitatea amestecului și, im
plicit, creșterea gradului de desulfurare a aglo
meratului. Astfel, produsul obținut are o com
poziție chimică constantă. Aceste măsuri și 
altele care au mai fost aplicate aici au dus la 
creșterea randamentului instalațiilor cu 15 la 
sută față de ultimul trimestru al anului trecut

(Continuare în pag. a III-a)

La Borzcștl

0 nouă fabrică
La Combinatul chimic de la 

Borzești se construiește o nouă 
fabrică cu o capacitate anuală de 
producție de 10 000 tone hexa- 
cloran.

In clădire, a cărei construcție 
a fost terminată cu cincisprezece 
zile înainte de termen, se fac în 
prezent lucrări de finisaj. A în
ceput și montarea utilajelor: se 
lucrează din plin la instalarea 
coloanelor de absorbție finală, a 
spălătorului de gaze cu spumă, a 
conductelor tehnologice.

Proiectul noii fabrici a fost 
realizat de către specialiștii de la 
IPROCHIM, iar circa 90 la sută 
din utilaje sînt executate la Uzi
nele de utilaj chimic și petrolier 
din Făgăraș. Noua unitate va a- 
vea un grad mare de automati
zare. Cele mai importante opera
ții în desfășurarea procesului teh
nologic, cum sînt reglarea debitu
lui de clor, benzen, al apei de 
răcire, vor fi dirijate de la ta
blouri de comandă.

Intrarea în funcțiune a fabricii 
de hexacloran va crea posibili
tatea să se livreze agriculturii 
cantități tot mai mari de insecti
cide condiționate.

(Agerpres)

Azi, în cadrul rubricii

ANII
DE UCENICIE

Se adresează 
tinerilor cititori 

prof. univ. Petre Spacu 
membru corespondent

• La fabricile de mobilă și pla
caj din Combinatul de industriali
zare a lemnului de Ia Tr. Seve
rin, se iac ultimele finisaje, iar 
peste clteva zile vor începe pro
bele tehnologice. La fabrica de 
furnir estetic a fost terminată 
construcția clădirii, a bazinelor de 
tratare termică, au fost montate 
uscătorul șl alte utilaje.

(Agerpres)

al Academiei R.

■
 nil uceniciei mele

- anii de școală 
șl anii de studenție 
— au rămas în ur
mă. Dar dacă ci
neva m-ar întreba 
acum „Ce înseam

nă să-ți Iubești profesiunea î" 
— aș găsi răspunsul acolo, în 
anii acela tumultuoși ai tinereții. 
Să-ți iubești profesiunea — aș 
răspunde — înseamnă mai în- 
tîi să muncești, să te pregă
tești temeinic pentru ea. Șă nu 
înveți frunzărind cursul, peste 
nimic să nu treci cu ușurință. 
Să-ți îmbogățești mereu cuno
ștințele, consultînd o lgrgă bi
bliografie. Dar și aici, nu-i de 
ajuns să răsfoiești tratatele de 
speciajijate: se' cere tînărului 
sd se oprească CU atenție asu
pra fiecărui capițol, să gîndeas- 
că, să înțeleagă, să conspecte
ze, să-și fixeze ideile în scris. 
Dragostea față de profesiune 
este condiția esențială a specia
listului.

.dAnil de școală au început 
pentru mine la Liceul Național
din Iași șl au continuat la Li
ceul „Gheorghe Barițiu’ din

In secția cazangerie grea, de 
la Uzina „Independența"- 
Sibiu, se aplică cu succes 
procedee și metode avansate 
de lucru. In fotografie t as
pect de muncă' din această 

secție

Foto: ION CUCU

P. R.
Cluj. încă din 
primele clase 
m-a pasionat li
teratura, studiul 
limbilor străi
nei latina mă a- 
trăgea în mod 
deosebit. Dar în 
clasa a VI-aam 
descoperit fru
musețea matematicii. Împreună 
cu cîțiva colegi, am scos o re
vistă de matematică. Urmăream 
să trezim și celorlalți colegi 
interesul față de această disci
plină, pentru care revistele con
sacrate erau la un nivel prea 
înalt. Orele petrecute în tovă
rășia problemelor și exercițiilor 
de algebră, geometrie, trigono
metrie, discuțiile pasionante în 
jurul unor probleme a căror 
„cheie" era mai greu de gă
sit m-au apropiat de matemati
că/ i-am rămas prieten toată 
viața. Totuși, în cadrul Facultă
ții de științe, la care m-am în-

scris după absolvirea liceului, 
am ales secția de chimie- M-a 
atras lumea miraculoasă a 
acestei științe. Treptat — cu 
fiecare curs, cu fiecare oră de 
laborator, cu fiecare ceas petre
cut în bibliotecă, printre cărți
le de chimie — pasiunea mea 
pentru profesia pe care mi-am 
ales-o capătă contururi tot 
mal precise. Doream din suflet 
sd ajung un bun specialist și 
munceam foarte mult. Îmi plă
cea să înțeleg fenomenele cu

(Continuare în pag. a III-a)

Tipărirea manualelor și cursurilor
Editura de stat didactică și pe

dagogică a tipărit pînă în pre
zent mai mult de 6 500 000 de 
exemplare, din cele aproximativ 
25 milioane cărți școlare cite sînt 
prevăzute pentru anul de studii 
1965—1966. Din totalul tirajului, 
aproape 22 milioane de exem
plare vor fi distribuite gratuit 
elevilor din clasele I—VIII.

Elevii din învățămîntul de cul

tură generală și studenții vor a- 
vea la dispoziție în anul viitor cu 
70 mai multe titluri de manuale 
și cursuri.

O atenție deosebită se acordă 
aspectului grafic al noilor cărți. 
O mare parte a manualelor au 
ooperțile legate în pînză sau ma
terial plastic, fiind bogat ilu
strate.

(Agerpres)

Din mai multe raioane ale țării, activiști ai 
U.T.M., corespondenți ai ziarului nostru, ne-au re
latat teleionic rezultate ale acțiunilor de muncă 
patriotică inițiate de organizațiile U.T.M., la care 
au participat mii de tineri.

• In raionul Gorj
Numai in cîteva zile, tinerii din comuna Feșteana — Jiu, mobi

lizați de organizația U.T.M., au plantat pomi pe o suprafață 
de 1,5 hectare, au curățat 20 de hectare de izlaz și au colectat mai 
bine de 1 000 kg fier vechi. In comuna Budieni, organizația U.T.M. 
din cooperativa agricolă de producție a mobilizat tinerii în primul 
rînd la evacuarea apei care băltea pe tarlalele însămînțate cu 
gria. Acțiunea este în plină desfășurare. In același timp, o parte 
din tinerii cooperatori au curățat 12 hectare de izlaz. La Tismana 
ziua de duminică a fost închinată lucrărilor pentru înfrumusețarea 
comunei. Băieții au curățat șanțurile, au reparat podurile și po
dețele, iar fetele au văruit pomii de pe marginea drumurilor.

• In raionul Sf. Gheorghe

LA MUNCA PATRIOTICA
tinuă acțiunea de transportare a gunoiului de grajd pe âmp. 
Duminică, ei au curățat pășunile pe o suprafață de 40 de hectare. 
In aceste două zile, s-au efectuat, totodată, aproape 2 <X)0 de ore 
de muncă patriotică pentru înfrumusețarea comunelor și satelor.

• In raionul Medgidia

Sîmbătă și duminică, în întreg raionul organizațiile U.T.M. au 
inițiat numeroase activități de muncă patriotică la care au parti
cipat sute de tineri. Numai în aceste două zile, tinerii din oraș 
au colectat cantitatea de 3 500 kg fier vechi. La sate, tinerii con

Numai în ultima săptămînă, tinerii din raion au colectat și ex
pediat oțelăriilor 200 tone de fier vechi. In această acțiune s-au 
evidențiat în mod deosebit organizațiile U.T.M. de la iSt.U. Med
gidia, Fabrica de ciment Medgidia, I.E.R. și din alte unități.

In același timp, organizațiile U.T.M. de la sate au orgarazzs 
numeroase acțiuni de redare a noi terenuri agricultura, de ferti
lizare a solului și de terasare. Astfel, pe marginea unor ș:re> 
din interiorul raionului au fost plantați 5 000 de pomi omemen 
tali și fructiferi, iar pentru amenajarea unor drumuri s-cu trans
portai și împrăștiat 823 tone de piatră. Ținînd seama de faptul 
că tn acest an unitățile agricole au în plan să redea o mart 
suprafață de teren agriculturii, tinerii din raion au defrișat prtn 
muncă patriotică, tn ultima creme, 42 hectare ocupate ou perdele

și mărăcmișuri și au terasat pentru plantarea a noi suprafețe cu 
vie 2Â hectare pe dealurile altădată neproductive.

• In orașul
Gheorghe Gheorgh.iu.-De]

Acțiunile de muncă patriotică organizate în zilele de sîmbătă 
și duminică au acut ca obiective principale: colectarea fierului 
vechi și înfrumusețarea orașului. In aceste două zile, au fost co
lectate 45 tone de fier vechi care cor fi trimise oțelăriilor patriei. 
Tinerii au asigurat, totodată, curățirea spațiilor verzi pe o supra
față de 28 000 m.p. și cu săpat 800 m.p. pe care urmează să fie 
răsădite flori și semănată iarbă.

• In orașul Roman

Duminică, mai bine de 700 de tineri au participat la activită
țile de nivelare a terenurilor pe care urmează să se construiască 
noi blocuri. Alți tineri au luat în grija lor amenajarea, încă de pe 
acum, a ștrandului din oraș: au săpat gropi pentru plantarea 
pomilor, au transportat nisip pentru plaje etc.

• In orașul Vaslui

Stimulați de distincția prmUă pentru buna gospodărire și tngn- 
■ve • orașul», ootdțemi Romanului, tineri și etrstnid, continuă 

Și mult entuziasm munca da înfrumusețare a orașului lor

Munca de înfrumusețare continuă a orașului a antrenat și la 
Vaslui sute de tineri care au participat la activitățile întreprinse 
pînă acum în acest scop. Numai într-o singură zi (sîmbătă), tinerii 
au curățat și greblat 5 000 m.p. de teren din parcul de odihnă 
al orașului, au efectuat mai bine de 1 000 de ore de muncă pa
triotică la amenajarea terenurilor pentru viitoarele construcții ce 
se cor ridica în oraș, au plantat peste 1 000 de pomi ornamentali. 
De altfel, angajamentul tinerilor din oraș este de a asigura, prin 
forțele lor, plantarea tuturor pomilor ornamentali din oraș, cură
țirea și greblarea tuturor spațiilor verzi și amenajarea bazelor spor
tive de pe lingă întreprinderi și instituții. Organizațiile U.T.M. din 
oraș s-au angajat ca tn luna aprilie să formeze echipe de tineri 
rare să văruiască toți pomii ornamentali din oraș, fîntînele și 
irmelele

V



20000 artiști

A

■
amatori

în întrecere

Festivalul primăverii
oul cămin cultural din 
comuna Ghimbav, orașul 
Brașov, și-a primit, îm
podobii sărbătorește, oas
peții. Pe fiecare stradă, 
afișe îngrijit scrise a- 
nuniau faza pe centru

de comună a festivalului primăve
rii", la care au participat formațiile 
artistice de amatori, de la căminele 
culturale din .- Ghimbav Cristian. 
Vulcan. Tohar.u Vechi, Tohanu Nou 
fi Sinpetru. Dintre brigăzile de agi
tație s-a remarcat cea a căminului 
cultural din Ghimbav cu programul 
intitulat ..Să rodească tot ce-i bun*.

