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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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o bună pregătire profesională

eomasoma

NOI SATE ELECTRIFICATE(Continuare în pag- a III-a)

de stațio- 
acadă. Și 
mal justă 
de lucru,

„Cînd legi firul să ai întotdeauna grijă ca nodul să fie cît mai mic". 
Elena Anton, absolventă a școlii profesionale, ascultă atentă sfatu
rile care i se dau. Experienfa filatoarei fruntașe, Viorica Loghin, de 
la întreprinderea „Proletarul" din Bacău, constituie o școală pe care 
și fînăra muncitoare ° va folosi pentru a intra în rîndul fruntașilor.

Foto : O. PLECAN
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1962 indice- 
de utilizare 
în întreprin

de 9 480 bătăi

Concursul este deschis atît corespondenților
— ------ —'n, cît și tinerilor care nu

Utilaje moderne pe șantiere
In acest an, șantierele de con- 

Itrucțil primesc noi utilaje mo
derne, de mare productivitate, 
care vor permite extinderea meto
delor rapide de construcții și ridi
carea gradului de mecanizare a 
lucrărilor.

Una din noutățile In acest do
meniu este macaraua autoridică- 
toare, care permite executarea 
unor construcții toarte înalte. Este 
vorba de o adaptare originală a 
unei macarale mai ușoare, și deci 
mai ieftine decît macaraua-turn și 
care are totodată o rază mai mare 
de acțiune. S-au realizat, urmînd 
să intre în producție de serie, 
platforme mobile suspendate acțio
nate electric. Acestea înlocuiesc 
schelele asigurlnd totodată o pro
ductivitate mult sporită la lucrările 
de finisaj exterior. Ele sînt pre
văzute cu mici macarale pentru ur
carea materialelor.

Lopata mecanică — o altă in
stalație pusă la punct de specialiști 
—este folosită la alimentarea me
canică cu materii prime, a unor a- 
gregate și înlocuiește utilaje mai 
costisitoare. Recent, șantierele au 
primit cofraje de cauciuc care se 
folosesc în locui cofrajelor de lemn 
pentru turnarea tuburilor din be
ton. Ele se prezintă sub forma unor 
furtunuri de cauciuc de diferite di
mensiuni, a căror formă supusă 
presiunii betonului, se menține cu 
ajutorul aerului comprimat. După 
solidificarea betonului, cofrajul este 
scos și refolosit. Acest sistem aduce 
mari economii de cherestea. S-a ex
tins totodată fabricarea instalațiilor 
pneumatice de transportat beton șl 
mortar pe plan orizontal și vertical, 
care înlocuiesc transportul cu auto
vehicule și macarale-turn.

(Agerpres)

Oamenii muncii din Repu
blica Populară Romînă au 
primit cu indignare știrile 
privind valul de teroare și 
represiunea sîngeroasă ce au 
loc în prezent în Irak.

Arestările și numeroasele 
asasinate cărora le cad jertfă 
democrații, patrioții, partiza
nii păcii, comuniștii, activiști 
de seamă ai organizațiilor 
obștești stîrnesc protestul u- 
nanim al forțelor progresiste 
și iubitoare de pace din lu
mea întreagă. Aceste nele
giuiri, săvîrșite sub paravanul 
anticomunismului sînt în
dreptate împotriva drepturilor 
și libertăților democratice ale 
poporului, a independenței

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

țării, slăbesc mișcarea națio- 
nal-democratică irakiană, fă- 
cînd jocul reacțiunii și cercu
rilor imperialiste.

Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn, exprimînd sentimentele 
întregului nostru popor, care 
și-a manifestat întotdeauna 
solidaritatea cu lupta poporu
lui irakian pentru indepen
dență națională și progres so
cial, condamnă cu hotărîre 
acțiunile de exterminare a 
comuniștilor, democraților, 
patrioților irakieni. El își ex
primă convingerea că, unin- 
du-și strîns rîndurile, încer
catul popor irakian va face 
să triumfe cauza sa dreaptă 
— cauza tuturor popoarelor 
iubitoare de libertate și pace.
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ș vrea să fac de la 
început o compa
rație, după păre
rea mea, grăi
toare. In luna iu
lie 
le 

realizat la noi 
dere a fost 
război-oră. Peste 6 luni, adică 
la sfîrșitul anului, am obținut 
9 881 bătăi. Aceste simple ci
fre arată de fapt că pe poarta 
întreprinderi} a ieșit o însem
nată cantitate de produse 
peste prevederile planului. La 
acest succes a contribuit și 
perfecționarea profesională a 
ajutorilor de maiștri I și III 
de care conducerea întreprin
derii s-a ocupat cu multă se
riozitate. Am pornit în acea
stă privință de la ideea că ei 
au de rezolvat probleme foar
te importante (organizarea lo
cului de muncă, aproviziona
rea la timp cu materie pri
mă, repartizarea judicioasă a 
muncitorilor, întreținerea șj 
reglarea utilajelor etc., și că 
pentru a le putea rezolva bine 
și la timp trebuie să învețe 
temeinic. Cursul de ridicare 
a calificării organizat în acest 
scop, a cuprins peste 70 de a- 
jutori de maiștri I și III.

împreună cu organizația 
U.T.M. și comitetul sindica
tului am trecut la recrutarea 
cursanților și lectorilor. Pen
tru ca noțiunile să fie cît mai 
bine însușite, cursul a fost or
ganizat pe schimburi, avînd o 
durată de un an, perioadă în 
care, la anumite intervale, 
„elevii” au prezentat lucrări 
de control.

O atenție deosebită am a- 
cordat-o alcătuirii programe
lor analitice. Ne-am gîndit că 
este bine să predăm cursanți
lor cunoștințe privind tehno
logia profesională, cunoștințe 
de matematică, fizică, desen 
tehnic, materie primă textilă, 
protecția muncii, întrucît de 
fiecare dintre ele este strîns 
legată calitatea produselor.

Pentru tehnologie, spre 
exemplu, au fost prevăzute 
30 de ore. S-a insistat ca aju
torii de maiștri, deși țesători, 
să cunoască întregul proces 
de fabricație, să știe ce defec
te apar la bobinat, urzit, în
cleiat, năvădit, defecte care 
îngreunează adeseori munca 
țesătorilor. Un capitol special 
la obiectul tehnologie a cu
prins firește defectele în țe-

sătorie și modalitatea de re
mediere a lor. Acest lucru 
era absolut necesar deoarece 
se produceau unele țesături 
de calitate necorespunzătoare 
tocmai pentru că muncitoa
rele nu primeau asistență teh
nică corespunzătoare din par
tea ajutorilor de maiștri. în- 
tr-o vreme, am constatat că 
la alcătuirea situației orelor 
staționare, ceea ce ne scriau 
maiștrii pe hîrtie nu corespun
dea rezultatelor concrete obți
nute. De aici proveneau 
mari greutăți la calcularea in
dicilor de utilizare a războa
ielor de țesut- Cercetînd cau
zele, am văzut că unii ajutori 
de maiștri I și III nu cuno
șteau modul în care se calcu
lează timpul neproductiv, nu 
știau să determine producția 
zilnică. Programa analitică a 
cursurilor a prevăzut deci 
predarea și a unor asemenea 
noțiuni. Aș vrea să spun că 
rezolvînd un asemenea lucru, 
lună de lună, orele 
nare au început să 
aceasta înseamnă o 
folosire a timpului
obținerea unor înalțl indici de 
utilizare a mașinilor.

Programa analitică a cu
prins șl ore de desen. După

LIVIU CĂLIN
candidat în știința tehnice, 
inginer șef la Țesdtorta de 
bumbac de pe Șoseaua Arma

tei Sovietic» București

Duminica în comune

Pentru mecanizatorii de Ia 
S.M.T. Sihlea, regiunea Plo
iești, primăvara a sosit în... 
ianuarie. Atunci toate trac
toarele și mașinile erau gata 
de campanie. După cum ve
deți și în fotografia noastră, 
tractoarele aliniate frumos aș
teaptă a'oar semnalul r 

pornire
Fotoî N. STELORIAN

Apropiatele alegeri de 
deputați în sfaturile 

populare comunale și ale 
orașelor raionale de la 3 
martie a.c. prilejuiesc pre
gătiri intense. Astfel, dumini
că, în toate cele 11 comune 
aparținătoare orașului Ploiești 
au avut loc o seamă de ma
nifestări pregătitoare acestui 
eveniment. Să amintim cîteva 
din acestea:

Duminică colectiviștii din 
Bărcănești au discutat cu can
didații lor, în cadrul unei a- 
dunări. Cu acest prilej alegă
torii s-au oprit îndeosebi asu
pra realizărilor înfăptuite în 
anii regimului nostru demo
crat-popular, în comuna lor. 
Aveau ce spune. Peste 120 
de colectiviști au acum case 
noi din cărămidă, acoperi
te cu țiglă. In multe din ele 
curentul electric a adus după 
sine aparate de radio și televi
zoare. Aici mai există un că
min cultural modern (dat în 
folosință în luna decembrie 
anul trecut) un dispensar în
zestrat cu tot utilajul necesar, 
cu medici și personal sanitar 
mediu. De asemenea, se mai

poate aminti faptul că există 
un S.M.T. puternic care deser
vește multe din comunele în
vecinate, există o gospodărie 
agricolă colectivă înființată în 
1950, gospodărie care produce 
astăzi peste 60 de vagoane 
legume și zarzavaturi necesare 
aprovizionării orașului Plo
iești. Harnicii colectiviști s-au 
angajat cu acest prilej să ob
țină noi și importante reali
zări.

In satele regiunii Hunedoara
DEVA. — Peste 60 000 de pliante, foto-gazete și afișe, prin 

care sînt popularizate realizările sfaturilor populare, au fost 
tipărite și difuzate în satele și orașele regiunii Hunedoara. Zia
rul regional „Drumul socialismului” a publicat pagini speciale 
care oglindesc dezvoltarea economică și social-culturală a raioa
nelor. în aceste materiale se arată printre altele, că numai în 
perioada care a trecut de la ultimele alegeri de deputați, în re
giune s-au dat în folosință 40 de noi școli și 36 de cămine cul
turale și s-au electrificat de două ori mai multe sate decît în 
toți anii regimului burghezo-moșieresc.

Cinematograful și biblioteca — unități despre care înainte de 
1944 nici nu putea fi vorba în satele regiunii, există acum pînă 
și în cele mai îndepărtate comune de munte. La fiecare 1 500 de 
locuitori din mediul sătesc revine, în medie cîte un cinemato
graf. Mai mult de o treime din numărul locuitorilor de la sate 
sînt cititori permanenți ai bibliotecilor. (Agerpres)

S.
Nicolae Stana este utemist. 

Are 26 de ani și este propus 
candidat al F.D.P. in circum
scripția electorală nr. 14 a co
munei Berceni. Duminică ale
gătorii din Berceni s-au întîl
nit cu el, au discutat despre 
dezvoltarea comunei și tinerei 
gospodării colective. Această 
întîlnire a fost de folos. S-au 
făcut multe în sat, dar mai 
sînt încă lucruri de înfăptuit. 
Este necesar ca producția de 
cereale să crească; noile con
strucții să ia locul celor vechi. 
Numărul elevilor care învață 
la școala medie crește an de 
an. Școala, deși mare, trebuie 
să se dezvolte și mai mult. 
Cum pot fi realizate astfel de 
lucruri ? Iată tema pe care au 
dezbătut-o alegătorii Ia acea
stă întîlnire. Tot în acea
stă zi pe scena căminului 
cultural, după conferința: 
„Profundul caracter democra-

tic al alegerilor noastre de as*  
tăzi“, a urmat un program ar
tistic. Din bogatul program ar
tistic amintim o serie de mo 
noioguri și cuplete referitoare 
la alegerile de altă dată ca 
„Votul cu bîta și ciomagul*.  
Spectatorii au apreciat mult și 
cupletul „Hai la vot“ care a 
înfățișat o seamă din realiză
rile comunei.

3r
Pe scenele căminelor cultu

rale din satele comunei Pău- 
lești. au fost prezentate de 
către brigada artistică de agi
tație și formațiile culturale din 
cadrul întreprinderilor și in
stituțiilor din orașul Ploiești 
spectacole cu programe bogate 
de alegeri. Echipa de teatru a 
întreprinderii de transport ți
ței prin conducte (I.T.T.C.) a 
prezentat în satul Păulești pie
sa de teatru cu spectacolul 
„Sus Tudorache, jos Tudora- 
che' în fata a peste 120 de 
alegători. In urma conferinței 
„Ce a dat regimul de democra
ție populară tineretului", ținu
tă la căminul cultural din satul 
Găgeni, echipa artistică de a- 
gitație a satului a prezentat și 
ea un bogat program artistic 
legat de acest eveniment.

ION MIBIȚESCU 
activist V.T.M.

ION TEOHABIDE 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Ploiești

întâlniri cu candidații
în comunele și satele raionului Agnita se desfășoară în 

această perioadă întîlniri 
prezent au avut loc 374 întîlniri unde au luat parte peste 16 000 
ide alegători.

Din numărul mare de participant! au luat cuvîntul sute de 
alegători care au făcut peste 660 propuneri, privitoare la ame
najarea și înfrumusețarea comunelor și satelor noastre.

ION ANDREI 
corespondent

între candidați și alegători. Pînă în

Pe măsură ce înaintăm pe 'drumul 'desă- 
vîrșirii socialismului în patria noastră, tot 
mai numeroase sînt faptele minunate să
vîrșite cu simplitate și modestie de către 
oamenii muncii, fapte care oglindesc fru
musețea lor morală, chipul luminos al oa
menilor zilelor noastre. Le găsim în viața 
de toate zilele, pretutindeni, în fiecare colț 
de țară, în fiecare colectiv de muncă. 
'Aceste fapte vrednice de laudă, apar și se 
multiplică necontenit în societatea noa
stră, în care conștiința socialistă a mase
lor, educate de partid, se dovedește din 
ce în ce mai mult o forță activă, capabilă 
de adevărate minuni.

Faptele acestea înălțătoare, care 'dove
desc înalta ținută morală a oamenilor ce le 
săvîrșesc, exercită asupra noastră, a 
celor tineri, o influență vuternică. binefă
cătoare.

Din dorința de a reflecta mai pe larg șl mal 
bine aceste trăsături morale ale oamenilor înain
tați, modele de viață pentru tînăra generație, 
ziarul nostru organizează în întîmpinarea zilei 
de 1 Mai șl a „Zilei tineretului din Republica 
Populară Romînă" un concurs pentru corespon
denții voluntari cu tema :

voluntari cu experiență, cit și tinerilor care nu 
a-au adresat pînă acum ziarului, aceștia avînd 
în iață un nelimitat cîmp de inspirație.

In uzine și fabrici muncesc nenumărați fruntași în pro
ducție, minunați eroi ai zilelor noastre, oameni entuziaști 
și cu dragoste pentru prestigiul uzinei lor, preocupați de 
îmbunătățirea necontenită a calității produselor, de des
coperirea unor noi metode de muncă, inovatori ai teh
nicii, pasionați pentru învățătură. Trlmlteți-ne repor
taje și însemnări despre asemenea oameni, des
pre^ faptele lor cele mai frumoase în muncă, 
săvîrșite în întrecerea socialistă, despre dragos
tea cu care aceștia îl ajută pe tineri să-și spo
rească măiestria profesională, să dobîndească un 
profil moral-politic demn de înaltul titlu de mun
citor al orînduirii noastre socialiste, despre dra
gostea pentru învățătură, pentru însușirea taine
lor științei șl culturii de către tineretul muncito
resc.

