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Decernarea premiilor
Uniunii Scriitorilor

acoperă 
drumu-

pe toți tinerii mecamza- 
să folosească deplin

cinleia
tineretului

Vineri 8 februarie 1963

petroliștilor
• Ca urmare a perfecționării proceselor tehno

logice, a reducerii consumurilor de materii prime 
ți materiale, a sporirii productivității muncii, pe
troliștii din sectorul de extracție și prelucrare a 
țițeiului au obținut în perioada 1955—1962, prin re
ducerea prețului de cost, economii peste plan, a 
căror valoare depășește suma de 434 milioane lei.

• în primii trei ani ai planului șesenal, între
prinderile de foraj au primit mai mult de 130 de 
instalații moderne de foraj, 1 070 
cum și numeroase alte utilaje.

de turbine, pre-

• Forajul cu turbina, metodă 
superioritatea, se aplică’ în toate 
Here ale țării. Anul trecut, de exemplu, sondorii au 
săpat cu turbina aproape jumătate din volumul 
lucrărilor de foraj.

care și-a dovedit 
regiunile petro-

IA PREGĂTIREA

„Totdeauna bibliotecara 1mi a- 

trage atenjia să iau mai pufine 

cărfi deodată. Dar mi-e greu 

să plec numai cu una. Cît e 

raftul de mare, fiecare carte mă 

ademenește". (Alexandru I. Po

pescu, colectivist din G.A.C.

Dridu, regiunea București.

Foto : I. CUCU

• Anul trecut, în industria de extracție și prelu
crare a țițeiului au fost aplicate un număr de 1 570 
de inovații, care au adus întreprinderilor economii 
post-calculate în valoare de 30 milioane lei. Numă
rul inovatorilor se ridică la aproape 2 800.

• Din anul 1950 și pînă acum au fost pregătiți, în 
diverse școli, aproape 13 000 de muncitori petroliști, 
un mare număr de petroliști s-au specializat în di
verse meserii sau și-au ridicat calificarea. în ace-, 
eași perioadă au fost pregătiți peste 3 500 de mai
ștri și tehnicieni și s-au primit în industria petro
lieră mai mult de 2 050 de ingineri.

• între anii 1950-1962 cîștigul mediu al muncito
rilor petroliști a crescut de 1,4 ori.

ăpada 
cîmpul și 
rile, dar treburile 
gospodărești ne o. ne gin_ 

încă de pe 
primă- 

din plin a-

bligă să 
dim 
acum la 

vară, să folosim 
ceastă perioadă de pregătire 
pentru muncile care se apro
pie. Urmărind calendarul lu
crărilor din agricultură, vom 
desprinde cîteva obiective care 
trebuie să ne rețină în mod 
deosebit atenția în aceste zile.

In primul rînd, trebuie să 
urgentăm reparațiile și revizi
ile întregului parc de mașini 
agricole și tractoare care vor 
fi folosite în campania agri
colă de primăvară, pentru ca 
încă din primele zile bune de 
lucru să le putem folosi cu în
treaga lor capacitate.

In timpul acesta, conductorii 
de atelaje din G.A.C. și G.A.S., 
rutieriștii să intensifice acțiu
nea de traKsportare și împrăș- 
tiere pe cîmp a îngrășăminte
lor chimice și naturale (bine 
putrezite), acestea din urmă 
folosindu-se în special pe te
renurile care vor necesita să 
fie arate sau discuite în pri
măvară.

Un însemnat volum de lu
crări se fac acum în sectorul 
hortiviticol. Legumicultorii 
au de .amenajat importante su. 
prafețe de răsadnițe și sere. 
Trebuie să se continue însă- 
mînțatul legumelor și repica- 
tul pentru culturile forțate și 
pentru cele de cîmp.

In podgorij se impune in
tensificarea lucrărilor de des
fundare a terenurilor pe care 
se va planta vița de vie, orga
nizarea campaniei de altoit și 
forțarea viței.

Paralel cu toate acestea, tre
buie să continue desfășurarea, 
conform programului, a învă- 
țămîntului 
trei ani.

Unitățile 
îndrumate 
ganizațiile 
stabilit în 
ducție măsuri 
toare pentru înfăptuirea tu
turor acestor obiective. O 
importantă contribuție la 
realizarea lor au adus-o și tre-

bule să o aducă în continuare 
organizațiile U.T.M. din G.A.S., 
S.M.T. și G.A.C.

Să începem cu parcul de 
mașini și tractoare (mult mai 
dezvoltat față de aceeași peri
oadă a anului trecut), cu care 
statul nostru democrat-popular 
a înzestrat agricultura socia
listă. în halele uzinelor de re
parații, în atelierele S.M.T. și 
G.A.S., se revizuiesc și se re
pară acum tractoarele și toate 
mașinile agricole care vor fi 
folosite în campania de pri
măvară. în unitățile unde pre
gătirile s-au făcut încă din 
toamnă (reorganizarea spațiu
lui tehnologic, procurarea 
pieselor de schimb, organiza
rea muncii pe posturi spe
cializate) s-au obținut rezul
tate bune. Șapte stațiuni de 
mașini și tractoare (Ceacova, 
Curtici, Variaș, „23 August”, 
Făgăraș, Făurei și Ciorani) au 
terminat reparațiile. Avansate 
sînt S.M.T. din regiunile Plo
iești, Hunedoara, Brașov, Ar
geș. Față de timpul înaintat 
(mai sînt puține zile pînă 

con- 
parc 
ne-

la 20 februarie, cînd 
form planului, întregul 
de mașini și tractoare 
cesare în primăvară trebuie 
să fie gata de lucru), sînt mult 
rămase în urmă S.M.T. din re
giunile Oltenia, Iași, Bacău. 
Pentru a contribui la îmbună
tățirea situației existente, or
ganizațiile U.T.M. din aceste 
unități au datoria să-i antre-

neze 
tori 
timpul de lucru, să contribuie 
mai mult la acțiunea de recon- 
diționare a pieselor de schimb 
și de utilizare rațională a spa
țiului tehnologic. Organizațiile 
U.T.M. din S.M.T. care au ter
minat reparațiile, să ajute Ia 
îndeplinirea măsurilor luate 
pentru ajutorarea stațiunilor 
rămase în urmă.

Transportul și împrăștiatul 
îngrășămintelor pe cîmp este 
o acțiune care a devenit tradi
țională pentru tineret. Ea tre
buie desfășurată acum cu toată 
intensitatea, avîndu-se în ve
dere în primul rînd terenurile 
care se vor cultiva în primă
vară cu porumb. Rezultate mai 
bune s-au obținut în această 
acțiune în unitățile agricole 
socialiste din regiunile Cluj, 
Brașov, Iași, Maramureș. Can
tități mici de îngrășăminte au 
fost transportate însă în regiu
nile Argeș, Oltenia, Dobrogea 
și Ploiești. In toată țara și în
deosebi în regiunile amintite 
este bine ca organizațiile 
U.T.M. din G.A.S. și G.A.C. să 
organizeze acțiuni speciale in 
această direcție. Ia care, ală
turi de rutieriști și conducto
rii de atelaje, să participe cît 
mai mulți tineri din unitățile 
agricole socialiste respective.

„Scânteia tineretului"
(Continuare în pag. a IV-a)

agrozootehnic de

agricole socialiste, 
de organele și or- 
de partid, și-au 
planurile de pro- 

corespunză-

• In primii trei ani ai planului șesendl s-au chel
tuit pentru protecția muncii petroliștilor peste 66 
milioane lei. O bună parte din aceste fonduri au 
fost cheltuite pentru echipament de protecție și de 
lucru și. alimentație specială.

Comitetul de conducere^ al 
Uniunii Scriitorilor a hotărît 
recent, pe baza propunerilor 
prezentate de secțiile de crea
ție, decernarea premiilor Uni
unii scriitorilor pe anul 1962. 

Premiile au fost decernate 
următorilor scriitori: PROZĂ: 
Vasile Rebreanu pentru volu
mele „Casa” și „Dimineață de 
toamnă” ; POEZIE : Ion Ho
rea pentru volumele „Coloană 
în amiază” și „Flori de pă
pădie”; DRAMATURGIE : 
Gheorghe Vlad pentru piesa 
„Îndrăzneala” ; CRITICA ȘI 
ISTORIE LITERARĂ: Ka- 
kassy Endre pentru volumul 
„Viața și poezia lui Eminescu” 
în limba maghiară ; REPOR
TAJ ȘI PUBLICISTICĂ : Pe
tru Vintilă pentru volumele 
„Șoseaua milionarilor” și „Do
brogea în marș” ; TRADUCE
RI : Emil Giurgiuca pentru 
traducerile din volumul „Cît 
cuprind cu ochii” de Meliusz 
Joszef; LITERATURĂ PEN
TRU COPII ȘI TINERET : Al. 
Popovici pentru piesa „Băia
tul din banca a doua".

(Agerpres)

1

• în centrele unde-și desfășoară activitatea pe
troliștii, funcționează aproape 50 de cluburi și săli 
de spectacole, cuprinzînd mai mult de 10 000 de 
locuri, 60 de stații de radioamplificare, zeci de ci
nematografe, stadioane sportive. Pentru copiii petro
liștilor s-au construit numeroase școli.

(Agerpres)

V aloarea
proiectului de diplomă
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Spre mai mult și mai I 
bine
— In dezbaterea a-1 
dunării generale des- ■ 
chise a organizației ■ 
U.T.M. din G.A.C. I 
Corbeanca, regiunea > 
București — contri-1 
buția tinerilor Ia 
îndeplinirea planului I 
de producție pe a-" 
nul 1963
Aproape de viață I
— Despre activitatea I 
cercului literar al ii-" 
lialei din Cluj a U-| 
niunii Scriitorilor I
Cîntecele de masă 
închinate satului so
cialist

Lectura este una din pasiunile tinerilor din comuna Gliqanu, raionul Cosfești. O cifră edificatoare : 
,1 300 este numărul cititorilor în anul 1962.

Foto ; N. STELORIAN

ccent, Ia Institutul 
de mine din Petro
șeni a început se
siunea de examene 
de stat. La cele 
două facultăți se 

—frezintă un număr
de 116 absolvenți pentru susți
nerea proiectelor de diplomă. 
Nivelul lucrărilor pe care le 
susțin relevă faptul că viitorii 
ingineri mineri s-au pregătit te
meinic pentru ultimul lor exa
men din viața de student- și, 
totodată, că au lost ajutați să 
realizeze proiectele de diplomă 
cu valoare științifică și prac
tică.

Aș vrea să vorbesc aici 
despre cîteva din preocupările 
noastre pentru a-i ajuta pe ac
tualii absolvenți să se prezinte 
bine pregătiți la examenul de 
stat.

între institut și întreprinde
rile miniere s-au statornicit

trainice legături de colaborare 
și în ceea ce privește sprijini
rea viitorilor absolvenți în re
alizarea lucrărilor de diplomă. 
In fiecare an, institutul cere în
treprinderilor propuneri pentru 
temele de proiect, teme care să 
reflecte probleme de actualitate 
în a căror rezolvare sînt inle-

tășoară pentru documentare și 
experimentare în vederea rea
lizării lucrării de diplomă, se 
desfășoară la acele întreprin
deri care au propus tema lucră
rii. Studenții își fac documen
tarea pentru lucrare sub îndru
marea specialiștilor din între
prindere, mulți dintre ei foști

Cîteva constatări pe marginea examenului de stat 
ai absolvenților Institutului de mine din Petroșeni

resate întreprinderile respecti
ve. Ne-au trimis asemenea 
propuneri Combinatul carboni
fer „Valea Jiului", Trustul mi
nier „Muntenia", Trustul minier 
„Baia Mare", întreprinderea 
minieră „Vatra Dornei" și alte 
întreprinderi miniere din țară. 
Practica de aproape 17 săptă- 
mîni, pe care studenții o des-

studenfi ai institutului. între
prinderile le pun la dispoziție 
materiale de experiment, le 
creează posibilitatea să facă 
încercări și să-și verifice rezul
tatele obținute. Colaborarea 
merge și mai departe: inginerii 
întreprinderilor respective sînt 
invitați să participe la sus
ținerea lucrărilor de diplomă.

II

Fiecărui tinăr

Fier vechi — 
riilor patriei ! 
Din poșta de ieri 
Sport

B

Studenții au cunoscut temele 
lucrărilor cu aproape un an 
înaintea absolvirii. Alegîndu-și 
din timp tema, în funcție de do
meniul în care dorește să se 
specializeze, studentul a avut 
posibilitatea să studieze biblio
grafia necesară.

O altă categorie de proiecte 
de diplomă o formează acelea 
care au la baza lor o temă de 
cercetare științifică, studiată 
încă din. cursul anilor II1-1V ța 
cercul științific. în aceste ca
zuri, proiectul este însoțit de 
rezultatele experimentale obți
nute în laborator sau chiar de 
prototipuri de noi aparataje. 
Cum și temele de cercetare 
științifică au fost formulate po
trivit sugestiilor întreprinderi
lor, legătura temei cu necesită
țile efective ale producției este 
indiscutabilă.

Analizînd temele proiectelor 
prezentate la Facultatea de 
mine se poate constata o spo
rire a preocupării pentru pro
bleme de actualitate imediată, 
privind deschiderea, pregătirea 
și exploatarea zăcămintelor de 
minereuri. De asemenea, au

■Conferențiar univ. inginer 
STOICA EMIL 

decanul Facultății 
electromecanică minieră 

Petroșeni

(Continuare în pag. a IV-a)

Tinerilor ostași care au depus jurămîntul militar 

de Victor Tulbure

1

un nou

Cu glas solemn, cu ochii 
la steagul tricolor, 

Pe-al cărui fald e stema 
de raze-ncununată, 

Jur patriei, cinstire — 
și-ntregului popor, 

Credință neclintită 
și dragoste curată I 

Și pentru libertatea 
acestor zile, jur 1 

Și pentru fericirea 
de a trăi-n lumină! 

Jur pentru brazi și spice '. 
Jur pentr-acest azur, 

Sub care viața noastră 
de bucurii e plină! 

Jur pentru tihna dulce 
ajsemnului de prunc ! 

Jur pentru-acel ce pașii 
ne-ndrumă înainteI 

Jur pentru-acei ce-n munte 
lungi galerii străpung, 

Sau știu să țeasă pînză, 
sau plămădeso cuvinte !

Tu, țară socialistă,
o armă-n mîini mi-ai dat! 

Tu, clasă muncitoare,
în piept mi-ai pus căldură ! 

Cu glas solemn, cu brațul
pe armă încleștat, 

Jur dragoste-vieții!
Jur dușmanilor-ură ! 

Ca să foșnească-n zare 
al grîielor talaz, 

Pădurea de furnale 
ca să se-nalțc-n zare. 

Eu jur : să n-am odihnă, 
să stau cu brațul treaz 

De strajă, cu credință, 
puterii populare ! 

Sînt fiul tău —, țară 
a celor ce muncesc I 

Mai minunate nu știu, 
în nici un grai, cuvinte, 

Decît acelea spuse 
cu glasul ostășeso t 

Jur patriei credință 
și dragoste fierbinte !

Cursuri pentru 
cadrele colectiviste
La gospodăriile agricole co

lective din comunele Turbu
rea, Buicești, Negoești, Țandă
ra, Făurești și altele din re
giunea Oltenia s-au deschis re
cent cursuri de scurtă durată 
pentru brigadierii și șefii de 
echipă. Cadre didactice ajută 
pe cursanți să-și însușească 
noi cunoștințe privind normele 
de lucru și evaluarea lor în 
zile muncă. Asemenea cursuri 
se organizează și în numeroase 
alte unități agricole socialiste 
din regiune.

cunoștințe profesionale bogate
acțiunile inițiate de comitetul 
U.T.M. s-au format colective 
care au studiat în fiecare 
sector necesitățile și posibili
tățile de organizare a acestor 
cursuri.

Ca o concluzie generală ce 
s-a desprins în urma acestor 
studii a fost aceea că utilajele 
nu sînt întotdeauna folosite 
la capacitatea maximă și pen
tru că nu sînt încă bine cunos
cute. De aceea tematicele 
cuprind mai multe lecții pri
vind cunoașterea utilajelor 
moderne. Am să dau cîteva 
exemple. La cursul de ridicare 
a calificării de la secția celu
loză (atelierele fierbere, spăla
re, sortare) se predau lecții des
pre tehnologia și utilajele ne
cesare în procesul de fierbere 
a celulozei-sulfat: „Deservirea 
utilajelor și fixarea parame
trilor de regim”, „Utilajele de 
sortare a celulozei și deservi
rea lor“ etc. Ele constituie un 
ajutor în sporirea productivi
tății muncii și mai cu seamă 
în îmbunătățirea calității. 
La secția de tratare chimi
că a apei se predau lecții des-

pre „Aparate de măsură și 
control’'.

Cursurile, organizate pe gra
de de calificare și specific de 
meserii au început activitatea 
în a doua jumătate a lunii de
cembrie 1962. Pentru ca noțiu
nile să fie mai ușor asimilate, 
lecțiile sînt însoțite de demon
strații practice. Comitetul 
U.T.M., comitetele organiza
țiilor de bază U.T.M. urmă
resc frecvența tinerilor, felul 
cum se pregătesc aceștia. De 
altfel, în cursul acestei luni 
în adunările generale din mai 
multe organizații de bază se 
va discuta despre participarea 
tinerilor la învățămîntul pro
fesional.

Mobilizarea tinerilor la 
cursuri este o problemă de 
care ne ocupăm în mod per
manent. Dar nu la atît se re
zumă contribuția noastră la 
ridicarea calificării tinerilor.

Ne-am gîndit să organizăm 
concursuri „Cine știe, cîștigă”. 
în această lună concursurile 
vor avea ca teme „Executarea 
mobilei tip „Paltină" (la fabri
ca de mobilă) și „Să ne cu

noaștem bine mașinile și. uti
lajele”,(la combinatul de celu
loză și hîrtie). Pe lingă aceste 
concursuri acordăm o deose- 

. bită atenție studierii cărții 
tehnice-de către un număr cît 
mai mare de tineri. Bibliote
cile sînt bine aprovizionate. 
Periodic, cu ajutorul ingineri
lor și tehnicienilor, tinerii 
muncitori iau cunoștință de 
cele mai recente lucrări . de 
specialitate apărute, se orga
nizează discuții asupra studiu
lui făcut. De curînd, ingi
nerul Ion Susca, membru în 
comitetul U.T.M., a prezentat 
tinerilor de la secția finisaj 
mobilă „îndrumătorul munci
torului de la finisarea mobi
lei”. Această carte a fost apoi 
studiată de peste 30 de tineri 
iar pe marginea ei s-au orga
nizat discuții.

Aceste măsuri reprezintă, 
cum să spun, începutul. în 
planul nostru de muncă s-au 
prevăzut și alte acțiuni (ele 
sînt stabilite în colaborare cu 
conducerea administrativă și 
comitetul sindicatului). De 
pildă, periodic vom. organiza

consfătuiri pe meserii. O ase
menea consfătuire o pregătim 
cu tinerii de la Fabrica de 
plăci fibro-lemnoase cu tema : 
„Calitatea produselor noastre 
poate fi - îmbunătățită". La a_ 
ceastă consfătuire vom invita 
un tovarăș inginer care să vor
bească tinerilor despre noută
țile în tehnică. Pe această li
nie, a ridicării calificării tine
rilor, se înscriu și schimburile 
de experiență ce vor fi organi
zate, mobilizarea tinerilor la 
consultațiile organizate la ca
binetele tehnice, la conferin
țele care se predau.

Dezvoltînd experiența do- 
bîndită pînă acum, vom reuși 
ca fiecare tînăr să-și perfec
ționeze cunoștințele profesio
nale, să contribuie mai din 
plin la rezolvarea cu succes a 
sarcinilor care stau în fața 
complexului nostru.

CONCURS
; a Complexul de 
I industrializare a 

lemnului-Suceava 
se pune un accent 
deosebit pe ridi- 
carea * calificării 
profesionale a ti

nerilor, cunosoîndu-se că în
tre aceasta și îndeplinirea sar
cinilor de pian este o legătură 
strînsă.

Ce măsuri s-au luat deci în 
acest sens ? O atenție deose
bită s-a acordat repartizării 
muncitorilor în echipe și linii 
tehnologice. S-a mers pe prin
cipiul ca alături de muncitorii 
cu experiență îndelungată să 
lucreze și cîțiva tineri pentru 
a-și ridica pregătirea profesio
nală. Este o măsură care a dat 
bune rezultate. Au fost, de a- 
semenea, organizate 68 cursuri 
de ridicare a calificării profe
sionale în care sînt cuprinși 
peste 1 600 muncitori (aproape 
1 000 tineri).

Comitetul U.T.M. a explicat 
tinerilor, în discuțiile cu ace
știa, în adunările generale 
U.T.M., necesitatea ca ei să-și 
ridice calificarea. Paralel cu

* ■_ ■ ■ 
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secretar al comitetului V.T.M. 
Complexul de industrializare 

a lemnului-Suceava
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voluniari
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Spre mai mult
Și mai bine

oți cej 250 de ute- 
miști și tineri co
lectiviști din co
muna Corbeanca, 
regiunea Bucu
rești, au fost pre- 
zenți la adunarea

generală deschisă a organi
zației de bază U.T.M., convo
cată cu scopul de a stabili cu 
ce va contribui tineretul la 
îndeplinirea planului de pro
ducție al gospodăriei colecti
ve pe acest an. La adunare, 
au fost invitați să ia parte : 
brigadieri și șefi de echipă 
din gospodărie, fruntași în 
producție și toți membrii bri
găzii de tractoare de la S.M.T. 
Cocioc, care deservește gospo
dăria. Adunarea s-a desfășu
rat, ca de obicei, operativ, 
practic.

Mai întii, a vorbit tovarășul 
Ion Petre, președintele gospo
dăriei. El a arătat tinerilor 
care au fost succesele ''anului 
trecut și care sînt obiectivele 
principale pe anul 1963 stabi
lite de recenta adunare gene
rală a colectiviștilor.