La un nivel corespunzător s-au 
prezentat și brigăzile artistice de agi
tație ale căminelor cui turale din 
Sinpetru și Tohanu Nou. ca progra
me bogate in șapte concrete, specifi
ce localităților respective

Cea mai mure parte a programului 
a fost susținută de formațiile muzica
le, de dansuri, soliști vocali fi instru
mentiști. Cele 6 orchestre de muzică

populară și ușoară au evidențiat, pe 
de-o parte creșterea numărului mem 
bfilor acestui gen de formații, exis
tente azi la fiecare din căminele a- 
nuntite mai sus, iar, pe de altă parte, 
capacitatea acestora de a susține un 
vast repertoriu de muzică populară 
și ușoară. Dansatorii au oferit publi
cului, intr-o interpretare meritorie, o 
bogată suită de dansuri populare ro
mânești și germane: fecioreasca, ar
deleana. lendlărul și alte dansuri spe
cifice regiunii noastre, interpretate 
de echipele din Ghimbav. Sinpetru și 
Tohanu Nou.

Primăvara a fost sărbătorită In ca 
dm! festivalului ce-i poartă numele și 
la căminul cultural din Simea. al! 
centru de desfășurare a concursului. 
Aici s-au intiinit îormații artistice de 
la cămtneie culturale din Bran, Mo- 
eciu de Jos și de Sus, fundata. So 
bodol, Simea, aplaudate de 800 de 
spectatori care au asistat la această 
zi a cintecului și jocului.

ROMULUS PLEȘA
Dansul „Roată din roată' prezentat de Ansamblul folcloric „Ciprian Porumbescu" Suceava 

Foto : O. ARC ADIE

Răspunsuri competente pasiunii pentru cunoaștere

-a ridicat din nou cortina. In sală stăruie încă frea
mătul așteptării și al emoțiilor. Poate și al curiozi
tății... Pe scena Casei de cultură din raionul 16 Fe
bruarie evoluau în ziua aceea artiștii amatori de la 
întreprinderile poligrafice „Luceafărul" și Jnfor- 

' mațiâ", de la Casa de cultură „16 Februarie".
Această confruntare a formațiilor artistice se

înscrie în numeroasele manifestări asemănătoare ale primei 
faze a unei întreceri artistice organizată, așa cum anunța regu
lamentul stabilit, pentru îmbunătățirea continuă a activității 
formațiilor corale, coregrafice, brigăzilor artistice de agitație 
etc., pentru permanentizarea activității acestora. Sub îndruma
rea Comitetului orășenesc București al P.M.R., folosind expe
riența acumulată cu prilejul concursurilor precedente, Consiliul 
local al sindicatelor din Capitală, Comitetul de Cultură și Artă 
al orașului București, Comitetul orășenesc al l'.T.M. și Uniunea 
Cooperativelor Meșteșugărești din orașul și regiunea București, 
au inițiat — începînd de la 1 ianuarie 1965 — această întrecere 
artistică cu tema „Slavă partidului", întrecere în care sînt an
trenate numeroasele formații existente. Arta celor peste 20 000 
de artiști amatori din Capitală aduce în această competiție drept 
carte de vizită rezultatele înregistrate la cel de al VTI-lea con
curs: 14 titluri de Iaureați, 44 premii și mențiuni.

Despre scopul și stadiul de desfășurare al Concursului „Sla
vă partidului" ne-a vorbit președintele acestui concurs,

Toy. Ion Gh. Borca, 
vicepreședinte al Comi
tetului executiv al Sfa
tului popular al Capitalei

„Întrecerea formațiilor artis
tice de amatori din Capitală do
vedește, printre altele, cît de 
pasionant și de operativ poate 
oglindi arta amatorilor, viața 
complexă și bogată pe care o 
trăim. Desfășurarea concursului 
de pînă acum a fost punctată 
deseori de asemenea exemple. In 
zilele premergătoare alegerilor 
de la 7 martie, spectacolele ar
tiștilor amatori (desfășurate în 
prima fază a întrecerii) au expri
mat sentimentele și năzuințele 
oamenilor muncii, au popularizat 
rezultatele obținute de poporul 
muncitor, sub conducerea parti
dului. Cînd în presă s-a publicat, 
de pildă, Comunicatul Direcției 
centrale de statistică cu privire la 
îndeplinirea planului de stat pe 
anul 1964, membrii formațiilor 
artistice au luat cunoștință de 
realizările dobîndite cu senti
mentul unei legitime mîndrii și 
cu hotărirea de a populariza ase
menea succese. Pe scenele con
cursului, aceste realizări au fost 
înfățișate spectatorilor în vers și 
cântec, cu entuziasm și bucurie.

Concursul inițiat dă posibilita
tea nu sumai a cuprinderii cît 
mai multor artiști amatori într-o 
activitate permanentă, eșalonată 
în timp, ci și a legăturii cît mai 
strânse cu actualitatea, a îm
prospătării continue a repertoriu
lui. Putem să observăm din timp 
la care întreprinderi munca cul
turală a rămas în urma cerințe
lor actuale și să intervenim ope
rativ pentru a-i asigura acesteia 
locul cuvenit, continuitatea nece
sară. Programele lipsite de varie
tate tematică, repertoriile înve
chite, prezentate și la concursuri 
anterioare, ou 
pe scenă în 
unele formații 
lava, Uzinele 
„Electromagnetica") vor fi pentru 
cei ce răspund de buna desfășu
rare a activității artistice o invi
tație imediată la a se lua măsu
rile corespunzătoare. Este cunos
cut că în unele întreprinderi, în-

care au apărut 
actuala întrecere 
(Bumbăcăria Ji- 
„Grivița roșie",

■
 acă tî nărui cititor 

se recomandă sin
gur, prin fișa de 
împrumut, mai pu
țin îți vorbește a- 
ceasta despre ghi
dul modest, dar cu 

multiple cunoștințe, care-l înso
țește păs cu pas în complicatul 
drum :■ bibliotecarul. De aceea, 
în discuția cu tovarășele Maria 
Bublic și Persida Radu, bibliote

carele clubului Uzinelor „1 Mai” 
Ploiești, ne-am propus să com
plectăm ceea ce nu poate spune 
fișa de lectură despre cititor, 
pornind de la întrebarea: „Cum 
recomandați cartea ?“

La îndemîna tânărului lector 
începător stă în bibliotecă un 
interesant album, pe coperta că
ruia scrie; „Din viața și opera 
scriitorilor noștri”. Cu Mihail 
Sadoveanu, Tudor Arghezi, Za- 
haria Stanca, Camil Petrescu, Ce
zar Petrescu, Marin Preda 
și numeroși alți scriitori, citito
rul face astfel o primă cunoștință. 
Paginile albumului cuprind por
tretele scriitorilor, principalele 
date biografice, relatări concise 
despre principalele opere, o listă 
bibliografică a lucrărilor întoc
mită după criteriul cronologic, 
iar reproducerea unor fragmente 
din literatura critică despre au
torul respectiv are scopul de a 
sugera locul scriitorului în con
textul literaturii române. Iniția
tiva este meritorie. Este o con
tinuare a unei forme de reco

tre tradiționalele concursuri re
publicane, apar în activitatea 
unor formații perioade lungi de 
repaus, repetiții prelungite fără 
măsură. De aceea, pentru înnoirea 
și actualizarea repertoriului, pen
tru continua ridicare a nivelului 
artei amatoare sînt imperios ne
cesare confruntările permanente 
cu exigențele publicului specta
tor. Această verificare scenică, 
impusă de altfel și de regulamen
tul întrecerii — în prima fază 
minimum două spectacole pe 
lună — se realizează pe baza 
unei riguroase planificări. Con
cursul va avea în primul rînd un 
caracter de lucru, creîndu-se 
astfel posibilitatea verificării sta
diului de pregătire al formații
lor. urmărindu-se realizările ar
tistice noi. popularizîndu-le pe 
cele mai bune. în această peri
oadă. pe scenele caselor de cul
tură. ale căminelor culturale, ale 
cluburilor, 800 de formații (bri
găzi artistice de agitație, formații 
muzicale și coregrafice) prezintă 
numeroase spectacole. S-au evi
dențiat prin calitatea lor specta
colele artiștilor amatori de la 
Uzina „Vulcan", Uzinele „23 Au
gust". Direcția regională C.F.R.

Activitatea studioului artistului 
amator de la Casa creației popu
lare a Capitalei — expuneri, dis
cuții, exemplificări practice cu 
formațiile de amatori — contri
buie la generalizarea experienței 
instructorilor, la perfecționarea 
continuă a metodelor lor pedago
gice și, deci, la ridicarea ținutei 
artistice a spectacolelor. La baza 
acestei activități se află constată
rile făcute cu prilejul manifestă
rilor ce au loc în cadrul con
cursului.

întrecerea se va desfășura în 
două etape. Prima (1 ianuarie — 
13 iunie 1965) cuprinde două 
faze: intercomunală, interintre- 
prinderi și intercooperative și ra
ională. A doua etapă (1 octom
brie — 31 decembrie 1965) va 
cuprinde pe lîngă fazele celei 
dinții și faza orășenească ce ae 
va desfășura între 15 noiembrie 
— 15 decembrie 1965. Atît în 
etapa I cit și în cea de a H-o, 
faza intercomunală, interintre- 
prinderi și intercooperatn e este 
eliminatorie, urmînd ca la faza 
raională și orășenească să se 
prezinte numai formațiile selec
ționate de jurii.

mandare, extinsă în fiecare din 
cele 27 de biblioteci de secție; 
prezentarea periodică a dte unui 
scriitor, însoțită de date despre 
una din cărțile existente in acel 
moment în secție — formă ce 
și-a dovedit în practică efica
citatea, prin larga circulație a 
cărții respective.

In aceeași categorie a forme
lor de prezentare a cărzii beletri
stice, am întîlnit, ca recomandări 

utile, expoziția de cărți și afișa
rea noutăților literare, atît la bi
blioteca clubului, cit mai ales în 
secții, la locul de muncă al ti
nerilor cititori

Recomandarea cu eficacitate 
sigură ni se pare însă dialogul 
continuu între bibliotecar și citi
tor. Cel puțin pentru lectorul în
cepător, inexistența ori întîrzie- 
rea acestui dialog cu biblioteca
rul, îndrumător al gustului lui, 
poate să încetinească procesul

tubul Uzinei Vul
can.

