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CU PLANUL

ÎNDEPLINIT
• Pentru colectivul de 

muncă al Complexului de 
industrializare a lemnului 
din Tg. Jiu, anul 1963 a 
avut numai 330 de zile. 
Muncitorii, tehnicienii și 
inginerii de aici — mobili- 
zîndu-și toate forțele în 
întrecerea socialistă — au 
îndeplinit planul de pro
ducție pe acest an în nu
mai 11 luni. In această pe
rioadă datorită creșterii 
productivității muncii cu 
4,4 la sută față de sarci
na planificată s-a realizat 
o producție globală peste 
plan în valoare de circa 
9 000 000 lei.

Realizarea unei înalte 
productivități și îmbună
tățirea continuă a calității 
produselor au avut drept 
rezultat și reducerea pre
țului de cost al produse
lor. Economiile suplimen
tare la prețul de cost se 
ridică — numai pe 10 
luni — la peste 1000 000 
lei.

T. MIRON

• Sticlarii de la Fabrica 
„Pădurea neagră" din re
giunea Crișana, îndeplinin- 
du-și sarcinile de produc
ție pe acest an au produs 
cu aproape 20 la sută mai 
multe articole de sticlă 
pentru lustre, pentru labo
rator și de menaj, față de 
întreg anul 1962. Au fost 
introduse în fabricație încă 
150 sortimente. Producti
vitatea muncii a sporit cu 
8 la sută față de plan, iar 
beneficiile suplimentare în
trec de două ori pe cele 
din anul trecut.

Zilele acestea a îndepli
nit planul anual de produc
ție și colectivul Fabricii de 
produse chimice „Sinteza" 
Oradea, care datorită mo
dernizării și dotării cu uti
laj de înaltă tehnicitate a 
dat in acest an o producție 
cu aproape 16 la sută mai 
mare decît în anul trecut, 
și a sporit productivitatea 
muncii cu 18 la sută. Pînă 
acum în regiunea Crișana 
au realizat planul anual de 
producție 7 întreprinderi 
industriale și cooperative 
meșteșugărești printre care 
întreprinderea „Fcronajul" 
— Oradea, întreprinderea 
forestieră Marghita, Uzina 
de reparat utilaj agricol și 
altele.

• Minerii din bazinul 
Domelor au îndeplinit pla
nul anual Ia producția glo
bală și marfă. în perioada 
care a trecut din acest an 
ei au extras cu peste 8 000 
tone mai mult minereu de 
mangan decît prevedea pla
nul.

Prin introducerea pușcă
rii selective, a tirajului ar
tificial și descărcarea me
canică și in șarje mici a 
cuptoarelor de prăjit a 
sporit calitatea și conținu
tul metalic al minereului 
cu 1,27 la sută peste preve
deri. Paralel cu aceasta în 
primele 10 luni ale anului 
productivitatea muncii a 
crescut cu 9,29 la sută.

(Agerpres)

con- 
peisaj 

sin-

omplexul petrochimic 
de la Brazi încunu
nează două istorii : 
a unei regiuni și a 
unor meserii cu tra
diție. Sonda cu pră
jini de lemn și scri

peți rudimentari de la Cîmpina, 
rafinăria ploieșteană, cu piese tro
glodite de altă dată, se 
fruntă azi cu acest 
industrial modern, care
tetizează tot ce e mai nou în teh
nică — mașini electronice, auto
matizare — după cum „păcurarii" 
Văii Prahovei de odinioară, prin 
urmașii lor devin azi, specia
liștii în petrol, recunoscuți de lu
mea întreagă.

Istoria primelor șantiere a în
ceput cu amplasarea temeliilor de 
fier-beton în timpuri virgine — 
pîrloagele scaieților și cârtițelor ; 
peisajul eminamente agricol, con
temporan cîndva cu societățile 
străine petrolifere, a fost revolu
ționat de verticalele primelor ce
tăți industriale socialiste.

Acest uriaș laborator în aer li
ber a cunoscut un început asemă
nător, acum patru ani. Cîmpul de 
lingă Brazi avea să crească în lo
cul porumburilor și florii-soarelui 
rădăcinile metalice ale rafinăriei, 
termocentralei, < 
trochimic. Patru ani în
Azi treci 
cestea, o 
Romîniei 
doilea al

combinatului pe- 
Li urmă... 

pe lingă construcțiile a- 
nouă carte de vizită a 
socialiste, în deceniul al 
istoriei ei, cu sentimcn-

Oră de laborator la Institutul de Construcții din Capitală. 
Foto : AGERPRES

Extinderea tracțiunii Diesel-electrice
Pe mai multe linii 

care leagă orașele 
București, Brașov și 
Craiova cu diferite 
centre din țară, toa
te trenurile directe de 
marfă, precum și u- 
nele de călători, sînt 
remorcate 
locomotive 
electrice.

In vederea 
rii tracțiunii 
lectrice, care 
anul 1969 urmează să

numai cu
Diesel-

extinde- 
Diesel-e- 
pînă în

de amatori

preia 49—90 la sută 
din întregul trafic pe 
calea ferată — în o 
serie de depouri se 
fac amenajări menite 
să asigure întreține
rea și exploatarea lo
comotivelor în cele 
mai bune condiții. La 
depoul Craiova — a 
doua unitate diescliza- 
tă — vor fi date în 
curînd în exploatare o 
hală pentru întreține
rea curentă a locomo-

1

O nouă fabrică de
TIMIȘOARA (de la cores

pondentul nostru)
De curînd la Bocșa a intrat 

în funcțiune o nouă fabrică de 
oxigen care produce oxigenul 
necesar procesului de produc
ție atît Uzinei din Bocșa cît și 
altor întreprinderi din țară. 
Noua fabrică dispune de hale 
moderne pentru prepararea

Caravane 
cinematografice

BAIA MARE (de la cores
pondentul nostru). — Cu pri
lejul primei etape a festivalu
lui filmului la sate, potrivit 
programei făcute inițial, 4 ca
ravane ale I.C.R.S. Maramureș 
au prezentat sîmbătă și dumi
nică în mai multe sate din ra
ioanele Cehu Silvaniei, Sighet 
și Cărei filmele artistice „Lu- 
peni 29", „Regina stației de 
benzină" și „Oameni de afa
ceri". Cei peste 10 000 de co
lectiviști au mai vizionat fil
mele documentare „Creșterea 
animalelor", „Amplasarea con
strucțiilor zootehnice", „Albi
nele și recolta", „Creșterea 
păsărilor". „Cultura diferite
lor plante" etc. Pentru elevi 
și tineret a rulat filmul „Se- 
rioja".

tul mîndriei și certitudinea matu
rității.

„Frumusețea meseriei noastre e 
că lucrăm cu mintea" — spunea 
operatorul Ion Ștoalfă, de la in
stalația de fracționare a gazelor, 
sintetizînd, într-o frază, sensul ce
leilalte istorii — a oamenilor. 
De-a lungul a numai trei genera
ții de petroliști întilnești toate 
treptele acestei evoluții : bunicul — 
calificat cîndva la locul de mun
că, cu o sumă de cunoștințe re
duse, doar atît cît îi erau nece-

hala cit 
de ali- 
echipate 
nivelul 

care

tivelor și o instalație 
pentru alimentarea cu 
combustibil, ulei, ni
sip etc. Atît 
și instalația 
mentare sînt 
cu utilaje la
tehnicii actuale, 
asigură staționarea cit 
mai redusă a mașini
lor în depou.

Lucrări asemănă
toare au început și la 
alte depouri de 
motive din țară.

oxigen

loco-

oxigenului, care prin conducte 
montate special ajunge la 
toarele productive.

De remarcat că fabrica 
echipată cu utilaje dintre 
mai moderne, 
ceasta ramură.

sec-

este 
cele 

existente în a-

*■

Ioana Bucilă serbează anul acesta majoratul. Ea e muncitoare la Textila „11 
Iunie" din Pitești și se bucură de aprecierea întregului colectiv de muncă, con
stituind un bun exemplu pentru ceilalți tineri din secție. Ea își îndeplinește și 
depășește lunar sarcinile de producție, Hind evidențiată în întrecerea socialistă.

Foto : O. PLECAN

sărbătoriți
n întreaga țară 
inițiativa sărbăto
ririi majoratului a 
devenit o sărbă
toare tradițională 
a tinereții. Festi
vitățile organizate

în cadrul acesteia, cuprind nu
meroase, frumoase și instructi
ve programe cultural-educative.

Activitățile desfășurate în 
numai două din raioanele Ca
pitalei — „N. Bălcescu" și „16 
Februarie" — pot reliefa o 
multitudine îmbucurătoare a 
aspectelor acestei sărbători. 
Acțiunile organizate în aceste 
raioane nu s-au limitat la ma
nifestările organizate la locul 
de muncă al tinerilor sărbăto
riți, ci au fost mult lărgite a- 
jungînd să cuprindă programe 
desfășurate la nivelul raioane
lor, al orașului, cu concursul 
caselor de cultură ale ti
neretului etc. In cuprinsul ra
ionului „N. Bălcescu", în peste 
200 de întreprinderi, au avut 
loc numeroase acțiuni în pe
rioada de pregătire a sărbăto
ririi majoratului. La fel în 
raionul „16 Februarie".

Conferințe pe teme adecvate 
(„Comportarea în societate", 
„Despre drepturile și îndatori
rile tinerilor majori" și altele), 
programe artistice cu bogat 
conținut educativ, 
oameni în vîrstă

întîlniri cu 
care și-au

împărtășit experiența de mun
că și viață, cu activiști de 
partid și de stat, cu părinți ai 
viitorilor sărbătoriți, s-au în
scris în agenda pregătirilor 
pentru majorat.

Numai în luna noiembrie în 
raionul „N. Bălcescu" s-au or
ganizat peste 25 de asemenea 
acțiuni în majoritatea între-

prinderilor din cuprinsul său, 
pe lîngă cele ce s-au desfășu
rat în cadrul activității institu
țiilor raionale.

La Uzinele „Autobuzul" 
la întreprinderea Bumbăcă- 
ria romînească-Jilava, la 
„Combinatul de cauciuo Ji
lava" și în atîtea alte între
prinderi, s-au vizionat în colec
tiv filme cu bogat conținut edu
cativ (de pildă vizionarea fil
mului „Tudor", acțiune la care 
au fost invitați și cîțiva din 
realizatorii acestui film), s-au 
organizat programe artistice 
orientate spre probleme de eti
că. concepute în spiritul edu
cării răspunderii fiecărui tînăr 
față de muncă, de învățătură.

Și în raionul „16 Februarie" 
varietatea de spectacole vizio
nate în colectiv de-către tine
rii majori, concertele, filme
le, piesele de teatru, simpo
zioanele instructive — vin să

VERA LUNGU

(Continuare în pag. a III-a)

Incepînd de la 5 de
cembrie pînă Ia data de 
15 iunie, în regiunea 
Suceava se va desfă
șura o interesantă ac
țiune : Festivalul tea
trului de amatori „A 
XX-a aniversare a Eli
berării" — organizată 
de către Comitetul 
gional de cultură și 
artă în colaborare 
comitetul regional al 
sindicatelor, comitetul 
regional U.T.M. și U- 
niunea regională a co
operației meșteșugă
rești.

în cadrul festivalului 
vor participa peste 500 
de formații de teatru

de la orașe și sate șl 
peste 2 000 de recita
tori și cititori artistici, 
un număr mare de co
lective cu montaje li
terare. Festivalul se va 
desfășura1 în 5 etape. 
Intre 5 decembrie—20 
ianuarie va avea loc e- 
tapa pregătitoare.

Prin programul său, 
Festivalul va reuși să 
activizeze toate forma
țiile teatrale de amatori, . 
să sporească numărul 
de spectacole și să con
tribuie la îmbogățirea 
repertoriului teatrului 
de amatori.

A. CĂRUNTU

Un nou cerc 
de teatru —

nul acesta, 69 de 
tineri de la Com
binatul de celulo
ză și hîrtie din 
Brăila trec pragul 
majoratului. 18 
dintre aceștia sînt

elevi la liceul seral, 20 sînt 
membri ai formațiilor artistice 
din combinat, 40 sînt eviden- 
țiați în întrecerea socialistă.

Organizația U.T.M. și-a pre
văzut să inițieze numeroase 
acțiuni educative cu tinerii de 
18 ani. Pînă în prezent, în f ața 
celor 69 de tineri au fost 
ținute expunerile: „Constitu
ția R.P.R. — legea de bază a 
statului nostru" ; „Drepturile 
acordate tineretului prin Con
stituție" ; „Tineretul înaintat 
al zilelor noastre" ; „Cum tre
buie să ne ^comportăm. în 
cietate". Prima expunere 
fost urmată de vizionarea 
colectiv a unui spectacol; 
prilejul celei de a doua, tine
rii au învățat cîntece de masă 
și populare iar ultima expu
nere a fost urmată de acțiuni 
de muncă patriotică. In cîteva 
ore, cei 69 de tineri au colec
tat 8 400 kg de fier vechi și au 
curățat secțiile combinatului, 
curtea, aleile principale. Tot
odată, au efectuat un număr

so- 
a 

in 
cu

mare de ore de 
triotică pentru 
parcurilor din oraș.

într-o zi, la organizația 
U.T.M. de la Combinatul de 
celuloză și hîrtie din Brăila 
a venit Aurel Clonț. Acest 
tînăr, care se află în pragul 
majoratului, este lăcătuș, au
tor a trei inovații, elev în 
clasa a Xl-a la liceul seral. A 
venit să ceară permisiunea să 
se înscrie la școala populară 
de artă, 
înscris. . 
celași 
U.T.M., 
Tănase, 
26 de băieți și fete. Cu toții 
împlinesc, acum, 18 ani. Ma
joritatea s-au înscris la secția 
dramă a școlii populare de 
artă.

S-a născut atunci o între
bare ; nu ar fi posibil ca a- 
cești tineri să alcătuiască un 
cerc dramatic, la combinat, a 
cărui activitate să se adauge 
activității tuturor formațiilor 
artistice existente ? Au fost 
consultați tinerii. Au îmbrăți
șat cu toții inițiativa. Actorul 
E. Pop de la Teatrul de stat 
din Brăila se ocupă de îndru
marea artistică a cercului. Din 
partea comitetului U.T.M. pe 
combinat, de cerc se ocupă 
Constantin Brăiloiu, un pasio
nat al activității artistice. 
Așa s-a înființat aici cercul 
dramatic al tinerilor de 18 ani. 
Peste puțin timp, la combinat 
vor fi sărbătoriți cei 69 de ti
neri care trec pragul majora
tului. Cu acest prilej, cercul 
dramatic își va susține primul 
său spectacol.

muncă pa- 
amenajarea

, secția dramă. S-a 
Au venit apoi, cu a- 
scop, la comitetul 
Petrică Pîrvu, Dinu 
Viorel Bucur și încă

C. SLAVIC

Arături pe ultimele suprafețe

distilare atmosferică, noaptea, vezi 
luminile Brazilor — ce procese 
complicate, ce reacții se petrec în 
aceste reactoare și coloane, ce dis
tilări, decantări și subtilizări ! — 
ce ansamblu impresionant! Seamă
nă cu un cap care gîndește, com
plexul de la Brazi, noaptea...

