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în cinstea celei de a XX-a aniversări a eliberării patriei
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Proletari din toate țările, uniți-vă!

cînteia
intensificarea

ritmului
de construcții

uonstructorii de la întreprin
derea construcții-montaj nr. 5 
București au încheiat anul 
1963 cu succese deosebite în 
muncă. Prin intensificarea rit
mului construcțiilor ei au rea
lizat 50 apartamente peste sar
cina planificată, punînd la dis
poziția cetățenilor Capitalei o 
suprafață locuibilă de peste 
60 000 mp.

Hotărît să dezvolte realiză
rile de pînă acum, cu ocazia 
dezbaterii sarcinilor de plan 
pe anul 1964, colectivul de aci 
și-a stabilit în întrecerea so
cialistă angajamente însufleți- 
toare in cinstea celei de a 
XX-a aniversări a eliberării 
patriei.

Avînd la bază analiza temei
nică a posibilităților reale, în 
scopul valorificării mai largi 
a rezervelor interne, construc
torii au pus un accent deosebit 
pe industrializarea lucrărilor, 
pe extinderea procedeelor teh
nologice înaintate și folosirea 
de materiale noi. Propunerile 
făcute cu această ocazie de 
numeroși muncitori, tehnicieni 
și ingineri converg spre unul 
și același țel — scurtarea ter
menelor de execuție, realiza
rea de lucrări de bună cali
tate și economii de materiale.

Tovarășul Ion Săftulescu, se
cretarul comitetului U.T.M. 
din întreprindere ne-a vorbit 
despre unele din măsurile pe 
care comitetul U.T.M. le-a sta
bilit, măsuri care să asigure 
participarea cît mai activă a 
tineretului în producție, în ve
derea îndeplinirii cu succes a 
angajamentelor stabilite.

— Paralel cu activitatea pe 
care o desfășurăm pentru ca 
tinerii de pe șantier să-și în
sușească cît mai temeinic me
seria de constructor (în curînd 
aici se vor organiza cursuri de 
calificare și ridicare a califi
cării) atenția noastră va fi în
dreptată spre mobilizarea ti
nerilor la gospodărirea cît mai 
bună a materialelor. In această 
direcție ne-am și prevăzut cî
teva acțiuni concrete. în fie-

• realizarea integrală a planului 
anual de producție (valoric și fizic) cu 
5 zile mai devreme;

• sporirea productivității muncii cu 
1 la sută față de sarcina prevăzută;

• realizarea următoarelor economii 
de materiale t

— 120 mc material lemnos;
— 100 tone oțel-beton;
— 100 tone ciment;
— 200 OOO bucăți cărămizi ;
— 500 000 Iei economii la prețui de 

cost;
® să obțină la toate lucrările numai 

caiificative bune și îoarte bune.
Pînă la 23 August s-au angajat să 

realizeze :
• îndeplinirea planului de producție 

(valoric și fizic) pe primele 8 luni ale 
anului cu 15 zile mai devreme ;

• terminarea și darea în folosință cu 
1.5 zile mai devreme a :

— 1 060 apartamente :
— 39 săli de clasă ;
— o hală industrială cu o suprafață 

de 8 000 mp.
★

— următoarele economii de mate
riale :

— 80— 75
— 75
— 150 000 bucăți cărămizi.

mc material lemnos ; 
tone oțel-beton ; 
tone ciment;

D. VASILE

(Continuare în pag. a 11-a)

Ca în fiecare dimineață, 
înainte de începerea lucru
lui dulgherul Petre Marin de 
pe șantierul nr. 3 al între
prinderii de construcții mon
taj nr. 5 dă indicații tineri
lor din echipa sa despre 
lucrările pe care le au de 
executat. Iată-1 în fotografie 
dînd îndrumări tinerilor 
Ion Ghiță și Nicolae Roșu.

Foto: O. PLECAN

PROFILELAMINATE ȘI
DE BINA CALITATE

Pe baza experienței pozitive obținute, și a 
descoperirii de noi rezerve interne cu prilejul 
dezbaterii cifrelor de plan, oțelarii și lamina- 
toriștii de la Uzinele „Industria Sîrmei" — 
Cîmpia Turzii au hotărît să întâmpine cea 
de-a XX-a aniversare a eliberării patriei, cu 
următoarele angajamente în întrecerea socia
listă pe acest an;

să producă peste plan :
• S80 ‘ ---------------*----- —-
® 2 305

țagle;
o 1 360 
® 760
• 410
® să depășească producția globală cu 

10 500 000 lei;
9 să depășească producția marfă cu 

15 000 000 lei;
• să realizeze economii suplimentare 

Ia prețul de cost de 1 500 000 lei;
• să realizeze beneficii peste plan de 

2 300 000 lei;
Pînă Ia 23 August să realizeze peste 

prevederi :
• 660 tone oțel Martin și electric ;
• 1 540 tone laminate ușoare și 

țagle;
© 910 tone sîrmă prefiiată;
o 510 tone bare trase de oțel;
• 280 tone sîrmă zincată ;
• 7 000 000 lei la producția globală;

(Continuare în pag. a Il-a)

tone oțel Martin șl electric; 
tone laminate ușoare și

tone sîrmă prefiiată; 
tone bare trase de oțel; 
tone sîrmă zincată;

1)1 LA CUVINT

» Tot așa de important: economiile de metallistă cer din partea colectivelor din întreprinderi străduința stabilirii multor măsuri practice referitoare la toate compartimentele muncii lor prin care drumul spre calitate,
gurăm prezentăm aspecte din munca practică a unor colective de tineri angajate în întrecerea socialistă pentru îndeplinirea angajamentelor întreprinderii.

tineretului
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Anul XX, Seria II, nr. 4566

Cursuri 
de ridicare 
a calificăriiLa Șantierul naval din Galați au fost organizate 62 cursuri de ridicare a calificării care cuprind peste 2 300 de muncitori, precum și cursuri de specializare pentru maiștri, tehnicieni și ingineri. Anul trecut au fost trimiși la școala profesională 321 elevi, spre a se specializa în meseriile de constructor naval, sudor, mecanic, lăcătuș și tubulator. De asemenea, urmează cursurile facultății de mecanică 32 constructori navali gă- lățeni, iar școala de maiștri 27.
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Ședința Consiliului de Stat al R.P. Romine
Marți, 21 ianuarie, a avut loc la Palatul Republicii ședința Consiliului de Stat al R. P. Romîne.Ședința a fost prezidată de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.Au luat parte tovarășii : Ion Gheorghe Maurer, Ștefan Voitec și Avram Bunaciu, vicepreședinți ai Consiliului de Stat, Grigore

Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, Anton Breitenhofer, Petre Constantinescu-Iași, Ion Creangă, Constantin Daicoviciu, Dumitru Diaconescu, Athanase Joja, Roman Moldovan, Mihail Ralea, Ludovic Takacs, Iacob Teclu și Vasile Vîlcu, membri ai Consiliului de Stat.Consiliul a rezolvat probleme curente.

ngajamentele întreprinderilor în întrecerea socialistă, concentrate în ziar la cîteva puncte ca niște chemări laconice fapt sinteza chib-zuinței a mii de oameni care analizînd planul stabilit pentru 1964 au găsit căile cele mai directe, au stabilit măsurile exacte care să asigure îndeplinirea planului și au găsit în munca, și forțele lor și a- cele rezerve care să ducă la un plus peste ce a fost odată calculat și hotărît.îndeplinirea planului la toți indicii, îndeplinirea angajamentelor în întrecerea socia-

în aceste zile printre tinerii 
de la Uzina „Progresul*'-Brăilaspre un preț de cost scăzut, spre o mai mare productivitate să fie mai direct, mai rodnic.în această activitate un rol important îl au organizațiile U.T.M.In rubrica pe care o inau-

„Cel mai direct ajutor pe care pot să ni-1 dea tinerii, — ne spune tovarășul Iorga Nico- lae, directorul general — în efortul colectiv al uzinei de a îndeplini angajamentele noastre este să învețe, să-și ridice calificarea profesională.

O trăsătură generală a uzinei noastre este că ea își perfecționează continuu procesele tehnologice, utilajul. în ultimii ani mai'bine de 300 de.mașini- unelte de înaltă productivitate au fost instalate înAnul acesta uzina va tată cu noi utilaje de tehnicitate. Pentru ca utilaje noi să fie folosite cu întregul lor randament e nevoie de o pricepere sporită, de serioase cunoștințe tehnice. Necesitatea ridicării calificării mai reztiltă și din faptul că uzina noastră are de fabricat

uzină, fi do- înaltă aceste

MIHAI CARANFIL

(Agerpres)
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Și la Tg. Mureș — ca în toa
te orașele țării — construcția 
de locuințe a luat, un mare 
avînt. Recent, în cartierul 
universității, a fost dat 

folosință un bloc turn.
Foto : AGERPRES

LA FAPTA!

I ndicii de utilizare la cuptoarele Martin de la Oțelăria nr. 2 a Combinatului siderurgic ’ Hunedoara au sporit an de an. înanul 1963, de pildă, s-au obținut cu 2,3 tone oțel mai mult pe metru pătrat de vatră de cuptor și zi calendaristică de- cît în 1959. Preocuparea oțela- rilor pentru realizarea . unor indici superiori de utilizare a agregatelor a fost orientată spre introducerea tehnicii și a metodelor noi în exploatarea cuptoarelor, specializarea oamenilor în folosirea tehnicii moderne, în aplicarea metodelor avansate de muncă.Colectivul de ingineri, tehnicieni și oțelari cu o înaltă calificare profesională, care urma să studieze și să promoveze în producție soluții tehnice mai avantajoase, a acordat o deosebită atenție reducerii timpului de reparație, atît la cald cît și la rece, a vetrelor. Pentru aceasta au fost inițiate numeroase procedee tehnice, care, aplicate în producție, au contribuit la scurtarea cu 50 la sută a timpului afectat pentru reparațiile la cald.Importante măsuri s-au întreprins și în vederea sporirii greutății medii a șarjelor. în prezent capacitatea cuptoarelor a sporit cu 20 la sută, greutatea șarjei crescînd și ea cu circa 19 la sută. în anul 1963 durata de încărcare a unui cuptor a fost mai scurtă cu o oră decît în 1959, cîștigîndu-se astfel circa 30 tone de oțel pe fiecare cuptor.Experiența acumulată de oțelarii hunedoreni în ultimii ani constituie, cum este și firesc, punctul de plecare în aplicarea pe scară și mai largă a metodelor și procedeelor avansate, care să asigure îndeplinirea și depășirea angajamentelor stabilite în întrecerea socialistă, în vederea realizării cu succes a planului de stat.Anul acesta, de pildă, procedeelor însușite în anii trecuți Ii se vor adăuga altele și mai productive. Trebuie amintită aici în pri-

mul rînd metoda care se aplică de către oțelarii din secția nr. 2 privind sudarea vetrelor la rece după reparație, pusă la punct de maistrul oțelar Ștefan Tripșa, Erou al Muncii Socialiste, împreună cu un grup de ingineri. Metoda constă în înlocuirea celor 8 straturi de magnezită dată pe vatra cuptorului cu un singur. strat de magnezită încălzit la o temperatură mai ridicată și care se acoperă cu un strat gros de țunder de la laminoare. Aplicată deja unul din cuptoare, timpul de reparație se reduce de 80—100 de ore la 12 ore, ob- ținîndu-se astfel, în plus, o producție de peste 2 800 tone oțel. Această metodă va fi extinsă la toate cuptoarele.Alte măsuri tehnice vor conduce la sporirea în continuare a indicilor de utilizare a cuptoarelor. S-au început, de exemplu, lucrările pentru introducerea suflării de aer comprimat în cuptoarele 1, 2, 3, iar peste cîteva luni va fi terminată instalația pentru suflarea de oxigen la cuptoa-
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Intilnire cu realizatori ai filmului 
rominesc „Pisica de mare“
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scurtare a timpului de elaborare a șarjei. Paralel cu aceste măsuri, organizația U.T.M. și-a propus ca, în colaborare cu sindicatul, să organizeze o largă generalizare a experienței bogate a unor oțelari în exploatarea agregatelor. în acest sens, tinerii prim-topitori Orelt Paul, Ion Baștea și Ion Drăghin, care au reușit să obțină la cuptoarele lor indici de utilizare mari, vor prezenta în fața celorlalți muncitori din secție un ciclu de expuneri privind modul în care își organizează locul de muncă, cum își pregătesc oamenii din echipă în vederea elaborării șarjei, cum se preocupă de îmbogățirea cunoștințelor lor profesionale.Folosind cu pricepere experiența acumulată pînă acum, oțelarii secției nr. 2 au intrat în nOul an cu hotărîrea fermă de a obține la cuptoare, indici de utilizare tot mai înalți.

Casa de cultură a tineretului din raionul Gri- vița roșie a avut loc o întîlni- re a tinerilor spectatori cu u- nii dintre realizatorii filmului romînesc „Pisica de mare*.După vizionarea filmului, tinerii Constantin Moldoveanu, montor la Uzinele „Semănătoarea", Maria Cîlă, elevă la Școala de confecții nr. 6 și alții, au pus întrebări în legătură cu problemele ridicate de realizarea filmului, și au purtat discu-

ții asupra conținutului și calităților lui artistice.Au luat cuvîntul, răspunzînd la întrebările și sugestiile tinerilor, actorul Iurie Darie, regizorul filmului, Gheorghe Turcii, și directorul Studioului Cinematografic, Marin Pîrîianu.Întîlnirea a fost plăcută și instructivă pentru sutele de tineri spectatori, tineri aflați în sala casei tului. de cultură a tinere-

A. MIERLUȘCĂ

15 ani de activitate rodnicăla corespondentulCLUJ (de nostru).La Opera din Cluj a tacol festiv operele unor compozitori lebri, prezentate cu prilejul i a 15 ani de activitate _________ a acestei instituții. In cei 15 ani de activitate, Opera maghiară de stat din Cluj a adus o contribuție valoroasă la

maghiară de stat avut loc un spec- cu selecțiuni din ce-
ridicarea nivelului cultural al maselor, la formarea gustului lor artistic.Numai în 5 ani au fost prezentate aproape 1500 de spectacole la care au participat a- proape un milion de spectatori. De la înființare Opera maghiară a prezentat 66 de premiere cu cele mai cunoscute opere din creația universală.

