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ale întrecerii
socialiste
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miine mai bine ca azi
Trepte ale calității
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Hunedoara Succese
si Reșița -in frunte ale chimiștilor...

La mașina de retezat țcgle din secția laminor 6 (oii de fa 
Uzina „Republica' din Capitală, lucrează si tinărul Troian Chim. 
Datorită rezultatelor pe care le obține în mmcd. el a fost dfatte 

cu titlul de evidential in producție fa obfrfa perfe p- 
rde pfanolw aer bine de 4V
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trimestre au fcfa imfcfatiiwfr d'
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nea. an fost extrase in 
plus importante canti- 
fafi de «ei și gazolină 
de bună calitate-

ale ccertai ea fabricile 

ce aa kcrat ogriefatwâ 
peste 3T29U0 de tone 
iugnifisnate tzrfptsce 
n c.<aor o circa 
S3CG0 de tone mei audt 
-od de aceeași perioa
dă a oaafas trecut. De

Succese însemnate au 
zbțmut colectivele cam
bratelor de la Piatra 
Neamț, Făgăraș js din 
Owul Victoria. Anul 
acesta, producție de m- 
grățâmmte chimice ca 
spori fată de anul tre
cut cu56 la rută. din 
cere cea a îngrășămin
telor cu azot cu circa 
90 ia sută.

Agerpres)

...și ale minerilor
Colccsvui exp.oatăra miniere din Aninoasa, 

iranlasă pe lamuri in întrecerea socialistă pe 
anul 1954. continuă să se situeze și în acest an 

fruntea celorlalte exploatări din Valea Jiu- 
Itu in întrecerea pentru sporirea producției de 
cărbune și pentru îmbunătățirea calității lui. 
Angajamentul luat in cinstea zilei de 1 Mai. a 
si fost depășit S-au extras de la începutul 
anului si pină în prezent 10000 de tone cărbu
ne peste plan. Brigăzile conduse de Cristea 
Aurel, Sneider Frânase Palea Ion etc. și-au 
depășit cu mai mult de o tonă cărbune pe post 
randamentele planificate aplicînd inițiativa două 
cîmpuri de cărbune pe fiecare aripă de abataj 
ți schimb și alte inițiative valoroase.

campani e
Brigada „Scînteii tineretului44 

transmite din regiunea

Dobrogea:

• E prea mare densitatea la gnu ?
9 Notă bună pentru activitatea 

organizațiilor U. T. M.
• O propunere pentru unitățile agricole 

din nordul țării privind discurile 
pentru semănătorile 2 SPC 2

recînd peste Dunăre în Dobrogea, pă- 
mîntul, împărțit in aceleași forme geo
metrice, ni s-a înfățișat la fel ca în ra
ionul Fetești s covoare întinse de gria 
verde și des ca peria, alături de mari 
întinderi de ogoare de toamnă pe care, 
prin lucrări de întreținere, pămîntul a 

fost mărunțit ca boabele de mazăre. O carte de vi
zită care atestă calitatea bună a lucrărilor efec
tuate în strînsă colaborare de către mecanizatori s: 
țăranii cooperatori.

Ne preocupa o temă la ordinea zilei in legătură 
ca care au fost emise păreri diferite în unitățile 
agricole din raionul Fetești j este vorba despre 
densitatea la cultura griului. Sînt prea multe fire 
la metrul pătrat sau nu ? Este nevoie să fie rărit 
sau nu ? Dacă este nevoie, acțiunea trebuie începu
tă acum sau mai tîrziu ?

Situația este specifică anului în curs. Calitatea 
bună a lucrărilor efectuate de mecanizatori la a- 
ceastă cultură de la arăturile din anul trecut și 
pînă acum, precum și condițiile climatice favora
bile, au făcut ca grîul să înfrățească și să se dez
volte bine, astfel îneît acum acoperă uniform tere
nul, mai ales acolo unde planta premergătoare a 
fost mazărea sau unde grîul a urmat după el însuși. 
Densitatea: 800—900 și chiar peste 1 000 de fire la 
m p. Este prea des sau nu ? Mulți specialiști și 
brigadieri din cooperativele agricole de producție 
ale raionului Fetești dau răspuns afirmativ. Aceas
ta înseamnă că, în cursul vegetației, cultura va 

manifest* .Joaae* de azot" ;*r mai tirzin, la coa
cere. boabele vor fi șiș tăvi te. lanul va avea poala' 
In consecință, pentru ca să fie preintiz:piuate aceste 
situații, in unele unități s-a luat măsura să se facă 
lucrări cu sapa rotativă, ale cărei piese active au 
fost orientate spre direcția de înaintare a tracto
rului. Este aceasta o măsură benă ? Specialiști d 
unitățile Trustului Gostat Fetești, spre deosebire de 
cei din cooperativele de procucue. slut de părere 
că : 1. Densitatea nu este presa snare; festilitatea 
naturală a solului din această zccă. la care se —=.. 
adaugă și îngrășămintele naturale sau chituire ad
ministrate asigură dezvoltarea ncr—a'-ă a pia-tfăr- 
2. Chiar dacă, in unele caruri, va fi oerc.e de xărtt 
lucrarea nu este bine să se facă acum, ci nd vremea 
este ploioasă, pentru că particulele de pămint <tz- 
locate vor adera la sol imediat după prima ploaie, 
astfel incit plantele nu au vreme să piară. Momen
tul cel mai potrivit este după o perioadă de o săp- 
tămină — zece zile de timp uscat.

In fața specialiștilor din raionul Negru Vodă <c* 
și a celor din celelalte raioane ale rectum. Dobro- 
gea) situația actuală a solelor ce griu a pas aceeași 
problemă. Pentru rezolvarea ei pe bare strinufice. 
consiliul agricol raional cu ajutorul constitui-, 
agricol regional, a organmat o amp.i acțiune ce 
cercetare a fiecărei sole. S-a cerut și sorijraal cer
cetătorilor de Ia stațiunea agricolă experimentală 
Dobrogea. Concluzia : nu este prea oes- dec eu 
este necesară o lucrare specială pentru răr.t. care 
nu are justificare nici agrotehnică mo emm ;:i 

Totodată s-a sul—mat Insă utilitatea și obligativi
tatea efectuăm la timp a lucrărilor de întreținere. 
Pentru aceasta se folosește atit sapa rotativă cit și 
grapa reglabilă cu colții așezați înapoi. Astfel, se 
mentme solul afinat și se string frunzele de la baza 
plantei care simt predispuse la atacul de rugină. 
Tam putii apariția ^foamei de azot*1 n-are jus- 
•.ritare. .Anul trecut — ne relata tovarășul inginer 
Constantin Cir. în, vicepreședinte al Consiliului 
agricol raional Negru Vodă — la cooperativa agri- 
tolă Fintina Mare, care are cel mai sărac sol din 
raionul nostru, am avut o densitate de 1 400 de fire 
ce griu la metrul pătrat. Nu s-a executat nici o 
lucrare ce rărit șt producția medie a fost de peste 
2 000 de k-lcgrame la hectar. Explicația se găsește 
in faptul că rezervele de îngrășăminte naturale au 
:;st rațional folosite de-a lungul mai multor ani în 
ursă. iar in 1964—1965 cooperativele agricole din 
raion au primit din partea statului și au folosit de 
trei ori mai multe îngrășăminte chimice decît în 
oricare alt an anterior. Deci pămîntul are un grad 
zerespunzător de fertilitate".

în conserință trebuie să se țină seama de condi- 
tnie speri:: ce fiecărei zone și fiecărei sole în parte. 
In cazul in care densitatea este intr-adevăr prea

N. SIM1ONESCU

V. BARAC

Contmucre In pag. a IlI-a)

La timp
i

La cooperativa a- 
gricolă de producție 
Negoești, din regiu
nea Ploiești, însă- 
mînțatul culturilor 
din prima epocă pe 
aproape 100 de hec
tare s-a terminat cu

patru zile mai de
vreme. Paralel cu a- 
ceste lucrări, trac
toriștii au grăpat 
toate cele 600 de 
hectare cu culturi 
de toamnă. Acum, 
mecanizatorii pre

gătesc terenul pe 
care vor fi semăna
te 445 de hectare de 
porumb, lucrare ca
re va începe peste 
țîteva zile.

T. ION

Pe măsură ce însămînțările 
din prima epocă se apropia de 
sfîrșit, tovarășul Constantin 
Ciraru, președintele cooperati
vei agricole de producție din 
Alexandria, regiunea Bucu
rești. venea tot mai des în 
cîmp. Împreună cu inginera a- 
gronom Silvia Popescu, cu bri
gadierii de cîmp și șeful bri
găzii de tractoare, cerceta so
lul destinat culturii porumbu
lui. Zilnic făceau cite 3—4 
sondaje în sol. Temperatura se 
apropia tot mai mult de cea 
necesară cultivării porumbu
lui. Și iată că duminică meca
nizatorii din brigada a 9-a de 
la S.M.T. Nanov au făcut pri
mele probe cu semănătorile. 
Rezultatele au fost bune. A 
doua zi dimineața, tinerii trac
toriști Ilie Pamfiloiu și Florea 
Ivan au început discuitul te
renului. Spre ora primului 
cele patru semănători 2SPC2 
și una SPC 6 au intrat în braz
dă cu cupele pline cu semințe. 
Și astfel, semănatul porumbu
lui a început. Pînă acum s-au 
și semănat peste 100 hectare 
din cele 700 planificate cu a- 
ceastă cultură.

N. BARBU

Foto: N. SCARLET
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Unde au greșit ® 
utemiștii 

dintr-a Xl-a U
I
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Procedee tehnice noi
în construcția

La noul complex de locuin
țe „Tomis 11“ din orașul Con
stanța, constructorii au în
ceput zilele acestea ridicarea 
unui nou bloc cu 10 ni
vele. Aici se aplică, pen
tru prima dată, un nou pro
cedeu tehnic: executarea plan-

Scafandr
GALATI (de la corespor.- 

dentul nostru).
După iernaticul în care sca

fandrii sectorului căi naviga
bile din Brăila și-au pus la 
punct pînă în cele mai mici 
amănunte utilajele și echipa
mentul necesar, zilele aces
tea activitatea în adîncuri 
a fost reluată. Așa, de pildă, 
una din echipe și-a și început 
activitatea prin efectuarea u- 
nor lucrări la noua cală a șan- 
tieru’ui naval din Galați desti
nată navelor de 10 000 tone.

de locuințe
șeelor concoauîen: cu glisa
rea pereților. Prin oari pro
cedeu. se va putea refece 
cu cel puțin 30 de zrie. rimpul 
de execuție a scbeletuiri de 
rezistență ia un bloc cu 10 
nivele.

(Agerprest

i la lucru
Și cea de a doua echipă și-* 
început activitatea intens ope- 
rind în raza portului Brăila 
in vederea depistării navelor 
din această zonă. De asemenea, 
în viitoarele zHe remorcherul 
..Tg. Mureș* nava-bază a acti
vității de ramflaări epave a in
trat în poziție de lucru la am
plasamentul depistat pentru a 
începe lucrările de ramfluare 
Din cele două echipe fac par
te și tineri scafandri Ion Gă- 
lățeanu. Jfîcftifor Peruhin r 
alții.

La practici In serele didactice 
a’e Institutului agronomic din 

Capitali

NEFERICITA DIN FETEȘTI
F. D. din raionul Fetești e 

toarte tinără și dezamăgită tu 
j amor. Și încă ce dezamăgită...

Și cum mai plînge tînăra cu ini
ma zdrobită, cum se mai vaită...

A. ce fericită eram cu Gigi... A, 
ce minunat ne simțeam noi doi 
împreună".

La început nu prea mi-a plă
cut acest necunoscut Gigi, îmi 
cenea să-i spun direct, de ta 

j oi'-az. Gigi, Gigi, de ce ai zdro
bit inima fetei ? Gigi, Gigi, d^ 
ce te porți ca un băiat ușuratic.

Curind, aflu chiar din scrisoa
rea nefericitei fete că Gigi n-a 
fast ușuratic, bietul băiat n-a 
părăsit-o, bietul băiat nu i-a spus 

, cucinte de „adio“.
Atunci — de unde au apărut 

dezamăgirile, lacrimile și părerile 
de rău r

De aici începe partea senzațio
nală a întîmplării.

-Dezamăgita" l-a părăsit pe 
Gigi, cea cu inima sfipată de 
durere a acut ideea „trădării în 
amor". Trădare, trădare, dar s> 
r-zlea-i mare. Ea a trădat și tot

• ea se simte trădată.

Se simțea bine cu Gigi, se în
țelegea cu Gigi, îl respecta pe 
Gigi... cu toate astea în sufletul 
tinerei fete a încolțit ideea suavă 
a trădării. Ca să păstrăm adevă
rul, trebuie să precizăm că nu a 
unei trădări totale... prea se sim
țea bine cu Gigi ca să-l părăseas
că definitiv... ci a unei trădări 
ceva mai mici, să-l păstreze pe 
Gigi dar să primească și vorbele 

FOILETON
dulci ale altui tînăr. Trădare 
mică, trădare mare, tot aia se 
cheamă...

Cine știe — poate că Gigi nu 
observă și dacă Gigi nu observă, 
împușcă „nefericita" doi iepuri 
dintr-o dată ; și tandrețea lui Gi
gi și curtea lui Ion.

De altfel, F. D. recunoaște as
ta deschis și in această recunoaș
tere deschisă stă farmecul ei.