In 1963, producția medie de 
grîu va trebui să ajungă la 
1 700 kg, la porumb boabe 
peste 2 100 kg, iar la sfeclă de 
zahăr 25 000 kg la hectar. Gră
dina de legume se va mări cu 
încă 6 hectare, suprafața iri
gată va crește cu aproximativ 
60 de hectare. Numărul tauri
nelor va ajunge la 355 din 
care 172 vaci cu lapte. S-au 
stabilit 2 500 litri lapte pe cap 
de vacă furajată, 50 litri de 
lapte pe cap de oaie, creșterea 
a 8 000 de păsări, livrarea că
tre stat a peste 100 de porci 
grași și altele. Gospodăria va 
construi un grajd pențru 100 
capete vită mare, un castel și 
instalații de apă, va termina 
maternitatea pentru scroafe. 
Veniturile planificate pentru 
acest an sînt de 2 744 000 lei, 
iar fondul de bază va crește 
cu aproape o jumătate de mi
lion lei.

Si vorbitorul a arătat care 
sînt sectoarele în care se sim
te mai multă nevoie de con
tribuția tineretului și pe ce 
căi pot Ti realizate obiectivele 
planificate.

După cuvîntul președintelui 
s-a dat citire proiectului de 
măsuri întocmit din vreme de 
comitetul U.T.M. pe gospodă
rie sub îndrumarea organiza
ției de partid și cu sprijinul 
consiliului de conducere, al 
brigadierilor și al unor șefi de 
echipă.

Și iată-i acum pe tineri spu- 
nîndu-și cuvîntul în adunare.

— E bine că membrii comi
tetului U.T.M. s-au ginclit ca 
în perioadele de vîrf să reco
mande tineri dintre cei mai 
buni să lucreze pe agregate —

a spus Veronel Ghiță. Asta nu 
înseamnă că numai aceștia o 
să facă , totul. Fiecare, dacă va 
fi nevoie, trebuie să punem 
umărul. Dar nu așa cum fac 
Ștefan Tuță sau Mirică Ma
nea. Păi, ăștia îi știți cum 
sînt: aleargă după zile-muncă 
și treabă puțină. Dar nu așa 
cresc veniturile gospodăriei și 
ale noastre, ci lucrînd mult și 
cu suflet. Trebuie să avem 
maj multă grijă față de cei ce 
mai fac încă lucru de mîntuia- 
lă, să-i ajutăm să fie discipli
nați, să-și înțeleagă îndatori
rile de utemiști.

— Tovarășul.președinte spu
nea că o să mai irigăm 60 de 
hectare — și-a început cuvîn
tul Stancu Pascu. Să facem un 
calcul. După cîte știu eu, dacă 
se irigă porumbul se obține pe 
puțin un spor de producție de 
3 000—4 006 de kilograme 
hectar. Este 
giner ?

— Da ! în
— răspunde 
poate și mai mult.

— Așa că vedeți, ce impor
tant e să fim prezenți și la lu-

la
așa, tovarășe in-

condițiile noastre 
inginerul — se

murat pe tinerii din sectorul 
zootehnic. Din contră, cei care 
au luat cuvîntul au arătat că 
se poate face și mai mult cu 
condiția ca organizația U.T.M. 
să se ocupe mai intens în vii
tor de ridicarea calificării lor. 
Experiența bună a fruntașilor 
să fie cunoscută și pusă în 
practică de toți îngrijitorii.

— Eu m-aș putea considera 
mulțumit că am obținut anul 
trecut cîte 2 800 litri de lapte 
de la fiecare vacă furajată — 
a spus utemistul Mihai Ne
grea. Dar n-ar fi bine. Și eu 
am învățat meseria asta de la 
alții. Nu ne oprește nimeni 
să-i ajutăm pe toți să realize
ze producții mari. Media pe 
gospodărie a fost anul trecut 
de 2 400 litri de lapte. Eu și 
alții am obținut cîte 2 800 de 
litri de la aceeași rasă de vaci- 
Producții asemănătoare pot să 
realizeze toți îngrijitorii de 
animale. Eu mă angajez să 
obțin de la lotul meu 3 000 li
tri de lapte pe cap de vacă 
furajată. Și am să mă ocup 
de doi dintre cei 13 tineri pe 
care, așa cum s-a prevăzut în

Tinerii sini stenii, preocupafi de

Adunarea generală deschisă a organizației de bază U.T.M. de la Corbeanca. regiunea București, dez
bate sarcinile ce revin tinerilor pentru îndeplinirea planului de producție al gospodăriei pe acest an.

o mult ? Să ascultăm pro-
Foto : N. STELORIAN

singură idee : „Ce am putea face mai 
punerile fiecăruia”.

Cîntecele de masă

închinate satului

socialist

în dezbaterea adunării generale deschise a 
organizației U. T. M. din G. A. C. Corbeanca, 

regiunea București—contribuția tinerilor la 
îndeplinirea pianului de producție 

pe anul 1963

urările de irigare a celor 6'0 de 
hectare planificate pentru a- 
cest an. Eu am să fiu mereu 
prezent la toate lucrările care 
se vor face pentru irigații.

Gospodăria are de transpor
tat în acest an 6 900 de tone 
de gunoi de grajd, din care 
1 900 de tone la grădina de 
legume. în planul de măsuri 
s-a prevăzut că tinerii 
participa la transportul pe 
cîmp a întregii cantități, 
care prin muncă patriotică 500 
de tone. Conductorii de ate
laje. înscriși la cuvînț au fost 
de altă părere.

— E prea puțin 500 de tone, 
6pune Nicu Dumitru. Sîntem 
25 de tineri conductori de ate
laje, iar la această treabă tre
buie să vină toți- Așa că pu
tem mai mult-

Propunerea lui Dumitru a 
fost susținută și de alții, iar 
angajamentul a fost stabilit la 
900 tone, din care 200 tone 
pînă la 1 aprilie. Tot așa s-a- 
stabilit și angajamentul cu 
privire la redarea în circuitul 
agricol a celor 6 hectare de 
teren ocupate acum 
rișuri și vii trhride.

Aprecierile bune 
făcut in adunare nu

vor

din

cu lăslă-

care s-au 
i-au înfu-

planul de măsuri, îi va reco
manda organizația U.T.M. să 
lucreze în sectorul nostru.

— Producțiile mari se reali
zează însă cu hrană bună și 
multă, a spus tînărul Dumitru 
M. Dumitru, brigadierul zoo
tehnic. Noi ne angajăm să 
participăm la însilozarea po
rumbului și la asigurarea ce
lorlalte nutrețuri. în pius, 
vom transporta acum pe cîmp, 
pe cele 35 de hectare de lu- 
cernieră, întreaga cantitate de 
must de grajd colectat in bazi
ne. După oît ne-a spus tovară
șul inginer, producția de masă 
verde va crește astfel cu vreo 
2 000 kilograme la hectar.

Cei ce au luat cuvîntul s-au 
referit și la contribuția pe 
care o vor aduce ia realizarea 
construcțiilor planificate. Pro
punerile făcute s-au concreti
zat in planul de măsuri astfel: 
vor fi recomandați încă șase 
tineri care să lucreze în echi
pa de construcții; tinerii vor 
contribui la procurarea mate
rialelor din resurse locale 
vor transporta 200 de tone 
nisip și balast, din care 100 
tone prin muncă patriotică.

Unii dintre participant au 
venit la adunare cu ziarul în

mină. îl avea la el și briga
dierul legumicol Iordan Slaf- 
ciu. Citise puțin mai înainte 
recentele hotărîri ale Consi
liului de Miniștri cu privire la 
noi măsuri pentru dezvoltarea 
sectorului legumicol-

— Iată, tovarăși, a început 
el, statul ne vine în ajutor cu 
noi mijloace prin care să rea
lizăm producții mai mari și, 
deci, venituri bănești mari.

Brigadierul a citit în fața a- 
dunării cîteva paragrafe din 
hotărîre. Cum gospodăria co
lectivă din Corbeanca se află 
în apropierea Capitalei, lingă 
o importantă arteră de circu
lație și are o experiență bună 
în legumicultura, se înțelege 
că noua hotărîre a stîrnit un 
viu interes printre participan
ts la adunare.

— în sectorul 
ză mulți tineri 
v-ați propus să
dați în acest an încă 15 băieți 
și fete care să muncească aici, 
— a spus inginerul Ion Lepă- 
datu. Propunerile pe care 
le-ați făcut sînt bune. Avem 
acum nevoie să ne ajutați la 
amenajarea paturilor calde, 
transportînd urgent cele 1 900 
tone de gunoi de grajd. Apoi 
să contribuiți la acțiunile pe 
care le întreprindem pentru 
ocrotirea răsadurilor de roșii 
și varză care au și răsărit.

în planul de măsuri s-a sta
bilit că tinerii vor transporta 
la grădina de legume întreaga 
canitate de gunoi de grajd 
planificată, din care 200 tone 
prin muncă paț'iotică.

acesta lucrea- 
și e bine că 

mai recoman-

Și 
de 
de

Din partea mecanizatorilor 
invitați la adunare au vorbit 
Dumitru Marin, Ion Tănase și 
Ion Matei.

— Noi vom sprijini organi
zația U.T.M. din gospodărie 
la realizarea tuturor obiecti
velor pe care și le-a propus — 
a spus utemistul Ion Matei. 
Spuneați că în campaniile a- 
gricole veți recomanda un nu
măr de tineri pricepuți care 
să lucreze pe agregate. Ace
știa trebuie recomandați din 
vreme, pentru că noi ne-am 
gîndit ca fiecare tractorist să 
pregătească cu mai multe zile 
înainte, prin demonstrații 
practice, pe cei ce vor lucra pe 
semănători, combine și alte a- 
gregate. Propunem consiliului 
de conducere ca, odată in- 
struiți, aceștia să nu mai fie 
schimbați așa cum s-a întîm- 
plat anul trecut. Noi ne obli
găm să facem numai lucrări 
de bună calitate, încadrate în 
termenii optimi prevăzuți de 
agrotehnică, dar să ne ajutați 
să ne respectăm angajamen
tul- La insămînțările de pri
măvară și de toamnă să fim 
aprovizionați permanent cu 
sămînță, la seceriș să partici
păm cu toții Ia eliberarea de 
paie a terenurilor ce trebuie 
arate ; la fel și la recoltarea 
porumbului, a plantelor teh
nice și legumelor ; să trans
portăm și să îmiprăștiăm din 
vreme gunoiul dă graj pe 
cîmp, pentru ca odată-cu' ară
turile să-I putem încorpora 
sub brazdă.

Dacă toate acestea vor fi fă-

la timp, și ca la carte, 
avea toți de cîștigat. In 
ce ne privește, ne anga-

cute 
vom 
ceea 
jăm să contribuim la realiza
rea unor sporuri de 200 kg 
grîu, 300 kg porumb boabe și 
1 100 kg sfeclă de zahăr în me
die la hectar față de produc
ția planificată de gospodărie. 
Zilele acestea am lucrat in
tens și în curînd vom sosi în 
gospodărie cu toate mașinile 
și agregatele puse la punct.

★
în cele aproape două ore cît 

a durat adunarea, s-a discutat 
cu însuflețire. Tovarășul Ni
colae Constantin, secretarul 
organizației de partid, a apre
ciat că este utilă și bine veni
tă această adunare a organi
zației U.T.M. Acum fiecare tî- 
năr știe ce are de făcut, cum 
trebuie să lucreze pentru ca în 
acest an gospodăria colectivă 
să se dezvolte și mai mult, să 
se întărească din punct de ve
dere economic și organizato
ric. De la adunare tinerii au 
plecat hotărîți să treacă chiar 
de a doua zi la înfăptuirea o- 
biectivelor pe care și le-au 
stabilit. Mai întîi însă, în a- 
ceeași zi, duminică, au petre
cut o după amiază plăcută și 
instructivă la căminul cultu
ral, unde brigada artistică de 
agitație a prezentat un frumos 
program inspirat din viața de 
fiecare zi a colectiviștilor.

N. BARBU 
V. BABAC

Gafa pentru campania 
de primăvară
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ransformarea socia
listă a agriculturii, 
eveniment de în
semnătate istorică 
în viața țării noa
stre, a constituit uu 
nou ți inepuizabil

izvor de inspirație pentru com
pozitorii de toate genurile.

în multe din cîntecele apărute 
in ultima vreme ca : „Hora ma
rilor cîmpii” de Ion Chirescu ; 
„înflorești pămînt al bucuriei” 
de Gheorghe Dumitrescu; „Ța- 
ra-ntreagă cît măsor” ți „Balada 
Bărăganului” de Gheorghe Baza' 
van ; „Cîntă-n inimi bucuria” de 
Liviu Ionescu ; „Colectiva noas
tră dragă” de Mircea Neagu”, 
„Hora în gospodărie” de Marin 
Constantin; „Sîrba colectiviști
lor” de Ludovic Paceag și al' 
tele, apare tot mai conturată 
imaginea satului socialist, bucu
ria muncii în comun, sentimentul 

de încredere al țărănimii noastre 
colectiviste în perspectivele lu
minoase ale socialismului, pre
cum și sentimentul de dragoste 
și recunoștință față de partid.

Caracteristica principală a a" 
cestor cîntece o constituie opti
mismul, forța lor de mobilizare a 
maselor la îndeplinirea mărețe
lor obiective ale desăvîrșirii con
strucției socialiste în satele pa' 
triei.

Se remarcă interesul sporit al 
compozitorilor de a îmbogăți 
sfera intonației cîntecului prin a- 
bordarea genului liric (exemplu 
„Țara-ntreagă cît 
Gheorghe Bazavan 
liric" de Sergiu 
epic (ex. „Balada 
de Bazavan) ca și _ 
rea organică a intonațiilor largi, 
generoase, proprii cîntecului re' 
voluționar, cu cele de inspirație 
folclorică națională (exemplu : 
„înflorești pămînt al bucuriei” 
de Gheorghe Dumitrescu).

Lărgirea și îmbogățirea pale
tei intonaționale în creația co
rală prin valorificarea îutr-o mă
sură mai mare decît mai înainte 
a producțiilor folclorice noi, a 
prilejuit apariția unui însemnat 
număr de valoroase prelucrări co
rale, legate de actualitatea satu
lui socialist, cum sînt : „Mîndre 
ogoare” și „Mult mai drag îmi e 
acum” de Sabin Drăgoi, „Ară 
badea cu tractorul” și „Hei leii' 
ță Mărioară” melodii din regiu
nea Iași prelucrate de VaBile Po- 
povici, „Floarea soarelui” de 
Gheorghe Dumitrescu, „Frunză 
verde ca mohoru” melodie popu-

măsor” de 
sau „Cîntec 
Sarchizov) și 
Bărăganului” 
prin împleti-

In excursie prin împrejurimile cabanei Cerbul din Munfii Buceg;.
Foto : AGERPRES

. Mecanizatorii din tot mal 
multe S'.M.T. și G.A.S. anun
ță terminarea lucrărilor 
pregătire pentru campania a- 
gricolă de primăvară.

Galați. — La S.M.T. Făurel, 
Jianu și Bujoru din regiunea 
Galați s-au terminat repara
țiile la întregul parc de trac
toare și mașini agricole. în
cheierea înainte de termen a 
acestor lucrări se datorește or
ganizării muncii pe două 
schimburi, lărgirii spațiului de 
reparații, aprovizionării ritmi
ce cu piese de schimb etc.

Pe întreaga regiune, planul 
de reparații ale tractoarelor și 
mașinilor agricole a fost rea
lizat pînă acum în proporție 
de peste 30 la sută. Pentru 
grăbirea lucrărilor s-au luat 
măsuri ca unitățile avansate 
să ajute pe cele rămase în 
urmă.

rie

Iași. —. Prjfnii din regiunea 
Iași care au terminat repara
țiile sînt tractoriștii de la 
S.M.T. Zorleni. Succesul lor se 
datorește aprovizionării din 
timp cu piese de schimb, fo
losirii raționale a spațiului de 
lucru, organizării muncii după 
cele mai înaintate metode. Ul
timele tractoare și mașini a- 
gricole se revizuiesc în aceste 
zile și la S.M.T. Iugani, Paș
cani, Negrești, Tg. Frumos și 
Podul Iloaiei.

Bacău. — După ce au efec
tuat reparațiile la aproape 
toate tractoarele, mecaniza
torii de la S.M.T. Roman aju
tă alte stațiuni în această 
muncă. Astfel, ei repară în a- 
telierele stațiunii 20 de trac
toare de la S.M.T. Podoleni.

K■1

Suceava. — Mecanizatorii de 
la S.M.T. Albești, raionul Bo
toșani, repară ultimele trac
toare și mașini agricole care, 
vor fi folosite în campania de 
primăvară. Lucrările sînt a- 
vansate și la S.M.T. Salcia și 
Dîngeni. Pînă acum, în regiune 
au fost puse în stare de func
ționare peste 85 la sută din 
tractoarele și mașinile agrico
le prevăzute pentru a fi repa
rate.

Pitești. — G.A.S. din Piatra 
Olt și Vedea au pregătit pen
tru campania agricolă de pri
măvară toate tractoarele și 
mașinile agricole cu care sînt 
dotate.

Avansate în această muncă 
sînt și G.A.S. Izvoru, Galicea 
și Petrești. Pînă acum, gospo
dăriile de stat din regiunea 
Argeș au pus în stare de func
ționare peste 80 la sută din 
numărul de tractoare, semă
nători și grape.

(Agerpres)

Aproape de viată
ca 

Va
lon

i . ,orme organizate da 
îndrumare a începă
torilor în ale lite
raturii, cercurile li
terare se alătură, 
prin specificul lor, 
numeroaselor mani

festări culturale de masă. Este 
firesc, deci, să analizăm, alături 
de tematica dezbătută în ședin
țele obișnuite de lucru și alte 
aspecte ale activității tinerilor 
creatori, cum ar fi, de pildă, par
ticiparea lor la viața obștească 
sau, mai concret, în sprijinul for
mațiilor artistice de amatori din 
întreprinderi.

Există uneori tendința eronată 
de a socoti că unica funcție a 
cercului literar ar fi lansarea de 
noi talente, în care scop discu
țiile ședințelor de lucru se limi
tează uneori la corectarea unei 
poezii sau a unei proze, pentru 
ca ea să devină publicabilă. De
sigur, aceasta este una din func
țiile cercului, însă departe de a 
statornici rostul său. Cercul lite
rar al filialei Uniunii Scriitorilor 
din Cluj este compus din 40 de 
membri — muncitori, studenți și 
elevi. Fără îndoială că una din 
sarcinile lui (la ședințe participă 
cu regularitate poeți și prozatori 
consacrați de la revistele „Tri
buna" și „Steaua") este și aceea 
de a promova cu înțelegere, dar 
neabdicînd de la exigența nece
sară, proaspete talente. In acest 
sens, activitatea cenaclului este 
pozitivă, ajutorul scriitorilor de-

semnați să-i îndrume este sensi
bil (mai ales în paginile revistei 
„Tribuna", unde începători 
Ion Alexandru, Ion Cocora, 
sile Lupescu, Nicolae Stoe,
Rusu, Emil Crăciun și alții și-au 
văzut publicate primele lucrări). 
Ședințele cercului se desfășoară 
de cele mai multe ori într-o au
tentică atmosferă de lucru, cu 
discuții însuflețite, interesante. 
Rezultatele acestor dezbateri se
rioase, principiale, se fac simțite 
în orientarea din ce în ce mai si
gură a unor începători spre pro
blemele pe care le cunosc mai

celor doi să justifice încrederea 
celorlalți).

Desigur, fiecare membru al cer
cului are o anumită experiență 
personală de viată, este familia
rizat mai ales cu uh anume do
meniu de activitate. Este vorba 
de o cunoaștere implicită a locu
lui- și a oamenilor unde lucrează 
el, a unor probleme specifice, din 
facultate, școală sau uzină (cei 
mai multi membri ai 
sînt studenți). Pentru 
tor aflat la începutul 
este foarte important, 
să-și integreze propria experiență

cercului 
un crea- 

activității 
hotăritor,

nire cu cititorii studenți în fața 
cărora criticul Ion Lungu a pre
zentat un referat cu titlul: ^Ro
lul educativ al literaturii de ac
tualitate pentru tineret", urmată 
de discuții. Asemenea dezbateri 
teoretice, cu exemplificări din li
teratura noastră realist-socialistă, 
ar trebui să fie o practică perma
nentă a cercului. La rîndul lor 
aceste discuții, menite să ridice 
necontenit nivelul politico-ideo
logic al tinerilor creatori, trebu
ie dublate de un interes mai 
viu față de realitatea cotidiană a 
diferitelor colective de muncă.

Despre activitatea cercului literar al 
a Uniunii Scriitorilor

filialei din Cluj

bine și spre folosirea unor moda
lități artistice potrivite cu talen
tul lor. (Versurile lui Vasile Lu
pescu și ale lui Matei Gavril au 
prilejuit discuții interesante, din 
care toți au avut de învățat. Din 
predilecția unuia pentru 
se nășteau uneori versuri super
ficiale, descriptiviste, iar prefe
rința celuilalt pentru poezia stă
rilor interioare însemna uneori 
nebulozitate, incețoșarea mesa
jului. Discuțiile purtate sub în
drumarea competentă a unor 
scriitori au scos în evidență aces
te neajunsuri, le-au combătut. 
Rămine ca realizările viitoare ale

peisaj

semnificației generale a vieții 
întregii noastre țări. Or, această 
maturizare, manifestată în pute
rea de selecție, în discernerea 
semnificațiilor unor fapte, pre
supune în primul rînd dezbate
rea problemelor largi, teoretice 
ale literaturii noastre realist-so- 
cialiste. Tocmai acest aspect, al 
cunoașterii problematicii și prin
cipiilor literaturii noastre, este 
neglijat în activitatea cercului li
terar, nu constituie o preocupare 
continuă, programatică a membri
lor săi. în luna decembrie a anu
lui 1962, la Casa de cultură a 
studenților s-a organizat o întîi-

Sigur că simpla „documentare" 
nu poate rezolva cerințele unei 
cunoașteri profunde a vieții, dar 
ea înlesnește confruntări cu oa
menii, cu tinerii din alte sectoare 
de muncă. Lărgirea experienței 
de viață nu înseamnă însușirea 
mecanică a unor procedee și pro
cese tehnologice, ci tocmai asimi
larea și interpretarea ideilor ce
lorlalți, a părerilor lor despre 
cele mai diverse probleme, de 
viață și de cultură. De aceea, 
cercul literar nu își poate îngusta 
preocupările limitîndu-se la ține
rea, chiar cu regularitate, a șe
dințelor de sală în care discuțiile

se referă doar la cele cîteva poe
zii citite. In deplasările organi
zate sistematic în diferite între
prinderi, fabrici, uzine, în gospo
dării colective tinerii creatori 
vor simți ritmul viu al întregii 
noastre vieți de azi, avînd in ace
lași timp prilejul să-i cunoască 
mai bine pe eroii lucrărilor pe 
care le scriu. Și, alături de ei, 
membrii cercului literar trebuie 
să participe la viața culturală ob
ștească prin alcătuirea unor texte 
pentru brigăzile artistice de agi
tație.