LOCUINȚE NOI

LAL ROMULUS(Continuare în pag. a II-al

încă din primele zile ale aces
tui an. zeci de familii de oameni 
ai muncii din diferite orașe ale 
țării s-au mutat în locuințe noi. 
în cartierul Grigorescu din Cluj 
au fost date în folosință 430 de 
noi apartamente, iar la Brașov, în 
noul cvartal de locuințe din zona 
teatrului — 16 apartamente. La 
Piatra Neamț a fost dat în folosin
ță un nou bloc cu 24 apartamente, 
iar la alte 76 apartamente în mo
mentul de față se face recepția.

Cu tot timpul friguros, construc
torii execută noi lucrări, spre a 

timp alte aparta-putea preda la 
mente.

Pe Bulevardul Tomis din Cons-

tanța a început construcția primu
lui microraion al orașului, care va 
cuprinde 5 blocuri turn cu cîte 10 
etaje, 13 blocuri cu cîte 4 etaje, 
un cinemascop cu 500 locuri, un 
complex comercial, un dispensar 
și altele. în regiunea Hunedoara 
se află în diferite stadii de cons
trucție blocuri însumînd peste 
1 000 apartamente. Pînă la sfîrșitul 
anului în această part© a tării vor 
fi clădite peste 4 000 apartamente. 
In regiunea Maramureș vor fi 
terminate în acest an 1 260 aparta
mente, iar în regiunea Brașov vor 
fi date în folosință încă 2 800 apar
tamente. (Agerpres)
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OTOiiWmEAFOILOSmil GZ©T©IPDIL©R a 4 februarie, stu
denții intră ■ în 
vacanță. Tovarășul 
CONSTANTIN LU
CA, vicepreședinte 
al U.A.S.R., ne~a re
latat cîteva aspeclo 
din numeroasele pre

FUNERARII STUDENȚEȘTI DE VACANȚA

Izotopii radioactivi 
produși în țara noastră 
sînt folosiți în tot mai 
mare măsură în indu
strie. La uzina de fire 
și fibre sintetice de la 
Săvinești, de exem
plu, a fost montată 
recent o instalație cu 
izotopi pentru regla
rea și semnalizarea 
nivelului de umplere 
cu diferite substanțe a 
instalațiilor chimice. 
Tot pentru necesitățile

producției s-au con
struit și montat nu
meroase aparate de 
măsură și reglaj cu 
radioizotopi la cup
toarele de geamuri ale 
întreprinderilor din A- 
zuga și Scăieni și la 
cubilourile de fontă de 
la uzinele de tractoare 
din Brașov. In unită
țile mari constructoare 
de mașini a fost intro
dusă metoda defecto- 
scopiei cu izotopi, cu

care se urmăresc dife
rite aspecte ale proce
selor tehnologice.

Tot cu ajutorul izo
topilor, în agricultură 
s-a studiat modul cum 
circulă unele substanțe 
nutritive în sol și în 
plante, ceea ce a per
mis să se stabilească 
date noi în legătură 
cu cultura plantelor și 
folosirea rațională a 
îngrășămintelor.

(Agerpres)

gătiri care se fac pentru petrece
rea plăcută a binemeritatelor zile 
de vacanță, după succesele actua
lei sesiuni.

Și în acest an 3 550 de studenți 
fruntași la învățătură au primit 
bilete de odihnă pentru tabere ; 
alți 1 100 de studenți din toate 
centrele universitare vor fi trimiși 
în taberele de schi. La Sinaia, 
Bușteni, Predeal, Pîrîul Rece și la 
cabanele Muntele Roșu, Babele, 
Diham, Poiana Stînii și Lacul Roșu 
se fac pregătiri pentru primirea 
studenților. In toate aceste tabere, 
studenții vor participa la activi
tăți interesante și atractive, orga
nizate după un program întocmit 
încă de pe acum de către Comite
tul executiv al U.A.S.R. In mijlo
cul studenților aflați la odihnă voi 
veni oaspeți: activiști de partid 
și de stat, profesori, scriitori, zia
riști. De asemenea, în toate labe-

rele — în zile diferite — se va or
ganiza un simpozion despre „Mu
zică, artă și literatură". Cu prile
jul acestui simpozion, studenții se 
vor întâlni cu George Bălan, Eu
gen Simion și Dan Hăulică. Din 
programul taberelor de iarnă mai 
desprindem : întâlniri ale studen
ților cu cîțiva maeștri coregrafi 
de la Teatrul de Operă și Balet al 
R.P.R, și de la Teatrul de Opere
tă în cadrul simpozionului „Evo
luția dansului"; seri literare cu 
tema „Creația lirică a lui Tudor 
Arghezi" ; audiții muzicale „Geor
ge Enescu".

Mult îndrăgite vor fi, desigur, 
jocurile sportive organizate în aer 
liber. Studenții care vor pleca în 
tabere — atît în cele de odihnă 
cît și în cele de schi — vor avea 
la dispoziție echipament special 
pentru schi. De asemenea, s-au 
procurat pentru toate taberele, nu
meroase sănii. Așa că sînt asigu
rate condițiile materiale pentru

organizarea unor disputate între
ceri de schi și săniuș, precum și 
pentru cursul special de schi or
ganizat pentru studenții care nu 
au învățat încă să schieze.

In toate taberele studențești voi 
fi trimiși în perioada celor 10 zile 
de vacanță, cei mai buni soliști 
vocali și instrumentiști din forma
țiile artistice ale facultăților și 
cîte o formație de muzică ușoară 
și muzică populară. Formațiile ar
tistice și soliștii vor prezenta în 
fața studenților ailați la odihnă 
spectacole de cîntece și dansuri $i 
vor susține programele organizate 
cu prilejul serilor de dans, balu
rilor și carnavalurilor studențești.

Cu acțiunile despre care am vor
bit nu am răsfoit însă toate filele 
din agenda manifestărilor ce vor 
fi organizate în timpul vacanței. 
La Predeal, între 6 și 10 februarie 
se va desfășura faza republicană a 
campionatelor universitare de șah 
pe anul 1964. La sfîrșitul întrece

rilor, participanții la campionate 
vor participa la un simultan de 
șah organizat cu concursul maes
trului emerit al sportului, Florin 
Gheorghiu.

Tot la Predeal, In zilele vacan
ței de iarnă, Comitetul Executiv 
al U.A.S.R., în colaborare cu Con
siliul Cinematografiei din Comite
tul de Stat pentru Cultură și Artă 
și cu AC1N — organizează consfă
tuirea cinecluburilor studențești 
din toate centrele universitare. In 
prima zi a consfătuirii, delegați ai 
cinecluburilor studențești din cen
trele universitare București. Cluj 
și Timișoara vor prezenta referate 
privind activitatea desfășurată de 
ei în anul universitar 1962—1963 
și în primul semestru al anului 
universitar în curs. Expunerile lor 
vor fi susținute cu secvențe din 
producțiile realizate în această pe
rioadă. în cea de a doua zi a 
consfătuirii, se va organiza un 
colocviu despre creația cinemato

grafică. Participanții la consfătuire 
vor avea ca oaspeți în această zi 
cîțiva cineaști profesioniști. Tot 
în această zi, specialiști ai stu
diourilor cinematografice „Bucu
rești11 și „Alexandru Sahia", le 
vor vorbi cineaștilor amatori des
pre „secretele" profesiunii lor, 
despre tehnica realizării unui 
film. In cea de a treia zi a cons
fătuirii, la Casa de cultură din 
Predeal se va desfășură „Festiva
lul filmului studențesc",-. Cu acest 
prilej, vor fi prezentate cele mai 
bune creații ale cinecluburilor 
studențești. Se vor atribui nume
roase premii.

Intense pregătiri se fac și pen
tru organizarea vacanței studenți
lor care rămîn în centrele univer
sitare. La casele de cultură ale 
studenților, la cluburile studen
țești programele au fost deja defi
nitivate și afișate în facultăți.

OV. ZĂRNESCU



Invitație 
pentru reuniunea 

tovărășească
Ia școala noastră existau adevărate tradiții în organizarea unei bogate activități culturale. Dar, ae obișnuia ca acțiunile să se organizeze la nivelul școlii. Firește, acestea nu puteau cuprinde masa largă de elevi. De aceea, am ho- tărît ca planul comun de anul acesta să prevadă o activitate culturală mai bogată la nivelul anilor de studii. Aceasta ne dă posibilitatea să mobilizăm un număr mai mare de elevi în organizarea activităților cultural-educative și, totodată, să le oferim prilejul să-și petreacă clipele de răgaz în mod util.Pe lingă fiecare comitet al organizației de bază U.T.M. pe țin de studiu s-au format colective de elevi care ajută responsabilii cu munca culturală în organizarea vieții culturale a claselor. Aceste colective îi consultă in permanență pe elevi pentru a afla dorințele lor, care sînt acțiunile cele mai îndrăgite și, apoi, organizează asemenea activități. Astfel s-a născut inițiativa ca, săptămînal, sîmbăta după-amiază sau duminica, să aibă loc o manifestare culturală pregătită de un an de studiu. Există o adevărată întrecere între elevi pentru pregătirea unor programe cit mal frumoase. Iată, de pildă, cum au pregătit clasele a. X-a reuniunea ce a avut loc intr-o sîmbătă după-amiază. Comitetul organizației de bază a claselor a X-a folosind colectivul cultural, s-a sfătuit cu un număr mare de elevi ce să cuprindă programul reuniunii care urma să aibă loc. Multi elevi au dat sugestii interesante. Brigada artistică de agitație a a- cestui an a pregătit un nou program cu titlul sugestiv „Ce e rău, să criticăm ; ce e bun, să lăudăm!“ La întocmirea textului au fost solicitați elevii din cenaclul literar, printre care Pompei Carmen, Brațe Anca, Udrescu Magdalena, Sănduleac Dumitru. Dobrescu A- lexandru etc. Tot pentru această reuniune a fost pregătit un concurs gen „Cine știe, cîș- tlgă" pe tema „Cunoașteți muzica ușoară și populară romînească ?“Elevii claselor a X-a au invitat la reuniunea lor și elevi fruntași din ceilalți ani de studii, precum și pe membrii comitetelor și birourilor organizațiilor U.T.M.Reuniunea a avut loc într-o sală frumos amenajată. Nimic n-a lipsit; fizicienii au luminat feeric sala, desenatorii au lucrat tablouri satirice din viața elevilor. întreaga reuniune s-a desfășurat pe baza programului stabilit. Orchestra, formată din elevi, a contribuit, firește, la asigurarea unei atmosfere plăcute. Brigada, primită cu entuziasm și interes, a evidențiat pe elevii fruntași ai claselor a X-a.Astfel de manifestări culturale, sub formă de reuniuni, seri culturale, simpozioane, au loc cu regularitate. Participarea activului U.T.M. la aceste manifestări constituie adevărate schimburi de experiență. Fiecare an de studiu care trebuie să organizeze o manifestare culturală la sfîrșit de săptăminfi, se străduiește să vină cu ceva nou. Comitetul U.T.M. pe școală, tovarășii profesori și diri- ginți sprijină îndeaproape aceste acțiuniȚinînd seama de posibilitățile de care dispunem (avem acum formații artistice pe școală și ani de studii), ne-am propus ca în trimestrul acesta să organizăm atît pe ani de studii, cit și pe școală o activitate cultural- educativă mai bogată. Brigăzile de agitație își reînoiesc programele ; pregătim o serbare cu surprize pentru părinți; clasele a X-a . oferă un program surpriză claselor a Xl-a ; sînt în țurș de pregătire cîteva concursuri „<StaB știe? CÎȘfigă" pe ani de studii, care să-i ajute pe elevi la însușirea unor materii. Astfel, clasele a Xl-a vor pregăti și prezenta concursul cu tema „Poezia contemporană", clasele a IX-a pregătesc concursul „Să cunoaștem realizările regiunii Suceava", iar clasele a X-a, simpozionul „Grlvița roșie". In acest trimestru, fiecare an de studiu va pregăti o acțiune culturală de mai mare amploare. Aceste acțiuni sînt astfel programate îneît să nu ducă la supraîncărcarea elevilor șl să existe posibilitatea pregătirii lor minuțioase. Astfel elevii au posibilitatea să-și petreacă timpul liber in mod plăcut.

prof. TIRONEAC MIHAI 
secretarul comitetului U.T.M. 

al Școlii medii nr. 1 Botoșani

Prima
inovațiePrima inovație din acest an 

înregistrată la cabinetul teh
nic al Exploatării miniere 
Petrila a fost a lăcătușului 
Blag Teodor de la sectorul 
VII transport, „Instalație me
canizată pentru descărcarea 
cărucioarelor cit lemn la cir
cularul minei in vederea fa
sonării lor pentru subteran". 
In prezent această lucrare se 
execută manual. Prin aplica
rea acestei inovații, crește 
productivitatea muncii prin 
reducerea timpului de descăr
care cu 75 la sută. Anul tre
cut la această mină s-au fă
cut 53 de propuneri de inova
ții din care 38 au fost apli
cate. Economiile antecalcu- 
late realizate pe această cale 
se cifrează la peste 300 000 
lei iar cele postcalculate la 
aproape 240 000 lei.

