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Și-au îndeplinit

Organ Central al Uniunii Tineretulu
£

Mecanizatorii din brigada a V-a de ia S-M.T. Fetești, care lucrează pe ogoarele cooperati
vei agricole de producție din comuna Borcea, regiunea București, aa brteMt kaaărfie 
agricole din prima epocă cu citeva zile mai devreme deât era prevăzut. Aauu. ei pre

gătesc terenul pentru semănatul porumbului

Pregătesc prima recoltă
de pe pămintul

smuls apelor
:e z.
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Spartachiada
de vară

0 CU fruntașe in această competi
ție.

Este necesar ca 
Spartachiadei să

ălcampe pămintul 
care pină nu de
mult era acoperit 
de apele Brateșu- 
lui, de păduri, d* 
sălcii și stuf. 
Dar toate aces

tea au dispărut de aici. Brc- 
teșul a fost forțat să-și 
tragă apele în urma amplelor 
lucrări de hidroamelioraț... Pă
durea de sălcii Pietrosu ce re 
întinde pe mai bine de 60 nec
tare a fost doborîtă ir. 12 rile, 
iar după alte două săptămin- 
tractoarele au putut trage pri
mele brazde in terenul retri: 
agriculturii. Acum, undeva 
cîmp se află sediul celei roi. 
noi gospodării de stat c —. -e- 
giunea Galați. înființată la în
ceputul acestui an, pe terenu
rile ferite acum de ir.-zidetule 
din Lunca Bratesu'.u-. ncuc 
uitate întimpină in primăvara 
aceasta prima cam.pc-.ie cg—.- 
colă.

„Lucrările se desfășoară a- 
cum din plin — ne informează 
inginerul Vasile Popa, directo
rul noii gospodării ce stat. 
Terenurile unității noastre si
tuate în incinta Bratețului de 
jos se întind acum pe 3259 de 
hectare din cele 6 000 prevă
zute la terminarea lucrărilor 
de hidroameliorații. Dorim ea 
din acest prim c .
gem pămîntului roade bogate. 
De aceea, 2 432 hectare le-am 
destinat culturii porumbului, 
700 hectare florii-soarelui, ier 
restul grădinii de legume și 
altor culturi. Dispunem de toa
te utilajele necesare acestei 
campanii și muncitorii noștri
iv TELEGRAMĂ

COMITETULUI CENTRAI 
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN SPANIA

Dragi tovarăși,

Agerpres:T. OAXCKA

vrnfa r sitari«tudenp In laborator

roată tara se în
dreaptă către sta- 
tijcene și terenuri 

startiti. care inaugurează noul 
sexec. in tracifiocala compe
tiție âe masă Spertarriaca de 
vară a tine retail,r

TMîpa 1SC5 a mari, mtieceri 

după Spartacmaca de arti e 
la aproape tm an de la dispu
tarea primei Spartacttiade re- 

reurut Ia —trecetue e aproa
pe 5 mtimaze de ccccurențr

Astăzi 15 aprilie, prima z: 
dm calendarul ccmpe-utiei va 
ritma la start tinerii să-și 
dispute ir.tiietatea Ia cele 14 
discipline: atletism, gimnasti
că. înot, handbal în T, tir. vo
lei. triată. fatbaL baschet, ci
clism. orientare turistică, hal
tere. mctuciclism ți popice 
E va crcsemna pe foile de ar
bitraje primele succese care 
vor fi. de bună seamă, îmbogă
țite in fiecare zi din cele a- 
proape două luni afectate eta
pei L

Asemenea precedentelor edi
ții. Spartachiada de vară a ti
neretului va fi dotată (pentru 
sate) cu un trofeu tradițional 
„Cupa agriculturii”. în afara 
disciplinelor amintite, la sate 
se vor desfășura întreceri la 
oină și handbal în 11 (care în
locuiesc, după prevederile re
gulamentului, jocurile de bas
chet și concursurile de moto- 
ciclism). _

Experiența bogată acumula
tă de-a lungul anilor în orga
nizarea competițiilor sportive 
de masă ne arată că succesul 
competiției depinde, in primul 
tind, de modul în care este 
organizată și se desfășoară e- 
tapa L Acolo unde a existat o 
preocupare atentă fată de an
trenarea la întreceri a unui 
mare număr de tineri care au 
fost ajutați să se pregătească 
cu grijă și din timp de că
tre antrenori și instructori 
sportivi voluntari, succesele 
i-au răsplăti: cu prisosință pe 
organizatori. In aceasta constă 
și „secretul" performanței or
ganizatorilor din orașul Bucu
rești care s-au clasat pe pri
mul loc la Spartachiada repu
blicană, sau a celor din regi
unile Brașov. Cluj, Banat, Ga
lați și Ploiești, situați pe locuri

ir trecerile 
se bucure 

peste tot, in toate asociațiile 
sportive și organizațiile U.TAL 
de o foarte bună organizare, 
de o largă participare a tine-

în unele asociații sportive 
se mai intimplă ca întrecerile 
primei etape să fie aminate de 
ia o n la alta; E în pripă, 
formal să fie. rhipurtie. organi

sm concurs, docă. la una sau 
alta cin diaripBne. Or. in a- 
cest fel este drntirusat roiul 
ccopetiției atit in ceea ce pri
vește mobiliza rea unui număr 
mare de tineri la întreceri cit 
și în ceea ce privește partici
parea in etapele superioare a 
celor mai buni sportivi, a în
cepătorilor. realmente talen- 
tați. cu perspective certe de 
performanțe.

Se impune, de aceea, ca în 
asociațiile sportive unde încă 
n-au fost luate măsurile co
respunzătoare pentru antre
narea tinerilor la prima etapă 
a Spartachiadei să se treacă 
de urgență 
eficace de 
popularizarea 
cunoașterea 
disciplinelor, 
lui.

înscrierea
care precede de obicei organi
zarea întrecerilor, trebuie fă
cută paralel cu acțiunile de 
amenajare a bazelor sportive, 
de îmbogățire a inventarului 
de materiale sportive.

Un rol propagandistic deo
sebit de eficace îl are organi
zarea perfectă a primelor con
cursuri la care să fie invitați 
ca spectatori toți tinerii. A- 
desea, viitorii concurenți co
boară din tribune, avîntîndu- 
se cu pasiune în disputa de 
pe pista de atletism, de la fi- 
leul de volei sau din dreptun
ghiul miraculos al terenului 
de fotbal. Un concurs bine or
ganizat stimulează pasiunea, 
dorința de întrecere și poate 
fi pentru fiecare organizație 
U.T.M. și asociație sportivă o 
frumoasă carte de vizită.

în același scop trebuie orga
nizate în primele zile întreceri

prin mijloace 
propagandă la 
competiției, la 

a 
a regulamer.tu-
îndeaproape

concurenților,

„Scînteia tineretului"
(Continuare în pag. a IlI-a)

Cu prilejul celei de a 45-a aniversări a creării PaztidaM 
Comunist din Spania, Comitetul Central al Partidului Mtmri- 
toresc Komîn adresează Comitetului Central al E*art>dalzii Co
munist din Spania, cele mai calde salutări fr ițe ții ți sneere 
felicitări.

Partidul Muncitoresc Romin urmărește cu sentiment» de ftă- 
țească solidaritate activitatea neînfricată a comuniștilor «r***"*» 
și vă urează din toată inima mari succese In lupta peflra uni
rea tuturor forțelor naționale și patriotice, pentru o Spasde li
beră și democratică.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

Primirea la C. C. al P. M. R. a delegației C. (I 
\ al Ligii Tineretului Comunist Chinez

In ziua de 14 aprilie, tova
rășul Chivu Stoica, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.R., a primit dele
gația Comitetului Central al 
Ligii Tineretului Comunist 
Chinez, condusă de Hui Shu- 
chang, membru al Secretaria
tului C.C. al Ligii Tineretului 
Comunist Chinez, care, la in
vitația C.C. al U.T.M., face o 
vizită în țara noastră.

La primire au luat parte

tovarășii Petre Lupu, mem- 
bru al C.C. al PNLR. Pe
tre Enache, prim-secretar al 
C.C. al U.T.M., Elena Poparad, 
secretar al C.C. al U.T3L

A fost de față Lru Fan, 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al R. P. Chi
neze la București.

Primirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă prietenească.

(Agerpres)

_ ADMITEREA _ 
in invățâmîntul superior
în legătură cu concursul 

de admitere in învățămîn- 
tul superior pentru anul 
universitar 1965/1966, Mi
nisterul Învățămîntului co
munică :

la cursurile de zi și se
rale, concursul va începe 
pe ziua de 2 septembrie 
1965 la toate facultățile. în
scrierea candidaților se va 
face Ia secretariatele facul
tăților între 10 și 31 august 
inclusiv. Candidații reușiți 
la examenul de maturitate 
în sesiunea august 1965 se 
vor putea înscrie Ia con
cursul de admitere și tn 
ziua de 1 septembrie.

la învățămîntul fără 
frecvență, concursul va în
cepe în ziua de 26 august

1965. înscrierea candidați
lor se va face între 1 și 22 
august inclusiv.

Instituțiile de învățămînt 
superior organizează con
sultații pentru candidați în
tre 25 și 31 august. Prezen
tarea Ia consultații este fa
cultativă.

Probele concursului de 
admitere se vor publica 
în ziarul „Scinteia tinere
tului", iar programele dis
ciplinelor pentru concurs 
se vor publica în broșura 
„Admiterea în învăță
mîntul superior" — edi
ția 1965.

Orice alte lămuriri se pot 
cere la secretariatele facul
tăților, în orele de serviciu.

(Agerpres)

Specialiști
de la Uzinele „Timpuri Noi“ 

din Capitală despre:

CĂLIN VIRGIL
inginer tehnolog

Cu toate că înainte de a intra în facultate 
lucrasem ca strungar, am căutat să folosesc 
cit mai bine timpul de practică. Am cunoscut 
întreprinderi diferite, cu probleme specifice 
de organizare, de producție, cu o diversitate 
de utilaje. Pentru specialitatea T.C.M. cred 
că sint foarte bine alese, ca locuri de practică, 
uzinele „Gricița roșie”, ^23 August”, Colibaș. 
Am trecut prin toate trei, familiarizîndu-mă 
cu o diversitate de aspecte ale actualei mele 
specialități. Socotesc că aș fi profitat și mai 
mult, pentru pregătirea mea profesională, 
dacă, în anul al II-lea, făceam practică la o

Ciclismul. o atractivă disciplină 
a Spartachiadei de vară 

------■----

SĂRBĂTORITUL

iac cu tof» mari bucurii. Fr. Ka- 
roaotu/, șeful echipei, împlinește 
GO de am. Cina rru-l cu
noaște ? De 25 de ani mun
cește aici la Urinele Jnde- 
pendeuță" - Sibiu, și din 1949 
lucrează numai in acest atelier. 
Tct timpul printre jnsntcți, co
munistul Krucaony a crescut zeci 
de oameni: I. Simion, L. Dri- 
gușm, V. Șogăr, V. Clodeanu și 
mulți alții îl pricesc acum cu 
dragoste fi recunoștință. Ultima 
zi de muncă pe care și-o petrece 
in colecție este deosebit de emo
ționantă, pentru el, ca și pentru 
întreg atelierul. Secretarul orga
nizației de bază, loan Fopa, îl 
felicită în numele tuturor, ca și 
maistrul secției, 1. Fopa. Acor- 
deonistul și soliștii secției iți ex
primă urările prin ântec. Li sa 
alătură și tineri din alte secții, 
pentru că cor să aducă sărbători
tului mulțumirile lor pentru în
drumările date în însușirea mese
riei, pentru sfaturile înțelepte pe 
care le-au primit nu o dată de la 
un muncitor cu o mare expe
riență de muncă și de viață.