-Am petrecut clipe fericite 
cind in fața mea a apărut un alt 

băiat, pe nume Ion, Cu gîndul 
că Gigi n-o să afle nimic, i-am 
acordat prietenia și lui Ion.,,".

Aceste cucinte sînt de-o can
doare ou adevărat emoționantă. 
Atita iresponsabilitate voioasă — 
ceva mai rar...

„Cu gîndul că Gigi n-o să ob
serve..." Ce să spun, frumoase 
gînduri îți mai trec prin cap ne- 
fericito din Fetești... E atita in

conștiență concentrată în atit de 
puține cuvinte incit îți vine să 
te întrebi: cum de-a fost cu pu
tință ?

F. D. n-a sărit gardul fără 
să-și facă anumite speranțe. Sin
gura speranță a lui F. D. era 
minciuna. In minciună îți puse
se toate speranțele ei... „Să nu 
observe Gigi. —Să nu observe 
Gigi că mie îmi place Ion...“.

Cine se sprijină pe minciună 
'c prăbușește ușor. Gigi a aflat 

— și atunci, în veci neconsolata 
a început să-și dea seama de 
realitate. După scurta amiciție 
cu Ion, și-a dat seama că tot 
Gigi e mai bun, că Ion nu se 
compară cu Gigi...

De aici încolo — F. D. avea 
să devină victimă. Ea, care e 
capul răutăților, ea, în mintea 
căreia încolțise pentru prima oa
ră gîndul gingaș al trădării, de
venise victimă. Cine e vinovat ? 
Bineînțeles, tot bietul Gigi e 
vinovat. E vinovat fiindcă a aflat 
că ea îi face ochi dulci lui Ion. 
După „filozofia" ei, dacă Gigi a 
iubea cu adevărat, nu observa, 
sau chiar dacă observa, trecea 
cu vederea...

De aici încolo — F. D. se 
consideră dezamăgită. „A, Gigi, 
Gigi, de ce n-ai închis ochii .

Și atunci, neînțeleasă, cu ini
ma împietrită, F. D. a hotărit să 
se răzbune.

TEODOR MAZILU

(Continuare în pag a lll-a) ■



Unde au gresii ulemistii 
dinlr-aXI-a U

ATu demult. Intr-o. adunare generală a utemiștilor din clasa a Xl-a U de la Școala medie nr. 7 din Timișoara, eleva Bogdan Vio
rica, secretara organizației, făcea următoarea remarcă: ,,Nu e prima oară cînd discutăm despre învățătură. Am mai discutat 
despre aceasta în multe adunări ale noastre, dar n-am ajuns încă la un rezultat pozitiv. E drept, că de fiecare dată am discutat în 
același mod ".

Nemulțumirea, exprimată sincer de Viorica Bogdan, era firea scă. Utemiștii așteaptă ca adunarea să le ofere prilej de învăță
minte, de analiză profundă, multilaterală, matură. Doresc să piece din adunare cu un plus de experiență, cu convingerea că măsurile 
stabilite vor.determina îmbogățirea întregii lor activități, a vieții colectivului. Dorințe firești.

Propunîndu-ne să dăm un răspuns cit mai cuprinzător între bării adresate de Viorica Bogdan am socotit că el poate fi aflat în 
însuși modul cum.au fost organizate și cum s au desfășurat adunările generale în organizațiile U.T.M. din școlile timișorene. 
Raidul întreprins în acest scop s-a dovedit deosebit de fructuos.

• Cu ce ar putea începe răspunsul». •Mărturisirile unui grafic
\

I I n articolul ..Cum am pre-
OB Kătit o adunare", publicat

! JUf Saze*a de perete a școlii,
j gaff Cîmpeanu A. din clasa a 
i ' X-a de la Școala medie
I nr. 3, scria : „La început,

am crezut că o să fie ușor.
Cite lucruri nu-i interesează pe colegii 
noștri, cite probleme nu ridică viața 
colectivului ? Cind a trebuit să alegem 
una din ele, atunci am văzut că ni se 
cerea o muncă foarte serioasă...".

într-adevăr, stabilirea ordinei de zi, 
a ceea ce trebuie discutat în adunarea 
generală într-o anumită perioadă este 
o sarcină care solicită gîndire, serio
zitate, răspundere. Ordinea de zi n-o 
poți stabili cu creionul în mînă în se
diul comitetului U.T.M., ci după un 
studiu plin de grijă al preocupărilor 
utemiștilor care vor lua parte la adu
nare, al situației existente în acel co
lectiv, al cerințelor muncii educative.

Clasa a Xl-a U discută mereu despre 
învățătură. Firesc : învățătura este 
problema cea mai importantă pentru 
un colectiv școlar. Dar — s-a văzut — 
discuțiile n-au avut ecoul așteptat. De 
ce ? Răspunsul îl putem afla cercetînd 
cu atenție experiența unei alte organi
zații de clasă, modul cum a procedat 
aceasta într-o situație similară. Este 
vorba de clasa a X-a F a Școlii medii 
nr. 10. Trecuseră numai două luni de 
la începutul anului școlar. Tovarășii 
profesori au sesizat în acest timp mul
te cazuri de indisciplină, de superficia
litate în pregătirea școlară. Oglinda era 
catalogul clasei, care înregistra multe 
note slabe, mai ales la disciplinele pe 
care unii elevi le socoteau ca nefiind 
importante pentru cei de la secția 
umanistă. Comitetul U.T.M. al clasei a 
sesizat din primul moment situația și a 
ajuns la concluzia că o discuție în a- 
dunarea generală despre aceasta va 
aduce îmbunătățiri substanțiale în via
ta colectivului, în ceea ce privește în
vățătura. Adunarea, care a avut pe or
dinea de zi : „Răspunderile elevului*1 
s-a tinut în luna decembrie. N-a mai 
fost nevoie apoi să se reia în alte adu
nări discuția despre comportarea elevi
lor, despre pregătirea lor la toate dis
ciplinele școlare. Explicația acestui 
cru o găsim în faptul că la îndrumarea 
organizației de partid, utemiștii din a- 
ceastă organizație au pregătit aduna
rea cu seriozitate și au desfășurat apoi 
o activitate bogată pentru îndeplini
rea măsurilor stabilite în adunare. Co
mitetul U.T.M. al clasei a înțeles că nu 
o statistică a notelor, nu o înșiruire de 
exemple pozitive și negative poate să 
determine îmbunătățirea muncii ele
vilor. îndrumat de către organizația de 
partid, comitetul U.T.M. al școlii a aju
tat utemiștii din această organizație să 
facă fiecărui elev o analiză, în primul 
rînd, a atitudinii față de învățătură 
bazată pe cunoașterea preocupările r 
zilnice ale elevilor, a cauzelor care au 
dus la rezultate nesatisfăcătoare le 
învățătură. A fost evidențiat ceea ce 
este bun în clasă, atitudinea frumoasă, 
plină de răspundere față de învățătu
ră, pe care o dovedesc cei mai multi 
elevi. Cînd au fost citate exemple ne
gative, s-au explicat cauzele rămineni 
în urmă în pregătirea școlară. Refera
tul a constituit un îndemn de a discu
ta în amănunt toate aspectele privitoa
re la atitudinea față de învățătură.

®.»și cu ce ar putea continua

H
niunea Tineretului Munci
tor este o organizație revo
luționară, crăreia partidul 
i-a încredințat sarcina de a 
face educație comunistă ti
nerilor, de a dezvolta la ei 
răspunderea fată de muncă, 

dorința nestrămutată de a contribui, 
prin forțele și capacitatea lor, la în
făptuirea politicii partidului, de a-i a- 
juta să se formeze ca oameni înaintați, 
cu un profil moral demn de epoca pe 
care o trăim. Conținutul adunărilor ge
nerale U.T.M. trebuie să izvorască din 
aceste sarcini. Cînd se stabilește ordi
nea de zi a adunărilor generale — 
școală a educației comuniste, formă 
colectivă de manifestare a voinței u- 
temiștilor, — trebuie să se tină seama 
de ceea ce-i interesează pe utemiști, să 
se aibă în vedere principalele lor pre
ocupări de muncă și învățătură.

Evident, preocupările utemiștilor sînt 
foarte variate, propunerile lor, de ase
menea. Sînt pasionați de știință și teh
nică, de literatură și artă etc. Și este 
foarte bine că organizațiile U.T.M. sti
mulează aceste preocupări. Uneori însă, 
la ordinea de zi a adunărilor generale 
apar referate despre scriitori, despre 
evenimente istorice, despre cuceriri 
ale științei etc. Altfel trebuie însă să fie 
discutate asemenea teme de literatură 
sau știință. Adunările generale ale 

organizațiilor U.T.M. nu pot fi confun

date cu activitatea cercurilor pe ma
terii, cu simpozioanele etc. Să luăm 

cîteva exemple. La Școala medie nr. 

10. în multe adunări generale utemiș

tii au discutat, sau în cele mai dese ca
zuri li s-a vorbit, despre „Construcțiile 

— factor important în dezvoltarea so

pentru dezvăluirea foarte clară a piedi
cilor care frinează bunul mers al acti
vității școlare in clasa respectivă. Ast
fel se explică participarea numeroasă 
a utemiștilor la discuții, conținutul și 
combativitatea acestora. Discuțiile au 
întregit referatul, bine întocmit, sin
tetic, la obiect, referat realizat și cu 
contribuția tovarășilor profesori care 
predau în clasa amintită și care au fost 
consultați asupra aspectelor ce trebu
ie ridicate în adunarea generală. La 
fel a procedat și organizația U.T.M. din 
clasa a X-a A de la aceeași școală cînd 
a discutat (încă din luna noiembrie) 
despre pregătirea examenului de matu
ritate.

Am reținut din experiența celor două 
organizații amintite faptul că nu con
sideră adunarea generală ca o formă 
de activitate educativă izolată de cele
lalte, care ar putea determina, dintr-o- 
dată, schimbări capitale in viața co
lectivului. Adunarea generală în aceas
tă organizație este considerată ca o ve
rigă foarte importantă în contextul 
muncii politico-educative. In adunare 
se discută lucruri importante, cu ca
racter educativ, legate de viața colec
tivului, se stabilesc sarcini, direcțiile 
în care trebuie să acționeze organizația 
U.T.M. în următoarea perioadă. Abia 
îndeplinirea acestor sarcini — printr-o 
atentă muncă educativă cu fiecare ute- 
mist și elev — consolidează hotărirea 
adunării generale.

în lumina acestei experiențe bune 
apare cît se poate de evident stilul de 
muncă greșit al unor comitete U.TM 
din școlile medii timișorene. Acestea, 
ca și comitetul U.TM. al clasei a Xl-a 
U, atunci cînd stabilesc ordinea de zi 
a adunării generale nu cercetează si
tuația existentă in organizația U.TM. 
pentru a afla ce frămîntă colectivul, în 
ce direcție trebuie intervenit cu aju
torul adunării generale. Stabilirea or
dinei de zi — care trebuie soluționată 
printr-o cunoaștere profundă a vieții 
utemiștilor. printr-o gindire judicioasa 
asupra cerințelor muncii educative — 
estg lisată pe seama in-pirațieL a in- 
timplării. ceea ce duce in mod firesc ia 
formalism.

Comitetul U.T.M. ai clasei a Xl-a 9 
de la Școala medie nr. 3. de pGdâ. a sta
bilit încă de la începutul anului școlar 
ce se va discuta în adunările generale 
U.T.M. pe parcursul întregului an șco
lar în curs. Totul s-a rezolvat simplu: 
au programat de citeva ori analiza si
tuației la învățătură — la început sau 
la sfîrșit de trimestru — și citeva con
ferințe legate de anumite evenimente.

Să judecăm lucrurile și sâ-i între
băm chiar pe utemiștii acestei clase : 
e posibil să știi cu toată precizia la în
ceput de an care cor fi cerințele pe 
care le va impune viața colectivului 
pină la sfirșitul anului școlar ? Dacă 
este nevoie ca analiza situației la în
vățătură să fie programată pentru pa
tru adunări generale, sau e deajuns să 
se facă aceasta intr-o singură adunare 
generală ?

Răspunsul îl oferă experiența unei 
alte organizații U.TM. chiar din aceeași 
școală. Utemiștii clasei a IX-a C își 
propuseseră pentru ordinea de zi a a- 
dunării generale din luna februarie, 
încă de la începutul anului școlar, o 
expunere despre ziua de IR Februarie, 
în decursul lunii februarie. însă, au 

cietății" (a Xl-a B), „Dezvoltarea tea
trului romînesc de la începuturile sa
le pină azi*, sau „Din istoricul inven
țiilor și descoperirilor rominețtl' (a 
Xl-a El), despre „Trecutul istoric în 
operele marilor clasici C. Negruzzi, O- 
dobescu, Eminescu* (a Xl-a D2). In a- 
ceste adunări, utemiștii au aflat, ce-i 
drept, unele lucruri interesante, utile, 
care au îmbogățit orizontul lor de cu
noștințe. Dar nu adunarea generală este 
cadrul în care se discută asemenea lu
cruri. Procesul de învățămînt le oferă 
elevilor un contact multilateral cu ști
ința, literatura, arta. Organizațiile 
U.TM, la rindul lor, au la îndemină 
forme specifice de activitate — simpo
zioane, cercuri, informări politice, con
ferințe — prin mijlocirea cărora pot 
oferi elevilor posibilitatea să cunoască 
mai mult decît cuprinde manualul șco
lar în diferite alte domenii ale știin
ței și culturii. Organizațiile U.TM a- 
mintite au transformat, de fapt, adună
rile generale în simpozioane, cercuri pe 
specialități și chiar în după-amieze de 
poezie.