în anul 1962 s-au construit 
In regiunea Bacău 98 km re
țele de înaltă tensiune și au 
fost electrificate încă 23 de 
sate. în întreaga regiune sînt 
astăzi 299 localități rurale e- 
lectrificate față de 6, cîte erau 
în anul 1945. Participarea la 
lucrări a cetățenilor din satele 
respective a redus costul 
construcției rețelelor, cu peste 
290.000 lei.

în prima lună a acestui an, 
numărul satelor electrificate a 
sporit cu încă două. Este vorba 
de satele Liliac și Arămești, 
din raionul Buhuși.

în curs de electrificare se 
află satele Blăgești, Slobo
zia și Calul, din raionul Bu
huși, Văleni din raionul Ad- 
jud.

IOAN ARIIIRE
funcționar
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Pe ogoarele patriei se duce o pasionantă luptă pentru a 
spori rodnicia pănuntului cu ajutorul științei agricole, al 
puternicei baze tehnico-materiale cu care e înzestrată 
agricultura socialistă. In toate gospodăriile colective, de 
stat, în S.M.T.-uri muncesc nenumărați maeștri ai recolte
lor bogate, care se străduiesc să aplice cît mai bine și cu 
folos știința agricolă, învață din cărți și din experiența 
înaintată, înving greutățile, concepțiile înapoiate care se 
mai ivesc, dovedindu-și prin fapte dragostea lor pentru 
avutul obștesc, grija pentru sporirea acestuia. In rîndul 
tineretului de la sate se formează o mentalitate nouă, o 
nouă atitudine față de muncă — conștiința de colectivist 
—, manifestată printr-o muncă harnică, neobosită pentru 
înflorirea gospodăriei colective.

In școli și facultăți învață un detașament important al 
tineretului nostru. Elevii șl studenții sînt specialiștii de 
mîine ai economiei și culturii socialiste. însușirea comori
lor științei și culturii le cere să se dăruiască cu pasiune 
învățăturii — principala lor îndatorire —, trăind intens 
și cu conștiința înaltelor răspunderi viitoare anii frumoși 
ai adolescenței și tinereții.

Deosebit de interesante și semnificative sînt faptele 
care vorbesc despre comportarea morală a oamenilor îna
intați ai zilelor noastre, a celor mai buni dintre tineri. 
Atitudinea nouă, înaintată față de muncă, com
portarea demnă în societate, în familie, in rela
țiile de prietenie și dragoste, — iată un alt do
meniu deosebit de important din care pot să-și 
aleagă faptele despre care vor scrie participanții 
la concursul nostru.

(Agerpres).

Economii prin procedee avansate

GRIGORE ROȘU 
inginer zootehnist

ALEXANDRU DOMINTE 
colectivist

La laminoarele de profile 
de 650 și 800 mm de la Com
binatul siderurgic Hunedoara, 
s-a generalizat procedeul de 
laminare la dimensiuni cît 
mai apropiate de cerințele 
uzinelor constructoare de ma
șini. Aplicarea acestei măsuri 
a dat posibilitate laminoriști- 
lor să asigure o valorificare 
superioară a produselor lami
nate. Pe această cale, ei au 
economisit de la începutul a- 
nului o cantitate de metal din 
care se pot fabrica 40 de trac
toare, sau fier-beton necesar 
pentru construirea a peste 150 
de apartamente.

Pentru a ajunge la acest 
succes, s-au făcut o serie de 
pregătiri încă din anul trecut. 
Au fost organizate cursuri de 
ridicare a calificării pentru 
muncitorii cu mai puțină ex
periență ; s-a schimbat siste
mul de calibrare la liniile 
principale de laminare. în 
timpul laminării unei șarje se 
fac în medie cîte 20 de probe, 
pentru ca profilele să îndepli
nească toate condițiile calita
tive și să aibă dimensiunile 
stabilite.

Concursul este 'deschis pînă la (lata 3e 
7 Mai '1963 și va ii 'dotat cu numeroase 
premii constînd în obiecte, excursii în țară 
și în străinătate.

tehnician zootehnist

Cuvinte despre candidații noștri
C. andidații F.D.P. propuși 

pentru alegerile de depu
tați in sfaturile populare 

comunale sînt oameni care și-au 
cîștigat încrederea tovarășilor lor, 
se bucură de un mare presti
giu în rîndurile acestora.

Duminică, am cunoscut păre
rile mai multor tineri din raioa
nele Tg. Neamț și Piatra Neamț, 
despre candidați ai F.D.P.

Constantin Filioreanu, îngriji
tor de animale la G.A.C. „Octom
brie roșu" din comuna Bălțătești, 
raionul Tîrgu Neamț, ne-a spus:

„în circumscripția electorală 
nr. 2 candidează inginerul nostru 
zootehnist, Grigore Roșu. De cînd 
a venit la noi muncește cu mult

suflet. Sectorul zootehnic al gos
podăriei s-a dezvoltat foarte mult 
in această vreme : în 1962 avea 
doar 129 de capete taurine și 208 
oi. Acum numără 425 taurine fi 
800 oi. Ne-a învățat cum să în
grijim animalele pentru a obține 
o producție sporită de lapte, 
carne fi lină”.

Floarea Tărpescu, colectivistă 
în comuna Bălțătești.

„Nu odată l-am auzit pe tova
rășul inginer Roșu explicîndu-l» 
tinerilor necesitatea inițierii unor 
acțiuni de muncă patriotică, care 
să contribui» la înflorirea comu
nei noastre. La propunerea lui 
organizația U.T.M., a hotărît ca 
în primăvară să amenajăm un ptțțe

și un teren de sport. Aș mai a- 
rninti că adesea tovarășul inginer 
participă cu însuflețire la rezol
varea diferitelor treburi gospo
dărești din comună".

NiCoIae Nuțn — colectivist.
„Anul trecut în satul Terpești 

din comuna Petricani, 
Tîrgu Neamț, 
struită o școală de 8 ani. Cetă
țenii, tineri mai ales, au contri
buit prin muncă patriotică la ri
dicarea școlii. In fruntea acțiu
nii s-a aflat deputatul nostru, A- 
lexandru Dominte. Și anul acesta 
în comuna noastră sînt multe ac
țiuni c» vor fi întreprinsa chiar 
din primăvară. Satele Boiștea fi 
Ribîia sînt cuprins» în planul da

raionul 
a fost con-

electrificare. Lucrările au și în
ceput. Vom construi apoi un 
drum de 9 km care va face legă
tura cu satul Țolici. Sîntem con
vinși că tov. Al. Dominte va fi 
din nou în fruntea acestor ac
țiuni. Pentru că îl prețuim mult 
l-am propus candidat la alegerile 
de la 3 martie și o să-l votăm cu 
toată încrederea”.

Ținea Pândei, colectivistă.
„La fel de sîrguincios, cum se 

dovedește a fi în munca sa de 
tehnician zootehnist, tovarășul 
Constantin Hilohe est» și în acti
vitatea obștească. Adeseori l-am 
întîlnit alături de deputați spri- 
jinindu-i în rezolvarea diferite
lor treburi gospodărești ale co-

munei. O deosebită pricepere a- 
rată în organizarea activității cul
turale a tinerilor colectiviști pt 
care i-a îndemnat cu convingere 
să citească, să învețe. El a inițiat 
formarea brigăzii artistice de agi
tație la ale cărei spectacole își a- 
duce o contribuție efectivă. N» 
mîndrim că se află printre candi
dații F.D.P. în circumscripția nr. 
12 Țibucani, raionul Tîrgu 
Neamț”.

Eliza Manolache, învățătoare 
în comuna Bodești, raionul Pia
tra Neamț.

învățătoarea Marilena Macovei 
care a fost propusă candidat al 
F.D.P. în circumscripția nr. 10, 
mi-e colegă și-am apreciat-o în
totdeauna pentru dragostea cu 
care muncește. Est» nu numai o 
bună învățătoare, dar se preocu
pă și d» rezolvarea diferitelor 
problem» al» oamenilor muncii

MARILENA MACOVEI 
învăjătoara

din comună. Recent am apreciat i 
cu cită pasiune a antrenat ea 
fetele din comună într-o forma
ție de dansuri. Aceasta va stimu
la și mai mult activitatea noas
tră comunală. Noi o vom sprijini 
în viitoarea activitate de deputat 
și-i vom acorda cu încredere vo
tul nostru de la 3 martie”.

•k
Duminică 3 martie, în fața ur

nelor de vot, tinerii din comunele 
și orașele raionale de pe întregul 
cuprins al patriei vor trăi din 
plin asemenea acestor tineri un 
moment sărbătoresc avînd con
vingerea fermă că acordînd votul 
lor candidaților F.D.P. i-au votat 
pe cei mai buni și mai harnici 
dintre tovarășii lor de muncă, 
oameni eare-i vor reprezenta cu 
cinste în organele locale al» pu
terii d» stat.

VASILB RANGA



Livezile de mîine ale Bărăganului —.
Ce s-a discutat la o consfătuire organizată de Comitetul regional 

București al U. T. M., și consiliul agricol regional
oi, 21 februarie, la 
Institutul agrono
mic „Nicolae Băl- 
cescu” din Bucu
rești a avut loc o 
interesantă Con
sfătuire organiza

tă',de Comitetul regional Bucu
rești al U.T.M., și consiliul a- 
gricol regional. Scopul ei: ge
neralizarea experienței înain
tate a organizațiilor U.T.M. în 
mobilizarea tineretului la ac
țiunea de punere în valoare a 
terenurilor improprii culturii 
cerealelor, prin amenajarea lor 
și plantarea cu pomi roditori și 
viță de vie. La consfătuire au 
luat parte secretarii organiza
țiilor U.T.M. din gospodăriile 
colective din regiune. Au par
ticipat, de 'asemenea, vicepre
ședinți ai consiliilor agricole 
raionale și șefi ai secțiilor hor- 
tiviticole, ingineri și pre
ședinți de G.A.C., cadre de 
specialiști în cultura viței de 
vie și a pomilor fructiferi.

Consfătuirea a scos în evi
dență experiența bună acumu
lată de organizațiile U.T.M., 
sub conducerea organizațiilor 
de partid, în mobilizarea tine
rilor la acțiunea de valorifi
care superioară a terenurilor 
neproductive și slab produc
tive.

La baza discuțiilor au stat 
referatele prezentate de tova
rășii : Alexandru Negrea, vi
cepreședinte al Consiliului a- 
gricol regional București („Re
zultatele obținute în dezvolta
rea pomiculturii și viticulturii 
în regiunea București și sarci
nile ce revin acestui sector în 
1963”), I. Armășescu, inginer la 
stațiunea experimentală viti
colă Greaca (,Rezultatele ob
ținute prin plantarea viței de 
vie și a pomilor fructiferi pe 
terenurile terasate și reco
mandările I.C.H.V.) și Hara- 
lambie Alexa, prim secretar al 
Comitetului regional Bucu
rești al U.T.M. („Sarcinile ce 
revin organizațiilor U.T.M. în 
acțiunea de terasare și de 
plantare a viței și pomilor”).

ÎN ACEASEĂ 

PRIMĂVARĂ - 

1500000 

BE POM!
In referatul prezentat de to

varășul Alexandru Negrea, vi
cepreședinte al Consiliului a- 
gricol regional, s-a arătat că în 
regiunea București, deși cu 
specific cerealier, condițiile de 
climă și sol sînt foarte favora
bile pentru cultura pomilor și 
a viței de vie, mai ales a va
rietăților producătoare de 
fructe și struguri de masă 
timpurii și foarte timpurii. Bă
răganul, leagănul culturilor de 
grîu și de porumb, va deveni 
astfel și o grădină bogată în 
pomi roditori. Peste 10 000 de 
hectare de teren neproductiv, 
identificate anul trecut de că
tre specialiști, vor fi amena
jate în anii următori în vede
rea plantărilor de vii și livezi.

O experiența buna
Colectiviștii de la G.A.C. „Uni

rea*  Cornești-Adămuș, raionul 
Timăveni, întlmpină campania a- 
gricolă de primăvară bine pregă
tit!. Folosind cu chibzuință lunile 
de iarnă, fierarul Sau loan și rota
rul Stencsel Ludovic, au reparat 
10 care și 18 atelaje (pluguri, gra~ 
pe și semănători). Cu toate că 
luna ianuarie a fost friguroasă, pe 
cele 42 ha destinate cultivării sfe
clei de zahăr și pe alte 12 ha des
tinate cultivării cartofilor au fost 
transportate cu sănii 1080 tone 
gunoi de grajd, iar In prima deca
dă a lunii februarie cu tractoarele 

Chiar din primăvara aceasta 
pe asemenea terenuri se vor 
amenaja 196 ha. de terase, se 
vor planta 300 ha de vie altoi
tă, precum și 1500 000 de 
pomi fructiferi.

Pe marginea drumurilor și 
șoselelor, acolo unde de atâta 
vreme pămîntul a fost sterp, 
ori s-a înălțat mărăcinișul și 
lăstărișul de salcîm, vor înflori 
primăvara piersicii, merii, pe
rii, caișii.

CE TREBUIE SĂ 

FACEM ACUM...
Pentru înfăptuirea acestor 

obiective Consiliul agricol re
gional consiliile agricole raio
nale, au luat din timp măsu
rile necesare de asigurare a 
materialului săditor, a asisten
ței tehnice, de defalcare a pla
nurilor de plantări și terasări 
pe raioane, pe fiecare gospo
dărie colectivă în parte. Tot
odată, în scopul generalizării 
experienței pozitive, la indi
cația comitetelor raionale de 
partid, au fost organizate vizi
te și schimburi de experiență 
la gospodăriile colective cu re
zultate bune în privința valo

rificării terenurilor neproduc
tive și slab productive. S-au 
luat măsurile necesare pentru 
mărirea suprafeței de pepinie
re viticole la 50 de hectare în 
care se vor altoi în primăvara 
aceasta peste 8 000 000 de 
coarde de viță pentru struguri 
de masă. Astfel s-a ivit nece
sitatea calificării a încă 300 de 
altoitori. Dintre aceștia, au 
fost școlarizați pînă acum la 
stațiunile experimentale viti
cole Greaca și Valea Călugă
rească peste 80.

Cît despre pomi, s-a arătat 
că în pepinierele gospodăriilor 
agricole de stat există în pre
zent numărul suficient de pu- 
ieți pentru plantările din pri
măvară. Trebuie numai să se 
organizeze distribuirea lor în 
satele și comunele unde este 
nevoie și, la timpul potrivit, să 
înceapă plantarea.

Există o experiență bogată,

S.M.T. s-au arat, experimental, 
5 ha sub zăpadă. La transportul 
gunoiului au lucrat cu mult inte
res colectiviștii tineri printre care-1 
amintim pe Dragomir Nonic din 
brigada 1, Culcer Gheorghe și 
Dragomir Ioan D. din brigada a 
Il-a, precum și Dragomir Gheorghe 
fi Bleza Ioan din brigada a III-a.