CONSTANTIN BĂBUȚĂ 
corespondeni voluntar
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Atenția cu care cercetează j 
elevii din anul I Grupul șco- ț 
Iar „23 August" din Capi- î 
tală mașinile lucrate de co
legii lor din anii mai mari 
în timpul practicii în pro
ducție dovedește dorința lor 
de a Ie urma exemplu! în 
ceea ce privește conștiincio
zitatea cu câre-și însușesc 
cunoștințele teoretice și 

practice.
Foto; GR. PREPELIȚĂ

—-- -------------------------

Cinematografe
Placido: Sala Palatului R. P. Romîne (orele 19,30, seria de bilete nr. 969). Capitol (10; 12; 14; 16,15; 18,30: 20,30), Feroviar (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Floreasca (16; 18,15; 20,30). Pri

vește înapoi cu mînie: rulează la cinematografele: Patria (9; 11,15; 13,30: 16; 18,30; 21),București (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), înfrățirea între popoare (11,15; 14,45: 17,15;19,45). Grivița (10; 12,30; 16; 18,30; 21), Melodia (9,45; 12; 14,30; 16,45; 19; 21,15). Qivitoq: Republica (9,45; 12; 14,15:16,30; 18,45; 21), Festival (9,45; 
12: 14,15; 16,30; 18,45; 21), Excelsior (10; 12; 14,30; 16,30:18,45; 21). Pisica de mare: Victoria (10; 12; 14: 16; 18,15;20,30), Bucegi (10: 12; 14; 16: 18; 20), Miorița (10; 12; 15; 17; 19; 21). Magazin -film: Carpați (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
Medicamentul care ucide (ambele serii): Central (9,30; 13;16,30; 20). Aurora (9,45; 13,15; 16,45; 20,15), Modern (9,30; 13; 16,30; 20). Elena din Troia - cinemascop: Lumina (9,45: 12; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21), Moby 
Dick: Union (15,45; 18; 20,15). 
Program de filme pentru copii: Doina (orele 10). Tudor — cinemascop (ambele serii): Doina (11,30 ; 16,15 ; 19,30), Progresul 05,30; 19). împărăția oglinzilor 
ttrimbe: Cringași (16; 18; 20), Timpuri Noi (de la orele 10 Ia orele 21 rulează In continuare). 
Jumalill Annei Frank — cinemascop: Ciulești (0,30; 12,15; 15: 17,45; 20,30), Dacia (9,30; 12: 15; 17,45: 20,30), Tomis(9,30: 12,15; 15; 17,45; 20,30).
A dispărut o navă: Cultural (16; 18.15; 20,30). Nu-i loc pen
tru la treilea: Buzești (15; 17,45: 20,30). Cu toții acasă: Unirea (15,30; 18; 20,30), Vitan (15,30; 18; 20,30).

ii

Casa de cultură a sindicatelor din Baia Mare (ore de studiu Ia cercul 
de pictură, anul 1)

Foto: AGERPRES

IU» activitatea Comitetului Național de pregătire a participării

R.P.R. la Conferința O.N.U. pentru comerț și dezvoltare

La 21 președinția Rădulescu, Consiliului desfășurat Comitetului gătire a participării R.P.R. la Conferința O.N.U. pentru Comerț și dezvoltare, care va începe la 23 martie, la Geneva.Cu acest prilej, Comitetul a examinat unele aspecte ale lucrărilor celei de-a XVIII-a sesiuni a O.N.U. referitoare la comerțul internațional și hotă- rîrile adoptate de Adunarea Generală cu privire la Conferința de Comerț.S-a subliniat, în cadrul discuțiilor, interesul deosebit cu care au fost întîmpinate pe plan internațional propunerile guvernului R.P.R. prezentate Secretarului general al Națiunilor Unite, pentru a fi discutate în cadrul Conferinței de Comerț.După cum se știe aceste propuneri cuprind : elaborarea principiilor fundamentale aleVictor Kernbach:
Lumini

pe strada mareJ unde odi- 
nu se în- 
nimic, tîr- 
moldove- 

de

ocurile 
nfoară 
tîmpla 
gurile 
nești apăsate
plictis și de o grea 
oboseală sufletea

scă, în care se ofileau Tin- 
cuțe ca florile brumate și se 
consumau surd drame ano
nime, satele cu plăieși legen
dari și codri milenari au deve
nit — sub forță omului nou — 
arena unor profunde și isto
rice schimbări.

In locurile unde nu se în
tâmpla nimic, azi se petrec 
mari transformări. Plictisul .și 
monotonia târgurilor de pro
vincie, care au inspirat pagini 
atît de amare unor scriitori ca 
M. Sadoveanu, G. Bacovia, Ion 
Călugăru, Demostene Botez și 
alții, sînt înlocuite în anii no
ștri de freamătul vieții con
structive, spleenul apăsător e 

.izgonit de un optimism activ, 
de o mare sete de a trăi. Pe 
șantiere și-n noile centre in
dustriale ale Moldovei oame
nii se afirmă ca niște persona
lități puternice, de o cuceri
toare frumusețe.

Aceasta este, cred, ideea cea 
mai prețioasă pe care ne-o su
gerează, prihtr-un bogat ma
terial faptic și printr-o sume
denie de imagini bine gîndite, 
cartea de reportaje: „Lumini 
pe strada mare" de Victor 
Kernbach, care vine aproape 
concomitent cu aceea a lui Mi- 
htii Negulescu „Rapsodie în 
Oaș" și cea a lui Romulus Ru- 
san „Expres ’65" să îmbogă
țească sensibil profilul unei 
colecții interesante cum este 
„Patria noastră" de la Editura 
tineretului.

Cartea lui Kernbach cu
prinde o succesiune de
vențe, prin care cunoaștem 
peisaje fermecătoare, deși 
unele ne sînt familiare din

sec-

Hogaș sau Sadoveanu, cu obi
ceiuri și tipuri umane de un 
pitoresc real și de o autentică 
poezie. Multe din paginile căr
ții sînt străbătute de o firească 
exuberanță lirică, binevenită 
din partea unui poet. Fluidul 
liric, culoarea vie a multor pa
gini descriptive, caracterul ese
istic pe alocuri, nu se afirmă 
în dauna sobrietății necesare, 
a observației exacte ori a unei 
temeinice documentări atît cu 
privire la realitățile contem
porane, cît și cu privire la tre- 
putul îndepărtat al oamenilor 
și locurilor despre care scrie. 
Cartea lui Victor Kernbach 
este un elogiu vibrant adus 
construcției socialiste, oameni
lor care au ridicat din temelii 
cu forța mîinilor și a minții lor 
Bicazul, Săvineștiul și Oneștiul. 
Este o secțiune verticală și 
orizontală e adevărat, cu o 
notă pronunțat lirică — în- 
tr-una din regiunile țării care 
cunoaște transformări cu ade
vărat istorice. Cartea lui Kern
bach place și informează, une
ori însă prea desele referiri 
ale datorului la el însuț' 
sînt în t—a—_ — a-----,
ba mai mult stînjenesc chiar 
lectura, jenează parcă pe 
cititor.

Infornțiarea temeinică a au
torului, explicațiile toponi
mice, geografice și istorice, 
sînt strecurate cu discreție in 
observațiile sale nemijlocite a- 
supra realității contemporane, 
împletindu-se organic în ima
gini unitare. Aflăm multe lu
cruri. despre apele și muniții 
Moldovei, despre trecutul isto
ric și despre prezentul socia
list, despre industria chimică 
ultramodernă, 
tirea cadrelor 
altele.

■ artea aceasta, .intitulată atît de
sugestiv „Rapsodie în Oaș", e scrisă de un poet care nu-și desminte însușirile nici cînd înlocuiește versul cu proza. De fapt, înlocuirea e numai formală, pentru că viziunea ră- mîne mereu a unui liric care, folosind fapte semnificative din viață transfigurează realitatea, fără a-i răpi sau altera vreodată trăsăturile caracteristice. Viziunea poematică e înscrisă chiar în titlu, sugerînd muzical atitudinea autorului față de cele relatate. Mihai Negulescu cîntă Oașul și termenul (deși e vorba de un reportaj) nu ni se pare deloc deplasat. Peisajul uman și natural descris de el cere a fi cîntat. Uneori cîntecul e melancolic, pentru că amintirea trecutului e prin esența ei tristă. Dominantă e însă căutarea optimistă, pentru că saltul trăit de Țara Oașului în anii puterii populare nu poate solicita decît grai de bucurie, de izbîndă și de încredere nețărmurită în viitor. Evident, viziunea poematică de care vorbeam se sprijină pe fapte, pe satisfacția călătorului de a întîlni în drumurile sale adevăruri sociale capabile a vorbi ele însele elocvent despre revoluția trăită în ultimele decenii de una dintre cele mai

■■

orului la el însuși nu 
deajuns de justificate,

despre pregă- 
tinere și multe

I. D. BĂLAN
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Ianuarie 1964, sub tovarășului Gogu vicepreședinte al de Miniștri, s-au lucrările ședinței Național de pre-
acordurilor economice și comerciale, importanța și eficacitatea acordurilor comerciale de lungă durată pentru stabilitatea și dezvoltarea schimburilor internaționale, importanța livrărilor de credit de bunuri de echipament destinate construcției de unități industriale, livrări ce sînt rambursabile prin cote părți din producția acestor unități industriale. _ ’ . “dezvoltarea în scopuri pașnice a resurselor liberate de dezarmare.Comitetul a înregistrat cu satisfacție adoptarea în unani - mitate, de către Adunarea Generală a O.N.U., a rezoluției inițiate de R.P.R. împreună cu alte 12 state, cu privire la necesitatea accelerării elaborării unei Declarații asupra cooperării economice internaționale care să ghideze statele în relațiile economice internaționale.Comitetul a notat interesul deosebit pe care toate statele

importanța pentru

vitregite regiuni ale patriei. Faptele privesc atît aspectul economic, cit și cel cultural, atît istoria socială a ținutului, cîfc și viața lui spirituală. Adevărurile sînt întruchipate în destine de oameni care se bucură astăzi de binefacerile civilizației, în destine de așezări și colectivități luminate generos de soarele socialismului. Sub raportul acesta fiecare capitol al cărții e pilduitor prin conținutul lui fie că aș cita spre, exemplificare pe cel intitulat „Epilog pe tema singurătății" sau pe cel care demon-Mihai Negulescu
RAPSOD!
ÎN OAȘ
strează că „oșenia nu-i ocară" sau, în fine, pe cel a cărui materie lirică și epică valorifică semnificația „mărului roșu", ca simbol al noului în viața oșenească.Informația reporterului e multilaterală, sursele bogate, iar imaginea de ansamblu realizată într-o gamă cromatică vie și seducătoare. Documentul

de arhivă, amintirile transmise prin tradiție sau ale martorilor oculari, legenda șl sugestia, articolul de gazetă și vechi anchete folclorice reînvie un trecut tragic, învăluit in exploatare, beznă șl obscurantism, sflșiat de acte de revoltă anarhică. Paralel, extră- gîndu-și impresiile din realitatea contemplată, Negulescu desenează, prin contrast, imaginea prezentului înălțător, cu oameni care și-au cîștigat demnitatea, devenind stăpînii propriei lor existente eliberate de lanțuri și opreliști. E o imagine pe care o susțin nu o dată materialele folclorice actuale, folosite abundent de reporter și detaliile desprinse de el din viața cotidiană a o- șenilor. Parcurgînd paginile cărții nu poți să nu apreciezi inițiativa E- diturii tineretului de a încredința- redactarea u- nor astfel de cărți tinerilor poeți, Avanta- triplu, de el bucurîndu-se

F

iui ecititorul care capătă un volum în același timp de literatură, autorul — care își îmbogățește substanțial experiența de viață și editura — care face să apară o carte bună.

îl acordă lucrărilor viitoarei Conferințe, considerată una din cele mai însemnate reuniuni economice internaționale în perioada postbelică.Comitatul a analizat activitatea desfășurată pînă în prezent în legătură cu participarea R.P.R. la Conferință.Conferința ar urma să discute probleme legate de dezvoltarea comerțului internațional și importanța sa pentru dezvoltarea economică, lărgirea comerțului țărilor în curs de dezvoltare, cu referire specială la comerțul cu produse de bază, manufacturate și semi-finite, problemele comerțului Eat-Vest, incidențele grupărilor regionale asupra relațiilor comerciale internaționale, măsuri care ar urma să fie luate pentru crearea cadrului care s-ar ocupa în viitor de problemele comerțului internațional.Comitetul a examinat ordinea de zi a celei de-a III-a sesiuni a Comitetului pregătitor al Conferinței O.N.U. pentru comerț și dezvoltare, care se întîlnește Ia New-York, în luna februarie în scopul elaborării recomandărilor finale pentru Conferință.Comitetul Național a făcut unele recomandări cu privire Ia activitatea de definitivare a pregătirii participării R.P.R. la Conferința O.N.U. pentru comerț și dezvoltare.(Agerpres)
Primirea

ambasadoruluiR. P. ChinezeMarți, 21 ianuarie, tovarășul Chivu Stoica, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.R., a» primit în audiență pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar1 al R. P. Chineze la București, Siu Gien-guo, în legătură cu plecarea sa definitivă din R. P. Romînă. La primire a tovarășa Ghizela secție 'participat și Vaâs, șef de RM.R Ia C.C. al
* 

prilej președin- NaționaleCu același tele Marii Adunări a R. P. Romîne, Ștefan Voî- tec, a primit în audiență pe ambasadorul Siu Gien-guo.AUREL MARTIN

OLIMPICE
• După cum s-d anunțat în cadrul unei conferințe de presă ținută 

Ia Innsbruck, la apropiata ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă vor 
participa 1 807 sportivi din 35 de țări ale lumii. Este un record pen
tru Olimpiadele Albe. In afara acestora, la Innsbruck sînt așteptați 
389 oficiali și peste 1 000 de ziariști,

• La Innsbruck au sosit primii participant la Jocurile Olimpice. 
Aceștia sînt: schioareie din echipa de fond a U.R.S.S., săritori de la 
trambulină italieni, echipa Finlandei și un grup de schiori din R. D. 
Germană care se vor încadra în echipa unită a Germaniei. Imediat 
după sosirea lor, pe pîrtiile de fond, la trambulina de sărituri și pe 
pîttiile de coborîre „olimpicii" și-au început antrenamentele.
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• Lipsa de zăpadă semnalată anul acesta în orașul gazdă a Jocu
rilor Olimpice a dat naștere și unei glume care circulă in prezent la 
Innsbruck. „Se spune că poliția locală ar fi arestat două persoane. 
Motivul ? Au fost surprinse în timp ce tnîncaU.., zăpadă !a

• Dr. Hans Mansbart, unu] din membrii Comitetului de organizare 
a Olimpiadei Albe ,a declarat că la Innsbruck vor fi doborite toate 
recordurile de spectatori participant vreodată la Jocurile Olimpice 
de iarnă. El a spus că au fost puse în vînzare cu o treime mai multe 
bilete decît la Cortina d'Ampezzo și că biletele pentru întrecerile 
de patinaj artistic, patinaj viteză și turneul de hochei pe gheață sînt 
epuizate.