Membrii comitetului organizației 
U.T.M. de la Școala medie nr. 10 s-au 
întrebat, nedumeriți: „Vorbind în a- 
dunarea generală U.T.M. despre nou
tăți in știință și tehnică, am greșit oare 
cu ceva Le oferim ca răspuns un 
exemplu. Comitetul organizației U.T.M. 
a Școlii medii nr. 2, la îndemnul bi
roului organizației de partid, a îndru
mat comitetele U.T.M. din clasa a X-a 
să aibă ca preocupare permanentă dez
voltarea interesului elevilor pentru 
știință. S-au gîndit că, în felul acesta, 
îi vor stimula pe elevi să-și dea mai 
multă osteneală la învățătură, să-și

constatat că este necesar să se discute 
despre pregătirea elevilor pentru teze 
Era o cerință pe care o impunea viața 
clasei, faptul că numeroși elevi amir.au 
însușirea lecțiilor zilnice pentru ziua 
dinaintea tezei. Cum era firesc, în a- 
dunarea generală din luna februarie 
au discutat despre pregătirea tezelor, 
au stabilit măsuri cu caracter operativ 
și măsuri privind munca de perspecti
vă a organizației U.TM. a clasei pentru 
dezvoltarea răspunderii fată de învăță
tură. Despre evenimentele de la 16 Fe
bruarie s-a vorbit în cadrul unei mani
festări la care au participat elevi: din 
întreaga școală.

Nu reproșăm organizațiilor U.TM. a- 
mintite faptul că au stabilit în per
spectivă ce vor discuta în adunările 
generale U.T.M.. ci cum au făcut a- 
ceasta. modul birocratic de a planifica 
în birou o problematică pe care o re
petă de la an la an. fără să cerceteze 
și să discearnă ce este cel mai util — 
care este problema numărul 1 in pe
rioada respectivă- Așa a procedat co
mitetul U.TM al Școlii medii nr. L 
A stabilit și a dactilografiat, cu indigo, 
ordinea de zi pentru mai multe adu
nări (analiza muncii, dezvoltarea Ști
inței, conferințe etc.), le-a tăiat in fis 
șî le-a împărțit comitetelor U.TM. pe 
clasă. Simplu, fără bătaie de cap. Dar 
oare acesta este rolul eoautetuJtr 
U.TM.: să conceapă, șablon, aramea 
de zi a adunărilor și să le repartizeze 
pe clase? Nicidecum. Comitetul U.TM. 
poate și trebuie să recomande organi
zațiilor U.TM pe clase ce să discute 
în adunările generale, să le :nd-umr 
în pregătirea acestora. Dar. isamte de 
a face acest lucru trebuie să cunoască 
in amănunt ce se intimplă în colecti
vele claselor, in ce domeniu al ngr. 
organizațiilor U.TM pe clase trebuie 
intervenit cu ajutorul adunărut-r ge
nerale. Adunările generale de ana
liză a situației la învățătură ișt paerd 
valoarea educativă, efioecta. dacă 
le repetăm de la lună la tună șt le pre
gătim superficial, fără a ne opri la 
..=pecteîe specifice într-cn 
moment pentru fiecare coăeruv Ală
turi de asemenea adulări U. T. M. 
foarte utile, romrtrteâe U.TM. aâe cia- 
seioc poc stabili pentru arr.-ă-. e ge
nerale s dezbateri cu caracter educa
tiv mai larg, din care elevn să desprin
dă cu claritate concluzii a învățămin
te prețioase. Va avea o mare va
loare educativă, spre exemplu, o 
discuție in adunarea generală des
pre realizările regimului deawcrat- 
popular. in contextul căreia ele
vii să-și poată compara munca l-or. 
rezultatele, cu acelea aie oamenilor 
muncii. să desprindă invătămmte pre
țioase privind manie răspunderi ce le 
revin de a se forma ca oameni bine 
pregătiți pentru muncă și viață. După 
cum discutarea în adună nle generale 
a unor aspecte privmd atitudinea ele
vilor, comportarea lor in societate, fa
milie, în școală. în diferite alte prile
juri. pornind de la exemple concre
te din viața colectivelor respective, ri- 
dicind conținutul dezbaterilor, de la 
simple cazuri, la concluzii cu caracter 
general care perm, te să contribuie la 
formarea elevilor, la cultivarea unor 
concepții sănătoase, vor f: întotdeauna 
binevenite și vor găsi un legitim inte
res din partea elevilor.

cunoască aptitudinile, să-și aleagă chiar 
profesiunea. Adunările au fort pregă
tite cu grijă. Referatele au evidențiat 
pasiunea pentru știință dovedită de cei 
mai mulți elevi, receptivitatea lor față 
de cultură, față de ceea ce este cu ade
vărat valoros din tezaurul științei, cul
turii și artei ; au explicat, pe baza unor 
exemple concludente, luate din viata 
colectivelor respective, necesitatea unei 
pregătiri multilaterale. Pornind de la 
aceste referate, utemiștii au discutat 
despre necesitatea cunoașterii celor 
mai însemnate realizări în știință, teh
nică și cultură, despre interesul con
stant pe care trebuie să-1 aibă un tî- 
r.ăr pentru tot ceea ce este nou și va
loros în diferite domenii. Au exemplifi
cat cum se manifestă acest interes In 
colectivele lor, analizînd, cu acest prilej, 
activitatea elevilor în cercurile pe ma
terii, preocuparea lor pentru studiul 
unor reviste și cărți de specialitate, 
pentru însușirea limbilor străine. Adu
nările au fost adevărate pledoarii pen
tru o pregătire multilaterală în anii de 
școală. După adunare, organizațiile 
U.T.M. ale claselor a X-a, avînd spri
jinul tovarășilor profesori, au îndrumat 
elevii să aibă o preocupare constantă 
pentru lectura unor cărți științifice și 
literare, să activeze în cercurile pe ma
terii, să-și contureze de pe acum ho- 
tărîrea privind viitoarea profesiune, 
începutul făcut în adunarea generală a 
fost de bun augur și consecventa, pe 
întreg parcursul anului, în realizarea 
sarcinilor stabilite atunci, va avea re
zultatele așteptate.

Intre un asemenea mod de a discuta 
și simpla prezentare de „noutăti știin
țifice și tehnice" în adunarea generală 
este, precum se vede, o mar* diferență.

llli n ’^dul nostru in școlile
|||]||flHKIți medu tinușorene s-a reve- 

I '• de mul te ori asupra in- 
|j trebâni : „Ce trebuie să cu- 

ill^M||l|| prindă ordinea de zi a a- 
lilJHWI'l'l dunărilor generale?' Să e- 

xemplificăm. Am avut in 
față un grafic al adunărilor generale de 
ia Școala medie nr. 2. In dreptui clasei a 
X-a A reală, sînt trecute următoarele: 
peni—t lua* îaaaarie — JJespre statu
tul organizației U.TM* (menționăm: 
este vorba de o clasă a X-a. care cu
prinde utemiști eu o vechime de doi- 
tr« ani in organizație»; pentru la«e 
februarie ș-a prevăzut prezentarea pă
rerilor unor oameni de seamă despre 
T-rri, iar în hiaa martie pe ordinea 
de zi era consemnat: „Școala de ieri ș; 
ari Prezentarea unor schițe de Cara- 
j.i>. Delavranoea. Vlahuță etc.*. Oare 
«rostea erau cele mai importante pro
bleme care trebuiau discutate în adu
narea generală? Părerea tovarășului 
diriginte despre clasă ne confirmă că 
problemele amintite sînt departe de a 
răspunde situației de fapt din colectivul 
de utemiști șt elevi ai clasei- Iată ce 
epune tovarășul diriginte:

„U*a eieri, foarte boai la matemati
că și firicâ, «■ acu ateație celorlalte 
discipline de culturi generală, dovedind 
hwă de răspundere pentru propria lor 
pregătire. Așa se explică numărul mare 
de cwrijeați și de note slabe la unele

• Esențial: cum discutăm
a adunarea generală a or
ganizației din clasa a Xl-a 
U. lucrurile au decurs ast
fel : dm însărcinarea comi- 
tetuiui organizației U.TM, 
Pera Mariana și Drăgoi 
Doina, două utemiste frun-

tașe. aa întocmit un referat pe 
care l-au prezentai in adunare. 
•zT <ro ^'-.prindea ■ „Lmpa cum știm, 
ia I am arat • stanușt: co-
rtjeuiz. pe Uugi alri aeaiewuști. Sttaa- 
fjg la iwăpirarâ < cioei este, deci, 
r.eeezxțixdtoare. De aceea. r< utvusm
ca să loați cariaraf și să vă spu-
r.eți părerea". In continuare, referatul 
nai menționa : Jn pnrința meditații
lor, e de dorit să participăm cu toții la 
fiecare oră de meditație, nu așa cum 
s-a tiuimpiat ieri. Aceasta ar putea nu
mai să ne ajute și nicidecum să ne 
dăuneze". Este oare de mirare că discu
țiile pe marginea referatului s-au rezu
mat la un angajament al unui elev co
rijent, la sfatul unei eleve fruntașe ca 
„elevii buni să învețe cu cei slabi" și 
la observația celui de al treilea parti
cipant la discuții că „disciplina clasei 
lasă de dorit*.

Ce-ar fi putut, mai bine-zis, ce ar fi 
trebuit să discute utemiștii din clasa 
a Xl-a U in adunarea generală, o su
gerează însăși viața clasei. Firește. în
vățătura este problema cea mai impor
tantă, mai ales pentru organizația 
U.TM a clasei amintite, unde, după 
cum am văzut, rezultatele sint nesatis
făcătoare. Dar ce anume trebuie discu
tat? Un studiu si o analiză atentă a 
situației din clasă, a atitudinii elevilor 
față de învățătură, ar fi relevat comi
tetului U.T.M. o seamă de fapte care 
trebuiau să constituie elementele refe
ratului. Din acest studiu ar fi rezultat 
concluzii însemnate. Notăm doar cîteva.
Situația slabă la învățătură este de
terminată de lipsa de răspundere pe 
care o dovedesc unii elevi față de în
deplinirea îndatoririlor școlare. Această 
categorie de elevi dovedește indiscipli
nă la ore, își irosesc timpul, se limi
tează, atunci cînd hotărăsc să se apuce 

•De unde trebuie să vină ajutorul
e întrebi in mod firesc cum 
este posibil ca intr-un do
meniu foarte important al 
muncii educative desfășu
rate de organizațiile U.T.M. 
din școlile timișorene — 
pregătirea și desfășurarea

adunărilor generale U.T.M. — să-și afle 
loc asemenea deficiențe. O discuție la 
comitetul orășenesc U.TM cu activiștii 
care se ocupă de îndrumarea organiza
țiilor U.T.M. din școli ne-a edificat asu
pra cauzelor care au generat aceste ne
ajunsuri.

Iată ce a rezultat. Comitetul orășe
nesc U.T.M. a discutat cu activul
U.T.M. din școli, în cadrul instruirilor 
periodice, despre adunările generale. 
Dar cele mai multe discuții au 
avut un caracter general, s-au limitat 
la sfatul de a îmbunătăți conținutul a- 
dunărilor generale. Cum, prin ce me
tode ? — despre aceasta s-a discutat 
mai puțin. E de la sine înțeles că o 
sarcină atît de importantă cum este 
împărtășirea celei mai bune experiențe 
în pregătirea și desfășurarea adunări
lor generale U.T.M. din școli, nu se 
poate rezolva cu o ședință de instruire.

Comitetul orășenesc U.T.M.-Timi- 
șoara are o experiență bună în acest 
sens, pe care, însă, din păcate, nu a 
continuat-o. Activiștii comitetului oră
șenesc U.T.M. au contribuit concret la 
pregătirea adunărilor generale de ale
geri care s-au desfășurat la început de 
an. Au stat atunci mai multe zile în 
școli, au studiat împreună cu comitetele 
U.T.M. situația din fiecare clasă, au a- 
jutat la pregătirea și desfășurarea a- 
dunărilor de alegeri. Ca urmare adună
rile generale de alegeri s-au desfășurat 
în condiții bune, au fost eficiente. De

discipline. Faptul că acești elevi nu se 
gindisc la formarea lor viitoare, la 
drumul pe care-l vor urma in viață, 
explică delăsarea și superficialitatea lor 
in studiu".

Despre clasa a IX-a A, tovarășul di
riginte spune : „Este clasa cu cel mai 

tare namăr de corijenți din școală, 
deși cei 41 de elevi au cu toții posibili
tatea să învețe bine. Nu fructifică însă 
aceste posibilități, nu le dublează cu o 
muncă personală continuă, făcută cu 
seriozitate. Există o anume ușurință în 
felul de a privi munca școlară. Elevii 
se angajează. își dau cuvintul că se vor 
schimba in bine, că vor învăța, dar in 
fața unei mingi, a unei biciclete, își 
■uă curintul dat. Irosesc foarte mult 
:imp cu distracțiile și afectează puține 
ceasuri inrățăturii. M-am convins de 
aceasta vizitindu-i acasă în perioada 
tezelor^.