Prietenii fil
mului își impăr- 
lâșesc impresiile 
ie la recenta vi
zionare a pădu

rii spinzurațUor'. Discuțiile 
sînt conduse de criticul de 
film Teodor CaranfiL (Aflăm 
că la fiecare asemenea ac
țiune, rolul de conducător și, 
firesc, de animator al dezba
terii revine cite unui specia
list). Cei mai mulți dintre vor
bitori subliniază mesajul pro
fund umanist al acestui film. 
Dezbaterea a prilejuit apoi, a- 
dîncirea cunoașterii unor no
țiuni de artă cinematografică. 
Ce a contribuit la succesul ei? 
In primul rînd. seriozitatea 
organizării. A fost vizionat în 
colectiv filmul, tinerilor le-au 
fost vnăicute. apoi, materisle 
apărute în presa de spec-xl-.- 
tate, mulți au citit romanul 
după care s-a realizat scena
riul filmului. Așadar, nu nu
mai o simplă invitație la dez
bateri, ci orientarea ei, indi
carea problemelor asupra că
rora este necesar să se insiste.

...„Cucerirea spațiului cos
mic a fost posibilă în bună 
parte, datorită ciberneticii. 
Astăzi mașini cibernetice pot 
efectua traduceri automate 
dintr-o limbă în alta, pot 
stabili teoreme matematice, 
pot lua decizii logice"™ O de
monstrație atractivă, foarte 

deosebit de complicat al închegă
rii trainicei prieten» cu cartea. 
Ne-am oprit mai îndelung asu
pra acestui aspect. In activitatea 
bibliotecii de la Uzinele „1 Mai', 
comunicarea intre bibliotecar și 
cititorul tînăr se realizează pe 
mai multe căi. Una este o scurtă 
prezentare a cărții — fișă de re
comandare, cum o numesc cele 
două bibliotecare. Ea este făcută 
biții verbal, pentru tinerii aflați 

Prezența 
bibliotecarului

la biblioteca clubului, apoi mul
tiplicată pentru bibliotecile din 
secție, pentru toți tinerii, cuprin
zând în plus o invitație : „cartea 
vă așteaptă la biblioteca clubu
lui sau în secție”. îndeobște, ast
fel de prezentări se înscriu tot 
pe afișul actualităților. Uneori 
insă, se pierde din vedere crite
riul științific al metodei, care 
presupune în primul rînd cunoaș
terea categoriei de cititori căreia 
| m adresează. Un exemplu i s-a

interesantă, prevăzute cu «u- 
xiliarele necesare pentru «- 
ceasta: planșe, aiaieriaie,
scheme. Tema : Cibernetica ; 
conferențiar, prof. univ. Ed
mond Nicolau.

acum brigade noa
stră--. O confruntare artisti
că ? Nu. O întîlnrre amicală 
intre un grup de soliști de la 
operetă, oaspeți ai sutelor de 
tineri afiați la seara cultural- 
distTactiră, și brigada artisti
că a uzinei. Mai întîi au urcat 
pe scenă oaspeții, apoi, după 
spectacol, o discuție despre 
operetă, despre munca oaspe
ților.

Asemenea imagini însoțesc 
multe 2»le ale Iu ari în viața 
tinerilor de la Uzina „Vul
can". Dacă am recurge la o 
statistică, wnvjă’ul tinerilor 
partictpaati la dzrerse masri- 
festiri ce a» tec la crab ar e- 
cMrate ramtrai tzssei^r dra 

întâmplat ei se prezinte volumul 
II dintr-un roman, fără să se fi 
făcut prezentarea primului și 
fără să se urmărească dacă tine
rii au citit primul volum.

O eficiență educativă o poate 
acea și recomandarea prin re
cenzie. Discuția cu numeroși ti
neri a confirmat încă o dată ro
lul informativ util pe care îl are 
această formă. In general ceea 
ce caracterizează recenziile alcă

tuite de colectivul bibliotecii 
este acuratețea, buna dozare a 
materialului, punctarea datelor 
esențiale despre autor și carte — 
într-o formă atractivă. După pre
zentarea în mai multe secții ale 
uzinei a romanului „Cordovanii”, 
de pildă, cartea a trecut prin mîi- 
nile a numeroși cititori.

Circuitul lecturii unor cărți se 
întrerupe însă atunci când nu se 
are în vedere același criteriu al 
cunoașterii cititorului, yi a prefe

a găsi moăa- 
atractivă. cec 

Avi nd in /ață 
sarcină, orga- 
culturale din

Uețuire logică și de durate, 
preocuparea de 
iitatea cea mai 
mai accesibilă, 
această dificilă 
mzstorii vieții 
urină au pornit de la un prin
cipiu important; tineretului 
invitat la o asemenea mani
festări, fie că sînt cuprinse 
în lectorate, cicluri, simpo
zioane, fie că sînt altfel 
concepute, nu-i este indife
rent cu cine se întîlnește, ci-

Despre locul specialistului în activitatea
ciubdui Uzinei „Vulcan"-București

a- 
„e 
pe

«-* rvrtoșu. frg—er—ie-.e

îmi xzxaei la întrebarea 
portoat ce asevităm sau 

cine ascultăm *“ subliniază 
an loc hotărâtor în cuprinde
re» tinerilor la manifestările 
culturale organizate la club îi 
ocupă tematica Dar interesu
lui, foarte variat, manifestat 
de tineri față de numeroase 
aspecte ale culturii, științei, 
moralei. nu-i po* răspunde 
decit oamenii de maximă 
competență intr-un domeniu 
sau altul, specialiști de la 
care au certitudinea că vor 

rințelor lui în momentul ând i 
se recomandă o carte. In timp 
ce la secția „sape foraj” există 
o preocupare permanentă din 
partea organizației U.T.M. (se
cretar C. Turturică) de a cere 
sprijinul bibliotecii în prezenta
rea diferențiată a cărții (peste 
jumătate din cei mai bine de 
300 de tineri urmează școala me
die), în alte organizații (de exem
plu cea de la „forjă") metoda e 

lăsată la voia întâmplării, bi
bliotecarului de secție nu i se 
acordă sprijinul cuvenit.

Căile cele mai atractive fi efi
ciente s-au dovedit a fi însă pen
tru tinerii din uzină montajele 
literare și montajele literar-muzi- 
cale. La realizarea lor își dă con
cursul întreg colectivul bibliote
cii (recitatori artistici, cititori 
fruntași) și la prezentarea lor la 
club participă de fiecare dată 
zeci de tineri. Montajele „Pentru 
viața nouă, mulțumim partidu

afla lucruri noi, riguros veri
ficate, folositoare.

Deseori la club au fost in
vitați academicieni, cadre uni
versitare, scriitori, activiști de 
partid. Astfel, tind in urmă 
cu un an s-a stabilit un ctclu 
de șapte expuneri despre a- 
stronomie, au venit pentru 
prima oară la club profesorul 
universitar Constantin Drimbă, 
directorul Observatorului 
București al Academiei R.P.R., 
cercetătorul științific Ion Cor- 

rt» Sragxrtsaa, Matei Ale- 
ctescw, directorul Observato- 
rulwi popular București etc. 
Acești specialiști au găsit la 
clubul Uzinei „Vulcan" un au
ditoriu inteligent, interesat de 
cele expuse. De atunci, dese
ori la activitatea clubului 
au participat acești spe
cialiști. Acolo unde confe
rențiarul a vorbit o dată, 
de două sau de trei ori, 
căpătînd convingerea că ex
punerile lui sînt urmărite cu 
interes, revine oricînd cu plă
cere. încetul cu încetul se 
stabilește astfel o legătură 

■

lui', „Prezența literaturii noastre 
peste hotare” au pus în a- 
tenția cititorilor zeci de scriitori 
și opere care-i așteaptă în bi
bliotecă.

In dialogul neîntrerupt al bi
bliotecarului cu cititorul se în
scrie, bineînțeles, discuția zilnică, 
la obiect, în fața raftului. Din 
discuțiile zilnice cu cititorii s-a 
impus necesitatea organizării se
rii tematice „Ce și cum să ci

tim', care a constituit pentru 
mulți tineri o adevărată lecție 
de alcătuire a planului de lec
tură individuală.

Dar tocmai pornind de la a- 
ceastă întrebare „Ce și cum să 
citim” se impun în atenția celor 
care îndrumă lectura tineretului 
cîteva observații. Este nece
sară o permanentă muncă de re
comandare și popularizare a va
lorilor fundamentale ale litera
turii naționale și universale, for
mele de recomandare a acestora

de poezie, 
de scriitori 
au pus pre- 
manifestări

trainică între auditoriu și per
sonalitatea de la tribună.

Discuțiile avute uneori de 
organizatori cu specialiști din 
diferite domenii, inainte de 
stabilirea modalităților de 
tratare a problemelor solicita
te de tineri, au fost deosebit 
de utile. La stabilirea expu
nerilor din ciclul „Să fii om 
demn al epocii tale” au fost 
consultați profesori și lectori 
de la Institutul pedagogic. 
Studenții institutului de teatru 
au ajutat la realizarea mai 
multor recitaluri 
Recent, un grup 
tineri și muzicieni 
mizele primelor 
din ciclul „Prietenii artei”. 
Există, evident, preocuparea 
de a se asigura în activitatea 
clubului un grup de specia
liști din cele mai diverse do
menii a căror carte de vizită 
este activitatea științifică de 
cercetare, pedagogică etc., cu
noscută și apreciată de tineri.

Sînt în uzină, pe de altă 
parte, maiștri, ingineri, mun
citori cu o bogată experiență, 
cu bune rezultate în muncă și 
cunoștințe largi care au și ta
lentul expunerii, capabili să 
stârnească și să capteze intere
sul tinerilor. Conducerea clu
bului a procedat bine solici- 
tîndu-le acestora contribuția, 
integrîndu-i largului colectiv 
de conferențiari pe care tine
rii îi prețuiesc.

Apropierea oamenilor de 
prestigiu, cu maximum de 
pregătire într-un domeniu sau 
altul, se realizează in activi
tatea culturală de la Uzina 
„Vulcan" și prin eforturile ce
rute de o bună organizare 
Respectarea datelor stabilite, 
a orelor de începere, asigura
rea materialului tehnic nece
sar pentru ilustrații nu scapă 
atenției organizatorilor. Pro
gramele care preced sau ur
mează expunerilor sînt pre
gătite cu seriozitate, ele ne- 
fiind privite ca simplă „um
plutură”. Revenind la acel ci
clu despre Astronomie, de 
care vorbeam mai sus, amin
tim expoziția „Fenomene ce- 

din dreapta : 
la Școala de 
din Craiova

în clișeul din stingă : Briga
da de agitație a Casei de 
cultură orășenești din Reși
ța pregătește un nou specta
col. în clișeul 
Oră de desen
artă populară

Fotografii: GH. CUCU

fiind neîntrerupt utile. Teama 
de repetare nu are un obiect 
real, dacă se ține seama de gra
dul diferit al cunoștințelor pe 
care le au tinerii. Odată început, 
drumul tînărului lector este ne
cesar să meargă ascendent. Și 
ghidul competent — biblioteca
rul — trebuie Să-i fie aproape, 
canalizînd gustul spre valori, for- 
mînd discernământul critic odată 
cu consolidarea cunoștințelor. A- 
jutorul dat fiecărui bibliotecar 
de secție să recomande, indivi
dual și colectiv, cartea beletri
stică e necesar să fie, de aseme
nea, exigent. Competența profe
sională a bibliotecarului uzinei 
trebuie să intervină mai substan
țial în ajutorul acordat bibliote
carilor voluntari de secție. Seri 
tematice de genul celei amintite 
se pot organiza în fiecare secție 
din uzină; toți tinerii cu care 
am discutat și-au exprimat acea
stă dorință.