Conducerea cercului (Teofil 
Bușecan, Vasile Rebreanu, Gri- 
gore Beuran și alții), ajutată de 
comitetul orășenesc U-T.M. Cluj, 
trebuie să orienteze activitatea 
tinerilor creatori către forme cît 
mai variate, care răspund nece
sităților de cunoaștere multilate
rală a vieții, dar și sarcinilor pe 
care tinerii începători le au în 
ce privește colaborarea strînsă 
cu formațiile artistice de ama
tori din oraș și împrejurimi. La 
comitetul orășenesc U.T.M. nu 
există încă o preocupare susți
nută față de activitatea cercuri
lor literare din oraș. Este nece
sară cunoașterea îndeaproape a 
problemelor care stau în atenția 
tinerilor creatori, precum și în
drumarea lor spre o activitate 
plină de conținut, de dezbatere 
a unor probleme teoretice, ideo
logice, politice și culturale.

C. STĂNESCU

Iară din regiunea Sibiului pref 
lucrată de A chim Stoia și altele.

Trebuie subliniat, de aseme
nea, în mod deosebit faptul că în 
domeniul cîntecelor pentru sate 
s-a resimțit din plin în ultimul 
timp aportul unor compozitori 
cunoscuți la noi mai mult prin 
activitatea lor în alte genuri de 
creație, ca de pildă, Gheorghe 
Dumitrescu, Alexandru Pașcauu, 
ca și contribuția mai activă la 
îmbogățirea acestei creații a com
pozitorilor din diferite orașe ale 
țării cum sînt Tudor Jarda 
(Cluj), Achim Stoia (Iași).

Realizările de pînă acum ale 
compozitorilor noștri în genul 
cîntecului pentru sate nu pot 
mulțumi însă întrutotul cerin
țele actuale ale dezvoltării mu
zicii noastre de mase în acest 
domeniu.

Este necesar din acest punct 
de vedere să se acorde o atenție 
sporită lărgirii continue a sferei 
tematice oglindită în cîntecele 
destinate satelor. Faptul că cele 
mai multe dintre cîntecele scrise 
pînă acum abordează aproape în 
exclusivitate teme generale a dus 
la îngustarea tematicii acestor 
lucrări, la o oarecare monotonie.

Compozitorii și poeții trebuie 
să se preocupe mai mult de o- 
glindirea în creațiile lor a as
pectelor esențiale legate de viața 
de azi a colectiviștilor, cum sînt 
lupta pentru formarea conștiin
ței socialiste, noile relații socia
liste statornicite între oameni.

Sînt aproape inexistente cîn
tecele satirice în care să fie dez
văluite și combătute unele as
pecte negative care se mai mani
festă în munca și relațiile dintre 
oameni. Este aici și datoria poe
ților să abordeze în textele pen
tru cîntece subiecte semnificati
ve și atrăgătoare cărora să le 
dea viață, în versuri inspirate, 
calde. La rîndul lor compozitorii 
trebuie să manifeste o mai mare 
atenție față de versurile pe care 
le aleg pentru a le îmbrăca în 
haina muzicii.

O altă latură negativă a crea" 
ției noastre de cîntece pentru 
sate constă în insuficient? pre
ocupare o compozitorilor pentru 
ridicarea acesteia din punct de 
vedere al tehnicii compouistice 
la nivelul cerințelor muzicii con
temporane.

Se merge prea mult pe linia 
unei nedorite simplificări a me
lodiei și armoniei incit adesea se 
vizează, nu, simplitatea cînteeu" 
lu,i„ ci simplismul în cel mai de
plin înțeles al cuvîntului.

Ridicarea creației de cîntece Ia 
nivelul cuceririlor muzicii con
temporane nu însemnează cîtuși 
de puțin renunțarea la accesibi
litatea, la frumusețea și bogăția 
melodică, știut fiind că de gra
dul de accesibilitate al unui cîn- 
tec depinde preluarea sau res
pingerea lui de către sutele și 
miile de coruri de amatori. Au 
apărut în ultima vreme multe 
coruri pe voci egale, după cum 
au apărut și numeroase grupe 
vocale, feminine și mixte, al că
ror repertoriu, în prezent destul 
de sărac, se cere îmbogățit cu noi 
și valoroase cîntece izvorîte din 
viața satului socialist.

Uniunea compozitorilor și Casa 
centrală a creației populare tre
buie să-și coordoneze mai mult 
eforturile atît pentru îndruma
rea și stimularea activității com
pozitorilor în genul cîntecului de 
mase cît și pentru editarea mai 
operativă a cîntecelor în care 
compozitorii noștri cîntă viața 
satului socialist.

In zilele de iarnă, cercetătorii Institutului Geologic prelucrează, inter
pretează, sintetizează datele obținute tn cercetările de pe teren. In 
fotografie : în laboratorul de paleontologie, cercetătorii Florian Ma
rinescu și Elena Mîrăujă lucrează la determinarea formelor fosile în 

vederea stabilirii vîrstei unei roci.
Foto : (AGERPRES)

O intervenție curajoasa
a marinarilor noștri

„Derna” sub 
libanez

... apropiere de 
portul Constanfa, cînd 
furtuna, dezlănțuită 
pe neașteptate, a gă
sit nava și echipajul 
nepregătifi pentru un 
asemenea atac. Valu
rile uriașe și vînful 
puternic s-au năpustit 
cu furie asupra vasu
lui smulgînd ancorele, 
deteriorîndu-i cîrma 
și azvîrlindu-l deasu
pra unor stînci din a- 
propierea țărmului ro
mînesc, în dreptul lo
calității Agigea. Prin 
spărturi apele au în
ceput să năvălească 
vijelios în sala mașini
lor. In scurtă vreme 
apa a pătruns în toa
te compartimentele. 
Rămași fără hrană și 
apă potabilă, marina
rii abia mai puteau

Vasul 
pavilion 
afla în

se
face fală gerului și 
viscolului cumplit care 
nu mai înceta.

In starea aceasta i-a 
■ găsit grupul romînesc 

de salvare din portul 
Constanfa, în frunte cu 
bătrînul comandant 
Vasile Buiuc, care pri
mind semnalul S.O.S., 
a pornit imediat în a- 
jutorul marinarilor 
străini aflafi în pericol. 
Un timp, valurile mă
rii și vînful au împie
dicat remorcherul de 
salvare să se apropie 
de vasul eșuat. Dar 
marinarii romîni au 
găsit solufia. întregul 
grup de salvare a de
barcat la mal îndrep- 
findu-se spre punctul 
cel mai apropiat de 
vasul primejduit. Mai 
întîi a fost făcută le
gătura prin aruncarea 
parîmelor. Apoi, pe

In

»

gheafa care abia 
cepuse să se formeze, 
au fost 
de sănii 
late pe 
marinari 
ceput 
salvare.
fost ușoară. Ei au tre
buit să-i poarte pe si- 
nistrafi mal 
brafe, 
punte-sanre 
zată deasupra 
subfiri. Dar nici A- 
lexandru Ștefăr.escu, 
nici Petrișor durea sau 
Ion Lungu — nici unul 
dintre cei 16 marinari 
romîni din grupul de 
salvare n-au limjit o- 
boseala pînă cînd ac
țiunea n-a fost dusă 
pînă la capăt. Tofi cei 
16 marinari de pe 
„Derna" au fost sal
vați și 
spitalul

lansate un fel 
din seînduri 
care primii 
romîni au in
acțiunea

Munca
de 

n-a

muit pe 
pe șub-eda 

improvi- 
gheții

fransporfdfi la 
portului.

(Agerpres)

VASILE DONOSE

Bogată activitate 
cultural - artistică

Artiștii amatori din regiu
nea Oltenia desfășoară în a- 
ceste zile o bogată activitate 
cultural-artistică la căminele 
culturale. în raionul Tr. Se
verin, de exemplu, formațiile 
artistice din gospodăriile co
lective participă la „Ștafeta 
experienței înaintate”, cu care 
prilej se popularizează rezul
tatele obținute în întărițeg e- 
conomico-organizatorică a gos
podăriilor colective și se săr
bătoresc fruntașii producției 
agricole. în cadrul acestei ma
nifestări, în comuna Cerneți 
au prezentat programe arti
stice colectiviștii din satele 
Breznița, Ocol și Magheru, în 
comuna Fîntîna Domnească — 
colectiviștii din Ghelmegioaia 
și Zegaia, iar " 
din Cerneți.

Cu prilejul 
le, organizată 
bia, la care 
formațiile artistice din comu
nele și satele raionului, preșe
dinții gospodăriilor colective 
vorbesc despre realizările ob
ținute în muncă de colectiviști, 
împărtășesc metodele bune de 
lucru ale fruntașilor și arată 
perspectivele de dezvoltare ale 
unităților respective. în majo
ritatea comunelor din raionul 
Calafat, programele artistice 
prezentate au fost precedate 
de înțîlniri ale colectiviștilor 
cu specialiștii și de seri de în
trebări și răspunsuri. Brigada 
artistică de agitație din comu
na Stoenești, raionul Caracal, 
și-a intitulat programul pre
zentat în localitate și în comu
nele învecinate „Viață nouă în 
Stoenești”, cei din Coțofeni — 
„Spre belșug tot înainte”, iar 
cei din Hinova — „înflorește 
colectiva în sat”.

Participînd la aceste mani
festări, artiștii amatori din re
giune își desăvîrșesc pregăti
rea pentru al VII-lea concurs 
republican, la care s-au înscris 
pînă acum 36 000 de artiști a- 
matori — cu 7 000 mai mulți 
decît la concursul precedent.

(Agerpres)

la Simian — cei

ștafetei cultura- 
în raionul Cora- 
participă toate



I pentru oțelăriile pa-1 
triei. In multe locuri ■ 

Is-au obținut pînă ucum| 
rezultate bune în acțiu- 

Inea de colectare a me
talelor vechi. Se con- 
stată însă unele deii-I ciențe în activitatea 

" unor întreprinderi și 
I chiar a unor organe 

ale întreprinderii pen-
| tru Colectarea Metale- 
“ lor care iac să îngreu- 
I neze acțiunea de valo- 
" rliicare a Herulul vechi.

Publicăm mal jos 
1 laptele constatate cu 
I prilejul unui recent 
H raid.

Acțiunile bune 
să fie extinse
L

a Uzina nr. 2-Ploiești, ti
nerii au expediat în ianua“ 
rie către oțelării cantita

tea de 105 tone fier vechi.
Multe organizații U.T.M. din 

orașul Ploiești inițiază perma
nent acțiuni de colectare a fie
rului vechi. în prima lună a anu
lui numai au fost expediate oțe- 
lăriilor peste 630 tone — o gar
nitură de 40 de vagoane. Tinerii 
de la Uzina mecanică Teleajen se 
situează deocamdată fruntași pe 
oraș (175 de tone). Rezultate a- 
semănătoare au obținut și tinerii 
de la șantierul Brazi, atelierele 
de reparații material rulant și 
Uzinele „24 Ianuarie”

Dar în orașul și regiunea Plo
iești există posibilități de a tri“ 
mite oțelăriilor cantități și mai 
mari de fier vechi

în multe întreprinderi — și în 
special în rafinării — organiza
țiile U.T.M. nu au întreprins 
pînă acum nici o acțiune pen
tru că așteaptă... topirea zăpe
zii. în același fel se prezintă Iu* 
crurile și la schelele Urlați, Bol
dești și Berea care, de altfel, 
sînt rămase mult în urmă cu co
lectarea fierului vechi. Trebuie, 
de asemenea, arătat că conduceri* 
le unor întreprinderi și unități 
economice nu iau măsuri pen* 
tru ca sursele de fier vechi să 
poată fi operativ valorificate. 
Iată cîteva exemple. Lîngă linia 
de garaj a grupului 3 șantiere- 
Brazi zac de 6 luni de zile 10 
tone fier vechi. Motivul ?: „N-am 
reușit să-1 încărcăm, tovarășe”. 
Schela de foraj Berea a înaintat 
forme de casare Trustului de fo
raj Ploiești pentru 24 tone in
stalații uzate. Conducerea tru
stului a aprobat formele dar le 
mai ține... în sertar. De aseme
nea, consiliul regional agricol 
n*a înaintat nici pînă acum orga
nelor superioare formele de ca
sare pentru însemnate cantități 
de fier vechi existente la S.M.T.- 
urile Stîlpeni și Cîlnău.

Conducerile întreprinderilor 
vizate trebuie să ia cele mai ur
gente măsuri ca fierul vechi să 
ajungă neîntîrziat la oțelării.

C. PRIES CU

Consolidare cu... fier vechi
/nginerul șe! Constantin Pe

trescu de la Direcția Gene
rală I.T.B. era toarte grăbit. 

Așa că m-a întrebat scurt :
— Tovarășul ce dorește ?
— De la ziar, în legătură cu li

nia de tramvai de pe traseul Ci
nema Patria — străzile : Pictor Ve
rona, Icoanei, Orientului, știți, pe 
unde mergea odinioară tramvaiul 
nr. 24...

— A, da, da 1 Parcă-mi amintesc, 
am mai avut noi niște sesizări de 
la unii cetățeni în privința asta...

— Ce iei de sesizări ?
— Eh, tleacuri I Spun că dacă a 

fost scos tramvaiul de pe această 
linie de aproape un an și s-au in
trodus troleibuze, de ce nu se scot 
și liniile rămase în pămînt. Auzi, 
cică... se strică Herul l...

— Și nu se strică 7
— N-ave[i nici o grijă, iierul 

vechi se simte bine și-n pămînt.
— Da, dar sînt aproape doi ki

lometri de linie dublă, care zace 
în pămînt acolo iără nici un rost. 
AII ta tier vechi din care s-ar pu
tea scoate oțel, nu glumă...

— Fii serios tovarășe ! Nu sînt 
atîția kilometri. Uite, să vedem 
aici, pe hartă.

A căutat pe harta Capitalei pe 
care era reprezentată schema linii
lor de tramvai. Apoi, către mine, 
dezamăgit:

— Păcat 1 Am li putut aria pre
cis distanța. Da’ precis, știți... Pe 
hartă însă apare că linia aceasta 
s-a scos !... Nu-i nimic, o s-o scoa
tem noi...

— Nu credeți că ar trebui ur
gentate lucrările ?

Este bună șuvița. Din ea se vor scoate fire pentru țesături de calitate superioară — tși spun mun
citoarele Maria Klein și Domnica Paniș de ia Întreprinderea „Firul rOșu"-Tălmaciu, regiunea Brașov.

Foto : I. CUCU

Sînt posibilități mai mari

Oțelăriile patriei au pri
mit în anul trecut a- 
proape 2 000 de tone de 

fier vechi colectat de tinerii 
gălățeni. Comitetele organiza
țiilor de bază U.T.M. de la 
Uzina mecanică, Uzina de ta
blă subțire, de ia Școala me
die nr. 2, de la școlile elemen
tare nr. 4, 14 și 17, și de la 
alte întreprinderi și instituții, 
au creat brigăzi de muncă pa
triotică, le-au ajutat să des
copere noi rezerve, îndrumîn- 
du-le permanent activitatea 
pentru a valorifica prin I.C.M. 
cantități tot mai mari de fier 
vechi.

O cantitate însemnată au 
colectat tinerii de la Uzina de 
tablă subțire : 967 tone. Re
zultatele obținute în cursul 
anului trecut de către tinerii 
de aici au fost desigur dintre 
cele mai bune pe oraș.

Biroul comitetului orășe
nesc U.T.M. Galați a ajuns 
însă la concluzia că puteau fi

La I.R.G.U. nr. 6 București ni s-a spus că aceste bucăți de șenilă 
vor fi odată și odată montate la un tractor „Kirov”. Poate că 

după ce vor trece prin cuptoarele ofelăriilor.

— Nu se poate I Avem alte pro
bleme la ordinea zilei: întreține
rea liniilor etc. Și-apoi, dacă am

Șinele între ele :
— Tu ce ai vrea să ajungi ?
— ...Tramvai, strung, camion 

numai să nu ruginesc degeaba 
printre pietrele astea.

Desen de V. VASILIU 

colectate cantități și mai mari. 
Sînt și alte întreprinderi me
talurgice în care există încă 
mari rezerve de fier vechi 
(corpuri de mașini vechi sau 
deșeuri provenite din prelu
crări mecanice) care zac prin 
diferite unghere, prin ateliere, 
fără a fi descoperite, colectate 
și predate I.C.M.-ului. Unele 
organizații U.T.M. și-au dat 
seama că în această privință 
pot face mai mult. Organizația 
U.T.M. de la Uzina de tablă 
subțire s-a angajat, de pildă, 
să colecteze cu 133 de tone de 
fier vechi mai mult față de a- 
nul trecut.

Dar nu toate organizațiile 
U.T.M. au făcut o cercetare te
meinică a rezervelor, de a- 
ceea, angajamentele lor pe a- 
cest an sînt minime. Aceasta 
se reflectă și în faptul că an
gajamentul inițial (colectarea 
a 1 900 de tone de fier vechi) 
nu corespunde cu posibilități
le noastre. S-a apreciat că

scoate șinele astea de tramvai, 
n-ar mai merge... troleibuzul.

— ?/
— Da, da, nu vă mirați 1 Șinele 

astea consolidează strada, terenul. 
Așa, că... mai aveți ceva cu noi î

— Nu.
— Atunci la revedere 1
Și inginerul șei, terminînd cu 

Îmbrăcatul hainelor, a plecat ca 
vîntul. Nu l-am mai putut întreba 
cum e cu „consolidarea" străzii, 
dar, după explicația dată de el, 
reiese că toate străzile ar trebui 
consolidate cu șine de tramvai.

In lipsa dinsului am făcut urmă
toarea socoteală : Hai să zicem că 
pe acest traseu nu sînt doi kilo
metri de linie, ci numai un kilo
metru șl jumătate. Cele patru șine 
deci au, puse cap la cap, o lun
gime de 6 kilometri. Dacă un me
tru liniar de șină cîntărește 60 de 
kilograme, atunci înseamnă că pe 
această porțiune se găsesc 6 000 
rn x 60 kg = 360 000 kilograme de 
tier vechi, adică 360 de tone, care 
ar putea ii trimis iără prea mult 
elort oțelăriilor patriei. Voiam să 
lăsăm acest calcul pe masa ingine
rului șef, ca o concluzie la discu
ția avută.

Ne-am glndit insă că poate nu 
va avea timp pentru asemenea 
„lucruri mărunte". Nu-i rămîne a- 
cum tovarășului inginer șei deci! 
să ia de urgență măsurile cores
punzătoare pentru ca cele 360 de 
tone de fier vechi să ajungă neîn
tîrziat la oțelării.

PETRE GHELMEZ 

este pe deplin posibilă colec
tarea a cel puțin 2 100—2 200 
de tone de fier vechi.

Va trebui să combatem ten
dința greșită a unor comite
te ale organizațiilor de bază 
U.T.M. de a lăsa sarcina co
lectării fierului vechi din sec
țiile de producție ale între
prinderilor numai în seama 
echipelor de colectare ale 
I.C.M.-ului și a conducerilor 
întreprinderilor respective. 
Este cazul comitetului U.T.M. 
de la Șantierul naval, unde, 
de la începutul anului și pînă 
acum, nu s-a colectat de că
tre tineri nici măcar un kg 
de fier vechi, deși angajamen
tul anual este de 400 de tone.

Pentru lichidarea lipsuri
lor ce mai există în această 
privință la organizațiile 
U.T.M. din oraș, noi am luat 
măsuri pentru intensificarea 
acțiunilor de colectare a fie
rului vechi.

Comitetele organizațiilor de 
bază U.T.M. vor trebui să co
laboreze mai mult în această 
privință cu conducerile în
treprinderilor, să solicite spri
jinul organizațiilor de partid 
pentru ca întrecerea „Pentru 
cea mai mare cantitate de fier 
vechi colectat” să ducă la re
zultatele pe oare le dorim.

COSTICA stoica 
prim-secretar al Comitetului 

orășenesc U.T.M. Galați

Premii pentru inovatori
La Ministerul Industriei Pe

trolului și Chimiei s-au stabilit 
zilele acestea întreprinderile 
cîștigătoare ale concursului de 
inovații desfășurat anul trecut 
în industria chimică și petro
lieră. La concurs au participat 
aproape 9 500 de inovatori din 
care mai mult de jumătate 
sînt muncitori. Au fost apli
cate în producție circa 5 300 de 
inovații, care au contribuit la 
soluționarea unor importante 
probleme tehnice, la creșterea 
productivității muncii, îmbu
nătățirea calității și reducerea 
costului unor produse. Valoa
rea totală a economiilor post-

încă 90 de localități
energetic

în regiunile Banat. Dobro- 
gea, Galați, Oltenia, Bacău și 
altele au fost racordate recent 
la sistemul energetic național 
peste 90 de localități rurale 
care erau electrificate cu mici 
grupuri electrogene proprii.