Am cercetat imediat graficul adună
rilor generale să vedem dacă acestea își 
propun să intervină în viața colectivu
lui clasei. în domeniile cheie : discipli
na. învățătura, seriozitatea în îndepli
nirea îndatoririlor școlare. Graficul 
spune : în luna ianuarie în adunarea 
generală s-a tinut o conferință, în luna 
februarie, un elev din clasa a Xl-a a 
vorbit despre cum se învață la mate
matică. iar în luna martie pe ordinea 
de zi e consemnat: „8 Martie — ziua 
internațională a femeii11.

de învățătură, la o lectură superficială 
a caietului de notițe făcută seara îna
inte de culcare. Notele din catalog re
flectă și inconsecvența în studiu, dove
dită mai ales de elevii corijenți. Bă- 
descu Lucian ia, de pildă, un 9, apoi 
un 4. ca pe urmă să învețe și să obțină 
nota 10. Chele Constantin, după o notă 
de 7, obține două note de 4 și 3, aceasta 
pentru că, socotind că are media asi- 
guratâ, n-a mai învățat. Calculele de 
acest gen s-au dovedit de fiecare dată 
a fi șubrede. Se putea, deci, discuta 
despre necesitatea unui studiu perma
nent, despre munca personală a elevi
lor. Se putea discuta despre pregătirea 
mediocră a multor elevi, despre cau
zele care o determină, despre elevii 
care nu-și pun problema ce vor face în 
viață cu nota 5 și, mai concret, cum se 
vor descurca la maturitate. S-ar mai fi 
putut discuta despre nerespectarea an
gajamentelor luate, despre lipsa de 
combativitate dovedită de elevii clasei 
in fața atitudinilor reprobabile ale co
legilor cu o pregătire slabă, indiscipli- 
nați. Se putea discuta, mai ales, despre 
răspunderea cu care trebuie să învețe 
un elev ajuns în pragul maturității și 
despre modul cum trebuie să învețe 
pentru că — s-a văzut — sînt elevi 
care nu acordă atenție muncii perso
nale, studiului individual.

Elevilor din clasa a Xl-a U, le oferă 
un exemplu concludent cum trebuie dis
cutat despre învățătură, în adunarea 
generală, utemiștii din clasa a VIII-a B 
de la Școala medie nr. 3, utemiști cu 
mai puțină experiență, dar care au 
privit cu mai multă seriozitate pregăti
rea adunării generale. Nemulțumiți și ei 
de rezultatele obținute în primul tri
mestru, și-au propus să analizeze cum 
își îndeplinesc elevii sarcina lor princi
pală — învățătura. Ajutati de comite
tul U.TM al școlii și de dirigintele cla
sei, ei au căutat mai întîi să afle în 
amănunt cauzele care au dus la situa
ția nesatisfăcătoare din clasă. Au con
statat, cu acest prilej, că elevii corijenți 
— și nu numai ei — nu priveau cu su
ficient simt de răspundere îndatoririle 

atunci, însă, nici un activist nu și-a 
propus, în anumite perioade, atunci 
cînd a mers în școală, să ajute efectiv 
comitetele U.T.M. în pregătirea adună
rilor ca și a altor activități educative, 
A cere doar graficul adunărilor și pro- 
cesele-verbale — așa cum se întîmplă 
deseori — înseamnă a face o muncă 
formală.

Am studiat cîteva din caietele de în
semnări ale activiștilor comitetului oră
șenesc U.T.M. care merg în școli. Ce 
am constatat. Activiștii au mers în 
școli, uneori au stat chiar cîteva zile 
în aceeași școală, dar niciodată nu și-au 
propus să se ocupe în mod special și 
concret de îndrumarea comitetelor 
U. T. M. în ceea ce privește pre
gătirea adunărilor generale. în ca
ietele lor de însemnări figurează, 
invariabil, sarcinile pe care și le-a 
propus să le rezolve în școala res
pectivă : „controlul documentelor, par
ticiparea la activități". Nu se nu
mește acesta formalism ? Firește că 
da. Sînt comitete U.T.M. care nu știu 
nici acum cum trebuie să procedeze 
pentru a asigura un conținut corespun
zător adunărilor generale. N-au fost în
curajate nici măcar inițiativele bune 
care au fost luate de către unele comi
tete U.T.M. din școli. Bunăoară, comi
tetele U.T.M. din școlile medii nr. 3 și 
nr. 7,. constatînd că adunările generale 
nu se desfășoară așa cum ar fi trebuit, 
și-au propus să realizeze un schimb de 
experiență între comitetele U.T.M. ale 
claselor. Se preconiza organizarea unei 
adunări generale U.T.M. în cea mai 
bună organizație de clasă la care să 
fie invitați să participe toti membrii

Singure aceste două exemple sînt 
concludente pentru a dovedi cum nu 
trebuie procedat în stabilirea ordinei 
de zi. Totodată, ele îndeamnă la medi
tație, la cunoașterea amănunțită a vieții 
organizației U.T.M. din clasă atunci cînd 
se programează o adunare generală, 
pentru ca. în adevăr, aceasta să răs
pundă unor cerințe, să concorde cu rea
litatea.

în această privință utemiștii din cla
sa a Xl-a U. amintită în primele rîn- 
duri, au procedat bine. Ei s-au gîndit 
la ceea ce aveau să discute în adunarea 
generală. Și au stabilit pentru ordinea 
de zi un singur punct : „învățătura, 
datorie patriotică*. O asemenea discu
ție venea să răspundă unor cerințe 
stringente ale colectivului și tocmai de 
aceea interesa deopotrivă pe toți elevii 
clasei. Colectivul se simțea dator să 
reacționeze prompt și hotărît fată de 
atitudinea unor elevi care și acum, în 
pragul absolvirii, tratează cu ușurință 
obligațiile școlare, neglijînd propria lor 
pregătire. Utemiștii clasei a Xl-a U 
și-au propus să le arate colegilor că e 
rușinos ca la această vîrstă să iei încă 
note proaste, sau să te mulțumești cu 
cîte un 5 salvator, să-i determine să 
înțeleagă răspunderile lor majore.

De ce n-au izbutit totuși să-i con
vingă ? Pentru că nu este suficient ca 
ceea ce discutăm în adunarea generală 
să fie judicios stabilit.

ce le reveneau. Le lipsea autocontrolul, 
exigenta fată de propria lor pregătire. 
Analiza a mers pînă la cunoașterea 
preocupărilor fiecărui elev. Discuțiile 
care au avut loc apoi pe marginea re
feratului s-au transformat, firesc, într-o 
dezbatere aprinsă asupra poblemelor de 
etică, de răspundere și atitudine serioa
să pe care trebuie să le dovedească e- 
levii fată de învățătură. în cuvintul lor, 
elevii criticați și-au analizat propria ac
tivitate, dovedind că doresc și au resur
se morale să se schimbe, să devină e- 
levi buni și foarte buni la învă
țătură. Colegii au înțeles că se pot 
bizui pe resursele lor și le-au acordat 
încredere. Eficiența adunării a fost de
terminată, mai întîi, de referat. întoc
mit de către un colectiv format din cei 
mai buni utemiști. pe baza unor discuții 
largi cu mulți dintre elevii clasei, ți- 
nindu-se seama de propunerile și păre
rile lor, de sfaturile tovarășului diri
ginte și de recomandările comitetului 
U.T.M. — referatul a făcut aprecieri 
judicioase, a prezentat detaliat fiecare 
caz în parte, a propus soluții de îndrep
tare, fiind — așa cum îi este menirea 
— o bază de discuție în adunare. Parti
ciparea unor tovarăși profesori, ca in
vitați la adunarea generală, cuvintul a- 
cestora, au contribuit la clarificarea 
multor aspecte ivite în discuție. Pe 
parcursul întregului trimestru al doi
lea, s-a simțit efectul adunării generale. 
Comitetul U.T.M., solicitînd sprijinul 
dirigintelui, s-a ocupat — așa cum sta
bilise adunarea — îndeaproape de ele
vii rămași în urmă la învățătură, s-au 
organizat și discuții metodice operative, 
atunci cînd a fost necesar, opinia colec
tivului a fost stimulată în permanență 
să-și spună părerea, să ia atitudine 
promptă față de indisciplină. Intr-un 
cuvînt, adunarea generală nu a consti
tuit un scop în sine, ci, începînd cu dis
cuția din cadrul adunării, s-a propus 
desfășurarea unei largi activități edu
cative pentru îmbunătățirea murwSA. 
Tocmai aceste lucruri n-au stat în a- 
tenția organizației U.T.M. din clasa a 
Xl-a U de la Școala medie nr. 7.

activului U.T.M. din școală. După acea
sta. urma să aibă loc discuții cu privire 
la cea mai bună experiență în pregăti
rea și desfășurarea adunărilor generale. 
Firește, desfășurarea unor asemenea 
adunări solicita o pregătire minuțioasă 
iar ajutorul competent al activiștilor 
comitetului orășenesc U.TM. s-ar fi pu
tut dovedi rodnic. Acest ajutor n-a fost 
însă primit. Venind în școală, activiștii 
comitetului orășenesc U.T.M. au înlo
cuit schimbul de experiență pe care și-1 
propuseseră organizațiile U.T.M. cu pre
zentarea unor informări generale care 
mai fuseseră prezentate și la instruiri.

In fruntea organizațiilor U.T.M. din 
școli au fost aleși cei mai buni elevfc 
exemplu prin atitudinea lor la învătl® 
tură, prin întreaga lor comportare, ti
neri entuziaști și cu multă inventivi
tate. Ei se bucură de prestigiu și cu
vintul lor este ascultat de utemiști pen
tru că prin activitatea lor s-au impus 
ca tineri înzestrați, buni organizatori 
ai activității utemiștilor și elevilor. Ei 
sint hotărîți să îndeplinească sarcinile 
ce le revin, au dorința de a înscrie or
ganizația în care muncesc în rîndul ce
lor mai bune. Pentru aceasta este ne
cesar să fie mai mult ajutați de către 
activiștii Comitetului orășenesc U.T.M. 
care trebuie să muncească cu și mai 
multă dăruire și pasiune, cu și mai 
mult spirit tineresc, să cunoască bine 
specificul colectivelor cu care lucrează, 
să ajute la canalizarea aptitudinilor și 
concretizarea pînă la capăt a inițiati
velor frumoase ce se nasc în fiecare 
colectiv de elevi.

NTCOLAE ARSENIE 
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Viața de organizație

Cu prilejul zilei naționale a Pajdstanuhri. Ion Cbetnghe Momec. 
președintele Consiliului de Miniștri al RepoHică Popotec» Bamte^ a 
adresat felicitări președintelui PakistaBnhn, feMaongriol Mnhnanand 
Ayub Khan, guvernului și poporutai pakistanez.

Președintele Mohammad Ayub Uh»» a tnnsuas aa^aari penau
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Președintele Mohammad Ayub 
felicitările adresate.

„HARKNESS"

ale calității
URMĂRI DIN PAQ. I

n acest an tinerii 
din raionul nos
tru continuă cu și 
mai multă însu
flețire frumoasa 
tradiție a acțiuni
lor de muncă pa

triotică. O dată cu venirea pri
măverii tinerii de la sate au 
ieșit în număr mare la trans
portul gunoiului de grajd pe 
cîmp. în „Decada fertilizării' 
ei au participat la depozitarea 
în platforme a întregii canti
tăți planificate, dintre care 
peste 10 000 de tone prin mun
că patriotică. în această acți
une, fruntașe sînt organizațiile 
de bază U.T.M. din cooperati
vele agricole de producție Be- 
lint, Fădimac, Lugojel și Nă
drag care în luna martie au 
împrăștiat îngrășăminte natu
rale pe 3 000 de hectare, ce vor 
fi însămînțate cu porumb și pe 
care mecanizatorii le-au băgat 
sub brazdă printr-o discuire 
puternică. Un alt obiectiv al 
muncii patriotice pentru tine
rii de la sate îl constituie. în 
această perioadă, lucrările de 
întreținere a pășunilor natu
rale. în acest an, organiza
țiile de bază U.T.M. din raion 
s-au angajat să întrețină prin 
muncă patriotică peste 8 000

Primirea de către 
vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri, 
Alexandru Drăghici, 

a ambasadorului Franței

Miercuri, 7 aprilie, vicepre
ședintele Consiliului de Mi- 
nișțri al R. P. Romine, Ale
xandru Drăghici, a primit in 
audientă protocolară pe amba
sadorul extraordinar și pleni
potențiar al Franței la Bucu
rești, Jean Louis Pons.

Delegația Comitetului Cen
tral al Ligii Tineretului Co
munist Chinez, condusă 
Hui Shu-chang, membru al 
Secretariatului
Tineretului Comunist Chinez, 
își continuă vizita în țara 
noastră. în zilele de 4. 5, 6 și 
7 aprilie membrii delegației 
au fost oaspeții tineretului din 
regiunea Bacău.

Delegația a vizitat Hidro
centrala „V. I. Lenin" de la 
Bicaz, Combinatul de îngrășă
minte chimice Roznov, Com
binatul chimic Borzești. Școa
la profesională de petrol-chi- 
mie din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Muzeul ar
heologic și orașul Piatra 
Neamț. Cu acest prilej mem
brii delegației au avut o dis
cuție la Comitetul orășenesc 
al U.T.M. Piatra-Neamț.

în încheierea vizitei făcute 
în regiune, oaspeții au fost 
primiți la Comitetul regional 
al P.M.R. Bacău și la Comite
tul regional al U.T3L

Delegația își continuă vizita 
în regiunea Iași.

minării țevilor în regim optim pe 
calibru superior ș» apoi micșora
rea cotei dimensionale pe redac
tor au permis să se obțină la 
unele sortimente o productivita
te a muncii cu 12 la sută mai 
mare. Totodată, calitatea țevilor 
s-a îmbunătățit simțitor.

Ce mijloace au folosit organi
zațiile U.T.M. pentru ca tinerii 
să-și însușească cit mai bine teh
nologiile de fabricație, să le res
pecte ?