Aplicarea diferențiată a meto
delor relevate mai sus este ne
cesară în permanență, tânărul ci
titor având nevoie de o îndru
mare adecvată, capabilă să-i so
licite gustul și interesul și, în a- 
celași timp, să-i mobilizeze aten
ția asupra valorilor autentice. 
Fără îndoială că în realizarea 
acestei cerințe esențiale, organi
zațiile U.T.M. pot să-și aducă în 
toate secțiile o contribuție spo
rită.

FLORIDA POPA 

rești neobișnuite" găzduită de 
club în acea perioadă, filmele 
documentare proiectate, vizi
tele la Observatorul popular 
al orașului București.

Organizația U.T.M. a ini
țiat în urmă cu doi ani o in
teresantă acțiune cuitural- 
educativă: „Itinerar plastic — 
prin muzeele Capitalei”. In 
călătoria lor, tinerii, însoțiți de 
critici de artă, de studenți de 
la Institutul de arte plastice 
și-au adîncit cunoștințele des
pre arta lui Grigorescu, An- 
dreescu, Luchian, Băncilă, To- 
nitza, Iser etc., despre arta 
plastică contemporană repre
zentată de opera unor cu- 
noscuți artiști: Corneliu Baba, 
Alexandru Ciucurencu, C. Me- 
drea și alții. Asociind vizitele 
la muzeele bucureștene cu 
discuții care să lămurească o 
sene de noțiuni de bază pen
tru înțelegerea artelor plas
tice, tinerii au găsit răspuns 
la întrebările lor: „Care este 
legătura artistului cu vremea 
sa ?“, „Care sînt mijloacele ce 
stau la îndemîna pictorului ?“, 
„Cum s-a dezvoltat marea și 
fecunda tradiție realistă în 
pictura rominească ?“ ș.a.

Aplicată și altor domenii 
ale artei, inițiativa recentă a 
organizării unor seri culturale 
dedicate muzicii, artei inter
pretative, dansului va aduce 
pe scena clubului (ca și în nu
meroase alte dăți) compozi
tori, actori, scriitori.

Frecvența apreciabilă a ma
nifestărilor la care își spun 
cuvîntul specialiștii, oamenii 
de artă, e de natură a forma și 
cultiva la tineri dorința ma
joră a cunoașterii prin inter
mediul îndrumătorilor celor 
mai autorizați. Este vorba 
deci, de o exigență a cărei sa
tisfacere face necesară și în 
continuare aplicarea aceleiași 
metode în activitatea clubu
lui, de stabilire a unor legă
turi permanente cu oamenii 
de specialitate în domeniile 
către care se îndreaptă aten
ția, curiozitatea tineretului. „j,

VIORICA GRIGORESCU

Concurs
„Cine știe, cîștigă îi

La Casa tineretului din orașul 
Iași a avut loc un concurs „Cine 
știe, câștigă" cu tema „Construim 
pentru oamenii muncii", organi
zat de comitetul U.T.M. al Grupu
lui de șantiere nr. 1 construcții 
Iași. La concurs au participat ti
neri de pe șantierele nr. li, Soco- 
la. Nicolina, șantierul nr. 14 in
stalații și altele. Concurenta care 
au dat cele mai bune răspunsuri 
au fost premiaji. Premiul I a fost 
câștigat de Marorașu Mircea, zi
dar, premiul II de Monezi loan, 
instalator, premiul III de Nicolăe 
loan, zidar. Concursul (inul a aju
tat pe participant! să-și îmbogă
țească cunoștințele profesionale și 
tehnice. Cred că ar fi bine ca 
asemenea concursuri să se organi
zeze mai des și mai ales pe tema 
calității lucrărilor, rezistență și , 
finisaje, marea și mica mecanizareJf 
și altele.

GHEORGHE LARGU 
maistru de șantier

----- •------

Ciclu de conferințe
Nu de mult la Teatrul de Stat 

din Timișoara a fost inaugurat ci
clul de conferințe „Teatrul romî- 
nesc în secolul XX". Conferința 
intitulată „Teatrul romînesc în 
primele două decenii ale secolu
lui XX" a fost ținută de către 
conf. univ. Eugen Todoran, decanul 
Facultății de filologie a Universi
tății din Timișoara. Conferința 
audiată a fost ilustrată și exempli* 
ficată prin fragmente din dramă 
„Apus de soare" (actul IV) de Bar
bu Ștefănescu Delavrancea și pie
sa „Trandafirii roșii" de Zaharia 
Bîrsan.

LADISLAU DUNAJECZ 
profesor
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Adunare consacrată celei de-a XX-a aniversari Sosirea unei delegații 

de activiști a Uniunii 

Comuniștilor din Iugoslavia

La clubul Uzinelor „Repu
blica" din Capitală a avut loc 
vineri o adunare consacrată 
celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării Ungariei de sub ju
gul fascist.

Au participat tovarășii Ale
xandru Bîrlădeanu, Alexandru 
Drăghici, Leonte Răutu, Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, membri ai 
C.C. al P.M.R., ai guvernului, 
conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
ziariști romîni și străini.

Au fost prezenți șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
în R. P. Romînă și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Ion Cosma, membru 
al C.C. al P.M.R., președintele 
Comitetului executiv al Sfa
tului Popular al Capitalei.

Luînd cuvîntuL tovarășul 
Alexandru Drăghici, a spus: 

„Animat de sentimente de 
prietenie frățească, poporul 
romîn participă din toată ini
ma la sărbătoarea poporului 
ungar — cea de-a XX-a ani
versare a eliberării patriei 
sale de sub jugul fascist 
Acum douăzeci de ani. ca 
urmare a strălucitelor vic
torii ale Armatei Sovietice 
în lupta pentru înfrângerea 
Germaniei hitleriste. la 4 
aprilie 1945 întregul teri
toriu al Ungariei a fost elfoe- 
rat. Umăr la umăr cu trupele 
sovietice au luptat eroic osta
șii și ofițerii Armatei Române, 
vărsîndu-și sîngele pentru iâ- 
bertatea poporului ungar, cen
tru victoria deplină asupra 
fascismului.

Poporul ungar se prezintă 
la cea de-a XX-a aniversare 
a eliberării cu un bogat bilanț 
de realizări în construcția so
cialistă. Industria R. P. Un
gare a cunoscut o mare dez
voltare, volumul producției 
globale industriale fiind la 
sfârșitul anului 1964 de peste 
5 ori mai mare decît înainte 
de război. Locul vechii agri- 
culturi rudimentare, în care -48 
la sută din suprafața agricolă 
aparținea grofilor și deruhn, 
l-a luat marea agricultură 
socialistă mecanizată. Nivelul 
de trai al celor ce munc 
crescut continuu.

Poporul ungar se poate 
dri pe drept cuvînt cu res 
rile sale în construirea t 
lismului, obținute sub condu
cerea Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, a Comitetului 
său Central în frunte cu to
varășul Janos Kadar.

Ca vecin și prieten, poporul 
romîn se bucură sincer ce 
succesele poporului ungar, 
care înaintează pe drumul lu
minos al socialismului. Reali
zările R. P. Ungare, ale țăni 
noastre, ale tuturor țârilor 
socialiste contribuie la 
rirea forței sistemului socia
list mondial, la creșterea pu
terii de înrîurire a ideilor 
marxism-leninism ului.

Referindu-se la relațiile 
dintre cele două țări tovarășul 
Alexandru Drăghici a spus 
în trecut clasele exploatatoare 
duceau o politică de învrăj
bire și dezbinare a popoare
lor noastre. Puterile imperia
liste alimentau disensiunile și 
discordia între România și Un
garia. Dar și în acele vremuri 
întunecate cei mai înaintați 
fii ai celor două popoare au 
militat pentru prietenia ro- 
mîno-ungară. Oamenii muncii 
romîni și unguri au luptat a- 
desea umăr la umăr pentru 
libertate și progres social.

O minunată manifestare a 
acestei prietenii au consti- 
tuit-o acțiunile clasei munci
toare din Romînia. care s-a ri
dicat în anul 1919 in apărarea 
Republicii Sovietice Ungare, 
cît și solidaritatea proletaria
tului ungar cu luptele revo
luționare ale clasei munci
toare din Romînia împotriva 
exploatării și fascismului. Sân
gele vărsat de armata romînă 

i pentru eliberarea Ungariei de 
’ sub jugul fascist a cimentat 

prietenia dintre popoarele 
noastre. Constatăm cu deosebi
tă satisfacție că relațiile de 
colaborare dintre RJP. Romînă 
și R.P. Ungară se dezvoltă con
tinuu. A crescut an de an vo
lumul schimburilor economice, 
colaborarea tehnico-științifică 
și culturală.

Avem convingerea că rela
țiile de prietenie și colaborare 
dintre țările și popoarele noa
stre se vor dezvolta continuu

intă-

Televiziune
SÎMBATĂ 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 la Tea

trul de Stat de Operetă: „Lă- 
^ați-mă să cînt" de Gherase

Dendrino. în pauză: „Leul și 
maimuța" și „Poștalionul". 
Desene animate. în încheiere: 
Buletin de știri. Sport. Buletin 
meteorologic.

DUMINICĂ 4 APRILIE

8,50 Gimnastica de înviorare 
la domiciliu. 9,00 Rețeta gos
podinei. 9,30 Emisiunea pentru 
copii și tineretul școlar. 11,00 
Emisiunea pentru sate. După- 
amiază, FOTBAL — transmi
siune de la Stadionul „23 Au
gust" a întîlnirilor dintre e- 
chipele Progresul — C.S.M.S. 
Iași ; Steaua — Farul Con
stanța. 19,00 Jurnalul televi
ziunii. 19,10 Aventurile lui Ro
bin Hood (XX) : „Comoara bi
zantină". 19,35 Filmul „Din 
patru colțuri ale lumii". 20,25 
Selecțiuni din spectacolele for
mațiilor artistice studențești, 
în încheiere : Buletin de știri. 
Sport. Buletin meteorologic.
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și în viitor contribuind la în
tărirea unității, alianței și fră
ției tuturor popoarelor comu
nității socialiste.