Prin legarea lor la sistemul 
energetic național s-a îmbu
nătățit simțitor calitatea cu
rentului electric, se asigură o 
aprovizionare permanentă cu 
energie a unităților agricole 
socialiste și a locuințelor și se 
realizează importante econo
mii de combustibil. Numai 
prin alimentarea cu curent e-

„Luna cărții la sate"
La căminele culturale și bi

bliotecile din Tuzla, Cobadin, 
Hîrșova, Pecineaga, Beștepe și 
din alte comune ale regiunii Do- 
brogea au loc în aceste zile, în 
cadrul „Lunii cărții la sate”, nu
meroase recenzii, seri literare, 
seri de întrebări și răspunsuri, 
discuții cu cititorii. Un mare nu
măr de colectiviști și mecaniza
tori participă la discuțiile asupra 
broșurilor „întrebări și răspun
suri despre întărirea economico- 
organizatorică a G.A.C", „Ti
neri crescători de animale”,

Forme variate de popularizare a muzicii
Opera ds Stat din lași inițiază 

forme variate și interesante de 
popularizare a muzicii. In între
prinderi, în Institute de învăță- 
m1nt superior, în școli medii sînt 
organizate seri și ghiduri muzi
cale pe diverse teme, ca „Înce
puturile muzicii programatice”, 
„Caracteristicile muzicii de ope
ră". Soliști ai operei se depla
sează periodic la căminele cul
turale din satele și comunele re
giunii, unde prezintă fragmente 
din opere. în luna ianuarie, lo
cuitorii din Tg. Frumos, Bivolari,

S P O R T • S P O
Sparfachiada de iarnă 

în regiunea Galaji
Pînă în prezent la întreceri

le Spartachiadei de iarnă a 
tineretului în regiunea Galați 
au participat peste 140 000 de 
sportivi. Recent, cu prilejul 
concursurilor de săniuțe și 
schi au luat startul la Galați 
peste 3 000 de tineri. De ase
menea, asociațiile sportive Vo
ința Brăila și Metalosport din 
Galați au organizat concursuri 
de patinaj în cadrul cărora 
numeroși tineri și-au trecut 
normele incluse în programul 
Spartachiadei de iarnă.

In ultimii ani sportul se 
bucură de o și mai mare 
popularitate în rîndul tinere
tului din regiunea Galați. Din

C1ND DOI SE CEARTĂ, 

AL TREILEA... PIERDE
TIMIȘOARA (de la corespon

dentul nostru). La Uzinele textile 
„30 Decembrie" din Arad, există 
o atitudine ciudată în privința tri
miterii fierului vechi spre/ofelării. 
In trimestrul IV al anului trecut a 
început în uzină montarea unor 
războaie de țesut noi. In urma a. 
cestui fapt, un număr de 206 răz
boaie vechi au fost scoase din 
funcțiune. O parte din ele au fost 
predate la unele întreprinderi tex
tile din regiune, unele au fost pre
date la I.C.M., iar 80 de războaie 
vechi, cu toate că au venit for
mele de casare din luna trecută, 
nu s-au trimis pînă acum ojelării- 
lor. De ce 1 Pentru că conduce
rea uzinei șl orgalnele I.C.M. din 
localitate au ajuns la neînțelegeri. 
Este drept că uzina și-a achitat în 
bună parte obligațiile prevăzute 
prin contract pentru această peri
oadă. I.C.M-ul însă, cunoscînd că 
mai sînt de predat și celelalte 80 
războaie, cere fierul vechi din în
treprindere. Conducerea uzinei a 
pus o condifie ; tot ce se dă peste 
plan în trimestrul acesta, să se 
treacă în contul trimestrului urmă, 
tor. Deci este necesară eliberarea 
unei chitanțe avans pentru peri
oada următoare. Dar I.C.M.-ul nu 
vrea nici în ruptul capului să audă 
de așa ceva. Și iată că la Arad 
continuă discuția. Unii cer fierul 
vechi iar alfii chitanță avans. Și 
cînd te gîndești că și într-o parte 
și în alta lucrează oameni serioși. 
Dar ce să-i faci ? — sfînia birocra
ție se leagă uneori șl de aseme
nea oameni.

calculate pe care o aduc aces
te inovații întreprinderilor chi
mice și petroliere se ridică la 
peste 106 milioane lei.

Au fost premiate 13 unități. 
Premiul I s-a atribuit uzinei 
de produse sodice Govora, fa
bricii „Sin“ din Capitală, rafi
năriei de la Oimpina, schelei 
petroliere Zemeș și întreprin
derii de instalații București.

întreprinderile âștigitoar» 
au primit premii speciale pen
tru inovatori în valoare de a- 
proape 240 mii lei.

(Agerpres)

racordate la sistemul 
național
lectric din rețeaua sistemului 
energetic național al localită
ților amintite, de pildă, se 
obține o economie anuală de 
peste 460 vagoane de combu
stibil lichid superior. Grupu
rile electrogene rămase dis
ponibile vor fi folosite în con
tinuare în satele sau comu
nele de munte îndepărtate de 
rețelele electrice de înaltă 
tensiune. în cursul acestui an 
va spori și mai mult numărul 
localităților unde vor fi înlo
cuite centralele locale mici.

(Agerpres)

„Mecanizarea lucrărilor in zoo
tehnie" și altele. In unitățile a- 
gricole din regiune s-au amenajat 
standuri și expoziții de popu
larizare a celor mai noi cărți de 
literatură politică, beletristică și 
agrozootehnică. Librăria mobilă 
a Centrului de librării și difuza
rea cărții și-a început turneul în 
localitățile de pe litoralul sudic 
al Dobrogei. In „Săptămîna cărții 
politice” rau trimis la sate mii 
de volume.

(Agerpres)

Trifeștl, Holboca, Tomești șl din 
alte localități au avut prilejul să 
asiste la asemenea manifestări,

Peste 500 de elevi al unor, 
școli medii din lași au audiat în 
aceste zile un concert-lecție cu 
tema „Muzica In slujba luptei 
pentru pace", prezentat de Filar
monica da stat „Moldova" din 
lași. Asemenea concerfe-lecjii sînt 
organizate în mod regulat în in
stitute de învăfămînt mediu și su
perior.

(Agerpres)

sînt
8 700

20 037 
iar

21 330 de elevi, 
membri ai U.C.F.S., 
și-au trecut normele comple
xului sportiv și sînt purtători 
ai insignei. Anul trecut peste 
14 000 de elevi au participat la 
campionatele asociațiilor spor
tive din școli.

Pe scurt
întrecerile de haltere din ca. 
„Cupei 16 februarie" vor a- 

loc duminică de la orele 10 in 
Giulești. La întreceri participă

drul
vea
sala
halterofili de valoare de la Rapid, 
Steaua, Olimpia, Dinamo Obor, 
Mătasea Populară, Școala sportivă 
Viitorul și Sirena.

• Joi, din cauza timpului nefa
vorabil, avionul la bordul căruia 
se alfa echipa reprezentativă de 
hochei pe gheață a S.U.A. nu a so
sit la timp în capitala U.R.S.S. Din

A /<! ■>'’
_,r>' '

,,Bun la școală și bun la praclică" — așa se vorbește despre Dan Brîndușă, elev în anul II la 
școala profesională a Uzinelor de tractoare din Brașov. Secretul ? Viitorul muncitor ascultă și ur

mează cu strictețe sfaturile celor mai vîrsfnici, învață din bogata lor experiență.
Foto: N. STELORIAN

4

Elena Mimteanu și loan Mocanu, elevi ai Școlii do 8 ani din co
muna Dragalina, raionul Eîrlad,. au la matematică numai note de 10. 
Totuși, un schimb de experiență înainte da oră este întotdeauna 

folositor.
Foto ; FLORIN (AGA 

ajusfor 

ÎN EXCURSIE
în luna Ianuarie, au 

mers în excursie prin 
filiala O.N.T. Carpați 
din Onești, un număr 
da 212 muncitori, in
gineri, tehnicieni, pro
fesori, elevi, din în
treprinderile, școlile 
și șantierele orașului. 
Cu această ocazie ei 
au avut prilejul să vi
ziteze Valea Prahovei, 
(Sinaia, Brașov) -- Bi.

cazul, orașul Piatra 
Neamf etc. Pentru 
luna februarie, condu
cerea filialei O.N.T. 
Carpați din Onești, a 
alcătuit un plan bogat 
care cuprinde excursii 
deosebit de intere
sante. Astfel, prima va 
fi la București, unde 
se va vizita Muzeul 
de istorie a partidului, 
și Uzinele Grivifa

Prin

A
nul trecut sectorul de mo
bilă tip Săcele, din Satu- 
lung-Brașov s-a mutat în

tr-o hală mai mare, mai spațioasă. 
După orice asemenea mutare 6înt 
multe treburi gospodărești de re
zolvat. Toate acestea tinerii au 
hotărît să Ie facă ei prin muncă 
patriotică. în primul rînd ei au 
.înfrumusețat noul atelier. Au 
reparat ușile, au vopsit pereții,

R T • S P
acest motiv, întîlnirea dintre echi
pele reprezentative ale S.U.A. șl 
U.R.S.S., care trebuia să aibă loc 
1a 7 lebruarie, sa amina! pentru 
azi 8 lebruarie.

După cum s-a mai anunțat, as
tăzi, 8 lebruarie, în jurul orei 17,30 
(ora Bucureștiului) Studioul de te
leviziune București, folosind noul 
releu București-Moscova, va trans
mite cu titlul experimental meciul 
de hochei pe gheață dintre echipe
le selecționate ale U.R.S.S. șl 
S.U.A.

• Astăzi de 1a orele 19,30, In 
sala Floreasca, echipa feminină de 
baschet Rapid București va susține 
un meci amical cu echipa Partizan 
Novi Sad. Baschetbalistele iugo
slave vor mal disputa încă două 
Jocuri în Capitală : sîmbătă de fa 
ora 19,30 în sala Giulești, cu selec
ționata de tineret a Capitalei și du
minică fa ora 16,30 în sala Flo
reasca revanșa cu Rapid. 

roșie. Muncitorii din 
brigada fierarului be- 
tonist Gh. Bucelea în 
număr de 15 vor face 
o .excursie în Uniunea 
Sovietică în a doua 
jumătate a lunii fe
bruarie.

CONSTANTIN 
BUTE 

mecanic

muncă patriotică
pe scurt, au făcut curățenie exem
plară. Se punea acum problema 
amenajării unui club unde tinerii 
să-și petreacă timpul liber. Ma
joritatea lucrărilor ce trebuiau e« 
fectuate Ia clădirea unde avea să 
funcționeze clubul, erau lucrări 
de tîmplărie așa că tinerii au 
hotărît să le facă ei că doar sînt 
de meserie. Tinerii Martin Ob- 
varth, Lajoa Chelirt, Rodica Cio-

O R T • S
• Cu tot timpul nefavorabil cro- 

siștii se pregătesc în vederea fi
nalei campionatului republican. 
Anul acesta finala va avea loc la 
10 martie la Craiova. In program 
sînt incluse următoarele probe : 
1 000 m (junioare), 3 000 m (ju
niori), 1 800 m (senioare) și 8 000 m 
(seniori).

Campionatul republican consti
tuie un prilej de selecție al atle- 
ților noștri care vor participa la 
cea de-a 8-a ediție a crosului bal
canic de la Istanbul.

• La „Parc des 
Princes", din Pa
ris, echipa olan
deză de fotbal 
Feyenoord a re
purtat o surprin
zătoare victorie 

cu 1—0 (1—0) asupra campioanei 
Franței Stade de Reims. Unicul

Pregătesc producția 
de legume 

din and acesta

C. ultivarea legumelor și 
zarzavaturilor a asigu
rat anul trecut colecti

viștilor de la G.A.C. „Progre
sul” din comuna Lăceni, raio
nul Alexandria, venituri de 
peste 450 000 de lei.

Văzînd avantajele ce le ofe
ră această cultură, colectiviștii 
din Lăceni au hotărît ca în a- 
cest an să mărească suprafața 
grădinii irigate de la 30 de 
hectare la 40 de hectare. Ast
fel suprafața totală de teren 
destinată cultivării legumelor 
va ajunge la 53 de ha. Ei și-au 
propus ca în acest an să rea
lizeze un venit total de peste 
760 000 de lei, adică cu peste 
310 000 lei mai mult, față de 
cît au realizat anul trecut.

In aceste zile colectiviști ti
neri și vîrstnici execută una 
dintre cele mai importante 
lucrări pentru asigurarea ră
sadurilor de legume: amena
jează răsadnițele.

Ei împletesc astfel în mod 
armonios cunoștințele teore
tice căpătate la cursul de le- 
gumicultură, cu activitatea 
practică. Gunoiul de grajd ne
cesar a fost făcut platforme 
de către utemiștli Iancu life, 
Oprea Vlad și alții. In total, 
se găsește deja în platforme, 
o cantitate de 495 de tone de 
gunoi de grajd.

ELENA DEGERATU
socotitoare

botaru, Irina Piroșka, și mulți 
alții au lucrat la confecționarea 
bibliotecii, a scaunelor și meselor 
de șah, a mesei pentru televizor 
etc. în curînd, clubul va fi gata. 
Aici tinerii își vor petrece timpul 
liber plăcut, instructiv.

STELIAN MILITARII
tîmplar

PORI
punct al acestui meci disputat In 
sferturile de finală ale C.C.E. a 
fost marcat în minutul 21 de Kre- 
yerhaat. Fotbaliștii francezi au 
avut o mare ocazie de a egala în 
minutul 60 prin Kopa care a tri
mis balonul în bară. Returul va a- 
vea loc la 13 martie la Rotterdam.

© Miercuri seara la Budapesta 
au lost cunoscuți primii campioni 
europeni fa patinaj artistic. Proba 
de dublu a revenit patinatorilor 
Marikg Kilius și Hans Jurgen 
Baumler (R. F. Germană) cu 211 
puncte. Pe locul doi s-a clasat pe
rechea Ludmila Bolusova și Oleg 
Protopopov (U.R.S.S.) 207,6 puncte 
urmată de un alt cuplu sovietic, 
Tatiana Zuk și Alexandr Gavrilov.

După 4 exerciții impuse în proba 
de dans conduc Linda Shermann și 
Michael Philipps (Anglia) cu 148,8 
puncte urmați de Eva și Pavel 
Roman (R. S. Cehoslovacă) cu 
146,5 puncte.



tn plinii iarnă, pe șantierul blocurilor de locuințe de pe bulevardul 
„1 Mai" din Capitală înfîlnețti freamătul specific muncii constructo
rilor. în fotografie : aspect din activitatea muncitorilor armatori ae

■ la noiîe blocuri din prefabricate aflate în construcție.

Foto : AGERPRES

VALOAREA PROIECTULUI
DE DIPLOMĂ

(Urmare din pag. I)

fost studiate probleme legate 
de exploatarea zăcămintelor 
sau nivelul hidrostatic. O preo
cupare deosebită a format-o in
troducerea tehnicii noi, a găsi
rii posibilităfilor de aplicare a 
unor noi metode de exploatare, 
la condițiile de zăcămînt al În
treprinderii respective. Sînt 
frecvente studiile tehnico-eco- 
nomice privind unele lucrări mi
niere speciale, sau studii pri
vind organizarea judicioasă a 
procesului de producție în ve
derea creșterii productivității 
muncii și a reducerii prețului 
de cost. Îmbunătățirea condiții
lor de muncă in subteran, rea
lizarea de economii, exploata
rea rațională pe bază științifică 
a resurselor naturale sint pro
bleme care formează repere 
principale în rezolvarea proiec
telor prezentate. Aceleași preo
cupări au existat și la Faculta
tea de electromecanică mini
eră.

In referatele de oponentă în
tocmite de ingineri din produc
ție poli cili adesea concluzii 
de acest gen : „Datorită pregă
tirii și conștiinciozității cu care 
absolventul a muncit, proiectul 
prezentat rivalizează cu multe 
proiecte de execuție, prin mul
țimea detaliilor examinate și 
prin soluțiile practice cu efect 
imediat propuse. Modul de re
zolvare a temei dovedește din

partea absolventului un larg o- 
rizont științific și tehnic, ofe
rind certitudinea că și pe viitor 
va putea da rezolvarea cea mai 
justă problemelor ce i se vor 
pune".

Intr-adevăr, prima serie de 
absolvenți care s-a prezentat 
în fața comisiei examenului de 
stat a făcut dovada unei bune 
pregătiri. Bădescu Alexandru, 
spre exemplu, a primit nota 10 
la lucrarea „Aplicarea calculu
lui matricial" (o cercetare știin
țifică privind problemele aera- 
jului); de asemenea, au mai pri
mit nota 10 șj alți absolvenți 
printre care Ștefănescu Gheor- 
ghe, precum și cei trei studenți 
vietnamezi, care au prezentat 
lucrări de diplomă excepțio
nale.

Nivelul tehnico-științific al 
proiectelor de diplomă prezen
tate crește de la an la an. Ex
periența dobîndită ne va fi de 
un real folos pentru munca 
noastră cu viitoarele promoții 
de absolvenți. In încheiere as 
avea de făcut o propunere. Este 
de dorit ca în viitor, printr-o 
planificare întocmită din vreme 
a prezentării absolvenților la 
examenul de-stat, să se creeze 
posibilități mai largi ingineri
lor din întreprinderile la care 
au fost redactate proiectele 
de a participa la susținerea 
proiectelor de diplomă. Printr-o 
astfel de măsură, eficiența ime
diată a proiectelor de diplomă 
ar avea de cîștigat.

Ce se mai construiește la Mamaia
Un club nautic pe malul la

cului Siut-Ghiol, un mare tea
tru cu 1 200 locuri in aer liber, 
un nou cazinou — sint cîteva 
din surprizele pe care le pre
gătesc constructorii turiștilor 
străini sau celor ce-și vor pe
trece la vară concediul de o- 
dihnă la Mamaia.

în afara acestor construc
ții, care completează armonios 
ansamblul arhitectonic al sta
țiunii, se realizează și alte lu
crări : o stație de serviciu 
pentru automobile, prevăzută 
cu atelier de gresaj. întreținere 
și reparații, radioficarea mai 
multor kilometri de plaje etc. 
Este aproape gata stația de eli-

---------a minare a sărurilor conținute

ndată cu .începerea 
lucrărilor Hidro
centralei „V. I. Le
nin” de la Bicaz, 
ținindu-se seama că 
în scurtă vreme ape
le Bistriței zăgăzuite 

de barajul de la Cirnu vor crește 
transformindu-se intr-un lac în
tins, Academia R. P. Romine a 
constituit un grup de cpicetări 
științifice complexe în scopul de 
a cerceta pămînturile care ur
mau să ajungă pe fundul împă
răției apelor.

Geologi, geografi, antropologi, 
istorici, arheologi, etnografi, 
lingviști și folcloriști au cercetat 
cîțiva ani în șir pas cu pas valea 
Bistriței de la Cirnu pină la Ga- 
lu, pe o lungime de peste 30 km, 
culegînd și studiind tot ceea ce 
o dată cu creșterea apelor nu 
mai putea dăinui.

Săpăturile arheologice au do
vedit că viața omenească a în
ceput să se manifeste pe linele 
terase însorite ale Bistriței cu 
cel puțin 100 000 de ani înaintea 
înfiripării vechilor sate romi' 
nești. Cu deosebire pe terasele 
din vatra șutului Ceahlău s-au 
descoperit așezări ale omului 
primitiv din epoca pietrii cio
plite.

Muncitorii șantierului, aflînd 
cită însemnătate dăm unor aș
chii de cremene cioplită și înțe- 
legind că acestea sint arme și 
unelte de muncă ale îndepărtați- 
lor noștri strămoși, ne-au atras a- 
tenția asupra unui loc sus in 
munte, unde se găsesc din belșug 
asemenea cremene.

Am pornit dar, sus spre culmi
le Ceahlăului și la o înălțime de 
1328 metri peste cumpăna mării, 
am ajuns într-o poiană numită 
Scaune, așezată cam la 2 km de 
vîrful Ocolașului Mare, în spa
tele Dochiei. In această poiană 
luminoasă și adăpostită se în- 
tîlnesc nu mai puțin de patru 
cărări venind dinspre valea Bi
striței, Tulgheș, Bicazul Ardelean 
și Dochia.

întreaga suprafață a poienii 
Scaunelor era plină de scobituri 
arătind ca o față ciupită de 
vărsat. Veacuri de-a rîndul păs
torii de pe Ceahlău veneau aici, 
scobeau puțin și găseau cremene 
pentru scăpărat. Am clădit dar, 
in marginea poienii o surlă bor- 
șenească, un adăpost în care 
ne-am așezat cu cîțiva muncitori 
de nădejde din satul Schit și în 
prag de iarnă, în luna lui oc
tombrie 1956, am pornit săpătu
rile. La mică adîncime, 30—50

cm, s-au descoperit pe o supra* 
față restrînsă, de numai cîteva 
sute de metri pătrați, peste 
12 000 de așchii de cremene, că
zute în timpul cioplirii unelte
lor, împreună cu vreo 2 500 de 
unelte și arme de cremene cio* 
plită întregi.

Dintre toate aceste forme, cele 
mai caracteristice sint niște 
vîrfuri mărunte de săgeată, tri
unghiulare, bine ascuțite și pre
văzute cu un peduncul, o codiță 
subțire, cu ajutorul căreia ace
stea erau prinse în tija de lemn 
a săgeții.

baza economiei vînătorești în 
cursul paleoliticului de sfîrșit, 
urmînd calea pe care se refugia- 
seră și alte elemente de climă 
rece ca : mamutul, rinocerul si
berian, vulpea polară și boul 
moscat. Locul lor a fost luat de 
cerbi, mistreți, zimbri și bouri. 
Lipsiți de vînatul lor preferat, 
vinătorii de reni au părăsit peș
terile și sălașele colindînd în 
urmărirea lor.

Turmele de reni dispărînd, vî~ 
nătoarea prin hăituială se prac
tica din ce în ce mai greu. Cer
bii, zimbrii și mistreții, cinat mai

Pe culmile Ceahlăului

acum 12M de ani
Această formă de săgeată bine 

cunoscută pentru paleoliticul de 
sfîrșit al Poloniei și Germaniei 
de nord, al Belgiei, Olandei, Da
nemarcei și Norvegiei și al cen
trului european al U.R.S.S.-ului, 
apărea pentru prima oară pe pă- 
mîntul patriei noastre, la o lati" 
tudine sudică și o înălțime necu
noscute nicăieri în Europa pînă 
la descoperirea noastră de pe 
Ceahlău.

Ca orice nouă descoperire ar- 
heologică și descoperirea de la 
Scaune punea o serie de între’ 
bări : cine, ci nd și de unde au 
venit acești oameni paleolitici pe 
culmile Ceahlăului și datorită că
rei cauze au ajuns ci aici ?