FINȚA MARTIN 
vicepreședintele 
G.A.C. „Unirea”

Cornești-Adămuș 
ȘTEFAN COVRIG

profesor

• Duminică în Aula Bibliote
cii Centrale Universitare a avut 
loc a patra partidă a meciului 
de baraj dintre Florin Gheorghiu 
și Alexandru Giingsberger pen
tru desemnarea campionului ță
rii la șah. lucind cu negrele Fio-

care este necesar să fie larg 
răspîndită. Este o mîndrie pen
tru fiecare tânăr colectivist 
din rfegiUnea București să. 
participe cu tot entuziasmul la 
această importantă acțiune pa
triotică, să contribuie la înflo
rirea regiunii, la dezvoltarea 
unei noi surse de venituri pen
tru unitățile agricole socialis
te, la crearea livezilor de mîi
ne ale Bărăganului.

...SI CI! CE VORJ»

CONTRIBUI 

TINERII
Luînd cuvîntul, tovarășul 

Haralambie Alexa, prim secre
tar al Comitetului regional 
U.T.M. București, a arătat sar
cinile care stau anul acesta în 
fața tinerilor din regiune pri
vind valorificarea terenurilor 
neproductive și slab produc
tive.

In consfătuire au mai luat 
apoi cuvîntul peste 20 de par- 
ticipanți care le-au împărtășit 
celor de față din experiența 
lor în acțiunea de dezvoltare 
a patrimoniului pomiviticol 
pe terenurile improprii cul
turii cerealelor. Astfel, tinerii 
din gospodăria agricolă colec
tivă din comuna Botoroaga, 
raionul Drăgănești-Olt, au luat 
parte anul trecut la plantarea 
a 12 hectare de pomi fructi
feri, participînd cu regularita
te la săpatul gropilor, la trans
portul îngrășămintelor și la 
plantarea propriu-zisă. Cei din 
gospodăria agricolă colectivă 
Modelu, raionul Călărași, au 
participat zi de zi, alături de 
colectiviștii mai vîrstnici, la 
lucrările de întreținere pe cele 
24 hectare de pomi, 30 ha de 
vie și 8 ha. de pepinieră viti
colă ale gospodăriei. La Țigă

Aufolibrăria U.R.C.C. Ploiești 
a sosit printre mecanizatorii 
da la S.M.T. Bărcănești, regiu

nea Ploiești
Foto: AGERPRES

nești, raionul Alexandria, ti
nerii au altoit în primăvara 
trecută prin muncă patriotică 
30 000 de coarde de viță și au 
plantat 0,25 ha. de vie. La ce
rerea consiliului de conducere 
al gospodăriei colective, orga
nizația de bază U.T.M. de aici 
a recomandat într-o adunare 
generală U.T.M. 40 de tineri 
care să învețe meseria de al
toitori. In comuna Ologi, raio
nul Turnu Măgurele, în comu
na Gheorghe Lazăr, raionul 
Slobozia, în comuna Făcăeni, 
raionul Fetești și în alte zeci 
și zeci de sate și comune ale 
regiunii, tinerii au muncit cu 
însuflețire pentru transforma
rea rîpilor, a dealurilor și a 
pământurilor slab productive 
în vii și livezi înfloritoare.

După ce discuțiile s-au ter
minat, participanții la consfă
tuire au aprobat un plan con
cret de măsuri menite să ducă 
la rezolvarea sarcinilor care le 
stau în față în acest an. Pla
nul prevede printre altele:

— Tinerii vor lua parte la 
terasarea a 196 ha de teren în 
pantă, precum și la plantarea 
a 300 de ha viță nobilă și a 
2 500 000 de pomi, dintre care 
1 500 000 în această primăvară.

— Comitetele raionale U.T.M. 
vor ajuta organizațiile de bază 
U.T.M. din gospodăriile colec
tive, ca pe baza consultării cu 
consiliile de conducere ale 
G.A.C. să complecteze planul 
de măsuri stabilit în adunările 
generale U.T.M. în care s-a 
stabilit cu ce vor contribui ti
nerii la îndeplinirea planurilor 
de producție ale G.A.C. pe a- 
nul 1963. Să se prevadă, con
cret, ce acțiuni vor fi între
prinse pentru mobilizarea ti
neretului la plantatul pomilor 
și viței.

— Tot în scopul înfăptuirii 
obiectivelor amintite, organi
zațiile de bază U.T.M. vor or
ganiza în perioada plantărilor, 
brigăzi utemiste de muncă pa
triotică, brigăzi care vor par
ticipa la acțiunea de terasare 
și plantare a viilor și pomilor 
fructiferi.

— Nu există sat, nu există 
comună în regiune, în care să 
nu fie nevoie să se planteze 
pomi fructiferi. Consfătuirea a 
stabilit ca fiecare tânăr să 
planteze cel puțin 4-5 pomi 
fructiferi, iar pionierii și șco
larii, cel puțin dîte doi pomi 
fiecare. Tineretul va participa 
și după aceea la lucrările de 
întreținere a viilor și livezi
lor.

Subliniind utilitatea acestei 
consfătuiri, tovarășul Nicolae 
Matei, secretar al Comitetului 
regional București al P.M.R., 
a arătat, printre altele, că pen
tru plantarea pomilor pe dru
murile și șoselele dintre sate 

este bine ca organizațiile 
U.T.M. din satele și comunele 
învecinate să-și facă planuri 
de acțiune în comun. „Plecînd 
de la această consfătuire — a 
spus în continuare vorbitorul 
— fiecare tânăr trebuie să de
vină un propagandist și un or
ganizator al acțiunii de plan
tare a pomilor și viței de vie 
în livezi, în incintele G.A.S., 
S.M.T., G.A.C., în curțile șco
lilor, în curtea fiecărui colecti
vist. Comitetele raionale 
U.T.M. să se îngrijească în 
permanență ca experiența 
bună a unor organizații U.T.M. 
în această privință, cum sînt 
cele de la Radovanu din raio
nul Oltenița, ori Ologi din ra
ionul Turnu Măgurele să fie 
cunoscută în toate organizații
le U.T.M. din satele și comu
nele regiunii. Așa cum prevăd 
specialiștii, perioada 15 mar
tie — 15 aprilie va fi perioada

„de vârf” în privința plantă
rilor de pomi și viță. Ar fi bine 
ca în această perioadă să se 
inițieze o acțiune de mobili
zare mai intensă a tinerilor la 
lucru, o „lună a plantării po
milor și viței de vie”.

★
Consfătuirea tinerilor poml- 

cultori și viticultori organizată 
de Comitetul regional U.T.M. 
București, în colaborase cu 
Consiliul agricol regional, a 
constituit un larg schimb de 
experiență, un prilej de îmbo
gățite a cunoștințelor pentru 
fiecare participant.

PETRE GHELMEZ

Î
!
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Spartachiada de iarnâ 
a tineretului

Fetele în concurs

■j—rtapa 1 a Spartachiadei de iarnă a constituit un 
rf bun prilej pentru intensificarea activității spor- 

tive a tineretului.
In aceste zile, baza sportivă a Uzinelor de pielă

rie și Încălțăminte din Cluj are o activitate deosebit 
de bogată. In saia de gimnastică, pe patinoarul ame
najat recent, la poligonul de tir, în sălile de șah și 
tenis de masă au loc pasionante Întreceri. Sparta
chiada de iarnă a dat un puternic impuls mișcării 
sportive din uzină. Dintr-un început s-ar cuveni o 
remarcă:, din cei aproape 3 000 de participant! în 
etapa I a Spartachiadei de iarnă, 800 sînt tinere mun
citoare și eleve la școala profesională a uzinei, care 
și acum, continuă să ia parte Ia viata sportivă a uzi
nei. Mare parte dintre concurente și-au început acti
vitatea sportivă cu prilejul Spartachiadei. Ele sînt 
îndrumate cu atenție de o serie de instructori spor
tivi, care Ie împărtășesc din experiența activității lor. 
Despre aceste aspecte ne-au vorbit tov. Gavril Budi- 
șan, secretarul comitetului U.T.M. pe uzină, și tov. 
loan Zorasuzi, instructor sportiv.

— Astăzi, ne-a spus tov. G. Budișan, — avem pro
gramată o zi specială pentru întrecerile tinerelor 
sportive.

Intr-adevăr, în sala de șah am avut prilejul să ur
mărim 22 de tinere care au iăcut de curind cunoștință 
cu acest sport (foto nr. 1). Printre competitoare, ute- 
mista Irina Rotaru și tînăra Katalina Bonscvicsky. Ka- 
talina ne-a spus că se află la primul ei concurs și că 
se va strădui să acumuleze, cu acest prilej, cit mai 
multe cunoștințe despre jocul cu „cele 64 de pătră
țele". Intr-o sală alăturată și-au disputat întâietatea 
participantele la întrecerile de tenis de masă.

A doua zi, tinerele concurente s-au deplasat In pă
durea Făget de la poalele Feleacului, unde au partici
pat la întreceri de schi. Înainte de plecare, le-am 
întîlnit pe tinerele Maria Szalai, Ileana Varga și Ma
ria Papp, pe care vi le prezentăm în fotografia nr. 2.

Începutul acesta trebuie considerat de bun augui 
pentru activitatea sportivă a tinerelor din această 
uzină.

Fotoreportaj : S. SPIREA

Maria Alexandru și Geta Pitică 
campioane internaționale ale R. F. Germane

• Jucătoarele noa
stre de tenis de masă 
an avut o comporta
re remarcabilă în ca
drul campionatelor 
internaționale ale R. 
F. -Germane de la 
Frankfurt pe Main, la 
care au participat 
150 ele sportivi re- 
prezentînd 14 țări. 
Maria Alexandru a 
reușit sa cucerească 
două titluri. După ce 
în sferturile de fina
lă ale probei de sim

plii ea a dispus cu 
3—0 de Lukacs (R.P. 
Ungară), iar în semi
finală a eliminat-o 
cu 3—-2 pe cunoscuta 
campioană Agnes Si
mon (R. F. Germa
nă), Maria Alexan
dru a întîlnit în fi
nală pe valoroasa ju
cătoare maghiară Eva 
Fdeldi. Jucînd exce
lent, Maria Alexan
dru a obținut victoria 
cu scorul de 3—1 
(21—15; 21—18; 18-

21 ; 21—14). în sfer
turile de finală, Ella 
Constantinescu a dis
pus cu 3—1 de Diana 
Rowe (Anglia), iar 
în semifinale a ce
dat cu 1—3 în fața 
lui Eva Fdeldi. în 
proba de dublu cam
pioanele mondiale 
Maria Alexandru și 
Geta Pitică au învins 
în finală cu 3—1 (21 
—8; 17—21 ; 21—9 ; 
21—11) pe Ella Con
stantinescu (R.P.R.) 
și Lukacs (R.P.U.) 

Șahistul Florin Gheorghiu pentru a doua 
oară campion al țării

rin Gheorghiu a obținut victoria 
la mutarea 35-a. Cei doi jucători 
au căzut de acord asupra remizei 
in partida întreruptă sîmbătă, 
astfel că scorul final al meciului 
este de 3 1/2—1/2 puncte în fa
voarea lui Gheorghiu. Tînărul 
student cucerește pentru a doua 
oară titlul de campion al țării.

•fc
In meciul pentru locurile 2—3 

al campionatului feminin, Ale
xandra Nicolau a învins-o cu 
3—1 pe Margareta Teodorescu.

( Agerpres)

PE SCURT
• Pe o vreme însorită, dar ge

roasă (minus 15 grade), duminică 
au luat sfirșit la Poiana Brașov, 
întrecerile celui de-al 5-lea con
curs internațional de schi a! țării 
noastre la care au participat spor
tivi din 10 țări. Mii de amatori de 
sporturi de iarnă, turiști din îm
prejurimi și oameni ai muncii aflați 
la odihnă au urmărit desfășurarea 
probelor, care au prilejuit între
ceri spectaculoase. In proba femi
nină de coborire, desfășurată pe 
pîrtia de la Sulinar (2 400 m), vic
toria a revenit Terezei Obrecht 
(Elveția) — 1'29’5/10.

• Intr-un meci international de 
hochei pe gheată desfășurat dumi
nică la Moscova, echipa U.R.S.S. 
a Învins cu scorul de 5—1 (0—0; 
3—0; 2—1) echipa secundă a R. S. 
Cehoslovace.

• Echipa de fotbal Farul Cons
tanta și-a continuat turneul în 
R. D. Germană, jucind duminică 
la Halle cu selecționata de juniori 
a tării. Fotbaliștii romîni au obți
nut victoria cu scorul de 3—1 
(1—1) prin punctele marcate de 
Moroianu, Ciosescu și Bukos si.

• Duminică seara la Goteborg, 
în cel de al doilea meci al turneu
lui pe care-1 întreprinde in țările 
scandinave, selecționata masculină 
de handbal a R. P. Romine a în
tâlnit echipa Suediei. Jocul s-a în
cheiat cu un rezultat de egalitate : 
14—14. Cei mai buni jucători ro
mîni au fost Ivănescu și Mozer 
care au înscris cite 5 puncte.

■
 ecenta producție

a studioului 
„București" abor
dează o problemă 
interesantă, ins
pirată din viața 
tineretului nostru. 

Este vorba de modul în care 
condițiile vieții noastre socia
liste contribuie la educarea fi 
formarea unei conștiințe noi, 
la plămădirea unui om înain
tat. Tema aleasă — majoră și 
semnificativă — corespunde 
unor imperative de perma
nentă actualitate. Bogăția și 
complexitatea vieții tinerilor 
constituie o sursă inepuizabilă 
pentru creația de orice gen. 
Filmul atestă, incontestabil, 
căutări rodnice și îndrăznețe. 
Autorii (scenariști : Petre Săl- 
audeanu și Francisa Muntea- 
nu, regizor: M. Mureșan) au 
dovedit o bună cunoaștere a 
realității investigate, izbutind 
să contureze pregnant și su
gestiv tablouri de viață auten
tică. Atmosfera șantierului 
este redată în detalii elocvente 
există un patos robust al mun
cii cotidiene, care se transmite 
convingător în multe din sec
vențe. Integrarea lui Mihai 
Brad, flăcăul dintr-un sat de 
moți, în colectivul șantierului 
unde a venit să lucreze, se 
produce treptat Și firesc. Mo
țul străbate, pe parcursul fil
mului, drumul formării unei 
concepții avansate despre via
ță și muncă. Asistăm, in fond, 
la restructurarea decisivă a 
personalității protagonistului, 
schițată ingenios de autori. 
Punctul de plecare a fabulației 
— adunarea U.T.M. în care se 
discută primirea lui Mihai 
Brad în rîndurile organizației 
•—> facilitează relatarea vie și 
trepidantă a unor momente 
nodale din biografia tânărului. 
Aceasta s-a subliniat Și la dis

cuția cu un grup de tineri 
prieteni ai filmului din Capi
tală. In „Partea ta de vină", 
rolul „primei viori" a fost a- 
cordat flăcăului din Țara Mo
ților care — așa cum s-a subli
niat la convorbirea susamin- 
tită — trăiește o prefacere 
înnoitoare, nu lipsită de mean
dre și sinuozități. Prezent 
la această interesantă dez
batere a filmului, scriito
rul Petre Sălcuăeanu, unul 
din autorii scenariului, a spus: 
„Noi, scenariștii, am privit in
trarea tânărului moț în viața

UN
șantierului legată direct de 
probleme importante ale eticii 
noi. Mă gîndeSc la încrederea 
in oameni, la demnitatea 
umană care capătă, în zilele 
noastre, semnificația ei auten
tică. Voiam ca Mihai Brad, 
eroul central, să devină drag 
și apropiat spectatorului. Mi
hai cunoaște o creștere mora
lă, deși evoluția lui nu se în
cheie — bineînțeles — odată cu 
ultima secvență, aceea a pri
mirii în U.T.M. Fără îndoială, 
că n-am reușit să rezolvăm 
toate aspectele acestei evoluții 
la același nivel artistic. Aflăm, 
acum, de la dumneavoastră, 
ce am izbutit și ce nu am reu
șit să realizăm. Vom ține sea
ma de observațiile dumnea
voastră în viitoarele noastre 
filme".