Sărbătoriri de acest fel se în
cadrează într-o frumoasă tradiție 
la „Independența" și ele expri
mă respectul per care toți-, oirst- 
nici și tineri, se cuvine să-l aibă 
față de asemenea oameni.

FL. POPA

ȘCOALA SUPERIOARA 
Și PRODUCȚIA

altă uzină și nu la „Gricița roșie", unde mai 
fusesem in anul I și cunoșteam aspeezrie ge
nerale specifice ale producției. Mi se pare, 
deci, necesară o atenție deosebii în orgar.-.zz- 
rea practici-.. în așa fel incit utilitatea snor 
asemenea repetări să fie deplin justîficază. 
sub aspectul condițiilor pe care le oferă pen
tru pregătirea in fiecare specialitate. Tot în 
legătură cu organizarea practicii, aț sublir.-a 
necesitatea de a studia atent, înainte de ale
gerea uzinelor, dacă acestea oferă condiții ri- 
milare cu specialitatea în care va lucra ctito
rul inginer. Eu și colegii mei n-am puiuț c- 
profunda problemele cursului de ^Itatrițerie 
și ștanțare" din anul TV, deoarece uzinele la 
care am făcut practică aveau foarte puține 
modele.

(Continuare în pag. a IlI-a)

POPA GHEORGHE
inginer energetician

necesa
re pentru a mă integra destul de ușor în pro
cesul ce producție al uzinei. Lucrînd însă ca 
energet.tisr. al Uzinelor „Timpuri noi“, am 
intimțuiz: și o serie de greutăți datorită insu- 
fitientei familiarizări cu problemele practice 
ale întreținerii energetice a întreprinderilor. 
Ca studer.t. Ia termo-energetică, am cunoscut 
îndeaproape la practică o varietate destul de 
mare de centrale electrice, cu o gamă largă de 
fluxur. tehnologice. Am învățat multe la 
Doicești și la Borzești, unde am primit nume
roase explicații în legătură cu mașini și utila
se no: mai puțin cunoscute. Acestea îmi par

locurile de practică cela mai potrivit alese 
pentru un viitor energetician. în practica 
studenților de la Facultatea de energetică este 
necesară însă nu numai cuprinderea centra
lelor electrice, ci și a uzinelor de diverse 
profiluri, în general omise ca locuri de prac
tică. Aceasta, pentru că mulți dintre absol
venții de la energetică vor lucra, așa cum lu
crez eu, în domeniul întreținerii energetice 
industriale. N-am cunoscut deloc, de pildă, 
procedee, tehnologii și utilaje legate de ex
ploatarea energetică a unor întreprinderi ale 
Ministerului Industriei Petrolului și Chimiei 
și sint sigur că, repartizat la „Danubiana1' 
sau „Victoria”-Florești, aș fi întipipinat nu
meroase dificultăți de acomodare la specificul 
lor de producție.

Sint de părere că excursiile de studii și vi
zitele în întreprinderi trebuie să fie

(Continuare în pag. a III-a)

In regiunea Crișana 

Noi sate 
electrificate

ORADEA, — (de la cores
pondentul nostru) :

In trimestrul I al acestui an, 
în regiunea Crișana s-au exe
cutat și dat în exploatare re
țele electrice în încă 6 sale : 
Ineu de Criș, Talpoș, Birtin, Al- 
tiș, Boiu etc. Totodată, s-au 
executat extinderi de instalații 
în 10 sate. La sfîrșitul primului 
trimestru; numărul satelor e- 
lectriticate în întreaga regiune 
a ajuns la 266. Intr-un stadiu 
avansat se află lucrările de e- 
lectriîicare în comunele Co- 
păceni, Josanî, Lazuri de Be- 
iuș și altele.



• Miraculoasa 
descoperire

In lumea miraculoasă a experiențelor... (un aspect de la Școala medie nr. 4 din Tc
Mureș) Foto; o plec AN

INIȚIATIVE ȘCOLARE

Strada Severinului — Blocul 
A 4, apartamentul 15. Aici lo
cuiește elevul Ion Gherghina, 
din clasa a X-a D de la Școala 
medie „Frații Buzești" din 
Craiova. Astăzi are oaspeți : 
pe colegii săi Mariana Io- 
nescu și Dorin Popa. Cei trei 
elevi se întîlnesc deseori la 
Ion acasă. Chimist pasionat, Ion 
Gherghina și-a procurat apara
te, soluții. Experiențele de chi
mie prezentate în clasă sau la 
cerc sînt repetate de nenumă
rate ori in laboratorul amena
jat în camera lui... întîlnirea de 
astăzi are însă o semnificație

• Prietenii 
literaturii

Afișul de la intrare anunță 
cu litere de-o șchioapă: „SEA
RĂ DE POEZIE".

De data aceasta n-au apărut 
pe scenă membrii grupului de 
recitatori. Și nici poeziile n-au 
fost alese din cărțile de lite
ratură. Valeria Ciunel, Mariana 
Soare, Eleonora Ion, Liviu Pe
trescu, Sidor Marinescu — 
membri ai cercului de literatu-

Teodoru Ion. Este elev în 
clasa a XI-a 1 a Școlii medii 
nr. 4 din Craiova.

Calm. Tăcut. Dar o tăcere 
care împrăștie din jurul său 
siguranță și hotărîre. Impune 
colegilor un respect unanim și 
spontan, arătînd, în același 
timp, pentru fiecare dintre ei 
o atitudine colegială, priete
nească.

Din partea tovarășilor pro
fesori are O permanentă pre
țuire.

La o oră de chimie, cineva 
„șitflă" celor ascultați două 
formule.

— Cine a vorbit ?
Așa că o tăcere grea se la

să peste întreaga clasă.
— Tovarășe 

teodoru, dum- 
heata, sînt si
gur că ai ob
servai cine e 
vinovatul ?

— Da!... De 
altfel l-au ob
servat și alți 
colegi. Sînt con
vins însă că va mărturisi și 
singur, și chiar în acest mo
ment.

Sub privirea sa pătrunză
toare, împotrivirea vinovatu
lui se fringe și fapta negativă 
este dezvăluită chiar de cel în 
cauză. în focul confruntării cu 
întreaga clasă, cu tovarășul 
profesor, totul decurge fără 
crispare, fără anchete cu pier
dere de timp și energie.

Munca întregii clase se în
scrie într-o cifră, care, anali
zată sub toate aspectele, noate 
vorbi despre multe lucruri: 
promovarea cea mai bună din
tre clasele a XI-a. Și. într-o 
măsură, meritul este și al a- 
eestui tînăr al cărui ideal de 
viață este — în perspectivă a- 
propiată — facultatea.

— Alte preocupări în afară 
de învățătură ?

Răspunsul vine cu oarecare 
țntîrziere. 

deosebită- Referatul cu tema 
„Concentrarea ionilor de hidro
gen în soluție" la care au lu
crat în comun, in cadrul cercu
lui, va fi prezentat la sesiune 
Cei trei colegi așteaptă acum 
cu emoție ziua susținerii refe
ratului. O așteaptă lucrind in 
tens la îmbunătățirea lut Au 
hotărit să prezinte și citeva de
monstrații practice.

...Aici, la Școala medie „Fra
ții Buzești”, activitatea cercu
lui de chimie, cu sediul „de 
drept" în laboratorul școlii, 
este amplificată în alte zeci și 
zeci de laboratoare pe care e- 
levii și le-au amenajat acasă.

ră — au citit din creațiile pro
prii...

De nenumărate ori, elevii 
Școlii medii „Frații Buzești' sînt 
invitați să participe Ia aseme
nea acțiuni. Apreciem strădania 
organizației U.T.M. din școală 
de a antrena membrii cercului 
de literatură în organizarea u- 
nor „ședințe deschise", ale că
ror beneficiari să fie toți elevii. 
Printre cele mai reușite amin-

— Lectură multă! N-am 
timp pentru cită aș vrea... mu
zica... simfonică și ușoară... 
m-ar interesa cercetările geo
logice, să cunosc lumea cit mai 
bine, începînd cu materia iner
tă... și...

Aici face o pauză.
... „încerc să scriu... proză. 

Am citit citeva lucrări perso
nale în cenaclul „Traian De- 
metrescu". Nu știu... Ce ziceți ? 
Voi reuși să realizez ceva în 
toate aceste direcții ?“

O clipă de îndoială în legă
tură cu drumurile ce i se des
chid în faț l ? Nu. Un moment 
în care simte nevoia unui sfat 
matur și prietenesc în același 
timp.

CEI DOI
De citeva luni, dirigintele 

clasei a IX-a B este în con
cediu medical. Și totuși acțiu
nea sa educativă continuă să 
se exercite pozitiv asupra cla
sei. Toți elevii au nota 10 la 
purtare, iar la învățătură ocu
pă locul prim în rîndul celor
lalte serii de clase a IX-a.

Citeva ore petrecute în mij
locul acestui colectiv de elevi 
sînt suficiente ca să-ți dea 
posibilitatea să cunoști facto
rii care duc la succesele obți
nute. Înțelegerea unei condui
te școlare practicată zilnic și 
cu seriozitate. Interes pentru 
învățătură. Deprinderi de 
muncă. Atmosferă prielnică 
muncii intelectuale. Un singur 
semn de întrebare. Cum a reu
șit să se autoconducă acest 
colectiv școlar ?

Dacă adresezi întrebarea în

In cercul de chimie s-au pre
zentat referate care au trezit 
un interes deosebit: „Aerul — 
materie primă", „Materie și an
ti materie”; s-au efectuat lu
crări practice interesante: elec
troliza, reacțiile ionice etc. Se 
mai adaugă o inițiativă a comi
tetului U.T.M. — în sprijinul 
membrilor cercului: vizite do
cumentare la Combinatul de 
zahăr și ulei Podari și la Com
binatul chimic Ișalnița. Toate a- 
cestea alcătuiesc „magnetul” 
care a atras in activitatea cer
cului de chimie un număr foar
te mare de elevi. Șt tot am. 
in activitatea cercate. ist gă
sesc expheaua noceie b-u» r. 
foarte bune pe care tovarășii 
profesori le înregistrează zilnic 
in dreptul rubricii: Chimie

Eleni au descoperit chimia, 
frumusețea ei, lumea ei mira
culoasă — și se pregătesc cu 
pasiune, cu sîrguință la această 
disciplină.

tim medalioanele literare „Ion 
Creangă" și „Vasile Alecsan- 
dri", seara de poezie „Emines
cu", procesul literar „Este vi
novat Radu Comșa?...". Este, de 
fapt, o ridicare — la „scara" 
întregii școli — a preocupării 
care există în cerc pentru dez
voltarea pasiunii elevilor față 
de lectură, pentru cunoașterea 
mai profundă a marilor valori 
ale creației literare.

Pe aceste coordonate își des
fășoară activitatea cercul lite
rar. Rezultatele: un număr foar
te mare de prieteni ai literatu
rii, o afluență mereu crescîndă 
la biblioteca școlii, note îmbu
curătoare la limba șl literatura 
romînă.

A. VASILESCU

tregii clase, observi o ușoară 
îmbujorare de mîndrie perso
nală și colectivă și — în ace
lași timp — privirile se în
dreaptă spre banca din ultimul 
rînd.

— Bora Victoria ?
— Da ! Și ei îi datorăm foar

te mult din ceea ce am rea
lizat pînă acum. Muncii tova
rășilor profesori i s-a adăugat 
și munca pe care o desfășoară 
ea în colectivul clasei.

Fraza e rostită colectiv.
în catalog, Victoria are nu

mai medii și note de 9 și 10. 
Dar aceasta n-ar spune totul.

Victoria a fost aleasă în u- 
nanimitate secretară a comite

tului U.T.M. al 
clasei.