Pretutindeni, unde se găsesc 
săgeți asemănătoare cu cele de 
la Scaune, ele sint atribuite unei 
culturi paleolitice de sfîrșit cur 
noscută sub numele de cultura 
swideriană, după locul prim de 
descoperire din Polonia. E vorba 
de niște cete de vînători de acum 
nu mai puțin de 12 000 de ani 
care colindau în căutarea vina* 
tutui.

Acum circa 12 000 de ani, calo
ta de gheață a ultimei glacia" 
țiuni care acoperea, o bună parte 
din Europa nordică, a început a 
se retrage din pricina încălzirii 
treptate a climei. Tundra și taiga 
din jurul ghețarului care coborî" 
se pînă aproape de Kiev, s-au 
retras și ele spre nord, pe locu
rile părăsite de gheață. Odată 
cu înaintarea tundrei spre nord, 
s'au retras și turmele de reni,

sprinten, trăind în ciopoare re- 
strînse trebuiau urmăriți și ata
cați de la distanță. De aci, răs
pândirea și perfecționarea arcu
lui și săgeții care își are maxi
mum de înflorire în această eta~ 
pă numită swideriană.

Dar, treptat cu retragerea spre 
nord-est, o parte din vînat ur- 
rnînd tundra care se refugia și pe 
culmile munților, a urcat și ea 
pe locurile părăsite de ghețari.

în Moldova, odată cu topirea 
ultimelor ghețuri veșnice, tundra 
de pe valea Bistriței a urcat sus 
în golurile alpine. Afinul, meri- 
șorul, mesteacănul pitic, ar gen' 
țica și lichenii, pășunea prefera
tă a renului, elemente caracte
ristice tundrei, le găsim și în go
lurile Ceahlăului.

în vreme ce unii vînători 
swiderieni au ajuns pînă în ba~ 
zinul superior al Volgăi, unde 
s-au descoperit săgețile lor ca
racteristice, alte cete au urcat 
în urmărirea vînatului la înăl
țimi. Aclimatizați de milenii în 
clima rece, din jurul calotei gla~ 
dare, vinătorii swiderieni care 
au poposit la Scaune, deși la 
mare altitudine, se simțeau in 
elementul lor.

Sînt primele dovezi arheologi
ce care atestă prezența unor vî
nători swiderieni la noi. Ei nu 
pot reprezenta altceva decît o 
puternică ceata de vînători, iscu
siți arcași, care răzlețindtrse de 
grosul cetelor ce urmau retrage
rea renilor spre miază-noâpte a- 
cum circa 12 000 de ani au ajuns

aici în urmărirea unor turme de 
reni care își căutau hrana în tun
dra alpină a Carpaților râsări- 
teni.

Ne despart sute de kilometri 
de cea mai de sud tabără vină- 
torească swideriană din Polonia 
pină la Ceahlău. Să fi pornit de 
acolo spre noi doar o singură 
ceată și in calea ei atit die lungă 
să nu mai fi făcut nici un po
pas ? Noi nu credem că o astfel 
de situație poate fi posibilă. 
Desigur, așezarea de la Scanner 
nu este un caz izolat.

Excursioniștii noștri, iubitori’, 
ai peisajelor carpatice de înăl
țime, intrebind păstorii cunoscă
tori ai atitor taine ale munților,- 
vor putea afla și ne vor putea! 
semnala mai la nord de Ceahlău- 
și chiar mai la sud pe culmile 
Carpaților răsăriteni verigile de 
legătură ale swiderianului nostru, 
cu cel polonez. E un îndemn. < 
care, alături de cercetările noa
stre, va putea da roade științifi
ce. O singură așchie de cremeneI 
cioplită poate alcătui semnalitl 
unei descoperiri arheologice dpi 
mare importanță.

Dr. C. S. NICOLAESCU- 
PLOPȘOR

șeful Sectorului paleolitic 
de la Institutul de arheologie- ' 

al Academiei R.P.R. Pa ghefurile Polului; Nora' fîlfîie steagul sovietic. El a fost împlîntat 
de echipajul submarinului atomic „Comsomolul leninist".

V înătorii...

Deosebit interes pentru mărcile poștale rominești
Mărcile poștale rominești cunosc 

în întreaga lume un deosebit inte
res. Numeroase colecții din tara 
noastră au fost prezentate în ulti
mele luni la expozițiile internațio
nale din Finlanda. Iran, Japonia, 
Italia, Fraga. Izmir, Leipzig, Salo
nic, Poznan și Varșovia. Standu
rile rominești au fost cercetate de 
un mare număr de vizitatori.

De un adevărat prestigiu se 
bucură mărcile noastre clasice. La 
licitațiile internaționale ținute de 
curînd la Londra. Paris și Ham
burg. exemplarele rominești au 
fost cel mai bine cotate. Nu de 
mult, la Bruxelles au fost puse la 
licitație piese rare ale emisiunilor 
„cap de bour", lăcînd parte din 
colecția Burrus, cea mai mare din 
lume. Un grup de 8 exemplare din 
marca „cap de bour“ (1858), lipite 
pe un ziar romlnesc al vremii, a 
fost cumpărat cu 1 200 000 Iranci 
belgieni.

—•-----

Încă 13 200 fia 
redate 

agriculturii
Anul acesta unitățile agri

cole socialiste din regiunea 
Oltenia iși vor spori suprafața 
arabilă cu peste 13 200 ha. A- 
ceasta se va realiza prin defri
șarea mărăcinișurilor, a pilcu
rilor de arboret, a viilor hi
bride răslețe și livezilor pără- 
ginite, prin desființarea dru
murilor inutile etc.

Folosind zilele bune de lucru 
din timpul iernii, lucrătorii 
din G.A.S. și colectiviștii au 
defrișat pînă acum mai mult 
de 2 000 ha.

Anul trecut. în Oltenia au 
fost puse în valoare alte 13 500 
ha. Potrivit calculelor specia
liștilor unitățile agricole vor 
obține de pe aceste terenuri în 
plus cel puțin 25 000 tone de 
cereale.

Cele mai mari suprafețe au 
fost redate agriculturii în ra
ioanele Corabia. Calafat, Gi- 
lort, Tg. Jiu și Segarceg.

(Agerpres)

în cantități prea mari de apa I 
potabilă din aceste locuri.

în curînd va începe crearea 
unui mare parc, cu un cinema
tograf în aer liber, amenaja
rea și indiguirea malurilor la- I 
cului Siut-Ghiol, a unor dru- | 
muri, precum și plantări ma- \ 
sive de arbori.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)
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O valoroasă ințiativă au avut, 
de pildă, organizațiile U.T.M. 
din G.A.C. Găiseanca, raionul 
Făurei, G.A.C. Gurbănești, ra
ionul Lehliu și G.A.C. Șîvîța, 
raionul Galați. Utemiștii au 
propus, iar consiliile de con
ducere au fost de acord, să se 
formeze convoaie de atelaje 
cu care tinerii transportă zil
nic zeci de tone de gunoi de 
grajd la cîmp. La Șivița mun
ca se desfășoară pe două fron
turi : o parte din atelaje trans
portă îngrășămintele naturale 
pe loturile care vor fi cultivate 
cu porumb, iar cealaltă parte 
cară gunoiul de grajd la locu
rile stabilite pentru amenaja
rea răsadnițelor.

în legumicultura, tinerii pot 
aduce o importantă contribu
ție la amenajarea paturilor 
calde, la repararea ramelor 
pentru răsadnițe și Ia confec
ționarea altora noi, precum si

S la întreținerea și repicatul ră- 
“ sadurilor.
| Pe lingă transportul îngră

șămintelor naturale pe cîmp și
| al semințelor Ia bazele de re- 
_ ccpție pentru sehimb, o ac- 
| țiune de mare importanță eco
■ nomică. la care tinerii pot a- 
8 duce o contribuție deosebită.
| este pregătirea terenurilor 
® pentru plantatul viței și a ma 
| terialnlui săditor. Acum este 

momentul prielnic pentru des
| fundatul terenului, pentru con

tinuarea lucrărilor de amena-
| iare a teraselor, pentru pregă 
, tirea materialelor și a încăpe-

/ves Klein, din orașul Gelsen 
Kirchen, Germania occiden
tală a născocit o nouă me

todă de a picta folosindu-se de 
„pensule vii”. Pentru aceasta a 
întins pe dușumea niște bucăți 
mari de pînză, și și-a făcut rost de 
multă vopsea albastră. Apoi, a 
chemat mai multe tinere de genul 
acelora care nu se prea formali
zează atunci cînd e vorba de cîști
gat ceva parale, le-a dezbrăcat 
le.a uns cu culoare și le-a cerul 
ca la comanda lui să se tăvălească 
pe pînză încolo și încoace după 
cum îi dicta... „inspirația."

Simplu, nu l In fotografia ală
turată îl puteți vedea „creînd" 
Petele de vopsea imprimate pe 
pînză prin acest procedeu repre
zintă „capodoperele" sale.

Nu vă gîndiți că astfel de 
„opere" sint sortite să-i rămînă au
torului drept amintiri. Nu, autori
tățile orașului i-au achiziționat cu 
larghețe două lucrări de acest gen 
pentru a împodobi foaierul tea
trului din localitate. Interesam esie 
că suprafața lor măsoară circa 140 
m2 ceea ce l-a făcut pe celebrul 
lor autor să exclame cu „mode- 
stia”-i de artist că „din timpul 
Renașterii nu s-au mai pictat lu
crări atît de mari I".

La zecile de mii de mărci ofe
rite cu atîta dărnicie de autorități, 
afirmația marelui artist Klein (al 
cărui nume în limba germană în
seamnă — mic) nici nu-i surprin
zătoare I

GH. CHIDU

■ obert Koch, cele
brul microbiolog 
german scria: „Va 
veni timpul cînd 
omenirea va de
clara război zgo
motelor pentru a 

le elimina așa cum a făcut 
cu bolj grave ca holera și 
ciuma’’.

Intr-adevăr zgomotul este 
un dușman periculos al sănă
tății. Dar nu numai pentru or
ganul auditiv, așa cum se cre
de de obicei. Cercetările din 
ultimii ani au arătat că oame
nii care suportă mult timp 
zgomote intense, prezintă și 
tulburări psihice, (iritație sau 
depresiune, diminuarea capa
cității de concentrare etc.), o- 
boseală musculară, tulburări 
sangvine (anemie), migrene 
etc.

Prin urmare, zgomotul pro
voacă reacții din partea între
gului organism. Experiențe 
făcute pe animale au arătat 
chiar un fapt la prima vedere 
surprinzător: zgomotele foarte 
puternice provoacă moartea 
rapidă a unor animale. Acest 
fenomen se explică prin aceea 
că energia sonoră se transfor
mă în căldură provocînd ast
fel o arsură locală în interio
rul cutiei craniene.

Mașini „făcute1*

„Radioscopie“ subterană
Volumul forărilor de prospec

tare se reduce de trei ori ca ur
mare a folosirii metodei sovietice 
de forare prin sistemul „radiosco- 
piei" subterane.

Pentru determinarea locului șl 
caracterului zăcământului de mine

reu, specialiștii sovietici au cons
truit un aparat alcătuit dintr-o in
stalație de emisie și una de re
cepție. Cind radioreceptorul începe 
să interpreteze semnalele emițăto
rului, aceasta denotă că între ele 
se află un sector care conține 
minereu.

Iată de ce oamenii de știin
ță au pornit o vastă campanie 
împotriva zgomotului. în Uni
unea Sovietică au fost puse la 
punct echipamente de protec
ție contra zgomotelor. Astfel 
la Fabrica de încălțăminte 
„Skorohod" a fost instalată o 
presă hidraulică „tăcută" con
struită după proiectele unui 
birou de studii antifonic. Un 
model nou de presă de impri
mat „fără zgomot" a fost con
struită la uzina de prese me
canice din Voronej.

La Țesătoria „Kirov" din 
Leningrad a fost introdus un 
război de țesut funcționînd 
după un principiu nou : me
canismul de șoc al războaie
lor obișnuite a fost înlocuit de 
o lampă electronică care re
glează „activitatea" a 15—20 
suveici miniaturale. Suveicile 
neatingînd firele, acestea nu 
se rup aproape niciodată. Utili
zarea noii mașini de țesut a 
dus la dublarea productivită
ții muncii și la dispariția îm
bolnăvirilor cauzate de zgomot 
printre muncitori. Cu ocazia 
modernizării unor fabrici de 
textile din U.R.S.S. se vor in
troduce asemenea mașini și 
în alte unități.

împotriva zgomotului avioa
nelor, care dețin „recordul” 
printre aparatele zgomotoase, 
cercetătorii sovietici au obți
nut importante succese. Aero
dromul „Vnukovo” din Mos
cova a fost dotat cu instalații 
mobile de amortizare a zgo
motului produs de motoarele 
turboreactoare. In acest fel, 
pe aerodrom se poate lucra și 
discuta normal fără a fi stîn- 
jenit de zgomot. Pentru avioa
nele de reacție au fost create 
dispozitive speciale antifonice 
montate direct pe bord. Astfel 
de amortizoare există pe a- 
vioanele turboreactoare TU- 
104 și TU-124.

Cele mai variate materiale 
fonoabsorbante sînt folosite 
pentru „căptușala” avioanelor 
moderne. Dintre acestea pîsla, 
lîna naturală, vata de sticlă și 
unele materiale sintetice spon
gioase joacă un loc principal.

Camera ...surdă
Și în țara noastră există oa

meni de știință care caută me
tode de luptă împotriva zgo
motului. La institutul de me
canică aplicată „Traian Vuia" 
se fac studii asupra evitării 
zgomotelor din autobuse și a 
vibrațiilor ce le însoțesc.

în scopul îmbunătățirii pro
iectării mașinilor electrice, la 
Institutul de cercetări elec
trotehnice a fost construită o 
cameră specială izolată fonic 
(„camera surdă”, după cum. 
este numită) dotată cu apara
tură necesară studiului zgo
motului și vibrațiilor.

Cercetările făcute în „came
ra surdă" au ca scop reduce
rea zgomotelor și vibrațiilor 
produse de mașinile electrice 
care au influență vătămătoare 
asupra sănătății muncitorilor.

Vitamina Bl 
și ...zgomotul

Există și metode medicale 
de protecție împotriva zgomo
telor. S-a dovedit astfel că 
administrarea vitaminei Bl în 
doze mari muncitorilor care 
lucrează în „secții zgomotoa
se" ii apără de efectele nocive 
ale zgomotului.

Muncitorilor din aceste sec
ții, li se face în mod curent 
un control periodic al auzului, 
dat fiind că urechea este pri
mul organ care „reacționează" 
la „suprasolicitare zgomotoa
să”. în acest scop se pun me
reu la dispoziție aparate mo
derne pentru stabilirea sensi
bilității auzului. Un astfel de 
aparat pe bază de semiconduc
tor! a fost construit recent de 
medicul Ivan Belov din Lenin
grad. Cu ajutorul lui, medicul 
poate stabili cu mare precizie 
nu numai starea de funcțio
nare a organului auditiv, ci și 
locul și caracterul unei boli 
in stadiu incipient.

Lupta împotriva zgomotului 
este dusă astfel pe mai multe 
fronturi. Progresele științei și 
tehnicii moderne înarmează 
din ce în ce mai bine pe cer
cetători pentru cîștigarea ace
stei lupte.

Dr. VASILE DACU

OAMENI CARE NU ȘTIU
CEI FRIGUL

riior necesare forțării vițel. 
Acțiuni valoroase în această 
direcție au fost întreprinse de 
organizațiile U.T.M. din G.A.C. 
din raionul Drăgășani. Un nu
măr mare de tineri participă 
în aceste zile la lucrările de 
desfundat, iar alții au fost tri
miși la un curs de specializare 
în altoiri. Această experiență

bruște a zăpezii) este bine ca 
organizațiile U.T.M. să între
prindă o serie de acțiuni de 
muncă patriotică : amenajarea 
de puțuri absorbante, șanțuri 
de scurgere etc. Lucrările pot 
începe încă de acum — sub 
supravegherea și cu ajutorul 
tehnic al inginerilor și briga
dierilor — pe terenurile unde,

țin rezultate bune în procesul 
de însușire a lecțiilor și de
monstrațiilor practice. La 
G.A.C. Valul lui Traian din re
giunea Dobrogea, organizația 
de bază U.T.M. se ocupă cu 
mult interes de frecvența tine
rilor, de modul în care învață 
aceștia. îndrumați de inginerul 
agronom, de brigadieri, tinerii

Să contribuim cu toate forțele 

la pregătirea campaniei agricole 

de primăvară!
este bine să fie folosită de 
toate organizațiile U.T.M din 
bazinele viticole și în mod deo
sebit din regiunile Ploiești, 
Brașov. Banat, Cluj și Oradea 
unde lucrările sint rămase în 
urmă.

Iarna aceasta a fost bogată 
în precipitații. A căzut zăpadă 
multă în toate regiunile țării 
noastre. Pentru a contribui la 
preîntîmpinarea băltirii apelor 
Pe ogoare (în cazul unei topiri

deobicei, primăvara sau cu o- 
cazia ploilor abundente apa se 
infiltrează mai greu în pămînt.

Prin grija partidului și a sta
tului, prin preocuparea orga
nelor locale și a conducerilor 
unităților agricole socialiste 
s-au creat condiții corespunză
toare pentru buna desfășurare 
a învățămîntului agrozooteh
nic de masă de trei ani. La a- 
ceastă formă de îmbogățire a 
cunoștințelor profesionale par
ticipă numeroși tineri, care ob-

au contribuit la amenajarea, 
în sala dc curs, a unei mici 
expoziții de produse agricole 
obținute în colectivă, care-1 a- 
jută pe lector să ilustreze mai 
bine lecțiile. De asemenea, la 
propunerea organizației de 
bază U.T.M. a fost organizat 
un „colț al noutăților științi
fice". unde sînt expuse cel? 
mai noi cărți și broșuri agro 
zootehnice.

La aceste cursuri, fiind 
înscriși muiți tineri, organiza-

țiilor U.T.M. le revine sarcina 
să se ocupe mai mult de fre® 
vența lor, de modul în care se 
pregătesc. în adunări generale 
deschise să se analizeze parti
ciparea tinerilor la cursuri și 
demonstrații practice, modul 
în care își însușesc cunoștințele 
predate de lectori și să se sta
bilească operativ măsuri co
respunzătoare pentru înlătura
rea deficiențelor constatate. 
Cei ce n-au fost cuprinși la în- 
vățămintul agrozootehnic de 
trei ani, să fie mobilizați la 
ciclurile de conferințe ce se țin 
la căminele culturale.

în această perioadă, este ne
cesar să se desfășoare o susți
nută muncă politică de educa
ție în rîndurile tinerilor mun
citori din G.A.S., S.M.T., tine
rilor colectiviști ; să li se ex
plice acestora însemnătatea 
obiectivelor economice Ia care 
sînt chemați să-șj aducă con
tribuția ; să fie antrenați în 
întrecerea socialistă ce se des
fășoară în unitățile din care 
fac parte; să fie stimulată 
dorința, interesul lor de a 
munci mai bine, de a se situa 
mereu alături de fruntași în 
cele mai importante sectoare, 
acolo unde se hotărăște soarta 
producției. Prin toate acțiunile 
pe care Ie întreprindem acum
și în perioada care urmează să | 
facem să sporească contribuția 
noastră Ia obținerea unor pro
ducții mereu mai mari, la creș-
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în flecare săptămî- 
nă a acestei ierni cu 
ninsori abundente și 
zile geroase, cetățenii 
de prin împrejurimile 
lacului Tei au fost 
martorii unei scene 
aproape neverosimile : 
Dumitru Crețu care în 
curînd va împlini 70 
de ani, brăzdează voi
nicește apa lacului. 
Dumitru Crețu rămine 
fidel pasiunii sale, 
sportului, oriei t de co- 
borltă ar fi tempera
tura de afară. Cu o 
singură excepție : el 
preieră să înoate a- 
tunci cînd termome
trul indică 15-20 de 
grade sub zero.

Oamenii din împre
jurimile lacului îl cu
nosc bine ba muiți 
dintre ei știu și cum 
a ajuns „omul care nu 
știe ce-i frigul", cum 
ii spun ei unei aseme
nea performanțe.

în anii copilăriei el 
a îndrăgit înotul pe 
care l-a învățat în 
riul Topolog, ce-și 
poartă apele pe me
leagurile argeșene. I-a 
plăcut atît de mult, 
Incit deabia aștepta 
primăvara s-o porneas
că din nou la scăldat. 
Numai că el ar fi vrut 
să înoate în tot tim
pul anului. Și cum de
seori iernile bucure- 
ștene se prelungeau... 
în ianuarie 1932, pe 
cînd se alia într-o 
excursie la moara din 
Tincăbești, s-a hotărlt 
să... spargă gheața. 
S-a dezbrăcat mai în- 
tii pină la brîu pen
tru un „duș" cu ză

padă. Și numai după 
această originală în
călzire s-a cufundat în 
iazul morii, unde a îno
tat timp de aproape o 
jumătate de oră.

De atunci, din acea 
zi a primei băi de ză
padă, n-a trecut nici 
o iarnă fără plajă, 
iără împachetări cu... 
zăpadă, fără dușuri de- 
un ceas in apele în
ghețate.

L am cunoscut deu
năzi și l-am întrebat

cum se simte după un 
asemenea... tratament.

— La vlrsta mea mă 
simt foarte tînăr. Nu 
știu ce-i oboseala sau 
frigul, n-am suferit în 
ultimii 20 de ani nici 
o durere și nici vorbă 
de vreo boală. Or cit 
ar fi gerul de tare nu 
mi-e Irig, ci dimpo
trivă. Voi înota in 
continuare în timpul 
iernii...

V. RANGA

B
terea puterii economice a uni- B 
taților agricole socialiste în “

Icare muncim.

Temperatura apei nu e decît 
de... minus două grade I Se 

pare însă că pentru suro
rile Kveta și Dagmar Pruskovska 
din Praga acest lucru nu consti
tuie un impediment pentru a face 
baie întocmai ca și vara...