• Experții americani în hochei sînt de părere că turneul olimpic 
va fi cîștigat de echipa Uniunii Sovietice. „Sovieticii au o echipă 
foarte puternică — a declarat Murray Patrick, managerul echipei 
profesioniste New York Rangers. Ei se pot lua la întrecere cu oricare 
echipă profesionistă și aș fi surprins dacă nu ar cîștiga titlul de 
campioni olimpici".
• După cum rezultă din declarațiile directorului poliției din Inns

bruck, Junger, hoții de buzunare, mari amatori ai locurilor aglome
rate, nu au șanse de succes în timpul Olimpiadei. Pentru aceasta, 
poliția locală a fost întărită cu un mare număr de agenți, în unifor
mă și civili, sosiți din Viena și din alte orașe austriece. Ordinea va 
fi menținută de 750 polițiști în uniformă, 150 inspectori de poliție și 
150 polițiști în civil.
• în zilele desfășurării Olimpiadei 'Albe în pavilionul de expo

ziții din Innsbruck va ii organizată o expoziție de materiale și echi
pament sportiv în cadrul căreia vor fi prezentate o serie de noutăți 
în acest domeniu.

URMĂRI DIN PAG. I
• Pe primul plan - 

ridicarea calificării 
Iot așa de important: 
economiile de metalunele produse noi, superioare din punct de vedere tehnic, trebuie asimilate repere noi, tehnologii noi.Toate acestea reclamă și din partea tinerilor un mare interes pentru tehnica avansată, pentru cunoștințe profesionale superioare. Uzina pune la dispoziția colectivului ei nenumărate forme și mijloace de învățătură, de perfecționare profesională".,La cursurile de ridicare a calificării sînt prezenți O dată pe săptămînă peste 2 500 de muncitori. Ele au fost organizate să corespundă profesiei și gradului de calificare al fiecăruia.în legătură cu aceste cursuri în uzină se fac serioase eforturi pentru :1. Apropierea lor de nevoile stricte ale producției. La sectorul mecanic, de pildă, fiecare lecție vine să acopere tocmai acele goluri care se fac mai mult simțite in pregătirea profesională a strungarilor și care să aducă 0 creștere imediată a calității muncii lor.

2. Stabilirea unei tematici mai ample, la un nivel mai ridicat. La oțelărie, de pildă, li s-a vorbit despre nevoia ca tematica acestor cursuri să acopere o arie mai răspîndită de cunoștințe, potrivit multitudinii de operații tehnologice care se execută în secție.3. Controlul însușirii de către cursanți a noțiunilor predate. La secția strunguri mici, de exemplu, mai ales prin intermediul maistrului care asistă la fiecare lecție și care, a două zi, verifică prin sondaj, cum au fost înțelese și cum sînt aplicate în munca zilnică aceste cunoștințe.4. Cursurile pentru tehnicieni. în uzină există mulți maiștri tineri, care învață la aceste cursuri. Ele au fost create cu scopul ca paralel cu ridicarea calificării muncitorilor să se realizeze o creștere corespunzătoare a cunoștințelor tehnice pe care trebuie să le stăpîneas- că cadrele cu pregătire medie. Ele funcționează săptămînal,. fiind în așa fel concepute îneît să aibă asigurat maximum de eficiență.Ora metalurgului, ora proiectantului ora sculerului, ora economistului etc., toate a- cestea fac parte dintr-o formă de învățămînt profesional pentru cadrele inginerești, ore care se desfășoară pe principiul referatelor cu privire la tot ce apare nou, valoros, în tehnica mondială și poate fi aplicat în uzină. Apoi, diverse

alte forme de învățămînt (în- vățămîntul tehnic seral, învă- țămîntul mediu seral și fără frecvență etc.).în total în uzină, peste 4 500 de oameni învață.Dar în afară de învățămîn- tul profesional organizat există un număr mare de alte mijloace cu ajutorul cărora se efectuează ridicarea calificării. Ele au fost concepute și planificate în comun de comitetul U.T.M., sindicat și de conducerea întreprinderii: Conferințe tehnice pe profesii, pe secții, schimburi de experiență pe tema calificării etc. Tinerii sînt chemați să-și aducă o contribuție cît mai mare la cîteva acțiuni deosebite:- O consfătuire a tuturor maiștrilor din uzină pe tema „Rolul maistrului în conducerea și organizarea producției".— O sesiune tehnico-științi- fică.— Consfătuiri pe profesii (cu inginerii, tehnicienii, economiștii etc.).Există și acțiuni care se nasc spontan în fiecare secție...
Secția strunguri mici — O parte din strungarii buni execută controlul pe operații aju- tîndu-i, în același timp, pe tineri să învețe mai bine executarea anumitor lucrări. Strungarii mai bine pregătiți se ocupă de cîțiva strungari mai tineri luîndu-și în răspundere ajutorarea lor în perfecționarea profesională. Unii tineri mai puțin pregătiți lucrează

în preajma unui strungar bine calificat.Ni se par inițiative valoroase. Ele trebuie studiate și ar putea fi extinse în toată uzina, acolo unde se oferă condiții prielnice.De asemenea, o metodă bună ni se pare aceea folosită la oțelărie. Aici s-a efectuat reorganizarea schimburilor și echipelor în așa fel îneît să se realizeze o compoziție justă din punct de vedere al nivelului pofesional și prin aceasta o creștere generală a calificării.Un efort organizat — un efect rapid și cu atît mai practic.
★„Economii de metal — 100 tone". Să încercuim cu creionul acest punct din angajamentul uzinei. 100 de tone de metal economisit înseamnă de fapt .un număr însemnat de agregate pe care le poate produce uzina din aceeași normă de consum a materiei prime, agregate în al căror preț ar intra doar manopera — fapt care în ultimă analiză reduce prețul de cost al tuturor celorlalte produse.tn „Scînteia tineretului" din 17 iunie 1953 a apărut pentru prima dată acest titlu : „Să realizăm din economii Cît mai multe produse finite" — acțiune pornită de tinerii de la Uzinele „Progresul“-Brăila.La ora actuală acțiunea a-

ceasta este generalizată în toată țara. Mai puțin însă la „Progresul "-Brăila (cel puțin în momentul de față).Inginerul Florea Mălăin - șeful adjunct al secției oțelărie ne-a vorbit printre altele și despre economiile de metal care se pot realiza cu ajutorul tinerilor din secție prin 11. Reducerea risipei și consumurilor neraționale (elaborări necorespunzătoare). 2. Mărirea indicelui de folosire a oțelului la turnare (controlul oalelor, controlul maselotelor și controlul asupra adausurilor de prelucrare etc.). 3. Reducerea la maximum a rebuturilor (prin creșterea responsabilității fiecăruia față de calitatea formelor de turnare).Economii de metal !Secția strunguri mici (sectorul mecanic). Există aici obiceiul împămîntenit mai mult, ca fiecare bucată material fieros destinat lucrării înainte de a fi introdusă universal. Dintr-o placă care se execută un inel se pot face și alte inele mai mici, din ce în ce mai mici, pînă cînd întreaga placă este folosită.
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AUSTRIA t 'Aceste tinere în costumele lor ele
gante — interprete, informatoare și stevardese, — 
se pregătesc pentru a primi oaspeții la Jocurile 

iarnă de la Innsbtuck.olimpice de
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Astăzi la Dresda, tn 
drul

Fofot Wotava — Viena

SCURT
ZI drul semifinalelor 

x *• „Cupei campionilor 
europeni" ia tenis de masă, 
echipa feminină Voința 
București întîlnește formația 
Einheit Dresda, campioana 
R. D. Germane. Jucătoarele 
noastre Maria Alexandru, 
Ella Constantinescu și 
Geta Pitică au sosit la 
Dresda unde au efectuat și 
primele antrenamente. Me
ciul urma să se joace’marți, 
dar organizatorii l-au amî- 
nat pentru astăzi. Din echi
pa gazdă fac parte Kifnz, 
Stiebner și Lantsch 
(Schmidt).

După acest meci cele trei 
jucătoare romîne vor parti
cipa între 24 și 26 ianuarie 
Ia campionatele internațio
nale ale R. D. Germane pro
gramate la Leipzig.

Jn continuarea turneu- 
lui pe care-l întrepriiv 
de in R.A.U. echipa 

argentiniană de fotbal, San 
Lbrenzo a jucat la Gezîra 
ca Spotting Club. Oaspeții 
au obținut victoria cu 3—2 
(2—0.

(Agerpres)Numeroși specialiști cu care am stat de vorbă ne-au vorbit despre multitudinea căilor pe care poate fi economisit metalul.Ce este util să realizeze comitetul U.T.M. este să ajute organizațiile U.T.M. din secții pentru ca ele, împreună cu specialiștii să le explice tinerilor căile prin care poate fi economisit metalul. Apoi, organizațiile să-i antreneze pe tineri la acțiuni concrete așa îneît să se creeze o atmosferă, un interes general în rîndul tinerilor pentru economisirea prin orice mijloc a metalului. Aceasta să fie una din armele cu care se angajează în întrecerea socialistă tineretul și rezultatul poate fi un aport sporit la îndeplinirea angajamentului uzinei de a face economii de metal.

pe
au

care echipă am stabilit cite un 
tovarăș care să răspundă de

modul cum este depozitat și 
folosit materialul, Birourile 
organizațiilor de bază au pri
mit sarcina de a urmări prin 
colectivele posturilor utemiste 
de control modul cum tinerii 
gospodăresc materialul, cum 
își organizează locul de mun
că și cum mențin ordinea 
curățenia.

Sarcinile de producție 
care constructorii de aici le
de realizat anul acesta sînt 
mobilizatoare și pe deplin rea
lizabile. în sprijinul realizării 
angajamentelor stabilite în în
trecerea socialistă pe baza pro
punerilor făcute a fost întoc
mit un plan de măsuri tehni- 
co-organizatorice, care preve
de printre altele: extinderea 
cofrajelor glisante, mecaniza
rea operațiilor de săpare și 
preparare a betoanelor, folo
sirea pe scară largă a materia
lelor noi în finisaj, organiza
rea de brigăzi complexe și pe 
specialități etc.

profile de bund calitate
• 10 000 000 lei la producția marfă;
• 951 000 lei economii la prețul de 

cost;
• 1 550 000 lei beneficii;
în sprijinul îndeplinirii sarcinilor de plan și 

a angajamentelor luate a fost prevăzut un 
plan de măsuri tehnico-organizatorice, care 
prevede: utilizarea dezoxidăntuhii complex

A. M. F. la elaborarea oțelului de rulmenți, 
care reduce rebuturile, dotarea cuptorului de 
propulsie al laminorului I cu recuperatoare 
de Căldură corespunzătoare în scopul reduce
rii consumului de gaze, utilizarea gazului 
inert la cuptoarele electrice, la secția băre 
trase etc.



învață azi 
cum să obții 

recolte sporite 
miine!cum, una din principalele preocupări ale celor ce lucrează pe ogoare — mecanizatori din S.M.T., muncitori din G.A.S., colectiviști — este aceea de a se pregăti cit mai bine, de a-și însuși metodele avansate de cultivare a pământului, de creștere a animalelor.Pentru a vedea modul în care organizațiileU.T.M. din unitățile agricole socialiste ajută la buna desfășurare a învățământului agrozootehnic, am întreprins, de curînd, un raid in raionul Șomcuta Mare din regiunea Maramureș.