Angajate Intr-o uriașă mun
că constructivă, pătrunse de 
spiritul răspunderii pentru 
soarta omenirii, țările noastre, 
ca și celelalte țări socialiste, 
sînt profund interesate în 
menținerea și consolidarea 
păcii.

Oamenii muncii din patria 
noastră în strânsă unire cu 
forțele păcii și progresului 
condamnă cu hotărâre agre
siunea S.U_A_, împotriva RT> 
Vietnam, iși exprimă solidari
tatea frățească cu eroicul 
por vietnamez care luptă 
curaj și bărbăție pentru 
bertate și independență 
țională.

Unitatea și coeziunea 
turor forțelor iubitoare

Vernisajul expoziției de arta plastică 

ungară
In sola Dalles, a acut loc, ca

rieri la amiază, cemitafttl mei ex
poziții de artă plastică ungară. or
ganizată de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă.

Au participat Ion Pas, pre
ședintele Institutului rorrtin pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea, Boris Caragea, președintele 
Consiliului artelor plastice, nu-

Ce putem învăța
de la fruntași
într-o altă secție importan

tă, la topitorie, au fost intro
duse metode științifice de cal
cul al elaborării șarjelor (în
cărcătură, temperatură, timp 
de elaborare). Urmarea aces
tor măsuri ? în primul rînd, 
creșterea indicelui de utili
zare al cuptoarelor cu 5 tone 
pe metru pătrat și zi calen
daristică. în al doilea rînd, 
îmbunătățirea calității produ
selor intermediare, zguri și 
mate. In zgurile de la topire, 
bunăoară, cantitatea de metal 
s-a redus cu 1,64 la sută ; prin 
aceasta, valoarea economiei de 
metal' se ridică la 580 000 pe 
trimestru. Și exemplele pot 
continua.

Alături de vîrstnici, tinerii 
din uzina noastră, mobilizați 
de organizațiile U.T.M., au 
muncit cu entuziasmul și în
suflețirea care-i caracterizea
ză pentru îndeplinirea sarci
nilor de plan și a angajamen
telor mobilizatoare pe care 
colectivul Uzinei „1 Mai" Baia 
Mare și le-a luat în întrece
rea socialistă. Conducerea u- 
zinei apreciază eforturile sus
ținute depuse de organizațiile 
U.T.M. de la topitoare și sec
ția acid sulfuric pentru mo
bilizarea tinerilor chimiști, 
metalurgiști, mecanici la în- 

Amintirea acestor ofițeri și 
ostași români ca și a tovarăși
lor lor de luptă sovietici și 
bulgari, trăiește adine în inima 
poporului ungar.

în continuare, vorbitorul a 
trecut în revistă realizările 
obținute în cei 20 de ani de la 
eliberare de poporul ungar, 
subliniind că dezvoltare* po
litică și economică a Un
gariei. construirea sodalis-

rera

Sâ incrteze artuimle agresive
ale S.U.A.

fata

La gospodări ag mecanizatorii pun sub
brazdă ultimele set-mte are culturilor din prima epocă 

Foto: AGERPRES

URMĂRI DIN PAQ. I
treținerea în cele mai bune 
condiții de lucru a instalații
lor și agregatelor. Rezultatele 
cele mai bune în această ac- 

■ țiune au fost obținute de e- 
chipele conduse de tinerii La- 
zăr Borcuteanu — topitor și 
de Sonia Florian — operator 
chimist la acid sulfuric.

Conducerea uzinei, spriji
nită îndeaproape de sindicat 
și organizația U.T.M., a cău
tat și alte căi pentru lungirea 
perioadei de lucru a instalați
ilor și agregatelor, fără a face 
concesii în ce privește cali
tatea produselor și randamen
tul orar al fiecărui utilaj în 
parte. Ba, dimpotrivă, urmă
rind creșterea producției prin 
eliminarea imobilizărilor în 
reparații, pe noi ne-a preo
cupat și creșterea gradului de 
protecție al oamenilor, astfel 
ca ei să poată lucra cît mai 
aproape de instalație, asigu- 
rînd un control permanent al 
desfășurării procesului teh
nologic. Perfecționările aduse 
procedeelor tehnologice și a- 
plicarea metodelor avansate 
de lucru au fost principalele 
căi folosite pentru rezolvarea 
acestor cerințe. Un exemplu. 
Anul trecut s-a aplicat, la 
scară foarte redusă — în rafi
nărie — decuprarea prin agi
tație. Convingîndu-ne de a- 
vantajele metodei, am extin
s-o în acest an în toată sec
ția. Principalul avantaj oferit 
— micșorarea temperaturii de 
lucru — are ca efect imediat 
reducerea solicitării termice a 

an- 
noas-

in- 
în 

cu-

agregatelor. Ca urmare, peri
oada de funcționare a aces
tora a crescut de 3 ori. iar 
prin micșorarea cantităților de 
substanțe nocive au fost îm
bunătățite considerabil ți con
dițiile de muncă ale operato
rilor.

Exemplele enumerate con
stituie doar o parte din 
samblul preocupărilor 
tre privind realizarea acestui 
important obiectiv al planului 
de măsuri tehnice și organiza
torice — utilizarea cu maxi
mum de randament a tuturor 
instalațiilor și agregatelor.

Aș vrea să mă refer acum 
și la alți factori care au con
tribuit la rezultatele bune ob
ținute pînă acum. încă din 
anii trecuți, am luat măsura 
ca toți oamenii din uzină — 
muncitori, tehnicieni sau 
gineri — să fie încadrați 
forme de perfecționare a 
noștințelor profesionale, dife
rențiate, și care să corespun
dă nevoilor urgente și de pers
pectivă ale întreprinderii.

în afara cursurilor de cali
ficare și de ridicare a califi
cării profesionale, majoritatea 
muncitorilor sînt încadrați în 
cercuri de economie concretă 
și lectorate tehnice pe care le 
frecventează un număr de 
peste 600 de oameni. Aceste 
cercuri sînt conduse de spe
cialiștii cei mai buni ai uzinei. 
Periodic, în funcție de pregă
tirea oamenilor, în uzină are 
loc reorganizarea personalu
lui pe faze de lucru.

în toate aceste înfăptuiri un 
prețios ajutor am primit — 

așa cum am mai arătat — din 
partea organizației U.T.M. din 
uzina noastră care numără a- 
proape 350 de membri. Dintre 
aceștia 50 sînt fruntași în în
trecerea socialistă pe anul 
1964, iar 108 își mențin titlul 
de evidențiat de la începutul 
anului.

în activitatea tuturor orga
nizațiilor U.T.M. din secții 
s-au încetățenit o serie de 
metode bune de muncă. Con
sider, ca deosebit de utilă, con
secvența cu care la fiecare a- 
dunare generală U.T.M. sînt 
invitați șefii secțiilor de pro
ducție, care îi informează pe 
tineri despre stadiul îndepli
nirii planului pe luna în curs 
și le aduc la cunoștință sar
cinile de plan pe luna urmă
toare. Șefii de secții indică ti
nerilor căile de îndeplinire a 
planului, discută cu ei, ascul
tă propunerile lor și nu au 
fost puține cazurile cînd, du
pă adunarea generală U.T.M.. 
tineri ca Ion Mureșan, Vasile 
Bota de la secția topire, Tra
ian Bancoș, Teodor Male, E- 
lena Kelman și alții au mai 
zăbovit în biroul conducerii 

■secției respective discutînd pe 
larg propunerile lor privind 
îmbunătățirea procesului de 
producție. Aceste metode de 
muncă, de întrajutorare tovă
rășească au influențat j 
tiv, contribuția tinerilor 
îndeplinirea planului.

Bilanțul încheiat acum, 
sfîrșit de trimestru, arată că 
avem posibilitatea nu numai 
să îndeplinim angajamentele 
stabilite pînă la 1 Mai ia

pozi- 
la

la
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turnee ale nnor formații artistice, 
organizare» de expoziții, schim
buri de cărți ți publicații, cola
borarea în domeniul radiotele- 
viznmii etc.

Din partea română. Programul 
a fost semnat de către Nicolae 
Gbenea. directorul relațiilor cul
turale din Ministerul Afacerilor 
Externe, iar din partea britanică 
de către R. L. Speaight. directo
rul contactelor est-vest din Fo
reign Office.

La ceremonia semnării, au a- 
sistat Pompiliu Macovei, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe, Ministe
rul Învățămîntului. Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă, Insti
tutul romîn pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, oameni de 
cultură și artă precum și R. 
Brash, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Regatului Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de 
Nord la București și membri ai 
Ambasadei.

Au asistat, de asemenea, mem
brii celor două delegații.

Cu ocazia semnării Programu
lui de schimburi culturale, știin
țifice și tehnice romîno-britanice, 
Pompiliu Macovei, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, a 
oferit un dineu.

trecerea socialistă, dar să le și 
depășim.

Colectivul uzinei noastre 
este hotărît să aplice cu mai 
multă perseverență hotărîrile 
partidului cu privire la ridi
carea nivelului tehnic al pro
ducției, să îmbunătățească ne
contenit calitatea produselor 
și să sporească din zi în zi 
numărul și cantitatea sorti
mentelor.

Anii de ucenicie

învăța chimie fără 
matematică și fizi- 
folosești creionul și 
Am înțeles că nu

care făceam cunoștință la 
cursuri, să verific exactitatea 
afirmațiilor rostite de la ca
tedră. Confruntam întotdeauna 
mai multe tratate în limba ro- 
mînă și în limbi străine, de di
feriți autori, și desprindeam 
concluzii personale. Aceste 
confruntări au fost pentru 
mine adevărate exerciții de 
gîndire. Pentru fixarea mai pre
cisă a ideilor, am folosit ca 
metodă scoaterea de fișe și 
note care mă ajutau foarte 
mult chiar și mai tîrziu, metodă 
ce o recomand ca esențială.

In anii studenției am înțeles 
că nu poți 
să cunoști 
că, fără să 
eprubeta.
poți face cercetare științifică în 
domeniul chimiei fără să cu
noști limbi străine.

Făcînd un salt peste ani, po 
posesc la un colocviu cu tineri: 
care învață azi pe băncile șifo
nier și ale facultăților. Ce-aș 
putea să-i povățuiesc decît sâ 
învețe cu sîrguință, să mani 
feste continuitate în muncă și, 
mai ales, să învețe fiecare lu
cru la timpul potrivit. Si mă 
întreb: ce se iac aceia care abia 
după ce ajung la asemenea

La invitația C.C. al P.M-R-, 
vineri a sosit în țara noastră, 
în șchimb de experiență, o 
delegație de activiști a Uni
unii Comuniștilor din Iugo
slavia, condusă de Bogdan 
Osolnik, membru al Comitetu
lui Central al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, direc
torul revistei „Komunist".

La sosire, în Gara de Nord, 
delegația a fost întîmpinată 
de Florian Dănălache, Vasile 
Patilineț, membri ai C.C. al 
P.M.R., Ion Iliescu, șef de sec
ție la C.C. al P.M.R., de acti
viști de partid.