Fetelfe pe care le vedeți >n foto
grafie practică de mai multi ani 
acest gen de sport. Bune înotă
toare, ele obișnuiesc să facă iarna 
baie în apele Vltavei. Chiar cînd 
gerurile îngheață apele acestui rîu, 
nu le este prea dificil să facă o 
copcă în gheată. Cîteva mișcări de 
înviorare înainte — iar apoi, cit 
de plăcut e să faci baie ?n ochiul 
de apă, par a spune cele iouă su 
rori !...

în R. S. Cehoslovacă acest gen 
de sport, a fost inaugura! acum 40 
de ani. Primul lui adept a fost Al 
fred Nicodim. Se afirmă că 
constituie un excelent mijloc 
călire a organismului.

el 
de

■U



Manifestări in intîmpinarea
alegerilor de ia 3 martie

Duminică
cultural-sportivă

intîmpinarea alegerilor de la 3 martie, în toate comu- 
și orașele raionale, la punctele de agitație și cămi- 
culturale, se desfășoară

în 
nele 
nele 
artistică.

SUCEAVA. — în regiunea 
Suceava a fost editat un bogat 
material electoral care popu
larizează realizările obținute 
aici în anii regimului demo
crat-popular. Fotogazetele 
„Realizări din industrie și a- 
gricultură” înfățișează aspecte 
din întreprinderile industriale, 
din S.M.T., G.A.S. și G.A.C. 
De asemenea, a apărut broșu
ra „Regiunea Suceava azi”, 
iar casa regională a creației 
populare a trimis brigăzilor 
artistice de agitație o culegere 
de texte intitulată „Votăm 
pentru pace și belșug”. în 
toate comunele șl orașele ra
ionale au fost alcătuite mono
grafii care scot în evidență 
realizările obținute în gospo
dărirea și înfrumusețarea lo
calităților.

IAȘI. — La căminele cultu
rale și la punctele de agitație 
din regiunea Iași au fost puse 
la dispoziția alegătorilor di
verse materiale al căror con
ținut reflectă realizările dobin- 
dite în regiune în anii puterii 
populare. Așa sînt fotogazete- 
le intitulate „înfăptuiri social- 
culturale în regiunea Iași”, 
„Realizări din agricultura re
giunii Iași”, „Regiunea Iași în 
plină dezvoltare”. La cămine 
culturale, puncte de agitație, 
colțuri roșii din unități agri
cole socialiste se organizează 
în fiecare zi conferințe în ca
drul cărora activiști ai sfatu
rilor populare, scriitori, zia
riști, cadre didactice, medici, 
ingineri vorbesc despre de
mocratismul profund al orîn-

Numirea ambasadorului 
Republicii Populare 

Romîne în Republica 
Algeriană Democratică 

și Populară
Printr-un decret al Consi

liului de Stat al Republicii 
Populare Romine, tovarășul 
Ion Georgescu a fost numit în 
calitate de ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Romine în 
Republica Algeriană Democra
tică și Populară.

—

Sosirea 
unei delegații 

marocane
O delegație marocană a so

sit în țara noastră pentru a 
purta negocieri comerciale în 
vederea dezvoltării schimbu
rilor între R. P. Romînă și 
Maroc. Delegația este condusă 
de Abderrahim Harkett, am
basadorul Marocului în R. P. 
Polonă.

(Agerpres)

Sesiune 
științifică

Joi dimineața la Institutul 
de neurologie „I. P. Favlov” 
al Academiei R.P. Romîne au 
început lucrările sesiunii a- 
nuale de comunicări științifi
ce la care participă academi
cieni, profesori, cercetători ai 
Institutului, medici de specia
litate din Capitală și din țară.

In cadrul sesiunii sînt pre
zentate lucrările științifice 
care au figurat în planul te
matic al Institutului pe anul 
1962. în prima zi au fost ex
puse comunicări privind boli
le vasculare-cerebrale, In con
tinuare urmînd comunicări 
privind relațiile cortico-sub- 
corticale, epilepsia și alte pro
bleme de specialitate.

Lucrările sesiunii continuă 
în zilele de 8 și 9 februarie.

(Agerpres)

„Pictura înainte de 1860

calitate alcătuiesc o 
care ilustrează marile 

ale picturii pînă la 
expoziție care călăto-

n mica sală de ex
poziție a Biblio
tecii Academiei 
R.P.R., s-a deschis 
o expoziție deose
bită. La inițiativa 
U.N.E.S.C.O., un 

număr de reproduceri de foar
te bună 
culegere 
realizări 
1860. O 
rește deci prin țările membre 
ale U.N.E.S.C.O. pentru a face 
cunoscut iubitorilor de artă de 
pe cit mai multe meleaguri, te
zaurul de idei și sentimente 
cuprins în opera marilor crea
tori de pictură.

Expoziției i s-ar putea re
proșa lipsa unor reproduceri 
după pinze celebre din creația 
unor pictori iluștri. Cei care au 
alcătuit-o însă au ales cele 
mai bune reproduceri, căutînd 
să ofere privitorului o imagine 
cît mai exactă despre rezolva
rea coloristică a picturilor. În
tocmită deci ca o culegere de 
reproduceri deosebit de reușite, 
expoziția nu este un material 
ilustrativ pentru o istorie com

o bogată activitate cuitural- 

duirii noastre, despre ce a dat 
regimul democrat-popular ță
rănimii, despre realizările ob
ținute în anii puterii populare 
în țara noastră. Echipele de 
cor și dansuri, brigăzile artis
tice de agitație de la Direcția 
regională C.F.R., atelierele de 
reparat material rulant „Ilie 
Pintilie", de la fabrica „Țesă
tura", fabrica de antibiotice, 
fabrica de mobilă, precum și 
alte 50 de formații artis
tice de amatori din Iași pre
zintă la căminele culturale 
și la punctele de agitație din 
satele și comunele regiunii 
programe artistice bogate și 
variate.

DEVA. — In. întâmpinarea 
alegerilor de la 3 martie, nu
meroase organizații obștești

OBLIGAȚIA PRINCIPALĂ
ÎNVĂȚĂTURA

ezbaterile au în
ceput cu prezenta
rea de către secre
tara comitetului 
orășenesc U.T.M., 
tovarășa Helga 
Heinz, a unei in

formări privind „munca poli- 
tico-educativă desfășurată da 
organizațiile U.T.M. din școli
le medii din orașul Timișoara 
pentru mobilizarea elevilor 
la însușirea temeinică a cuno
ștințelor". S-a făcut mai întîi 
o scurtă analiză a rezultatelor 
la învățătură, analiză pe care 
participanții la plenară — ac
tivul U.T.M. din școli — au 
adîncit-o, arătînd mijloacele și 
formele prin care organizații
le U.T.M. au contribuit la ri
dicarea continuă a nivelului 
de pregătire a elevilor.

în primul trimestru al aces
tui an școlar, situația la învă
țătură în majoritatea școlilor 
medii din Timișoara se prezin
tă la un nivel superior anilor 
trecuți. Datorită unei munci 
mai intense, mai sîrguincioase 
a scăzut nu numai numărul 
corijenților, ci și al acelora 
care promovau deobicei cu 
note la limită, mediocre. Iată, 
de exemplu, la Școala medie 
nr. 7, procentul de promovați 
în trimestrul I a fost de 98,9 la 
sută. Rezultate la fel de fru
moase au obținut și Școala 
medie nr. 2, Școala medie da 
muzică și arte plastice.

După cum au arătat mulți 
din utemiștii care au luat cu- 
vîntul, printre care și eleva 
Aftenie Zenovia, membră în 
comitetul U.T.M. al Școlii 
medii nr. 7, la obținerea aces
tor succese a contribuit în 
mare măsură munca politico- 
educativă desfășurată de că
tre organizațiile U.T.M. din 
aceste școli.

înțelegînd că baza însușirii 
temeinice a cunoștințelor la 
toate obiectele de învățămînt 
o constituie studiui individual, 
organizațiile U.T.M. din Școli
le medii nr. 7 și nr. 2, ca și de 
la Școala medie de muzică și 
arte plastice au pus un accent 
deosebit pe îmbunătățirea a- 
cestuia, urmărind în perma
nență modul cum învață ele
vii, dacă se pregătesc sistema
tic, luînd atitudine ori de cîte 
ori unii elevi nu se pregăteau 
conștiincios.
Comitetele U.T.M. ale aces-

INFORMAȚII
Vineri 8 februarie se des

chide în aula Facultății de ști
ințe juridice din București se
siunea de comunicări și refe
rate științifice a Consiliului 
Central al Asociației Juriștilor 
din R. P. Romînă.

In cadrul sesiunii vor fi pre
zentate comunicări și referate 
științifice, care vor trata pro
bleme actuale legate de rolul 
statului și dreptului nostru în 
desăvârșirea construcției socia
lismului, precum și de politica 
de pace și coexistență pașnică 
promovată de țara noastră.

La discutarea acestor pro
bleme vor participa cadre din 

pletă a picturii. Totuși, expozi
ția împlinește o valoroasă ope
ră culturală și vizitarea ei pro
cură o informație bogată la 
care se adaugă bucuria cunoa
șterii unor tablouri minunate 
reproduse foarte bine.

Printre picturile care deschid 
expoziția, „Sfînta Treime' de 
Rubliov, marele pictor rus din 
secolul XV, este o revelație. 
Acest genial artist a știut să 
pună atît adevăr, îneît istoria 
picturii îl situează printre ma
rii deschizători de drumuri. A- 
lături de Rubliov, O madonă 
de Rafael anunță perioada în
floririi Renașterii. în opera pic
torului, o mare simplitate se 
alătură unei mari sincerități.

Aceeași bucurie în fața vie
ții respiră un portret de Pintu- 
ricchio. în ochii mari și neobiș
nuit de vii ai „Băiatului' por
tretizat se citește interesul 
pentru natura înconjurătoare, 
inteligența ascuțită și o mare 
curățenie sufletească. Două 
tablouri de Breughel cel bă- 
trîn — „Iarna' și „Toamna' — 
sînt semnificative pentru opera 
acestui maestru, care a pictat 

din regiunea Hunedoara 
pregătit în ultimul timp sute 
de acțiuni cultural-educative. 
De pildă, la punctul de agita
ție din comuna de munte 
Cerbăl a avut loc o întîlnire 
între deputății sfatului popu
lar și tinerii care votează anul 
acesta pentru prima dată. 
Peste 100 de tineri din comu
na Dobra, raionul Ilia, au as
cultat la căminul cultural 
conferința „Ce a dat regimul 
de democrație populară tine
retului”. Comisia de femei de 
la G.A.C. din Apoldu de sus, 
raionul Sebeș, a organizat o 
seară culturală pe teme 
„Viața femeii de 
azi” și _ 
imens 
populare din Simeria, Rapoltu 
Mare, Calan și altele au orga
nizat expuneri în fața cetățe
nilor privind realizările obți
nute de la ultimele alegeri de 
deputați.

ca 
ieri și de 

„Țara noastră, un 
șantier”. Sfaturile

(Agerpres)

tor școli au analizat periodic 
nivelul de pregătire al elevi
lor, luînd măsuri pentru îm
bunătățirea activității în clase
le cu rezultate nesatisfăcătoa
re. Descoperind drept cauză a 
situației slabe la învățătură a 
unor elevi anumite goluri în 
cunoștințe ivite fie din pricina 
absențelor, fie din neînțelege
rea unor lecții, comitetele 
U.T.M. au cerut sprijinul ca
drelor didactice pentru organi
zarea consultațiilor, în special 
la fizică, matematică și chimie. 
Toți elevii slab pregătiți au 
fost obligați să folosească a- 
ceastă formă de ajutor. Tot
odată s-a acordat atenție ex
tinderii întrajutorării, alcătui
rii unor grupe de învățătură 
care să nu se substituie însă,

însemnări de la plenara activului U. T. M. 
din școlile medii ale orașului Timișoara

cum se întâmpla uneori, efor- 
tului personal, muncii indivi
duale a unor elevi.

Se pot însă mîndri cu rezul
tate bune toate școlile medii 
din orașul Timișoara ? 
informarea 
discuțiile au arătat că nu. Deși 
situația s-a îmbunătățit față 
de anul trecut, nivelul de pre
gătire al unor elevi nu este 
încă satisfăcător. La Școlile 
medii nr. 1 și nr. 5 sînt încă 
elevi corijenți, iar la Școala 
medie nr. 4 și Liceul nr. 1 pe 
lingă clase cu rezultate bune 
la învățătură se găsesc clase și 
elevi cu note slabe și mediocre.

Din analiza făcută în cadrul 
plenarei a reieșit că organiza
țiile U.T.M. din aceste școli 
trebuiau să folosească mai in
tens, în scopul îmbunătățirii 
învățăturii, multiplele mijloa
ce care le-au stat la îndemînă.

Avea dreptate Dogaru Oc
tavian, locțiitorul comitetului 
U.T.M. de la Școala medie nr. 
1, cînd arăta că rezultate bune 
se pot obține numai dacă exis
tă o opinie hotărâtă din partea 
colectivului față de acei care 
dovedesc nepăsare sau sînt 
delăsători la învățătură. Dar 
pentru a crea o asemenea opi
nie era necesar ca în adunări
le generale U.T.M. ale organi- 

Atît
prezentată cit și

tnvățămîntul superior, cercetă
tori științifici, lucrători din 
justiție, Procuratură, Arbitra
jul și Notariatul de stat, oficii 
juridice, colegii de avocați și 
alte categorii de juriști.

★
Joi după-amiază a avut loc 

tn sala Casei prieteniei romî- 
no-sovietice A.R.L.U.S. o ma
nifestare consacrată împlini
rii a 150 de ani de la nașterea 
compozitorului rus A. S. Dar- 
gomîjski, organizată de Casa 
prieteniei romîno-sovietice 
A.R.L.U.S. și Consiliul orășe
nesc A.R.L.U.S. București.

(Agerpres)

cu atîta dragoste scene din via
ta oamenilor simpli. Peisajul, 
lucrat cu mare dar poetic este 
animat de figurile țăranilor. 
Realismul robust și plin de se
vă va rămîne o cucerire a pic
turii din Țările de jos: Vermer 
(expoziția prezintă o reprodu
cere după celebrul său tablou 
„Atelierul pictorului') ca și 
Rembrandt, acest realist de im
presionantă forță vor exprima 
prin pictură, dorința de liber
tate a poporului lor.

Spaniolul El Greco a pictat 
pînze saturate de tragism și 
deși cu destinație religioasă, 
tablourile sale, pătrunse de in
teres pentru lumea interioară 
a omului, resping șablonul bi
sericesc. „Sfîntul Ieronim' este 
un portret laic în esență, de o 
expresivitate halucinantă, lucrat 
în armonii coloristice încorda
te, aplicate pe un desen nervos. 
Realismul lui Velasquez con
densează cuceririle cele mai 
valoroase ale culturii spaniole. 
Ceea ce vedem în expoziție 
este un fragment din marea sa 
pînză intitulată „Meninele”. Și 
deși pictor la curtea Iul Filip

— Ce povești interesante I
Imagine obișnuită în sălile de lectură ale Bibliotecii centrale regionale din Tg. Mureș tn cadruj că

reia funcționează o seefie pentru copii înzestrată cu pesta 15 000 de volume destinate cititorilor de 
rîrstă școlară și preșcolară. Foto '• AGERPRES

zațiilor U.T.M. de la Școala 
medie nr. 1, ca și de la Școlile 
medii nr. 4 și nr. 5 să se discu
te mai des despre învățătură. 
Și nu oricum. Experiența cla
selor a IX-a de la Școala me
die de muzică și arte plastice, 
a claselor a XI-a de la Liceul 
Nr. 1, care în adunările gene
rale au dezbătut probleme ca 
„Disciplina — factor impor
tant în însușirea cunoștințe
lor”, „învățătura, producția 
noastră”, „Cum mă pregătesc 
pentru teze” — a arătat că a- 
dunările generale pot contribui 
la crearea unei atmosfere de 
muncă serioasă, rodnică, nu
mai dacă sînt bins organizate, 
dacă duc, pe baza analizei ju
dicioase a cauzelor rămânerii 
în urmă, la luarea unor măsuri 

eficiente, a căror realizare să 
fie urmărită îndeaproape. Des- 
fășurîndu-se formal, mărginin- 
du-și „analiza” doar la înșirui
rea rezultatelor și încheindu-se 
doar cu angajamente de formă 
din partea celor criticați, adu
nările generale nu pot duce și 
nici n-au dus în cazul Școlii 
medii nr. 4, unde s-au desfășu
rat în acest fel, la obținerea 
rezultatelor dorite. Mulți din
tre participanții la plenară' au 
propus să se organizeze mai 
multe adunări generale U.T.M. 
deschise, la care să fie invitați 
și elevii deoarece la multe școli 
(medie nr. 4, medie nr. 5), ma
joritatea corijenților o 
mează elevii neutemiști.

Posturile utemiste de con
trol, brigăzile artistice de agi
tație puteau, de asemenea, 
contribui în mai mare măsură 
la obținerea unor rezultate 
frumoase la învățătură. Ceea 
ce s-a și întîmplat la Școala 
medie de muzică și arte plas-

for-

C I N
Divorț italian: Patria, Bucu

rești, 23 August, G. Coșbuc ; 
Partea ta de vină : I. C. Fri
mu, Gh. Doja, Libertății; A- 
partamentul: Magheru ; Intri
gă și iubire: V. Alecsandri, La
birintul inimii: Republica, E. 
Pavel, 1 Mai, Floreasca; A 

In fafa tablourilor, unele a’atînd din secolul XII, vizitatorii se opresc 

îndelung. Aspect de la expozijia „Pictura tnainte de 1860" deschisă 
timp de trei sapfămîni la Biblioteca Academiei R. P. Romîne,

Foto I AGERPRES

al IV-lea, Velasquez lasă o ga
lerie de chipuri care ne uluiesc 
și astăzi prin adevărul descrie
rii psihologice, prin capacita
tea de a surprinde în fiecare 
caracter esențialul, prin neîn
trecuta măiestrie picturală.

Picturn franceză din secolul 
XVIII este reprezentată prin 
reproduceri după „Scrisoare de 
dragoste' de Fragonard și „De
senatorul' de Chardin. Cei doi 
pictori sînt în egală măsură 
preocupați de tematica vieții 
cotidiene și picturile lor sînt 
pline de vioiciune și optimism. 
Cunoscut mai ales ca unui din
tre marii maeștri ai desenului 
satiric, Honoră Daumier dă în 
pictură imagini da o mart 

tice și Școala medie nr. 7 și 
altele, unde aceste forme inte
resante și eficace au fost bine 
folosite.

La șcplile medii nr. 1, 4 și 
B, posturile utemiste de con
trol și-au redus activitatea 
doar la publicarea sporadică a 
unor caricaturi generale, care 
să nu supere pe nimeni, iar 
brigăzile artistice de agitație 
pregătesc și prezintă progra
me doar cu ocazia unor con
cursuri. în acest fel ele nu-și 
pot îndeplini rolul ce-1 au d® 
a contribui la formarea atitu
dinii sîrguincioase față de în
vățătură, prin popularizarea 
metodelor folosite de elevii 
fruntași, prin combaterea și 
stîrpirea lipsurilor constatate.

Plenara activului U.T.M. din 

școlile medii din Timișoara a 
relevat posibilitățile pe care 
le au organizațiile U.T.M. pen
tru îmbunătățirea în continua
re a muncii în vederea educă
rii comuniste a elevilor, a ri
dicării nivelului la învățătură, 
în cursul plenarei, în urma 
analizei și a numeroaselor 
propuneri făcute de cătra 
participant!, s-au conturat și 
măsurile ce vor trebui luate 
de către organizațiile U.T.M. 
din școli.

Astfel, printre altele, plena
ra a arătat că pentru a-i ajuta 
pe elevi să obțină rezultate 
mai bune la învățătură organi
zațiile U.T.M. trebuie să ma
nifeste o preocupare sporită 
privind dezvoltarea opiniei 
colectivului, care să acționeze 
împotriva atitudinilor de delă
sare față de învățătură ; elevii 
delăsători, indisciplinați să fie 
puși în discuția grupei U.T.M., 
a organizației de clasă. De 
asemenea, să fie discutată în

E M A T O G R
fost chemată și clasa V-a : Ti
neretului, Flacăra ; Agentul X 
25 : Victoria ; Focuri în munți: 
Lumina; Frumoasa americană: 
Central; Program pentru copii 
— dimineața, Mirajul — după 
amiază : 13 Septembrie ; De 
la platou la ecran — Umbre;

forță emoțională. Pînza lui Ca
mille Corot, reprodusă în expo
ziție, — „Mamă și copil pe pla
jă" — mărturisește interesul 
constant al pictorului pentru 
prezența omului în peisaj.

In total, 50 de reproduceri.
Fiecare dintre ele amintește 

de o epocă de mare glorie în 
pictură și de un mare creator. 
Ceea ce și-au propus organiza
torii expoziției se realizează. 
Călătorind, Expoziția face cuno
scută în multe țări ale lumii 
frumusețea creată de pictori și 
contribuie astfel la o cunoaște
re reciprocă mai largă și o mai 
bună înțelegere între popoare. 

MARIANA CELAO

adunările generale atitudinea 
elevilor care se complac în 
postura de mediocri. Orga
nizațiile U.TM. vor trebui să 
acorde atenție sporită frecven
tării de către elevii slabi și 
mediocri a consultațiilor. Tot
odată activitatea grupelor de 
învățătură poate fi îmbunătă
țită dacă organizațiile U.T.M. 
vor urmări ca acestea să con
tribuie în primul rînd la de
prinderea elevilor slabi să stu
dieze individual.

Plenara a arătat comitetelor 
U.T.M. din școli că este neep- 
sar să ajute într-s? măsură mai 
mare organizațiile U.T.M. pe 
clase, grupele U.T.M. în în
treaga lor activitate și, în 
primul rînd, în pregătirea și 
desfășurarea adunărilor ge
nerale. Pentru aceasta trebuie 
să repartizeze membrii lor pe 
organizații de an și clase ca 
aceștia să ajute birourile 
U.T.M. în stabilirea ordinei de 
zi și în pregătirea adunărilor, 
în perioada care urmează, 
plenara a arătat că este ne
cesar să se organizeze, mai 
ales în clasele care au obți
nut rezultate slabe la învăță
tură, adunări generale care să 
stabilească măsuri concrete 
privind ridicarea nivelului la 
învățătură al elevilor me
diocri și corijenți.