Tinerii muncitori partid 
panți la discuție au arătat că 
Mihai Brad rămâne un perso
naj viu și firesc, chipul lui nu 
dispare din mintea spectato
rului. Totuși, evoluția lui Mi- 

hai necesita și un cadru uman 
mai bine definit, populat de 
prezențe expresive în jurul 
personajului central, ceea ce, 
din păcate, nu se întâmplă în
totdeauna in film. Așa cum 
au spus, spre exemplu, tinerii 
Apostol Aurică și Prunaru 
Anton de la Uzinele „Grivița 
Roșie’’, relațiile dintre Mihai 
Brad și tovarășii săi de mun
că ar fi putut să rețină mai 
mult atenția autorilor. Am ur
mărit cu interes, în primele 
scene, pe noul prieten al mo
țului, „actorul’' care promitea 
să devină unui din eroii inte- 
resanți ai filmului. Totuși, tâ-

FILM
însemnări pe marginea unei discuții despre filmul „Partea ta de vină**  

cu tineri membri ai cercurilor „Prietenii filmului" din Capitală

nărui sosit pe șantier din cu
lisele teatrului, se menține 
doar ca o siluetă vagă, impre
cisă, drumul vieții sale nu-i 
preocupă deloc pe cineaști. 
Activiștii U.T.M. de pe șantier 
— Mărăi și Anca — nu bene
ficiază de o conturare vigu
roasă, rămîn mereu în penum
bră, nu-i cunoaștem suficient 
ca oameni, nu le descifrăm 
limpede frământările, gîndu- 
rile. Tofan, unul din coloca
tarii barăcii în care se află 
Mihai, a avut 0 copilărie chi
nuită, trăind intr-un mediu 
vitreg pentru dezvoltarea lui. 
Participanții la discuție au 
subliniat, pe bună dreptate, că 
explicarea tarelor actuale ale 
lui Tofan (egoismul, lipsa de 

atenție față de ceea ce îl în
conjoară), numai prin argu
mentul condițiilor de viață a- 
vute odinioară, este insufi
cientă. Tofan nu este doar o 
victimă a mediului de atunci, 
ci un om cu anumite principii 
de viață detestabile, cu o op
tică strimtă și ne așteptam să 
asistăm și la o dezbatere con
centrată, dar sugestivă, a ca
zului său. Descifrarea atentă 
și nuanțată a acestui caracter, 
explicarea lui în lumina unor 
date reale complexe, ar fi 
avut un rost precis: acela de 
a dezvălui mai limpede și 
transformarea morală a erou-

DESPRE TINERET

lui principal- Tinerii care au 
discutat filmul, aveau drepta
te să susțină că scenariștii nu 
i-au dat posibilitate protago
nistului să se confrunte, în 
suficientă măsură, cu celelal
te personaje.

Eroul principal nu s-a pu
tut desfășura amplu pe toate 
planurile, datorită faptului că 
autorii — deși au conceput ini
țial o galerie tipologică diver
să — n-au explorat, așa cum 
s-ar fi cuvenit, universul in
terior al celorlalte personaje. 
Mihai Brad e obligat aproape 
totdeauna să-și susțină singur 
partitura.

In afară de aceasta, există 
tn cuprinsul filmului note ar- 
tificioase, rezolvări neconelu- 

dente. Spre exemplu, nu era 
necesar episodul accidentului 
lui Dumitrache, pricinuit de 
altfel, de gestul necugetat al 
lui Mihai (în secvența în care 
moțul îi trimite prietenului 
său telegrama mult așteptată). 
Tinerii au remarcat că, în ra
port cu grija și discreția ce 
caracterizează atitudinea, ce
lorlalți față de viața sufleteas
că a lui Dumitrache, față de 
iubirea lui, episodul „țipat'’ 
cu telegrama este nepotrivit și 
ilogic. Nici intervenția unei 
complicații (învinuirea de furt 
adusă pe nedrept lui Brad) nu 
contribuie la rezolvarea func

țiilor dramatice ale filmului. 
De asemenea, tinerii Nicolae 
Ivan și Alexandru Drucher au 
arătat că introducerea copilu
lui Dumitrei printre perso
naje, avînd menirea de a-l în
conjura pe Mihai cu lumina 
purității sale, apare nejustifi
cată. Precum se știe, e nece
sar ca personajul să fie in
vestit totdeauna cu o sar
cină dramatică precisă și 
clară. Pe o altă latură a con
flictului, autorii își propun să 
elucideze drama unui cuplu 
de îndrăgostiți (inginerul Banu 
și Anca). Trebuie să subliniem 
însă că, nici acum nu sînt e- 
vîtats culorile pale, stinse, M 

de aceea, premizele existente 
nu se traduc convingător în 
imagini.

Contribuțiile regiei și ale in- 
terpreților merită, desigur, a- 
preciate. Debutul în film al 
regizorului este mai mult decît 
promițător. M. Mureșan știe să 
„vadă" cinematografic, asigură 
ritmul susținut; a găsit adese
ori formule originale (spre e- 
xemplu, în episodul adunării 
generale U.T.M.). Ar fi fost 
util, bineînțeles, ca regizo
rul să colaboreze mai in- 

tens cu scriitorii în ve
derea unei mai bune finisări 
a scenariului. Dintre actori, se 
remarcă în mod deosebit, in
terpretul principal (Sebastian 
Papaiani), pentru mobilitatea 
cu care parcurge o gamă nu
anțată de stări sufletești, pen
tru naturalețea gestului și a 
mișcării. Tinerii muncitori au 
avut pentru S. Papaiani nu
mai cuvinte de laudă. Ei au 
relevat, totodată, calitățile in
terpretării realizate de Gh. 
Cozorici, Ion Bessoiu, Silviu 
Stănculescu. Actori cum sînt 
Ileana Cernat, debutantă tn 
film, sau Constantin Codrescu 
au fost vitregiți de textul li
terar oare nu le-a oferit da
tele umane firești. Plastica fil
mului se dovedește de o va
loare certă, operatorul Nieu 
Stan v.tâliMnd ou multă iscu-

Keforul S. Papaiani, interpretul 
principal al filmului

sință aparatul. Muzica lui Du
mitru Capoianu devine un co
mentator adeseori subtil, al 
ideilor scenariului.

Participanții la discuția 
noastră au apreciat filmul 
„Partea ta de vină" ca o crea
ție optimistă, care aduce pe 
ecran imagini pline de pros
pețime din viața avîntată a ti
neretului patriei.

Unii dintre tinerii partici
pant! la discuția noastră au 
trăit ei înșiși mulți ani pe șan
tierele patriei. Părerile aces
tora, privind unele neajun
suri ale filmului, ni se par ju
dicioase. Semnalarea lor este 
menită să-i stimuleze pe cine
aștii noștri, care se apleacă 
cu dragoste și interes profund 
asupra unor asemenea proble
me majore, la o și mai temei
nică aprofundare a vieții ti
neretului patriei.

MIHAI BOTEZ

• Cea de a 6-a ediție a tradi
ționalei competiții de hochei pe 
gheață „Cupa orașului București1* 
a luat sfirșit duminică cu succesul 
echipei sovietice Lokomotiv Mos
cova. In ultimul meci Lokomotiv a 
învins cu 5—1 (2—43; 0—0; 3—1) 
selecționata orașului București.

In cel de al doilea meci al pro
gramului VTZ Chomutov (R. S. 
Cehoslovacă), a întrecut cu scorul 
de 4—2 (1—1; 2—1; 1—0) repre
zentativa Berlinului. Clasamentul 
final : 1. Lokomotiv Moscova 8 
puncte ; 2. VTZ Chomutov 6 punc
te ; 3. Sel. București I 3 puncte ;
4. Sel. Berlin 3 puncte : 5. Sel. 
București (tineret) zero puncte.

• Echipele de fotbal divizionare 
au susținut duminică noi jocuri de 
verificare in vederea deschiderii 
oficiale a sezonului. In Capitală 
Rapid a învins cu 5—0 (4—0) pe 
Știința București.

Iată rezultatele din tară : Crișa- 
na Oradea—Crișul 0—0 ; Unirea 
Dej—Știința Cluj 0—1 ; Steagul 
Roșu Brașov—Săcele 3—1 ; U.T. 
Arad—Dinamo Barza 4—0 ■, Side- 
rurgistul Galați — C.S.M.S. Iași 
3—1 ; Minerul Lupeni—Jiul Petrila 
1—0 ; Dinamo Bacău—Ceahlăul 
Piatra Neamț 0—1.

• Selecționata U.R.S.S. a cîști- 
gat pentru a treia oară campiona
tul mondial de hochei cu mingea, 
învingînd la Stockholm, in meciul 
decisiv, cu 8—0 echipa Suediei. I 
La meci a asistat și regele Suediei, j 
Gustav Adolf al VI-lea, care după 
terminarea întllnirii a oferit căpi
tanului echipei U.R.S.S. „Cupa 
mondială" și a felicitat pe fiecare 
jucător în parte.

• Meciul retur din „Cupa cam
pionilor europeni" Ia volei mascu
lin, între Rapid București și Galata 
Saray Istanbul, se dispută miercuri 
în sala Floreasca, de la ora 19. 
In deschidere echipele de baschet 
ale celor două cluburi vor susține 
o întîlnire amicală.

(Agerpres)



PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII U.T.M
STIMULAREA PASIUNII TINERILOR
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PENTRU LITERATURĂ
otul a început sim
plu, firesc, dar cu 
consecințe fertile 
din primele clipe. 
Spre sfirșitul lunii 
decembrie, biroul 
organizației de bază

U.T.M. a serviciului tehnic al Uzi
nelor „Electronica" a desemnat o 
comisie care să întreprindă, prin
tre membrii organizației, o 
resantă anchetă :

„Ce citesc utemiștii ?" 
La sfirșitul raidului s-au 

patru concluzii:
1. In general se citește multă 

literatură tehnică de specialitate, 
tinerii fiind la curent cu ultimele 
noutăți din domeniul electronicii»

2. Unii utemiști manifestă, 
însă, mai puțin interes față de 
cartea de literatură, ca una care 
iese din sfera preocupărilor „pro
ductive", imediate.

3. Alți cititori, chiar dintre 
cei mai harnici, nu se străduiesc 
să scoată maximum de folos din 
citit, să aplice învățămintele căr
ții în muncă, în viață. Era nece
sar să se dea o mai mare atenție 
concursului „Iubiți cartea", or
ganizării mai bune a discuțiilor 
finale, dar mai ales, pregătirii 
tinerilor pentru concurs.

4. Membrii organizației s-au a- 
rătat foarte interesați de tema 
anchetei, manifestîndu-și 
cest prilej dorința unei 
dezbateri colective, a 
„schimb de experiență" pe 
lecturii și a foloaselor ei.

Datele erau, așa dar, elocven- 
Vente... Drept care, biroul orga
nizației și-a impus ca pe o sar
cină importantă acea „dezbatere 
colectivă" solicitată de tineri, 
fixîndu-i cadrul cel mai firesc și 
fertil: o adunare generală U.T.M.

Fără a apela la statistici —» 
deși, poate, ele n-ar fi fost lip
site de interes — referatul a 
atras atenția, pe baza rezultate
lor raidului, asupra unui feno
men : frecvența nemulțumitoare 
a cărții de beletristică în lectu
rile pe ultimele două luni ale 
tinerilor.

Care a fost atitudinea adună
rii față de această situație pe 
care referatul a expus-o într-un 
ton critic, combativ ?

Să ascultăm, mai întîi, replici
le celor vizați în referat...

Elena Șerban (o tînără teh
niciană, altminteri prețuită în 
producție) : „Nu înțeleg, totuși, 
de ce m-a criticat referatul... 
Chestiunea „lecturii 
privită, cred eu, în afara preo
cupărilor noastre, ca 
în sine. f..
tivitate sînt întotdeauna la cu
rent cu ce-mi trebuie. Citesc 
cărți, citesc reviste... Vreau să 
devin inginer, specialist99.

O voce din sală : „Dar litera
tură beletristică ?“.

Elena Șerban: „Dar v-am spus: 
vreau să devin o specialistă" !

(Și aproape silabisind, mirată 
că un astfel de adevăr simplu ca 
bună ziua încă nu s-a impus tu
turor): „Eu îmi privesc pregăti
rea, orizontul de cunoștințe, cum 
s-a spus aici — din punct 
vedere științific. La ce i 
putea folosi beletristica?"

Ioana Voinea (inginer, 1 
bră în biroul organizației 
U-T.M.) : „Tovarășa Elena și-a 
motivat „absențele literare" prin- 
tr-o formulă pe care o crede, am 
impresia, fără cusur: „Vreau să 
devin specialistă !" Printre altele, 
din răspunsul ei se înțelege de 
ce nu s-a înscris pînă acum la

concursul „Iubiți cartea". E o 
chestiune de concepție în ce pri
vește literatura și foloasele ei. 
Aș propune să încercăm, aici, o 
dezbatere a noțiunii de specia
list, a sensurilor pe care le-a că
pătat ea în condițiile anilor 
noștri. Oare specialistul trebuie 
să fie atent numai la schemele 
și cifrele lui, ca un soi de „ro
bot electronic99, lipsit de recepti
vitate față de frumos ? El sluje
ște azi unui ideal. Și ca să dea 
cit mai mult, prin muncți sa, 
acestui ideal, trebuie însuflețit 
de-o filozofie, de-o etică nouă; 
iar literatura noastră socialistă, 
literatura clasică și contempora
nă, cu infinitele probleme de 
viață pe care le ridică, îi va oferi 
mult în privința aceasta!..." (Și 
trecînd de la tonul grav la suris): 
„Se vorbea, cîndva, despre „poe
ții turnului de fildeș" ; tovarășa 
Elena ni-l așează în turn pe sa
vant99...

(Are oare dreptate tovarășa 
Voinea ? Iată o întrebare care

pași în cunoașterea literaturii 
ți-i îndrumă, intr-un chip judi
cios, concursul „Iubiți cartea". 
Eu am cucerit insigna de „Prie
ten al cărții" și pot să fă spun 
că parcurgînd întreaga bibliogra
fie a concursului mi-am format 
o imagine destul de cuprinzătoa
re despre opera celor mai însem
nați scriitori clasici și contem
porani. După aceea te poți orien
ta și singur, pentru că ai o anu
mită bază de cunoștințe, știi să 
alegi. Poți trece, de pildă, la 
cunoașterea literaturii pe epoci 
mai mari sau pe curente literare.