Tovarășul inginer Ion Pungă 
și Ernest Moise, secretarul comi
tetului U.T.M. pe uzină, cărora 
le-am adresat întrebarea de mai 
sus au răspuns: „Recent introdu
se în fabricație sau cu un „sta
giu" mai vechi, toate sortimen
tele de țevi pe care le laminăm 
trebuie să se încadreze în nor
mele tehnice de calitate, în așa 
fel încît colectivul nostru să-și 
poată îndeplini cu succes angaja
mentul pe care și l-a luat de a 
realiza din întreaga producție 87 
la sută țevi de calitatea I. In 
acțiunea de îmbunătățire conti
nuă a calității pe care o desfă
șurăm în uzina noastră, un loc 
important îl ocupă respectarea 
strictă a parametrilor tehnologici. 
In acest scop s-a luat măsura de 
a se efectua un control riguros 
al capului-serie la fiecare sorti
ment introdus în laminor. De a- 
semenea, au fost întocmite dia
grame care cuprind limitele de 
temperatură la care trebuie în
călzite țaglele, în funcție de cali
tatea și compoziția oțelului res
pectiv. In felul acesta cuptorarii 
pot regla focul în așa fel încît 
încălzirea să se facă uniform în 
întreaga masă de metal. Aceasta 
a dus, cum este și firesc, la rea
lizarea unor produse de calitate 
superioară". 

de hectare cu pășune. încă de 
la primele semne ale prlmă- 

. verii și pînă acum tinerii au 
și prestat peste 50 000 de ore 
de muncă patriotică la execu
tarea unor lucrări importante 
pe aproape 3 000 de hectare. 
Tinerii din organizațiile 
U.T.M. din Petrovaselo, Raco- 
vița, Sacaș, Bara, Toplovăț, 
care s-au angajat să întrețină 
cîte 100 de hectare de pășune 
pe tot timpul anului au și 
curățat de arborete și mușu
roaie toate suprafețele. De a-

DIN EXPERIENȚA
U.TM. DIN RAIONUL LUGOJ

IN ÎNDEPLINIREA ANGAJAMENTELOR 
LUATE IN MUNCA PATRIOTICA

semenea, acolo unde apa frea
tică e mai la suprafață au 
săpat fîntini pentru adăpatul 
animalelor. în cooperativele 
agricole de producție Bresta- 
văț. Hitiaș. Valea Pai și altele, 
care au pășunile la cițiva ki
lometri de sectorul z.->— 
tinerii au ajutat echipele de 
dulgheri la diferite taerări. 
Prin muncă patriotică s-a - 
amenajat 18 adăposturi sim
ple pentru animale și olibe 
pentru îngrijitor- în ronele

Fardel cu r-Anmle tehnice e- 
plicate, cu perfecționarea teAno- 
logfei de lamsnere, in icnW >« 
desfășoară c acticriate nultțetr 
raid in rpririnul îmbogățirii cn- 

citorilor. Comitetul U.TAt. a 
căutat să simuleze fi ei așute la 
organizarea acelor acricrtăți care 
răspund cerinței ca tmem ai-n 
iruușeorcd cit mai bine tehnolo
gia de fabricație. Evident, accent 
deosebit s-a pus pe cummle de 
ridicare a calificării la cere pe’- 
ticipă peste 350 de tineri. In 
funcție însă de necesități eu fort 
inițiate și alte acțiuni. Dacă pen
tru strungari și cei de la între
ținere mecanică, de pildă, s-eu 
folosit numai expunerile teoreti
ce, pentru laminoriști accentul 
s-a pus pe demonstrații practice. 
Acest lucru t-a ajutat pe multi 
tineri, printre care Marin Drigu- 
fin, Radu Stoian, Ion Tire, 
Gheorghe Qiugaru fi multi alții 
să lucreze cu mai multă precizie 
și siguranță.

„In activitatea noastră — spu
nea secretarul comitetului U.T.M 

ne-am convins că atunci cînd 
ne sfătuim cu tinerii, cînd sîntem 
mai receptivi la propunerile lor, 
găsim întotdeauna și formele 
cele mai corespunzătoare pentru 
a-i ajuta să-și îmbogățească cu
noștințele profesionale. Con
cursurile pe meserii care au acum 
la noi un caracter permanent, au 
putut fi organizate în forma pe 
care o folosim astăzi, pe etape, 
tocmai în urma consultării largi 
pe care am avut-o cu organiza
țiile U.T.M., cu tinerii. La con
cursul laminoriștilor, de exemplu, 
în prima etapă, pe laminoare, au 
participat toți tinerii din cele 
două secții. Cei mai buni s-an 
întîlnit apoi în etapa superioară, 
organizată pe laminoare, ca a- 
poi, cei care s-au dovedit cel mai 
bine pregătiți să participe la 
etapa finală pe uzină. Pentru a 
participa la aceste concursuri ti
nerii au studiat bibliografia indi
cată în tematica prevăzută pen
tru concurs. In acest fel, fiecare 

de la Nadrag. Lugojel, Feren- 
dești, unde o parte din soluri 
sînt supuse unei degradări 
accentuate, au fost scoși 100 000 
de puieți și replantați pe dea
luri pentru consolidarea terenu
lui. Paralel cu aceasta, tot prin 
muncă patriotică, tinerii de la 
Honorici. Seca?. Boldur au de
frișat arboretele de pe 35 de 
hectare care au intrat în cir
cuitul agricol și vor fi însă
mînțate cu plante furajere. 
Tinerii din satele situate în 
zona pădurilor de stejar, cum

S

de campanie
rnare este necesar să se facă ră- 
ritul. Dar pentru ca lucrarea să 
dea rezultate bune trebuie să 
se facă numai atunci cînd te
renul este bine zvintat si nu se 
lipește deloc de organele acti
ve ale uneltei folosite.

In raionul Negru Vodă pen
tru cultura griului la ordinea 
zilei nu sînt însă numai lucră
rile curente de întreținere, ci 
și alta, oarecum specifică con- 

șanțuri pentru scurgerea 
apelor și au reparat 120 de 
poduri și podețe.

Intre 10—20 aprilie. Comite
tul raional U.T.M. organizea
ză „decada înfrumusețării sa
telor". Un număr mare de ti
neri vor participa atunci la 
amenajarea terenurilor sporti
ve. spoirea cu var a pomilor 
de pe marginea șoselei națio
nale și la refacerea indicatoa
relor turistice. La Nadrag. 
Ohaba. Iarova. Tipări și în 
alte părți tinerii au reparat 
1 200 de bănci si scaune pen
tru spectacolele ce vor avea 
loc în grădinile de vară și în 
parcuri. Paralei cu aceste ac
țiuni. un obiectiv care se află 
în permanentă in atenția or
ganizațiilor U.TAL. atit de îa 
sate eft ai din centrele mae- 

mî fierchri vechi. Pini acxsn 
acs feet trmnise către cțeiăriile 
șatriet aproape 130 de tooe de 
—.etale vecii.

BROCK::

de recnTst si arCtur.îe Sfert 
necesare Emneroese brațe de 
muntE

Printre e*.uî"imer:te;e luate 
de tiaerJ țăreni cooperatori ta 
cedrul adunărilor oeperele ale 
orjttzafcrlor U.TNE figurează 
si ecest punct. îa consecință, 
ciad specialiștii au stabilit că 
se poate intra Ia lîn. acțiunea 
a început din plin încă din 
prima zi De exemplu, la coo- 
peratrvs agricolă din comuna 
General Scărișoreann. lucrarea 
a fost făcută pe întreaga supra
față numai cu forțele tineretu
lui La Chimogeni n-a început 
tec*, tereanl fiind umed. Con
ducerea cooperativei a solicitat 
organizației U.TM. să asigure 
antrenarea cit mai multor ti
neri la această lucrare. „Cam 
ciți?*, „Aproximativ 100“, 
..Cînd va fi nevoie vom fi pre- 
zenți cu toții'. Un răspuns care 
spune totul!

Tot acum în acest raion, ti
neretul participă la o altă ac
țiune prin care contribuie di
rect Ia asigurarea unei calități 
corespunzătoare însămîntării 
porumbului: curățirea ogoare
lor de resturile de coceni de 
Ia cultura din anul trecut Sînt 
sute de hectare în fiecare uni
tate. Treaba nu este grea dar 
solicită multe brațe de muncă 
si multă operativitate. La coo
perativa agricolă de producție 
din comuna General Scărișo- 
reanu au participat la această 
lucrare 250 de tineri ; practic 
— toți utemiștii și toți tinerii. 
In șase zile întreaga suprafață 
de 520 de hectare a fost cură
țată.

$i această «rasw face 
di* uittmete peeșăm ce ae fee 
te vederea începetti Lssămtefe- 
xfl porzmbchn. Care esfe sc*- 
dtul acest era ? Staaizfe este ie 
multă vretue în ma c»n:, teso- 
titorii de maț-ni n fost fessr-c- 
iți; mecanizatorilor care voc 
lucra cu semănătonle SPC 6 s 
2 SPC 2 le-au fost luminate ce 
mult adeverințele. S-a făcut 
proba discurilor.

O măvură bună luată de ser
viciul S.M.T. din cadrul consi
liului agricol regional pe care 
o supunem atenției consiliilor 
agricole regionale din nordul 
țării. Cu mai multă vreme In 
urmă, toate discurile de la se- 
mănătorile 2 SPC 2 ale stațiu
nilor de mașini și tractoare din 
regiune au fost aduse la S.M.T. 
Castelu. Aici au fost verificate 
bucată cu bucată cu ajutorul 
unor discuri etalon. După ace
ea, în funcție de calibrele hi
brizilor pe care „Agrosemul" 
îi repartiza la unități, au fost 
redistribuite pe stațiuni. Cele 
necorespunzătoare au fost eli
minate și s-a asigurat Imediat 
completarea lor. Totodată, s-a 
creat un stoc tampon din repe
rele la care există un număr 
minim de discuri. Toată această 
operație a ajutat stațiunile în 
distribuirea corespunzătoare a 
discurilor pe brigăzi și în efec
tuarea operativă a probelor cu 
semințe. Probele s-au făcut fie 
direct Ia cooperativele agri
cole, fie la bancurile speciale 
din SM.T. Stațiunile de mașini 
și tractoare Castelu, Panteli- 
mon și altele au făcut bancuri 
de probă transportabile, pe 
care le-au deplasat în fiecare 
cooperativă agricolă din raza 
lor de activitate. Acum, specia
liștii din eadrul serviciului

te emu.’
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Nefericita

Fnms răzbunare nu era cum
plită ; nu-i mai dădea bună ziua 
lui Gigi. Peste o asemenea ofen
să, Gigi a trecut ușor...

Atunci, F. D. a născocit o răz
bunare cumplită: „Ca să mă 
răzbun, am devenit prietenă cu 
o • treia persoană, pe numa Go- 
go". De data asta, răzbunarea se 
chema Gogu.

Cu cit trece timpul, cu atit 
Gigi devine tot mai vinovat in 
ochii infidelei din Fetești.

Pentru ce vrea să se răzbune 
F. D. pe primul ei amic ? Gigi 
n-a făcut nici o crimă: singura 
lui crimă e că a aflat de amici
ția ei cu Ion. Asta i se pare ti
nerei ceea de neiertat.

Și F. D. nu vrea să-i ierte asta 
nici în ruptul capului: „Am în
ceput să-l urăsc pe Gigi, cu toa
te că îmi poartă tot respectul".

După ce nici Ion, nici Gogu 
nu i-au plăcut, F. D. ar vrea

S-a «tins din viață, după o 
lungă și grea suferință, acade
micianul Marius Nasta.

Născut în București, la 4 de
cembrie 1890, Marius Nasta a 
urmat și absolvit Facultatea 
de medicină din Capitală.

A fost unul dintre elevii 
profesorului Ion Cantacuzino, 
în laboratorul căruia a început 
să lucreze din 1912. Ca tînăr 
medic a făcut studii de specia
lizare în Franța și S.U.A.

Asistent și șef de lucrări la 
catedra de medicină experi
mentală și apoi șef de secție la 
Institutul Cantacuzino (1927— 
1945’, medic primar ftiziolog 
(1935), conferențiar de ftiziolo- 
gie (1943), Marius Nasta a fost 
numit în 1946 profesor titular 
al catedrei de ftiziologie a Fa
cultății de medicină din Bucu
rești. iar in 1949 director al In
stitutului de ftiziologie. Din 
1924 el și-a consacrat întreaga 
activitate de cercetător, clini
cian si organizator problemelor 
tuberculozei.

încă din perioada de dinain
tea celui de-al doilea război 
mondial. corsete doctorului 
Nasta. alături de cel al prof. 
L Cantaczzmc. a fost legat de 
introducerea vaccinării BC.G. 
in Rocsinia. de dezvoltarea si 
organizarea căsătoriilor și dis- 
pessartiSar anrituberculoase.