Plenara a arătat că Comite
tul orășenesc U.T.M.-Timișoa- 
ra trebuie să îndrume mai 
îndeaproape- comitetele U.T.M. 
din școli, cerîndu-le activiști
lor săi să stea mai mult în 
mijlocul elevilor, să ajute con
cret comitetele UIT.M. și biro
urile U.T.M. de ani în realiza
rea sarcipilor, să se preocupe 
îndeosebi de activitatea orga
nizațiilor U.T.M. din clasele 
a XI-a.

Traducerea în viață a sarci
nilor reieșite din analiza acti
vității pe trimestrul I va asi
gura dobîndirea unor rezulta
te și, mai bune la învățătură 
de către elevii din școlile me
dii timișorene.

N. ARSENIE

A F E
Timpuri Noi; Scrisoare de ]a o 
necunoscută: Maxim Gorki; 
Omul cu obiectivul: înfrăți
rea între popoare. Alex. Sahia, 
Miorița, Drumul Serii; Căzu
tă din lună : Cultural; Oameni 
și fiare (ambele serii) : Alex. 
Popov ; Mirajul: 8 Martie ;
Carmela: Grivița; Dă-i înainte 
fără grijă : C-tin David, 30 De
cembrie ; Marile speranțe: V. 
Roaită, Volga; Salt spre glorie: 
Unirea ; Sub cupola albastră: 
T. Vladimirescu ; Soțul soției 
sale : Munca,; Balada husari
lor: Popular, G. Bacovia ; Pa
tru inimi: Arta; Gardianul: 
Moșilor; A fost chemată și 
clasa V-a : 16 Februarie; Ti- 
zoc : M. Eminescu ; Meșter la 
toate: I. Pintilie; Oameni pe 
gheață : Luceafărul; Hamlet: 
Olga Bancic; Lupii la stînă: 
Aurel Vlaicu; O viață: B. De- 
lavrancea.

TELEVIZIUNE
In jurul orei 17,25 transmi

sie experimentală prin inter- 
viziune de la Moscova a întâl
nirii de hochei pe gheață din
tre reprezentativele Uniunii 
Sovietice și Statelor Unite ale 
Americii.

I.C.P.SH. INSTITUT DE STUDII, EXPERIMENTĂRI ȘI PROIECTĂRI PENTRU STUF, 
CELULOZĂ ȘI HÎRTIE, calea Victoriei 48— 50, ține

CONCURS
i* pe data de 1 martie 1963, pentru ocuparea ur-mătoarelor posturi :

1 fizician — cercetător științific principal

— specialist în probleme de structură in raze 
„X” și spectroscopie

» 1 chimist fizician — cercetător științific prin-
| cipal
î — specialist în probleme de structură chimie
! macromoleculară
11 chimist fizician — cercetător științific

— specialist în analize de chimie-fizicală
4 ingineri chimiști sau chimiști — cercetă

tori științifici principali
— specialiști în chimie organică

I — Specialiști în chimie organică sau anorga-
« nică-analize
• 1 inginer chimist — cercetător științific
ț — specialist în construcții aparate și insta-
| lății pentru industria chimică
! 2 ingineri chimiști sau chimiști — cercetători
I științifici principali

— specializați în chimia fermentațiilor
• 1 inginer chimist — cercetător științific

— specialist în poligrafie
2 ingineri electromecanici — cercetători știin

țifici sau cercetători științifici
1 biolog — cercetător științific sau cercetător 

stagiar
— specializat în morfologia plantelor și cri

stalografie
ingineri chimiști sau chimiști
tehnician chimist I — specializat în poli
grafie

tehnicieni chimiști I
tehnicieni chimiști II 
ingeiner electromecanic pentru post meca
nic șef și investiții

dactilografe
Doritorii se vor adresa zilnic între orele

12—15 la sediul institutului.

Cu o săptămînă înainte, 
prin numeroase afișe 
răspîndite în toate sa

tele comunei Bunești, raionul 
Fălticeni, se anunța duminica 
cultural-sportivă a tineretului, 
în afișe se arăta programul zi
lei alcătuit din numeroase ac
tivități cultural-sportive, a- 
ceste acțiuni fiind popularizate 
și în adunările generale U.T.M. 
și chiar în adunarea colecti
viștilor. Organizația U.T.M. a 
mobilizat utemiștii și în spe
cial fetele pentru a înfrumu
seța. interiorul căminului cul
tural în care s-au pus nume
roase fotomontaje, lozinci, ta
blouri. Cu mult timp înainte 
s-au asigurat condițiile necesa
re organizării activităților 
sportive. Astfel, tinerii colecti- 
vișți au fost antrenați pentru 
a confecționa 34 săniuțe ; au 
fost asigurate, de asemenea, 34 
patine, 10 perechi schiuri, 9 
garnituri șahuri. Organizatorii 
ținînd seama și de propunerile 
tinerilor au folosit din timp și 
condițiile naturale ale comu
nei. Cu cîteva zile în urmă pe 
dealul. Petiei au merg peste 60 
de tineri colectiviști care au 
amenajat sub îndrumarea pro
fesoarei de sport, Ranta Aneta, 
două pârtii <je schiuri, La iazul 
gospodăriei colective s-a ame
najat un patinoar. Cu multă 
atenție, în cele mai mici amă
nunte a fost pregătit progra
mul cultural. Și iată a sosit și 
duminica așteptată. Ora 8,00 
dimineața. Deși era ger, peste 
800 de colectiviști tineri și 
vîrstnici din satele Bunești, 
Uncești, Podeni, au participat 
la întrecerile din cadrul Spar- 
tachiadei de iarnă a tineretu
lui, primul punct din progra
mul duminicii cultural-sporti
ve a tineretului. Pe pîrtiile de 
schi și săniuțe, la patinoarul de 
la G.A.C., la poligonul de tir

Consfătuire cu tema:

Literatura prietena copiilor

C. omitetul orășenesc U.T.M. 
Suceava, a organizat re
cent o consfătuire cu 

pionierii pe tema: „Literatura 
—- prietena copiilor". Au luat 
parte peste 700 de pionieri, 
înainte de a citi din poeziile 
sale poeta Violeta Zamfirescu a 
vorbit despre grija partidului 
pentru dezvoltarea literaturii 
pentru copii. Au luat apoi cu-

Teatrul de stat din Ploiești în satele regiunii
Colectivul artistic al Teatru

lui de stat din Ploiești și sec
ția de estradă au prezentat 
pînă acum în peste 140 de sate 
și comune din regiune specta
cole cu piesa „Pe placul tu
turor". Paralel au fost pregă
tite noi premiere pentru sate : 
„Îndrăzneala" și „De la lume 
adunate". In scopul cuprinde- 
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O producție a studioului cinematografic „București

A

In curînd pe ecrane
NOUL FILM ROMINESC

Scenariul: NICOLAE ȚIC, EUGEN MANDRIC, MIRCEA 
DRĂGAN

Regia : MIRCEA DRĂGAN
Imaginea : AUREL SAMSON
Muzica : THEODOR GRIGORIU
Decoruri: ARH. LIVIU POPA

Cu:

’LIGA GHEORGHIU, COLEA RĂUTU, ȘTEFAN CIUBOTA. 
RAȘU, GEORGE CALBOREANU, ILARION CIOBANU, 
COSTEL CONSTANTINES CU, GEORGE MĂRUȚĂ, FORT 
ETERLE, TOMA DIMITRIU, V. RONEA, SANDU STICLA- 
RU, BORIS CIORNEI, DINU GHERASIM, GEORGE MOTTOI

3
1

5
4
1

S

sau la căminul cultural, la 
disputele șahiștilor aveau ce 
vedea : peste tot, tineri entu
ziaști, harnici în muncă la co
lectivă, dar cu multă voință șl 
în întrecerile sportive.

în după amiaza duminicii 
cultural-sportive a tineretului 
colectiviștii s-au îndreptat sipre 
căminul cultural. Aci aproape 
500 de colectiviști au ascultat 
conferința „Largul democra
tism, al sistemului nostru elec
toral” ținută de tov. Onofrei 
Constantin, lector al comitetu
lui, raional de partid Fălticeni. 
Formațiile artistice au prezen
tat un bogat program. Echipa 
de cor a interpretat „Steagul 
partidului” și alte cântece de 
masă. Formația de dansuri din 
satul Podenl a executat o sui
tă de dansuri moldovenești. 
Tînăra colectivjștă Văleanu 
Aurica a recitat poezia „Parti
dul” de Mihai Bejaiuc, iar Clim 
Eugenia a interpretat cîntece 
populare.

în această după amiază a 
sosit, Ia invitația comisiei de 
organizare a duminicii cultu
ral-sportive și brigada de agi
tație de la Filatura de in și 
cînepă Fălticeni, care a pre
zentat un interesant program 
de brigadă. După programul 
cultural a avut loc o reuniune 
tovărășească, unde tinerii au 
dansat, au participat la nume
roasele jocuri distractive.

Prin activitățile atractive or
ganizate în cadrul acestei du
minici, buna pregătire a aces
teia, a contribuit la atragerea 
unui număr mare de tineri. 
Comitetul comunal U.T.M. a 
luat măsura de a organiza a- 
semenea duminici cultural- 
sportive și în satele comunei.

STAN DUMITRU 
activist al C.C. al U.T.M.

vintul un mare număr de pio
nieri care au arătat ce le place 
să citească mai mult, anali- 
zînd unele lucrări, recitind 
poezii. In încheierea consfă
tuirii pionierii de la Școala 
medie nr. 2 au prezentat sce
neta „Cravata roșie”.

AURELIA CĂRUNTU 

rii a cîț mai multe localități, 
din colectivul secției de estra
dă s-au format două brigăzi. 
Acestea sprijină îndeosebi ac
țiunile organizate în cadrul 
lunii cărții la sate și în cadrul 
alegerilor de deputați pentru 
sfaturile populare comunale.



-

DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE

U.R.S.S. Fotografia da mai sus înfățișează un grup de tineri mineri 
fruntași de la mina nr. 47 din regiunea Lugansk care anul trecut 

au obținut rezultate deosebite în muncă.

în sprijinul păcii
și dezarmării

NEW YORK 7 (Agerpres). 
— „Nu există nici un fel de 
obstacole tehnice pentru în
cheierea între Statele Unite și 
Uniunea Sovietică a acordului 
cu privire la încetarea expe
riențelor nucleare. Acordul 
poate și trebuie să fie reali
zat”, a declarat cunoscutul 
seismolog american, dr. Don 
Leet, unul din cei mai mari spe
cialiști americani în domeniul 
seismologiei. Bazîndu-se pe 
îndelungata sa experiență și 
pe cercetările teoretice efec
tuate, el a declarat că inspec
țiile la fața locului nu sînt 
cîtuși de puțin necesare pen
tru detectarea exploziilor nu
cleare în aer sau pe pământ, 
întrucît și unele și altele pot 
fi foarte bine detectate cu a- 
jutorul seismografului, care 
poate stabili cu precizie regiu
nea în care a fost efectuată 
explozia.

Hrușciov despre faptul că Ber
linul occidental ar putea de
veni o punte a păcii.

Conferința internațională 
pentru folosirea științei 
și tehnicii în interesul

regiunilor insuficient dezvoltate
GENEVA 7 (Agerpres). — 

La 7 februarie, la Palatul Na
țiunilor din Geneva au conti
nuat lucrările Conferinței Na
țiunilor Unite pentru folosirea 
științei și tehnicii în interesul 
regiunilor insuficient dezvol
tate. în cadrul ședinței, prezi
dată de prof. Henry Laugier 
(Franța), vicepreședinte al 
conferinței, s-au dezbătut pro
bleme legate de valorificarea 
rațională a resurselor umane. 
După cuvîntul lui David A. 
Morse, director general al Bi
roului internațional al muncii, 
a vorbit secretarul științific 
D. H. Hoben. El a prezentat

principalele probleme cuprin
se în referatele consacrate te
mei pusă în discuție.

în scopul orientării discuții
lor s-a stabilit prezentarea 
verbală a 6 referate. Printre 
cei care și-au prezentat refe
ratele se află și prof. ing. Tai- 
găr Simion, președintele Co
mitetului de stat pentru mun
că și salarii din R. P. Romînă, 
care a prezentat referatul 
„Probleme ale evaluării și uti
lizării raționale a resurselor 
umane în procesul dezvoltării 
economice". Au mai prezentat 
referate reprezentanți din Ca
nada, Franța, India, Indonezia 
și Republica Arabă Unită.

Notele adresate de guvernul sovietic
guvernelor Franței și R. F. Germane z

BERLINUL OCCIDENTAL 
7 (Agerpres). — Situația actua
lă anormală a Berlinului oc
cidental ca focar al încordării 
internaționale provoacă o ne
liniște crescîndă în rîndurile 
populației cu vederi democra
tice a acestui oraș.

Acest lucru îl demonstrează 
între altele seminarul de două 
zile care are loc aici pe tema 
„Berlinul și Organizația Na
țiunilor Unite", organizat de 
conducerea organizațiilor stu
dențești locale. La el au par
ticipat fruntași ai vieții pu
blice și ai presei.

Ideea dominantă a semina
rului a fost că locuitorii Berli
nului occidental nu mai pot 
sta deoparte cînd e vorba de 
rezolvarea problemei Berlinu
lui occidental. Ei trebuie să-și 
aducă aportul lor, să înainte
ze propuneri proprii îndrepta
te spre normalizarea situației 
din oraș.

Cunoscutul militant pe tă- 
rîm social, conducătorul Aca
demiei evanghelice a Berlinu
lui occidental, dr. Muller 
Gangloff, luind cuvîntul la 
seminar, a calificat situația 
actuală din Berlinul occiden
tal drept paradoxală și artifi
cială. El a subliniat că Berli
nul occidental ar putea deveni 
mijlocitorul între Orient și 
Occident, și ar putea participa 
la o întrecere pașnică cu Re
publica Democrată Germană 
în domeniile economic, cul
tural și științific.

Participanții la discuție au 
arătat că în rezolvarea proble
mei Berlinului occidental tre
buie să se pornească de la ne
cesitatea de a se schimba si
tuația actuală anormală. In 
legătură cu aceasta, mulți din
tre cei care au luat cuvîntul 
au citat cuvintele lui N. S.

PARIS 7 (Agerpres). — „Sînt 
partizanul dezarmării generale 
simultane și controlate”, scrie 
Guy Desson, lost deputat în 
Parlamentul francez, in ultimul 
număr al revistei Tribune des 
Nations.

„Coexistența pașnică între 
toate statele, indiferent de 
structura lor economică și so
cială, se impune. Trebuie să se 
treacă de la coexistență paș
nică dintre diferite sisteme so
ciale la cooperarea între toate 
popoarele”, scrie el.

Desson arată în continuare 
că, „a combătut și va continua 
să combată în mod hotărît ori
ce „politică” europeană bazată 
pe antisovletism”. El se pro
nunță împotriva unor organiza
ții zonale de tipul Comunității 
Economice Europene și împo
triva colaborării militare între 
Franța și Germania Federală 
întrucît, după părerea lui, a- 
ceasta „mică Europă” este baza 
economică a unui militarism a- 
menințător”.

In încheiere, Desson scrie că 
„trebuie reafirmat, o dată mai 
mult, caracterul intangibil al 
frontierei Oder-Neisse, trebuie 
să se lupte pentru o politică de 
dezangajare și dezarmare în 
Europa centrală, pentru interzi
cerea experiențelor nucleare și 
a producției de arme atomice”.

în urma tratativelor purtate 
la Copenhaga, care s-au des
fășurat într-o atmosferă de 
înțelegere reciprocă, a avut 
loc la 7 februarie a.c. semna
rea unui acord comercial pri
vind reglementarea schimbu
rilor de mărfuri între R. P. 
Romînă și Danemarca pe pe
rioada 1963—1965.

Listele de mărfuri stabilite 
pentru primul an al acordului 
prevăd o creștere a schimbu
rilor de aproximativ 40 la sută 
față de anul 1962. Republica 
Populară Romînă va exporta 
în Danemarca produse ale in
dustriei chimice, produse pe
troliere, textile, încălțăminte, 
produse agro-alimentare, ma
șini și utilaje etc. Exportul 
danez spre țara noastră va 
cuprinde mașini, utilaje, in
stalații, instrumente de măsu
ră și control, pește și produse 
din pește, produse farmaceu
tice etc.

Acordul de lungă durată a 
fost semnat în numele guver
nului Republicii Populare Ro
mâne de ing. Mihail Petri, ad
junct al ministrului comerțu
lui exterior, iar în. numele 
guvernului danez de Per 
Haekkerup, ministrul afaceri
lor externe.

La solemnitatea semnării a- 
cordului au asistat membri ai 
celor două delegații, funcțio
nari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe al Dane
marcei. A fost prezent, de ase
menea, Iosif Beseadovschi, în-, 
sărcinat cu afaceri a.i. al R. P. 
Romîne la Copenhaga.

După semnarea acordului, 
între Per Haekkerup, și ing. 
Mihail Petri, a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Conferința de solidaritate 
a popoarelor afro-asiatice

Ca urmare a protestelor opiniei publiceEliberarea directorului revistei „Der Spiegel"

MOSCOVA. — în U.R.S.S. 
s-au pus la punct toate amă
nuntele necesare în vederea 
construirii unei centrale elec
trice, care reprezintă o adevă
rată revoluție în domeniul 
producției industriale a elec
tricității. Noua centrală nu va 
avea nici turbine, nici cazane, 
nici generatoare. Electricitatea 
va fi obținută doar cu ajutorul 
gazului natural. încălzit la 
3 000 grade C, lansat apoi sub 
o foarte puternică presiune cu 
o viteză care depășește viteza 
sunetului, gazul degajă elec
troni. Niște electrozi captează 
acești electroni pentru a-i di
rija spre rețeaua electrică.

• MOSCOVA. — Filmul docu
mentar al regizorului sovietic Leo
nid Izakson, intitulat „A meritat 
să ti tăcut acest lucru Jack!", 
despre ziaristul american John 
Reed, cuprinde secvențe de film 
descoperite la arhiva de filme șl 
totografii, din timpul demonstrației 
din 1917 din Petrogradul revoluțio
nar și a ședinței congresului al 
II-Iea al Internaționalei Comuniste 
de la Moscova din anul 1920. John 
Reed, autorul vestitei cărți „10 
zile, care au zguduit lumea", va 
apare în fața spectatorilor așa 
cum era, la tribuna improvizată din 
caroseria unui camion și la ședin
ța congresului. Baza filmului o 
constituie cadrele documentare și 
manuscrisele reportajelor, articole
lor și scrisorilor lui Reed către

BONN. — în urma puterni
celor proteste din partea opi
niei publice, autoritățile vest- 
germane au fost silite să 
pună în libertate pe directo
rul revistei „Der Spiegel", Ru
dolf Augustein.

După cum se știe, Augustein 
a fost arestat la 27 octombrie

1962, sub 
trădare", 
„Der Spiegel", pe care o con
duce, a publicat o serie de ar
ticole despre abuzurile săvîr- 
șite de fostul ministru de 
război Strauss, implicat în a- 
facerea „Fibag*.

acuzația de „înaltă 
pentru că revista

Val de greve
BUENOS AIRES 7 (Ager- 

pres). — Un nou val de gre
ve a cuprins Argentina. Peste 
3 000 de muncitori de la între
prinderile companiilor petro
liere particulare din orașul 
Comodoro Rivadavia sînt în 
grevă de două săptămîni. Ei 
cer revizuirea contractelor de 
muncă, majorarea salariilor și 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă.

in Argentina
Din aceleași cauze au decla

rat grevă muncitorii și func
ționarii de la centralele elec
trice din provincia Cordoba.

în orașul La Plata, condu
cătorii sindicatului șalariaților 
de la poștă și telegraf au de
clarat greva foamei. Ei au a- 
firmat că nu vor înceta lupta 
pînă ce nu vor fi reprimiți la 
lucru cei 1 800 de muncitori 
membri ai acestui sindicat 
care au fost concediați ilegal.

RT E S TIRI
redactor al revistei 

i“, 
de asemenea, 

evenimentele re- 
Mexic din anul 

participat John 
de corespondent 

al unor mari ziare americane.

Karl Hovy, 
americane „Metropolitan'

Filmul cuprinde, 
materiale despre 
voluționare din 
1911, la care a 
Reed, în calitate

Sosirea unei delegații 
economice sovietice 

la Khartum

• KHARTUM. — La Khartum 
sosit o delegație sovietică

a 
econo

mică în frunte cu I. V. Arhipov, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
de stat pentru relații economice 
externe, de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. Membrii dele
gației sovietice vor analiza împre
ună cu autoritățile din Sudan pro
blema traducerii în viață a acordu
lui între cele două țări, cu privire 
la colaborarea economică și teh
nică.

nunțat miercuri că delegația 
Statelor Unite la conferința 
comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare de la Geneva, 
care își va relua lucrările la 
12 feburarie, va fi condusă de 
William Foster.

Foster este președintele A- 
genției S.U.A. pentru contro
lul armamentelor și dezarma
re și a participat la recentele 
tratative în problema dezar
mării care au avut loc la New 
York și Washington între re
prezentanții sovietici, englezi 
și americani.

O însemnată realizare 
a chirurgiei

• HANOI. — In anul care a tre
cut, în partea de sud a Vietnamu
lui central au trecut de partea 
poporului luptător aproximativ 
15 000 de soldați ai armatei sud- 
vietnameze și funcționari ai admi
nistrației diemiste. Această cifră 
depășește aproape de două ori 
cifra din 1961. După cum transmi
te Agenția Vietnameză de Infor
mații, soldații care au trecut 
partea poporului au adus cu 
numeroase arme și muniții.

de 
ei

NEW YORK. — La unul din 
spitalele din Denver, relatează 
agenția Reuter, s-a transplan
tat cu succes un rinichi sănă
tos unei persoane a cărui gru
pă de singe nu corespundea cu 
cea a persoanei care i-a donat 
rinichiul.

Aceasta, subliniază agenția, 
este prima operație reușită de 
transplantare a unui rinichi la 
persoane aparținind unor gru
pe de singe diferite.