O voce (intimidată): „Doamne 
sfinte, dar cînd să le faci oare 
pe toate?"

...Cine rostise acel înspăimân
tat : „...dar cînd să le faci, oare, 
pe toate ?’ Iată-l, e uit tînăr de 
statură mijlocie, roșu în obraji, 
cu o figură deschisă: Tudor 
Gheorghe, muncitor la prototi
puri. Să-l ascultăm mai departe :

— „...Recunosc, sincer, tova
răși : n-am timp de citit. N-am

însemnări de la o adunare generală 
a organizației de bază LL T. M. a 

serviciului tehnic al Uzinelor „Electronica"

Sesiunea „Viata socială
și trecutul istoric

cu a- 
largi 
unui 
tenia

-Cg, LUlllȘl, 
referatul... 
nu trebuie

r - . _ j o problemă
în domeniul meii de ac-

de 
mi-ar

mem-

a interesat adunarea, constitu
ind miezul multor discuții, sus- 
citind interesante luări de pozi
ție. Problema aceasta — a profi
lului specialistului de azi — nu 
era nouă pentru tineri; ea se 
impusese, ca o chestiune de vie 
actualitate și în cuprinsul raidu- 
lui-unchetă, în interviurile luate 
celor 46 de utemiști. Vom reda, 
spre ilustrare, cîteva din astfel 
de interviuri, al căror ecou s-a 
amplificat prin dezbaterea adu
nării) :

Zaharia Ștefan (muncitor): „Aș 
vrea să fac o observație. Nu știu 
cit e de justă; dar eu așa simt. 
Cred că literatura și tehnica sau 
știința merg, intr-un fel, mînă-n 
mină. Tehnica noastră electroni
că, de pildă, cere tot atîta fan
tezie ca și poezia !*

(Cineva din comisie) : „Dacă 
nu și mai multă !“

Zaharia Ștefan : „...De ce n-am 
îndrăgi, prin urmare, și cartea 
de beletristică ? Ea iți ajută fan
tezia, și de un „plus de fantezie9* 
avem toți nevoie, oricînd”.

Florin Botea (inginer, 28 de 
ani) : „Cultura profesională te
meinică se întregește armonios —• 
și obligatoriu^ aș zice ! — cu li
teratura, cu filmul, cu muzica, 
toate la un loc alăcătuind ceea ce 
se cheamă „profilul spiritual" al 
muncitorului și inginerului din 
zilele noastre ; profil care tre
buie să fie multilateral, bogat...* 1 

...Cum a dezbătut adunarea re
zultatele raidului ? 
noi s-au reliefat ? 
mai departe :

Marilena Bicalis 
iectănt, asistentă la Politehnică): 
„Nu s-a lămurit, totuși, îndea
juns problema : Ce citim ? Cum 
citim? Care sînt criteriile de lec
tură a cărții literare? Este vorba 
și de spirit selectiv, dar și de 
lectură organizată. Sînt convinsă 
că în ce privește cartea tehnică, 
toți ne conducem după riguroase 
reguli în organizarea lecturii".

Marin Ionescu : „Bine-nțeles. 
Lectura cărților tehnice nu se 
poate face oricum, la intîmplare, 
cu „ce-ți pică-n mînă“, ci după 
un plan bine gîndit99.

M. Bicalis : „Eu cred că primii

Ce probleme
Să ascultăm

(inginer pro-

Excursioniști
Peste 3 000 de muncitori și 

colectiviști din țară au sosit du
minică în Capitală cu trenul sau 
cu autocarele în cadrul unor 
excursii organizate de Oficiul 
Național de Turism — „Car- 
păți". Printre excursioniști se

în Capitală
aflau 650 de laminoriști din Ro
man, sute de colectiviști din re
giunile Brașov și Argeș. Alte nu
meroase grupuri de excursioniști 
au venit din Baia Mare, Galați, 
Pitești și Oradea.

(Agerpres)

Cele dinții aplauze
Faldurile largi, gre

le ale cortinei din 
catifea s-au dat înlă
turi și abia a prins 
a se ivi pe scenă 
grupul de băieți și 
fete, îmbrăcați în pi
torescul port oltenesc, 
că rafpote de apla
uze au țîșnit în sală. 

’Așadar, primele a- 
plauze, — primul 
spectacol pe scena 
noii case de cultură 
iîrn Calafat.

Situat în centrul 
orașului noul lăcaș de 
cultură cuprinde : săli 
de lectură, club, bi
bliotecă, săli pentru 
cercuri de pictură, li
terare și o sală mare 
de spectacole în care 
sînt rînduite 500 de

scaune îmbrăcate în 
material plastic. Pre
văzută cu cabine de 
proiecție și cu ecran 
lat sala va servi și ca 
cinematograf. E o con
strucție modernă, cu 
încălzire centrală, cu 
lumină fluorescentă.

Pe scena nouă au 
evoluat săptămîna tre
cută dansatorii, in- 
terpretînd frumoase 
suite de dansuri 
oltenești, corul Ca
sei raionale de cul
tură, soliștii de mu
zică populară, bri
gada artistică de agi
tație. Numele colec
tivistului Dumitru 
Ciobanu din comuna 
Moțăței, este bine cu
noscut prin părțile

Calafatului și chiar 
în întreaga țară. Doi
na oltenească a fost 
executată cu măiestri» 
de Dumitru Ciobanu 
la concursuri națio
nale și festivaluri 
mondiale ale tinere
tului și studenților. 
Duminică el a cîntat 
din nou în fața co
lectiviștilor, muncito
rilor incitaților la 
inaugurarea Casei ra
ionale de cultură.

Și așa, rînd pe rînd, 
pe scena nouă, ar
tiștii amatori s-au în
trecut în cîntec și joc, 
reușind să dea strălu
cirea cuvenită acestei 
sărbători.

ETA GLȚA

Spectacol nou pe scenă nouă. Imagine de la spectacolul testiv pre
zentat Je inaugurarea Casei raiona'e de cultură din Calafat

reușit să iau insigna de „Prieten 
al curții". După cele 8 ore de 
lucru mă duc acasă și mă apuc 
de alte treburi pe lingă casă. 
Uneori, seara, mă duc la film. 
Cu cititul nu prea sînt obișnuit”.

Boldur Bărbat: „Sigur că fie
care dintre noi avem preocupări 
multiple, pe planuri diverse. Dar 
asta înseamnă să renunți la lec
tură ? Eu, cel puțin, sînt destul 
de ocupat, diminețile lucrînd 
în uzină, după amiezile la 
politehnică, unde sînt asistent. 
Dar folosesc la maximum „pau
zele". Citesc în tramvai (dacă nu 
e aglomerație...), încerc să citesc 
ori de cite ori am o jumătate de 
ceas liberă. Pentru asta, am grijă 
să iau cu mine totdeauna dimi
neața o carte. Și să știți: timp 
se găsește ; e timp suficient pen
tru toate, pentru muncă, pentru 
lectură, pentru distracție, numai 
să știi să-l planifici. Personal, 
mi-um planificat să citesc în fie
care zi cel puțin 50 de pagini”.

Bratu Dragna : „Ca și-n pro
ducție : aceeași unitate de timp, 
folosită judicios, poate da o 
„productivitate" dublă sau triplă. 
Cititul e și el o tehnică. Cititul 
organizat, cu creionul în mină, 
conspectând, făcînd fișe, îți im
pune cartea respectivă, n-o mai 
uiți, nu trebuie s-o reiei... Deci 
un timp câștigat!"

Mihail Nicolae : „Eu, în ches
tiunea asta a timpului pentru 
lectură — și a scoaterii unui 
maximum de folos din lectură — 
îmi impuseseră, într-o vreme,

următoarea metodă: înainte de 
a mă înhăma la o carte, căutam 
prin reviste cronici și recenzii 
despre ea, să văd dacă-i 
bună, dacă merită să-mi pierd 
vremea cu ea. (Pentru că nici eu 
n-am prea mult timp). Dar... 
drept să spun, în multe cazuri, 
în loc să mă luminez, rămîneam 
buimăcit! Ori dădeam peste cro
nici care se bateau cap în cap, 
ori citeam Jiiște cronici atît de 
unanim elogioase, redactate în 
niște termeni care mă-utrebam 
ce s-ar mai putea scrie, atunci, 
despre Shakespeare... și deve
neam temător față de opera 
respectivă. Aș cere criticilor li
terari mai multă grijă în 
călăuzirea cititorului spre opera 
literară ; să nu uite că scriu și 
pentru noi, cititorii, nu numai 
pentru scriitorul respectiv99.

în afară de discuțiile deosebit 
de interesante, în adunare s-au 
făcut și numeroase propuneri. 
Iată cîteva dintre acestea :

• Să se reorganizeze în cel 
mai scurt timp comisia concursu
lui „Iubiți cartea", astfel incit 
pînă la jumătatea anului toți ti
nerii din secție să fie purtători 
ai insignei de „Prieten al cărții" 
(pînă în prezent . au cucerit in
signa 80 la sută dintre tineri).

• E necesar ca bibliotecara 
uzinei să-și informeze regulat 
cititorii, prin scurte „recenzii 
vorbite", asupra problematicii 
cărților care-i intră în rafturile 
bibliotecii, pentru ca fiecare să-și 
aleagă ce-i place ; cînd e cazul 
■— cînd o carte poate interesa 
într-un grad înalt colectivul în
treg •— șă organizeze o dezba
tere colectivă pe marginea ei, 
dezbatere din care toți să învețe. 
„De ce o carte ca „Risipitorii" 
de Marin Preda — a spus Ioana 
Voinea — carte care pune cu as
cuțime problemele tineretului și 
ale eticii noi, n-a constituit pînă 
acum obiectul unei discuții orga
nizate cu tinerii ?"

9 Fiindcă dacă proză, totuși, 
se mai citește, dar poezie aproa
pe deloc, e necesar să se orga
nizeze un ciclu 
medalioane, seri, 
care să deschidă 
către înțelegerea 
pronunțat cîteva nume de autori: 
Eminescu, Arghezi, Coșbuc, Be- 
niuc, Labiș...

9 Comisia concursului „Iubiți 
cartea" să prezinte cu diferite 
prilejuri (chiar la sfirșitul unor 
adunări generale) o informare 
pe tema : „Ce e nou în librării".

9 Să se înființeze un cerc lite
rar în uzină, la care să fie invi
tați poeți, prozatori, critici, care 
să îndrume și să dezvolte drago
stea de literatură a tinerilor.

de conferințe, 
literare, ciclu 
tinerilor porți 
poeziei. S-au

ILIE PURCARV

al orașului Botoșani"J f
In sala Teatrului de stat 

„Mihail Eminescu", din, Boto
șani, s-au desfășurat timp de 
trei zile lucrările sesiunii cu 
tema „Viața socială și trecutul 
istoric al orașului Botoșani", 
organizată de filiala din Boto- 
șoni a Societății de științe isto
rice și filologice din R.P.R. și 
subfiliala din Botoșani a Uniu
nii societăților de științe medi
cale din R.P.R. In timpul sesiu
nii, oameni de știință din Capi
tală și din alte localități din 
(ară împreună cu medici și pro
fesori din Botoșani au prezen
tat comunicări în cadrul secții
lor de istorie, filologie și isto
ria medicinei. Printre temele 
comunicărilor prezentate sînt: 
„Mișcarea revoluționară din 
Moldova, oameni, intîmplări și 
fapte din Botoșanii anului 
1848“ de prof. Constantin Tur- 
cu, „Rezultatele cercetărilor 
arheologice din raza orașului 
și raionului Botoșani" de prof. 
Mircea Petrescu — Dîmbovița, 
„Trecutul medical al orașului 
Botoșani" de dr. Vasile Brrn- 
zan, „Cîte ceva despre Vero
nica Micle și Mihail Eminescu" 
de prof. univ. Augustin Z. N. 
Pop etc.

Participanții la sesiune au vi
zitat muzeul memorial „Mihail 
Eminescu" din Ipotești, unități 
industriale și agricole.

(Agerpres)
■----- •------

laboratorul de tehnologia)
j
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f amidonului și produse zaha- J 
al Institutului politehnic 

din Galați.
| roase

Un prețios 
schimb

de experiență
La Variaș — raionul Sinico- 

lau Mare — a avut loc recent 
un prețios schimb de experi
ență între profesorii diriginți.

Cu acest prilej, în fața hărții 
R.P.R., împodobită cu vederi 
ilustrate multicolor, profesoa
ra Ana Vlașcici, a ținut o 
oră de dirigenție' model cu 
tema „Pe meleagurile patriei1’, 
folosind ca material documen
tar „Tabloul geografic” de 
Geo Bogza, „Drumuri și po
pasuri bănățene” de Virgil Bi
rou, „Timișoara” de Mircea 
Șerbănescu, „Timpurile și ano
timpurile Bucureștiului” de 
Horia Liman și „Șoseaua mi
lionarilor’’ de Petru Vintilă- 
Expunerea a fost interesantă 
și instructivă, atît pentru 
elevi, cit și pentru profesori.

In continuare, a urmat re
feratul „Formarea colectivului 
de elevi și activitatea lui în 
închegarea unei clase omoge
ne”, susținut de către profeso
rul Gheorghe Toma. Discuțiile 
purtate pe marginea lecției 
deschise și referatului au dus 
la generalizarea experienței 
acumulate.

L. DUNAJECZ
profesor

2 200 noi piese la Muzeul de istorie 
a orașului București

Muzeul de istorie a orașului 
București și-a îmbogățit anul 
acesta patrimoniul cu alte 
peste 2 200 de piese originale. 
Printre acestea se numără di
ferite tipărituri, ziare, filme și 
fotografii, o colecție de 244 
cărți poștale cu vederi ale o- 
rașului începind din anul 1 900 
până în prezent. De asemenea, 
au intrat în colecția muzeului 
ți numeroase obiecte descope
rite cu prilejul săpăturilor ar
heologice din Capitală și din 
împrejurimi: vase de cerami
că, unelte din os și fier, unelte 
datină din epoca bronzului, 
obiecte de podoabă lucrate ar
tistic, monede 
epoci etc.

Toate aceste 
zintă adevărate 
adaugă celor aproape 100 000 
de piese existente în muzeu fi 
sînt menite să aducă noi con-

-----•-----
Noi prieteni ai cărții
La căminul cultural din co

muna Grăniceri, raionul Criș 
a avut loc, de curînd, festivi
tatea înmînării insignelor de 
„Prieten al cărții” unui număr 
de 60 de tineri. Printre noii 
„prieteni ai cărții" sînt și Ion 
Bonca, Florian Sorescu și alții, 
care sînt, de altfel, nelipsiți 
de la biblioteca comunală.

GH. HORHOTA
corespondent voluntar

tribuții la cunoașterea istori
ei Bucureștiului-

De curînd, muzeul și-a îm
bogățit patrimoniul cu o se
rie de documente referitoare 
la dezvoltarea edilitară a 
Bucureștiului în epoca feuda
lă, precum și cu o colecție de 
400 de monede și medalii din 
epoca greco-romană pînă in 
zilele noastre.