Au fost de față Arso Mila- 
tovici, ambasadorul R.S.F. Iu
goslavia la București, și mem
bri ai ambasadei.

★
în cursul dimineții delegația 

de activiști a Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, condu
să de Bogdan Osolnifc. membru

Ședințe ale unor comisii permanente C.A.E.R.
Intre 23—29 martie a.c., la 

Budapesta a avut loc ședința 
Comisiei permanente C.AE.R 
pentru industria radio-tehnică 
și electronică.

La lucrări au luat parte de
legațiile țărilor membre : 
R. P. Bulgaria. R. S. Ceho- 
slcvaeă. R. D Germană. R. P. 
Pokmă R. P Romînă. R P. 
Ungară si U RS S

1= eseiformirate eu Acordul 
cîurire C-A-EJL și Guvernul 

I B. S. F iugnsâma. ia șwtmțâ

>e*aaa» RS.fi In calitate de

■uu <i ■ R. P D. CBreeae 
precum S reprezentanți ai or
ga- rației de cooperare * țâ- 
rBor socialiste in dcmeniul 
poșwior *t teseeomunieatiDor

Coras* a adoptat măsur.
prirind ladechmrea reccenar.- 

. oaruor Cccaitetulu: executiv
al C-AJLR- referitoare la co
laborare» in domeniul lucră- 
rijor de cercetare științifică și 
a altor prcWwnc legate de ac
tivitatea et

A fast precizat planul de 
lucru a! Comisiei pe anul 1965. 
ținând seama de hotărârile se
siunii a XlX-a a C AER

Ședința s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de înțelegere

Vizita delegației C. C. al Ligii

Tineretului Comunist Chinez
Delegația Comitetului Cen

tral al Ligii Tineretului Co
munist Chinez, condusă de 
Hui Shu-chang, membru al 
secretariatului C.C. al Ligii 
Tineretului Comunist Chinez, 
își continuă vizita în țara 
noastră.

In zilele de 30, 31 martie și 
1 aprilie a.c. delegația a făcut 
o vizită în regiunea Ploiești. 
Oaspeții au fost primiți la Co

Simpozion:

„Imprescriptibilitatea crimelor nazismului1*
La sediul Consiliului Central 

al Asociației juriștilor din R. P. 
Romînă a avut loc un simpozion 
al secțiilor științifice de drept 
penal și drept internațional ale 
asociației, prezidat de vicepre
ședintele asociației, C. Paraschi- 
vescu-Bălăceanu. Tema simpo
zionului a fost : „Imprescriptibi
litatea crimelor nazismului".

Vorbitorii au subliniat că spi
ritul moral al popoarelor, intere

convingeri, încep să reia stu
diul unor discipline pe care 
le-au neglijat în timpul școlii 
medii sau în facultate ? Cu 
răbdare, cu perseverență, cu 
eforturi deosebite vor reuși, fi
rește, să împlinească golul. 
Dar timpul afectat acestor re
luări ei îl răpesc pregătirii pen
tru viitoarea specialitate sau 
pentru perfecționarea, ridicarea 
calității specializării. Și timpul 
acesta este foarte prețios.

Timpul de studiu al fiecărui 
student trebuie chibzuit cu 
grijă, cu atenție, gospodărește. 
Pentru că trebuie Învățat mult, 
foarte mult. In zilele noastre, 
numeroși savanți își aduc o 
contribuție continuă la revolu
tionarea științei. Pe bună 
dreptate, se remarcă imposibi
litatea practică de a ști totul, 
într-o epocă în care fiecare zi 
aduce mii de noutăți; dar fie
care tînăr trebuie să-și pună 
problema selecției, să apeleze 
la criteriile alegerii. Și criteriul 
de bază trebuie să fie acela al 
utilității pentru specialitatea 
în care se pregătește.

Părăsind băncile facultății, 
intrînd în producție, viitorul 
specialist va duce cu el dorin
ța de a cunoaște, de a cerceta, 
de a-și asimila tot ce apare 
nou și valoros în profesiunea 
sa — deprindere formată încă 
în facultate. Nimeni nu cere, 
studentului să facă descoperiri 
senzaționale, să elaboreze teo
rii noi. în fond, menirea cercu
rilor de informare științifică, 
care în această privință au un 
rol deosebit, este de a-i obișnui
— încă de pe băncile facultății
— cu o metodă de cercetare: o 
metodă care să-i ajute să pă
trundă, mai tîrziu, după absol
vire — numai după ce vor fi 
efectuat o informare științifică 
completă — în probleme pe 

al Comitetului Central al U- 
niunii Comuniștilor din Iugo
slavia, a fost primită de tova
rășul Ilie Verdeț, secretar al 
C.C. al P.M.R.

La primire au participat to
varășii Florian Dănălache. Va
sile Patilineț, Ghizela Vass, 
membri ai C.C. al P.M.R., și 
activiști ai C.C. al P.M.R.

A fost de față Arso Milato- 
vici, ambasadorul R.S.F. Iugo
slavia la București.

După-amiază. delegația a 
depus o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism

Oaspeții au vizitat în cursul 
zilei cartiere de locuințe din 
Capitală și alte obiective so- 
cial-culturale. iar seara au a- 
sistat la un spectacol la Tea
trul de Operă și Balet.

(Agerpres)

reciprocă, colaborare frățească 
și prietenie.

*
Intre 23 și 26 martie a.c.. a 

avut loc la Moscova ședința 
Comisiei permanente pentru 
siderurgie a Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc, la 
care au participat delegațiile 
țărilor membre : R. P Bulga
ria. R. S. Cehoslovacă. R. D. 
Germană, R. P. Polor.ă. R. P. 
Română. R. P Ungară și 
URSS

In conformitate cu acordul 
intre CA ER și Guvernul 
R- S. F. Iugoslavia, la ședință 
a participat, de asemenea, de
legația 1LST.I în calitate de 
observatori au asistat repre
zentanți din partea R. P. D. 
Coreene. R Cuba și F. D. Vtet- 
nam.

Comisia a examinat proble
mele cu privire ia producția 
șinelor de cale ferată, cerin
țele tehnice de bază față de 
țevile pentru conducte magi
strale de gaze, perfecționarea 
schemelor și a metodelor exi
stente de captare și prelu
crare a produselor chimice re
zultate din cocsificare, precum 
și alte probleme.

Ședința Comisiei s-a desfă
șurat într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă.

mitetul regional al P.M.R. 
Ploiești și la Comitetul regio
nal al U.T.M.

De asemenea, membrii dele
gației au vizitat Rafinăria 
Brazi, Uzinele „1 Mai", Muzeul 
republican a' petrolului, Mu
zeul de istorie a partidului, 
Muzeele Doftana și Peleș.

Oaspeții își continuă vizita 
în țara noastră prin regiunea 
Brașov.

sele menținerii și asigurării păcii 
și securității internaționale, pre
cum și comandamentele drepta- 
lui internațional impun ca pen
tru crimele nazismului Să nu 
existe prescriere. Această conclu
zie este întrutotul împărtășită de 
Comisia internațională instituită 
de Congresul al VH-Iea al Asocia
ției Internaționale a Juriștilor De- 
mocrați.

(Agerpres)

care alții nu le-au rezolvat sau 
nici măcar nu le-au atacat. 

Reiau definiția pe care am 
dat-o la început pasiunii pen
tru profesie: să te pregătești 
temeinic pentru ea, să faci totul 
pentru a o stăpîni foarte bine. 
Dar nu va fi de conceput ca un 
mare specialist — în chimie, 
să zicem — să nu arate interes 
pentru noutatea dintr-o expozi
ție de pictură ori să se arate 
opac în materie de literatură. 
Cînd eram elev, la Cluj, îndră
gisem muzica, îndeosebi muzica 
de operă. Mergeam deseori ■— 
împreună cu colegii — la spec
tacolele Operei din Cluj. Dar 
cum mijloacele noastre finan
ciare erau modeste, apelam în
totdeauna la înțelegerea unui 
pompier, care ne lăsa să ne 
strecurăm în sala de spectacole 
pe scara de incendiu... Studen
ții și elevii de astăzi au toate 
condițiile să-și dezvolte orizon
tul cultural, primesc îndemnuri 
nenumărate să aibă un contact 
multilateral cu cultura și arta, 
Ie sînt larg deschise porțile să 
participe la viața culturală a 
localităților unde învață, nu e 
nevoie să se folosească, ca noi, 
în tinerețe, de scara de incen
diu.

Garanția faptului că viitorul 
specialist va fi nu numai foar
te bine pregătit în profesiunea 
sa, dar și un om de cultură, un 
intelectual în adevăratul înțe
les al cuvîntului — este fami
liarizarea cu fenomenul cultu
ral în anii de ucenicie.

Sînt cîteva gînduri și cîteva 
fapte care poartă în ele semni
ficații precise pentru mine. 
M-ar bucura să le știu că-și 
află ecoul cuvenit în inima și 
mintea celor cărora le-am desti
nat — tinerilor studioși. Și, ca 
să închei cu o mărturisire, sînt 
optimist în această privință.



împotriva acțiunilor agresive

ale S. V. 4. in Vietnam1
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Manifestări consacrate aniversării
eliberării Ungariei

Vizitele delegației R P. Romine
BUDAPESTA 1 — Cores

pondentul Agerpres. A. Pop. 
transmite :

La Budapesta, au loc ta a- 
ceste zile numeroase manifes
tări consacrate sărbătoririi ce
lei de-a 2O-a aniversări a eli
berării Ungariei de sub jugul 
fascist.

La 2 aprilie, tovarășii Dobi 
Istvan, președintele Consiliu
lui Prezidențial al R P. Un
gare, Kadar Janos, prim-se- 
cretar al C.C. al P3tS.U„ pre
ședintele guvernului revolu
ționar muncitoresc țărănesc ș: 
Vass Istvanne. președinta 
Adunării de Stat a R. P. Un
gare au avut o întilnire eu 
delegațiile de partid și de stat 
sosite la Budapesta, pentru a 
participa la festivități La a- 
ceastă întilnire a participat ș. 
delegația de partid și de stat 
a R. P. Romine, condusă de 
tovarășul Emil Bodnaraș.