WASHINGTON. — Departa
mentul de Stat al S.U.A. a a-

KUALA LUMPUR. — In 
ciuda protestelor populației, 
sultanul din Brunei, Omar Aii 
Saifuddin. cunoscut prin legă
turile sale strînse cu colonia-

MOSHI 7 (Agerpres). — Cea 
de-a treia conferință de soli
daritate a popoarelor Asiei și 
Africii își continuă lucrările, 
în ședința din dimineața zilei 
de 6 februarie, au continuat să 
ia cuvîntul conducători și re
prezentanți ai delegațiilor. în- 
tîmpinat cu vii aplauze, dele
gatul Cubei revoluționare. Jo
se Carrillo, a transmis confe
rinței un salut din partea po
porului cuban.

Apoi a luat cuvîntul Mario 
de Andrade, reprezentantul 
Angolei luptătoare. El a vor
bit despre insurecția armată 
eroică a poporului angolez îm-

potriva colonialiștilor portu
ghezi, care sînt sprijiniți de 
țările N.A.T.O.

La ședința de dimineață, au 
mai luat cuvîntul reprezen
tanți ai Republicii Guineea, 
Republicii Arabe Unite, Repu
blicii Mali, Nigerului, Guineei 
portugheze, Somaliei. Siriei, 
Yemenului, Zanzibarului, Re
publicii Sud-Africane și ai al
tor țări.

Cu aceasta ședințele plenare 
au luat sfîrșit. în după amia
za zilei de 6 februarie, și-au 
început activitatea cele cinci 
comisii ale conferinței.

In Camera lorzilor

Critici la adresa politicii 
externe a guvernului englez

LONDRA 7 (Agerpres). — 
La 6 februarie, reprezentanții 
opoziției au criticat politica 
externă a guvernului în dez- 

de politică externă 
lorzilor. Fostul 

Attlee,

baterile 
din Camera 
prim-ministru, lordul 
a declarat că guvernul nu pro
movează în genere o politică 
realistă. El a caracterizat a- 
cordul americano-englez de la 
Nassau ca „o mare greșeală”. 
Referindu-se la eșecul tratati
velor de la Bruxelles, Attlee 
și-a exprimat speranța că An
glia nu va adera la Piața co
mună. El s-a declarat împo
triva condițiilor politice ale 
tratatului de la Roma (cu pri
vire la crearea Pieței comune) 
și și-a exprimat speranța că 
acest tratat nu va acționa 
niciodată în Anglia. Laburis
tul Henderson, care a deschis 
dezbaterile, a scos în evidență 
scindarea serioasă dintre a- 
liații occidentali.

Lordul Ray (liberal) a de- 
plîns situația de neinvidiat pe 
arena mondială în care s-a 
trezit în prezent Anglia.

Cuvîntarea ministrului afa
cerilor externe, lordul Home, 
a arătat că cercurile guver
nante engleze pun ca și îna
inte accentul pe „strategia nu
cleară” și N.A.T.O. Ar fi o ne- 
chibzuință să se excludă An
glia din „businessul nuclear”, 
a spus el.

Potrivit declarației lui Ho
me, sarcina Angliei constă în 
prezent în a aduce o mai 
mare contribuție la diferitele 
alianțe și organisme răspun
zătoare de apărarea „lumii li
bere".

Eșecul tratativelor de la 
Bruxelles cu privire la adera
rea Angliei la Piața comună a 
fost caracterizat de Home ca

fiind „de domeniul trecutu
lui". El a vorbit, de asemenea, 
despre alianța dintre Franța 
și Germania occidentală și a 
avertizat asupra primejdiei pe 
care o prezintă încercările de 
a submina „structura multila
terală” a N.A.T.O. 
respins ideea „celei 
forțe europene".

Home a 
de-a treia

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite:

Andrei Gromîko, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., 
a înmânat ambasadorilor 
Franței și R. F. Germane la 
Moscova notele adresate de 
guvernul sovietic guvernelor 
Franței și R. F. Germane în 
legătură cu „Tratatul cu pri
vire la colaborarea germano- 
franceză dintre Republica Fe
derală Germană și Republica 
Franceză". In note se spune 
între altele : „A fost semnat 
nu un tratat de pace, ci un 
tratat al războiului". „Trata
tul de colaborare franco-vest- 
german este un fel de lovi
tură dată edificiului lumii eu
ropene care și așa nu are un 
fundament trainic".

în notele sovietice se arată 
că, întrucît conducătorii Fran
ței și R. F. Germane doresc 
ca Europa să trăiască în con
dițiile existenței a două la
găre militare care să se ame
nințe reciproc cu rachete de 
luptă, Uniunea Sovietică îm
preună cu toți aliații săi — 
țările lagărului socialist — 
„va fi nevoită să tragă con
cluziile corespunzătoare și să 
ia noi măsuri pentru întări
rea capacității lor comune de 
apărare".

In note se constată că tra
tatul consemnează alianța 
strînsă militară și politică a 
Franței cu Germania occiden
tală. El prevede coordonarea 
pozițiilor în toate problemele 
importante ale politicii ex
terne, inclusiv relațiile Est- 
Vest, o largă colaborare în 
domeniul militar. Acest tratat 
servește intensificării încor
dării internaționale și submi
nării păcii și securității 
poarelor, în 
Europa.

După cum se arată în no
tele sovietice...............
vest-german prevede elabora
rea unei strategii și tactici 
comune „în scopul apropierii 
doctrinelor militare ale celor 
două țări". Drept unic mijloc 
de evitare a distrugerii în- 
tr-un război a statului vest- 
german care are un teritoriu 
relativ mic și care este limi
trof cu țările socialiste, doc
trina R.F.G. prevede desfășu
rarea „fulgerătoare" a unor 
operațiuni militare cu folosi
rea tuturor tipurilor de arme 
de exterminare în masă.

„Și în acest caz guvernul 
sovietic consideră necesar să 
atragă atenția asupra incon-

primul rînd
po- 

în

tratatul franco-

încheierea lucrărilor conferinței 
consacrate rezultatelor 

Anului Geofizic Internațional

sistenței și caracterului aven
turist al acestei doctrine chiar 
și din punct de vedere pur 
militar.

O doctrină care se orien
tează spre dezlănțuirea unui 
război mondial termonuclear 
poate avea un singur dezno- 
dămînt: în focarul unui 
război atomic va arde cel 
care intenționează să-1 a- 
prindă, se subliniază în nota 
guvernului sovietic.

în capitalele statelor mem
bre ale N.A.T.O. a atras în 
mod deosebit atenția faptul 
că tratatul trece sub tăcere 
problema restricțiilor aplicate 
R.F.G. în domeniul armelor 
nucleare.

în legătură cu aceasta, „gu
vernul sovietic consideră ne
cesar să declare 
Bundeswehrului la 
cleară, . indiferent 
acestui acces — și 
în Occident se discută intens 
tocmai problema formei de 
acces — ar însemna o agra
vare foarte serioasă a situației 
din Europa. Pe orice cale ar 
ajunge arma nucleară în mîi- 
nile Bundeswehrului, pe cale 
directă sau indirectă, Uniunea 
Sovietică ar considera aceasta 
drept o amenințare nemijlo
cită la adresa intereselor sale 
naționale vitale și ar fi nevoi
tă să adopte de îndată măsu
rile necesare dictate de o 
astfel de situație".

După cum se arată 
adresată guvernului Franței 
semnarea tratatului 
politic franco - vest - german 
tocmai în ajunul împlinirii a 
20 de ani de la marea vic
torie de pe Volga asupra ar
matei hitleriste, cînd asupra 
Franței au răsărit zorile eli
berării, nu face decît să sub
linieze că „guvernul francez 
rupe în văzul tuturor cu idea
lurile care au însuflețit po
poarele coaliției antihitleriste 
în lupta împotriva dușmanu
lui comun".

„Ajungînd la înțelegere cu 
forțele revanșarde din Ger
mania occidentală, guvernul 
Franței pregătește terenul 
pentru ca armata franceză să 
se alinieze Bundeswehrului în 
momentul în care doctrina 
militară agresivă a militariș- 
tilor vest-germani va fi scoa
să din sefuri pe cîmpul de 
luptă".

„Chiar și în tratatul franco- 
vest-german își găsește ex
presia sprijinul acordat de 
Franța tendințelor agresive 
ale Bonn-ului. Cum poate fi 
altfel interpretat faptul că în 
tratat a fost inclusă prevede
rea specială că acțiunea lui 
se extinde asupra Berlinului 
occidental, deși există acordu
rile interaliate din care reiese 
în mod limpede că Germania 
occidentală nu are nici un fel 
de drepturi asupra Berlinului 
occidental".

„Dacă guvernul Franței ar 
dori să întindă o adevărată

că accesul 
arma nu
de formele 
în prezent

în nota

militar-

punte prieteniei între po-s 
poarele francez și german, a- 
tunci, pornind de la existen-s 
ța celor două state germane, 
el nu ar putea să nu-și ală
ture eforturile celor ale gu
vernului Uniunii Sovietice și 
ale guvernelor altor țări care 
luptă pentru închiderea defi
nitivă a capitolului celui de-al 
doilea război mondial prin 
încheierea tratatului de pace 
german și prin normalizarea 
pe această bază a situației din 
Berlinul occidental".

în nota adresată guvernu
lui R. F. Germane se arată, 
între altele, că guvernul fede
ral unmînd politica sa evi
dent nerealistă și contrară in
tereselor păcii, încearcă să 
vorbească în numele întregii 
Germanii, în timp ce alături 
de R.F.G. există un alt stat 
german suveran — Republica 
Democrată Germană, precum 
și Berlinul occidental, care 
constituie de fapt o unitate 
politică separată.

Este îndeobște cunoscut, 
se amintește în notă, că gu
vernul R.F.G. caută încă de 
mulți ani cu insistență să po
trivească chei la arsenalele 
nucleare. „în scopul obținerii 
armei nucleare se face uz de 
toate mijloacele — de la în
cercările de șantajare a actua
lilor lor aliați pînă la asigu
rări și promisiuni vădit false 
făcute în mod intenționat".

în nota adresată guvernu
lui R.F.G. se spune : „Guver
nul sovietic a avertizat deja 
în repetate rînduri guvernul 
federal de pericolul funest pe 
care acesta îl atrage asupra 
țării sale cerînd cu insistentă 
înzestrarea Bundeswehrului 
cu arma racheto-nucleară. Nu 
este greu de imaginat că dacă 
lucrurile vor ajunge pînă la 
un război termonuclear, în 
mod inevitabil asupra Germa
niei occidentale vor fi îndrep
tate lovituri puternice și con
centrate cu arma racheto-nu
cleară. Ea nu va supraviețui 
unui al treilea război mondial. 
Viitorul R.F.G. este la plug și 
la strung, la munca pașnică. 
Nu există o altă posibilitate 
pentru a pune la adăpost ac
tuala generație de germani și 
pentru a da viață unor noi 
generații.

Articolul inclus în tratatul 
franco-vest-german și care 
prevede extinderea acestui 
tratat asupra Berlinului occi
dental este calificat în note 
drept „intenționat provoca
tor". Această încercare nu 
poate avea nici un fel de vala
bilitate din punct de vedere al 
dreptului internațional".

în notă se exprimă speran
ța că guvernul R.F.G. „cu 
prilejul stabilirii acțiunilor 
sale ulterioare va aprecia toa
te consecințele posibile ale a- 
cestora pentru Republica Fe
derală, în primul rînd pentru 
securitatea ei, astfel îneît să 
nu se întîmple un lucru ire
parabil".

iiștii englezi, a anunțat în mod 
oficial că acceptă ca teritoriul 
Brunei să fie inclus în Fede
rația Malayeză, care urmează 
să fie proclamată în luna au
gust. Din Federația Malayeză 
vor face parte Malaya, Singa
pore, Brunei, Sarawak și Bor
neo de nord. După cum se știe, 
crearea acestei federații con
stituie o manevră neocoloniali- 
stă a Angliei și ea a stârnit 
protestul populației din teri
toriile care urmează a fi in
cluse în federație.

TOKIO. — Forțele demo
cratice ale orașului Hoya (Pre
fectura Tokio) au repurtat o 
mare victorie în recentele a- 
legeri municipale — mai mult 
de jumătate din cele 26 de 
mandate de deputați au fost 
obținute de candidați] frontu
lui democrat. Partidul Comu
nist din Japonia a obținut 
trei locuri în Consiliul muni
cipal al orașului, iar partidul 
socialist nouă locuri.

încheierea 
tratativelor militare 

iranco-spaniole

PARIS — La 6 februarie s-au în
cheiat la Madrid tratativele dintre 
generalul Ailleret, șeful statului 
major general al forțelor armate 
franceze, și generalul Munos Gran-

MOSCOVA. — La 
Moscova și-a încheiat 
lucrările conferința 
consacrată rezultate
lor Anului Geofizic 
Internațional. Specia
liștii sovietici și-au 
exprimat la conferin
ță părerea că man
taua superioară este 
eterogenă și că a- 
ceste eterogenități 
sint dispuse orizon
tal.

Geofizicienii afir
mă că există o core
lație între 
magnetio și 
țional, pe de o parte, 
și eterogenitatea
mantalei superioare, 
pe de altă parte.

S-a subliniat că 
metodele și aparata- 
jul folosite în labo
ratoarele moderne 
permit să se reconsti
tuie tabloul care so 
prezintă în Pămînt la 
mare adîncime. Ca

cîmpul 
gravita-

rezultat, 6e poate a- 
firma de pe acum cu 
siguranță că adîncu- 
rile Pămîntului se 
compun diu oxizi sau 
substanțe intro stare 
cvasiomogenă specia
lă cu o mare densi
tate.

Un corespondent al 
agenției TASS a a- 
flat la Comitetul in
terdepartamental de 
geofizică că această 
conferință a avut o 
amploare fără prece
dent și sub raportul 
numărului descoperi
rilor științifice care 
au fost anunțate a- 
colo pentru prima 
oară.

în special, la con* 
ferință s-a comunicat 
că a fost descoperită 
o nouă 
cuarț. 
știință 
mă că 
tate se
mare

varietate de 
Oamenii de 
sovietici afir- 
această varie- 
găsește la o 

adîncime în

Pămînt. S’au realizat 
progrese și în stu
dierea scoarței. Pre- 
lucrînd materialele 
culese în cursul 
A.G.I. în diferite re
giuni ale globului pă" 
mîntesc, specialiștii 
sovietici au identifi
cat unde constante 
în mișcarea scoarței. 
Din aceasta ei des
prind concluzia că 
mișcarea scoarței e- 
ste guvernată de le
gități bine stabilite.

La conferință s-a 
dovedit în mod defi
nitiv că sub raportul 
grosimii scoarței, 
caracterului 
lui de sub 
Antarctida 
continent.

La conferință 
luat parte 1 300 
oameni de știință, în 
afara invitaților. Au 
fost prezentate apro" 
ximativ 500 de refe
rate.

al 
reliefu- 
gbeață, 

este un

au 
de

LEOPOLD VILLE. - Agen
țiile occidentale de presă 
transmit că la 6 februarie un 
grup de ofițeri superiori ai 
jandarmeriei katangheze au 
depus la Leopoldville jurămîn- 
tul în fața președintelui Kasa- 
vubu. Potrivit agențiilor men
ționate aceasta ar marca inte
grarea jandarmeriei katanghe
ze în forțele armate ale gu
vernului central. Cu toate a- 
cestea, rămîne încă de văzut 
dacă actul formal al depune
rii jurămîntului, care a fost și 
așa acceptat după îndelungi 
ezitări și sub presiunea auto
rităților O.N.U. de către așa- 
numitul șef al jandarmeriei, 
Norbert Moke, reprezintă cu a- 
devărat renunțarea la scopuri
le secesioniste. De altfel, chiar 
la ceremonia depunerii ju
rămîntului, ofițerii katanghezi

des, șeful statului major al armatei 
spaniole.

După cum rezultă din relatările 
agenției France Presse, generalii 
Ailleret și Munos Grandes, au exa
minat problemele cu caracter stra
tegic privind regiunile Mării Me- 
diterane și Oceanului Atlantic, 
care interesează ambele părți. A 
devenit cunoscut că experții mili
tari spanioli și francezi lucrează 
la alcătuirea programului unor ma
nevre comune. Se prevede că în 
1963, flotele navale ale celor două 
țări vor participa de patru ori la 
manevre. Manevrele comune ale 
unităților armatelor franceză și 
spaniolă vor avea Ioc la începutul 
anului 1964. Nu este exclusă reali
zarea unui acord cu privire la fo
losirea de către forțele armate 
franceze a porturilor și aerodromu
rilor din Spania. Forțele armate 
franchiste vor primi în schimb 
dreptul de a folosi baze franceze.

niat că Carstens a fost trimis de 
guvernul de la Bonn în Statele 
Unite pentru a explica dedesubtu
rile „tratatului de colaborare fran- 
co-vest-german“ și poziția Bonn-u- 
lui în problema aderării Angliei la 
Piața comună.

întrevederile 
Kennedy — Carl Carstens

• WASHINGTON. — La 6 fe
bruarie, președintele Kennedy a a- 
vut o întrevedere la Casa Albă cu 
Carl Carstens, secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe al 
R. F. Germane, care întreprinde o 

. vizită la Washington. După cum 
transmite agenția Associated Press, 
tratativele diplomatice pe care le 
poartă Carstens în capitala S.U.A. 
sînt înconjurate de cel mai strict 
secret. Singura explicație oficială 
asupra-acestor tratative — scrie 
Associated Press —a fost-dată de 
oficialitățile S.U.A. care au subli-

WASHINGTON. — In ultimul 
timp, un grup de senatori ameri
cani, Keating, Thurmond, Dirksen 
și alții, sprijiniți de guvernatorul 
statului New York, N. Rockfeller, 
au făcut repetate declarații despre 
o așa-zisă „întărire a forței milita
re sovietice" pe teritoriul Cubei, 
citind informații care pretind că în 
această țară ar mai. exista rachete 
cu rază medie de acțiune. Totoda
tă, ei cer ca guvernul american să 
ia „conframăsuri" energice.

Pentru a doua oară în ultimele 
două săptămîni, ministrul de răz
boi al S.U.A., McNamara, a dez
mințit aceste informații false. La 
conferința sa de presă de miercuri, 
McNamara a. declarat textual: 
„Nu există motive să ne îndoim că 
toate armele ofensive au fost re
trase din Cuba și că nu sînt rein
troduse acolo". Tot atît de catego
ric a fost John McCone, directorul 
Agenției Centrale de Investigații a 
S.U.A., care, intr-un discurs de 
două ore și jumătate, rostit în fața 
subcomisiei senatoriale pentru pro
blemele pregătirii militare, a ară
tat că serviciul de spionaj al 
S.U.A. s-a convins că toate rache
tele cu rază medie de acțiune și 
bombardierele sovietice au fost re
trase din Cuba și că după aceea 
nu au mai fost aduse altele. Co
respondentul TASS, Vladimir Va-

ședcenko, 
la cercuri 
amercian, 
McCone a 
dintele Kennedy.

Precizările provenite din sursele 
americane cele mai autorizate nu 
i-au redus însă la tăcere pe iniția
torii campaniei. Președintele sub
comisiei senatoriale în fața căreia 
a vorbit McCone, a anunțat că 
„investigațiile" începute din iniția
tiva grupului de congressmen!, a- 
mintit mai sus, vor continua.

Referindu-se la îndîrjirea cu 
care unii senatori se străduiesc să 
înrăutățească relațiile sovieto-ame- 
ricane, S. Stratton, membru al Ca
merei Reprezentanților din partea 
statului New York, a declarat : 
„Iresponsabilitatea lui Keating 
este de-a dreptul rușinoasă".

relatează, referindu-se 
apropiate Congresului 
că discursul rostit de 

fost aprobat de preșe-

purtau insignele armatei ka
tangheze și nu cele ale arma
tei naționale congoleze.

Pe de altă parte, se anunță 
că Chombe, care a părăsit în 
secret marți seara Katanga, a 
sosit într-o mică localitate din 
Angola situată în apropiere de 
granița katangheză. Scopul 
vizitei lui Chombe în Angola, 
relatat de agenția France 
Presse, a fost de a controla 
constituirea unor importante 
rezerve de valută transporta
te din Kolwezi puțin înainte 
de intrarea forțelor O.N.U. în 
acest oraș. în afară de acea
sta, însă, Chombe a căutat fi
rește să ia legătură cu unită
țile de mercenari care s-au 
refugiat în Angola în urma 
acțiunilor forțelor O.N.U. Din 
Angola Chombe s-a reîntors 
ulterior în Rhodesia de unde 
se așteaptă să plece în Europa 
occidentală în cursul zilei de 
vineri.

Agențiile occidentale de pre
să continuă să relateze des
pre înrăutățirea tot mai ac
centuată a situației economice 
din Congo. Agenția United 
Press International relatează 
că toate magazinele alimen
tare din Leopoldville sînt a- 
proape goale. Lipsesc, arată 
agenția, chiar și alimentele 
cele mai esențiale. Lipsa de 
alimente este resimțită îndeo
sebi în rîndurile populației a- 
fricane.

COREEA DE SUD:

0 nouă remaniere 
ministerială
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BONN. — Comandantul su
prem al forțelor armate unifi
cate ale N.A.T.O. în Europa, 
generalul Lemnitzer, a dus Ia 
6 februarie Ia Bonn tratative 
cu ministrul vest-german de 
război, von Hassel, în legă
tură cu apropiata călătorie a 
acestuia din urmă la Was
hington. Tema principală a 
tratativelor lor a fost proble
ma participării Bundeswe
hrului la crearea așa-numite- 
lor „forțe atomice multilate
rale ale N.A.T.O.".

SEUL.— Junta militară sud- 
coreeană a anunțat la 6 fe
bruarie o nouă remaniere mi
nisterială, după ce o alta a 
fost făcută abia vinerea tre
cută. în cadrul noii remanieri, 
cei trei miniștri care se ocu
pau de problemele economice 
au fost înlocuiți, fiind făcuți 
„răspunzători de situația eco
nomică dezastruoasă și în spe
cial de faptul că nu au luat 
măsuri menite să împiedice 
creșterea prețurilor”.
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