Flecare lecție - o lecție model !
La gospodăria colectivă din Mireșul Mare toți lectorii de la cele cinci cercuri, care cuprind peste 200 de colectiviști — în marea lor majoritate tineri — sânt și buni specialiști și buni pedagogi. Fiecare lecție și demonstrație practică e pre

gătită din vreme, zilele și orele de cursuri sint respectate după grafic. Planșele și mulajele, mostrele și diafilmele, schițele și filmele cu caracter agricol constituie pentru ei un bogat material ilustrativ. Această modalitate largă de prezentare a lecțiilor îi determină pe cursanți să fie prezenți cu toții la cursuri, să studieze cu atenție. Expunerile sînt strâns legate de cerințele producției din gospodăria colectivă.Iată un. exemplu. Gospodăria colectivă are o experiență valoroasă la unele culturi. Anul trecut, de pildă, a obținut o producție de 4 500 kg porumb boabe în medie la hectar. în condiții de neirigare. Colectiviștii din brigada condusă de Vasile Pop au realizat peste 5 000 kg porumb în medie îa hectar. La ilustrarea celor patru lecții despre această cultură lectorul a folosit experiența acestei brigăzi. La una din lecții au fost puși să vorbească Vasile Pop și cîțiva șefi de echipă. Cursanții din anul doi au urmărit cu mult interes explicațiile lor. Pe bază de fapte, ei au demonstrat influența prașile- lor făcute la timp și a densității plantelor, asupra producției. Brigada a executat toate cele patru prășite în epoca optimă — atîtea s-au aplicat în toate brigăzile — fără nici o zi întârziere. Apoi densitatea plantelor a fost de 42 000 dc fire la hectar. Lucrurile acestea nu le cunoșteau cursanții din brigada lui Valentin Rasmoș. Cîțiva tineri din brigadă s-au ridicat și au arătat că la ei s-au întârziat prașilele a treia și a patra cu cîteva zile și că au avut o densitate de numai 35 000 de plante la hectar, din care cauză au obținut cu a- proape 2 000 kg de boabe mai puțin. Din aceste discuții a reieșit clar de unde rezultă diferențele de producție. în asemenea condiții lectorul n-a avut altceva de făcut decît să întărească anumite idei, să argumenteze științific ce influență are fiecare lucrare asupra producției.Toți acești factori pe care i-am amintit mei sus, au avut darul să facă lecțiile atractive, să stimuleze interesul cursanților a căror prezență este, de fiecare dată, de aproape sută la sută.Asemenea exemple am întîlnit și la Ardusat, Lăpușel, Satulung și în alte părți. Dar expunerile nu au peste tot un astfel de caracter. Mai sînt unii lectori care manifestă insuficient interes față.de îndatoririle lor. Să luăm un exemplu din G.A.C. Lucăcești, gospodărie vecină cu Mireșul Marc. Aici, la cercul de cultura plantelor de câmp din anul doi, lector este inginerul agronom Flaviu Zetea. Tabloul desfășurării unei lecții este următorul: lectorul citește, pur și simplu, anumite paragrafe din manual. Exemplificările sînt foarte puține și generale, ilustrația săracă, sporadică. Lipsite de seva proaspătă a realităților din gospodărie, de exemplele

practice din munca colectiviștilor, lecțiile au un caracter abstract, neinteresant. Apoi lipsesc demonstrațiile practice. în astfel de condiții și prezența colectiviștilor la lecții este slabă. Asemenea situații se mai găsesc și in gospodăriile colective Cărbunar. Rus, Dumbrăvița și altele.Rezultă de aici o concluzie deosebit de importantă. Am văzut că există o experiență bună, că metodele pe care le folosesc unii lectori și-au dovedit din plin eficacitatea. Organizațiilor U.T.M. le revine sarcina sa insiste, pe lingă consiliile de conducere ale G.A.C., pe lîngă lectori/ ca asemenea metode să fie folosite în fiecare gospodărie colectivă, la fiecare cerc.

nerii colectiviști nu vor putea promova. Ei trebuie să fie ajutați. Să se organizeze cu ei discuții, să fie popularizați fruntașii. Dar, în primul rînd, membrii comitetului U.T.M. din G.A.C. trebuie să dea exemplu de disciplină, să nu lipsească de la cursuri, așa cum se întâmplă deseori.
titițl tărțilc dc agricultura!

în timpulCunanlii de Ia cercul zootehnic din G.A.C. Măceșul de Sus. regiunea Oltenia. î„ u„.Pu, 
unei pauze. Ei cercetează materialul didactic ilustrativ folosit de lector in timpul expunerii.

Foto : A. ION

informează:

Frcatnța - sută la sută !
Oricât de interesantă și atractivă ar fi o expunere, oricît de ingenios ar fi prezentată, conținutul ei riu poate fi însușit decît în condițiile unei frecvențe bune. Majoritatea tinerilor colectiviști din raionul Șomcuta Mare înscriși la învățământul agrozootehnic vin cu regularitate la lecții și demonstrații practice, respectă zilele și orele din program. în aceasta se reflectă rodul muncii politice desfășurate de organizațiile de bază U.T.M., sub conducerea organizațiilor de partid. La Chechiș, Remetea Chioarului, Ardusat, Mireșul Mare și în alte părți, lectorii apreciază ca deosebit de prețioasă activitatea organizațiilor U.T.M. în ceea ce privește mobilizarea tinerilor la cursuri. La G.A.C. Ardusat, sînt înscriși în diferite cercuri 120 de tineri. Frecvența la cursuri a acestora este, de fiecare dată, de aproape sută la sută. Comitetul U.T.M. pe G.A.C. se îngrijește îndeaproape de stimularea tinerilor care obțin rezultate bune la învățătură. Portretele fruntașilor sînt expuse la panoul de onoare ; aceștia- sînt solicitați să scrie articole la gazeta de perete pe teme ca : „Așa îmi pregătesc eu lecțiile", „Studiul individual — metodă de aprofundare a celoi' predate la cursuri" și altele. într-un mod interesant sînt anunțate și lecțiile următoare. Pe un panou instalat la sediul G.A.C. se scrie : titlul lecției de la fiecare cerc, punctele principale ale temei, sălile de curs, orele,undo au loc demonstrațiile practice și altele. în ace^t fel tinerii cursanți au deja perspectiva lecției viitoare, sînt mai bine inițiați în- unele probleme „la zi".Daj nici în această privință lucrurile nu stau peste tot la fel de bine. Să ne oprim la cercul zootehnic de la G.A.C. Șomcuta Mare, unde lector este medicul veterinar Qeorgel' Dumitru. Lecțiile predate de el sînt interesante, atractive, se desfășoară după grafic. La cerc sînt înscriși 24 de colectiviști. Caietul de prezență arată însă că, de regulă, absentează 2—3 tineri. Și la celelalte cercuri din G.A.C. în dreptul numelor, unor tineri este trecută cam des litera „A“ — Absent! Faptul acesta trebuia să atragă atenția organizației de bază U.T.M- de aici, care avea obligația să ia măsurile corespunzătoare. Se apropie timpul când se va încheia acest an al în- vățămîntului agrozootehnic, dar cu o astfel de frecvență ti-

Ajutor important

gospodăriile colective acordarea avansurilor pentru contractările

agricole
male. Utilizarea sumelor se va face de G.A.C. pe măsura nevoilor pentru efectuarea cheltuielilor prevăzute în planurile de producție și financiare. Pentru plata în bani a zilelor •’muncă, gospodăria colectivă va putea folosi pînă la

ii noua hotarlrc
ii Consiliului tk 'Finlșlri

tu privirr Id modul
dc acordare a avansurilor

La bibliotecile 
sătești

în această perioadă, colecti
viștii din raionul Rm. Vilcea 
folosesc o bună parte din 
timpul liber în tovărășia căr
ților. Zilnic, în fișele bibliote
cilor apar noi nume de cititori. 
Pentru a cunoaște îndeaproa
pe ce cărți sint măi plăcute și 
mai folositoare colectiviștilor 
și care din acestea îi ajută în 
rezolvarea problemelor de or
ganizare a muncii și de apli
care a metodelor înaintate, 
bibliotecarii comunali și să
tești participă la adunările 
generale ale colectiviștilor.

Tot în acest scop, la biblio
tecile din comunele Rîureni, 
Bercioiu, Gălicea, Frîncești și 
Stoiceni au fost organizate: 
expoziții tematice, „colțul co
lectivistului", montaje liter ar- 
muzicale (printre care „Cîn- 
tarea Romîniei socialiste^ și 
„Versuri din lirica universa
lă") la care au luăt parte sute 
de cititori.

Folosirea acestor metode s-a 
dovedit rodnică: de la începu
tul anului trecut și pînă în 
prezent, bibliotecile comunale 
din raionul Rm. Vilcea au fost 
frecventate de un număr de 
50 000 de 
prumutat

Gerul nu-i o piedică

GHITA
cititori care au îm-
200 000 de volume.

PROCOPIE SASA
elev

S. M. T.

Stratul de zăpadă e subțire. Cîțiva centimetri. Pământul înghețat nu constituie o piedică pentru noi ca să facem o treabă importantă pentru gospodărie. Este vorba despre desfundatul solului în vederea plantărilor de vie din primăvară, lucrare ce nu suferă în- tîrziere și pentru care timpul cel mai potrivit este acum. Iată de ce îndată după stabilirea de către conducerea gospodăriei a terenului care urmează să fie desfundat, comitetul U.T.M. din gospodărie a mobilizat la lucru un număr

mare de tineri. Zilnic participă la această lucrare 60—65 de colectiviști în marea lor majoritate tineri. Ei sapă la o adîncime de 60—70 cm. în felul acesta pământul se aerisește și se aprovizionează cu apa provenită din topirea zăpezii. Din cele 15 hectare cîte vor fi plantate în terase. în primăvară, pînă acum au fost desfundate 10 hectare. Acțiunea continuă.
VIRGIL ONIȚIU 

secretarul comitetului U.T.M. 
din G.A.C. Laslea, 
raionul Sighișoara

Un nou magazin universal
Apariția, în fiecare an a noi 

și noi construcții a devenit și 
în comuna noastră ceva obiș
nuit. Oamenii și-au construit 
și continuă să-și construiască 
case noi. Ciștigînd bine în gos
podăria colectivă, ei vor să 
trăiască din ce în ce mai 
bine. Noul magazin univer
sal care 
curînd în 
le pune

s-a deschis de 
comuna noastră 

la dispoziție a- 
proapc tot ce au nevoie. El
are șase raioane și este dotat

cu utilaj și mobilier dintre 
cele mai moderne. La con
struirea lui, o contribuție im-

fruntașe
reparația mașinilor

La S.M.T. Fetești se lucrează 
cu spor pentru terminarea la 
timp a reparațiilor. Mecaniza
torii de aici — în majoritatea 
lor tineri — și-au organizat în 
așa fel munca incit timpii 
mor ți au fost reduși la zero. 
Banda rulantă, podul rulant, 
instalate în acest scop, îi ajută 
să scurteze perioada de lucru 
la fiecare operație. Pînă acum 
cîteva. Zilo s-au făcut reparații 
de bună calitate la 60 de trac
toare, 56 de pluguri, 23 de sape 
rotative și 38 de grape stelate. 
S-au terminat, de asemenea, 
reparațiile la toate cele 16 gra
pe cu discuri. Printre eviden
tial se numără mecanicii de 
atelier Ion Iordache, Petre Ste
nica, Nicu Alexandru, Vasile

Savu precum și tinerii din bri
gada lui Victor Popa.

Și la S.M.T. Hagieni repara
țiile tractoarelor și mașinilor 
agricole se desfășoară din plin. 
Datorită bunei organizări a 
muncii s-au teparat pînă acum 
60 de tractoare, toate cele 
de semănători de porumb, 
SPC 2 și 51 de semănători 
păiotise, 69 de pluguri, 27 
sape rotative și altele. Printre 
evidențiați se numără și tinerii 
mecanizatori Ion llie, Ion Pîs- 
laru, Dobre Olteanu și alții. 
Prin ieccndiționarea unor pie
se, s-au făcut pînă acum eco
nomii în valoare de peste 
40.000 de lei.

D. LAURENȚIU 
corespondent voluntar

60
2 

de 
de

portantă, alături de ceilalți 
cetățeni al comunei au adus-o 
și tinerii prin acțiuni de mun
că patriotică.

ION ȘTEFAN 
comuna Titulești, 

raionul Drăgănești-Olt

De la un an la altul statul nostru democrat-popular face investiții tot mai mari pentru dezvoltarea agriculturii. Anul acesta agricultura va primi încă 10 000 tractoare, 3 000 combine, 4 000 semănători și un mare număr de alte mașini agricole. Sume importante sînt investite , pentru construcția unor mari fabrici de îngrășăminte chimice, pentru lucrări de hidroameliorații și altele.Un ajutor important în sporirea producției agricole îl primesc prinbănești, de produse agricole. Ih vederea cointeresării continue a gospodăriilor colective, a membrilor acestor gospodării, precum și a celorlalți producători în sporirea producției agricole și în participarea lor cu cantități tot mai mari de produse vegetale și animale la fondul central al statului, Consiliul de Miniștri al R. P. Române a dat o nouă Hotărâre privind modul de acordare a avansurilor pentru contractările de produse agricole. în Hotărâre se arată că gospodăriile colective care contractează cu organizațiile socialiste livrarea de produse agricole primesc, prin Banca de stat, avansuri pentru contractări, fără dobîndă. Aceste avansuri se acordă astfel: pînă la 35 la sută din valoarea producției contractate pentru cereale și leguminoase boabe ; pînă la 40 la sută din valoarea producției contractate pentru plante tehnice, oleaginoase, cartofi, legume, fructe, struguri și alte produse; pînă la 45 la sută din valoarea producției contractate pentru animale, păsări și produse anl-

hanești neutru contractările
de produse agricole

50 la sută din avansul ce i se cuvine.Acordînd o mare atenție sprijinirii gospodăriilor colective cu realizări mai mici, Hotărârea prevede că, în cazul când o gospodărie nu-și poate acoperi cheltuielile prevăzute