O schemă sinoptici, un perete, 
— adevărat ecran de cinepanora- 
mă, o sală spațioasă, pupitrele o- 
peratorilor, liniștea... Ai impresia 
că ești într-o bibliotecă în care se

pentru comenzile creierului elec
tronic.

Cei care conduc în schimbul a- 
cesta instalația sînt specialiști în
tre 29 și 90 de ani. Merită a fi 
menționat un fapt de care trebuie 
ținut seamă, în primul rînd : pri
mii muncitori la Brazi, detașamen
tul de onoare, au intrat la noua 
rafinărie prin concurs. Cei mai 
mulți veneau de la alte rafinării, 
cunoșteau instalațiile de tip vechi, 
în care primau comenzile ma
nuale. In vreme ce se construia ra

unele proiecte au fost corectate, la 
propunerea petroliștilor.

Da, pentru primii muncitori so
siți la Brazi, școala de ridicare a 
calificării a fost șantierul însuși. 
In felul acesta poți realiza un fapt 
specific rafinăriei Brazi : nivelul de 
cunoștințe cu totul impresionant al 
muncitorilor.

Tînărul inginer Stoica, de la re
formare catalitică, recunoscut ca 
un bun specialist, mi-a dat îndru
mări competente ; dar tot atît de 
clar, cu tot atîta competență mi-a

sare la locul său de muncă ; fiind 
exclusă de la început trecerea prin 
școli și trepte în sus, singurul cer
tificat de învățătură era dat de 
experiență ; fiii-maiștri, familiari
zați cu tabelele de comandă, cu 
mașinile electronice și cartea teh
nică ; și nepoții, adevărata gene
rație de petroliști și chimiști ai 
șesenalului, specialiști cu școli 
înalte care găsesc frumusețea me
seriei lor în aceea că lucrează cu 
mintea ; ( care cunosc neliniștea 
creatoare, a cunoașterii, a inovării, 
a studiului continuu.

De la înălțimea instalației de

studiază, impresie întărită de pre
zența cărților tehnice, pe polița 
lor, de cărțile și foile scrise, ri
sipite pe pupitre. In răstimpuri c- 
gale — comenzile și pașii ușori 
ai „tabloniștilor" — operatorii 
secunzi — care „citesc" aparatele. 
Camera de comandă D.A.V. (disti
lare atmosferică și în vid) este o 
instalație pusă recent în funcțiu
ne. Prin fereastra mare, opusă pe
retelui — cinerama, se văd coloa
nele, sferele de desalinare, cuptoa
rele, pompele și un întreg sistem 
circular metalic. Toate aceste ma
șini electronice sînt puse la punct

finăria — R.C.-ul — (platforma 
de reformare catalitică), D.A.V.-ul 
și cocsarea întîrziată și tot acest 
complex de instalații, cu flux con
tinuu, acest prim detașament de 
operatori și fochiști și A.M.C.-iști 
(specialiști în aparate de măsură și 
control) și pompagii — învățau. 
Cursurile de ridicare a calificării 
s-au ținut pe șantier, vreme de 6 
luni. Fiecare piesă montată de in
stalatori a trecut prin mîinile ce
lor care aveau să conducă insta
lația. Din colaborarea aceasta au 
avut de învățat și constructorii :

vorbit operatorul principal Gheor
ghe Fanache de la D.A.V. In fami
lia tovarășului Fanache meseria de 
petrolist are tradiții : tatăl — son
dor ; un frate — maistru sondor, 
alți doi frați, de asemenea, la 
sonde (de notat că acești frați Fa
nache sînt raspîndiți în toată (ara 
și e firesc ca Valea Prahovei 
trimită și în alte 
liști crescuți aici, 
multe generații) ; 
mic, cel din clasa
tară, nu visează altceva decît 
ajungă inginer chimist.

Să 
regiuni specia- 

vreme de mai 
iar fratele mai 
a Vl-a elemen- 

să
Nu e sin-

gura familie din părțile acestea 
care-și numără atîtea ramuri ale 
arborelui genealogic în industria 
petrolului: familia Dan, care lu
crează de asemenea aici, numără 
patru membri la rafinăria Brazi; 
frații Stroe, șapte la număr, con
tinuă, de asemenea, tradiția mul
tor familii prahovene. Ceea ce e 
nou în această continuare a tra
diției vechi este diversitatea spe
cializărilor alese. Fiii sondorilor, 
unii, trec din exploatare la rafi
nării. Devin,, cu un plus de școli, 
operatori, specialiști ai noii indus
trii petrolifere. Încă un an-doi, si 
fiii acestor petroliști vor lucra în 
fabricile Combinatului petrochimic, 
care-și ridică, pe zi ce trece, con
strucțiile la fel de frumoase și de 
moderne, în imediata vecinătate a 
rafinăriei.

Așa cum țițeiul, odată extras 
înainte, de abia cunoștea cîteva 
fracționări ale distilării, și mese
riile din industria petroliferă erau 
limitate. Astăzi, pe trunchiul chi
miei, cresc alte și alte meserii care 
presupun înalte calificări. Chimia, 
petrochimia — tărîm generos 
pentru fantezie, pentru căutări 
creatoare — cîte uși deschid ele 
în viitor ! în acest domeniu e greu 
să întilnești tineri indiferenți față 
de meseria lor. Gheorghe Fanache 
îți vorbește, într-adevăr, reținut și 
competent ca un adevărat specia-

GALAȚI (de la corespon
dentul nostru). — Pînă în sea
ra zilei de 1 decembrie a.c. în 
regiunea Galați se arase, în 
gospodăriile agricole colecti
ve, o suprafață de aproape 
267 000 de hectare. Numai în 
raionul Făurei se arase o su
prafață mai mare față de plan 
cu 1,6 la sută. De asemenea, 
în raioanele Panclu și Brăila 
planul arăturilor de toamnă a 
fost depășit cu 1,3 la sută și, 
respectiv, cu 0,1 la sută. Și în 
celelalte raioane executarea 
arăturilor de toamnă se apro
pie de sfîrșit. Pentru grăbirea 
terminării acestor lucrări, în 
numeroase brigăzi de tracto
riști a fost organizat și cel

Așa, de 
trustul 
arături 

întreaga 
și 97 la

de-al doilea schimb. Se apro
pie de sfîrșit cu arăturile de 
toamnă și gospodăriile de stat 
din regiunea Galați, 
pildă, în G.A.S. din 
Brăila s-au executat 
pe 96,7 la sută din 
suprafață planificată
sută din cea din cadrul trus
tului G.A.S. Galați. Pînă în 
prezent G.A.S. din regiunea 
Galați și-au îndeplinit planul 
la arăturile de toamnă în pro
porție de 95,3 la sută. In pre
zent toate forțele au fost în
dreptate spre unitățile rămase 
în urmă, pentru terminarea a- 
răturilor de toamnă în cel mai 
scurt timp.

Lucrăr
de electrificări

FLORENȚA ALBU

(Continuare în pag. a HI-a)

Peste 600 de locali
tăți din (ară au fost 
electrificate de la în
ceputul anului, iar în 
alte 290 s-au execu
tat extinderi de re
țele. Totodată, în 
80 000 de gospodării 
individuale au fost 
făcute diferite insta
lații interioare. Se 
află în curs lucrările 
de electrificare a încă 
994 de localități ru
rale.

Numărul localități
lor rurale care au pri
mit curent electric din 
i960 pînă acum este 
de peste trei ori mai 
mare decît totalul sa
telor și comunelor e- 
lectrificate înainte de 
1944.

In același timp, a 
cunoscut o creștere 
însemnată electrifica
rea unor lucrări agri
cole. Dacă în 1992

î

rurale
curent 
cîteva 

i ale

beneficiau de < 
electric doar 
zeci de secții 
G.A.S., îndeosebi cele 
din jurul orașelor, în 
prezent peste 89 la 
sută din aceste sub
unități agricole sînt 
electrificate. Majori
tatea secțiilor G.A.S. 
obțin energia necesa
ră din sistemul ener
getic național.

f Agerpres)



lele au fost întocmite în așa 
fel încît lectorii pot cu ușu
rință să le lege de realitățile și 
de condițiile specifice din fie
care gospodărie. In stabilirea 
diferențiată a programului fie
cărui cerc s-a avut în vedere 
ca acestea să răspundă cerințe
lor și situației concrete din fie
care unitate agricolă.

Principala sarcină a cursanți
lor este să învețe, să-și Însu
șească noile cunoștințe pentru

celor ce lu- 
învățămîntul 
dovedit din 

Rezultatele

u început cursurile 
învățămîntului a- 
grozootehnic. De-a- 
cum încolo, timp 
de patru luni, în
tr-o perioadă cînd 
lucrările agricole

sînt mult reduse, zeci, sute de 
oameni din fiecare unitate agri
colă se vor aduna în săli să 
audieze lecțiile, vor participa 
Ia experiențele din casele-labo- 
rator, la demonstrațiile practi
ce și la schimburile de expe
riență, grupați pe ramuri de 
producție, pentru a-și însuși 
noi și variate cunoștințe pro
fesionale.

Ca principală formă de ridi
care a calificării 
crează pe ogoare, 
agrozootehnic și-a 
plin eficacitatea,
obținute în primul an de învă- 
țămînt se reflectă în creșterea 
producției vegetale și animale.

în noul an de învățămînt a- 
gricol, care a căpătat pe drept 
cuvînt un caracter de masă, 
sînt înscriși (în afară de cei 

■peste 665 000 de cursanți din a- 
nul trecut și care urmează în 
anul al doilea) peste 300 000 
de oameni al muncii din agri
cultură în anul întîi. Dintre a- 
ceștia foarte mulți sînt tineri.

Pentru ca învățămîntul agri
col de masă să se desfășoare 
în condiții bune, în fiecare uni
tate agricolă s-au făcut pregă
tiri din vreme. Au fost amena
jate sălile pentru desfășurarea 
lecțiilor. Acestea au fost dota
te cu mobilierul și materialele 
necesare ; au fost construite 
sau amenajate casele-laborator 
care dispun de un bogat și va
riat material didactic; anul tre
cut au fost editate, potrivit pro
gramei analitice, pentru toți 
anii de învățămînt, manuale în- 
tr-un tiraj de 650 000 de exem
plare, iar anul acesta încă 
248 000 manuale pentru anul 
întîi și 367 000 pentru anul doi. 
Atît programele cît și manua-

a le putea pune in practică a- 
colo, la locul lor de muncă.

Dat fiind faptul că marea ma
joritate a cursanților ca și a 
lectorilor sînt tineri, organiza
țiilor U.T.M. le revine sarcina 
să mobilizeze la cursuri pe toți 
tinerii cursanți, astfel ca frec
vența Ia fiecare lecție să fie de 
sută la sută, să urmărească mo
dul cum își însușesc cele pre
date și cum participă la dezba
terile din seminarii. De aseme
nea, organizațiile U.T.M. au 
datoria să se îngrijească de în

treținerea sălilui unde se des
fășoară cursurile, de încălzitul 
lor șl de pregătirea, din vre
me, a materialului didactic ne
cesar fiecărei lecții. Ele pot 
veni cu diferite propuneri și 
inițiative cum ar fi șl aceea a 
organizării unor schimburi de 
experiență între diferitele 
cercuri și între lectori menite 
să promoveze cea mal bună 
experiență pentru a veni în 
sprijinul cursanților ca aceștia 
să-și însușească cît mai temei
nic noile cunoștințe profesio
nale.

Reașbu Oeplină a învățămîn
tului se bizuie pe munca și pe 
străduința de a învăța a cursan
ților, dar și pe silința lectori
lor de a 
a face 
reușite, 
străduie 
pede noile cunoștințe, 
mod interesant și la un 
accesibil. Lectorii au obligația 
de a alcătui lecții care să 
exemplifice noțiunile științifice 
cu realizări și exemple practi
ce concrete, din viața gospodă
riei colective. în felul acesta 
învățămîntul va răspunde pro
blemelor ce se ridică în unita
tea respectivă.

Pentru a vedea cum se des
fășoară învățămîntul agrozoo
tehnic am întreprins un raid în 
gospodăriile agricole colective 
din raza orașului Brașov. Con-1 
statările noastre le prezentăm I 
în această pagină. 9

întocmi lecții bune, de 
demonstrații practice 
Aceștia trebuie să se 

să explice cît mai lim- 
într-un 

nivel

LABORATOR
nsușirea celor predate la lecții este'mult ușurată de existența 
casei-laborator. ,,Ea este pentru noi un sprijin prețios — spun lec
torii de la G.A.C. Codlea. Ce se întîmplă aici ? Cînd lecțiile mai 
complexe solicită uri plus de argumentație legată de practica mun
cii Intr-un sector sau altul de producție al gospodăriei, cursanții 
vin aici să aprofundeze o seamă de noțiuni cu ajutorul schițelor, 
planșelor, mostrelor și mulajelor. Aici, colectiviștii pot urmări

practic materialul dqcumentar In legătură cu lecția predată, se pot deprinde 
cu mînuirea și cunoașterea unor aparate din dotare. Așa, ei își lărgesc sfera 
de cunoștințe. Pe cîmp colectiviștii realizează, practic, lucrările agricole ; la 
cursurile agrozootehnice, din cărțile de știință, își însușesc noi cunoștințe și 
metode înaintate de munca. Legătura practică dintre aceste două faze — cîmp 
și studiu — se adîncește și la casa-laborator. Îmbinarea teoriei cu practica este 
cu atît mai eficientă cu cît casa-laborator este dotată mai bine. La Codlea, 
casa-laborator dispune de o cameră spațioasă, înzestrată după modelul unor 
laboratoare moderne — bineînțeles, la proporția cerințelor gospodăriei — cu 
tot materialul documentar necesar. In mijlocul încăperii sînt două mese. Una 
cu o schiță topografică, lucrată în nisip, reprezentând amplasarea culturilor pe 
fiecare tarla. Cealaltă servește drept postament pentru un complex de aparate 
științifice ca : balanțe analitice, eprubete, un aparat pentru determinarea 
gieutății hectolitrice și altele. Pe margini, lingă pereți, se află două rafturi 
mari. Aici sînt rînduite aproape 65 de stative cu semințe diferite, 11 borcane 
cu îngrășăminte chimice și diferite insecticide pentru combaterea dăunătorilor, 
mulaje de legume și fructe etc. Toate acestea sînt puse într-o ordine sistema
tică. Adică, în ordinea predării lecțiilor și în funcție de ciclul de lucrări prac
tice din fiecare sector de producție. Cursanții, indiferent din care cerc ar face 
parte, găsesc la locul știut materiale didactice de care au nevoie în cercetarea 
amănunțită a diferitelor probleme care sînt cuprinse în lecțiile predate. Și, cum 
aceștia sînt în majoritate tineri, ei au grijă de casa-laborator ca de propria lor 
casă Ei au adus aici, numai în acest an, materiale valoroase : mostre de grîu ■ 
și plante tehnice, ierburi și insectare ; au confecționat stative, au procurat bor
cane cu semințe. Tot ei au amenajat, la biroul brigadierului zootehnic, o anexă 
a casei-laborator cu materiale legate de profilul celor două cercuri de 
zootehnie ce se țin aici.