— îmi place 
mult această 
activitate ob
ștească. Nu e 
„monitoria" de 
altădată, făcu
tă cu scopul de 
a raporta gre

șeli ! Rezolvăm aici, în colec
tiv, orice problemă.

O parte a secretului influen
ței pe care o exercită această 
elevă asupra celor 38 de colegi 
este simpatia ce o are din r>ar- 
tea tuturor, și fete și băieți.

Două chipuri de elevi din 
școala noastră. Nouă, profeso
rilor, ne place să avem aseme
nea elevi. Și avem mulți. E- 
xemplul lor pilduitor exercită 
influența bună asupra colecti
velor claselor. De aceea și vor
bim — și trebuie să vorbim — 
despre asemenea exemple, des
pre asemenea elevi care, își în
deplinesc cu hărnicie datoria : 
învață și se comportă frumos. 
Și ei știu asta. Știu că nu fac 
nimic deosebit. Că sînt, așa 
cum trebuie să fie, elevi.

prof. MILTIADE IONESCU
Școala medie nr. 4 

Craiova

Flori pentru 
cei de 14 ani
SUCEAVA (de la cores- 

«jdentul n-osTu> — Dumini- 
_ă_ ir Sala Teatrului din ora
șul Dorobot peste «0 de eteri 
din oraj * cooxnete aprofxa'.e. 
rare au împlinit 14 ara. 
*-aa sărbătorit acest evaxri- 
r.eat- L* adurare au partici
pat $i nicnros părinți 
Alexiuc loan, secretar al eo- 

,’nitetului raional CTM le-a 
•■orbit elevilor despre conrfc- 
tiile de învățătură, muncă s 
viată create de aarud tinere
tului. iar maiorul Parei Ese 
ie-a vorbit despre anpurje 
și îndatoririle cetățenești La 
această adunare Cojocaru L 
Vasile. părintele licăr. a 
vorbit despre riaaiiț te tree 
de învățătură, muncă st «tată 
ale tineretului d_r. trecut Ma. 
mulți tineri, printre tare Do- 
brescu Claudia. Paveteoe Ma
ria s-au angajat să învețe ca 
străduință $i să devtnă team 
cetățeni ai patriei. In —htb 
sărbătoriților brigada ar-—stoca 
de la Școala medie nr I i pre
zentat un pre-grant. T_tert_ 
sărbătortțx au - fiert.

L

Cei din «nul 1 Invett —whs

Fofo GH. CUC

Opt cazuri 
ciudate...
care n-au 

farmecul lor
I) „Am un 7 fi un 9 la materia 

X... Ceilalți au cite o singură 
notă... Nu mai sînt eu prost să 
învăț 1“ {Discut cu cei din jur. 
„Nu-i un elev rău — mi se spune. 
E chiar destul de bun“.^).

II) „Am pus mina pe un 10. 
Chiar dacă mă pocnește cu un 
4, pe din două fac 7 fi cu un 4 
în teză... tot scap!“ (Colegii îmi 
confirmă: „Cu el n-avem pro
bleme. N-a rămas corijent nicio
dată").

III) „Iar n-am fost ascultat. De 
aproape trei săptămîni. ...Cit mai 
învăț eu la materia asta ?!“ 
(„Bun și el ?“ fac eu pe nevino
vatul. „Bun se-ntelege... Da nu 
prea are noroc").

IV) „Miercuri lipsesc că pre
simt că m-ascultă... Iar pe ti
neri trag tare... și-s om făcut 1“ 
(„Păi, cum motivezi ?“ Cel în 
cauză rîde : „Ce ? Nu mai bîn- 
tuie gripa ?“).

V) „Să te ia „de bun“ de la 
începutul trimestrului, ăsta e tot 
secretul... Și bun rămîi... pînă la 
capătul lui". („E o filozofie" — 
zic eu, simulînd admirator. „Păi 
sînt într-a XI-a, ce crezi ? — și 
clipește șiret. Vedem și noi mai 
adine".,.).

VI) „Cică ar asculta pe să
rite... N-are nici un sistem... Tre' 
să tocești tot anul!“ („Și chiar 
tocești ?" — întreb. „Păi ce să

r

Trimestrul hotărîtor
> aflăm la începutul unui nou trimestru, ultimul 
Un acest an școlar. In fața noastră — a organiza
tei U.TJ4 din scoală — stau sarcini deosebit de 
mportante. In trimestrul II cei mai multi dintre 
de vi scobi au obținut rezultate bune la invăța- 
ură Ee reflectă si strădania organizației U.T.M 
te a dezvolta la elevi pasiunea pentru studiu, 
lată de învățătură. Avem insă datoria să ne in 

act.v.tatea să ne sporim eforturile in vederea ob- 
pn»- — in acest trimestre — a unor rezultate $i mai bune.

In tuse .na pe care a avut-o comitetul U.T.M., imediat după 
începerea tnmestrula: am stabilit ca in primul rind, organi
zare TM să se ocupe in această penoadă de elevii claselo’ 
a VUI-a si a XI-a. aflat in pragul absolvirii

tu scoate bmsM fumetioeKză o singuri clasă a Vili-a, cu 
trimestrul n cei mai multi dintre ei au obținui
i I® Dar sint in această clasă condiții pentru 
rezultate si mai bune. Vom organiza aici ac- 

s-r'eze răspunderea față de învăță- 
ocă. intilniri cu muncitori frun 

uaor scoli profesionale, cu elevi

Sc

toLt mec.. ta «teapa organizației U.T.M 
-a- s aceia cu rezultate foarte bune la

ar ce ie 
a pe eiev

o;crtr scontăm elevilor claselor a Xl-a de
- cuacarsal de atectere ia invățămintul supe- 

c_ lr-M vot trebe să treacă prima — marea probă
— —-i oe satuntau*. Avem certitudinea 

• «ut f. t-cre cele mai bone. Nu le așteptăm 
oe la sae. Vum spcipni organizațiile U.T.M din 
tă pregătească o adunare generală U.TAL in care

tespre răspunderile maturității, despre 
m in față. Membrei comitetului U.T.M. 
■casă vor discuta cu tovarășii profesori 
aăsur. pentru a-i ajuta și pe acei care

ate pe măsura posibilităților lor să treacă în 
_oc bs— Ma: ales, vom organiza ia clasele a 
izsburi de experiență privind organizarea stu- 
ruee - mp-iin in această etapă de maxim efort, 
a sm'or treceri. srim că eievu nu-ți aleg în- 
rntwTtme facultatea ia care se înscriu, se gh>- 
pă XMtiMm* «teaamiriL De aceea am stabi- 
Âl-a ionae concrete s: eficiente de muncă pen
sa ateagă cugnjă profesiunea viitoare: intilniri 
hm producție — ingtnen. medici, economiști, 
cadrai dtscspes -Ce profesiune să ne ale- 
n cu cadre didactice universitare cu tema 
ri» pentru concursul de admitere V Sigur, 

•ceste acu-..La. u vor & amuKroase. pentru că ne ferim să 
le răpus elevilor din timpul lor de învățătură. Vom pune 
m. riire ac re Bl acum pe munca cu fiecare elev din ultima 
clasă.

BcxsUâ peairu eievu care vor absolvi anul a- 
«; KOoreazâ i^sâ cu nimic atenția pe care o

-.ăj

X

fac ? — și pe fața elevului bun, 
„bun și eF, se revarsă o imense 
tristețe).

VII) „Auzi, întreabă și din 
urmă. Păi ce, nu mai are voie 
omul să uite ?" (Mă interesez și 
aflu că la materia respectivă cel 
în cauză avea, cu chiu cu vai, 
numai note de trecere 1).

VIII) „Să învăț la cutare ? Mă 
crezi într-o ureche ? Unde mă 
mai întîlnesc cu materia asta ? 
Eu dau la medicină".,. („Medi
cina — îndrăznesc eu — a în
ceput să folosească și ea un în
treg aparat matematic... Ca să nu 
mai vorbim că-n general"... „Fii, 
dom’le, serios"...).

• Cu aparatul 
de tilmat

Un oiis colorat, așezat la intra
re. anunță laconic : „Anul 11 pe
diatrie vi invită să vizionați iil- 
autl „Mărturisire'. Pe cit de cu- 
ztaaaâ. pe attt de tentantă era in- 
viSatsa-

La ora usdtcatd. safe, destul de

fren să școala in care 
— SeoeJa sanitară din Arad.

Apos, intre? ecranul e luminat de 
«**■1 anei fete. Silvia; Sil

• Invitație 
la o expoziție

La Școala medie nr. 38 din 
CApttoU tint mulți elevi pasio- 
neri pentru artele phutice. Do- 
-r-.;a lor de a cunoaște în pro- 
runzune realizările valoroase in 
domeniul artei, de a desfășura o 
actictrate creatoare prinde viață 
m certul de arte plastice al șco
lii. condus de tinărul profesor 
Petre Dinu. Elevii artiști plastici 
amatori sînt impărțiți în două 
gruște, după ci rstă

Membrii cercului sînt îndru
mați si citească diferite opere 
dm literatura noastră clasici sau 
contemporană. Se discută apoi

Desene de TTA PELTZ

Dialogurile amintite, surprinse 
„pe viu" și vizind, evident, ca
zul particular — ni se par demne 
de atenție. Discuția despre în- 
câțătură e departe de a fi, așa 
cum s-ar părea, o simplă discu
ție despre note. Nici în afara lor, 
pentru că notele rămîn criteriul 
principal, decisiv. Elevul cu note 
slabe la aproape toate materiile 
nu-i nici intr-un caz „un neîn
țeles" după cum cel unanim apre
ciat nu-i dublat numai de me
morie și abilitate profesională ci, 
in primul rind, de cunoștințe te
meinice.

Corespondenții noștri par să fi 
înțeles acest adevăr și scrisorile 
lor au început să extindă și să 
aprofundeze dezbaterea, indiscu
tabil, cea nuii importantă, a de
venirii lor profesionale.

Emilia Firtat din Giulești, ra 
ionul Oltețu, ne semnalează ca
zul unui elev cu serioase goluri 
în pregătirea sa anterioară și 
care în pofida unor bune intenții 
și eforturi de ultim moment, nu 
se mai putea redresa. („Nereu
șind să înțeleagă noile lecții, des
curajat renunța aproape să mai 
insiste, să persevereze"...). Elevul 
amintit — după cum ne scrie E- 
milia Fîrtat — „își pierdea din 
zi în zi încrederea în sine. Ajuto

acordăm elevilor tuturor claselor în acest ultim trimestru 
Accentul îl punem pe munca diferențiată Sîntem convinși că 
o duerențiere eficientă a muncii nu se poate realiza fără ca 
organizația U.T.M să-și îmbunătățească, in general, metodele 
de lucru. De aceea, cerem in tot mai mare măsură părerea ele 
vilor în privința inițierii acelor acțiuni care să vină in intim 
pinarea preocupărilor lor La clasele a IX-a E și a IX-a F s-au 
obținut rezultate slabe la învățătură ; în trimestrul II au 
rămas mulți conjenți Aici vor fi organizate adunări generale 
U.T.M care să urmărească dezvoltarea răspunderii fată de 
învățătură ; vom antrena în pregătirea acestor adunări un nu
măr mare de elevi; vom cere ajutorul tovarășilor profesori pe 
care-i vom invita și la adunări Două clase a X-a au obținut re 
zultate diferite la învățătură. In timp ce în clasa a x-a A au 
rămas numai 3 conjenți, în clasa a X-a B au rămas 15 cori- 
jenți Deși au avut aceleași condiții de studiu, aceleași ce
rințe Am stabilit să organizăm o adunare generală U.T.M. co
mună : cu siguranță că elevii din clasa a X-a B vor avea multe 
de învățat de la coleqii lor din clasa a X-a A.