După eliberare. In condițiile 
•oi creste aetfieteei de statul 
dernoerat-popclaz. profesorul 
Nasta a srzact cu ssărumtă 
peetru pmeevarea unui invă- 
tăanint stimfcS-c al ffizioiogie: 
Si afirmarea caor directa aoi 
de cercetare, pentru formare»

od >■ lafrttre* totre popoare 
•eeete ML» IA» I»; 28». UN 
EMCCAS CTUDAT m.sixi U CuJ- 
-i-Ti terna 15, 17, 1», 21J. Coao- 
cea, trrele 15 17; 1»; 21). CAP1- 
TANUL FRACASSE ruîeezl ie 
C-'rgaț (cite M, 18.15; 20».
fâcuîea spinzuratho» — &- 
nemewoo fesebeie eerii) rciează 
h Ferovisr (orele 10.30; 13.45> 
17; 20». Modern (orele 930; 13; 
1A30: 20). Patria (orele 10; 1330; 
17, 2030). SOȚII ÎN ORAȘ rulea- 
U la Daca (orele 9J0- 11.45; 14, 
1415, ta.es, 21). O STEA C4DE 
■■I CER — daeBeecop — relee 
rS !e Kuiree toreie 11, 18, 18.15, 
X3? Ferecari («ele 10, 12; 
14. IC, 15X51 20». DJUR.4 — 
.-■•Mrevrop — ruleazl la Tomis 
-va R15, 11» 13.45, 16, 18.15, 

20». UN PUMN DE NOTE ra
tezi la .-.at’rs (orele 15i 17, 19, 

211. MOFTURI 1930 rriează le Vi- 
taa «crete 16: 18.15; 20», Vutorul 
•eaeie 15, 17> 19 21k CINE-1 CRI- 
SCNALUL t — cnecaso» — ra- 
>m« la Menea (orele 14», 1830 , 
184$: 21Ț MÂ rcBESTE. NU MĂ 
IUSSTE rceerl !e Pooolar (orele 
18X5: 20». STRIGATUL CORLEI 
15- 17, 19; ZII. VREMEA PAGINI
LOR rsieazl la Arta (orele 16;

la MoeCor (orele 15», 18, 
28». CoOeetma 'crete 16: 18.15, 
3131 . _
rmațrap — -ciează la Aurora

—e> IC, 12: 14, 16, 1815: 20». 
CEI TRE MUȘCHETARI rulează 
ta Coeaoe 'ocale 16, 19). REGINA 
tCNTECECOR rulearl la 
-were 845; 12; 14.15, 
1845 21). Lira 'orele
14: 1815, 1830; 29AS.
PESCAR — cnssascop
Hzx* la Rabcve (orele 16; 1815; 
23» NEVASTA NR. 13 ruleazl 
le Firea mele 1530: IC, 20».

•i se tatoored la Gigt „Tot mal 
bme ere ca Gigi—". A trebu<t 
ai feed atites prostii ca să-ți 
dee seama de cclstătile lui Cigi ? 
Duci nu făcea prostii, nu-l des
coperea pe Gigi ?

F. D„ după cum reiese din 
r—.'carea pe ca-e a trimis-o re- 
dacției, l-a trădat pe Gigi, ba- 
riadiHM pe dragostea lui Gigi. 
în dragostea pe care i-o purta 
Gigi. găsea nefericita toată e- 
rrergsa necesară trădării: „Gigi 
mă iubește prea mult ca să nu 
mă ierte". Ea confunda dragos
tea ha Gigi cu o oază de odihnă 
după toate zbenguielile. „După 
ce mă pectisesc de Ion..., mă în
torc la Gigi— După ce uit de 
Gogu, mă întorc la Gigi*. Ea 
cota ai-l preschâssbe pe Gigi in- 
fe-tn bircat ca-e chiar dacă ve
de totul, iartă totul.

Gigi ere (n imaginația tinerei 
zdrobite un fd da adăpost pen
tru vremuri grei.- In zilele bu
ne — zbnbete dulci pentru Ion, 
zimbete dulci pentru Gogu...

Tu l-oi părăsit pe Gigi, infide
la din Fetești...

Atunci — spune drept, F. D., 
de ce plingi, de ce te preschimbi 
din capul răutăților in inimă căl
cată In picioare ? I

Dezamăgirea — o vedem cu 
toții, dar iubirea, unde e iubi
rea Intii iubește — și după 
aia suferă. Cînd n-ai iubit, sau 
cînd ți-ai înșelat iubitul, trecînd 
cu atîta grație și intr-un interval 
atit de scurt de la Gigi la Ion, 
de la Ion la Gogu, de la Gogu, 
iarăși la Gigi, de la Gigi... cine 
mai știe unde, n-are nici un rost 
să plîngi, ci să te iei cu mîini- 
le de cap.

Nefericito din Fetești. Nu mai 
plînge, șterge-ți lacrimile cît mai 
repede cu putință. 

unei pleiade valoroase de cer
cetători și medici specialiști, 
pentru organizarea rețelei anti- 
tuberculoase.

In munca științifică, Marius 
Nlăsta, cercetător pasionat, a 
cunoscut o apreciere deosebită 
pentru cele peste 300 de publi
cații din domeniul tuberculozei, 
lucrări care i-au adus în 1952 
înalta distincție: „Premiul de 
Stat al R.P.R.". în anul 1952 a 
fost ales membru al Academiei 
R.P.R.

în cadrul călătoriilor făcute 
peste hotare, cu prilejul unor 
manifestări științifice interna
ționale, sau ca invitat pentru 
conferințe, acad. Marius Nasta 
a prezentat cu cinste medicina 
romînească.

Acad. M. Nasta a depus o 
muncă harnică și în conduce
rea Societății științelor medi
cale, între anii 1951—1959, in 
sinul căreia a pus bazele So
cietății și revistei de ftizio- 
logie.

Pentru contribuțiile sale la 
dezvoltarea științei medicale, a 
invătămintului medical supe
rior si a ocrotir.: sănătății pu
blice, statul nostru democrat- 
nooular a acordat acad. Manus 
Nasta. titlul de om de știință 
emerit al RPFL, de medic e- 
merit al R-P R-. ordine și me
diii!

Prin Încetarea din viată a 
•cademoanului Marius Nasta, 
s'-zta medicală romînească 
ptercte n distins savant și 
profesor, m luptător perseve
rent pentru sănătatea oameni
lor

REPUBLICII POPULARE 
ROMLXL 

MINISTERUL INVAȚAMlNTLLLT 
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ȘI 
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MEDICALE

Miercuri 
zentanți ai 
leviziurtii s-au întîlnit cu con
ducători și soliști ai baletului 
„Harkness* din New York.

In cadrul întîlnirii. George 
Skibine, conducătorul artistic 
al ansamblului, a arătat, prin
tre altele : Am aflat că publi
cul rominesc este foarte bun 
cunoscător al artei coregrafice 
și în același timp exigent. Pe 
solii artei rominești i-am cu
noscut la Paris cu ocazia 
spectacolelor prezentate de 
ansamblul „Rapsodia Romi- 
nă". Mi-au plăcut foarte mult 
și aș fi stat ore întregi la a- 
ceste spectacole. Baletul mo
dem. nc; balerinii ayem foar
te mult de învățat din folclor 
și r.u putem să nu ținem sea
ma de el. Cunosc prea puțin 
baletul rominesc, dar cred că 
un public care posedă o mu
zică și o artă ca a poporului 
romin nu poate fi decit un iu
bitor al baletului. Așteptăm 
întilnirea cu publicul dv. cu 
mult interes și cu convinge
rea că vom face față exigen
țelor lut

în acest turneu artiștii ame
ricani vor prezenta, intre 9 și 
16 aprilie, la sala Palatului 
R. P. Romine, spectacole cu- 
prinzind piesele coregrafice 
..Legenda elementelor*. „Săr
bătoarea cenușei*, „Don Qui- 
jote". „Vremuri de altădată", 
„Suită scoțiană". „Anadna", 
„Abis", „Vodevil", „Napoli", 
„Idila" și „Daphnis și Chloe".

Tinărul Vasile Olaru suprave
ghează aparatura de comandă a 
unei mașini moderne de la 
Combinatul de celuloză și hîrtie 

Suceava
Foto : S. N1CVLESCV

Televiziune
JOI 8 APRILIE

19,00 Jurnalul televiziunii. 
19,10 Pentru tineretul școlar : 
„Oaspeții noștri". 19,40 Reci
talul pianistei Marjorie Mit
chell (S.U.A.). 20,05 Emisiune 
de știință : Ce este microcli
matul și cum țin seama de el 
arhitecții. 20,25 Revista spec
tacolelor. 21,25 De la o melo
die la alta. în încheiere : Bu
letin de știri. Buletin meteo
rologic.

VINERI 9 APRILIE

18,30 Universitatea tehnică 
la televiziune: Automatizări 
în industria minieră. 19,00 
Jurnalul televiziunii. 19.10 
Pentru tineretul școlar : „Vă 
place muzica?!". 20,00 Săptă- 
mîna. 21,00 Emisiune de artă 
plastică. 21,20 Melodii de altă
dată în interpretări noi. In 
încheiere: Buletin de știri.. 
Buletin meteorologic.



din viata 
tineretului

Studenți arestați

Bahrein
n timpul recente
lor evenimente ca
re au avut loc în 
Bahrein, elevii și 
studenții au inițiat 
numeroase greve 
și manifestații de 
cu muncitorii pe-solidaritate

troliști. Acțiunile lor curajoase 
au determinat autoritățile lo
cale să aplice o serie de mă
suri represive, de intimidare.

Un mare număr de elevi și 
studenți au fost arestați; au
toritățile au emis- un ordin prin 
care se interzice reîntoarcerea 
în țară a studenților care ur
mează cursurile unor institute 
de învățămînt superior, din 
Bagdad, Cairo și Beirut. Prin
tre cei cărora li s-a anulat pa
șaportul se află și președintele 
Federației Studenților din Ba
hrein, Âli Shirawi.

Acțiunile represive luate de 
autoritățile emiratului împotri
va studenților și elevilor, au 
declanșat un val de proteste în 
rîndurile tuturor organizațiilor 
studențești din lumea arabă. 
Numeroase organizații studen
țești clin țările arabe au tri
mis emirului din Bahrein 
scrisori și telegrame în care 
condamnă aceste măsuri, cer 
eliberarea imediată a studen
ților arestați și respectarea li
bertății universitare.

Concursuri in cinstea
Festivalului

C
omitetul național algerian 

pentru pregătirea celui 
de-al 9-lea Festival Mon

dial al Tineretului și Studenților, 
împreună cu școala de arte fru
moase din Alger au organizat un 
concurs pentru cel mai bun de
sen de copii. La concursul cu 
temele Socialismul, Solidarita
tea internațională, Omul și mun
ca participă copii algerieni în 
vîrstă de 6—15 ani.

Autorii celor mai bune desene 
vor primi premii constând în 
călătorii la Alger în timpul festi
valului, excursii în străinătate etc.

h universitatea

S
tudenții de la universită
țile din Bilbao au de
clarat marți grevă, 

vendicînd schimbări în orga
nizarea sindicatelor universi
tare. Unul dintre delegații 
studenților, Javier Zalarraca, 
a fost arestat.

După cum se știe, guvernul 
spaniol a adoptat sîmbătă un 
decret în legătură cu reorga
nizarea sindicatelor universi
tare, însă acesta a nemulțumit 
masele largi de studenți. La 
Madrid a avut loc o reuniune 
a unor „grupări separate" din 
sindicatul universitar. Acestea 
au format o Cameră sindicală 
a universității din Madrid, 
care a adoptat o rezoluție ce- 
rînd organizarea unui congres 
național al studenților spa
nioli.

re-

Noi acțiuni agresive ale S. II. I

164 AVIOANE AMERICANE DOBORITE DE LA ÎNCEPEREA 

ATACURILOR AERIENE ÎMPOTRIVA R. 0. VIETNAM

HANOI 7 (Agerpres . — Agen
ția vietnameză de informații a- 
nunță că la 7 aprilie forțele ae
riene americane an întreprins c 
nouă acțiune agresivă pe terito
riul R. D. Vietnam. Au fost bom
bardate și mitraliate mai multe 
localități din provincia Quang 
Binh, regiunea de coastă Vinh 
Linh și insula Con Co. Forțele 
armate locale au doborit cinci a- 
vioane americane și au avariat 
numeroase alte avioane.

★
După cum s-a anunțat la 7 a- 

prilie, în cursul luptelor care au 
avut loc cu prilejul recentului 
atac al avioanelor americane în 
provincia Nghe An, unitățile ar
mate vietnameze au capturat 
încă un pilot american.

HANOI 1 (Agerpres). —
După cum anunță agenția

V.N.A., cu începere de la 5 
august 1964, data primului 
atac dat de S.U.A. împotriva 
R. D. Vietnam, și pînă la 5 
aprilie 1965, forțele armate 
nord-vietnameze au doborît 
164 avioane americane.
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test acoo

trei nave
Comunicatul forței 
sud-vietnameze mei 
lupte crincen 
proape conți:
ceputul lumi martie. In 
luptelor din districtul Chan 
forțele patriotice au ucis ș 
circa 100 de soldați sud-i 
mezi și ampricani, au
două elicoptere americane ; 
capturat o mare cantitate
arene.

doix

Glasul opiniei publice
• Un grup de 300 de studenți 

ai Universității Columbia din 
S.U.A. au adresat președintelui 
Ho Și Min și poporului R. D. 
Vietnam o telegramă în care se 
spune : „Ne pronunțăm cu hotă- 
rlre împotriva bombardării de 
către aviația S.U.A. a populației 
R. D. Vietnam. Facem tot ce ne 
stă în putință pentru ca aceste 
atacuri să înceteze. Vă asigurăm 
de stima șj simpatia noastră".

• La Londra a avut loc un 
miting de protest împotriva poli
ticii S.U.A. în Vietnam. Luînd 
cuvîntul în fața participanților, 
lordul Brockway, Ian Mikardo, 
Frank Allaun, membri ai parla
mentului, au cerut guvernului să 
înceteze sprijinul acordat politicii 
Statelor Unite în Vietnam și să 
adopte măsuri care să contribuie 
la încetarea focului și la înfăp
tuirea dreptului la autodetermi
nare a poporului din Vietnamul 
de sud.