DIN NOU ELEVI
Condiții A

L

învățătură

L
A

La gospodăria agricolă co
lectivă din Zărnești a existat 
de la început o preocupare a- 
tentă pentru crearea condi
țiilor materiale în vederea 
bunei desfășurări a învățămîn
tului agrozootehnic de 3 ani. 
Iată cîteva din măsurile luate 
de consiliul de conducere al 
gospodăriei pentru ca lecțiile 
șl demonstrațiile practice să 
devină mijloace eficace de 
răspîndire a cuceririlor știin
țifice în scopul creșterii pro
ducției agricole vegetale și a- 
nimale. în primul rînd, 
asigurat pentru fiecare 
cele 7 cercuri cîte o sală 
clasă spațioasă, utilată cu mo
bilierul necesar : bănci, tablă 
etc. S-a asigurat apoi din 
vreme materialul didactic: ma
nuale, caiete, creioane (aces
tea au fost împărțite la timp 
fiecărui cursant) și alte ma
teriale ajutătoare : broșuri, 
diafilme, planșe, mulaje sau 
diferite mostre de semințe.

Anul trecut au existat, după 
spusele lectorului Ion Enes- 
cu, inginerul gospodăriei, u- 
nele deficiențe organizatori
ce care au făcut ca cele patru 
cercuri de învățămînt să nu 
se desfășoare în mod cores
punzător. în primul rînd unii 
lectori n-au venit totdeauna 
să țină lecțiile la orele stabi
lite în 
sentat 
venind 
aveau 
mînă mijloacele necesare 
transport. Aceasta a 
să scadă interesul < 
viștilor pentru cursuri, 
ori din cauza proastei gospo
dăriri, nu s-au folosit cu chib
zuință nici lemnele de foc, s-a 
făcut risipă în zilele cînd nu 
se cerea un consum prea 
mare și, ca urmare, în timpul 
iernii sălile de clasă nu au 
mai putut fi întotdeauna în
călzite.

Ținînd seama de neajunsu
rile de anul trecut, în acest 
an consiliul de conducere al 
gospodăriei agricole colective 
din Zărnești a acordat din 
timp toată atentia pregătirii 
noului an de învățămînt. Mai 
întîi au fost programați, la 
toate cercurile, lectori din lo
calitate. De asemenea, fondul 
de lemne asigurat pentru în
călzirea sălilor de clasă a fost 
repartizat pe brigăzi și eșa
lonat pe întreaga perioadă de 
iarnă, fiind dat în răspunde
rea responsabilului de curs.

grafic, iar alții au ab- 
chiar pe motivul că, 
din alte localități, nu 
întotdeauna la înde- 

î de 
făcut 

colecti- 
. Une-

PE ÎNȚELESUL
CURSANȚILOR

11 lături de lector a venit un tînăr. Este Vasile Negulici, șeful unei echipe 
| de cîmp din brigada condusă de Wilhelm Lir. Din snopul de grîu, care

se află pe masa lectorului, a luat cîteva spice. Clar și pe îndelete, el 
descrie în fața colegilor săi structura spicului. Apoi este „disecat" bo
bul. După desenul de pe tablă și cu ajutorul unui mulaj, reprczentînd 
o secțiune dintr-un bob de grîu, Negulici explică ceea ce i-a rămas lui 
întipărit în minte din descrierea făcută de lector. Maria Creangă, Va- 

lerica Drngnșe! și alfi tineri cursanți iau cuvintul și fac completări. Lectorul se arătă 
mulțumit. Aceasta înseamnă că metoda de predare a fost bună.

Ne aflăm la lecția a treia a cercului agrotehnic a anului II din gospodăria a- 
gricolă colectivă Stupini. Ca și anul trecut, colectiviștii de aici manifestă un viu in
teres pentru îmbogățirea cunoștințelor profesionale. Atenți, cu caietele de notițe în 
față, cei J2 de cursanți ai acestui cerc — majoritatea tineri — timp de două ore au 
urmărit expunerea interesantă a lectorului Feodat Calcatinge, inginerul agronom al 
gospodăriei. Predată în acest mod, lecția a permis participanților să urmărească 
eficacitatea celor mai noi metode agrotehnice aplicate cu succes în cultura griului. 
Mai întîi, lectorul a extras din conținutul lecției ideile principale și le-a notat pe tabla. 
Apoi, cu ajutorul mulajelor, a schițat desene și Ie-a indicat cursanților să le repro
ducă întocmai pe caietele de notițe. Iar pe parcursul lecției — care a fost expusă liber 
— cu ajutorul planșelor și aparatelor a făcut, pe loc, demonstrații adecvate fiecărui 
capitol din lecția prevăzută în manual.

A fost o lecție atractivă, interesantă ? Răspunsul la această întrebare, l-am pri
mit în urma ținui sondaj făcut printre cursanți la sfirșit. Ana Negură — o tinără, 
șefă de echipă — ne-a spus :

— Cu sapa știe fiecare să dea. Dar asta nu e totul. Trebuie să știi și cum și 
cînd. Să vă dau un exemplu. în anul trecut la sfecla de zahăr noi am lăsat o densi
tate de 70000 de plante la hectar, cum eram obișnuiți, și am prășit-o de trei ori. 
Producția a fost de 20 0S0 de kg în medie la hectar. Anul acesta am aplicat ceea ce 
am învățat despre această cultură în anul I la învățămîntul agrotehnic, adică am lăsat 
o densitate de 100 000 de plante la hectar și am aplicat patru, prașile. Rezultatul ? 
Un plus de 9 900 de kg de sfeclă în medie la hectar Iată de ce cred eu că orele pe
trecute la curs sînt pentru noi un prilej de noi învățăminte.

Răspunsuri asemănătoare, care dovedesc interesul cursanților față de lecțiile 
predate, am mai primit și de la Nicolae Ghimbășan, Elena Spiridon și alții.

£co

După predarea lecțiilor, cursanții de Ia G.A.C. Codlea continuă aprofundarea studiului Ia casa-laborator care este dotată cu 
un bogat material didactic. Foto : N. STELORIAN

PR OD UCȚIEIA GRICOLE

Expunerea interesantă făcută de lector Ia cercul agrotehnic anul I, de la G.A.C 
Stupini, concentrează atenția cursanților.

PE SCURT
• Comitetul U.T.M. 

din gospodăria colectivă 
Codlea a luat o inițiati
vă bună. După orele de 
curs la învățămîntul a- 
grozootehnic, tinerii se 
adună, în grupuri, 
cercurile de citit Aici, 
timp de o oră, cei care 
au un nivel de cunoștin
țe mai ridicat îi ajută 
pe cei cu mai puțină 
experiență să conspec
teze materialul biblio
grafic, să studieze capi
tolele cele mai impor
tante din manuale. 
Membrii comitetului 
U.T.M. și ai birourilor 
organizațiilor U.T.M. pe 
brigăzi au fost reparti
zați să organizeze și să 
participe la huna desfă
șurare a studiului la 
cercurile de citit.

111

• Ori de cite ori trece 
pe la standurile cu cărți

de la biblioteca comuna
lă sau pe la cel amena
jat la sediul colectivei, 
Nicolae Ghimbășan, se
cretarul comitetului 
U.T.M. din G.A.C. Stu
pini mai cumpără cite o 
carte ori o broșură nou 
apărută, lată ce spune 
el despre biblioteca sa 
personală, pe care și-o 
îmbogățește mereu :

— La bibliotecă gă
sesc tot ce doresc. Dat 
m-am gîndit că e mult 
mai bine să am și acasă 
cărțile cele mai folosi
toare. Mai ales acum, la 
cursurile agrozootehnice, 
cărțile îmi sînt necesa
re ca plinea. Cu ajuto
rul lor aprofundez mai 
bine cele predate la lec
ții, găsesc lucruri noi, 
interesante pentru însu
șirea cunoștințelor.

E un lucru frumos. 
Exemplul lui Ghimbășan

este urmat de tot mai 
mulți tineri de la G.A.C. 
Stupini. Elena Negulici, 
Ana- Negură, Vasile Ne
gulici — iată cîțiva din- 
trei cei care au biblio
teci personale.

• Colectivul de re
dacție al gazetei de pe
rete de la G.A.C. Sinpe- 
tru a luat inițiativa ca 
după fiecare lecție pre
dată la cercurile agro
zootehnice să scrie cite 
un articol. Aici, se men
ționează modul cum s-au 
desfășurat discuțiile, fe
lul în care s-au pregătit 
lectorii și cursanții. La 
gazetă sini popularizați 
cei care au fost mai bine 
pregătiți și au dat răs
punsuri bune. Pină a- 
cum, printre cei eviden
tial la învățătură se nu
mără și 12 utemiști.

Obiective ale activității organizațiilor de bază U.T.M.
i a gospodăria colec

tivă din Ghimbav 
funcționează patru 
cercuri cu 105 
cursanți Două sînt 
la cultura plante
lor de cîmp și 

doua la zootehnie. în timpul 
cu inginerul 

■ unul dintre 
spus că

discuției avute 
Ovidiu Preda 
lectori — acesta ne-a 
frecvența cursanților la primele 
trei lecții a fost de sută la sută. 
Cum s-a ajuns ia acest rezul
tat ? Mai 
înscrierea 
cu multă grijă. Astfel, în anul 
doi au fost cuprinși toți colec
tiviștii care în iarna trecută au 
absolvit cu calificative bune 
cursurile anului întîi. Pentru 
înscrierile în anul întîi un spri-

întîi trebuie spus că 
cursanților s-a tăcut

jin prețios l-a dat organizația 
de bază U.T.M. din gospodărie 
care s-a ocupat din timp de re
comandarea celor mai buni ti
neri pentru cercurile de învă
țămînt agricol. De exemplu, la 
cercul agrotehnic, ca urmare a 
preocupării comitetului U.T.M. 
învață 20 de ~
ția U.T.M. 
tat 
lor 
frecvențe bune a luat o serie 
de măsuri practice, concrete. 
In primul rînd, după ce consi
liul de conducere al gospodă
riei și lectorii au întocmit un 
grafic cu lecțiile, datele și orele 
de predare, a reprodus acest 
grafic la proporții mai mari și 
i-a afișat în locuri vizibile, 
mult frecventate de tineri. Tot-

numai
Pentru

tineri. Organiza- 
însă nu s-a limi- 
la recomandarea 
asigurarea unei

odată au întocmit afișe mobili
zatoare care au fost expuse la 
locurile de muncă ale tinerilor 
colectiviști. La căminul cultu
ral, în sălile de curs și la se
diul gospodăriei s-au pus plian
te, schițe și titlurile primelor 
lecții. Munca cu cartea a ocu
pat și ea un loc important în 
asigurarea participării tuturor 
egrsanților tineri la învățămîn- 
Iul agrozootehnic. împreună cu 
bibliotecara și cu cei mai buni 
cititori, membrii comitetului 
U.T.M. au amenajat în sălile de 
predarp standuri cu cărți de 
agrotehnică și zootehnie, pre
cum și reviste și broșuri de 
specialitate.

Care este însă situația în 
gospodăria colectivă vecină, 
din Cristian ?

E o nouă zi de predare la 
cercul anului doi agrotehnic. 
Lectorul, inginerul agronom 
Francisc Armeanca, a intrat 
sala de curs la ora fixată, 
făcut apelul. Din cei 40 
cursanți înscriși inițial, doar 
sînt prezenți. Printre cei i 
senți figurează și numele a 
tineri. Nu este vorba aici de o 
simplă întîmplare. Conform ta
belului de frecvență și la lecția 
precedentă 
doar șapte 
scriși.

Am 
situații 
nizații 
pentru 
modul în care este privită par
ticiparea tinerilor la învăță
mîntul agrozootehnic. Pentru

au 
tineri

față

: in
A 

de 
■ 19 
ab-

8

fost prezenți 
din cei 12 în-

în față aceste 
in două orga-

pus 
existente
de bază U.T.M. tocmai 
a scoate în evidență

că trebuie subliniat că și în 
gospodăriile colective Săcele, 
Vulcan, Rîșnov și altele nu 
există suficientă preocupare a 
organizațiilor U.T.M. 
modul cum 
pregătesc la lecții și semina
rii. Prima sarcină a organizații
lor U.T.M. din gospodăriile co
lective ce aparțin de orașul 
Brașov este aceea de a-i mobi
liza pe toți tinerii cursanți — 
peste 1 100 din cei aproape 
2 000 de colectiviști înscriși — 
la toate lecțiile. în adunările 
generale să fie analizată peri
odic situația la învățătură a ti
nerilor, să se urmărească felul 
cum aceștia își însușesc cele 
predate, modul în care trebuie 
sprijiniți lectorii. Există în gos
podăriile colective Ghimbav,

față de
tinerii vin și se

Codlea, Tohani și altele o expe
riență bună a organizațiilor 
U.T.M. în acest sens. Organiza
rea unor schimburi de experi
ență — așa cum s-a făcut anul 
trecut între G.A.C. Codlea și 
Ghimbav — întîlniri cu frunta
șii producțiilor mari, demons
trațiile practice în teren și la 
fermele zootehnice, au darul 
să îmbogățească, pe parcurs, 
cunoștințele cursanților. Este 
bine, de asemenea, ca organi
zațiile U.T.M. să mobilizeze cît 
mai mulți tineri la ciclurile de 
conferințe, la vizionarea unor 
filme documentare de speciali
tate, la spectacolele brigăzilor 
artistice de agitație care își 
vor axa multe din programele 
lor pe activitatea cercurilor de 
învățămînt agrozootehnic.

in manualul „Creș
terea animalelor" 
pentru anul doi, 
lectorul scrie pe 
tablă titlul unui 
nou capitol al lec

ției ; „Ce acțiuni
trebuie întreprinse în gospodă
rii pentru înmulțirea animale
lor".

După o scurtă descriere în
cepe exemplificarea concretă, 
înmulțirea rapiaă a efectivelor 
de animale se face prin realiza
rea a două obiective : a) obți
nerea unui număr cît mai mare 
de nou-născuți și b) aducerea 
pînă la vîrsta adultă a cît mai 
multor produși obținuți din 
fătări.

— La noi, la Ghimbav — ex
plică cursanților lectorul, medi
cul veterinar Otto Smith — a- 
ceste obiective stau permanent 
în atenția noastră. Acum avem 
peste 900 de taurine. Dintre a- 
cestea 500 sînt 
vaci cu lapte. a
Din vițelele din I ■ flT
prăsilă proprie 
au intrat în pro
ducție, numai în 
acest an, a- 
proape 200 ca
pete.

Tinerii Gheor- 
gjie Bălan, Ele
na Roșea, Ion 
Depner și alții 
știu că în rezul
tatele despre 
care vorbește 
lectorul se 
glindește 
munca lor.

în lecție se spune mai depar
te că vacile 
slab și îngrijite necorespunză
tor pierd produșii.

— în gospodăria noastră nu 
s-a mai întîmplat așa ceva de 
cîțiva ani — intervine Dumitru 
Poenaru, unul dintre îngrijitorii 
fruntași din gospodărie.

— Așa este I — spune lecto
rul. Pentru că ați învățat să 
îngrijiți și să hrăniți vacile așa 
cum recomandă știința.

Toată lecția decurge în acest 
fel. Lectorul o împletește strîns 
cu faptele și realitățile din gos
podăria colectivă.

Așa procedează și inginerul 
Constantin Bogdan, lector la 
unul din cercurile agrotehnice 
de la G.A.C. Codlea. Iată-1 din 
nou în fața cursanților. Predă 
lecția a treia la anul doi: „So
iurile de grîu cultivate în 
R.P.R." Are pe masă un snop 
mare de grîu din soiul Skoros- 
pelka, iar într-un borcănaș 
boabe aurii. Cu desene la tablă, 
în mod liber, face descrierea 
amănunțită a caracteristicilor 
acestui soi de grîu.