(Agerpres)
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din diferite

obiecte re-pre- 
valori care se

Seara tovărășească 
la ambasada R. S. Cehoslovace
La ambasada R. S. Ceho

slovace din București, luni a 
avut loc o seară tovărășească 
cu care prilej ambasadorul 
R.S. Cehoslovace în R.P. Ro- 
mînă Jaroslav Sykora a vor
bit despre cea de-a 15-a ani
versare a victoriei din februa
rie 1948 a clasei muncitoare 
din Cehoslovacia.

Au participat tovarășii Ște
fan Voitec, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor

externe, membri ai C.C. al 
P.M.R. și ai guvernului, con
ducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, 
generali, oameni de știință și 
cultură, ziariști, precum și 
șefii unor misiuni diplomatice 
acreditați în R. P. Romînă și 
alți membri ai corpului diplo
matic.

A fost prezentat un scurt 
program artistic.

(Agerpres)

Aviasan:
22 000 ore de zbor

înapoierea de la Geneva 
a unei delegații a R. P. Romîne
Duminică dimineața s-a îna

poiat de la Geneva, delegația 
R. P. Romîne, condusă de prof, 
dr. Roman Moldovan, prim-vi- 
cepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării, care a 
participat la lucrările. Confe
rinței pentru folosirea științei 
și tehnicii în interesul regiu
nilor insuficient dezvoltate, 
organizată de O.N.U.

Din delegație au făcut parte 
acad. Vasile Malinschi, secre
tar prim adjunct al Academiei 
R. P. Romîne, prof. ing. Simion 
Țaigăr, președintele Comitetu
lui de Stai pentru muncă și 
salarii, Tiberiu Ionescu, secre
tar general al C.S.P., prof. dr.

ing. Remus Răduleț, membru 
corespondent al Academiei 
R. P. Romîne, Stan Valerian, 
director adjunct în M.A.E. 
Costin Murgescu, director ad
junct al Institutului de cerce
tări economice al Academiei 
R. P. Romîne, și alți oameni 
de știință, economiști, cerce
tători.

La sosire, în Gara de Nord, 
delegația a fost întîmpinată de 
Horațiu Atanasiiu și Emil Dră- 
gănescu, vicepreședinți ai 
C.S.P., Gh. Luca, directorul 
Protocolului Ministerului Afa
cerilor Externe, și alte persoa
ne oficiale.

Cele 18 stații Aviasan din 
țară au efectuat anul trecut 
22 000 ore de zbor, transpor- 
tînd de urgență spre a li se 
acorda asistența medicală ne
cesară, aproape 6 000 de bol
navi.

In aceeași perioadă, nume
roase unități medico-sanitare 
din țară au fost aprovizionate 
tot pe calea aerului cu peste 
62 000 kg de medicamente, se
ruri, vaccinuri, sînge conser
vat etc. Stațiilor Aviasan 
le-au fost create condiții în 
scopul desfășurării unei bune 
activități și în timpul iernii, 
avioanele fiind dotate cu 
schiuri. Recent, stațiile regio
nale Aviasan din Brașov, Hu
nedoara, Iași și Maramureș au 
fost, înzestrate cu noi avioane.

(Agerpres) -----•-----

INFORMAȚII
Dumincă seara, la cinematogra

ful Partizanul din Brașov, S00 de 
spectatori au luat parte la prezen
tarea noului film romînesc „Lu
peni 29".

Filmul a lost primit cu multă 
căldură de public. Artiștilor le-au 
lost oierite ilori.

(Agerpres)

Lupeni 29 : Patria, Bucu
rești, G. Coșbuc ; Fecioara : 
Republica, E. Pavel, Gh. Doja; 
Absență îndelungată : Maghe- 
ru; Inelele gloriei: V. Alecsan- 
dri, 1 Mai, Alex. Sahia ; Cinci 
oameni la drum : I. C, Frimu, 
Grivița ; Povestiri despre re
voluție : Tineretului, Alex. Po
pov. I. Pintiiie; Medicul și 
vraciul : Victoria ; Profesiunea

doamnei Warren : Lumina ; 
Baronul de Miinchhausen: Cen
tral, Arta, B. Delavrancea ; 
Program pentru copii — dimi
neața, după amiază — Divorț 
italian — 13 Septembrie;
Program de filme documen
tare : 
moașa 
Gorki ;
frățirea
Martie, Floreasca ; Marile spe
ranțe — rulează la cinemato
grafele : C-tin David, G. Ba- 
covia ; Agentul X 25 rulea
ză la cinematograful V, 
Roaită ; Omul cu obiectivul s 
Unirea ; Patru inimi: Flacă
ra ; Partea ta de vină : T. Vla- 
dimirescu ; Moartea în insula 
de zahăr : Miorița ; Drum de 
încercare : Munca ; Marile fa-

-----•-----

Timpuri Noi ; Fru- 
americană : Maxim 
Divorț italian: In- 

între popoare, 8

Fier vechi - oțelăriilor
Acțiunea de colectare a me

talelor vechi se desfășoară in
tens și în raionul Piatra 
Neamț. Numai în luna ianua
rie au fost colectate și expe
diate oțelăriilor 18 vagoane de 
fier vechi, acțiune la care ti
nerii din raion au adus o con
tribuție prețioasă.

TEODOR STAVĂR
mecanic

Ajutorilor de maiștri — 
o bună pregătire profesională
(Urmare din pag. I)

decum se cunoaște, ajutorul 
maistru are, în afara altor 
sarcini, și pe aceea a întreți
nerii utilajului. Cine nu știe 
cîte probleme ridică aceasta ? 
Se uzează anumite piese fiind 
necesar să se înlocuiască sau 
doar să se remanieze. Este ne
cesar deci să știi cum trebuie 
să arate piesa, din ce anume 
materiale trebuie confecționată 
pentru a fi rezistentă. Iată de 
ce desenul tehnic a fost in
trodus ca obiect în programa 
cursului de ridicare a califi
cării.

In acțiunea de mobilizare *

tinerilor la curs, în asigurarea 
unei frecvențe corespunză
toare, conducerea întreprin
derii a primit în permanență 
sprijinul organizației U.T.M. 
Membrii comitetului au parti
cipat adesea la predarea lec
țiilor. au discutat cu cursan- 
ții. In adunările generale 
U.T.M., atunci cînd s-a anali
zat participarea tinerilor la 
realizarea sarcinilor de plan, 
s-a insistat pe rolul ajutorilor 
de maștri I și III, pe necesi
tatea ca ei să-și ridice conti
nuu calificarea profesională.

Pe baza experienței dobîn- 
dite, vom organiza în scurtă 
weme cursuri de ridicare a ea-

lificării, în primul rînd, pentru 
țesătoarele care obțin rezultate 
mediocre în producție, pentru 
controlorii tehnici de calitate, 
precum și' pentru cei ce cu- 
ponează produsele în funcția 
de defectele semnalate.

Anul acesta sarcinile de 
plan ale fabricii au sporit. 
Așa cum este firesc, odată cu 
aplicarea propunerilor făcute 
în adunarea de dezbatere a ci
frelor de plan pe 1963, propu
neri cuprinse în planul de 
măsuri tehnico-organizatorice, 
ne vom ocupa în continuare 
pentru a asigura o bună pre
gătire profesională a tuturor 
tinerilor.

milii : Popular; Lizzie Mac 
Kay : Moșilor ; Stolul captiv: 
23 August; Vaporul lui Emil: 
16 Februarie; Labirintul ini
mii rulează la cinematograful 
M. Eminescu ; Mongolii : ru
lează la cinematograful Ște
fan cel mare ; O viață : Vol
ga ; Maria Candelaria : Liber
tății; Dă-i înainte fără gri
jă : Luceafărul ; Cursa de 100 
kilometri : rulează la cinema
tograful Olga Bancic ; Moar
tea în șa : Drumul Serii ; Ba
lada husarilor : 30 Decembrie; 
A fost chemată și clasa V-a : 
Aurel Vlaicu.

Luni seara a fost prezentat in 
premieră de gală la Cluj filmul 
artistic romînesc „Lupeni 29”. Cei 
1 000 de spectatori afiați in sala 
cinematografului ,,Republica'■ au 
primit cu căldură pe principalii 
realizatori și interpreți ai filmului.

Artiștii au avut apoi o întîlnire 
cu studenți clujeni.

★
Cunoscutul dirijor sovietic Boris 

Haikin, artist al poporului al 
R.S.F.S.R., este de cîteva zile oas
petele orașului Iași. Duminică sea
ra el a avut conducerea muzicală 
a operei ,,Faust“ de Gounod, în 
cadrul unui spectacol extraordinar 
prezentat de Opera de Stat din lo
calitate. 
Dumitru Tabăcaru și George 
harescu. 
de mult 
mai rămîne la lași cîteva zile, cu 
care prilej va dirija două concerte 
extraordinare ale Filarmonicii de 
Stat „Moldova".

în regia artistică a lui 
. Za- 

Spectacolul s-a bucurat 
succes. Oaspetele sovietic

(Agerpres)

♦
♦
♦
♦
♦

♦ 
♦

ODIHNA Șl TRATAMENT 
în frumoasele noastre 

stațiuni balneare
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, _______ _________________________ ______________ J

fsint mai reduse cu 10—15 la sută. ♦
♦ —- pentru boli reumatismale, serii de 18 zile la Bazna, Căiimă*  t
inești. Govora, z-:', ▲
*9 Mai și Victoria 1 Mai;
♦ — pentru boli ale aparatului digestiv, serii de 18 zile la Bor-
*sec, Călimănești, Căciulata, Olănești, Slănic-Moldova, Sîngeorz . ♦
♦ — pentru boli ginecologice, serii de 20 zile, la Bazna, Ocna Sibiu- f
Jiul, Sovata ; . f
, — pentru boli cardio-vasculare serii de 20 zile, la Borsec, Tuș-x
> nad, Buziaș, Vatra Dornei; J
♦ — pentru nevroză astenică, serii de 20 zile, la Sinaia și Tușnad; Z
f — pentru boli ale aparatului respirator, serii de 20 zile la Govora, I
t Slănic-Moldova ; f
♦ — pentru endocrinologie, serii de 18 zile, la Borsec. *
| — pentru urologie, serii de 18 zile la Căciulata și Olănești. I
â Agențiile și filialele O.N.T. „Carpați" din toată țara, fac zilnic Z
♦ înscrieri pentru locuri la odihnă și locuri la tratament balnear în sta-1
rțiuni balneo-climaterice. ♦
t In sezonul actual se acordă reduceri tarifare între 15 și 30 la sută * 
Jfață de sezonul de vară. Condițiile de cazare și masă sînt foarte bune. 1 
4 50 la sută reducere pe cale ferată. I
4 însemnate reduceri tarifare pentru copii. 4
♦ Plata se poate face eșalonat, achitîndu-se la înscriere numai pri- T
Tmirl avans. 4
. Agențiile și filialele O.N.T. „Carpați" asigură locuri cu prioritate f 

^pentru membrii de familie ai celor trimiși in stațiunile climaterice prin 4 
4 comitetele sindicatului. I
♦ Se atrage atenția că locurile la tratament balnear se acordă nu- f
tmai pe baza unei recomandări medicale, pentru a se evita tratamen-* 
T tele contraindicate. T

♦4-4-4-44-44-44

t
4
V » “ ' -------- ------. XX... kWMVU ȘU1U U.U. JJUC _
,vinzare locuri pentru odihnă și locuri pentru tratament balnear, în 
t trimestrul I, in cele mai frumoase stațiuni balneo-climaterice din țară. 
» Pentru odihnă (serii de 12 zile) se pot obține, locuri, în condiții 
t excelente de locuință și masă în stațiunile Sinaia, Bușteni, Predeal, 
♦ Păltiniș, Tușnad, Borsec, Sovata.
I In acest sezon tarifele sînt mai reduse cu 17 pînă la 30 la sută. 
4 Agențiile și filialele O.N.T. „Carpați" din toată țara au pus în 
4 vînzare locuri pentru tratamente balneare, în trimestrul I. Tarifele

Agențiile și filialele O.N.T. „Carpați“ din toată țara au pus în 
în

„„„ .ue io zue ia cazna, halima-T
^nești, Govora, Herculane) Ocna Sibiului, Pucioasă, Sovata, Victoria 1 T O j Mai ., ♦
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Ședința unei ComisiiGENEVA: în Comitetul celor 18
GENEVA 25.— Trimisul spe

cial Agerpres, C. Benga trans
mite : Luni dimineața, la ora 
10,30, ora locală, a avut loc la 
Palatul Națiunilor din Geneva, 
sub preșidinția lui Abdel Fat
tah Hassan, reprezentantul Re
publicii Arabe Unite, o nouă șe
dință a Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare. In ca
drul ședinței a . luat cuvîntul 
George Macovescu, ministrul 
adjunct al afacerilor externe, 
șeful delegației R.P. Romine.

In cuvîntarea sa, el a subli
niat un aspect esențial al si
tuației care s-a conturat în 
cele două săptămîni de cînd 
au fost reluate lucrările Co
mitetului pentru dezarmare. 
In aceste două săptămîni, în 
timp ce delegația Uniunii So
vietice a căutat să creeze con
diții prielnice unor progrese 
rapide în domenii importante 
ale relațiilor internaționale, în 
general, ale activității Comi
tetului celor 18 state, în spe
cial, din partea puterilor apu
sene nu s-a vădit intenția de a 
se analiza cu toată atenția a- 
ceste inițiative.

Vorbind despre inițiati
vele Uniunii Sovietice, a spus 
G. Macovescu, am în vedere 
declarația președintelui Consi
liului de Miniștri al Uniunii 
Sovietice, N. S. Hrușciov, că 
acceptă în principiu două sau 
trei inspecții la fața locului, 
dacă ele s-ar vădi necesare: 
Propunerea de a se adopta o 
declarație cu privire la renun
țarea folosirii de teritorii stră
ine în vederea staționării mij
loacelor strategice de ducere 
la țintă a armelor nucleare, 
precum și propunerea de a 
se încheia un pact de neagre
siune între statele membre ale 
organizației Atlanticului de 
nord, pe de o parte și statele 
participante la Tratatul de la 
Varșovia, pe de altă parte.

Referindu-se la necesitatea 
de a se încheia, fără alte ter
giversări, tratatul pentru în
cetarea și interzicerea tuturor 
experiențelor cu arme nuclea
re, în toate mediile, pentru 
totdeauna, delegatul romîn a 
spus :

Poporul romîn, ca și toate 
celelalte popoare, cere cu in
sistență să se pună capăt a- 
cestor experiențe, care consti
tuie un factor de întețire a 
cursei înarmărilor în general, 
a cursei înarmărilor nucleare 
în special, un element de în
cordare în relațiile internațio
nale, o cauză a promovării 
suspiciunii în raporturile din
tre state și dintre popoare ; un 
factor de gravă primejduire a 
sănătății generației noastre, a 
sănătății și a existenței gene
rațiilor viitoare; o povară tot 
mai simțitoare care apasă a- 
supra bugetelor naționale ; un 
factor de mărire a primejdiei 
de a vedea lărgindu-se numă
rul statelor care dispun de ar
me nucleare.