• In declarația dată publici
tății la Cairo de Secretariatul 
permanent al Consiliului de So
lidaritate a țărilor Asiei și Afri-

-------•-------

Provocări militare americane

împotriva R. P. Chineze

PEKIN 7 (Agerpres). — A- 
genția China Nouă anunță că 
în noaptea de 6 spre 7 aprilie 
o navă de război americană a 
pătruns în apele teritoriale 
chineze la est de delta rîului 
Minkian. provincia Fuțzian. 
Totodată în cursul zilei de 7 
aprilie, avioane ale S.UA. au 
pătruns d? 7 ori în spațiul ae
rian al R. P. Chineze, deasu
pra insulelor Iunsin și Dun, 
provincia Guandun.

Purtătorul de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe 
al R. P. Chineze a dat un nou 
avertisment împotriva provo
cărilor militare ale forțelor 
navale și aeriene americane.

Jean Paul Sartre

„Pentru ce refuz
sa merg

în Statele Unite
Revista „Le Nouvel Ob- 

servateur" publică un in
terviu cu Jean Paul Sar
tre intitulat „Pentru ce 
refuz să merg în Statele 
Unite' din care extra
gem s

m fost invitat acum un an de Universita
tea Cornell din statul New York. Este una 
din universitățile cele mai vechi și cele 
mai serioase totodată din Statele Unite. 
Acolo aș fi întîlnit numeroși prieteni.

Aceștia sînt profesorii universității Cor
neli, care au trimis recent președintelui

Johnson o scrisoare deschisă în care denunțau politica 
sa în Vietnam și care au organizat un marș de protest . 
în orășelul din apropiere, Ithaca. Eu acceptasem invita
ția. Mai întîi datorită calității acestei universități. Pe 
urmă pentru că am constatat dezvoltarea în Statele Uni
te a unei minorități militante, simpatice, care participă 
alături de negri la lupta împotriva discriminării rasiale. 
La Corneli m-aș fi simțit foarte bine.

Este adevărat că și pe vremea aceea americanii du
ceau războiul din Vietnam. Dar acest război nu avea încă 
caracterul pe care l-a luat de o lună încoace. Cînd Sta
tele Unite au hotărît să susțină guvernul lui Diem, în 
1954, după înfrîngerea francezilor, au făcut-o evident 
pentru a-și asigura poziții strategice în Extremul Orient.

I

au 
de

free

Gbec 
a Ma

X tf"

di se atrage atenția tuturor 
poarelor asupra faptului că 
uerialiftii americani încalcă

po- 
ăn- 

pro- 
tocolul de la Geneva din 1925, 
care interzice folosirea substan
țelor toxice ca metodă de ducere 
a războiului. Secretariatul perma
nent își exprimă convingerea că 
lupta justă și eroică a poporului 
vietnamez se ta bucura întot
deauna de sprijinul total ci po
poarelor din Africa, Asia și din 
întreaga lume și poporul din 
Vietnam ca repurta fără îndoială 
victoria deplină.

Congresul

tineretului
sud-vietnamez
SAIGON 7 (Agerpres). — 

Agenția de presă „Eliberarea- 
a forțelor patriotice sud-viet- 
nameze anunță că între 28 și 
31 martie. în regiunile elibe
rate din Vietnamul de sud a 
avut Ioc cel de-al doilea Con
gres al tineretului.

Au luat parte mai bine de 
200 de delegații reprezentînd 
tineretul din provinciile elibe
rate de patrioți, aparținînd tu
turor naționalităților, partide
lor și religiilor. Au fost puse 
în evidență realizările dobîn- 
dite de tineretul sud-vietnamez 
în ultimii zece ani și au fost 
stabilite, în lumina actualei 
situații, sarcinile importante 
ce stau în fața tineretului în 
lupta de eliberare și de con
struire a unei vieți not

Participanții la congres au 
primit călduros declarația Co
mitetului Central al Frontului 
Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud. manifestîn- 
du-și hotărârea de a o respecta 
întocmai. Congresul a ales un 
nou Comitet Central al Uniu
nii tineretului sud-vietnamez.

Ai

ce Ia o recentă demonstrație antiiascistă 
a studenților din Viena

Vizita delegației de partid
și guvernamentale sovietice

in R. P Polonă

șal Wroc 
zssotrtă d 
i de stai

Proteste impotriu ședinței Bundestagului 
organizată in Berlinul occidental

occ-.aerJ

BERLIN 7 lAgerpr 
Miercuri după-am ază au 
in Berlinul 
ședinței Bundestz 
man. După cum arată ag
France Presse, din cei 521 d 
Cutați participă nnmai 443.

Iți nu s-au prezentat invt 
motive de boală sau faptul 
află in străinătate.

înaintea dezbaterilor, car 
nil vest-german. Ludwig Er 
a convocat o ședință a gir 
oului R.F G. in Bedmnl oaâ- 
deataL

Referendu-se la ședința Bun
destagului. Willi Stoph, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R.D.G., a declarat miercuri, 
printre altele: „Nid un alt gu
vern și nici un alt parlament din 
Europa decît cel vest-german nu 
și-ar permite să organizeze — în 
afara granițelor țării sale — o a- 
semenea ședință ca cea a Bun
destagului în Berlinul occidental. 
Noi atragem atenția guvernului 
vest-german în modul cel mai 
serios — a spus vorbitorul — că 
el poartă răspunderea pentru 
consecințele acestui procedeu 
provocator".

Ziarele din R D. Germană 
continuă să pubhce numeroase 
comentarii. „Neues Deutschland" 
scrie, printre altele : ,„\șa cum 
ședințele Camerei populare — 
deci ale Parlamentului R. D. 
Germane — au loc la Berlin, tot 
așa este normal ca ședințele 
Bundestagului să aibă loc la 
Bonn. Faptul insă că deputății 
Bundestagului părăsesc brusc 
capitala lor și se lasă transportați 
cu avioane

J

se

speciale in Berlinul

ocrariratil, deo intr-o regiune 
care un aparține republicii fede
rale — toate acestea nu mai au 
nări o justificare și nu au nimic 
ccnrun cu o atitudine normală". 
Ziarul J3er Morgen" subliniază 
că -Bundestagul se întrunește în 
Eeriinul occidental pentru a pro
paga obiectivele anacronice cu
prinse in recentul program adop
tat la Congresul U.C.D. : nere- 
cunoaștexea și revizuirea... rezul
tatelor celui de-al doilea război 
mondial. Prin urmare, Bundesta- 

folosească 
d ca de o 

platformă pentru politica sa re
vanșardă". La rândul său. „Berli
ner Zeitung" scrie: „Guvernul 
de la Bonn trebuie sfătuit să 
chibzuiască asupra acțiunilor sale. 
Aceasta, cu atît mai mult, cu cît 
în ultimul timp el a avut multe 
prilejuri ca — ținând seama de 
înfrângerile sale — să aprecieze 
rezultatele politicii sale nerealiste, 
revanșarde". „Firește, scrie un 
alt ziar din R.D.G. — „Neue 
Zeit* — și noi dorim ca Berli
nul să devină din nou capitala 
întregii Germanii. Dar aceasta 
presupune încheierea unui tratat 
de pace și — pe calea tratative
lor între cele două state germane, 
prin crearea unei confederații — 
să se deschidă calea spre unifi
care.

Uniunea sindicatelor libere ger
mane și organizația vest-berli- 
neză „Comitetul permanent mun
citoresc de luptă pentru pace, 
pentru înțelegere reciprocă, na
țională și internațională" și alte 
organizații au dat declarații în 
care protestează energic împotri
va ședinței Bundestagului.

«nil atI

de Berlinul occ

dv, a spus el. constituie o 
ușită ilustrare a înaintării cu 
credere a Poloniei socialiste 
calea dezvoltării economice.

A. Kosighrn a declarat că 
garanție a 
iei de pe 
va prrtrațiilor revanșarzilor vest- 
germani constituie prietenia 
dintre popoarele polon și sovietic, 
precum și prietenia dintre R.P. 
Polonă, R.D. Germană, RdJ. Ce
hoslovacă, U.R.S.S. și întreaga 
comunitate socialistă".

Arătând că principalul scop al 
vizitei delegației sovietice de 
partid și guvernamentale în Po
lonia este semnarea unui nou tra
tat de prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală dintre cele două 
țări, vorbi torul a subliniat că 
UOlll tratat va seni cauza lărgirii 

a colaborării frățești 
dintre U.R.S.S. și R.P. Polonă în 
toate domeniile vieții, constitu
ind o bază favorabilă întăririi u- 
aității celor două țări în viitor.

Vorbind despre situația din 
Vietnam, A. Kosîghin a subliniat 
că „dica militaristă americană 
încearcă să înăbușe lupta de eli
berare a poporului din Vietna
mul de sud, încalcă suveranita
tea Laosului și a Cambodgiei. 
Agresorii americani au trecut 
de Ia amenințări la acțiuni mili
tare directe împotriva statului 
socialist — R.D. Vietnam...

Dacă imperialiștii americani 
au pășit pe calea unor noi 
aventuri militare, a extinderii 
războiului în Indochina, aceas
ta atestă, în primul rind, fa
limentul politicii lor de inter
venție armată în Vietnamul de 
sud". Astăzi trebuie să fie clar 
pentru toți că Frontul național 
de eliberare, care conduce lupta 
poporului sud-vietnamez este o 
foiță reală, căreia îi aparțin pre
zentul și viitorul in Vietnamul de 
sud". Relevînd că „imperialismul 
american, organizatorul războiu
lui barbai din Vietnam, poartă 
o grea răspundere pentru crime
le împotriva păcii și umanității", 
el a spus : „poporul sovietic nu 
numai că condamnă acțiunile a- 
gresive ale S.U.A., el folosește 
posibilitățile de care dispune 
pentru a acorda j
R.D. Vietnam în lupta ei eroică 
pentru libertate și independen
ță".
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în Congo
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Dar se poate spune că în momentul acela Statele Unite 
s-au băgat mai dearabă intr-un viespar decât s-au făcut 
complici ai unei dictaturi. Apei, ele au fost prinse în 
capcană. Situația n-a încetat să se înrăutățească an de 
an și ele s-au aflat din ce in ce mai mult la aranghie. 
S-ar fi putut chiar să simpatizăm cu de dacă le-ăm fi 
văzut că încearcă să iasă din acest viespar cântând so
luții asupra cărora un guvern sud-vietnamez, ales in 
mod democratic, ar fi putut fi de acord.

In loc de aceasta — întrucât devenise evident că con
vulsiile acestei dictaturi nu corespundeau decât rivalită
ților între persoane în sinul unei dkâ corupte și că re
gimul este detestat de întregul popor vietnamez — Sta
tele Unite au refuzat să tragă ccnduzide și au ales 
ceea ce eu voi numi o atitudine de „diversiune". Ți
nuți în șah în sud de către Vietcong, americanii și-an 
îndreptat loviturile lor împotriva unei țări vecine.

Din punct de vedere militar aceasta n-are nici un 
sens deoarece nu poate să le permită obținerea victoriei 
în Sud.

Din punct de vedere politic agrerirmea împotriva 
Nordului este o mârșăvie care modifică caracterul însuși 
al războiului

Bombardarea Nordului a imprimat 
războiului pe care îl duc americanii.

Bombardamentele au schimbat totuL începând de 
atunci mi-am dat seama că americanii n-au înțeles ni
mic și că nu poate exista un limbaj comun între ei și 
noi. Ei îmi spun : veniți și discutați cu noi. Dar nu 
poate avea loc o discuție dacă nu se acceptă de la bun 
început de a se pune în chestiune ansamblul politicii 
imperialiste americane, nu numai în Vietnam ci și în 
America de Sud, în Coreea, în întreaga ,Jume a treia"... 
Pentru un intelectual european solidar cu „lumea a 
treia" este imposibil astăzi să solicite Departamentului 
de Stat o viză pentru a pleca în Statele Unite.

Aș fi ținut (în cazul realizării proiectului de a voiaja 
în S.U.A., n.n.) cinci conferințe într-o universitate în 
fața unui public de studenți și de profesori. Nu ar fi 
fost un adevărat dialog, deoarece aceștia ar fi fost în ge
neral de acord cu mine. Unele ziare ar fi publicat ex
trase din conferințele mele — ici zece rânduri, dincolo 
douăzeci — și aceasta ar fi fost totul. Aceasta n-ar fi 
produs nici un rid pe fața vieții politice americane. In 
schimb s-ar fi putut spune că Sartre, „Premiul Nobel" 
între ghilimele, a venit să discute calm în Statele Unite 
cu oameni care se respectă despre politica americană în 
Vietnam. Acest lucru eu nu îl doresc.

Sartre arată în continuare că în Statele Unite există 
o opoziție. Ea este din ce în ce mai activă — afirma 
scriitorul. Intr-un anumit fel ceea ce face ea în cadrul 
luptei împotriva rasisjnului cere mult mai multă forță 
și curaj decît se cerea francezilor în lupta împotriva 
războiului din Algeria, chiar și atunci cînd ei sprijineau 
direct F.L.N. A merge în Sud pentru a participa la un

marș al negrilor, aceasta înseamnă a risca linșajul și 
moartea. Dci studenți albi din Nord au fost uciși în 
vara trecută in Mississippi. Un pastor și o tînără au fost 
uciși acum câteva zile în Alabama. Cu toate acestea 
e-f~ -tă tot mai mulți albi gata să-și asume acest risc. Ei 
dau dovadă de un curaj surprinzător.