— Cine vrea să spună ce a 
înțeles ? — întreabă lectorul.

o-
Și

V

CU PRACTICA

Se ridică mai întîi cîțiva ti
neri. Este numit unul dintre ei : 
Nicolae Șaramet. Ceea ce a în
țeles spune clar. Apoi adaugă :

— Cunosc bine acest soi de 
grîu. Știți că s-a cultivat în a- 
cest an și la noi. A dat rezul
tate bune : cu 400 de kg mai 
mult la hectar decît media rea
lizată pe gospodărie.

— Sigur că da — confirmă 
lectorul. Pentru că acest soi re
zistă mai bine la secetă așa 
cum s-a întîmplat și în vara 
aceasta.

Asemenea dialoguri între 
lector și cursant au darul să 
clarifice pe loc noțiunile de 
bază din carte. în același timp 
se crează o sudură strînsă între 
cele predate și rezultatele mun
cii din gospodărie și între ceea 
ce cursanții cunosc din activi
tatea lor practică. Eficiența lor 
este și mai evidentă atunci 
cînd se fac scurte recapitulări 

înainte de pre
darea unei noi 
lecții. ] 
fel, unii 
lectorii 
dariilor 
leclive 
Codlea, 
bav, Cristian și 
Stupini, cu care 
am stat de vor
bă, au confir
mat că legarea 
lecțiilor de re
alitățile 
gospodăria 
lectivă, 
pentru ei

De alt- 
i dintre 

gospo- 
co- 
din 

Ghim-

gestante hrănite

din 
co- 

este 
un 

lucru de mare importanță de 
care depinde în bună măsură 
însușirea temeinică și aprofun
darea de către cursanți a celor 
predate.

Pe parcursul desfășurării în
vățămîntului lecțiile vor fi ur
mate de demonstrațiile practice 
care se vor efectua în cîmp. 
Așa, de pildă, inginerul agro
nom Feodot Calcatinge de la 
G.A.C. Stupini ne-a spus că lec
ția a IV-a va fi predată cursan
ților la cîmp. Aici li se vor de
monstra practic, pe două tarlale 
diferite, ce importanță are apli
carea îngrășămintelor la cul
tura griului. Ei vor avea posi
bilitatea să urmărească felul în 
care a răsărit și înfrățit grîul 
pe o tarla îngrășată cu gunoi de 
grajd și pe alta pe care nu s-au 
aplicat îngrășăminte 
arătură și semănat, 
procedînd astfel 
cursanților pentru 
spori, iar eficiența 
vedea în mod sigur 
tele pe care le vor 
producție, 
întrutotul 
urmărește 
zootehnic

înainte de
Firește că 

interesul 
lecții va 

lor se va 
în rezulta- 
obține în

ceea ce corespunde 
scopului pe care îl 
învățămîntul agro- 

de masă. ‘

n important criteriu de apreciere a reușitei invă- 
. țăniîntului agrozootehnic, a eficacității cursurilor 

il constituie rezultatele pe care fiecare gospodă
rie le va obține în creșterea producțiilor. Pentru 
aceasta insă este necesar ca în continuare 
să se manifeste permanent grijă față de 
condițiile materiale ce trebuie asigurate, pe

parcurs, la fiecare cerc de învățămînt agrozootehnic. După 
cum am văzut, în unele gospodării colective din raza orașului 
Brașov — Ghimbav, Codlea, Zărnești, Stupini — lectorii mani
festă mult interes pentru pregătirea și predarea lecțiilor, ur
mărind eficacitatea acestora, printr-o strînsă legătură cu 
sarcinile de producție ale gospodăriei. Sînt cerințe de care 
trebuie să țină seama și unii lectori — mai ales cei care 
predau la anul întîi — din gospodăriile colective Săcele, To
hani, Vulcan, Rîșnov.

Apoi casele-laborator trebuie mai bine folosite în vederea 
aprofundării și aplicării in practică a cunoștințelor pe care și 
le însușesc cursanții. Mai multă atenție să fie acordată de
monstrațiilor practice, folosirii diafilmelor, planșelor, expli
cațiilor și calculelor economice la tablă. O răspundere 
însemnată pentru buna desfășurare a fiecărei lecții în parte 
și a învățămîntului agrozootehnic în ansamblu revine și or
ganizațiilor de bază U.T.M. Acestea trebuie să mobilizeze 
toți tinerii înscriși la lecții, să-i ajute pe lectori în activitatea 
lor, să se îngrijească de pregătirea sălilor de clasă înainte ile 
începerea orelor de curs. De aceste lucruri trebuie să i i 
seama mai ales organizațiile U.T.M. din G.A.C. Cristian, Să
cele și Rîșnov unde la primele lecții predate, s-au semnalai 
multe absențe din partea tinerilor. Comitetul orășenesc 
U.T.M. Brașov are datoria să se ocupe mai bine de ajutorarea 
organizațiilor de bază U.T.M. din G.A.C. în acest sens. Pro
blema bunei organizări și desfășurări a învățămîntului agro
zootehnic trebuie să fie privită de activiștii Comitetului oră
șenesc U.T.M. Brașov ca o parte integrantă a muncii lor. 
In felul acesta tinerii colectiviști vor putea să-și ridice 
nivelul cunoștințelor profesionale conform cerințelor pe care 
le impune agricultura noastră socialistă.

NICOLAE BARBU 
ADRIAN MUNȚIU



După adunarea tfe a «

temiștii din orga
nizația de bază 
U.T.M. nr. 5, sec
ția rectificare, au 
adoptat, în adu
narea generală 
U. T. M. pentru

seamă și alegeri, o 
bogată cuprinzînd

dare de 
hotărîre 
toate laturile muncii de orga
nizație, adevărat program pen
tru activitatea noastră vii
toare.

Utemiștii au cerut comite
tului U.T.M., nou ales, să ac
ționeze hotărît, fără întârzie
re, pentru traducerea în viață 
a măsurilor stabilite de adu
narea generală U.T.M. cu pri
vire la mobilizarea tinerilor la 
întrecerea socialistă și antre
narea lor la citirea cărților 
tehnice, reorganizarea postului 
U.T.M. de control, atragerea 
utemiștilor la activitățile cul
turale și alte acțiuni.

Iată de ce, a doua zi, după 
adunarea generală, noi am ți
nut o ședință de comitet la 
care a participat și un tovarăș 
din biroul de partid, discutând 
amănunțit tot ce trebuie să în
treprindem pentru a rezolva 
sarcinile cârc ne stăteau în 
față. Se cerca să muncim in

riență, în luna decembrie pre
gătim o adunare generală 
U.T.M. în care utemiștii Auri
ca Nuțu, Maria Ichim. Con
stantin Codreanu, care lună de 
lună sînt evidcnțiați în între
cerea socialistă, vor vorbi des- 
.pre felul în care muncesc, 
cum își organizează timpul, țn 
acest scop am discutat cu- ei, 
le-am indicat problemele la 
care să se refere pentru a în
fățișa utemiștilor un tablou 
complex asupra muncii lor.

Mobilizarea tinerilor la ci
tirea cărților tehnice este o 
altă cerință care a rezultat din 
adunarea 
tru dare 
Cu cîtva 
inițiativa
fost înființată în secție o bi
bliotecă tehnică. Dar bibliote
ca nu era reîmprospătată cu 
cărți. Imediat după adunarea 
generală, Anica Cozma s fost 
la biblioteca tehnică a uzinei 
și a ales cărți noi despre ma
șini de rectificat, „Cartea rec
tificatorului", reviste tehnice 
din cele mai noi, care comple
tează biblioteca de secție. Căr* 
tile- sînt prezentate 
prin expoziții tie 
discuții individuale.

generală U.T.M. pen- 
de seamă și alegeri, 
timp în urmă, din 
comitetului U.T.M. a

tinerilor 
coperțl. 
Noi tun

■umaai-.J'sr

colectiv, dar în același timp 
fiecare membru al comitetu
lui nou ales să organizeze bine 
realizarea unor obiective pre
cise pe care ni le-am stabilit 
în planul de muncă. Ca secre
tar al comitetului U.T.M., îm
preună cu maistra Anica Coz
ma, responsabilă cu producția 
și calificarea, ne-a revenit 
sarcina să ne ocupăm de an
trenarea tuturor tinerilor din 
schimbul I la întrecerea socia
listă. în adunarea generală 
pentru dare de seamă și ale
geri, utemiștii au făcut refe
riri critice cu privire la lipsa 
de preocupare a organizației 
U.T.M. în această direcție. La 
rectificare, inelelor de rulmenți 
li se dau cotele precise, stabi
lite cu toleranțe maxime, de 
ordinul micronilor. Tn secție 
lucrează tineri cu o bună ca
lificare profesională. Urmărind 
însă graficele de întrecere, am 
observat că tinerii activi în 
întrecerea socialistă obțin re
zultate mai bune, reduc rebu
turile sub limita tolerată, dau 
piese de calitate, sînt discipli
nați in producție. Se impunea 
deci ca o primă necesitate, an
trenarea fiecărui tînăr în în
trecerea socialistă. Despre im
portanța întrecerii socialiste 
am discutat individual cu u- 
temiștii Petru Mihăilă, Săftics 
Racoviță, Ion Roșu și alții, a- 
jutîndu-i să-și ia angajamen
te concrete în ședința grupei 
sindicale. Începînd cu prima 
zi a lunii noiembrie, cei pa
tru responsabili de grupă 
U.T.M. urmăresc zilnic rezul
tatele obținute de către tineri 
In întrecerea socialistă. Iată și 
rezultatele primei decade : de
pășirea sarcinilor de plan cu 
10—15 la sută, nici un rebut la 
piese, timpul de lucru folosit 
din plin, scăderea numărului 
de învoiri și absențe nemoti
vate. Toate acestea ne arată 
că am pornit pe un drum bun.

Pentru a populariza rezulta
tele obținute de tinerii frun
tași în întrecerea socialistă și 
a prilejui un schimb de expe-

tineril 
îndem- 
de 

urmare,
la
E-

stat de vorbă cu 
la locul de muncă 
nîndu-i să ia cărți 
bibliolecă. Ca 
lena Ardeleanu, Dumitru Bu-
dică, Elena Codreanu și alți 
tineri s-au apucat acum cu se
riozitate să citească cărți teh
nice. Studierea cărților tehnice, 
îi ajută pe tinerii rectificatori 
și în pregătirile pe care le fac 
pentru concursul „Ce este nou 
în construcția de rulmenți", 
organizat de comitetul U.T.M. 
pe uzină, în colaborare cu co
mitetul sindical, cît și pentru 
concursul de inovații care va 
avea loc în cursul anului vii
tor.

Postul U.T.M. dc control este 
chemat să aducă o contribuție 
însemnată la întărirea disci
plinei în secție, popularizarea 
experienței bune. Anul trecut, 
după cum s-a arătat în adu
narea generală, postul U.T.M. 
s-a oprit la probleme neesen- 
țiale, n-a organizat suficiente 
raiduri-anchetă. în prima șe
dință a comitetului U.T.M., noi 
am reorganizat colectivul pos
tului U.T.M. de control și l-am 
instruit cu problemele pe care 
să le urmărească. Noi am 
stabilit cîteva direcții princi-

pale in care să acționeze pos
tul, și anume : raiduri perio
dice cu privire la respectarea 
disciplinei, altele despre mo
dul în care îngrijesc tinerii 
utilajele cu care lucrează.

Ultimele zile au consemnat 
și îndeplinirea primelor hotă- 
rîri adoptate în domeniul 
muncii politico-educative. în 
organizația noastră, peste 60 
de utemiști sînt cuprinși în cele 
două cercuri politice U.T.M. 
Ene Gica, responsabila cu 
educația politică în comitetul 
U.T.M., a stat de vorbă cu pro
pagandista, interesîndu-se cum 
se pregătește ea pentru con
vorbiri, dacă a participat la 
instruirea propagandiștilor de 
la comitetul orășenesc U.T.M., 
dacă și-a lămurit toate pro
blemele și de ce ajutor are 
nevoie. De asemenea, împreu
na eu propagandista a stat de 
vorbă cu cursanții și i-a în
drumat să meargă la punctul 
de consultații al organizației 
de partid pentru lămurirea 
lucrurilor neclare.

Adunarea a cerut comitetu
lui U.T.M., ca, împreună cu 
comitetul sindical, să înființe
ze în secție o brigadă artisti
că de agitație, și să antreneze 
tinerii să învețe cîntece revo
luționare și patriotice. înde
plinirea acestei hotărîri am 
înscris-o în planul de muncă 
pe luna noiembrie. Ce am rea
lizat ? Am stat de vorbă cu 
tineri talentați ca soții Con
stantin și Stela Ailenei, Auri
ca Nuțu, Dobrița Totelei și al
ții și i-am convins să se în
scrie în brigada artistică de a- 
gitație. Acum un colectiv de 
creație elaborează programul 
brigăzii și peste cîteva zile 
vor începe repetițiile.

Am pregătit un număr mare 
de texte ale cîntecelor „Să fii 
partidului oștean" și „Steagul 
partidului", pe care le-am Îm
părțit tinerilor. O dată pe săp- 
tămînă, după sfirșitul progra
mului, pe grupe, tinerii vor 
învăța cîntece patriotice și re
voluționare, avînd dirijor pe 
tovarășul Ailenei Constantin, 
un talentat artist amator.

Cele relatate mal sus sint 
doar cîteva din măsurile a- 
doptate de adunarea generală 
U.T.M., la a căror îndeplinire 
am trecut în aceste zile. Așa 
vom proceda și în continuare. 
Succesele acestor prime zile de 
activitate a noului comitet se 
datoresc și ajutorului pe care 
l-am primit pentru a frece 
imediat la muncă, cît și fap
tului că la organizarea înde
plinirii sarcinilor, în jurul co
mitetului a fost mobilizat un 
larg activ de utemiști, că tu
turor utemiștilor le-au fost 
repartizate sarcini concrete.

CONSTANTIN NUȚU 
secretar al comitetului 

organizației de bază U.T.M. 
nr. 5 — Fabrica de rulmenți

Furman— 
Gipslis—

Suetin. In clasament conduc Holmov, 
Gheller și Baghirov cu cite 4 puncte fie-

• Comitetul de organizare a celui 
Jo-al 5-lea campionat mondial de hand
bal în sala, care va avea Ioc între 6 și 
15 martie 1964 în R.S. Cehoslovacă, a 
desemnat orașele unde se vor disputa 
meciurile eliminatorii și a definitivat cele 
patru grupe.

Grupa A va reuni, la Gottwaldow, 
formațiile R.D. Germane, R.F. Germane 
și cîștigătoarelc meciurilor de calificare
R. S.F. Iugoslavia—Austria; Canada—
S. U.A.