în școala noastră sînt secretari ai comitetelor U.T.M. de 
clasă — Ștefan Stănescu (din clasa a X-a A), Veronica Preda 
(din clasa a XI-a A), Traian Mihu (din clasa a Xl-a B) — 
care au dobîndit o experiență prețioasă ; arn considerat că 
această experiență le-ar fi de mare folos și celorlalți secre
tari ai comitetelor U.T.M de clasă. De aceea am organizat un 
interesant schimb de experiență în discuții cu colegii lor — 
membri ai comitetelor U.T.M. din celelalte clase — aceștia 
au povestit cum au antrenat în muncă întregul activ, rezul-' 
țațele obținute.

Problema muncii diferențiate nu se pune numai in legătură 
cu învățătura Și acțiunile inițiate de către organizația U.T.M., 
in vederea petrecerii timpului liber al elevilor, trebuie să fie 
specifice. De fapt, în această ultimă etapă a anului școlar, 
organizăm numai acțiuni care să-i stimuleze pe elevi să-și 
dea mai multă osteneală la învățătură, să-și cunoască aptitu
dinile, să-și aleagă chiar profesiunea La întocmirea planului 
comun al școlii și organizației U.T.M. am ținut seamă, în pri
mul rînd, de aceste lucruri. Pentru elevii din clasele a Xl-a 
vom organiza, de pildă, simpozionul „Realizări în știință, teh
nică, cultură” ; cu acest prilej se va vorbi și despre interesul 
pe care trebuie să-l aibă un tînăr pentru tot ce e nou și valoros 
in diferite domenii. La clasele a X-a vom organiza uri simpo
zion cu tema „Dezvoltarea teatrului romînesc de la începutu
rile sale și pînă azi" și O seară de poezie „Eminescu". Firește, 
aceste acțiuni vor veni în sprijinul pregătirii lor la literatura 
romînă.

în acest ultim trimestru de școală — hotărîtor — comite
tul U.T.M. va depune și mai multe eforturi pentru ca fiecare 
activitate organizată să aibă o cit mai mare eficiență educa
tivă. o influență puternică asupra ridicării continue a nivelu
lui la învățătură.

Prof. FILOFTEIA STOIAN 
secretara comitetului U.T.M. 
Școala medie nr. 12-București

via Dobrescu” — se aud cîteva 
voci din sală. Da, Silvia Dobrescu 
din anul II pediatrie — interpre
ta principală a Ulmului — le zîm- 
bește de pe ecran. Ea își aminteș
te — în imagini cinematograiice — 
despre o perioadă mai veche, cînd 
năzuia să urmeze școala sanitară, 
mărturisind cil de mult îi place 
meseria aleasă.

De Ia această primă experiență 
— realizată de doctorul Liviu Ba- 
lașiu, proiesor de anatomie și fi
ziologie — și pînă la crearea ci- 
neclubului școlii nu mai era decît 
un pas. Și el a fost făcut ușor, da
torită interesului general manifes

despre semnificațiile și mesajul 
desprins de elevi în timpul lec
turii iar, apoi, primesc îndrumări 
să transpună în imagini plastice 
ceea ce i-a impresionat mai mult. 
Așadar, pentru elevi un anumit 
moment sau personaj din cele ci
tite capătă contururi noi în de
sen, acuarelă sau ulei. Cîțiva din
tre cei mai tineri artiști (clasa a 
Vl-a) au ilustrat poezia „Mama" 
de George Coșbuc. Se eviden
țiază ilustrațiile executate de Mi- 
tran Dana și Ghidarcea Gina, 
fiecare dind desenelor o inter
pretare personală (prima face o 

rul colegial, tocmai din cauza si
tuației create, i se părea jigni
tor"... Și, totuși, colegii Emiliei 
au reușit în timp, cu răbdare și 
înțelegere, să-l redreseze moral... 
Restul — și apreciem această mo
destie — a venit „de la sine".

O altă scrisoare, din Dorohoi, 
a elevei Felicia Cohn, ne pre
zintă cazul unei colege din clasa 
a IX-a, bună la învățătură, apre
ciată de tovarășii profesori, dai 
care, în timpul orelor, își îngă
duia un comportament de „favo
rizată a soartei", distrîndu-se pe 
seama colegilor, sustrăgîndu-i de 
la. lecții, îngăduindu-și cele mai 
nepotrivite „ocupații" (bilețele, 
poezii, răspunsuri caustice etc.)... 
Aici, îndreptarea n-a mai putut 
veni de la sine. Intervenția colec
tivului, informarea părinților — 
și invitarea lor la școală — s-au 
dovedit salutare.

Ileana Lăcătușu din localitatea 
Cosnu, Baușeșu Toader din Rîm- 
nicu Vîlcea, Cornelia Miu din 
Timișoara încearcă deopotrivă in 
scrisorile lor să analizeze mai 
profund problemele — deloc 
simple — ale pregătirii loi pro
fesionale. „Cum învățăm F‘, în 
accepția lot, se referă în primul 
rînd la metodă, la stilul de mun
că, la deprinderea de a nu trece 

tai de elevi, dorinței lor de a 
cunoaște cit mai îndeaproape a- 
ceastă artă. Astăzi, cineclu- 
bul iunefionează cu două secții ■■ 
una care se îndeletnicește în spe
cial cu realizarea filmelor — nu- 
mărind 20 de membri — și alta — 
secția de cultură cinematografică 
— care întrunește adeziunea majo
rității elevilor școlii.

Membrii cineclubului au reali
zat un documentar privind activi
tatea culturală ce se desfășoară în 
școală și două filme didactice. Ca 
primă perspectivă, cineclubiștii 
și-au propus, pe lingă alte ac
țiuni, turnarea unui scurt-metraj 
satiric, (din caie am reținut ideea 
ariistică ingen.rasă de folosire 
metaforică a aparatului Rontgen 
pentru depistarea diferitelor „ma
ladii"), menit să combată deficien
tele care mai dăinuie încă în 
mentalitatea unor elevi.

I. ANDREIȚĂ

compoziție, iar a doua un por
tret). Mitran Dana, elevă, împre
ună cu colegul ei Pîrvulescu Mir
cea, a mai redat plastic și figura 
lui Moș Chiorpec Ciubotariul din 
„Amintiri" de Ion Creangă. 
Mircea Pîrvulescu a ilustrat, de 
asemenea, destul de reușit, și un 
moment din „Harap Alb". La fel 
și elevii din clasele mari își aleg 
teme care-i pasionează și, în ace
lași timp, le dezvoltă aptitudinile. 
Ei au de acum mm multă expe
riență și abordează lucrări mai 
grele. încearcă, de pildă, să facă 
portretul în creion sau tuș al u- 
nui coleg sau colege. Elevii din 
cerc se pregătesc să organizeze 
o expoziție de lucrări prin care 
să facă cunoscute colegilor, tova
rășilor profesori, părinților izhîn- 
zile lor pe tărimul artei.

R. PĂDURARU

mai departe fără să înțelegi... 
„Cum învățăm" e o verificare a 
atitudinii față de îndatoririle șco
lare. „Cum învățăm" — e un 
examen al unei responsabilități 
colective. „Cum învățăm" — e 
un proces intentat superficiali
tății în pregătire, luptei pentru 
note de dragul notelor, falsei 
boeme — indiferent în ce haine 
strălucitoare ni s-ar înfățișa — in
activității — de fapt prea cu
vioasa lene — și irosirii timpu
lui, indiferent de „seriozitatea" 
pretextului invocat.

Cele opt cazuri amintite la în
ceputul acestor rînduri și-au pro
pus să sublinieze tocmai comple
xitatea problemei.

Nu numai cei cu note de 3 și 4 
trebuie să lie în centrul atenției, 
ci toți cei care nu învață (indife
rent de note) sau nu știu să în
vețe, transformînd învățătura in
tr-o chinuitoare si inutilă memo
rizate.

Ofensiva pentru calitatea învă
țături1 pornește de la o ana
liză atentă a situației. Critică, in
transigență colegială.

Invităm corespondenții să ne a- 
jute, ca deobicei, în pregătirea 
minuțioasă a cuvenitului „tir de 
artilerie".

DOREL DORIAN
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și producția

solicitat unui 
de spectatori- 

studenți păreri des
pre acest film inspi
rat din viața și mun
ca lor. Le dăm cu 
vintul în continuare

„M-am regăsit in film“

Ing, Călin Virgil

ă ne bucurăm așzdar, și 
ie reușite și de căderi, ln- 
trucit — conform adevăru
lui susținut de recenta 
noastră peliculă — fiecare 
pas reprezintă un examen 
important, chiar daci aa-l

Deși nu e la prima sa ratliza-e. GA 
Vitanidis a ciștigat o bună probe de 
regie. Scenariștii au aminat-« pisă la 
toamnă. Dar experiența la-a țari, ne
îndoios utilă. Tineri prozatori de ta
lent, ei vor înțelege că scriml pentru 
ecran trebuie să fie mai simplu, mat 
dens, mai descărcat de ertifieti ..poe
tice". Fals poetice. Că se»âmc-, 
dulceag, anacronic (netă mmz-Â mz'.tov 
filme și duete lirice rominești) poete 
deveni aproape suportabil pe ecru-. 
dacă e cenzurat cu inteligență de a® 
umor discret, ironie elegantă, decer.tz 
a confesiunii. E cazul unui perse .a} ca 
Mihai Gliga salvat in film de la bio
grafia lacrimogenă cu care-I împovă
rase scenariul (vezi scrisoarea de acasă 
și răspunsul „melo") de către sponta
neitatea interpretului și hazul sănătos 
extras de regizor. Nu e cazul, din ne
fericire, cu perechea lirică fetemu'. 
convenționalul, ridicolul, cuplul de în
drăgostiți timizi dm cite filme!) care, 
tn ciuda eforturilor actoricești, descrie 
o suavă, pastorală reverență ^ouu 
XV" în ritmul unui dans ceva nun mo
dern decit menuietul („Cia-ria"; A- 
cestea și multe altele (evitarea superfi
cialității tratării unor probleme serioa
se din viața tineretului nostru, ca aztec 
a alegerii facultății nu doar in func
ție de numărul cand'idațîlor la 
tere, așa

E un film exclusiv studen 
țese care in comparație, să 
zicem cu „Casa neterminată' 
e mult superior. Filmul se a- 
propie ca atmosferă și situații 
autentice, de viața noastră. 
Realizatorii reușesc să tran
scrie pe peliculă nota exu
berantă, caracteristic stu
dențească. Tensiunea exame
nelor, viața de cămin și mai 
ales timpul liber al studenți
lor sînt bine alese și fixate pe 
peliculă. Apar pe ecran aproa
pe toate categoriile de stu- 
denți — de la candidații 
proaspăt reușiți pină la stu
denții cu vechime care pri
mesc „bobocii" cu superiorita
tea oamenilor stăpîni pe si
tuație. Mi-a plăcut de la în
ceput ptnă la sfirșit rolul lui 
Sebastian Papaiani, cu mici 
rezerve Emil (S. Cantacuzino). 
Morala ar fi putut fi discret 
spusă (putea să și lipsească). 
In concluzie, filmul place. Pe 
candidați sau pe proaspeții 
studenți îi 
solvenților 
tiri. M-am

„în parte, da!“
In centrul acțiunii evoluea

ză cuplul Emil — tinăr pregă
tit multilateral, dar cam su
perficial, și prietena sa — si
tuată la 
păpușile de amfiteatru, 
știentă de însemnătatea și 
răspunderea 
se, feminină prin însăși vîr- 
sta ei. Emil e ingenuu, 
maleabil, nehotărît și pelicu
la surprinde aceste trăsă
turi dar nu merge și în a- 
dîncime. Ajungînd să mintă 
și să intre în cercul lui Spirea, 
Emil rămîne la aceeași can-