în planul de producție din a- vansurile ce i se cuvin și nici nu are posibilitatea de a contracta noi cantități de produse, unitățile Băncii de Stat vor putea majora limitele de avans pînă la 45 la sută la produsele vegetale și pînă la 50 la sută la animalele, păsările și produsele animale contractate. In primul an de aplicare â acestei hotărîri, Banca de Stat va putea acorda și credite producție pe termen scurt.Avansuri pînă la 35, 40 și 45 la sută din valoarea produselor vegetale și animale contractate primesc și membrii G.A.C., ai întovărășirilor agricole și producătorii individuali. Pentru contractele încheiate cu organizațiile cooperatiste, avansurile se acordă direct de aceste unități.Din avansurile pentru contractări, gospodăriile colective, membrii acestora și ceilalți producători agricoli vor achita, în momentul cumpărării, valoarea materialelor de înmulțire, a îngrășămintelor și altor materiale.
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Ca de obicei, în fiecare seară, la căminul cultural din Re- metea Chioarului sînt prezenți mulți băieți și fete. Unii fac repetiții pentru pregătirea programelor artistice, alții joacă șah. Mulți sînt însă la bibliotecă, in mijlocul cărților. După spusele bibliotecarei Ana Tlvadar. numărul cititorilor tineri a crescut simțitor : cu 200 mai multi decît în iarna trecută, în mod normal lectorii recomandă cursanților să citească diferite cărți și broșuri pentru completarea cunoștințelor- Organizația U.T.M. a considerat că e datoria ei să-i informeze pe tineri cu tot ceea ce e nou în bibliotecă. Cu Concursul bibliotecarei și al celor mai pasionați cititori, membrii comitetului U.T.M. pe G.A.C. (seci-etar Maria Radu) au Zăcut un panou-afiș. Aici sint expuse săptăminal titlurile și co- perțile celor mai noi cărți. Un colectiv format din cîțiva tineri și cadre didactice fac scurte prezentări la unele broșuri si cărți și le afișează in centrul panoului. Pe parcurs s-a născut și o altă inițiativă. în cadrul bibliotecii și la colțul roșu al gospodăriei s-au organizat vitrine cu cărțile recomandate de lectori ca bibliografie și altele legate direct de studiul unor lecții. Apoi, se organizează periodic lecturi in colectiv, concursuri „Cine știe, răspunde" și altele, tn cadrul acestora au fost antrenați nu numai cursanții, ci și tinerii care participă Ia ciclul de conferințe. Toate aceste forme ale muncii cu cartea îmbogățesc continuu bagajul de cunoștințe al cursanților. Lectorii au remarcat că tinerii dau răspunsuri competente, că ei împletesc logic cunoștințele predate cu cele ce le desprind din cărțile citite.Cu totu] altfel stau lucrurile în comuna Cărbunar. Aici funcționează un cerc de cultura plantelor de cimp anul doi și unul de pomicultură anul I. Din cei peste 100 de cursanți, 60 sînt tineri. Și aici biblioteca e bine înzestrată. Dar pasiunea tinerilor pentru completarea cunoștințelor cu ajutorul cărților nu este stimulată de organizația U.T.M. în gospodărie pomicultura e o ramură bine dezvoltată. La plantațiile livezilor în sistem agro-pomicol au participat cu însuflețire și cei 30 de tineri de la cercul de pomicultură condus de inginerul Eugen Maier. Tehnica plantării, întreținerea livezilor tinere, avantajele sistemului agropomieol sint lueruri pe care tinerii trebuie să le stăpînească bine. Cărțile de specialitate dau răspuns la toate acestea. Dar ele stau în rafturile bibliotecii. Comitetul U.T.M. pe comună, organizația U.T.M. din G.A.C. nu întreprind nimic în scopul popularizării lor. Experiența bună de la Remetea Chioarului, Ardusat și din alte părți este bine să fie preluată și de organizația U.T.M. din G.A.C. Cărbunar. Aceeași recomandare și pentru organizațiile U.T.M. din G.A.C. Dumbrăvița, Pomi, Rus — unde se simte, necesitatea îmbunătățirii muncii cu cartea de specialitate.
„Să apiitam iii practica*

Inginerul Samoilă Gabor de la G.A.C. Mireșul Mare ne-a povestit un fapt. Ținuse o lecție despre rolul ingrășămlnteloi în sporirea producției de cereale. Din sala de curs, a plecat cu „elevii" săi pe cîmp. Au cercetat cîteva tarlale semănate. Chiar în perioada asta, cînd griul e de cîțiva centimetri, sub zăpadă, s-au constatat diferențe. Pe tarlalele îngrășate griul e mai viguros, mal bine înfrățit decît pe terenul nefertilizat. In mod firesc s-a desprins concluzia că trebuie să se aplice îngrășăminte azotoase. La propunerea tînărului șef de echipă Ion Buia — pe care lectorul l-a prezentat „cel mai sîrguincios elev" — demonstrația practică nu s-a oprit aici. „Tovarășe inginer — a zis Buia — noi știm că azotoasele pot fi aplicate șl acum, pe zăpadă. Va să zică, e o treabă la ordinea zilei. Ce-ar fi să ne apucăm de ea ?!“. Propunerea a fost apreciată de lector și aprobată de conducerea gospodăriei. A doua zi pe cîmp, Ia împrăștiatul îngrășămintelor, erau prezenți nu numai cursanții, ci și ceilalți membri ai brigăzilor a treia și a patra cărora le aparțineau tarlalele respective.La cercul zootehnic am întîlnit o preocupare asemănătoare. Pînă la lotizare, vacile erau furajate uniform. După ce s-a luat această măsură nouă, în mod firesc s-a ivțt necesitatea unor cunoștințe și deprinderi noi. Furajarea diferențiată în funcție de producție, greutatea corporală și gestație, întocmirea unor rații zilnice și administrarea lor în tainuri la ore fixe, au format obiectul cîtorva demonstrații practice. Mai receptivi, Ion Popa, Vasile Pop, Victoi- Cornea, Maria Pop și alți tineri mulgători au „prins" repede firul noilor procedee și le-au pus în aplicare. Unii însă — cei mai nbi.in meserie — se „descurcau" mai anevoie. Atunci organizația U.T.M. din sectorul zootehnic l-a rugat pe lector șă mai repete demonstrațiile la cîteva grajduri și loturi. Firește, inginerul a răspuns îndată acestei cerințe. Aplicate in producție, noile procedee au și dat rezultate. De la vaci cu 6—8 litri pe zi se obțin acum 8—10 litri. Asta înseamnă cam 200—250 de litri în plus de la întreaga fermă, ceea ce nu e de loc puțin în condițiile perioadei dc stabulație. La Lapu- șel și Ardusat, la Becea, Buteasa și în alte părți organizațiile U.T.M. manifestă același interes față de aplicarea în producție a celor ce învață tinerii la cursuri.
★Există în numeroase gospodării colective din raionul Șomcuta Mare, așa cum am văzut, o experiență bună atît în ce privește metodele de predare pe care le folosesc lectorii, eît și în activitatea desfășurată de organizațiile U.T.M. pentru mobilizarea tinerilor la lecții și demonstrații practice. Concluzia care se impune în urma celor relatate aici este aceea de a se acorda mult mai multă atenție generalizării acestei experiențe, a metodelor care și-au dovedit eficacitatea. Este o sarcină importantă de realizarea căreia trebuie să se ocupe cu mai multă grijă în această perioadă comitetul raional U.T.M.

N. BARBU 
V. MOINEAGU
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Cu ei se mândrește colectiva
TOADER GHERASIM ti-Este unul din cei patru 

neri colectiviști din comuna 
Grănicești, raionul Rădăuți, 
pe care vi-i prezentăm. Se 
numără printre cei mai pri- 
cepuți îngrijitori de animale I din gospodărie. Deși lucrează 

; în acest sector de puțină vre
me, urmînd îndrumările in
ginerului și sfatul îngrijitorilor 
cu mai multă experiență a 
reușit să obțină producții spo
rite de lapte de la cele 10 vaci 
pe care le are în primire.

Toți colectiviștii îl laudă 
și-l apreciază pentru hărnicia 
lui. Pe fișele contabile de anul 
trecut, în dreptul numelui a- 
cestui tinăr sînt înregistrate 
340 de zile-muncă. Cînd a fost 
nevoie, el a participat, alături 
de alți tineri, și la însămîn- 
țări, și la întreținerea culturi- 
lor, și la procurarea materiale
lor pentru construcții. Adese- ! ori poate fi văzut ajutîndu-l J pe tînărul îngrijitor de anima-

le Dumitru Sauciuc și pe alți 
tineri cu mai puțină expCrien-
ță, care au venit de curînd 
lucreze în acest sector.

SILVIA MOROȘAN

Atunci cînd se va alcătui o 
monografie a gospodăriei co
lective din Grănicești, fără 
doar și poate se va pomeni 
acolo și numele Silviei Moro- 
șan. Ea este prima crescătoare 
de păsări a gospodăriei, care 
a contribuit mult la dezvolta
rea sectorului avicol.

Era în primăvara anului 
1962, prin luna aprilie. în 
Grănicești era încă zăpadă 
mare, frig. în aceste con
diții au sosit la gospodărie 
250 de pui de o zi. Puiernița 
nu era încă construită, dar 
Silvia a amenajat o cameră . 
a încălzit-o și a început să 
îngrijească cu toată atenția 
„ghemulețele aurii“. Mai tîrziu, 
cînd s-a terminat puiernița, 
au sosit alți 250 de pui pe care

tot ea i-a luat în primire. A- 
ceasta a fost prima matcă a 
fermei de păsări a gospodăriei 
colective. Era un început mo
dest. Silvia a ajuns acum cres
cătoare fruntașă, angajîndu-se 
să îngrijească anul acesta un 
număr mult mai mare de pui.

plărie și la alte construcții 
gospodărești.

GHEORGHE ȚIBU

VASILE MOROȘAN

Este unul din dulgherii 
mai destoinici din brigada 
construcții a gospodăriei, 
fapt, nu este numai dulgher; 
se pricepe tot așa de bine și 
la zidărie. Cînd are mai puțin 
de lucru la dulgherie, alături 
de ceilalți colectiviști mun
cește cu sîrguință la înălțarea 
zidurilor diferitelor obiective 
în construcție. El a adus o 
importantă contribuție la con
struirea celor două grajduri 
pentru 200 de animale, a ma
ternității cu o capacitate pen
tru 86 de scroafe, a magaziei, 
precum și la ridicarea atelie
relor de fierărie, rotărie, tîm-

cei 
de 
De

Lucrează în sectorul zooteh
nic de la înființarea gospodă
riei, adică din martie 1962. 
Și-a ales această meserie pen
tru că i-a plăcut mult. A luat 
în primire 10 vaci pe care le 
îngrijește cu .atenție și acum. 
Preocuparea aceasta, ca și 
dragostea pentru meseria alea
să, se reflectă în modul cum 
își întreține și hrănește ani
malele, în realizările bune. 
De la cele 10 vaci a obținut în 
doi ani 20 de viței sănătoși, 
viguroși și, spre bucuria lui, 
19 dintre aceștia au fost opriți 
pentru prăsită.

în timpul liber, alături 
alți tineri colectiviști, 
participat la acțiunile 
de organizația U.T.M. 
însilozarea furajelor.
Desene de COSTACHE NENEA

tehnician

de 
Țibu a 
inițiate 
pentru

Sparg gheața 
de pe semănaturi

Mai intîi a căzut un strat subțire de zăpadă, apoi a plouat o zi întreagă. Noaptea, temperatura a coborît la 10 grade sub zero. Peste cultura de grîu a gospodăriei colective din Giulvăz, raionul Timișoara, s-a format o crustă groasă de gheață. Nicolae Mezin, președintele gospodăriei, inginerul agronom și brigadierii de cîmp au făcut sondaje repetate și au constatat că plantele au înfrățit bine, uniform dar erau în pericol de asfixiere. Trebuiau luate măsuri urgente. Cîțiva tineri conductori de atelaje, îndrumați de inginerul agronom au încercat să spargă crusta cu grapele. încercările n-au dat rezultate. Noaptea și a doua zi a mai căzut o lapoviță urmată

de îngheț. Consiliul de conducere al gospodăriei s-s sfătuit cu specialiști de la G.A.S. Pe- ciul Nou. Aici crusta se spărgea cu sapa rotativă și grapele stelate. Gheața groasă de 2 centimetri putea fi spartă și printr-o metodă mai simplă : trecerea tractoarelor de-a lungul și de-a latul tarlalelor însămînțate. Treaba a- ceasta au făcut-o mecanizatorii de la S.M.T. Peciui Nou. tnfruntînd gerul din zori pînă seara tîrziu. tinerii mecanizatori Ion Moș, Mihai Pravda, Ion Jebelan și Gheorghe Crî- stețiu au străbătut metru cu metru cele 400 de hectare cu grîu. In cîteva zile lucrarea < fost gata și pericolul de asfixiere a plantelor a fost înlăti» rat.
I. BRINDESCU
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Prezențe 
romînești

BERLIN — Cu prilejul în
cheierii vizitei scriitorului Ho- 
ria Lovinescu la Berlin, care a 
participat la premiera specta
colului cu piesa „Febre", Kurt 
Bork, adjunct al ministrului 
culturii al R. D. Germane, a 
oferit luni o recepție în cin
stea dramaturgului romîn. La 
recepție au participat oameni 
de cultură și artă precum și 
Ștefan Cleja, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al'R. P. Romîne la Berlin.CAIRO 21 — Trimisul special Agerpres, C. Alexan- drdaie, transmite : După spectacolele date la Assuan și A- siut, grupul folcloric din R. P. Romană, invitat să participe la primul Festival Internațional de folclor din R.A.U., își continuă turneul.La Mansura, oraș situat în nordul Egiptului, ansamblul folcloric romînesc a fost a- plaudat la scenă deschisă. Aiua Akil Mazhar, secretar general al provinciei Mansura, a declarat că spectacolul a fost deosebit de interesant. El a apreciat cîntecele melodioase și felul cum au fost interpretate. Eduard Gemaid, poet și critic de artă egiptean, a felicitat ansamblul romînesc pentru frumoasele sale realizări.

SOFIA. — In seara zilei de 
21 ianuarie, Mircea Basarab, 
dirijor al orchestrei Filarmo
nicii de Stat „George Enescu" 
din București, a dirijat concer
tul orchestrei Filarmonicii de 
Stat din Sofia. Au fost inter
pretate compoziții de Paul Con- 
stantinescu, Chausson, Vladi- 
gherov, Honegger.

Publicul a răsplătit cu aplau
ze furtunoase măiestria dirijo
rului romîn.