La Bratislava, în grupa B, au fost re
partizate echipele Suediei, Islander și cîș
tigătoarelc partidei de baraj: R.P. Polonă 
-R.P. Ungară, precum și o echipă din 

Africa, încă nedesemnată.
In grupa C, la Praga, R.S. Cehoslovacă 

și Danemarca vor avea ca adversare pe 
cîștigătoarelc meciurilor Franța—Spania 
și Elveția—Luxemburg. La Pardubice, în 
grupa D, selecționatele R.P. Romîne, 
campioană mondială, și Japoniei se vor 
întrece cu echipele învingătoare în me
ciurile de calificare: Norvegia—Olanda 
și Finlanda—U.R.S.S. Din fiecare grupă, 
primele două clasate se califică pentru 
turneul final.

o „Cupa Africii" la fotbal a fost cîș- 
tigată la actuala ediție de echipa Gha- 
nei, care a învins în finală cu 3—o 
(2—o) selecționata Sudanului. In meciul 
pentru locul trei, reprezentativa R.A.U. 
a întrecut echipa Etiopiei cu 3—o (1—o). 
Viitoarea ediție a „Cupei Africii" va 
avea loc Ia Tunis în 1965.

In secjia de jucării a fabri
cii de confecții din Botoșani 
se creează cu migală „bucu
ria și voia bună" pentru cei 
mici. Mii de jucării de toate 
mărimile, de diverse culori, 
sini purtate din mină în 
mină, adăugîndu-li-se mereu 
cile ceva pînă ajung la masa 
de ambalaj. Silvia Moisa și 
Florica Sova sînt două din
tre tinerele muncitoare care 
lucrează eu multă pricepere 
la confecționarea jucăriilor.

Foto : AGERPRES

(Urmare

9 Pe stadionul olimpic de la Innsbruck, 
unde se vor desfășura întrecerile de ho
chei și patinaj artistic ale Olimpiadei de 
iarnă, s-a disputat meciul internațional 
de hochei pe gheață, dintre formația 
II. C. Innsbruck și selecționata orașului 
București. Au cîștigat gazdele cu scorul 
de 10—(2—1; 4—1; 4—}).

• Partidele dispu
tate aseară în cea 
de-a 3-a rundă a 
campionatului repu
blican masculin de 
șah s-au terminat cu 
următoarele rezulta
te: Mititelu-Șoos re
miză ; Reicher-Szabo 

1—0 ;Botez-Ciocîltea remiză ; Nacu- 
Neamțu remiză ; Șuteu-Vaisman 
1—0 ; Radovici-G. Alexandrescu re
miză ; Gunsberger-Partoș 1—0 ; 
Stanciu-Pavlov remiză.

In clasament conduce maestrul 
B. Soos cu 2,5 puncte.

Astăzi cu începere de la ora 16,30 
se desfășoară runda a 4-a.

e In runda a 6-a a campionatului 
unional de șah, marele maestru Spasski 
a obținut prima victorie de la începu
tul turneului, învingîndu-l în 22 de mu
tări pe Novopașcin. S-au terminat remiză 
partidele Bronștein—Gheller, 
Baghirov, Gufeld—Holmov,

din pag. I)

care. Spasski ocupă locul 4 cu 3-5 J 
puncte.

• La Stockholm se desfășoară cam- B 
pionatele internaționale de tenis de masă S 
ale Scandinaviei. In proba masculină, pe 
echipe victoria a revenit sportivilor sue
dezi, care au învins în finală cu 3—o 
echipa R.P. Ungare. Din nou s-a rerfiar- 
cat tânărul jucător suedez Alser, care nu
a pierdut nici un set în meciurile cu 
Bcrczik și Rozsas. La dublu fenrei pere
chea Diana Rowe—Mary Shannon (An
glia) a învins în finală cu 21—14; 21— 
15; 21—13 cuplul Eva Foeldy—Elisabeta 
Hcirits (R.P. Ungară).

• Delegația R. P. Polone la cca de-a 
9-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă 
de la Innsbruck va fi alcătuită din 50 de
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B 
sportivi angajați în competițiile de schi, ■ 
Skeleton (săniuțe), biatlon, patinaj vite- a 
ză, hochei pe gheață, bob, sărituri de B

i

I
I
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la trambulină. Specialiștii consideră că 
șansele cele mai mari le au concurenții 
de Ia Skeleton, disciplină în care re
prezentanții R. P. Polone au cucerit în 
ultimii ani locuri de frunte la campio
natele mondiale. Patinatoarele de viteză 
Serocinskaia și Pileiczik remarcate și cu 
prilejul olimpiadei de la Squaw Valley 
au, de asemenea, posibilitatea să obțină 
medalii de argint sau bronz în proba de 
1 500 metri. Săritorul de la trambulină 
Laciak, biatloniștii, ștafeta feminină de 
schi 3X5 km sînt alte speranțe ale lotu
lui olimpic polonez pentru Jocurile de la 
Innsbruck. I

Guvernul Republicii Popu
lare Romine și guvernul bel
gian au decis de comun acord, 
să ridice, începînd din această 
zi, legațiile lor la Bruxelles șl 
București la rang de ambasa
de.

• Ieri 
Capitala, 
Praga, o 
Tineretului Muncitor, 
să de tov. Silvia Docan, ad
junct al șefului Secției de 
Propagandă și Agitație a C C. 
al U.T.M. care la invitația 
Uniunii Tineretului Cehoslo
vac va face o vizită în R. S. 
Cehoslovacă.

dimineață a părăsit 
îndreptîndu-se spre 
delegație a Uniunii 

condu-

• O delegație economică in- 
doneziană, condusă de Soejono 
Ongko, ministrul adjunct al a- 
griculturii, a sosit marți seara 
în Capitală. Delegația va purta

convorbiri privind schimbu
rile comerciale romîno-indo- 
neziene.

Oaspeții au fost întîmpinați 
la sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, de Nicolae Anghel, ad
junct al ministrului comerțu
lui exterior, 
superiori din 
cum și de 
ambasadei

de funcționari 
minister, pre- 

reprezentanți ai 
indoneziene.

prof. Horia Hulubei, 
Institutului de fizică

» Acad.
directorul
atomică, al Academiei R. P. Ro- 
mîne, a plecat Ia Viena pentru a 
lua parte, 
președinte,
Consiliului guvernatorilor al A- 
genției internaționale pentru ener
gia atomică.

în calitate de vice- 
la lucrările sesiunii

(Agerpres)

Simpozion
în aula Bibliotecii centrale uni

versitare a avut loc marți un sim
pozion consacrat culturii țărilor 
din America Latină.

Au vorbit scriitorii M. Asturias 
(Guatemala) despre „Protestul so
cial și politic în romanul latino- 
american", G. Arzubide, pre
ședintele societății de prietenie 
mexicano-romînă, despre acti
vitatea societății în ultimii ani 
și F. Urizar (Chile) despre 
poezia chiliană.

Al. Buican, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., care a deschis simpo
zionul, a prezentat pe oaspeți.

Preferințele elevilor pentru lectură sînt foarte variate. Biblioteca Școlii medii „Unirea" 
din Focșani le satislace pe deplin.

Foto : N. STELORIAN

in f .■ el conduce doar, ca opera
tor principal, instalația cea mai 
modernă de acest fel din tară I 
Dar Petre Alexandru, operator se
cund la același într-adevăr impre
sionant D.A.V., e mai entuziast, 
cînd vorbește despre chimie. Bi
neînțeles — absolvent al Școlii 
petrochimice din Ploiești ; înainte 
a lucrat la Rafinăria „1 Mai". 
I. Veche, o să iasă, curînd, lapcn- 
sie. Are niște aparate de control 
uriașe. Să le verifici la A.M.C., 
trebuie să le încarci într-o roabă. 
Aici, uite, toate-s ca piesele 
ceasornic de cea mai 
zis

Dar sferele pentru 
le-ai văzut 1 Nu-i așa 
de peisaj julesvernian ? De 
(Petre urcă uneori pînă în vîrful 
coloanei de distilare atmosferică) 
de-acolo vede apărînd, ca dintr-un 
fund de mare, în cîmpie, comple
xul Brazi.

Odată, păștea oile pe lingă 
schela Urlați, la care tatăl său. 
pensionar acum, lucra ca fochist. 
Se urca și atunci pină în vîrful 
sondelor. Totdeauna i-a plăcut să 
privească, de undeva de sus. vină 
departe. Să privești pînă departe, 
nu numai împrejur, ci și 
tor...

unui
fină vrcci-

desalinate, 
că au ceva 

sus,

in VÎi-

La organizația U.T.M. 
reformare catalitică există 
bel al tinerilor inovatori. 
Lupu, Radu Brinduș si Ion Tănă- 
sescu sînt numai cîțiva dintre ei.

Valeriu Lupu a găsit soluția 
montării a două felinare cu vizori 
pe conducta de alimentare a filtre
lor centrifugale, de treapta II; 
Radu Brinduș, acum la a doua ino
vație, a început prin găsirea me
todei de recuperare a clorurii de 
calciu din cristalele de paraxilen 
iar Ion Tănăsescu, de asemenea 0- 
perator principal la R.C.... Dar, să 
ne oprim mai mult la această dis
cuție cu Ion Tănăsescu. lina din 
pasiunile acestui tinir de 27 de ani 
— mic de statură, cu mustață im-

de 
un 
Valeriu

la 
ta-

presionantă, spirit viu, neliniștit — 
sînt instalațiile. La Ion Tănăsescu 
sînt obișnuite „plimbările de stu
diu" prin rafinărie, lată, la coc- 
sarea întirziată se lucrează încă. 
Urmărești cum cresc instalațiile — 
ca ideile care-și dau mina într-un 
raționament — și reflectezi. Iată, 
la secția vecină, pentru, cocsarca 
catalizatorului s-a găsit soluția u- 
nui cuptor — și aceasta'o inova
ție. Oare acest cuptor n-ar putea 
fi folosit pentru decocsarea schim
bătorului de căldură, M-571 Ia 
secjia lor ? Acum, decocsarea se 
face mecanic, nccesitînd timp mult 
pentru intervențiile atelierului me
canic, solicitind la maximum cup
torul instalației. Dar dacă... Idcea 
încolțește. Seara, stai plecat dea
supra acelor tomuri, despre .arde
rea în cuptoare verticale, și oteluri 
aliate ; mergi la cabinetul tehnic, 
cercetezi, te sfătuiești cu specia
liști. Și într-o zi, totul se așterne 
pe o foaie albă, clar — calcule, 
desene... înaintezi propunerea ta de 
inovație, spre studiu, specialiștilor. 
Și aștepfi, cu emoția pe care o în
cerci cînd... Dar nu, nu există com
parație pentru emoția pe care o 
încerci în asemenea zile...

Totul e să te frăminte ceva, în 
permanentă ; să cauți, să studiezi, 
să visezi.

Cifre și fantezie. O fantezie e- 
chilibrală în cifre. E de-ajuns să 
te uiți la aceste construcții, la a- 
ceste instalafii fantastice în care 
au fost calculate, atit de meticulos 
solufiile tehnice și soluțiile arhi
tectonice.

Frumusețea noilor peisaje indus
triale poate ci stă tocmai în ar
monia acestor soluții...

neri de aici urmează facultatea 
serală. Printre ei, Alexandru Drosu 
și Ion Niculescu, operatori princi
pali Ih instalația de fracționare a 
gazelor, absolvenți ai școlii profe
sionale de. petrochimie, absolvenți 
ai școlii medii serale, anul aces
ta studenti în anul 1 la Faculta
tea de chimie industrială, curs se
ral.

După orele de lucru, Alexandru 
Drosu ia trenul spre București : de 
la 6 la 10 seara are cursuri la fa
cultate. Apoi, trenul spre Ploiești. 
Bineînțeles, programul acesta cere 
un mare efort. Dar, chimia, aceas
tă știintă a viitorului, îți cere să 
înveli mereu, să fii pasul cu ul
timele soluții găsite de știintă, 
de tehnică. Conștiința că viito
rul e un șir de examene pe care 
va trebui să Ie treci, pentru a nu 
rămîne in urmă, îti dă tărie a- 
tunci cînd [i-e greu, cînd îți im
pui o disciplină de lucru atit de 
riguroasă.
' Ceea ce impresionează, cu ade
vărat, la noul complex de la Brazi 
sînt oamenii. Maturitatea, conști
ința și cunoștințele lor. Inginerul 
Alexandrescu. maistrul Ion Pletea, 
operatorul principal Ion Niculescu, 
operatorul secund Anca Aurelian 
sau fochistul Andrei Niculae sint 
numai cifiva dintre specialiștii 
care și-au cîștigat un meritat re
nume, printre tovarășii lor de 
muncă.

Ei sînt fiii petroliștilor din Va
lea Prahovei, specialiștii care în
cunună, prin complexul Brazi, is
toria unei regiuni cu asemenea 
tradiții.

I I
Cu cît cînf, 
atîta sînt

.1 v

mea

Antologia liricii populare ro- 
minești oferită recent cititori
lor de Editura pentru literatură, 
într-o ediție îngrijită și prece
dată de un interesant studiu al 
lui Ovidiu Papadima, se pre
zintă sub un titlu metaforic cu 
ample semnificații, conținînd 
condensat ideea că poezia, cîn- 
lecul veșnicesc omul fiind tot
odată expresia autentică a 
trăirii adevărate, a vieții. Pen
tru cel ce-a creat Miorița, To
ma Alimoș sau Meșterul Ma- 
nole, pentru cel care transfigu
rează sentimentul tonic și gin
gaș al dragostei fetei in versu
rile : „Că unde vei însera / E11 
bine te-oi lumina / Cînd vei 
plinge, / Mă voi stinge... / sau 
iși imaginează iubita astfel, 
innobilînd-o : „Nu departe de- 
acolea / A picat din cer o 

/ Și s-a-mpodobit cu ea" /

Sonia Cluceru

stea 
cîn- 
spi-

Unei trepte — cursul de ridica
re a calificării — îi urmează 
școala serală de maiștri ; acesteia, 
școala medie serală. La rafinăria 
Brazi funcționează 21 cercuri de 
ridicare a calificării, în care sint 
încadrați peste 560 de utemiști; 
al(i îșo de tineri urmează școala 
serali de maiștri și școala medie; 
și, a treaptă superioară; 10 ti-

/ Și-a allat-o nindrn 
tecul este, desigur, o prezență organic încorporată vieții 
rituale.

Alcătuit din 27 cicluri, didactic și fericit alese, după tema
tica lor (cităm spre exemplificare : „Copilăria", „Codrul—Tine
rețea", „Dragostea — Untul", „Universul iubirii1’ „Dorul", 
„Poezia muncii”, „Viața nouă' etc) un glosar, o bibliografie 
în care sint indicate nu numai „sursele antologiei de față ci 
și toate culegerile care., ar putea" fi folosite pentru adîncirea 
cunoașterii creației lirice populare, volumul antologic aduce 
cititorului și iubitorului de literatură pagini de neasemuită 
frumusețe, străbătute de o gamă bogată de sentimente, trans
figurate artistic — cele mai multe — într-o desăvîrșită sim
plitate, cu strălucire nemuritoare. Antologia de față este o ex
presie lirică a sufletului poporului nostru destăinuit în una din 
cele mai firești ipostaze ale sale : continua aspirație spre 
frumos.