Activitatea practică ingine
rească mi-a solicitat mai ales 
cunoștințele primite la cursu
rile : „Tehnologia construcții
lor de mașini", „Tehnologia 
construcțiilor sudate", „Matri- 
țare și ștanțare" „Toleranțe 
și măsurători tehnice", „Orga
nizarea producției". îmi e mai 
limpede decit oricind acum, 
în producție, faptul că o bună 
pregătire a inginerului tehno
log nu se poate realiza fără 
temeinica însușire a acestor 
discipline. Deosebit de necesar 
se dovedește a fi cursul de 
„Automatizări". El dă studen
ților o bază teoretică solidă dc 
înțelegere a fenomenelor. A- 
flindu-te în producție, ți se 
cer însă 
terale în 
care trebuie să ți le însușești 
singur. Mi se pare, de aceea, 
foarte util în facultate să-ți 
formezi deprinderea de a apela 
singur la surse diverse pentru

cunoștințe multila- 
acest domeniu, pe

IGITUR“

H-ll
VASILE RANGA

(Aqretres)

Pe scurt

'-. z- -.z' -zr- «1 semifinalelor 
„Cupei caa*aoad*r europeni' la* 
volei ~ aseirâ la Berlin 
echipa PrUai campioana R. 
Germane a Lliîm ea 3—0 (15—10; 
15—11; 15—41 pe Dtaasio Bucu-; 
T-- Cri de-ri i- joc va avea 
loe la 24 aprilie te ^cartai.

doare exterioară, 
dem că nu s-a 
o schimbare cu 
subliniat faptul 
pria sa victimă. în schimb. 
Ileana Dunăreanu este con
secventă rolului aducînd pe 
ecran o prospețime reală, cu
ceritoare. Un aspirant tipic la 
studenție (Uie Petre) se vă
dește a fi ochelaristul : 
înalt, slab, înarmat cu scri
sori de recomandare, a că
ror rupere, sub privirile iro
nice ale celor din jur, suge
rează evoluția sa ulterioară. 
Cuceritorul Papaiani aduce 
prin eroul pe care-1 întruchi
pează, înfrigurarea dinaintea 
unui lucru hotărîtor, serio
zitatea cîștigată în urma 
unor examene ratate anterior. 
Personajul interpretat de Iri
na Gărdescu e o excepție de
testabilă întîlnită rar, sau tot 
mai rar, în mediul studențesc.

a cunoaște mai mult decit iți 
dă cursul. Să înveți, să ții pa
sul cu noul.

In ceea ce privește cunoștin
țele de automatizare, în pro
ducție mi se cere să le ampli
fic prin cunoașterea aplicații
lor de largă răspîndire. mai 
ales în ceea ce privește mași- 
nile-unelte. Cunoașterea lor 
este solicitată tot mai mult 
în activitatea inginerului în 
condițiile folosirii pe sca
ră din ce în ce mai largă 
a mașinilor unelte cu program. 
Am lipsuri în acest domeniu 
și îmi vor trebui cîteva luni 
de zile pentru a mă pune la 
punct prin studierea literatu
rii tehnice de specialitate. A- 
bia atunci voi putea trece la 
realizarea unui dispozitiv de 
control care să folosească ele
mente de automatizare, idee 
care mă preocupă în mod deo
sebit. Cred că actualilor stu- 
■lenți li se poate da din facul
tate un sprijin mai mare și 
■ceastă privință.

Popa Gheorghe

în

(Urmare din pag. I)

ffiult mai dese și să aibă ca
racter de legături permanente. 
In același timp, este necesară o 
colaborare mai activă, conti
nuă. cu întreprinderile, pe tot 

Frumoasă. mondenă pmă la 
ușurătate, ea e opusă rnerile.- 
studioși care reușesc Ia exa
mene prin proprule lor men
te. Apelind ia oameni ca Spi
rea ea intră la agronomie. A- 
cest fapt nu e condamnat pe 
peliculă, dind impresia că e 
un rău iremediabil, cu toată 
„trezirea* ei la un moment 
dat. De asemenea insul cu 
ocupații dubioase. Spirea, este 
in așa fel înfățișat pe ecran 
incit ni-I face simpatic inter
pretarea lui Dem. Radulescu, 
ceea ce nu era. credem, în in
tenția autorilor. Intr-un rol 
episodic. Ana Szeles e memo
rabilă. iar Șt. Iordache. „bă- 
trînul”, se reține prin atitudi
nea Iui de epitrop al „boboci
lor”.

Insatisfacția tinărului spec
tator persistă după vizionarea 
filmului datorită unor dilu
ări și dulcegării. în acest sens, 
amintim Adrian Maniu 

.Turboeompresoare",
', „Centrale 

„Termoenergetică 
și termoficare" 

aceasta din urmă 
aplicații in

parcursul anului de studiu 
Pentru anii IV și V pot fi gă
site modalități de colaborare 
pe specialități, în funcție de 
preocupările și necesitățile din 
întreprinderi

Se întîmplă ca în anii de fa
cultate, studenții să nu acorde 
destulă atenție unor discipline, 
unor cursuri, îndemnurilor to
varășilor profesori neconvin- 
gîndu-i întotdeauna. Intrat 
în producție, mi-am putut da 
seama cît de necesare sînt in 
specialitatea noastră cunoștin
țele predate la „Bazele termo- 
tehnicii". „Cazane și combu
stibili", — 
„Motoare termice' 
electrice", 
industrială 
(mai ales 
are nenumărate 
uzine). Sînt bucuros că n-am 
neglijat niciodată studiul lor. 
Totodată, aș observ-a faptul că 
Ia cursul „Centrale electrice* 
pe care l-am făcut, partea 
istorică este prea amplă și pu
țin folositoare, cu atit mai 
mult cu cit multe probleme 
se interferează ea cele de la 
cursurile despre turbine și ca
zane. Și încă un aspect aș dori 
să relev. In practică ne intîl- 
nim cu mașini cu comandă 
program. Asemenea probleme 
au fost foarte puțin tratate 
sub aspectul practic, al specia
lității, la cursurile de „Elec
tronică industrială” și „Auto-

PTTRV V.U.I

o amidpatir

oeea că r»

zare

la eăe 
nat di 
cadre, a

brile.
noastre nu sin: mulțumit, in 
schimb, de prezentarea cam 
monocordă a vieții studențești 
fapt pentru care, ieșind de la 
film emoțiile reale rămin în 
sală.

Realizator 
rolubiltice oawartal 
țese. in acea perie» 
toamnă, ciad sosirea „boboci
lor” și tntîlnirea lor cu cei 
mai mari face să tresalte io- 
treaga atmosfere cm ș*rBl 
universității. Momentele păși
rii și ieșirii din viața stade*- 
țească, punctate de acel jGca- 
deamus iaitur* sini 

matizari . Pentru a mă xf:r- 
ma mai bine în acest oxamj 
în care se progresează ujmtcr 
de rapid consult contirm; lite
ratura tehnică de speoa.-taar. 
deprindere pe care mx-am 
format-o încă din facultate și 
care trebuie să caractemzeze 
toată viața un inginer.

Practica mi-a arătat că am 
puține cunoștințe despre ac
ționarea electrică a ntașnitor. 
despre acționarea electrică din 
uzine, în general. Avem dese
ori probleme de motoare arse, 
rebobinări, și cred că în fa
cultate trebuie date pentru 
proiectele de an și teme legate 
de acest capitol, care să com
pleteze pregătirea termoener- 
getîcianului. De asemenea, ar 
fi necesar să se facă ma. mult 
timp practică în secțiile care 
oferă posibilitatea cunoașterii 
amănunțite a unor astfel de 
probleme.

La cursul de orgar :zare și 
planificare a producției, consi
der că am primit suficente 
cunoștințe generale si mat 
util ar fi acest curs dacă s-ar 
ocupa și de 
strict legate 
meniului în 
organizarea 
lor, rolul și obligațiile lor, ca
racterul relațiilor dintre ele, 
probleme ale gospodăririi e- 
nergetice”.

aspecte practice, 
de specificul do
care vom lucra : 
serviciilor uzme-

tr-un
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t» wrecee 
fe: âe Sere.

denocstrative in care să evo- 
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U: feminine de vota, gimnas
tică. handbal mai cu seamă, 
care sunulează c participare 
mai largă a tmezeior fete.

Etapa I a Spanachiadei de 
vară atei, totodată, unui nu
măr și ma: mare de tineri po
sibilitatea cuceririi primelor 
norme ale msigBa de polispor
tiv, soitatindu-i pe tnai depar
te la o activitate competițio- 
nală bogată și atractivă.

Astăzi, stadioanele patriei 
iși vor deschide porțile.

Succes participanților la pri
ma etapă a Spartachiadei de 
vară a tineretului!

teo.- r.M/L COJOCARU

Semifinalele C C r la volei masculin

cuprinde materialul 
de Comitetul Central al 

Farbduki: Muncitoresc Romin: 
a levrihpiim Gheorghe 
e-Deș. veșnic vie in ini- 
ihahn. a clasei munci- 
poportilui-. Scrisoarea 

n Gheoqjhe Gheorghiu- 
atâ Marii Adunări Na- 
Hotărirea Comitetului 

Centrai al Partidului Muncitoresc 
aarân. a Consiliului de Stat și 
Coasâhului de Miniștri ale Re- 
■biica Populare Romine pentru 
ernizarea memoriei tovarășului 

Gheorghe Cheorghiu-Dej, cu
vântul tovarășului Chivu Stoica și 
mvintănle tovarășilor Gheorghe 
Apostol Ion Gheorghe Maurer 
și Nieoiae Ceaușescu la mitingul 
de doliu.

La rubrica 20 DE ANI DE LA 
INSTAURAREA REGIMULUI 
DENfOCRAT-POPULAR, revista 
publică următoarele materiale ; 
„Rolul maselor în instaurarea și 
consolidarea puterii populare în 
Romînia". de N. Goldberger ; 
„Făurirea alianței muncitorești- 
țărănești, factor hotărîtor în in
staurarea puterii populare", de 
N. Petrovici, Gh. Tuțui ; „Schim
barea raportului de forțe în fa
voarea clasei muncitoare și a a- 
liaților săi in etapa democratică 
a revoluției populare", de Uie 
Rădulescu, precum și comunică-

freratf cu brio. eratie u- 
K-i rirmulete ți de su* 

u ți neobostți ai

Drr * țnrrztd la 'corul cur 
. 'm—dm Leipzig <t 
e tend itqreiie. Voleiha-r 

iperi eu ntest tn forță, a- 
la Â’tmTâ de fileu aș.

ericacitate.
tciftrz are merită și 
dată rincere felicitări* 
r cm Bta bune soluția 

atacului in forță, la-, 
de fileu. Au existat mo-s 

<-®> lăset descope-^ 
de fond ți, surprin- 
a părut uneori timo- 
r in tot timpul me- 
mpidiștH s-au dnte- 

i ie capitolul tehnică, 
iad ca încercat exe- 
i as rrvrît cu deplin 

icretic este de fapt si 
tKipedf a campioanei 

atee t coadvs-o de atiten 
cri M

Ac** pe rppidifti H așteaptă 
-r- .~.' le Lerpzzz de unde le 
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penulti
mul tur *1 cam- 
0cMtuiai euro- 
peex de șah al 
edupeto- ferovia
re. formata R. P. 
Kooirne a inrins 
cu 2—0 echipa 
FinUndr.. * cisti- 
gat cu același scor meciul împotri
va Roatei și a terminat 1* egali
tate (I—1} cu Danemarca.