Obstacolul care împiedică 
realizarea unui acord, de a 
cărui încheiere toată lumea 
recunoaște că sîntem mai a- 
proape decît oricînd, îl con
stituie poziția puterilor nucle
are apusene, poziție care și în 
trecut a împiedicat ajungerea 
la acord. Este o poziție care 
în loc să se inspire din impe
rativul negocierilor, și deci să 
țină seama și de interesele 
partenerului la tratative, tin
de la obținerea de concesii 
din partea acestuia fără ca în 
fapt să-i vină în întâmpinare 
cu ceva.

PE 5CI 1 pe scumi $2? sca&Z, PE SCURT
MOSCOVA. La 25 februa

rie, N. S. Hrușciov, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a primit de
legația Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, condusă de 
Jiri Hendrych, membru în 
prezidiu și secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia.

MIRNÎI. — Exploratorii polari 
sovietici din Antarctica an termi
nat cu succes lingă „Țara En- 
derby” descărcarea navei Diesel- 
electrice „Obi”. De pe bordul 
navei, pe țărmul golfului Apa* * 
șeev, unde este situată stafia 
Molodiojnaia, s-au adus peste 
1 300 tone de încărcături.

care, potrivit planului U.N.E.S.C.O., 
se efectuează în regiunea tropi
cală a Oceanului și înfăptuiește 
programul de cercetări „Anul inter
național al Guineei".

Conținutul principal al progra
mului îl constituie cercetările 
oceanografice complexe în Golful 
Guineei și în apele învecinate din 
ocean pentru stabilirea resurselor 
biologice, pînă acum puțin studiate, 
și pentru descoperirea unor regi
uni de perspectivă ale pescuitului.

La expediție participă zece nave 
aparținînd U.R.S.S., S.U.A., Bra

ziliei, Argentinei, Franței și Repu
blicii Sud-Africane.

In afară de nava „Mihail Lo
monosov", din partea U.R.S.S. la 
expediție participă încă două nave 
de cercetări științifice.

• LONDRA. — Anul 1961 a fost 
un an record în ce privește numă
rul crimelor comise în Anglia, 
iar în anul 1962, numărul crimelor 
a sporit din nou cu 8,8 la sută — 
rezultă din datele citate de re
vista „Police Review".

în revistă se spune că la Londra 
se descoperă doar a patra parte 
din crimele comise.

• TOKIO. — La 25 februa
rie s-a deschis la Tokio Con
gresul extraordinar al Consi
liului general al sindicatelor 
din Japonia, cea mai mare 
uniune sindicală din țară, care 
înglobează peste patru milioa
ne de muncitori. La Congres 
vor fi dezbătute problemele 
desfășurării „luptei de pri
măvară" (acțiunile revendica
tive din cursul primăverii — 
N. R.) a oamenilor muncii 
pentru îmbunătățirea condiți
ilor de muncă și pentru majo
rarea salariilor, precum și îm
potriva tratativelor cu privi
re la „normalizarea relațiilor" 
japono-sud coreene.

Descărcarea navei „Obi” s-a 
desfășurat in condiții extrem de 
complicate ți a durat aproxima
tiv două săptămini. Operațiile de 
descărcare au fost întrerupte in 
repetate rinduri din cauza unor 
uragane și viscole de zăpadă. Din 
cauza hulei oceanice puternice 
s-a spart gheața prinsă de țărm, 
iar apoi s-a prăbușit bariera de 
gheață. Exploratorii polari au 
fost nevoiți să schimbe de două 
ori locul descărcării.

în momentul de față detașa
mentul constructorilor a început 
să asambleze casele de locuit 
pentru personalul stației Molo
diojnaia și să eonstruiaseă clădiri 
auxiliare.

După ce va completa rezervele 
de apă potabilă dintr-un lao si
tuat aproape de țărm, nava Die- 
sel-electrică „Obi” se va îndrepta 
spre „Țara reginei Maud” pentru

Delegația romînă socotește 
că obiectivul principal al în
cheierii acordului pe care îl 
negociem este încetarea, oda
tă pentru totdeauna, a tuturor 
experiențelor, de orice fel și în 
orice mediu, cu arme nucleare. 
In cadrul acestui acord, părți
le semnatare trebuie să-și ia 
toate măsurile pentru garan
tarea securității lor.

Se poate înscrie în acord o 
reglementare privind crearea 
unui sistem de control care, 
pe de o parte, să dea siguran
ța că nici un stat nu va putea 
proceda la efectuarea de ex
plozii cu arme nucleare fără a 
fi descoperit, iar pe de altă 
parte, să nu pericliteze inte
resele securității naționale a 
nici uneia din părți.

Dezbaterile din comitetul 
nostru, discuțiile purtate în 
afara lui, experiența, învede
rează că mijloacele naționale 
de detectare sînt suficiente 
pentru a asigura necesitățile 
practice de control asupra

Cuvîntarea 

reprezentantului 

R. P. Romine

îndeplinirii obligațiilor de- 
curgînd din tratatul cu privi
re la interzicerea experiențe
lor cu arme nucleare.

In cursul negocierilor noa
stre, delegația sovietică a a- 
firmat în numeroase ocazii că 
prin sistemul național de con
trol, orice fenomen seismic 
poate fi detectat și identificat 
și nimeni nu a demonstrat în 

mod științific contrariul, pen
tru că nu se poate demonstra.

Ar însemna să iau acestui 
comitet foarte mult timp — a 
spus delegatul R. P. Romîne 
— dacă ar fi să citez nu
meroasele mărturii ale unor 
reputați oameni de știință din 
Statele Unite ale căror păreri 
contrazic vizibil poziția delega
ției americane. In ciuda unei 
evidențe din ce în ce mai clare 
a faptului că fenomenele seis
mice se pot detecta și identi
fica cu ajutorul mijloacelor 
naționale, totuși delegația a- 
mericană n-a dovedit flexibi
litate în negocieri și a conti
nuat să ceară inspecții la fața 
locului.

In dorința de a ajunge la o 
înțelegere, guvernul sovietic 
a acceptat să se instaleze pe 
teritoriul U.R.S.S. trei stații 
automate de control (Black
boxes), cu posibilitatea ca per
sonalul unui centru internațio
nal să le instaleze și să le vi
ziteze pentru a ridica materia
lul înregistrat. Reprezentanții 
puterilor nucleare vestice și ai 
statelor aliate lor au declarat 
că nici acest nou element de 
control nu este suficient și au 
insistat din nou. în mod obse
dant, că trebuie să se facă in
specții la fața locului.

Negocierile păreau că sînt 
fără ieșire. A intervenit atunci 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Uniunii Sovietice și a 
făcut un act politic, subliniez 
politic, — de o mare impor
tanță pentru negocieri, pentru 
destinderea situației interna
ționale, pentru pacea lumii. 
Deși guvernul sovietic a ră
mas la convingerea că siste
mul național este suficient 
pentru a se controla execu

a inlocui acolo pe exploratorii 
care au petrecut iarna Ia stația 
Novolazarevskaia.

• MOSCOVA. — La Kiev, ca
pitala R.S.S. Ucrainene, a fost dat 
In exploatare un uriaș combinat 
poligrafic, care se întinde pe o su
prafață de mai bine de șase ha. In 
cele 400 de încăperi ale corpului 
de clădiri destinat editurilor și re
dacțiilor s-au instalat redacțiile a 
nouă ziare în limba ucraineană, 
opt reviste șl agenția radiotele- 
grafică.

Combinatul va tipări anual 1 717 
milioane exemplare ziare. Tot aici 
se vor tipări și ziarele centrale, 
ale căror matrițe vor fi aduse cu 
avionul de la Moscova.

Combinatul este înzestrat cu cele 
mal moderne utilaje.

• BONN. - Cel de-al IX-lea 
Festival Internațional al fil
melor de scurt metraj de la 
Oberhausen (R.F.G.) și-a în
cheiat activitatea. Marele pre
miu al festivalului a fost atri
buit de juriul internațional 
filmului Iugoslav „Jocul” (re
gizor D. Vukotici).

Au fost acordate premii 
principale ale festivalului fil
melor din R. P. Polonă, R. S. 
Cehoslovacă și R. P. Ungară. 
Filmul sovietic de desene ani
mate „Istoria unei crime” (re
gizor F. Hitruk), a obținut 
premiul de onoare.
• ANKARA. — Luînd cuvîntul 

în cadrul dezbaterilor care au a- 
vut loc recent în Medjlis (parla
mentul Turciși — NR.) pe mar
ginea bugetului ministerului tănă- 
tății, dr. V. Azizoglu, ministrul Să- 
nității el Turelei a declarat: „In 

tarea obligațiilor asumate prin 
acordul pentru încetarea ex
periențelor cu arme nucleare,. 
totuși, pentru a ridica ultima 
piedică, a acceptat 2—3 in
specții la fața locului, dacă 
yor fi necesare.

Reprezentanți șd puterilor. 
nucleare .vestice ți ai Statelor*  
aliate lor nu sînt nici acum 
satisfăcuți. După părerea lor, 
numărul nu este suficient, Elt 
cer șapte inspecții.

Dar, domnilor delegați, oarpî 
nu s-a înțeles semnificația pow.î 
litică a concesiei făcute de gu< 
vernul sovietic Z Oare nu s-a’ 
înțeles că, oferind puterilor? 
nucleare apusene acest surplus*  
de asigurare, această supraa-.; 
sigurare, Uniunea Sovietică; 
s-a călăuzit numai de dorința 
de a se ajunge la o înțelegere ?

Sper, că oricine va înțelege 
că soluția problemei ce ne 
preocupă trebuie căutată pe 
plan politic și nu pe plan teh
nic. încheierea acordului nu 
depinde acum de lucrări de 
laborator sau de noi concesii 
ale părții socialiste, ci de ho- 
tărîrea politică a guvernului 
Statelor Unite.

Delegația romînă nu și-a 
pierdut încrederea că rațiu
nea va triumfa și că delegația 
Statelor Unite, ajutată de noi 
toți, va face concesii reale în 
tratative, va dovedi o reală 
flexibilitate, în fapte și nu în 
vorbe.

Delegația romînă consideră 
că dacă se vor examina aici 
în planul conferinței proble
mele încetării experiențelor 
cu arme nucleare și nu vor fi 
trecute subcomitetului celor 
trei, dacă se vor aborda în 
mod realist aceste probleme, 
cu convingerea necesității în
cheierii cît mai grabnice a u- 
nui acord, atunci acest comi
tet va fi în situația ca în scurtă 
vreme să anunțe omenirii că 
a luat sfîrșit un coșmar.

★
După cuvîntarea delegatului 

romîn au mai luat cuvîntul 
Paul Mason, din partea dele
gației Angliei, Marian Nasz- 
kowski, șeful delegației R. P. 
Polone și William Foster, șe
ful delegației Statelor Unite 
ale Americii.

Dineul oferit 
de conducătorul 

delegației
R. P. Romîne

GENEVA 25. — Trimisul 
special Agerpres, C. Benga, 
transmite : In seara zilei de 25 
februarie, George Macovescu, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, conducătorul dele
gației R. P. Romîne la lucră
rile Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare, a oferit un 
dineu în cinstea unor delega
ții participante la tratativele 
de la Geneva. La dineu au 
participat: J. B. Godber, mi
nistru de stat, conducătorul 
delegației engleze și Paul Ma
son ; Milco Tarabanov, minis
tru adjunct al afacerilor ex
terne, șeful delegației R. P. 
Bulgaria și Gheorghi Ghelev ; 
James Barrington, conducăto
rul delegației Birmaniei și 
U Maung Gyi; Mahmoud Sa
mir Ahmed din partea delega
ției Republicii Arabe Unite; 
de Melo Franco — senator, șe
ful delegației Braziliei și Luiz 
Assumpcao de Araujo; El. M. 
Burns, șeful delegației Cana
dei și J. E. G. Harey ; Veelodi, 
adjunctul reprezentantului se
cretariatul general al Organi
zației Națiunilor Unite.

prezent un număr tot mai mare de 
boli și suierințe au devenit un a- 
devărat ilagel pentru țara noastră. 
Ocrotirea sănătății copiilor, a noi
lor născuți și a Iehuzelor este cea 
mai proastă din lume''.

„Trebuie subliniat, a arătat dr. 
Y. Azizoglu, că în Turcia tubercu
loza capătă proporții tot mai mari. 
Conjunctivita granuloasă și lepra 
macină sănătatea populației nostre ”,

• DUSSELDORF. — După 
cum anunță agenția A.D.N., 
ziarul „Freies Volk", organul 
Partidului Comunist din Ger
mania, interzis in R. F. Ger
mană, a publicat proiectul de 
Statut modificat al P. C. din 
Germania. Proiectul de Statut 
modificat a fost adoptat la cea 
de-a 20-a plenară a C.C. al 
P.C. din Germania.

• PARIS. — Agenția France 
Preșse anunță că liderul partidu
lui socialist francez, Guy Mollet, 
luînd cuvîntul în seara de 24 fe
bruarie la televiziunea belgiană, 
a spus că socialiștii francezi, 
membri ai parlamentului, vor 
vota împotrivă sau Se vor abține 
cu prilejul prezentării în parla
ment pentru ratificare a tratatu
lui de colaborare franco-vest- 
german.

• RANGOON. - Ziarele 
birmane „Avangard”, „Mir
ror’', „New Republic" și altele 
sprijină hotărîrea guvernului 
birman cu privire la naționa
lizarea băncilor particulare ți 
străine.

In legătură cu naționaliza
rea băncilor particulare și 
străine din Birmania, Buleti
nul de informații al Consiliu
lui Revoluționar al Birmaniei 
subliniază că naționalizarea

Permanente
SOFIA 25 (Agerpres).— Zi- 

tlele trecute a avut loc la So- 
?fia cea de-a XlII-a ședință a 
(Comisiei Permanente CA.-E.R. 
pentru agricultură.

La ședință au luait parte, de
legații din partea R.P. Bulga-

■ ria, R. S. Cehoslovace, R. D. 
l’Genmane, R.P, Mongoie, R;P. 
| Polone, R^țP. Romîne, R. P.
■ JJngare și tiniumi Sovietice.

’Incalitafe de' observatori au 
•fost prezențl Ia ședință repre- 
Ezentăinți ai M ft’Chineze și 
R,D. Vietnam;

Comisia a analizat unele 
probleme ale colaborării între 
țările membre ale C.A.E.R. în 
domeniul agriculturii, a adop- 

t tat’'referatul' cu 'privire la ac-

TRIMISUL EXTRAORDINAR ȘI MINISTRU 
PLENIPOTENȚIAR AL R. P. ROMÎNE ÎN ITALIA 
ȘI-A PREZENTAT SCRISORILE DE ACREDITARE

ROMA. La 25 februarie, 
Mihai Marin, noul trimis ex
traordinar și ministru pleni
potențiar al R.P. Romîne în 
Italia, și-a prezentat scrisorile 
de acreditare președintelui 
Republicii Italia, Antonio 
Segni.