In seria „figurilor de seamă" 
ale teatrului romînesc colecția 
Meridiane prezintă sub semnă
tura lui Virgil Brădățeanu pe 
marea artistă care a lost Sonia 
Cluceru (1892—1955), aceea
care în 1933, în Rampa, se con
sidera datoare să declare : „O- 
birșia mea e nobilă : părinjii 
mei au fost plugari". Conti- 
nuînd tradițiile teatrului romi- 
nesc, practicînd cu consecven
tă realismul scenic pe conside
rentul unei duble îndatoriri — 
fa/ă de eroii1 interpretați și ia(ă 
de publicul spectator — artista 
care socotea teatrul „o școală 
pentru popor" s-a bucurat de 
meritatul prestigiu al colegilor, 
iar în rîndul spectatorilor de 
„o largă popularitate", cum 
mărturisea Maria FilQtti. A ră
mas pe scena Teatrului Natio
nal întreaga viață, începînd 

„Azilul de noapte", ca să cităm

ion cmeiAit
„Scrisori și acte“

♦ Sril *

din 1913. De la Kvașnia din
unul din rolurile de început, pină la savanta Dinescu din „Ci
tadela sfărîmată" (rol pe care, ar (ista l-a dorit și îndrăgit fără 
a mai apuca însă să-l interpreteze pe scenă) repertoriul este 
complex și bogat: Chiriachița din „Titanic Vals", Miza din 
„Eseu", Aneta Duduleanu din „Gaițele", Efimița, Zoe. sau Veta 
din comediile Iui Caragiale, Gherghina 
dose", Claudine din „Georges Dandin", 
fără voie" sau Doamna Jourdain din 
Marcelina din „Nunta lui Figaro", Ana 
zorul", Bertha din „Helda Gabor" de
„Medicul in dilemă" de G. B. Shaw ș.a. După Eliberare, Sonia 
Cluceru a fost distinsă cu titlul de Artistă emerită a R.P.R., 
cu Ordinul Muncii clasa I și înaltul titlu de Artistă a po
porului în 1953, iar In 1954 de laureată a Premiului de Stal.

Volumul, bine executat grafic, cuprinde numeroase ilustrații 
puse la dispoziția alcătuitorilor de Muzeul Teatrului Național 
„/. L. Caragiale" și de Radu Cluceru, soțul artistei.

Protirel din „Hagi Tu- 
Martine din „Doctorul 
„Burghezul gentilom", 
Andreevna din „Revi- 
lbsen sau Emmy din

de Miniștri
Prim-vicepreședintele Con

siliului de Miniștri, Gheorghe 
Apostol, a primit marți în au
diență de prezentare pe noul 
ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Indiei la 
București, K. R. F. Khilnani.

Ambasadorul Indiei a fost 
primit în audiență de prezen
tare și de Petre Borilă, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri.

în aceeași zi, vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri, 
Petre Borilă, a primit în au
diență de prezentare pe noul 
ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Finlandei la 
București, Martti Salomies.

(Agerpres)

Cinematografe
Tudor rulează la Patria (10; 

13,30; 17; 20,30), București (8,30; 
12; 16,30; 20), Melodia (9,30; 
13,30 17; 20,30), Modern (9,30; 
13. 16,30; 20,30) ; Trei zile după 
nemurire, rulează la : Carpați 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), Grivița 
(10; 12; 16; 18.15; 20,30) ; Mina 
von Barnhelm rulează la : Re
publica (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), înfrățirea între po
poare (14; 16; 18,15; 20.15),
Floreasca (16; 18.15; 20.30),
Flamura (10; 12,15; 16; 18,15;
20.30) ;
Pooley 
(10; 12;
Crîngași 
Popular 
hiva secretă de pe Elba rulea
ză la : Festiva] (10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Excelsior (10; 
12; 15; 17; 19; 21), Flacăra
(14,30; 16,30; 18,30; 20.30) ; Mis
terele Parisului rulează la : 
Tineretului (9,45; 12; 14.15;
16,30; 18,45; 21) ; Ucigașul plă
tit rulează la : Victoria (9.45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), To
mis (9,30; 11,30; 13.45; 16; 18.15;
20.30) ; 
ria I-a 
Central 
pitanul 
Lumina
18.30; 20,45) ; învierea (ambele 
serii) rulează la : Union (16,15;
19.30) ; Program pentru copii
rulează la : Doina (10) : Gene
ralul rulează la : Doina (14.30; 
16.30; 18.30; 20.30) ; Cîntec rus 
în Scandinavia — Drumul ce
lor curajoși — Ziua Începe de 
la ora 7 — Kalanii (vidra de 
mare) — Pietrele prețioase 
din Ural! — Sevastopolul le
gendar rulează la : Timpuri 
Noi (10—21) ; Ultimul meu 
tango rulează la : Giulești 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18.30; 
20,45) ; Taxiul morții rulează 
la • Cultural (16; 18; 20) ; Tra
gedia optimistă rulează la : 
Feroviar (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21) ; La vîrsta dragostei 
rulează la : Dacia (10; 12;
14,15; 16,30; 18,45; 21) ; Tinerii 
rulează la : Buzești (11; 15; 17; 
19; 21), Cosmos (16; 18; 20) ; 
Mi-am cumpărat un tată ru
lează la : Bucegi (10; 12; 16; 
18; 20); Volga (10; 12; 14.30; 
16,30; 18,30; 20,30) ; Ah, acest 
tineret ! rulează la : Unirea 
(16; 18; 20), Miorița (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18.45; 21): Ultimul 
tren din Gun Hill rulează la : 
Vitan (15; 17; 19; 20,45) ; Bate 
toba rulează la : 
17; 
la :
De la Apcnini la Anii rulează 
la :
A dispărut o navă rulează la : 
Aurora (10; 12; 14; 16; 18.15
20.30) , Adesgo (14,30; 16,45; 19; 
21,15), Lira (15; 17; 19; 21) ; 
Cucerirea Everestului rulează 
la : Viitorul (15; 17; 19; 21) ; 
Codin rulează la : Colentina 
(15; 17; 19; 21) ; Noua priete
nă a tatii — Ah, acest tineret! 
rulează la : Luceafărul (15; 
19) ; Contele de Monte Cristo 
rulează la : Progresul (15; 19).

•lurămîntul soldatului 
rulează la : Capitol 

14; 16; 18,15; 20,30), 
(16; 18,15; 20.30),

(15; 17; 19; 21) ; Ar

Pe Donul 
și a Il-a) 
(10; 14,15; 
Fracasse
(9,30 11,45; 14; 16.15;

liniștit 
rulează 
18,30) ; 
rulează

(so
la :
Ca
la :

Munca (15;
19; 21) ; Harakiri rulează

Arta (15.30; 18.15; 20,45) :

Moșilor (15; 17; 19; 21) ;

DIN AGENDA VIITORILOR SĂRBĂTORI fl
(Urmare din pag. I)

Preocuparea față de probleme 
de istorie literară descoperă me
reu laturi mai puțin cunoscute, 
ori chiar inedite din activitatea, 
pe diverse planuri, a clasicilor 
noștri. Este cazul recentei culegeri 
de „Scrisori și acte" aparținînd 
clasicului dramaturgiei noastre 
I. L. Caragiale. Editat de eruditul 
critic și istoric literar Șerban 
Cioculescu, care și indică într-o 
judicioasă prefață direcțiile în 
care diverse acte și scrisori pun 
în lumină o dată mai mult ati
tudinea civică și artistică a scrii
torului, volumul conține scrisori 
și epistole către o serie de perso
nalități culturale, literați, oameni 
politici ai epocii. îmbogățind vo
lumul de cunoștințe despre Ca
ragiale cu o seamă de informații 
utile, autorul culegerii precizează 
anume laturi ale omului Cara- 

prefață, „Caragiale a fost desigur cel

confirme preocuparea pentru a 
asigura acțiuni interesante, e- 
ducative pentru tinerii da 18 
ani

în raionul ,,N. Bălcescu" 
unde în cadrul concursului 
„Iubiți cartea" există deja 
13. 500 de purtători ai insignei 
„Prieten al cărții", odată cu 
trarea în majorat mulți din 
480 de tineri vor deveni 
„Prieteni ai cărții".

Organizarea de recenzii 
cărțile citite, de întîlniri 
scriitori, participarea la 
nifestările formațiilor artistice, 
la serbări și seri literare susți
nute de recitatori din rîndurile 
viitorilor sărbătoriți, joi ale ti
neretului, concursuri-ghicitoa- 
re, manifestări sportive, vor 
îmbogăți această sărbătoare a 
majoratului celor din raioanele 
„N. Bălcescu" și „16 Februarie"

Poale la această amplă și îm
bucurătoare desfășurare a tine
reții din cele două raioane, pen
tru o cit mai completă preocu
pare, ar fi fost bine ca organi
zațiile U.T.M. și conducerile

in- 
cei 
și

la
cu 

ma

întreprinderilor, să nu treacă 
cu vederea importanța vizionă
rii în colectiv, de pildă, a ex
pozițiilor plastice, a muzeelor 
de artă, a expozițiilor indus
triale, precum și schimburile 
de experiență, întîlnirile între 
tinerii de 18 ani din fabricile 
cu profil asemănător, întîlnirile 
cu fruntași în producție, acțiu
nea patriotică de strințțere a 
fierului vechi etc.

Calendarul de perete
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„Seuiteia."

Bogat ilustrat

1984
De vlnisra la enttS|He coopera- 
ilel de consum, librării |l debt- 

lele O.C.t- 1 teu ecemplarvt

giale. Astfel, se spune în
mai sociabil dintre marii noștri clasici" și lucrul acesta este pro
bat, pe lîngă mărturiile contemporanilor, și de corespondența sa 
destul de întinsă. N11 este vorba, demonstrează apoi criticul, de o 
sociabilitate indiferentă, dar este absolut evidentă dispoziția fun
ciară pentru colocvii directe, într-un permanent contact cu oame
nii. „Nesuferind singurătatea pe care și-o amăgea cu o bogată viață 
interioară și cu monologul lăuntric, bîntuit de mici superstiții, de 
carc-și rîdea singur, prieten cald, de umoare inegală, rezervîndu-și 
exercițiul lucidității și neînțclegînd să practice între amicii scriitori 
pactul tacit al admirației reciproce" Caragiale și-a exprimat și prin 
corespondență această vie dorință de comunicare, de dezbatere orală.

Scrisorile înserate în volumul de față sînt adresate unor perso
nalități ca C. Dobrogcanu-Gherea, Al. Vlahuță, Barbu Delavrancea, 
Paul Zarifopol, G. Ibrâileanu, Octavian Goga, Emil Isac, Constantin 
I. Nottara, lancu Brezeanu. In capitolul ultim 6Înt adăugate cîteva 
scrisori de familie. Remarcăm ținuta grafică de o elegantă sobrie
tate a culegerii.

S-au pus în vînzare
PATINE ARTISTICE și REGLABILE 

executate de I.O.I.L. Metal Lemn Oradea



IN COMITETUL NR. 2 AL O. N. U.

Adoptarea proiectului de rezoluție

inițiat de R. P. Romînă privind

cooperarea economică internațională
NEW YORK 3. — Trimisul special Agerpres, C. Alexandroaie 

transmite : în ședința de luni după-amiază a Comitetului nr. 2 
pentru problemele economice și financiare al Adunării Gene
rale a O.N.U., după dezbateri care s-au prelungit pînă seara 
tîrziu, a fost adoptat în unanimitate proiectul de rezoluție in
titulat : „Cu privire Ia elaborarea unei declarații asupra coope
rării economice internaționale" inițiat de delegația R. P. Ro- 
mîne căreia i s-au alăturat în calitate de coautori alte 12 dele
gații (Birmania, Cambodgia, R. S. Cehoslovacă, Ceylon, Etiopia, 
Ghana, Indonezia, Libia, Mali, 
neană).

Siria, Tunisia și R. S. S. Ucrai-

DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE
EMTE ROMIMESTI

SUCCESUL ANSAMBLULUI „PERINIȚA • a

lncheierea lucrărilor Consiliului
Mondial al Păcii

Adunarea Generală, se arată 
în rezoluție, acordînd o im
portanță deosebită necesității 
elaborării unei declarații asu
pra cooperării economice in
ternaționale, considerînd-o 
drept un mijloc in promova
rea unor relații economice 
durabile, stabile și echitabile 
intre toate statele, pentru sti
mularea eforturilor spre pro
gresul economic și social al 
tuturor popoarelor lumii,

luind notă de progresul fă
cut de Adunarea Generală, 
Consiliul Economic și Social 
ECOSOC și de grupul de 
lucru special în elaborarea u- 
nei declarații asupra princi
piilor de cooperare economică 
internațională,

luind notă cu satisfacție de 
faptul că ECOSOC, printr-o 
rezoluție a atras atenția comi
tetului de pregătire a Confe
rinței O.N.U. pentru comerț și 
dezvoltare, asupra paragrafe
lor privitoare la problemele 
comerțului internațional,

iși exprimă speranța că e- 
xaminarea acestor probleme 
in cadrul Comitetului de pre
gătire a conferinței O.N.U. 
pentru comerț și dezvoltare și 
în cadrul conferinței însăși, 
va contribui Ia accelerarea 
elaborării finale și adoptării 
unor principii ale cooperării 
economice internaționale,

invită ECOSOC și, prin 
aceasta, grupul de lucru spe
cial să grăbească lucrările de 
elaborare a unui proiect de 
declarație, așa cum este stipu
lat într-o rezoluție a ECOSOC.

înainte de votarea rezoluției 
a luat cuvîntul delegatul Re
publicii Mali care a subliniat 
că diferențele de opinii care 
există în comitet asupra for
mulărilor documentului în

dezbatere nu trebuie să împie
dice adoptarea lui. Trebuie 
elaborată de urgență o decla
rație privind cooperarea eco
nomică între state, care pre
zintă o importanță esențială 
în dezvoltarea economică a 
fiecărei țări în parte.

în continuare a luat cuvîn- 
tul reprezentantul romîn, Ti
tus Cristureanu, care a arătat 
că din dorința de a se ajunge 
la un acord unanim asupra 
documentului în dezbatere, 
delegația romînă împreună cu 
ceilalți 12 coautori, au venit 
în întîmpinarea unor obser
vații și sugestii făcute în co
mitet. Totodată, reprezentan
tul romîn a subliniat că pro
blema elaborării unei decla
rații de principii ale coope
rării internaționale pe plan 
economic se încadrează de 
fapt în sfera de preocupare a 
numeroase delegații, și că re
lațiile economice sănătoase, 
stabile și echitabile sînt aspi
rații ale tuturor popoarelor 
lumii. Principii ca respecta
rea reciprocă a independen
ței economice a fiecărui stat, 
respectarea integrală a drep
tului suveran al statelor de a 
dispune de propriile lor bogă
ții și resurse naturale, respec
tarea în relațiile economice 
internaționale, a egalității, a 
schimburilor echivalente, a 
avantajului reciproc etc., tre
buie să joace un rol impor
tant în relațiile economice 
dintre state.

Delegatul Indoneziei care a 
luat apoi cuvîntul a sprijinit 
punctele de vedere exprimate 
de delegatul romîn, arătînd 
totodată că O.N.U. trebuie să 
adopte principiile de coopera
re economică internațională

Difuzarea proiectului de declarație 
inițiat de R. P. Romînă in problema 
educării tineretului în spiritul păcii■ ■

NEW YORK 3 — Trimisul spe
cial Agerpres, C. Alexandroaie, 
transmite : Marți dimineață se
cretariatul O.N.U. a difuzat în 
rindurile delegațiilor un proiect 
de declarație intitulat „Măsuri 
pentru promovarea în rindu
rile tineretului a idealurilor 
păcii, respectului reciproc și 
ințelegerii între popoare". A- 
cest document, inițiat de dele
gația R. P. Romîne și depus 
impreună cu delegațiile Afga
nistanului, Algeriei, Cambod- 
giei, Camerunului, Ceylonului 
și Republicii Mali, urmează să 
lie dezbătut în Comitetul nr. 3 
al Adunării generale pentru 
problemele sociale, umanitare 
și culturale.