CJasamentul înaintea ultimului 
tssr: 1. UR.S.S. 27 puncte; 2. R.P. 
Bulgaria 24.5
RooisÂ. R. 
puncte; 5. R. 
etc.

puncte; 3—4. R. P. 
S. Cehoslovaci 22.5 
P. Ungară 21 puncte

• Astăzi de la ora 15,00, pa 
terenurile Parcului sportiv „Pro
gresul* din strada Dr. Staicovici 
va începe tntîlnirea internațională 
de tenis dintre echipele orașelor 
București și Moscova.

derile: „Tactica P.C.R. față 
chiaburime în lupta pentru înfăp
tuirea reformei agrare din 1944— 
1945", de M. Fătu și „Aspecte 
ale politicii P.C.R. de închegare a 
unui larg front democratic în 
prima etapă a revoluției popu
lare", de Șt. Lache, C. Unguru, 
V. Pătrui.

Rubrica DIN LUPTELE DES
FĂȘURATE DE ARMATA RO- 
MÎNĂ, UMĂR LA UMĂR CU 
ARMATA SOVIETICĂ, PE TE
RITORIUL UNGARIEI ÎN 
TIMPUL RĂZBOIULUI ANTI
HITLERIST cuprinde : „80 de 
zile de lupte pentru eliberarea 
Budapestei de sub jugul fascist", 
de general-colonel în rezervă Ni- 
colae Șova ; „Luptele desfășurate 
de Armata romînă în munții 
Hegvalja Bukk și Matra", de ge- 
neral-maior în rezervă Ion Dinii- 
triu; „Acțiunile Corpului aerian 
romîn în timpul luptelor desfă
șurate pe teritoriul Ungariei*', de 
colonel în rezervă Ștefănescu M. 
Anton.

La rubrica RĂSPUNSURI LA 
ÎNTREBĂRILE CITITORTLOR 
revista publică : „Organizații pro
fesionale, de tineret și femei 
create, conduse sau folosite de 
Partid".

Revista mai cuprinde rubricile : 
RECENZII și NOTE BIBLIO
GRAFICE.



„Arbeiter Zeitung"

»

Tendințe noi în rindul
de la Seul

studenților americani
Ziarul austriac ,,AR- 

BE1TER ZEITUNG" a 
publicat un articol des
pre noile tendințe din 
rindul studențimii ame
ricane. In articol se a- 
rată:

e curînd, senato
rul statului Loui
siana, Ellender, u- 
nul din conducăto
rii blocului 
servator rasist 
democraților 

sud, trebuia să primească 
tlul de doctor onorific la i 
versilatea din Oklahoma, 
sud-vestul S.U.A,, o regiune cu 
prejudecăți rasiale încă neîn
vinse. Ellender făcuse cu puțin 
timp înaintea festivității o de
clarație înverșunată împotriva 
noului proiect de lege al lui 
Johnson, care urmează sa asi
gure negrilor dreptul de vot. 
Studenții din Oklahoma au de
monstrat împotriva acordării 
titlului onorific politicianului 
rasist și de aceea festivitatea 
a trebuit să se tină fără parti
cipare publică.

Acesta nu este singurul in
diciu că tineretul american în
cepe să se trezească din letar
gia sa politică și din frica și 
spiritul de prevedere provoca
te de complexele de teamă 
din perioada McCarthy, înce- 
pînd să devină din nou activ. 
Este drept că demonstrațiile de 
la Universitatea din California, 
care au dus nu demult la o 
serioasă dispută asupra liber
tății cuvîntului și a gîndirii la 
una din cele mai mari univer
sități americane, și în care stu
denții s-au pronunțat, într-o 
grevă organizată cu seriozitate 
și disciplină, împotriva autori
tăților universitare, nu au nici 
un substrat politic în afara 
luptei generale pentru un re
gim democratic față de stu
denți și pentru respectul fată 
de drepturile lor cetățenești -, 
ea a fost însă legată și de 
multe alte probleme ale edu
cației universitare.

In urmă cu 10 ani, era aproa
pe imposibil să cîștigi studenții 
sau pe alți tineri pentru vreo 
acțiune comună oarecare, pen
tru vreo adeziune politică sau 
de oricare altă natură. Tactica 
teroristă a lui McCarthy, de 
a acuza oamenii de ceea ce au 
spus sau au „semnat” în urmă 
cu un deceniu sau mai înainte, 
pe cînd erau tineri, îi făcea 
temători. „Cine știe cu ce pri
lej o să ni se pună cindva asta 
în spinare, într-un sens sau al
tul", era răspunsul tipic al tine

Tmiffiii I con- 
! al 

din 
ti- 

Uni- 
din

rilor, cînd refuzau să dea vreo 
adeziune sau să se „expună" 
în vreun fel oarecare.

Atmosfera stătută și conser
vatoare din rîndul tinerilor, in 
special în universități, a avut 
și alte efecte: organizațiile de 
dreapta s-au extins și societa
tea radicală de dreapta John 
Birch—Society, organizațiile
Goldwater și altele puteau să 
se fălească cu faptul că in 
rîndurile lor se găsesc în spe
cial mulți studenți. Organiza
țiile „Tinerilor Republicani" au 
fost primele care au sprijinit 
candidatura nefericită a lui 
Goldwater Ia postul de preșe
dinte. Universitățile americane, 
lăcașuri tradiționale de tendin
țe progresiste, ba chiar cu o- 
rientare de stingă, păreau să 
se fi schimbat tocmai în con
trariul lor.

Dacă numeroasele indicii nu 
ne înșeală, acum această situa
ție s-a schimbat. Lupta pentru 
drepturile negrilor și participa
rea activă a multor studenți 
din nord și din vest Ia această 
luptă a însuflețit universitățile 
americane. Mulți studenți albi 
au luat parte la marșul liber
tății din Selma-

O serie de organizații stu
dențești fără de partid au luat 
naștere în ultimii ani și anume 
independent unele de altele, 
atit în regiunea vestului mij
lociu, cît și în Texas și pe 
coasta de vest. Ele se aseamă
nă unele cu altele în două pri
vințe : sînt progresiste, orien
tate spre stingă și critice; în 
al doilea rînd, ele sînt însă 
pline de un mare scepticism 
față de toate organizațiile exis
tente și în acest sens, totuși, 
urmașele acelei perioade de 
supraprudență și de respingere 
a oricărei angajări, care datea
ză de la începutul deceniului 
al cincilea, fiind un fenomen ce 
a însoțit McCarthysmul.

Încă o trăsătură este carac
teristică pentru studenții de la 
mijlocul celui de-al șaselea 
deceniu: solidaritatea studenți
lor în special cu grupuri asu
prite încă din punct de vedere 
economic și social, cu portori- 
cânii în răsărit și în marile 
orașe, și cu negrii și mexicanii, 
îndeosebi lucrători agricoli.

1 acalmie înșelătoare 
I domnea în cartierul 

universitar din Seul. 
Diriguitorii sud-co- 
reeni își imaginau 
că au reușit să des
copere remediul 

pentru agitația studențească care 
în vara trecută le cauzase destule 
neplăceri. Neobositele coloane 
ale fetelor și băieților înarmați 
cu serviete dispăruseră de pe 
străzile orașului. Polițiștii repar
tizați pe lingă universitate șo
mau.

Liniștea s-a dovedit — iarăși 
— a fi doar aparentă. Arestările 
nu i-au intimidat pe curajoșii 
studenți. Mărturie: străzile Seulu
lui în acest început de primă
vară. Animatele coloane ale stu
denților cu pancartele pe care stau 
scrise lozinci de severă condam
nare a guvernului au reapărut 
în prima zi din săptămină, la uni
versitatea „Kvunghi" a avut loc 
un miting împotriva tratativelor 
japono — sud-coreene. Atmosfe
ra devenea încărcată. Corespon
denții străini prevedeau fără difi
cultate urmarea. „Nu este exclus" 
ca demonstrațiile să reînceapă — 
vesteau telegramele. Marți dimi- 
neața, „profeția" se împlinea: 
3 000 de studenți manifestau pe 
străzile orașului. Furioase, autori
tățile au adunat un mare număr 
de polițiști care, neputincioși să 
împrăștie demonstrația, au făcut 
apel la gaze lacrimogene (agenția 
U.P.I.). Marți noaptea, 350 de 
studenți n-au mai dormit în pa
turile lor. Luaseră drumul pușcă
riei.

Miercuri: reeditarea demons
trației. Procedeele represive ale 
oficialităților au reușit doar să 
îndîrjească pe studenți. Tinerilor 
de la universitatea „Kyunghi" li 
s-au alăturat studenți de la alte 
institute de învățământ superior 
din capitală. Ei acuzau pe Pak 
Cijan Hi de „nesocotirea intere
selor naționale ale poporului sud- 
coreean". Furia autorităților, ac
centuată, s-a tradus în brutalita
tea excesivă a poliției. 200 de 
studenți au mărit numărul aresta- 
ților iar mulți au trebuit să fie 
internați în spitale,

Continuarea ?
Agenția UNI 1ED 

TERNATIONAL x 
părerea care circuli 
oficiale din Seni: tnamfestatuJe, 
probabil, se vor intensifica. Deci. 
Pak Cijan Hi n-a găsit remediul 
pentru a preveni agitația studen
țească. Iar arestările și gazele la
crimogene nu sînt, oricum, capa
bile să reprezinte un tratament 
cu adevărat eficace pentru o ma
ladie politică devenită cronică.

fiind răniți.

PRESS IN- 
inregjstni 

bi buouiîie

M. RAMURĂ

Șapte candidați ?

MARȘUL TINERILOR SUEDEZI La Paris au apărut unele 
formații potrivit cărora 
neralul Pierre Boyer de

Apelul Adunării Naționale 
a I!. D. Vietnam

HANOI 14 (Agerpres). — 
Adunarea Națională a R. D. 
Vietnam a adresat un apel 
adunărilor naționale ale dife
ritelor țări ale lumii în care 
atrage atenția asupra situației 
extrem de serioase care s-a 
creat în Vietnam din cauza 
politicii agresive a S.U.A.

Adunarea națională, se sub
liniază în apel, cere respecta
rea acordurilor de la Geneva 
din 1954 cu privire la Viet
nam și aplicarea justă a pre
vederilor fundamentale ale 
acestor acorduri.

Adunarea cere „recunoaște
rea drepturilor naționale fun
damentale ale poporului viet
namez care sînt: independen
ța, suveranitatea, unitatea și 
integritatea teritorială Gu
vernul S.UA 
retragă 
trupele, 
armele, 
militare 
deze alianța militară cu ad
ministrația Vietnamului de 
sud, să pună capăt politicii 
sale de intervenție și agresiu
ne în Vietnamul de sud, să în
ceteze toate actele de război

trebuie să-și 
din Vietnamul de sud 
personalul militar și 
să desființeze bazele 
americane, să lichi-

deimpotriva Vietnamului 
nord.

Pină la înfăptuirea reunifi- 
cării pașnice a Vietnamului 
„cele două zone nu trebuie să 
se alăture vreunei alianțe mi
litare cu țările străine, pe te
ritoriul lor nu trebuie 
existe nici un fel de baze 
litare, trupe sau personal 
litar străin".

..Treburile Vietnamului 
sud trebuie soluționate de în
săși poporul sud-vietnamez în 
concordanță cu programul 
Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud, 
fără nici o intervenție străină. 
Reunificarea pașnică a Viet
namului trebuie înfăptuită de 
poporul din cele două zone, 
fără intervenții străine".

„Numai cînd se va recu
noaște această bază, se arată 
în apel, vor putea exista con
diții favorabile pentru reali
zarea unei reglementări paș
nice a probleme: vietnameze 
și va fi cu putință să se ia in 
considerare convocarea unei 
conferințe mtematicnaie asu
pra Vietnamului. de 
Conferinței de la Geneva din 
1954*.