GENEVA: Comitetul celor 18 state 

pentru dezarmare și-a reluat

lucrărileGENEVA 21 Trimisul special Agerpres, C. Benga, transmite: După o întrerupere de aproape cinci luni, Comitetul celor 18 state pentru dezarmare și-a reluat marți lucrările la Palatul Națiunilor din Geneva.Cîteva sute de ziariști, fotoreporteri, reporteri cinematografici așteptau cu nerăbdare sosirea delegațiilor. Rînd pe rînd își fac apariția reprezentanții țărilor membre ale Comitetului, printre care și delegația R. P. Romîne. Ca și pînă acum, însă, numărul delegațiilor participante la lucrările comitetului se menține la 17, întrucît Franța continuă să nu-și ocupe locul la masa tratativelor.Ședința plenară de marți a comitetului, cea de-a 157-a, a fost prezidată de generalul Burns, reprezentantul Canadei. Dragoslav Protici, adjunct al secretarului general al O.N.U., reprezentantul permanent al lui U Thant la lucrările comitetului, a transmis delegaților urările de succes ale acestuia.Vorbind în numele secretarului general al O.N.U., Protici, a arătat că pașii între- prinși anul trecut în problema dezarmării îndreptățesc speranța că Comitetul celor 18 va obține noi progrese în direcția soluționării celei mai importante probleme a timpului nostru — realizarea dezarmării, a păcii și securității internaționale juste și trainice.Apoi a luat cuvîntul William Foster, reprezentantul Statelor

lui adresat de președintele Johnson Comitetului celor 18. In mesaj sînt formulate un șir de propuneri care, după părerea președintelui Johnson, ar putea contribui la întărirea păcii și securității.Luînd cuvîntul, reprezentantul Uniunii Sovietice, S. K. Țarapkin a subliniat că Comitetul celor 18 își reia activitatea în atmosfera unei anumite atenuări a încordării internaționale. Principala problemă în activitatea Comitetului celor 18, a spus el, rămîne, ca și înainte, punerea de acord a proiectului de tratat cu privire la dezarmarea generală și totală.în cadrul ședinței au mai luat cuvîntul reprezentanții Angliei, Italiei, Braziliei.
WASHINGTON 21 (Ager

pres). — După cum transmite 
agenția U.P.I., senatorul Har
rison A. Williams Jr. a decla
rat marți, cu prilejul reluării 
lucrărilor Comitetului celor 18 
pentru dezarmare de la Gene
va că va introduce o rezoluție 
în Senatul S.U.A., recoman- 
dînd încheierea unui tratat 
privitor la interzicerea totală 
a experiențelor nucleare, pe 
baza unei inspecții adecvate.

Peisaj de iarnă moscovit.
Foto : A.P.N. — Moscova

Răspunsul adresat 
de U. Kekkonen 

lui N. S. HrușciovHELSINKI 21 (Agerpres). — In mesajul de răspuns la mesajul adresat de N. S. Hrușciov șefilor de state și guverne, președintele Finlandei, U. Kekkonen, arată că împărtășește întrutotul părerea că ar fi util ca, „desfășurînd neobosit lupta în favoarea dezarmării generale și totale, să ne înmulțim totodată eforturile pentru înlăturarea cauzelor u- nor fricțiuni acute și ale încordării în relațiile dintre state".Kekkonen subliniază că frontiera dintre Finlanda și U- niunea Sovietică s-a transformat într-o frontieră a păcii. „In urma unor eforturi extrem de utile ale celor două părți — în ciuda orînduirilor sociale diferite — între țările noastre s-au creat relații de bună vecinătate, bazate pe încredere și respect reciproc. Din experiența celor două țări rezultă că atunci cînd e- xistă încredere reciprocă, chiar și problemele dificile pot fi rezolvate în cadrul u- nor conferințe, respectîndu-se interesele celor două țări. Sînt convins că așa va fi și în viitor se arată în mesaj.In încheiere Kekkonen arată că „Finlanda este gata să sprijine măsurile internaționale pe deplin acceptabile și care sînt de natură să contribuie la realizarea țelurilor atît de importante pentru întărirea păcii, țeluri menționate în mesajul dv.“.
—•—

După convorbirile 
din Valea UlcioarelorUnite. El a dat citire mesaju-

Acord comerc'al sovieto-cuban 
pe termen lung

hi Africa
Mesajele președintelui

MOSCOVA 21 (Agerpres). —- După cum transmite agenția TASS la 21 ianuarie Nikita Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și Fidel Castro, prim-ministru al guvernului revoluționar al Republicii Cuba, au semnat în Palatul Mare al Kremlinului un acord comercial sovieto- cuban pe termen lung.Comitetul Central al P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. au oferit apoi o recepție în cinstea lui Fidel Castro. N. S. Hrușciov și Fidel Castro au rostit cuvîntări.Șeful guvernului sovietic a subliniat în cuvîntarea sa că în timpul vizitei lui Fidel Castro au avut loc numeroase convorbiri folositoare, au fost discutate probleme importante ale colaborării politice și economice continue între ambele țări. „Rezultatele convorbirilor noastre au fost expuse în Comunicatul comun sovieto-cuban care va fi dat publicității".Nikita Hrușciov a făcut cunoscut că guvernul sovietic și
. Deminarea unui.., picior

guvernul Cubei au ajuns la o înțelegere cu privire la încheierea unui acord comercial pe termen lung.„Acest acord, a spus el, asigură în mod trainic economia Cubei împotriva urmărilor nefavorabile ale oscilațiilor de conjunctură a prețurilor la zahăr pe piața mondială, împotriva diversiunilor economice din partea monopolurilor S.U.A., lărgește posibilitatea pentru planificarea pe termen lung a dezvoltării economiei naționale a Republicii Cuba, pentru ridicarea continuă a bunăstării materiale a poporului cuban".în cuvîntarea sa, Fidel Castro a subliniat că delegația cu- bană este foarte mulțumită de rezultatele tratativelor și vizitei sale în Uniunea Sovietică. El a arătat că în urma acestei noi vizite în Uniunea Sovietică „prietenia dintre ambele noastre popoare va fi mai trainică, se va consolida și mai mult“.In seara zilei de 21 ianuarie, Fidel Castro, Nikita Hrușciov și Nikolai Podgornîi au plecat la Kiev.

NEW YORK. — După cum s-a mai anunțat, lă sfîrșitul acestei luni secretarul general al O.N.U., U Thant, va începe un turneu în mai multe țări din Africa, prima sa vizită pe acest continent.Itinerariul său nu a fost încă completat dar, după cum se relatează din surse ale O.N.U., el va vizita Marocul, Algeria, Tunisia și Libia în Africa de nord, apoi va pleca în Ghana, Guineea, Nigeria și poate Sierra Leone și mai tîr- ziu în Etiopia, unde se află sediul Comisiei Economice O.N.U. pentru Africa.In cursul vizitei sale, U Thant va primi un raport din partea subsecretarului O.N.U. pentru chestiunile de tutelă, Godfrey Amachree, asupra situației din Africa de sud. Amachree face în prezent o vizită în Rhodesia de sud, Africa de sud și teritoriile Bechuanaland, Basutoland și Swaziland.

JohnsonWASHINGTON 21 (Agerpres). — Președintele Lyndon Johnson a adresat la 20 ianuarie Congresului S.U.A. mesajul asupra situației economice, și la 21 ianuarie — mesajul cu privire la buget.In mesajul economic se a- rată că în ultimii trei ani producția industrială a înregistrat creșteri. In același timp, au sporit profiturile corporațiilor. Comparația se face cu indicii economici de la începutul anului 1961 (cînd economia americană trecea prin cea de-a treia depresiune economică din anii de după război).Mesajul exprimă neliniștea în legătură cu faptul că și în prezent posibilitățile economiei americane nu sînt folosite în întregime. El a menționat existența unui procent ridicat al șomajului, menținerea deficitului balanței de plăți și a scurgerii aurului.Arătînd că guvernul a dus o politică fiscală îndreptată spre „promovarea refacerii, accelerarea expansiunii și încurajarea încrederii oamenilor de a- faceri și consumatorilor", pre-

ședințele S.U.A. a subliniat că „punctul atins nu este însă satisfăcător".Președintele leagă perspectivele economice ale S.U.A. de adoptarea proiectului de lege cu privire la reducerea impozitelor, aceasta urmînd, după părerea guvernului S.U.A., să ducă la sporirea cererii solvabile a populației, la creșterea investițiilor de capital și, ca rezultat al acestora, la ridicarea gradului de folosire a forței de muncă.Mesajul subliniază necesitatea de a se duce „un război necondiționat împotriva sărăciei în America". „Sărăcia, merge mînă în mînă cu ignoranța și analfabetismul, oamenii săraci și copiii lor au sănătatea șubrezită, au
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Icu h unei grafi
■ serva ciar un corp srrain ( formă neobișnuită. Medicii, truniți în consiliu, au sta’
Ică în picii se află și Căpitanul
I sosit în graoa peniru a 11 consultat a confirmat că într-ade- văr în picior se află focosul
Iunei grenade. Operația era periculoasă și pentru copil și pentru chirurg.
ILa cererea ofițerului, chirurgul Bobîlev a lucrat cu instrumentele numai la începu- Itul operației: atingerea metalului de focos ar fi putut avea un sfîrșit fatal. Medicul a des- Ichis cu precauție mușchiul, iar cînd a apărut focosul a început să-1 scoată cu grijă.
I

hirurgul sovietic L. Bo- bîlev a extras din piciorul unui copil un fo- neexplodat de grenadă. Edik Pavliucenko, în vîrstă de13 ani, din orașul Balaklanî (Crimeea), a fost adus la spital cu hemoragie mare din cauza l răni la picior. Pe radiografia făcută imediat se observa clar un corp străin de o ........................... i, în- _____ , stabilit că în picior, în afară de schije, .iun focos de grenadă. Căpitanul de geniu Samohin, sosit în grabă pentru a fi con-

avînd o valoare de peste 
100 ooo ooo dolari.

Procurorul general Morgenthau, 
a declarat la proces că printre 
acuzați $e află căpetenii ale fai
mosului sindicat al crimei „Cosa 
nostra", care se află în spatele 
multora din operațiunile ilicite de 
mare amploare descoperite în 
S.U.A.

Tribunalul a condamnat pe cei 
ii acuzați la pedepse cu închisoa
rea de la 15 la 20 de ani.

încă 500 de kilometri 
prin Antarctida

„Niciodată în practica mea nu am avut de a face cu o a- semenea curățire de mine", a

După cum a comunicat, la 20 ianuarie, la Institutul Arctjcii și Antarcticii, Andrei Kapița, șeful convoiului de sănii și tractoare, fost străbătuți primii 500 kilometri spre regiunile cercetate ale Antarcticii.Convoiul de cercetători vietici care au plecat la 4 nuarie din stația Vostok, traseul Vostok-Polul inacce- sibilității relative — stația Molodejnaia, are ca scop sondarea seismică a calotei de gheață a Antarctidei: observații glaciologice, magnetice și meteorologice, măsură

OTTAWA’. — Agenția Reuter 
anunță că primul ministru al Ca
nadei, Lester Pearson, a procedat 
la o remaniere ministerială. Șase 
miniștri au fost mutați la alte de
partamente, și trei posturi minis
teriale, rămase vacante prin demi
sia titularilor lor, au fost comple
tate. Noii numiți sînt: Maurice 
Sauve, la Departamentul dezvoltă
rii rurale și silviculturii, Yvon Du
puis și John Connolly, miniștri fără 
portofoliu. Ministrul transporturi
lor, George Mcilraith, a fost mutat 
la un nou departament — Consi
liul tezaurului, avînd drept scop 
exercitarea unui control permaneirt 
asupra cheltuielilor guvernului. 
Crearea noului departament va 
trebui să fie aprobată de parla
ment, a cărui sesiune se deschide 
Ia 18 februarie.

CIUDAD DE MEXICO — La 
20 ianuarie, Manuel Tello, mi
nistrul de afaceri externe al 
Mexicului, a declarat ziariști
lor că „nu există nici cea mai 
mică șansă ca Mexicul să în
treprindă în viitorul apropiat 
construirea unui canal inter- 
oceanic de-a curmezișul istmu

lui Tehuantepec. Necesitățile 
țării sînt prea importante pen
tru ca Mexicul să poată găsi 
într-un timp scurt resursele 
necesare pentru o lucrare de 
asemenea importanță".

Subliniind că Mexicul nu ar 
trebui să accepte o finanțare 
din exterior pentru o aseme
nea construcție, Tello a spus 
că „dacă canalul va fi con
struit Mexicul va cere păstra
rea suveranității depline asu
pra acestuia".

'AMMAN. — Luni, pentru prima 
oară după o perioadă de opt ani, 
ziarele și revistele egiptene au fost 
vîndute in Iordania. Difuzarea pu
blicațiilor egiptene în Iordania a 
fost autorizată după reluarea re
lațiilor diplomatice cu R.A.U., pro
blemă rezolvată, după cum se știe, 
în cadrul întîlnirilor dintre preșe
dintele Gamal Abdel Nasser și re
gele Hussein al Iordaniei, prilejui
te de Conferința arabă la nivel 
înalt de la Cairo.

WASHINGTON — La 20 ia
nuarie, cunoscutul om politic 
american Harold Stassen și-a 
anunțat intenția de a solicita 
Congresului partidului repu
blican desemnarea sa drept 
candidat al acestui partid în 
alegerile prezidențiale care 
vor avea loc anul acesta în 
S.U.A. După guvernatorul 
Rockefeller și senatorul Gold
water, Stassen este a treia 
personalitate care și-a mani
festat dorința de a candida în 
alegerile prezidențiale din 
partea partidului republican.

Harold Stassen și-a început 
cariera politică în 1948. El a 
fost, succesiv, guvernator al 
statului Minnesota și director 
al Agenției pentru dezarmare 
și control asupra armamente
lor a S.U.A. El a declarat că 
programul său se va inspira 
din politica promovată de fos
tul președinte Eisenhower și 
de cea promovată „în cele mai 
bune perioade ale sale" de ad
ministrația Kennedy.

ATENA.— Ziarul „Athens News" 
scrie că în anul 1963 numărul ac
cidentelor de circulație s-a ridicat 
în Grecia la cifra record de 90 510. 
dintre care peste 60 la sută au 
fost înregistrate la Atena. Ziarul 
arată că numărul victimelor se ri
dică la 10 808 morțl și răniți.

BUENOS AIRES. — Autoritățile 
municipale din Mar del Plata au 
renunțat să mai organizeze festi
valul cinematografic, din motive 
financiare. Argentina va organiza 
festivalul la Buenos Aires. El va fi 
inaugurat la 1 aprilie, la două din 
cele mai mari cinematografe din 
oraș, iar gala de închidere va avea 
loc, probabil, la teatrul Colon. 
Pînă în prezent, nouă țări și-au a- 
nuntat participarea la Festivalul 
de la Buenos Aires : Statele Unite, 
Uniunea Sovietică, Franța, Marea 
Britanie, Cehoslovacia, Suedia, 
Polonia, Japonia și Ungaria.