După depunerea scrisorilor, 
între președintele Italiei și 
ministrul romîn a avut Ioc o

Un dar prietenesc
La Universitatea din Flo

rența reprezentanți ai 
Legației R. P. Romîne la 

Roma au înmânat în dar zilele 
trecute Bibliotecii Facultății 
de filologie a acestei universi
tăți peste 200 de volume de li
teratură și artă romînească. La 
ceremonie au luat parte recto
rul Universității din Florența, 
prof. Giovanni Gualberto Ar- 
chi, prorectorul universității,

Alegeri pentru organele puterii 
de stat din R. P. Ungară

BUDAPESTA 25 — Corespon
dentul Agerpres Aurel Pop trans
mite : Oamenii muncii din R. P. 
Ungară s-au prezentat duminică 
în fața urnelor pentru a-și alege 
deputății în Adunarea de Stat și 
în sfaturile județene, orășenești, 
de plasă și comunale.

Înainte de ora 7, pe străzile 
Budapestei domnea o vie anima
ție. Mii de oameni ai muncii de 
diferite vîrste se îndreptan spre 
secțiile de votare pentru a-și da 
votul lor candidaților Frontului 
Popular Patriotic.

La ora prînzului am aflat pri
mele date centralizate. Piuă la 
ora 11 au votat 67% din numă
rul alegătorilor ; în 1 064 de lo*  
calități toți alegătorii înscriși în

La a 15-a aniversare a victoriei 
din februarie a clasei muncitoare 

cehoslovace
PRAGA 25. — Corespon- 

tentul Agerpres transmite : La 
25 februarie a.c. a avut loc la 
Praga o ședință festivă con
sacrată celei de-a 15-a aniver
sări a victoriei din februarie 
a clasei muncitoare ceho
slovace asupra reacțiunii in
terne.

La ședința festivă au parti
cipat membri și membri su- 
pleanți ai Prezidiului C.C. al 

băncilor are o mare impor
tanță pentru crearea bazei e- 
conomice a Birmaniei.

SANAA. — După cum anun
ță postul de radio Sanaa, în
tre Republica Arabă Yemen 
și Republica Democrată Ger
mană a fost încheiat un acord 
cu privire la colaborarea eco
nomică și tehnică. Potrivit a- 
cestuj acord, R.D.G. va acorda 
burse studenților yemeniți a- 
flați la studii în R.D.G. și va 
oferi ajutor Yemenului în do
meniul asistenței medicale și 
agriculturii. Republica Demo
crată Germană va ajuta la or
ganizarea maj multor între
prinderi model mici în Ye
men.

S-a căzut, de asemenea, de 
acord să fie deschise consu
late generale în cele două 
țări.

NALCIK. — De pe Elbrus, cel 
mai înalt vîrf al munților Caucaz, 
au pornit uriașe avalanșe de zăpa
dă. Ele n-au pricinuit nici un fel 
de daune locuitorilor din localită
țile apropiate, datorită măsurilor 
luate.

In această regiune timp de cite- 
va săptămîni a căzut o cantitate 
uriașă de zăpadă. Ea amenința așe
zările și drumurile învecinate. Un 
asemenea fenomen nu s-a obser
vat aici de o jumătate de veac. 
Avalanșele ar fi putut aduce mari 
daune asemănătoare celor din 1951 
și 1954 din Elveția, care au distrus 
zeci de case și drumuri, făcînd 
victime omenești.

Guvernul Republicii Kabardino- 
Balkară, a creat o comisie specia
lă extraordinară în frunte cu pre
ședintele Consiliului de Miniștri. 
Comisia a organizat evacuarea lo
cuitorilor din regiunile amenințate 
și a interzis ascensiunile alpiniști- 
lor și a schiorilor în aceste locuri. 
Din Moscova a sosit dr. Gheorghi 
Tușinski, specialist în problema 
avalanșelor, pentru a stabili mo

C. A. E. R.
tivitatea Comisiei desfășurată 
în anul 1962 și la activitatea 
ei de viitor, a ascultat infor
marea despre îndeplinirea în 
țările : membre CA.JE.R. a re
comandărilor Comisiei în le
gătură <BU problemele veteri
nare.

In,conformitate cu hotărîri- 
le (celei de-a XVII-a sesiuni a 
Consiliului, Comisia a adoptat 
completările la planul ei de 
lucru pe 1963, precum și re
comandările pregătite de or
ganele auxiliare ale Comisiei 
în domeniul mecanizării agri
culturii și protecției plantelor.

Ședința s-a desfășurat în spi
rit de colaborare frățească și 
ajutor reciproc.

convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

La solemnitate au asistat 
șefii casei civile și militare a 
președintelui Italiei și amba
sadorul Angelo Corrias, șeful 
protocolului republicii.

Mihai Marin, ministrul R.P. 
Romîne, a fost însoțit de 
membri ai Legației R.P. Ro
mîne la Roma.

profesori, precum și studenți 
italieni, care învață limba ro
mînă în cadrul facultății de fi
lologie din Florența.

Mulțumind pentru acest dar, 
rectorul Universității din Flo
rența, prof. Giovanni Gualber
to Archi, și-a exprimat spe
ranța că legăturile de prietenie 
italo-romîne se vor dezvolta și 
mai mult în interesul ambelor 
popoare.

liste te prezentaseră în fața 
urnelor.

în satele Ungariei socialiste, 
țăranii din cooperativele agrico
le de producție și lucrătorii din
S.M.T.-uri și gospodăriile de stat 
a-au prezentat cu încredere în 
fața urnelor pentru a-și da votul 
lor candidaților Frontului Popu
lar Patriotic. La ora 15 în două 
județe, Nograd și Heves alegeri
le s-au terminat ; în celelalte 
județe votaseră 93,4 la sută din 
numărul alegătorilor .

Alegerile din R. P. Ungară s-au 
desfășurat cu multă însuflețire, 
dovedind adeziunea poporului 
ungar față de politica Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar și 
regimului democrat-popular.

P.C. din Cehoslovacia, membri 
ai C.C. al P. C. din Ceho
slovacia, membri ai guvernu
lui, președinții partidelor 
Frontului Național și conducă
tori ai altor organizații ale 
Frontului Național.

In cadrul ședinței festive a 
luat cuvîntul Antonin Novot
ny, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia și pre
ședinte al R. S. Cehoslovace.

mentul și viteza cu care vor co- 
borî acestea.

Datorită măsurilor adoptate ni
meni nu a avut de suferit deși a- 
valanșele au coborît cu o viteză 
de 40—50 m pe secundă, ducînd 
sute de mii de metri cubi de ză
padă, puterea loviturii fiind în 
unele locuri de 40 tone pe metru 
pătrat.

• TRIPOLI. — Noi cutremure 
au fost înregistrate în regiunea 
Barka din Libia, unde săptămîna 
trecută a avut loc un puternic 
cutremur care a distrus jumătate 
din orașul Barka și a făcut sute 
de victime in rindul populației. 
Noile cutremure au provocat dis
trugerea unor clădiri în orașul de 
coastă Tolemaide din apropiere de 
Barka. Numeroase echipe de sal
vare își continuă activitatea. Si
tuația este agravată de o serioasă 
inundație, provocată de eroziuni 
marine. Tolemaide se află inundat 
complet, nivelul apei atingînd 
peste jumătate de metru.

• BUENOS AIRES. — De peste 
patru zile cei 2 000 de muncitori și 
funcționari argentinieni de la fa
brica de zahăr „Sania Ana- din 
provincia Tucuman, mențin aceas
tă Întreprindere în mîiniie lor. 
Greviștii sînt ferm hotăriți să ob
țină din partea administrației sa
tisfacerea revendicărilor lor eco
nomice.

Rudele muncitorilor au consti
tuit cordoane in jurul fabricii pen
tru a bara calea poliției. Autorită
țile Împiedică transportarea In fa
brică a alimentelor, spetind să 
obțină prin Inlometare Încetarea 
grevei.

La 23 februarie, muncitorii din 
mai multe iabrici de zahăr din 
țară, au Încetat lucrul pentru o oră 
in semn de solidaritate cu greviș
tii de la „Santa Ana“.

• SEVASTOPOL. — Nava „Mi
hail Lomonosov’’ a plecat din Se
vastopol în cea de-a 13-a expediție 
oceanografică sovietică In Ocea
nul Atlantic. Ea va participa la ex
pediția Internațională atlantică,

Peste o mie de sfudenfi s-au adunat în curtea Sorbonei în cadrul unui miting desfășurat sub 
lozinca „Amfiteatre și nu tunuri I"

încheierea lucrărilor Congresului Situația tineretului
Uniunii studenților comuniști din Franța muncitor din Anglia
La 24 februarie, în subur

bia pariziană Chatillon 
sur Bagnes și-a înche

iat lucrările Congresul al 
VI-lea al Uniunii studenților 
comuniști din Franța.

In numele Comitetului Cen-

>,New-York Timas" 

despre șomajul 
in rîndurile 

tineretului american

Intr-un articol pe margi
nea mesajului președin
telui Kennedy, adresat 

Congresului S.U.A., în legătu
ră cu problemele tineretului 
american, ziarul „New York 
Times" scrie: „Este greu să 
te entuziasmezi de acest me
saj din cauza extremei dis
proporții dintre amploarea 
problemei și modestele pro
puneri ale președintelui Ken
nedy". Citind date statistice 
ale Ministerului Muncii al 
S.U.A., „New York Times" a- 
rată că pînă în 1970, numărul 
tinerilor muncitori sub 25 de 
ani va crește cu peste 6 000 000 
în comparație cu 1960. O mare 
parte din acești tineri vor fi 
studenți care nu și-au înche
iat studiile și neavînd o cali
ficare care să-i facă apți pen
tru munca productivă, vor fi 
nevoiți să îngroașe rîndurile 
celor care caută de lucru.

Ziarul consideră propuneri
le prezidențiale, menite să 
facă față situației, ca fiind 
necorespunzătoare. „Avem ne
voie de idei mult mai îndrăz
nețe pentru a face față pro- 
plemei tineretului șomer în 
anii care vor veni", se spune 
în încheierea articolului. Pesi
mismul ziarului american este 
îndreptățit dacă ținem seama 
că în S.U.A. sînt și acum pes
te 1 300 000 de tineri șomeri 
sub 25 de ani. 

trai al Partidului Comunist 
Francez, congresul a fost sa
lutat de Waldeck Rochet, se
cretar general-adjunct al Par
tidului Comunist Francez. 
Vorbitorul a arătat, printre 
altele, că studenții francezi 
nu sînt siguri de viitorul lor, 
iar mulți din ei sînt amenin
țați de primejdia de a-și în
trerupe studiile, fără a ter
mina ciclul de învățămînt. în 
timp ce se aruncă fonduri 
uriașe în prăpastia cursei 
înarmărilor, se refuză credi
tele necesare construirii de 
școli, laboratoare, institute. 
Studenții, care pe bună drep
tate sînt îngrijorați de viito
rul țării, trec în mod firesc 
de partea clasei muncitoare și 
alături de ea luptă împotriva 
politicii reacționare a mono
polurilor pentru o nouă de
mocrație care va asigura 
școlii superioare locul pe care 
îl merită.

în Portugalia continuă persecuțiile 

împotriva studenților
t n Portugalia
* continuă are

stările. Cores
pondentul din Lisa
bona al ziarului „The 
Guardian” scrie că la 
tribunalul central din 
Lisabona, trei stu
denți de la Universi

tatea din Coimbra au 
fost condamnați la 
închisoare, pe diferite 
termene pentru o 
așa-numită activitate 
„subversivă”.

După cum subli
niază corespondentul, 
vina celor condamnați

Demonstrațiile de protest 
ale studenților mexicani

A genția Associated Press 
anunță că 3.000 de stu
denți de la Universita

tea din orașul mexican San 
Nicolas au ocupat clădirea 
universității și au anunțat că 
refuză să se prezinte la 
cursuri în semn de protest 
împotriva condițiilor proaste 
de învățămînt și trai aflate la 
dispoziția lor. In ultima vre
me, în Mexic se manifestă o 
intensificare a acțiunilor re
vendicative ale 
care protestează deopotrivă 
față de condițiile proaste de 
învățămînt și împotriva refu
zului consiliilor universități
lor de a accepta înscrierea 

studenților

studenților cu vederi progre
siste. Săptămîna trecută, 
transmite Associated Press, 
studenții facultății de medici
nă din orașul Coehuila nu s-au

încheierea lucrărilor 0.1. Z.
DJAKARTA. — La 24 februa

rie la Djakarta ți-a încheiat lu
crările ședința Prezidiului Comi
tetului Executiv al O.I.Z.

Ședința Prezidiului, care >-a 
desfășurat într-o atmosferă to
vărășească, a aprobat în unani
mitate activitatea secretariatului 
O.I.Z. și planul de lucru al O.I.Z. 
pe anul în curs. A fost adoptat 
un apel către ziariștii din întrea
ga lume de a intensifica lupta 
împotriva persecutării ziariștilor 
de către forțele reacționare. Po
trivit hotărîrii prezidiului, între 
15 și 21 aprilie se va organiza 
Săptămîna de solidaritate cu zia

T n mai toate țările capi-
* taliste, salariile de bază 

ale tinerilor sînt infe
rioare celor pe care le pri
mesc muncitorii vîrstnici, 
chiar și în cazurile cînd exis
tă aceeași calificare, lată un 
exemplu : In Anglia, în indus
tria construcțiilor de mașini, 
tinerii în vîrstă de 20 de ani 
primesc doar 60 la sută din 
salariul unui muncitor adult.

Aceeași discriminare față de 
tinerii muncitori o întâlnim și 
în domeniul protecției muncii, 
asigurărilor sociale, califică
rii, într-un cuvînt, în toate 
domeniile de activitate.

Dificultățile de care se lo
vește tânărul muncitor din ori
care țară capitalistă în mo
mentul cînd pășește in viață 
fac ca largi mase de tineri 
muncitori să participe la lup
ta pentru dreptate socială, 
pentru interesele vitale ale ce
lor ce muncesc, pentru pace.

constă în faptul că ei 
au protestat pe lingă 
autorități împotriva 
întemnițării unor stu
denți și împotriva 
hotărîrii oficiale prin 
care adunările stu
dențești sînt decla
rate ilegale.

prezentat la cursuri. Demons
trații de protest au avut loc, 
de asemenea, la universități
le Guadalajara și Puebla.

Tineri care „nu se 
ocupă cu nimic 

concret"

Pedagogul mexican Ismael 
Rodriguez Aragon, ara
tă într-un studiu că a- 

proximativ 200 000 de tineri 
între 13 și 18 ani din Ciudad 
de Mexico „nici nu studiază și 
nici nu muncesc". Rodriguez 
relevă în studiul său că peste 
60 la sută din tinerii locuitori 
ai acestui oraș „nu se ocupă 
de nimic concret" întrucît 
există o „serioasă lipsă de dis
tribuire rațională a mîinii de 
lucru*.

riștii persecutați de forțele reac
ționare.

Au fost adoptate o rezoluție cu 
privire Ia crearea la Budapesta 
a Centrului internațional de pre
gătire a ziariștilor din țările in
suficient dezvoltate din punct de 
vedere economic, o rezoluție în 
sprijinul propunerii ca în toam
na acestui an să aibă loc cea de-a 
treia întîlnire mondială a ziariș
tilor, precum și o serie de alte 
hotărîri.

Ședința Prezidiului Comitetu
lui Executiv al O.I.Z. a constituit 
o dovadă a creșterii influenței 
acestei organizații în rîndurile 
ziariștilor din toate continentele.
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