Un nou act agresiv 
împotriva R. D. Vietnam■

HANOI 14 (Agerpres). 
După cum anunță agenția 
presă V.N.A.. la 14 aprilie, 
avioane americane și sud- 
vietnameze au bombarda: în 
mai multe raiduri insulele 
Con Co și Hon Mat, regiuni 
populate, situate de-a lungul 
șoselelor din provinciile Nghe 
An și Ha Tinh, precum și sa
tul Co Bai, din regiunea Vinh

de

să 
mi- 
mi-

de

tipul

Proteste la adresa acțiunilor S.U. I. io I ietnam
• Marți s-au desfășurat în 

Italia manifestații de solida
ritate cu poporul vietnamez și 
de condamnare a acțiunilor 
americane în Vietnam. La 
Reggio Calabria, peste 2000 
de persoane au participat la o 
manifestație pe străzile orașu
lui. La Tr 
nifestație 
care au 
tir *s 000

tt pt

• Milford Sibley, profesor 
de științe militare la Univer
sitatea din Minnesota (S.U.A.), 
s-a pronunțat în cadrul unei 
conferințe de presă ținute la 
Ottawa în favoarea retragerii 
trupelor americane din Viet
nam. După cum transmite a- 
genția U.P.I., el „a avut cu
vinte deosebit de critice la 
adresa acțiunilor guvernului

PE SCURT
MOSCOVA. — La 14 aprilie, 

la Moscova a avut loc semna
rea planului de colaborare 
dintre Asociația romînă pen
tru legăturile de prietenie cu 
U.R.S.S. și Uniunea asociații
lor sovietice de prietenie și 
relații culturale cu țările stră
ine și Asociația de prietenie 
sovieto-romînă. pe anul 1965.

Planul a fost semnat din 
partea romînă de C. Prisnea, 
vicepreședintele Comitetului 
de radiodifuziune și televiziu
ne al R. P. Romine, membru 
al Biroului Consiliului Gene
ral A.R-L.UB-, și din partea 

de E. Afanasenko, 
invâțămîntului al 
președintele Aso- 
prietenie sovieto-

sovietică 
ministrul 
R.S.FBJÎ. 
ciației de 
romine.

ATENA. — Cocducerea Ligii de 
prietene czeco-roznină a oferit cz 
dices Ia cmstea Ticep.-esecisteiz: 
ItttfitBtulm roeia — —relată 
csituraie cu strămăta^a. Octav L>-

oex. S Cosiepocjcs. ti azxbasa 
ru! 1LP. B—)-<• ia ASeaa. M 
Uaescs.

De atecaeTea. Coaasa Ka-

tas. a otenl a q csuea iri 
Octav LtrexeeuK.

beai ÎN- — După cza —*» 
Hir;n AJXX- ic-.-e t D. Gerap- 
să n F-cToria a fost !s
HrȘw-ă: cx protocai comei ciaL

Comentariul zilei

Evoluția problemei cipriote

Numeroși tineri d 
suedez Hagfors 
nizat un marș 

zile spre Karlstad în 
solidaritate cu lupta 
americani pentru drepturi ci
vile. La Karlstad, participan
ta la marș, împreună cu alți 
locuitori ai acestei localități, 
au tinut un miting.

din orașul 
au orga- 
de două 
semn de 
negrilor

GREVĂ STUDENȚEASCĂ

ÎN BRAZILIA
n număr de 1 500 de stu- 
denți au declarat grevă 
și au ocupat clădirea 

Facultății de științe juridice a 
Universității din Rio de Ja
neiro, protestînd împotriva di
zolvării ilegale a uniunii lor 
studențești. Poliția a evacuat 
clădirea folosind împotriva 
studenților gaze lacrimogene.

in-
Ste

la 
Tour du Moulin ar intenționa 
să-și depună candidatura în viitoa
rele alegeri prezidențiale din acest 
an care vor avea loc in Franța. 
Intr-o declarație făcută cu acea
stă ocazie, generalul Boyer a sub
liniat că problema candidaturii 
sale va mai ii studiată, după care 
el își va preciza intențiile.

Cu candidatura posibilă a gene
ralului Boyer, lista candidaților la 
funcția de președinte al Franței 
continuă să crească. Agenția 
France Presse consideră că ea nu 
va fi încă Închisă și ci la sfirșitul 
acestei luni francezii ar putea să 
se aile in fața a șapte candidați, 
unii confirmați, unii pe cale să iie 
cunoscuți.

In primul rînd este luată în con
siderare candidatura generalului 
de Gaulle, iar — în cazul cînd a- 
cesta va refuza să candideze pen
tru alegeri — aceea a unui alt re
prezentant gaullist. Urmează can-

didatura lui Gaston Deiierre, pri
marul Marsiliei. apoi aceea a se
natorului Andre Cornu și aceea a 
reprezentantului extremei drepte, 
Jean Louis Tixier-Vignancour. Mai 
sînt luate in considerare candida
tura unui reprezentant comunist 
sau a unei personalități pe care 
aceștia o vot susține, precum și 
eventuala candidatură a lui Jean 
Paul David, omul care se pare ci 
va fi desemnat la 25 aprilie ca 
reprezentant al convenției libe
rale.

Potrivit sistemului prezentării 
candidaturilor la președinție, sta
bilit de legea din octombrie 1962, 
fiecare persoană care vrea să can
dideze trebuie să tie susținută de 
cel puțin 100 de persoane, dintre 
care jumătate trebuie să fie mem
bri ai parlamentului sau ai Consi
liului economic Și social, primari 
sau consilieri generalL Candidatu
rile sini prezentate Consiliului con
stituțional pină cu cel mult 18 zile 
înaintea primului tur de scrutin.

Piața Comună

Wilson
la New York
NEW YORK 14 (Agerpres). 

— La 14 aprilie a sosit la 
New York, primul ministru al 
Marii Britanii, Harold Wilson, 
în cursul vizitei sale în S.U.A., 
premierul britanic va avea 
întrevederi cu președintele 
Johnson și cu alte oficialități 
ale guvernului american. în 
cursul zilei de miercuri, Ha
rold Wilson s-a întreținut cu 
secretarul general al O.N.U., 
U Thant, asupra unor proble
me internaționale și îndeosebi 
asupra situației din Vietnam. 
După întrevederea cu U 
Thant, primul ministru al 
Marii Britanii a ținut o con
ferință la Clubul Economic 
din New York în fața unor re
prezentanți ai cercurilor fi
nanciare și industriale din 
S.U.A. în legătură cu proble
ma sistemului monetar inter
național.

Premierul britanic urmează 
să plece joi spre Washington 
unde va fi primit de preșe
dintele Johnson.

De la „bugetul comunitar*'

la orez si
I

IUI
recvența sesiunilor de la Bru
xelles ale miniștrilor de externe, 
ai economiei sau agriculturii 
celor șase state vest-europene, 
membre ale Pieței comune le 
transformă inevitabil în întîlniri 
„de rutină". Fiecare reuniune 

elemente noi în înfruntarea din-ăduce însă
tre parteneri, scoțînd în evidență distanța 
care-i separă în diferite probleme și, impli
cit. dificultățile întîmpinate de politica de 
„integrare" care atentează la suveranitatea 
statelor membre. Deși întâlnirea miniștrilor 
agriculturii de săptămîna aceasta a abordat 
diverse aspecte concrete legate de unificare a 
prețului produselor agricole pină la 1 iulie 
1967, totuși lucrările ei au fost dominate c. 
cea mai recentă inițiativă a Comisie: P-: 
comune privitoare la crearea unui ..buget 
comunitar". Fondurile viitorului buget al r - 
ței comune ar proveni din taxei ■ e . . 
care mai sînt percepute în schimburile co
merciale dintre statele membre, prex 
din veniturile realizate de statele a*, a 
de unifioarea prețurilor produselor as 
Dacă acest proiect ar fi adoptat. C 
Pieței comune ar căpăta un rol ser- 
deoarece ar avea împuterniciri să -•,* *

S-U-A. in Vietnam*. Jiu cred 
că Statele Unite au vreo da
torie de îndeplinit, din punct 
ce vedere militar, in Viet
nam*. a spus eL Profesorul 
american a subliniat, de ase
menea, că guvernul de la 
Washington ..sprijină în Viet
namul de sud un guvern ne
popular care nu ar putea exis
ta fără acest sprijin".

• Secretariatul Consiliului 
Mondial al Păcii a dat publi
cității un comunicat în care se 
arată că „avind in vedere si
tuația extrem de serioasă din 
Vietnam, care provoacă îngri
jorare profundă în rîndurile 
opiniei publice mondiale, prof. 
John Bernal, președintele exe
cutiv al Prezidiului Consiliu
lui Mondial al Păcii a convo
cat o ședință specială a Pre
zidiului Consiliului Mondial al 
Păcii. Ședința va avea loc la 
Stockholm în zilele de 24 și 25 
aprilie".

FRANȚA. Aspect din timpul unei demonstrații a muncitorilor 
din întreprinderile de confecții din Lyon, împotriva conce

dierilor

contribuția fiecărui membru la bugetul co
munitar. In consecință, adoptarea bugetului 
national ar înceta în Franța, R.F.G., Italia, 
Belgia, Olanda și Luxemburg să fie un atri
but al Parlamentului din fiecare stat, ci alcă
tuirea bugetului ar deveni dependentă de 
un organiem din afară.

Deși miniștrii agriculturii nu au avut com
petența de a da un răspuns definitiv iniția
tivei Comisiei Pieței comune, (acum singurul 
organ calificat să adopte hotăriri este, po
trivit Tratatului de la Roma. Consiliul mi
niștrilor afacerilor externe), totuși problemele 
legate de bugetul comunitar au fost dezbă- 

, tute tangențial. Miniștrii agriculturii au ma
nifestat o prudență deosebită față de adop
tarea vreunei măsuri menită să indice or.ee 
angajament concret în legătură cu .v.-c 
rea ideii „bugetului comunitar*. Totodată 
însă, așa cum este lesne de sesizat, ir-.tr 
viitorul buget comunitar și prețul mc ii 
produselor agricole există < 
și în consecință vriud-orvr 
interpătrundere între problt

în privcr.ta problemelor a*
de la Bruxelles a examinat cu precădere pla
nul Comisiei Pieței comune în legătură cu 
sistemul de subvenționare a producției agri
cole, hotărând ca acest plan să fie transmis 
spre a-, zare Parlamentului european cu se
diul la Strasbourg.

Ie pariziene au relevat miercuri di- 
i că Franța nu este întru totul de 
xi propunerile Comisiei Pieței comune, 
* aplicarea Ier i-ar leza interesele. 
„LA NATION", organ al partidului 
•mental U.N.R.. scria că „unanimi- 
u care a fost adoptată propunerea de 
imite adunării de la Strasbourg pla- 
rmisiei Hallstein (după numele pre-I (

actual al Comisiei Pieței comune
N . R.

ete

nu trebuie însă să lase îndoială 
citărilor unor participant, în special 

rtei". Iar ziarul „LES ECHOS"

scrie : „Cel mai important cccr 
lor două zile de dezbateri de 
a fost poziția adoptată de Frai 
fanții ei au exprimat cii teze- 
formulă care ar duce la HzsckȘx. 
comunitar din cenitunie reaizzs 
membre din taxele caastie is ; 
dustriale și la ca
mele legate de 
află abia intr-c 
în cursul acari 
Bruxelles că st

T OtOCuiSX. S3

î/î-

Si

utar se 
imd ca 
atit la

discuții pri- 
n txrrice tem- 

igricoue. Dar pregătirea 
este, după cum se știe, 
ă relevăm două exem- 
■zul și zahărul. Repre- 
1 a refuzat să accepte 
țnlni .-.rarului Ja Piața 

i ivi -ii tcrpJind in felul acesta aplicarea 
xeprihMeatohn privitor la orez ale cărui 
csacre iu-a-.-râ stabilite anterior. Explicația 
aceste? atitudini trebuie căutată în faptul că 
Gcxaxasu occidentală a importat din S.U.A., 
in coorfațn avantajoase, în 1964 orez în va- 

. 15.3 milioane de dolari și în con-
. crea acum să-și ia obligația de 

c a orez de la partenerii din Piața 
comună. în special din Italia și Franța. Re
prezentantul francez a prezentat o contra
propuneri menită să determine stabilirea 
pină in luna iunie a unui preț unic la orez 
care să intre în vigoare în 1967. In schimb, 
în politica zahărului alinierile au fost dife
rite, Italia sprijinind punctul de vedere al 
R.F.G., în opoziție cu Franța și Belgia.