Situația 
din Panama
CIUDAD DE PANAMA 21 

(Agerpres). — Roberto Chiari, 
președintele statului Panama, 
a ținut la 20 ianuarie o cuvîn- 
tare radio-televizată, în care a 
declarat că actuala criză în re
lațiile dintre S.U.A. și Panama 
își are originea în ceea ce el a 1 numit „rușinosul" tratat din i 1903 cu privire la zona cana- i lului.

Președintele a adăugat că I țara sa este gata să aducă con
flictul în discuția organului 
consultativ al Organizației sta
telor americane (O.S.A.) sau 
în fața unei sesiuni extraor
dinare a O.N.U.

El a amintit că în 1961 a 
arătat guvernului american 
necesitatea revizuirii tratatu
lui. „De atunci, a spus el, si
tuația s-a înrăutățit încetul cu 
încetul".

Președintele panamez a de
clarat că răspunderea pentru 
incidentele survenite revine 
americanilor care locuiesc în 
zona canalului.

WASHINGTON 21 (Ager
pres). — După cum relatează 
agenția Associated Press, En
rique Tejera Paris, președin
tele Comisiei interamericane a 
păcii de pe lîngă Organizația 
statelor americane, care me
diază în conflictul americano- 
panamez, a declarat că la ce
rerea președintelui Johnson va 
avea loc o întîlnire între a- 
cesta și membrii comisiei; data 
nu a fost încă fixată. După a- 
ceastă întrevedere, comisia se 
va întîlni cu noul ambasador 
panamez la O.S.A., Miguel 
Moreno.

VIENTIANE. — La 20 ianuarie au luat sfîrșit la Sam Neua, în Valea Ulcioarelor, convorbirile dintre prințul Su- vanna Fuma, primul ministru al guvernului provizoriu de coaliție din Laos, și prințul Sufanuvong, vicepremier, președintele Comitetului Central al partidului Neo Lao Haksat. Prințul Suvanna Fuma a sosit la Sam Neua vineri. Convorbirile au fost consacrate examinării situației din Laos și măsurilor necesare pentru normalizarea ei și aplicarea strictă a acordurilor de la Geneva și a celor încheiate între cele trei părți din Laos.La sfîrșitul convorbirilor, prințul Suvanna Fuma a declarat că „este necesar ca guvernul în întregime să fie transferat în mod provizoriu la Luang Prabang, după neutralizarea acestui oraș, în conformitate cu comunicatul semnat la 20 decembrie anul trecut în Valea Ulcioarelor’"- Primul ministru a adăugat că va discuta această problemă cu Fumi Nossavan, conducătorul celei de-a treia părți din Laos, la întoarcerea sa la Vientiane. El și-a exprimat părerea că ar fi necesară organizarea unei întîlniri a conducătorilor celor trei părți pentru a lua hotărîrile privi- I toare la transferul guvernului și neutralizarea orașului Luang Prabang.La rîndul său, prințul Sufanuvong a relevat unitatea de vederi dintre el și interlocutorul său asupra a numeroase probleme importanțe și, în special asupra neutralizării și demilitarizării orașelor Vientiane și Luang Prabang, potrivit acordului încheiat.

nu calificare profesională**, spune L. Johnson. Numărul americanilor care trăiesc în sărăcie este apreciat la 30—35 milioane.In al doilea mesaj, — cel cu privire la buget — președintele a apreciat viitorul buget ca „auster** și bazat pe economii. El urmărește reducerea deficitului bugetar la jumătate față de anul precedent. Bugetul prevede la capitolul cheltuieli 97 miliarde dolari și la capitolul venituri 93 miliarde dolari.Președintele a declarat că cheltuielile pentru apărare vor rămîne ridicate, ele însu- mînd în noul buget 55,2 miliarde dolari (față de 56 miliarde înscrise în cel precedent). In mesaj se acordă a- tenție programului de ajutor destinat străinătății, cercetărilor și tehnicii spațiale, îmbunătățirii actualei balanțe plăți a S.U.A.

de la Londra
în problema Ciprului

Conferința

de Vizita lui Palmiro Togliatti
în Iugoslaviabătută de către fiecare popor, de către fiecare clasă muncitoare aparte și de către fiecare partid comunist după condițiile vieții sale naționale și sociale".Relevînd că comuniștii italieni trăiesc, muncesc și luptă în condiții care se deosebesc foarte mult de cele din Iugoslavia, Togliatti a spus : „Căile concrete pot fi diferite însă scopurile ne sînt comune, iar aceste scopuri sînt democrația, socialismul, pacea. Nouă ne este necesară pacea pentru ca să putem să apărăm și să dezvoltăm libertățile democratice și să mergem înainte spre socialism".în continuare, Togliatti a declarat: „Noi dorim unitatea mișcării muncitorești și comuniste mondiale. Apărăm a- ceastă unitate și luptăm pentru ea".. El a arătat că P. C. Italian nu refuză să facă schimb de idei și discuții. „Dorim — a spus el — să discutăm, să comparăm situația, diversele experiențe și să apreciem just toate acestea. Dar, în lupta pentru coexistență pașnică și pentru pace, dorim și trebuie să fim uniți.Popoarele marii Uniuni Sovietice și popoarele tuturor celorlalte țări socialiste, popoarele noilor țări libere, muncitorii și oamenii muncii din țările capitaliste, dacă vor reuși să-și unească forțele lor, vor alcătui o asemenea forță care poate hotărî și impune lumii o politică de progres și pace".Referindu-se la actuala vizită în Iugoslavia, Togliatti a spus: „Din vizita noastră a reieșit convingerea că putem și trebuie să fim uniți în muncă și în luptă. Să facem tot ce este posibil pentru unitatea noastră".

BELGRAD 21 (Agerpres). — In cursul vizitei în Iugoslavia a delegației P. C. Italian, Palmiro Togliatti, secretar general al P.C.I., a rostit o cu- vîntare la mitingul de la întreprinderea „Industria mecanică de precizie" din Belgrad.După ce a evocat lupta eroică pe care poporul iugoslav a dus-o timp de secole pentru libertatea sa națională și a subliniat că cei mai buni fii ai .Italiei au fost întotdeauna solidari cu această luptă, Togliatti a spus : „Și atunci cînd între noi — între cele două I partide ale noastre — au existat deosebiri, pentru noi a- ceasta a fost un lucru dureros și greu, noi ne-am angajat foarte repede în găsirea căilor pentru înțelegere și prietenie, am găsit acest drum și cu ho- tărîre, fără echivoc dorim să mergem pe această cale înainte".1 Noi știm și întotdeauna am ' știut că Iugoslavia este o țară I socialistă condusă de către I popor, într-un mod democratic.Relevînd succesele obținute ! de popoarele Iugoslaviei, el a subliniat că aceste succese se bazează pe dezvoltarea puternică a inițiativei maselor, pe larga lor participare la construcția economică a societății socialiste.Noi știm — a declarat Togliatti — și nu putem uita niciodată că Marea Revoluție Socialistă din Octombrie a deschis lumii întregi perspectivele socialismului. A existat ' marele geniu revoluționar al ' lui Lenin, gigantul gîndirii și > acțiunii, care a dat lumii a- ! această mare victorie, însă a- I cum calea concretă a progre- I sului pentru realizarea socia- * lismului trebuie creată și stră

WASHINGTON 21 (Ager
pres). — Henry Gonzalez (de
mocrat din partea statului 
Texas), membru al Camerei 
Reprezentanților a Congresu
lui american, a adresat o scri
soare lui E. Warren, președin
tele Curții Supreme a S.U.A., 
in care cere să se elucideze 
dacă există vreo legătură în
tre organizația armată secretă 
anticomunistă „Minutemen" 
și asasinarea președintelui 
John F. Kennedy.

în scrisoarea adresată lui 
Warren, care este și președin
tele Comisiei numite de Lyn
don Johnson pentru a examina 
împrejurările asasinării pre
ședintelui Kennedy, Gonzalez, 
amintește că el însuși figura 
printre cei 20 de membri ai 
congresului ale căror nume au 
fost publicate de organul de 
presă al organizației „Minute
men" — „On Target" la rubrL 
ca „Veșnica pomenire".

„Citirea acestei publicații, 
subliniază Gonzalez, atestă 
că „Minutemen" aprobă folosi
rea armelor — de la pistol 
pînă la carabină — pentru în
făptuirea scopurilor sale".

LONDRA 21 (Agerpres). — Citind cercuri apropiate conferinței de la Londra în problema Ciprului, agenția France Presse subliniază că, după cinci zile de la deschiderea lucrărilor, nu s-a putut ajunge la nici un acord. Luni seara, la sfîrșitul noilor întrevederi separate pe care Duncan Sandy s, ministrul britanic pentru relațiile cu Commonwealthul și pentru colonii, le-a avut cu reprezentanții ciprioților greci și turci, problemele discutate au rămas în același stadiu. Potrivit agenției Associated Press, Guvernul Ciprului intenționează să ridice problema insulei la O.N.U., imediat ce va constata că actuala conferință de la Londra nu rezolvă cererile sale. Cu toate acestea, guvernul cipriot și-a exprimat speranța căcipriote vor putea ajunge la un acord. ' ‘ “Pressezentanții comunității grecești nu s-ar opune înlocuirii tru- ■ pelor britanice, grecești și turcești staționate în prezent în insulă cu unități ale O.N.U. pentru o perioadă de timp determinată. Dar în același timp, ciprioții turci nu își ascund neîncrederea față de trupele O.N.U. și se pronunță pentru menținerea unui contingent turc în insulă. Deputatul turc Kasim Gulek, președintele grupului parlamentar turc al N.A.T.O., a cerut convocarea Consiliului N.A.T.O. pentru a media, e- ventual, în conflictul din Cipru.
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'Acum cîteva luni John Yol-n 
ton, om pașnic, locuitor dini Hayward (California), s-a plîns® 
poliției că nu poate - dormi dino cauza clinilor vecinului său,| 
Dominic Magri, care latră® 
toată noaptea. R

Neluîndu-se nici o măsură | 
în urma plîngerii depuse, Yol-® 
ton s-a răzbunat înregistrînd ■ 
lătrăturile cîinelui pe care I 
le retransmite cu putere maxi- ® mă în fiecare noapte, pe la I ora 3 de la o fereastră care dăl spre locuința lui Magri. ®

Rezultatul a fost surprinză-S 
tor — clinii tac și își ascultă | 
cu satisfacție lătrăturile înre-9 
gis trate. |

La rîndul său, D. Magri, al 
depus o cerere, la poliție.» Nu9 
ca să ceară ca vecinul său să j 
înceteze difuzarea lătrăturilor, I 
ci pentru a-și valorifica „drep
turile" asupra înregistrărilor^ 
făcute... I

FRANȚA : Expoziția „Salonul navigației de agrement de la I 
Paris", în care figurează tot felul de nave, începînd cu ! 
simple bărci cu pînze pînă la vahluri de lux. în fotografie : 

bărci sportive.
Foto Interpres — PARISHicks a fost dat în jude- catăj dar a f oarece codul penal englez nu stipulează nimic cu privire la delictul de electrificare a <” pozitivelor de șters parbrizul, în ceri privește pe cei doi polițiști electrocutați, ei au scăpat teferi.

Noi modele de

spus căpitanul Samohin, luînd focosul din mîna chirurgului.t s-a aflat că a- _____ , împreună cu prietenii săi, a găsit cîteva grenade germane rămase din timpul războiului. El nu a știut că a- cestea sînt grenade și le-a a- ‘ 1 uneia din ele l-a rănit pe Edik Pa- vliucenco, întroducîndu-i în picior, o dată cu schijele, și focosul neexplodat al unei alte grenade.

(focosul din irDe la băiatcesta, împreu
I......
Icestea sînt grenade și 1 runcat în foc. Explozia z3î« aln 1 —a v»ar»î4- TIO
I
I
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| bandă

Condamnarea unor 
traficant! de narcotice

n tribunal din New "York 
a pronunțat sentința în 
procesul intentat unei ban

de internaționale de traficanți de 
narcotice. In ultimii 12 ani această 

i a introdus în Statele Unite 
o cantitate de 400 kg de heroină 3 pură care, amestecată cu alte sub- 

| stanțe, se ridică la circa 10 000 kg

tori gravimetrice și geodezice. După ce au străbătut 500 de kilometri, participanții la marș vor efectua timp de trei zile cercetări științifice. Mecanicii vor revizui mașinile și aparatajul științific.
Atingerea parbrizului 

e periculoasăRecent, un agent de poliție londonez a descoperit lîngă trotuar autoturismul lui Peter Hicks. Cum mașina se a- fla într-o zonă unde staționarea era interzisă, polițistul a scos carnetul cu foi de contravenție. După ce a completat procesul verbal, el a ridicat dispozitivul de șters parbrizul, pentru a fixa foaia. Dar, în aceeași clipă a căzut în nesimțire pe trotuar. Polițistul a fost ridicat și transportat la spital.

a-După cîteva clipe a sosit colo un al doilea polițist. Vă- zînd mașina, a redactat și el un proces verbal de contravenție și apoi a ridicat dispozitivul de șters ca să pună sub el pectivă. In aceiași prăbușit și el în fiind de asemenea tat la spital.Atunci, un martor perspicace a prevenit pe treilea agent de poliție care sosise la locul ciudatelor accidente, că ar face bine să e- xamineze dispozitivul de șters parbrizul înainte de a-1 a- tinge.In felul acesta s-a descoperit misterul. Proprietarul ma- șinei, sătul de a găsi mereu bilete de contravenție sub dispozitivul de șters parbrizul, a făcut să treacă un puternic curent electric, cu ajutorul unui sistem de baterii.

O revendicare

parbrizul foaia res- clipă s-a nesimțire, transpor-ocular, al
cele două părțiAgenția precizează că France repre-
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