Cea de-a 15-a sesiune expri- 
mind năzuința a numeroase 
state membre ale O.N.U. de a 
întreprinde acțiuni 
care să contribuie 
unui climat prielnic 
intr-un spirit nou a 
uerații a adoptat în 
o rezoluție. In baza 
zoluții, U.N.E.S.C.O. și Comi
tetul Economic și Social au 
întreprins o serie de acțiuni 
menite să stimuleze eforturile 
in vederea promovării în rin
durile tineretului a idealurilor

concrete 
la crearea 
dezvoltării 
tinerei ge- 
acest sens 
acestei re-

cuprinse în propunerea R. P. 
Romîne.

La cea de-a 16-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U., în 
cadrul Comitetului pentru pro
blemele sociale, umanitare și 
culturale multe delegații au 
abordat propunerea romîneas- 
ca avînd ca baza documentul 
de lucru propus de delegația 
romină, intitulat „Sugestii pri
vind conținutul unei declarații 
proclamînd principiile funda
mentale asupra promovării în 
rîndurile tineretului a idealuri
lor păcii, respectului reciproc 
și înțelegerii între popoare".

Noul proiect de declarație 
prezentat de delegația romînă 
împreună cu alte șase delegații 
în Comitetul nr. 3 al Adunării 
Generale a O.N.U. pentru pro
blemele sociale, umanitare și 
culturale este o continuare a 
inițiativelor R. P. Romîne în 
acest domeniu. El a fost întoc
mit, ținîndu-se seama de su
gestiile și observațiile a nu
meroase delegații cu scopul de 
a realiza un cadru de dezba
tere favorabil abordării efici
ente a acestei probleme. Noul 
proiect de declarație constituie 
un pas înainte pe calea adop
tării unor măsuri eficiente de 
educare sănătoasă a tinerei 
generații.

pentru ca cooperarea să devi
nă într-adevăr o realitate. El 
și-a exprimat dorința ca pro
iectul de rezoluție inițiat de 
delegația R.P.R. să fie adop
tat' în unanimitate.

A urmat la cuvînt delega
tul Uniunii Sovietice care a 
subliniat că proiectul de re
zoluție, așa cum a fost el pre
zentat de delegatul R. P. Ro- 
mîne, este foarte clar și precis. 
Romînia a făcut tot posibilul 
pentru a contribui prin acest 
document la accelerarea re
zolvării problemei elaborării 
declarației, legînd-o totodată 
de Conferința O.N.U. pentru 
comerț și dezvoltare. Avem în 
față un important document 
întocmit de delegația romînă 
cu grijă și spirit de înțelegere.

Delegatul Libanului a feli
citat delegația romînă pentru 
spiritul de colaborare și con
ciliere de care a dat dovadă, 
exprimîndu-și totodată deza
cordul cu toate amendamen
tele depuse.

Apoi au luat cuvîntul re
prezentanții Belgiei, Noii Zee- 
lande, Australiei, Franței și 
Statelor Unite care au insis
tat asupra amendamentelor 
prezentate.

Reprezentantul Siriei și-a 
exprimat dorința de a deveni 
coautor al proiectului de re
zoluție.

Țările în curs de dezvolta
re, a arătat delegatul Repu
blicii Chile, acordă o însem
nătate deosebită desființării 
barierelor vamale din calea 
comerțului internațional și co
dificării în forma unei decla
rații a tuturor principiilor de 
cooperare economică între 
state. Noile principii vor fi 
mult mai durabile și vor con
tribui la progresul economic 
al tuturor statelor lumii. El a 
sprijinit cu căldură inițiativa 
delegației romîne, asigurînd-o 
de votul său favorabil. Dele
gații R.A.U., Ghanei și Alge
riei și altor state au sprijinit, 
de asemenea, proiectul de re
zoluție elaborat de delegația 
romînă.

A urmat apoi o scurtă șe
dință a delegației romîne cu 
ceilalți 12 coautori ai proiec
tului de rezoluție, în cadrul 
căreia s-au făcut unele mici 
modificări de formulare a do
cumentului în dezbatere, du
pă care au fost reluate lucră
rile.

Delegații Australiei și Sta
telor Unite au anunțat că 
și-au retras toate amenda
mentele.

Pus la vot, proiectul de re
zoluție inițiat de delegația 
R. P. Romine 
in unanimitate 
turi.

ÎN R. P. D. COREEANA

i

Periscop 
pentru telespectatori

mare cantitate de produse ; agre
gatul pentru pregătirea propriu- 
zisă a torturilor este în curs de

a fost adoptat
88 de vo-

i

PHENIAN — Kim Ir Sen, 
președintele Cabinetului de Mi
niștri al R. P. D. Coreene, pre
cum și alți conducători de 
partid și de stat coreeni au a- 
sistat marți seara la spectaco
lul oferit de ansamblul „Peri
nița" al Sfatului Popular al 
orașului București, care se află 
în prezent în turneu în RP.D, 
Coreeană.

Spectacolul s-a bucurat 
un mare succes.

Dirijorul
la

de

M.

In aceeași zi, președintele 
Kim Ir Sen a primit pe mem
brii ansamblului „Perinița" cu 
care a avut o convorbire ami
cală felicitîndu-i pentru frumoa
sa lor reprezentație.

La primire au fost de față Ma- 
nole Bodnăraș, ambasadorul 
R.P. Romine la Phenian, și Giăn 
Du Hoan, ambasadorul R.P.D. 
Coreene la București.

Brediceanu
Viena

VIENA 3 Corespondentul 
Agerpres transmite: Presa 
vieneză publică cronici muzi
cale elogioase consacrate lui 
Mihai Brediceanu, directorul 
Teatrului de Operă și Balet al 
R.P. Romine, care a dirijat 
duminică la ..Grosser-musik- 
verseinsaal" din Viena orches
tra „Kunstlerorchester”.

Criticul muzical al ziarului 
„Kurier", Rudolf Weisshappel, 
scrie în legătură cu aceasta : 
„Mihai Brediceanu este unul

rWV^r-.J-A.‘-rAArArA''-r.‘.'.

dintre tinerii înzestrați, care 
știe uimitor de bine și de sigur 
să lege eleganța cu precizia... 
Sub bagheta oaspetelui romîn, 
orchestra a realizat un gran
dios sunet Strauss cu dulceață 
vieneză".

„Vollkstimme" scrie : „Vie- 
nezii s-au întîlnit cu un diri
jor bucureștean tînăr cu mare 
talent, cu o tehnică sigură și o 
bună cunoaștere a partiturii".

VARȘOVIA 3 (Agerpres).— 
La Varșovia au continuat lu
crările Consiliului Mondial al 
Păcii. Majoritatea covîrșitoa- 
re a celor care au luat cuvîn
tul în ședințele plenare și în 
cele patru comisii au subliniat 
însemnătatea Tratatului de la 
Moscova, ca un prim acord în 
domeniul armelor nucleare, 
ca un pas important pe calea 
destinderii internaționale — 
relevînd că prin aceasta s-au 
creat premise favorabile pen
tru rezolvarea unor probleme 
majore ale vieții internațio
nale, cum sînt încetarea cursei 
înarmărilor, crearea de zone 
denuclearizatc, interzicerea 
armelor nucleare, înfăptuirea 
dezarmării generale și totale.

Ei au subliniat necesitatea 
de a se intensifica eforturile 
pentru unirea maselor largi 
în lupta împotriva pericolului 
unui nou război, au chemat la 
organizarea de acțiuni con
crete menite să asigure trium
ful coexistenței pașnice, re
zolvarea pe cale pașnică a 
problemelor internaționale li
tigioase, atingerea obiective
lor sus menționate.

In comisia pentru proble
mele dezarmării a luat cuvîn
tul acad. Mihail Ralea, pre
ședintele Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii din

referit 
înfăp- 

și

R. P. Romină ; el s-a 
pe larg la necesitatea 
tuirii dezarmării generale 
totale, înaintîndu-se cu răb
dare pas cu pas pe această 
cale.

Experiența perioadei de du
pă război, a spus vorbitorul, 
demonstrează că epoca noas
tră a dat naștere nu numai 
unor mijloace de distrugere 
fără precedent, ci și unor for
țe imense capabile să impună 
voința popoarelor de a se asi
gura menținerea păcii. înche
ierea Tratatului cu privire la 
interzicerea parțială a expe
riențelor nucleare constituie 
un succes al forțelor păcii și 
al politicii de coexistență paș
nică, un pas spre destinderea 
care creează premise pentru 
abordarea și a altor probleme 
internaționale spinoase.

Nimeni nu-și face iluzia, a 
arătat în continuare vorbito
rul, că una sau alta din mă
surile parțiale ar însemna sin
gură, o încununare a edificiu
lui păcii, dar fiecare dintre a- 
ceste măsuri este neîndoielnic 
o cărămidă la acest edificiu. 
Este datoria noastră să facem 
totul pentru ca să fie reali
zate progrese în continuare.

Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii din R. P. Ro- 
mînă, a spus în continuare
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MOSCOVA. — Luînd cuvîntul 

la un prînz oferit de ambasada 
Finlandei din Moscova cu prilejul 
vizitei în U.R.S.S. a președintelui 
Finlandei, Urho Kekkonen, N. S. 
Hrușciov a 
altele că în 
birilor cu președintele Kekko
nen au constatat cu satisfac
ție că „în urma eforturilor 
poarelor iubitoare de pace au 
apărut simptome ale slăbirii 
cordării internaționale".

In cuvîntul său, președintele 
Finlandei și-a reînnoit propunerea 
cu privire la crearea unei zone 
denuclearizate în nordul Europei. 
Vorbitorul a arătat că una din 
cele mai mari realizări din acest 
an în opera de asigurare a păcii 
este încheierea Tratatului de la 
Moscova.

In seara zilei de 3 decembrie 
președintele Finlandei a părăsit 
Moscova îndreptîndu-se spre pa
trie.

declarat printre 
cursul convor-

po-

in-

CAIRO. — La Cairo s-a în
trunit Comitetul de pregătire a 
celui de-al 
studenților 
mează să 
Nairobi, în

Comitetul 
mească

Il-lea congres al 
africani, care ur
se deschidă la 

martie 1964. 
urmează să întoc- 

ordinea de zi a con-
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greșului și 
proiect de 
generale a studenților africani, 
care urmează să fie discutat și 
aprobat în cadrul congresului 
de la Nairobi, la care vor 
participa delegații ale studen
ților din 33 de țări africane.

va elabora un 
statut al Uniunii

RIO DE JANEIRO. — Guvernul' 
brazilian a elaborat o lege cu pri
vire la obligațiile capitalului străin 
și autohton. Noua lege limitează 
exportul profiturilor la io la sută 
din totalul capitalului străin în
vestit în Brazilia.

Restul profiturilor trebuie să fie 
reinvestite 
mia țării.
semenea, 
activitatea 
Brazilia.

obligatoriu în econo- 
Lcgea stabilește, de a- 
o disciplină strictă în 
băncilor străine din

WASHINGTON. — Agențiile 
americane de presă anunță că 
Curtea Supremă din statul 'Virgi
nia a aprobat hotărîrea autorități
lor din districtul Prince Edward, 
care, în urmă cu patru ani, au în
chis 
cest 
rea 
albi
Ie federale. După închiderea tutu
ror instituțiilor de învăfămlnt pu-

porțile școlilor publice din a- 
district pentru a evita aplica- 
integrării rasiale a elevilor 

șl negri hotărltă de tribunale-
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blic au fost organizate cursuri par
ticulare pentru elevii albi. In 1962 
au fost deschise școli așa-zise 
„libere" numai pentru elevii negri, 
dar populația de culoare a refuzat 
să-și trimită copiii la asemenea 
școli.

MEXICO. — Ministerul Afaceri
lor Externe al Mexicului, anunță 
agenția Prensa Latina, a publicat 
un raport continînd un bilanț al 
politicii externe promovate de ac
tualul guvern al tării în ultimii 
cinci ani.

In raport se arată că Mexicul 
continuă să desfășoare o politică 
bazată pe neamestecul în treburile 
interne ale altor țări și recunoaș
terea dreptului popoarelor la auto
determinare. In raport se sublinia
ză, de asemenea, că această tară 
se pronunță pentru dezarmarea nu
cleară și pace în lumea întreagă, 
pentru transformarea Americii La
tine într-o zonă denuclearizată, în 
favoarea extinderii relațiilor 
turale cu toate țările lumii.

Johnson". El a adăugat că în 
cursul întrevederii pe care a 
avut-o la Washington cu pre
ședintele S.U.A, în ziua fune
raliilor fostului președinte 
Kennedy, s-a subliniat nece
sitatea unor noi convorbiri 
între conducătorii celor două 
țări, dar nu a fost stabilită 
nici o data pentru aceasta.

cul-

mi-OTTAWA. — Primul 
nistru al Canadei, Lester Pear
son a declarat luni în Camera 
Comunelor, că : „Canada nu 
va participa la crearea unei 
forțe nucleare multinaționale 
preconizată de președintele 
Kennedy și de succesorul său

NEW YORK. — Paris Glubb. 
membru al Comitetului pentru 
drepturile poporului din Oman, a 
cerut luni Comitetului O.N.U. pen
tru aplicarea declarației cu privi
re la acordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloniale (Co
mitetul celor 24) să efectueze o 
anchetă asupra situației din Oman, 
aflat sub administrație britanică. 
El a afirmat că raportul reprezen
tantului special al secretarului ge
neral al O.N.ll., Herbert de Rib
bing, care a vizitat acest teritoriu 
in luna iulie 1963, este incom
plet. Potrivit lui Glubb, în raport 
nu sînt cuprinse punctele de ve
dere ale adevăraților reprezentanți 
ai poporului din Oman.

El a subliniat că este „de ne
crezut" ca un reprezentant al 
O.N.U. să nu fie autorizat să vi
ziteze închisorile cu scopul de 
interoga prizonierii politici.

a
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Telespectatorii din Ameri
ca pot achiziționa un 
dispozitiv în formă de 

periscop din material plastic 
prevăzut cu oglinzi care re
flectă imaginea. în felul aces
ta ei pot privi programele la 
televiziune stînd întinși pe 
spate. Incasabil și cu o greu
tate extrem de redusă, dispo
zitivul poate fi folosit și de 
cei care poartă ochelari.

zisă a torturilor este în curs 
experimentare.

Dictaion muzical

tenografele din Londra 
O la dispoziție un nou 
kJ de dictafon stereofonic

Torturi... pe bandă

au 
hp 
cu 

două canale corespunzînd celor 
două căști. La casca din dreapta 
stenografele pot auzi ce li se 
dictează, iar la cealaltă cască aud 
muzică calmantă. S-a constatat că 
randamentul stenografelor a cres
cut cu 10 la sută.

Recent, ca de obicei, din ma
gazinele de dulciuri din 
Leningrad mulți cumpără

tori ieșeau purtînd cutii cu tor
turi. Privind desenele, înfloritu
rile, împletirea liniilor, culorile 
executate din cremă, ei nici nu au 
bănuit că toate acestea sînt făcute 
de o mașină cu comandă-program.