Deși orezul și zahărul nu sînt produse de 
care depinde soarta ansamblului Pieței co
mune agricole, totuși pozițiile divergente a- 
doptate constituie un indiciu asupra orien
tării statelor membre.

•rcz

Z. FLOREA

DEJ-Hi — între trzpeie in- 
(fieae și pair săreze au avut 
Joc marți do» codiri in regi- 

de frontieră Kutch, unde 
anbrie părți revendică o su- 
pnfoță de ^voadmativ 16 ki
lometri patrațt Deși atit gu- 
vemnl Indiei, cît și cel al 
Pakisranului au formulat pro
puneri pentru reglementarea 
acestei dispute, nici o parte 
nu le-a acceptat. Agenția Reu
ter relatează că in urma inci
dentelor din 13 aprilie, India a 
formulat a plângere la Consi
liul de Securitate.

CAPE KENNEDY. — Forțele 
aeriene americane au anunțat 
eșuarea unei încercări de a lansa 
o navă cosmică cu ajutorul unei 
rachete de lipul „Polaris' în mai 
multe trepte. Scopul lansării era 
veriiicarea unui nou sistem de ghi
dare în Cosmos. La 73 de secunde 
după lansare, nava a fost distrusă, 
întrucît s-a semnalat o defecțiune 
la cea de-a doua treaptă a rache
tei.

PE SCURT
CONFERINȚĂ ȘTIINȚIFICĂ

CONSACRATĂ VICTORIEI

ASUPRA FASCISMULUI

MOSCOVA 14. Coresponden
tul Ageipres, S. Podină. trans
mite : La 14 apribe la Moscova 
s-a deschis Conferința științifică 
consacrată celei de-a 20-a ani
versări a victoriei asupra Germa
niei fasciste, organizată de Aca
demia de Științe a U.R.S.S . Mi
nisterul Apărării al U.R S.S și 
Institutul de marxism-ien—ism.

La conferință participă invitați 
din : Anglia, Austria, Belgia, Bul
garia, Cehoslovacia, Cuba, Fin
landa, Franța, R. D. Germană, 
R. F. Germană. Grecia. Italia, 
Iugoslaxia, R. P. Mongolă, Nor
vegia. Olanda. Polonia, Rominia 
și S-U-A. Acad. P. N. Pospelov, 
directorul IactiMnim de mar
xism-leninism. a prezentat refera
tul : Rezultatele istorice și în
vățămintele marelui război pen
tru apărarea patriei".

In continuarea lucrărilor con
ferinței au luat cuxintul repre
zentanți ai delegațiilor din țările 
participante. Din partea delega
tei romi ne. Ion Popescu-Puțuri, 
directori Institutului de Istorie 
a partidului de pe lingă C.C. al 
P-ALR- a prezentat referatul : 
^Insurecția armată antifascistă 
din august 1944 și participarea 
Bounmei la înfringerea Germa
niei hitleriste. Importanța lor în 
istoria poporului romîn".

Lucrările conferinței continuă.

R. P. MONGO
LĂ. Noi con
strucții indus
triale în orașul 

Darhan

eși raportul mediatorului O.N.U. a fost primit în mod 
diferit de părțile interesate — Grecia și ciprioții greci 
l-au salutat, iar Turcia și ciprioții turci l-au repins — 
atmosfera pare totuși favorabilă tratativelor. Cel puțin așa 
afirmă agențiile occidentale. Nu este însă pentru prima 
dată cînd la capătul unei etape a tratativelor încheiate 
fără rezultate concrete și vizibile unii observatori să

spună că s-ar fi înregistrat totuși progrese menite să determine 
intrarea intr-o nouă etapă. Și acum se afirmă tot mai des că problema 
cipriotă a intrat într-o nouă fază. Prin aceasta trebuie să se înțe
leagă insă mai de grabă eșecul încercărilor de pînă acum întreprinse 
prin intermediul mediatorului O.N.U. Afirmațiile despre „noua fază" 
mai trebuie apreciate și în sensul unor viitoare eforturi despuse de 
diplomația unor state occidentale pentru ca soluționarea problemei 
cipriote să fie îndepărtată de direcția obținerii unei independențe 
reale a statului cipriot

Pozițiile afirmate sau atribuite unor state occidentale implicate 
in evoluția problemei cipriote, sau care se interesează îndeaproape 
de ea, indică o preocupare susținută pentru abandonarea principiilor 
pe baza cărora s-au dus discuțiile din ultima vreme și reînceperea 
lor în condiții care să țină seama de interesele N.A.T.O.

Observatorii occidentali afirmă că cercurile conducătoare ameri
cane sugerează soluții în direcția unirii Ciprului la Grecia pentru ca 
in acest fel să nu fie afectată poziția bazelor militare de care s-ar 
putea folosi blocul nord-atlantic. Diferite personalități politice con
testă existența formală a unui plan american. Cu toate acestea, zia
rele turcești comentează atitudinea Washingtonului într-un mod care 
iasă să se înțeleagă că un asemenea plan există, chiar dacă el nu are 
un caracter oficiaL Potrivit indicațiilor existente, Statele Unite și 
An^ia împărtășesc aproximativ același punct de vedere. Faptul a 
ieșit in evidență și cu prilejul ultimei reuniuni C.E.N.T.O. Comen- 
tindu-k ziarul „YENI GAZETTE" își titra astfel unul din ultimele

s; .S.U.A. -i Anglia incearcă să exercite presiuni asupra
Turciei in favoarea raportului lui Calo Piaza, mediatorul O.N.U. în 
Cipru*. A*:; afirma: „Atitudinea adoptată în legătură cu problema 
țipi iotă de către miniștrii afacerilor externe ai Angliei și S.U.A. in 
cursul reuniunii C.E.N.T.O. de la Teheran a provocat o mare decepție 
la Ankara— Această atitudine întărește convingerea conducătorilor 
turci că Galo Piaza nu și-a elaborat raportul pînă ce nu a informat 
in prealabil Anglia și S.U.A. și nu a obținut aprobarea celor două 
state. Observatorii din Ankara afirmă că poziția Angliei și S.U.A. au 
plasat Turcia într-o situație foarte dificilă în legătură cu problema 
cipriotă".

Afirmarea dezacordului cu poziția adoptată de principalele puteri 
occidentale este însoțită de partea turcă prin reafirmarea subiectelor 
care ar putea fi discutate în cadrul eventualelor negocieri. Potrivit 
agenției „ANATOLLA", observatorii politici din capitala Turciei apre
ciază că dacă între cele două comunități cipriote vor fi angajate 
discuții, acestea trebuie să se refere exclusiv la reinstaurarea vieții 
normale pe insulă, excluzîndu-se complet problema reglementării 
finale.

întrucît presa turcă vorbește despre posibilitatea anulării reuniunii 
C.E.N.T.O. care ar trebui să aibă loc la Ankara, în cursul anului 
viitor, în cazul în care puterile occidentale se vor menține pe aceleași 
poziții, reiese că Turcia nu este de acord cu soluția întrevăzută de 
S.U.A. Mai adăugăm și avertismentul că Ankara și-ar putea reconsi
dera atitudinea față de bazele americane din Turcia, precum și față 
de participarea sa la N.A.T.O.

Ultimele informații par să indice că și guvernul cipriot ar fi adoptat 
o atitudine asemănătoare. Ziare cipriote afirmă că președintele Ma
karios ar fi dat „mină liberă" guvernului grec să găsească o soluție 
problemei cipriote cu condiția ca orice concesie care ar fi făcută în 
schimbul posibilității de a se realiza unirea cu Grecia să nu pro
voace prejudicii Ciprului și poporului cipriot. Pînă de curînd, guver
nul cipriot se menținea pe poziția că nici o reglementare nu ar fi 
posibilă fără ducerea unor negocieri între reprezentanții celor două 
comunități. Chiar dacă nu a fost complet abandonată această poziție, 
și dacă informațiile cu privire la mandatul pe care președintele 
Makarios l-ar fi dat guvernului grec sînt reale, faptul poate duce la 
concluzia că eforturile viitoare pe plan diplomatic vor fi întreprinse 
exclusiv de Grecia sub semnul cererii ca reglementarea problemei să 
se facă pe baza Enosisului.

Insistența diplomației occidentale pentru o reglementare a proble
mei cipriote în conformitate cu interesele N.A.T.O. a determinat, 
după cum am văzut, reacții negative în unele gazete turcești. în 
Grecia, de asemenea, cercuri politice atrag atenția asupra consecin
țelor posibile dacă un asemenea plan ar fi tradus în viață. Pe deplin 
justificată apare atitudinea adoptată de partidul E.D.A. care a arătat 
din nou să singura soluție justă constă în încetarea amestecului 
exterior și lăsarea pe seama poporului cipriot a sarcinii de a-și hotărî 
viitorul.

EUGEN PHOEBUS

Intervenția delegatului romîn

in Consiliul O.N.U. pentru comerț

și dezvoltare
La New York continuă lu

crările Consiliului O.N.U. pen
tru Comerț și dezvoltare la 
care participă 54 de state 
membre. în cursul dezbateri
lor a luat cuvîntul ambasado
rul Mihail Hașeganu, șeful de
legației romîne. El și-a expri
mat speranța că în cadrul a- 
cestui organism vor continua 
lucrările începute la Conferin
ța Națiunilor Unite pentru co
merț și dezvoltare, în vederea 
găsirii celor mai potrivite căi 
și metode pentru realizarea 
treptată și în mod eficace a 
obiectivelor primordiale în do
meniul comerțului internațio
nal.

Acest lucru este cu atît mai 
necesar dacă se are în vedere 
decalajul existent între nive
lurile de dezvoltare ale țări
lor industrializate și cele ale 
țărilor în curs de dezvoltare.

Pentru acest motiv un efort 
comun al tuturor țărilor mem
bre în cadrul unui program 
de acțiune, în domeniul co
merțului internațional, este 
fără îndoială o cerință dintre 
cele mai actuale.

în continuare, reprezentan
tul romîn a arătat că Rominia 
își dezvoltă relațiile sale eco
nomice și extinde schimburile 
sale comerciale cu toate ță
rile lumii, indiferent de siste
mul lor social și economic, pe 
baza principiilor respectării 
independenței și suveranității, 
egalității în drepturi, respec
tului reciproc și neamestecului 
în treburile interne. Interesul 
pe care-1 acordă România co
merțului internațional, stabili
rii și dezvoltării de relații eco
nomice și comerciale cu toate 
țările este demonstrat, printre 
altele, și de faptul că în pre
zent numărul țărilor cu care 
Romînia întreține relații eco
nomice a crescut la peste 100.

Romînia plivește cu atenție 
deosebită lărgirea relațiilor 
economice și comerciale cu ță
rile în curs de dezvoltare.

în încheiere, M. Hașeganu a 
subliniat că delegația R. P. 
Romîne va sprijini eforturile 
constructive îndreptate spre 
soluționarea problemelor com
plexe de pe ordinea de zi ă 
actualei sesiuni.
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