Acțiunea lor nu este desigur zadarnică în măsura în 
care ei constring pe americani să-și dea seama de opri
marea rasistă care există în propria lor țară. Sute de 
negri au fost uciși în Sud. Aceasta nu a produs nicio
dată o mare vâlvă. Dar când o tînără albă și un pastor 
alb sînt asasinați aceasta este cu totul altceva.

In lupta lor antirasiștii americani au dealtminteri spri
jinul guvernului cel puțin în cuvinte. Există un feno
men de echilibru care se observă adesea în Statele 
Unite : cînd guvernul înăsprește politica sa imperialistă 
in exterior, se arată mai liberal în interior, pe plan ra
sial. Astăzi mobilizarea opiniei publice la lupta antira- 
sistă. încurajată de guvern, servește lui Johnson întrucât 
abate atenția de la ceea ce face el în Vietnam.

Iată pentru ce americanii care iau direct poziție îm
potriva politicii Statelor Unite în Vietnam sînt mai pu- 
țm numeroși decît cei care participă la lupta antirasistă.

In încheierea interviului său, scriitorul a subliniat:
Dacă guvernul american, recunoscând greșeala guver

nelor care l-au precedat, ar fi retras din Vietnam ex- 
perții militari și soldații săi, eu nu aș fi fost ultimul 
care l-ar fi aprobat și care ar fi gînditcă ceva a început 
să se schimbe în Statele Unite. S-a întîmplat contrariul: 
structurile economice și sociale ale Statelor Unite făceau 
ca sa fie foarte probabil, dacă nu chiar sigur, că se va 
intimpla tot ce poate fi mai rău. Și intr-adevăr, așa s-a 
întîmplat. De fapt, intervenția americană împotriva 
Vietnamului de nord trebuie să fie înțeleasă în ansam
blul politicii externe a Statelor Unite.

Am vizitat odinioară Statele Unite. .Am avut acolo 
prieteni. Situația era însă diferită. America ieșea din 
război și chiar dacă eu nu aprobam tot ceea ce vedeam, 
nu era același lucru. Astăzi, este vorba de un act de 
agresiune net, cinic, tipic, fără justificare și chiar fără 
un alibi serios. Apoi, aș dori să spun că, în general, 
America nu trebuie să fie considerată centrul lumii. Este 
ea cea mai mare putere din lume ? Fie. Dar atenție. 
Ea este departe de a fi centrul lumii. Cînd ești euro
pean ai chiar datoria să nu o consideri ca fiind centru, 
trebuie să-ți îndrepți privirile, să manifești interes, să-ți 
dovedești solidaritatea cu toți vietnamezii, cubanii, 
africanii, cu toți prietenii „lumii a treia" care își dobîn- 
desc dreptul la existență și la libertate și care dovedesc 
în fiecare zi tocmai că cea mai mare putere din lume 
este incapabilă să-și impună legile, că ea este cea mai 
vulnerabilă și că lumea nu a ales-o ca centru de gravi
tate. Statele Unite vor evolua desigur, lent, foarte lent, 
însă în mai mare măsură dacă li se va opune rezistență, 
decît dacă li se vor adresa predici.

BELGRAD. — Continuîndu-și 
turneul în R.S.F. Iugoslavia, for
mația Ansamblului artistic C.C.S. 
a dat la 6 aprilie două spectacole 
în orașul Graguievaț. Publicul a 
aplaudat și. a salutat cu căldură 
pe solii artei populare romînești.

VIENA. — In cadrul Conferin
ței Comitetului consultativ inter
național de radiotelecomunicații 
(C.C.I.R.) pentru problemele tele
viziunii în culori, care s-a desfă
șurat la Viena, procedeul francez 
de televiziune în culori, SECAM, 
a fost adoptat de 23 de țări, 11 
țări s-au pronunțat pentru siste
mul QUAM-PAL, iar două țări în 
favoarea sistemului QUAM-NTSC. 
Alte cinci țări Încă nu s-au pro
nunțat.

PARIS. — Miercuri dimineața 
acad. A. Oțetea, directorul Institu
tului de Istorie al Academiei R.P. 
Romine, care în prezent se află 
intr-o vizita în Franța, a ținut ia 
Sorbona 
„Unirea

o conferință cu tema : 
Principatelor Romine".

KENNEDY. — Administra- 
pentru problemele

CAPE
ția Națională
aeronauticii și cercetarea spațiului 
Cosmic (N.A.S.A.) a anunțat că 
marți seara a fost lansat cu succes 
de pe poligonul Cape Kennedy sa
telitul artificial „Early Bird", des
tinat să asigure legăturile telefo
nice și de televiziune între Ameri
ca și Europa. Lansarea s-a făcut 
cu ajutorul unei rachete purtătoa
re cu trei trepte de tip „Thor- 
Delta", prevăzută cu trei rachete 
laterale.
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aimosul Godefroid 
Munongo, colabo
ratorul nr. 1 al lui 
Chombe încă de Ia 
Elisabethville, inti
mul lui în ceasuri
le de încercare ca

și în cele de glorie, a primit, 
în mai multe reprize, reproșuri 
din partea superiorului său. 
Operațiunile electorale pe care 
Munongo le tutelează nu co
respund întocmai scenariului 
pe care Chombe l-a imaginat. 
Defecțiunile care se înmulțesc 
întăresc impresia de ilegalita
te, scot în relief caracterul 
fraudulos al unor „alegeri" în 
care voința populară nu își 
poate găsi expresie.

Postul de radio Leopoldville 
a transmis un comunicat anun- 
tind că „alegerile generale care 
trebuiau să înceapă marți în 
provincia centrală au fost sus
pendate din cauza unor anoma
lii". Comunicatul s-a mărginit 
să informeze despre amînare. 
In rest — nici un amănunt. Ni
mic despre „anomaliile" ce au 
dus la suspendarea votului. O 
discreție stranie.

Corespondenții străini ailați 
in Congo au izbutit să afle că 
ar îi vorba de niște urne um
flate cu buletine de vot încă 
înainte de... votare. „Anomalii
le" de acest gen nu l-ar fi de
ranjat prea mult pe Munongo. 
Numai că înșelăciunea, al că
rei beneficiar ar fi fost, fără în
doială, partidul lui Chombe, a 
devenit publică într-un mo
ment nepotrivit.

Munongo se deplasase la fața 
locului spre a evita surprize, 
în plus, pentru maximum de si
guranță, iusese instituită și sta
rea excepțională. Precauțiile 
nu s-au dovedit suficiente. Cla
sica neregulă la care recurg 
falsificatorii electorali a dat 
greș. Autoritățile centrale au 
manifestat semne de vădită în
grijorare. Se găseau în recidi
vă: abia fuseseră suspendate 
„alegerile" Ia Leopoldville. In 
viteză, și-a făcut apariția în 
provincie, chiar Chombe (des
pre care se afirmă insistent că 
rivnește la fotoliul Iui Kasa- 
wubu). A inspectat, a purtat 
discuții cu oficialitățile locale 
și, reîntors la fel de fulge
rător la Leopoldville, a decis 
suspendarea alegerilor. Fără o 
dată precisă. Mai exact: pînă 
cînd lucrurile se vor putea a- 
ranja cu mai multe șanse de 
reușită.

în realitate, cauza amînării 
nu trebuie căutată doar în ino
portuna descoperire a urnelor 
burdușite cu buletine. „Anoma
lia" poate că ar fi fost mușa- 
malizătă cu tehnica proprie Iul 
Chombe. Insă premierul 
golez 
ceva:
„sub influența vădită a elemen
telor insurgente" (afirmația 
este cuprinsă în telegramele a- 
gențiilor de presă străine). 
Riscurile ‘
pendarea s-a conturat ca solu
ție ideală.

In Katanga de nord, oamenii 
lui Chombe au procedat altfel. 
72 localități de mărimi diferite 
au fost suspectate că nu s-ar 
distinge prin simpatie față de 
partidul premierului. Urmarea: 
locțiitorii lor n-au putut vota. 
Au avut de aceasta grijă jan
darmii katanghezi și mercena
rii albi. Persoanele lipsite de 
„loialitate" nu s-au apropiat de 
urnele de vot. Faptul l-a dez
văluit Kimba, un fost colabora
tor al lui Chombe. Buletinele 
de vot cu numele candidaților

opoziției nici n-au ajuns în mii- 
nile alegătorilor — spunea el. 
„Alegerile din Katanga sînt o 
parodie de democrație" — de
clara 
ziarului 
devenit 
simplă 
poate distribui scaunele de de
putat după bunul plac.

împrejurările dubioase in 
care se consumă actul electoral 
din Congo n-au putut fi trecu
te cu vederea nici chiar de a- 
cele ziare care deobicei îi sînt 
favorabile lui Chombe. Aluziile 
lor au fost timide, critica cu 
grijă camuflată, însă gestul lor 
a provocat mînia autoritățiloi- 
Săptămînalele „Presence Con- 
golaise" și „Actualițes Afri- 
caines" — care, repetăm, re
flectă în general poziția oficia
lă — și-au văzut confiscate ul
timele numere. Probabil Mu
nongo va vina și prin redacții
le lor niște „sabotori".

Slabă 
eșecurile 
coperite 
pregătesc 
Iul „i 
Chombe.

Kimba, după relatarea 
i „LE MONDE". Votul 
! în aceste condiții o 

formalitate, Chombe

consolare pentru 
ce nu vor putea fi a- 
de 
să

.succes

trîmbițele ce se 
vestedscă colosa- 
electoral" al lui

M. RAMURĂ

cu complicații

con- 
este îngrijorat de alt- 
populația se găsește

fiind evidente, sus-

APROPIATĂ REUNIUNE

A COMISIEI 0. N. U.

PENTRU DEZARMARE

NEW YORK 7 (Agerpres). 
Intr-o scrisoare dată publici
tății ia 6 aprilie, secretarul 
general al O.N.U., U Thant, a 
informat pe membrii Organi
zației Națiunilor Unite că s-ar 
putea să convoace marțea vii
toare Comisia O.N.U. pentru 
dezarmare. El a adăugat, însă, 
că în această problemă va ține 
seama de dorința membrilor 
OJî.U.

Această scrisoare constituie 
un răspuns la propunerea so
vietică de săptămîna trecută, 
prin care se cerea ca membrii 
Comisiei O.N.U. pentru dezar
mare să se întrunească în 
prima jumătate a acestei luni.

I a recenta sesiune a 
; G.A.T.T. una din

tre cele mai dispu
tate probleme a 
fost acordul înche
iat între S.U.A. și 
Canada cu privire

la produsele industriei de auto
mobile și piese de schimb origi
nale dintre cele două țări. Docu
mentul a fost semnat în ianuarie, 
dar pentru ca el să poată intra 
în vigoare mai este necesară a- 
probarea din partea Congresului 
S.U.A.

Partenerii din G.A.T.T. ai Sta
telor Unite au criticat acordul 
americano-canadian, care, după 
cum aprecia agenția FRANCE 
PRESSE, tinde să formeze pe 
continentul nord-american „o 
mică zonă a liberului schimb". 
Sesiunea din martie a G.A.T.T. 
a creat pentru examinarea aces
tei probleme un comitet de lucru 
format din reprezentanții a 15 
țări membre, printre care și un 
reprezentant al Comisiei Pieței 
comune. Acest comitet s-a întru
nit timp de trei săptămîni și în 
cele din urmă și-a făcut cunos
cută opinia.

După cum scrie ziarul „NEW 
YORK TIMES", comitetul aver
tizează că în cazul cînd acordul 
cu pricina va fi tradus în viață, 
S.U.A. se fac vinovate de încăl
carea primului articol al G.A.T.T., 
contravenind clauzei națiunii ce
lei mai favorizate a G.A.T.T.-u- 
lui. Conform acestei clauze, orice 
concesie făcută unuia dintre 
membrii G.A.T.T.-ului trebuie 
extinsă în mod automat asupra 
tuturor membrilor acestui orga
nism.

Statele Unite se așteptau la o 
reacție negativă. De aceea ele 
au insistat ca în cadrul sesiunii 
G.A.T.T. să se exercite o supra
veghere asupra acordului cu Ca
nada „pentru a se evita o con
troversă în ceea ce privește apli
carea primului articol al Acor
dului general pentru tarife și co
merț (G.A.T.T.)". S.U.A. sperau, 
evident, că la Geneva partenerii 
săi se vor mulțumi doar „să su
pravegheze". Crearea comitetu
lui celor 15 și concluziile aces
tuia au pus S.U.A. în dificultate. 
De aceea, după cum scrie ziarul 
amintit, cercurile oficiale ameri
cane adoptă punctul de vedere 
că dacă acordul cu Canada vio
lează clauza națiunii celei mai 
favorizate a G.A.T.T.-ului, „a- 
ceasta violare nu este decît de 
natură tehnică".

Poziția partenerilor din 
G.A.T.T. ai S.U.A. face ca pune
rea în aplicare a acordului cu 
Canada referitor la produsele in
dustriei de automobile — presu- 
punînd că Congresul american îl 
va aproba — să fie îndeajuns de 
dificilă. Opoziția cea mai hotă
râtă este exprimată de către Ma
rea Britanie, Japonia și Comuni
tatea Economică Europeană 
(Piața comună) întruct aplicarea 
acordului americano-canadian ar 
avea efecte nefavorabile asupra 
expoitului de mașini al țărilor 
menționate în S.U.A.

---------•---------

R. P. BULGARIA. Noile blocuri 
de locuințe din orașul Mihai- 

lovgrad
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