In toate țările, torturile se pre
gătesc manual. Dar iată că tradi
ția a fost încălcată. A fost creat 
prin construirea unei linii auto
mate unicală pentru producția de 
torturi formată din două agregate. 
Linia ă fost proiectată de un grup 
de proiectanți de la Institutul 
unional fără frecvență al indus
triei alimentare.

Mecanismele execută toate 
operațiunile pentru pregătirea tor
tului precum și pentru ornamen
tarea și glasarea lui. Productivita
tea liniei este de 8—10 torturi pe 
minut.

Agregatul pentru glasarea tor
turilor instalat la Combinatul din 
Leningrad pentru produse de pa
tiserie și bombonerie a dat deja o
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întrevederile președintelui S. U. 1
WASHINGTON 3 (Agerpres). 

Președintele S.U.A., Lyndon 
Johnson, a avut o serie de în
trevederi cu unii dintre princi
palii săi consilieri diplomatici 
și militari, în cadrul consultă
rilor sale în probleme de poli
tică internă și externă. Johnson 
a avut o convorbire cu secre
tarul de stat Dean Rusk, pre
cum și cu ministrul comerțului, 
Luther Hodges. Purtătorul de 
cuvînt al Casei Albe, Pierre 
Salinger, a declarat că in 
cursul întrevederii cu Hodges, 
președintele Johnson a subli
niat încă o dată necesitatea de 
a se face economii și a proce
dat la un examen al bugetului 
Ministerului Comerțului.

In aceeași zi, președintele 
S.U.A. a avut întrevederi cu 
ministrul apărării, McNamara, 
precum și cu directorul bugetu
lui S.U.A., Kermit Gordon. 
Purtătorul de cuvînt al Casei 
Albe a indicat că președintele 
Johnson a exprimat dorința sa 
de a se reduce cheltuielile mi
litare americane pe calea redu-

cerii personalului și a limitării 
unor sume afectate Ministeru
lui Apărării.

★

WASHINGTON. - La Casa 
Albă ■ s-a anunțat luni că 
grupul colaboratorilor apro- 
piați ai președintelui Kenne
dy va rămîne în funcțiune atît 
timp cît președintele Johnson 
va considera acest lucru ne
cesar. Printre consilierii fos
tului președinte Kennedy care 
și-au oferit serviciile preșe
dintelui Johnson se află pur
tătorul de cuvînt al Casei 
Albe, Pierre Salinger, Larry 
O'Brien, consilier special pen
tru relațiile parlamentare, 
Kenneth O’Donnel și Theo
dore Sorensen. După cum 
transmite agenția France 
Presse, este probabil ca consi
lierii președintelui Kennedy 
să rămînă în funcțiile lor cel 
puțin pînă la alegerile prezi
dențiale din toamna anu
lui 1964.

vorbitorul, consideră că între
prinderea de noi acțiuni in 
direcția destinderii interna
ționale este o sarcină de cea 
mai mare importanță pentru 
forțele păcii și, în primul rînd, 
pentru mișcarea partizanilor 
păcii.

Ideea zonelor denucleariza- 
te — a spus acad. M. Ralea 
— este una dintre ideile a că
ror înfăptuire ar pregăti în ■ 
mod eficace dezarmarea ge
nerală și totală. Amintind 
propunerile R. P. Romîne cu 
privire la transformarea Bal
canilor într-o zonă a bunei 
conviețuiri, lipsită de arma 
nucleară, vorbitorul a arătat 
că aceste propuneri ar contri
bui atît la promovarea unor 
relații de bună vecinătate și 
de colaborare normală între 
statele europene cu orînduiri 
sociale diferite, cît și la sus
tragerea unor zone vaste ale 
globului din cursa înarmări
lor și la crearea unui climat 
de destindere.

Ca și marea majoritate a 
delegațiilor, delegația noastră 
s-a pronunțat împotriva pro
punerii delegatului chinez ca
re a cerut condamnarea Tra
tatului de la Moscova.

Ne exprimăm acordul — a 
spus vorbitorul — cu princi
piul enunțat în raportul său 
de către președintele executiv 
al Prezidiului Consiliului 
Mondial al Păcii, prof. John 
Bernal, cu privire la discuțiile 
care se desfășoară în cursul 
acestei sesiuni: să ne strădu
im, pentru a ne concentra 
asupra acelor probleme asu
pra cărora există puncte de 
vedere comune, și care sînt 
totodată problemele arzătoare 
ale mișcării pentru pace.

în Comisia care a dez
bătut problemele luptei pen
tru pace și pentru indepen
dență națională, a luat cuvîn
tul acad. Geo Bogza, iar în 
Comisia pentru problemele 
colaborării internaționale în 
domeniile economic, științific 
și cultural — George Ionescu.

In seara zilei de 2 decem
brie, a avut loc ultima ședin
ță a Sesiunii Consiliului Mon
dial al Păcii. Au fost ascul
tate întîi dările de seama 
asupra lucrărilor comisiilor și 
subcomisiilor pe probleme.

A fost apoi adoptată cu ma
joritate covîrșitoare de voturi- 
274 de voturi pentru, 42 con
tra și 4 abțineri — Chemarea 
la acțiuni a Consiliului Mon
dial al Păcii. Delegația Comi
tetului Național pentru Apă
rarea Păcii din R. P. Romînă 
a votat pentru acest docu
ment.

Participanții chinezi și ja
ponezi au prezentat proiecte 
proprii ale acestui document 
care au fost respinse cu ma
joritate covîrșitoare de voturi.

Sesiunea a cooptat în com
ponența Consiliului Mondial 
al Păcii 147 de membri de
semnați de comitetele pentru 
pace din 47 de țări. Pentru 
prima oară în C.M.P. au fost 
aleși reprezentanții a 11 noi 
țări din Africa și Asia — A- 
den, Gambia, Congo, Kenya, 
Madagascar, Mozambic, Nige
ria, Guineea Portugheză, Ru
anda, Sierra-Leone, Volta Su
perioară.

Sesiunea a hotărît ca Con
gresul Mișcării Mondiale pen
tru Pace să fie convocat la în
ceputul anului 1965. în cadrul 
Congresului vor fi examinate 
probleme de cea mai mare 
importanță pentru omenire, 
în special problemele luptei 
pentru dezarmarea generală și 
totală, pentru rezolvarea paș
nică a tuturor problemelor 
litigioase.

pentru Agricultură

Danemarca:
pline de umor și fantezie 

mile conduse de ghizi plătiți de 
stat cu o sumă

Regina

fixă.

SOFIA 3 (Agerpres) — între 
26 și 30 noiembrie 1963 a avut 
loc la Sofia — Republica 
Populară Bulgaria — cea de a 
XV-a ședință a Comisiei Per
manente C.A.E.R. pentru A- 
gricultură.

La ședință au luat parte de
legații din R. P. Bulgaria, R.S. 
Cehoslovacă, R.D. Germană, 
R. P. Mongolă, R.P. Polonă, 
R.P. Romînă, R.P. Ungară și 
Uniunea Republicilor Sovieti
ce Socialiste.

La ședința Comisiei au luat 
parte în calitate de observa
tori delegații din R.D. Viet
nam și R.P.D. Coreeană.

La cea de-a XV-a ședință a 
Comisiei pentru Agricultură au 
fost analizate sarcinile Comi
siei ce rezultă din hotărîrile 
Consfătuirii din iulie (1963) a 
reprezentanților partidelor co
muniste și muncitorești și a 
șefilor de guverne din țările 
membre C.A.E.R., din hotărî
rile celei de-a XVIII-a sesiuni 
a Consiliului, celor de a VIII-a 
și a IX-a ședințe a Comitetu
lui Executiv al Consiliului și 
au fost stabilite măsuri pen
tru îndeplinirea hotărîrilor 
menționate.

Comisia a elaborat reco
mandări privind întărirea și 
adîncirea colaborării țărilor 
membre ale C.A.E.R. în dome
niul mecanizării și electrifi
cării agriculturii și silvicultu
rii, al protecției plantelor și 
altele precum și privind coor
donarea lucrărilor de cerce
tări științifice în agricultură 
și silvicultură pe perioada a- 
nilor 1964-1965.

Ședința Comisiei s-a desfă
șurat în spirit de prietenie și 
colaborare frățească.

JENS JENSEN este un „original" sculptor în lemn. Una din lucrările sale 
este și cea din fotografie reprezentînd o orchestră în pădure.

La 14 noiembrie, cînd a în
ceput erupția, craterul se afla la 
o distanță de aproximativ 150 de 
metri de suprafața mării.

Istoria cunoaște și alte cazuri 
similare. In 1883, după o serie de 
explozii dezastruoase, vulcanul 
Krakatoa (situat în oceanul Pa
cific, între Japonia și Sumatra) a 
dispărut complet. In locul unui

Continuă ancheta

decăzută

perforate. Magazinul își poate per
mite să vîndă produsele la prețuri 
cu 10 la sută mai mici decit ce
lelalte magazine alimentare. 
Totodată el desface mărfurile de 
trei ori mai repede și realizează 
beneficii de două ori mai mari.

In acest magazin, cu autoservire, 
clientul în loc să-și 
rile pe care dorește 
intr-un coșuleț, ia 
cartelă perforata.

La ieșire, toate cartelele cores
punzând produselor cumpărate sînt 
introduse într-o mașină electroni
că care emite imediat o listă tota
la a mărfurilor și costul total al 
lor.

O copie ă comenzii intră în de
pozitul de alimente si după numai 
două minute mărfurile sînt livrate 
cumpărătorului pa tejghea, gata 
ambalate.

Un alt avantaj al mașinii elec
tronice este că ea permite ca seara 
să. se calculeze rapid cantitatea 
mărfurilor vîndute, cît s-a încasat 
pentru ele și beneficiul brut.

de la
Ruby, asasinul fiului ci. D-na 
Oswald a fost ținută închisă pînă 
în urmă cu două zile de poliția 
din Dallas. „Mai mulți martori, 
transmite corespondentul din Dal
las al agenției France Presse, au 
declarat că în momentul asasină
rii președintelui Kennedy, Jack 
Ruby se afla în birourile de pu
blicitate ale ziarului local „Mor
ning Dallas News", situate la 250 
metri de clădirea depozitului de 
cărți de unde se bănuiește că s-a 
tras asupra președintelui. De la 
ferestrele unde se alia Ruby, scrie 
agenția, se vedea perfect clădirea 
dcpozittilui de cărți. De mai mul
te ori Rubv s-a apropiat și a pri
vit cu nerăbdare în stradă. Apoi, 
după ce s-a aflat vestea asasină
rii președintelui Kennedy, Ruby 
nu a avut nici un fel de reacție 
particulară. LI s-a apropiat numai 
de telefon și a avut o convorbire 
probabil cu sora lui, pe un 
normal, foarte calm".

Avocatul lui Ruby, Tom
ward, a anunțat din nou luni că 
va cere tribunalului să avizeze a- 
supra stării psihice a clientului 
său. Această cerere, transmite a- 
genția France Presse, ar putea 
face ca procesul să sufere o nouă 
amînare de două luni. Howard a 
declarat că dacă se va dovedi că 
Ruby era alienat mintal în mo
mentul cînd l-a ucis pe Oswald 
va cere ca clientul său să fie pus 
în libertate provizorie.

italiană a api-
• a hotărît ca 

regina albinelor să nu 
poarte numele de „regi- 

„albină-mamă".

S. ocietatea t 
cultorilor

mai

Greva conducătorilor 
de cămile

că au- 
au ho- 
prețuri 

maximale pentru transportul tu
riștilor cu cămilele la piramide, 
interzicînd, în același timp toc
meala pentru bacșiș, conducătorii 
de cămile au intrat în grevă. In- 
trucît foarte puțini turiști sînt 
dispuși să străbată nisipul fierbin
te pe jos, sau să călărească pe 
măgari, numărul celor ce vizitează 
piramidele a scăzut simțitor. în 
fața acestei situații, autoritățile 
din Cairo studiază posibilitatea 
organizării transportului cu că-

Nemulțumiți de faptul 
toritățile din Cairo 
tărît fixarea unor

Motivul acestei modificări 
este că termenul „regină" are. 
o rezonanță prea regalistă 
pentru o țară unde există un 
regim republican.

Erupția continuă

i—irupția vulcanică submarină 
Cj din largul arhipelagului

Vestmannaeyjar, la sud de 
Islanda, de pe urma căruia s-a 
născut o insulă nouă, continuă. 
Un asemenea fenomen nu a mai 
avut loc în această parte a lumii 
de 2oo de ani. Insula măsoară de 
pe acum 700—800 metri lungime, 
70—100 metri lățime ți cca 100 
metri înălțime.

o 
prăpastie marină adlncă de 300 
metri. După 40 de ani de acalmie 
vulcanul și-a reluat activitatea pe 
fundul apei, împroșcînd din nou 
lavă, pietre și noroi. A luat ast
fel naștere o insulă din materie 
vulcanică, care a primit numele 
de Anak Krakatoa (copilul 
Rrakatoa).

munte de Soo metri a apărut

Magazin alimentar 
electronic

bii

Ia Caen — Franța — funcțio- 
, nează primul magazin ali- 
"* mentar electronic din lume. 
Gospodinele își pot face aici cum

părăturile mai repede și mai ieftin 
decit oriunde pe bază de cartele

pună mărfu- 
să le cumpere 
de sub ele o

remi ta

O vacă pe lista 
obiectelor găsite

La comisariatul de poliție 
din Bayeux (Franța) se 
află în păstrare o vacă 

care figurează pe lista obiec
telor găsite. Vaca a fost pro
babil uitată de proprietarul 
ei care a adus-o spre vînzare 
la piață.

Deocamdată nimeni nu a 
revendicat „obiectul" găsit. 
Singurul inconvenient este că 
„obiectul" trebuie hrănit și 
muls.

DALLAS 3 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția France 
Presse, Biroul Federal de Investi
gații (F.B.I.) urmează să 
săptămîna aceasta președintelui
S.U.A., Lyndon Johnson, raportul 
pe care îl pregătește în legătură 
cu asasinarea președintelui Ken
nedy și a ucigașului prezumtiv 
al acestuia, Lee Harvey Oswald. 
F.B.I. a centralizat încă de săpt.i- 
mîna trecută toate elementele 
strînse de anchetatori, dar a ho- 
tărît să mai aștepte pentru a ve
rifica un mare număr de zvonuri 
privitoare la cele două asasinate.

Nu se știe încă dacă raportul 
va fi dat publicității imediat sau 
va fi încredințat comisiei condusă 
de președintele Curții Supreme a 
S.U.A., care a fost însărcinată să 
ancheteze asupra asasinatului. în 
orice caz, subliniază France Presse, 
este sigur că acest document va 
servi drept bază pentru ancheta 
întreprinsă de această comisie.

între timp la Dallas, în ultime
le zile, nu au mai existat nici un 
fel de informații oficiale în legă
tură cu asasinarea președintelui 
Kennedy. Mama asasinului pre
zumtiv al președintelui, Margue
rite Oswald, a reafirmat, în ciuda 
dezmințirilor F.B.I.-ului, că foto
grafia care i-a fost prezentată de 
unul din agenții F.B.I.-ului înainte 
ca președintele Kennedy să fie 
ucis era într-adevăr a lui Jack

ton
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