în cadrul unei solemnități 
au fost înmînate Înalte orduse 
ale R. P. Ungare unor foști 
comandanți de unități

în

, Pueblo" despre Demonstrații

„Butsa universitară
a muncii la Madrid“

studențești
în Venezuela

ELVEȚIA. In orașul Basel, zi
lele trecute a avut loc o demon
strație a tineretului, ca protest 
împotriva acțiunilor agresive 
ale S.U.A. în Vietnam. In foto
grafie : aspect din timpul de

monstrației

Apelul adresat
de H țari
neangajate

• In R.P.D. Coreeană au loc 
mitinguri in cadrul cărora se 
condamnă agresiunea america
nă din Vietnam și se sprijină 
declarația guvernului R.P.D. 
Coreene cu privire la acorda
rea de ajutor poporului viet
namez. Astfel de mitinguri au 
avut Ioc la Uzinele chimice de la 
Bongoong, la Institutul de chi
mie industrială din Hamhîn și 
la Întreprinderile din orașele 
Kaeson și Songdo. Participan
ta la mitinguri au condamnat 
folosirea de gaze toxice In 
războiul din Vietnamul de sud 
și și-au exprimat hotărirea de 
a veni în ajutorul poporului 
sud-vietnamez.

mocrat George McGovern s-a pro
nunțat împotriva bombardamente
lor americane In Vietnam. După 
cum relevă agenția France Presse. 
McGovern a criticat anturajul 
președintelui Johnson, care cuprin
de, a declarat ei, „oameni lipsiți 
de răspundere, ce par să prescrie 
doze suplimentare unm remedia 
care s-a arătat deja ineficace*. 
Senatorul George McGovern s-a 
pronunțat In favoarea creării de 
către Johnson a unei comzsri con
sultative pentru V>—*— formată 
din senatori, care ar putea da pre
ședintelui Johnson. sfaturi md: 
mai practic* fa probăerea Viec**- 
nmlui decît permî de sfaturi „doc
trinare nefofosfteare* pe care a- 
cesta Ie primește «fin partea con
silierilor «fin «ntura-ul său.

PE SCURT

NEW YORK 2 (Agerpres).
— La 1 aprilie, secretarul ge
neral al O.N.U. — U Thant — 
a primit textul apelului sem
nat de șefii de state sau de 
guverne din 17 țări neanga
jate, prin care se cere între
prinderea unor acțiuni politi
ce imediate în vederea înce
tării focului în Vietnam. Se
cretarul general al O.N.U. a 
fost rugat să transmită tex
tul apelului tuturor țărilor 
membre ale O.N.U.

Țările semnatare ale apelu
lui : Afganistan, Algeria, Cey
lon, Cipru, Etiopia, Ghana, 
Guineea, India, Irak. Iugosla
via, Kenya, Nepal, Republica 
Arabă Unită, Siria, Tunisia, 
Uganda și Zambia, reafirmă, 
în mod solemn „dreptul popoa
relor la autodeterminare" și 
atașamentul lor față de „prin
cipiul inviolabilității, suvera
nității și integrității teritoria
le a statelor".

„Ne exprimăm convingerea
— se spune în apel — că re
curgerea la forță este contra
ră dreptului poporului vietna
mez la pace, libertate și inde
pendență și că aceasta nu 
poate decît să ducă la agrava
rea conflictului", mențîonîn- 
du-se că „această agravare 
rezultă din intervenția străi
nă și în special din interven
ția militară, care împiedică a- 
plicarea acordurilor de la Ge
neva cu privire la Vietnam".

• După cum transmite agen
ția C.T.K., la 1 aprilîe, la Pra- 
gh a avut loc un miting 
protest al oamenilor muncii 
întreprinderile, instituțiile 
organizațiile obștești din 
pitala cehoslovacă, împotriva 
agresiunii S.U.A. în Vietnam

Participant!! la miting au a- 
doptat o rezoluție în care con
damnă cu hotărîre acțiunile a- 
gresive ale S.UA. împotriva 
Vietnamul ut

de 
din

Si 
ca-

• Dtrpd cum arumți VJi'A, An 
basatia HJJ. Vietnam de la Pe
kin a primit numeroase acrișori 
d:n partea unor munâteri, țărani, 
lucrători din domeniul științei și 
medianei din RP. Chinezi. care 
cer si se alăture luptei Împotri
va agresiunii americane din Viet
nam.

• în Anglia iau amploare ac
țiunile care cer încetarea agre
siunii americane în Vietnam. O 
delegație, reprezentînd 3 000 de 
muncitori tipografi de la grupul 
de ziare „Daily Mirror", a înmî- 
nat o scrisoare la reședința pri
mului ministru, cerînd încetarea 
acțiunilor agresive din Vietnam. 
Manifestații de protest au avut 
loc la fâbrica din Kingston a ma
rii firme industriale „Hawker 
Siddeley".

• în cadrțil celui de-al șaselea 
Congres al Confederației Generale 
â Muncii din Italia fC.G.I.L.j, cei 
1500 de participant! au exprimat 
solidaritatea oamenilor muncii ita
lieni cu lupta poporului vietnamez 
pentru libertate și independență, 
în rezoluția aprobată în unanimi
tate de către participanfi se con
damnă intervenția Statelor Unite 
în Vietnam. în rezoluție se subli
niază că extinderea conflictului și 
folosirea de către americani a 
gazelor toxice constituie un peri
col serios pentru pacea lumii.

• Luînd cuvîntul 
care a avut Ioc joi 
(statul Pensylvania),

la o adunare 
la Lewisburg 
senatorul de

Convorbirile
franco-engleze

! ineri dimineața pri- 
I mul ministru brita

nic, Harold Wilson, 
însoțit de njinistrul 
său de externe, Mi
chael Stewart, a so
sit la Paris în vizi

tă oficială. Inițial, Harold Wilson 
trebuia să sosească la Paris joi 
după-amiază, dar din cauza pre
lungirii dezbaterilor din Camera 
Comunelor asupra politicii exter
ne britanice, și-a amînat vizita 
cu o zi.

La două ore după sosirea sa 
la Paris, Harold Wilson a avut o 
primă întrevedere la Palatul Ely- 
see cu generalul de Gaulle. Si
multan, la Quai d’Orsay, s-au în- 
tîlnit cei doi miniștri de externe 
Couve de Murville și Michael 
Stewart. După un prînz oferit de 
generalul de Gaulle, schimburile 
de vederi au fost reluate în ca
dru! unei reuniuni lărgite la care, 
în afară de generalul de Gaulle 
și de Wilson au mai luat parte 
primul ministru francez, Georges 
Pompidou, miniștrii de externe ai 
celor două țări, ministrul francez 
al finanțelor și afacerilor econo
mice, Giscard d’Estaing, ministrul 
armatelor, Pierre Messmer, mini
strul lucrărilor publice, Mark Jac- 
quet, precum și Habib Deloncle, 
secretar de stat la Ministerul A- 
facerilor Externe.

Cu toate că nu s-a dat publi
cității nici un comunicat, în cercu
rile informate se afirmă că pre
ședintele Franței, și primul mi
nistru englez au făcut un larg

schimb de vederi privind situația 
internațională, relațiile Est-Vest, 
problema alianței Atlantice, situa
ția din Orientul Mijlociu și A- 
frica. Surse britanice au afirmat 
că cei doi oameni de stat și-au 
concentrat discuțiile asupra pro
blemelor în care există „posibili
tatea unei cooperări constructive". 
Acest lucru înseamnă — după 
cum arată agenția U.P.I. — 
că probleme cum ar fi situația 
din Vietnam, unificarea politică a 
Europei Occidentale, precum și 
anumite chestiuni economice și 
financiare asupra cărora există 
profunde divergențe între cele 
două guverne au fost lăsate pen
tru discuțiile de-a doua zi.

Comentînd întrevederile fran- 
co-britanice, presa pariziană de 
vineri, ca de pildă, „LE MON
DE", consideră că „cercurile po
litice franceze nu așteaptă nimic 
cu adevărat concret de la con
vorbirile cu prietenii britanici". 
„Trebuie constatat că în pofida 
intereselor fundamentale ale ce
lor două părți, care sînt comune, 
scrie ziarul, politica Franței și a 
Marii Britanii sînt divergente în 
ceea ce privește principalele pro
bleme externe". în această ordi
ne de idei, ziarul britanic „TI
MES" menționează faptul că 
„Wilson nu intenționează nicide
cum să renunțe la sprijinirea po
ziției S.U.A. în problema Vietna
mului".

GEORGES DASCAL
Corespondent al Agerpres 

la Paris

• Hang Soon Kwon, președin
tele CQ al Uniunii ~ 
Muncitor 
publicat 
arată că 
de 
să 
de

țineri 
plece 
sud.

Tineretului 
Socialist din Coreea, a 
o declarație In care 
■a numȘr tot mai sare 
din R.D.P. Coreeană cer 
voluntari In Vietnamul

■•*

Comunicatul comun

LISABON.A. — Recent, tn E- 
ditura „Estudios Cor." a apărut 
romanul „Jocul cu moartea" de 
Zaharia Stancu. Traducerea în 
limba portugheză este semnată 
de scriitoarea Fernanda Pinto Ro- 
driguez.

chino-alger ian
ALGER 2 (Agerpres). — La 

Alger s-a dat publicității co
municatul comun chino-alge- 
rian, semnat la încheierea vi
zitei oficiale a premierului 
Ciu En-lai în Algeria. în con
vorbirile care au avut loc în
tre președintele Ben Bella și 
premierul Ciu En-lai, se ara
tă în comunicat, au fost exa
minate situația internațională 
și, în special, problemele pri
vind țările din Africa și Asia, 
perspectivele de dezvoltare 
colaborării dintre China 
Algeria și alte probleme 
interes comun.

Comunicatul subliniază 
„lupta revoluționară din Afri
ca și Asia, și în special din 
Congo (Leopoldville) și Viet
namul de sud, are o mare im
portanță". Cele dțsuă părți 
consideră că „trimiterea de 
trupe străine și folosirea mer
cenarilor constituie o agresiu
ne și un amestec 
impună dominația 
listă".

Cele două părți 
vinse că cea de-a doua con
ferință afro-asțatică, care ur
mează să aibă loc în curînd la 
Alger, are o importanță de
osebită pentru întărirea soli
darității țărilor afro-asiatice".

CAIRO. — În cadrul vizitei o- 
ficiale făcute la 1 aprilie la 
Cairo, Ciu En-lai — premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze — a avut o întrevedere cu 
Aii Sabri, prim-ministru și mi
nistru al planificării al R.A.U. In
aceeași zi, Ciu En-lai și persoa
nele care îl însoțesc au fost pri
miți de președintele Gamal Ab
del Nasser. Au fost discutate 
probleme pricind cele două țări. 
In încheierea vizitei, președintele 
Nasser a oferit un dineu în 
cinstea oaspeților chinezi.

R. P. UNGARA. Hoteluri moderne pe malul lacului Balaton

se putea întreține și a plăti 
taxele ridicate de studii, își o- 
feră serviciile pentru orice fel 
de ocupații. Studenții madri
leni se oferă să aibă grijă de 
copiii persoanelor care doresc 
să petreacă o noapte într-un 
local sau să plece la băi, spa
lă vase în restaurant, accep
tă posturi de portari de noap
te în hoteluri, procură bilete 
de teatru celor ce nu au 
timpul disponibil pentru a- 
ceasta, fac pe comisionarii 
Toate acestea deoarece, după 
cum scrie ziarul citat, acești 
tineri, proveniți din familii 
sărace, trebuie să lupte spre a 
face față prețurilor exorbi
tante ale manualelor și taxe
lor universitare.

în luna februarie, la „bur
sa universitară a muncii" s-au 
înscris 310 studenți. Dar din
tre ei. numai 35 au putut gă
si o sursă oarecare de cîști- 
guri. Nimic nefiresc în aceas
ta pentru o țară care „expor
tă" lunar mii de muncitori șl 
unde procentul șomajului este 
extrem de ridicat. Cotidianul 
a publicat și o „statistică" a 
ocupațiilor îndeplinite de stu
denți Aproximativ 55 la 
sută dintre ei — scrie „Pue
blo" — îngrijesc copiii altora, 
15 la sută procură bilete, se 
îngrijesc de apariția unor a- 
nunțuri publicitare etc., 5 la 
sută dau meditații particula
re, 5 la sută execută lucrări 
de dactilografie și 20 la sută 
execută alte lucrări". Ziarul 
ține să sublinieze că „este 
vorba de munci efectuate în 
tot timpul anului, fără să se 
țină seama de cele din timpul 
vacanțelor".

Nu este lipsit de interes să 
menționăm faptul că „bursa, 
universitară a muncii" a fost 
creată chiar de studenți, ca 
un mijloc de întrajutorare. în 
lipsa unui alt sprijin din par
tea autorităților.

In ultimele zile în majo
ritatea centrelor univer
sitare din Venezuela au 

avut loc demonstrații studen
țești împotriva creșterii con
tinue a costului vieții. Ase
menea demonstrații, după 
cum relatează corespondenții 
de presă dm America Latină, 
s-au desfășurat în Caracas, 
San Juan, Los Marcos, Cabi- 
mas și Tocuyo. încercînd să 
împrăștie pe demonstranți po
liția a intervenit, operînd nu
meroase arestări în rîndul 
conducătorilor organizațiilor 
studențești.

Intensificarea manifestații
lor se datorește faptului că în 
săptămînile din urmă prețu
rile la mărfurile alimentare 
au crescut simțitor, iar la 
unele produse chiar cu 100 la 
sută.

Pentru a face față noilor 
dificultăți interne, guvernul 
președintelui Raul Leoni a 
dispus (la propunerea Fondu
lui Monetar Internațional) 
acum două săptămîni, o nouă 
devalorizare a monedei na
ționale — bolivarul. Potrivit 
unei anchete întreprinse de 
ziarul venezuelian „ESFERA", 
ca urmare a creșterii conti
nue a prețurilor, valoarea 
reală a bolivarului s-a redus 
cu 25 la sută. Ziarul citat re
lata că aceste fenomene au 
dus la accentuarea nemulțu
mirilor în sînul diferitelor pă
turi ale populației. într-o de
clarație făcută presei, senato
rul Oscar Pican Giacopini din 
partea Partidului social-creș- 
tin a ar&țat că actuala situa
ție din țară demonstrează că 
guvernul președintelui Râul 
Leoni este „pe cale să produ
că falimentul economic al Ve- 
nezuelei".

Ultimele telegrame transmi
se de agențiile de presă, anun
ță că demonstrațiile care cdn- 
tinuă de cîteva zile stat cele 
mai mari de la instalarea pre
ședintelui Leoni.

I. RETEGAN T. IOAN

Grecia

R. P. Polonă

La Atena au luat sfîrșit 
lucrările primului con
gres al Organizației ti

neretului democrat Lambra- 
kis. In ultima ședință a fost 
ales Comitetul Central și co
misia de control.

Congresul, la care au luat 
parte 300 de delegați din toate 
regiunile țării, reprezentînd 
zeci de mii de tineri, precum 
și delegații străine din nume-

roase țări, a adoptat moțiuni 
în problemele: democratiză
rii țării; eliberării deținuților 
politici; democratizării mișcă
rii sindicale ; solidarității cu 
poporul Vietnamului de sud 
și condamnarea acțiunilor a- 
gresive ale S.U.A. împotriva 
Vietnamului de nord; solida
rității cu poporul cipriot și al
tele.

a 
și 

de

că

menite să 
neocolonia-

„sînt con-

WASHINGTON. — Comisia 
federală pentru energia ato
mică a S.U.A. a anunțat că 
lansarea satelitului atomic 
„Snap-19-a, prevăzută inițial 
pentru 2 aprilie, cu ajutorul 
unei rachete de tipul „Atlas 
Agena", a fost amînată cu 24 
de ore. Această hotărîre a fost 
luptă în urma descoperirii u- 
nor defecțiuni tehnice în re
țeaua echipamentului electro
nic al- satelitului. Lansarea ur
mează să se efectueze sîmbătă 
de la baza aeriană Vanden
berg, din apropiere de Los 
Angeles.

PE SCURT

Zilele filmului rominesc
VARȘOVIA 2 Coresponden

tul Agerpres, GH. GHEOR- 
GHIȚA transmite:

In cadrul „Zilelor filmului 
rominesc" ce se desfășoară în
tre 29 martie și 3 aprilie a.c. 
la Varșovia, in seara zilei de 
29 martie a.c., în sala Skarpa, 
a fost prezentat filmul romi
nesc „Tudor". A participat o 
delegație de cineaști romîni 
compusă din scriitorul Petre 
Sălcudeanu și actorii Silvia 
Popovici și Ion Dichiseanu.

La spectacol au fost de față 
Kazimierz Rusinek, subsecre
tar de stat la Ministerul Cul
turii și Artei, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Exter
ne, oameni de cultură și artă, 
cineaști, critici, reprezentanți

ai corpului diplomatic, un nu
meros public. A participat, de 
asemenea, Gheorghe Diaco- 
nescu, ambasador al R. P. Ro
mine în R. P. Polonă, membri 
ai ambasadei. Filmul a fost 
bine primit de asistență și răs
plătit cu aplauze. Pe ecranele 
varșoviene au mai rulat, în a- 
ceastă săptămînă, filmele 
„Dragoste lungă de-o seară" și 
„Anotimpuri".

„Zilele filmului rominesc" 
s-au desfășurat și în alte orașe 
din Polonia.

REUNIUNE A LIDERILOR

LEXICON

Organizația Tratatului Central (C.LNJ.0.)
' '.ill1

BAHREIN. Aspect din timpul unei demonstrafii revendicative care a avut loc recent

FORȚELOR RĂSCULATE
DIN CONGO

CAIRO. — Un purtător de 
cuvînt al guvernului revolu
ționar congolez, a anunțat că 
luni se va întruni la Cairo, 
sub președinția șefului guver
nului, Christophe Gbenye, o 
conferință a „reprezentanților 
tuturor forțelor revoluționare 
combatante din Congo". „Con
ferința, 
cuvînt, 
dințele revoluției congoleze 
sub o conducere unică". Lu
crările ei vor dura o săptămî
nă. urmînd a fi dezbătute pro
bleme politice și militare. Va 
fi creat un consiliu suprem al 
revoluției și un înalt coman
dament al armatei revoluțio
nare. Va fi adoptată, de ase
menea, o hotărîre cu privire 
la lărgirea guvernului, astfel 
îneît în el să fie reprezentate 
toate tendințele.

Șeful guvernului, Gbenye, 
va rosti cuvîntul de deschide
re a conferinței. în cadrul dez
baterilor vor lua cuvîntul re
prezentanții tuturor tendințe
lor, comandanții fronturilor de 
est, nord-est și vest. Vor fi 
create trei comitete de lucru, 
respectiv un comitet politico- 
militar, unul economic-finan- 
ciar și un altul social. ;

a spus purtătorul de 
va grupa toate ten-

arți au început la Londra lucrările Comitetului militar 
al Organizației Tratatului Central (CENTO). In cadrul 
acestei sesiuni urmează a fi dezbătute aspecte militare 
ale colaborării dintre țările membre ale pactului. Dele
gațiile sînt conduse de comandanți șefi sau șefi ai sta
telor majore din Marea Britanie, Iran, Pakistan și Turcia 
precum și un reprezentant al forțelor armate ale S.U.A.,

țară care este membră „asociată" a Organizației Tratatului Central. 
Sesiunea Comitetului militar a fost precedată de reuniunea anuală a 
Comitetului economic și va fi urmată, la 7 aprilie de o sesiune a Con
siliului ministerial. Telegramele transmise de agențiile occidentale sînt 
laconice, lăsînd să se întrevadă o puternică notă de pesimism în ce 
privește viitorul pactului CENTO.

Organizația Tratatului Central (Central Treaty Organization) sau 
CENTO, a fost creată pe baza tratatului turco-irakian din februarie 
1955, cunoscut și sub numele de „Pactul de la Bagdad". In același 
an au aderat la noul pact militar (creat în scopul asigurării unei le
gături regionale între pactele NATO și SEATO), Pakistanul, Iranul, 
Marea Britanie. S.U.A., deși în mod formal nu sînt membre ale 
CENTO, totuși, în calitate de „asociat" și-au asigurat poziții domi
nante în organele de conducere ale pactului.

în concepția inițiatorilor, la acest pact urmau să adere și alte state 
din Orientul apropiat și mijlociu. în pofida acestor intenții, numărul 
participanților în loc să sporească, a scăzut. Urmare a revoluției din 
Irak, din anul 1959 această țară s-a retras din organizație, „pactul de 
la Bagdad" rămînînd fără... Bagdad. După această lovitură, a apărut, 
prin schimbarea denumirii, Organizația Tratatului Central (CENTO). 
Intr-unui din articolele din actul său de constituire se arată că toate 
statele membre au obligația de a colabora între ele în scopuri mili-^r 
tare. Structura sa, faptele petrecute în anii care au trecut de la înfiin ” 
țâre au arătat că CENTO a fost conceput ca un instrument politico- 
militar, ca un pact agresiv. O serie de țări din Orientul apropiat și 
mijlociu au dat deseori, semne de neîncredere față de acest pact. 
Chiar și în interiorul pactului se resimt tendințe noi, semnificative. 
La ultimele reuniuni Turcia, Iranul și Pakistanul au început să pună 
mai mult accent pe latura economică a colaborării. Pentru a contra
cara efectele negative ce decurg din CENTO, Turcia, Iranul și Pa
kistanul, „cei trei dizidenți" au realizat în vara anului trecut un prim 
pas pe linia unei mai mari libertăți de acțiune în favoarea economiilor 
lor. Pactul de la Istanbul semnat de cele trei țări a pus bazele unei 
colaborări, fixînd ca scop principal apăiarea intereselor comune în 
domeniul economic și tehnic. Referindu-se la acțiunea „dizidenților" 
pe plan economic, ziarul francez „COMBAT" remarcă că, deși, pactul 
de la Istanbul își asumă obligații economice „primele obiective sînt 
totuși politice... Semnatarii acordului înțeleg să aibă o mai mare li
bertate de acțiune pe plan international".

Ultimele manifestări centrifuge din cadrul pactului CENTO sînt 
indicii ale înțelegerii faptului că pactele agresive nu pot servi cu 
nimic intereselor legitime ale popoarelor din țările regiunii respective. 
„Pactele CENTO și SEATO — scria ziarul pakistanez „DAWN" — 
sînt pietre de moară atîrnate de gîtul nostru ; în loc să ne ajute, ne 
interzic dezvoltarea economică și ne umilesc".

IOAN TIMOFTE
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