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iMfWIUW ă prezentăm In fa-
mBI w tografiiie de mai
:l cRp stis opt tineri de laîi^Hn Uzinele „Electro-

££ putere" din Craio-
HunTiiil I va. Conștiinciozita-

taiea șl răspunde
rea ce o dovedesc în munca de 
zi cu zi îi situează alături de 
mulfi alții în fruntea luptei pen
tru traducerea în faptă a cuvîn- 
tulul dat.

In prima fotografie se află 
Gheorghe Procop. Deși a venit 
de curînd de pe băncile Școlii

proiesionale, el a devenit unul 
dintre oamenii de nădejde ai 
atelierului de bobinat al L.D.E.

Alături de el îl vedem pe Ion 
Ghidânoe lucrînd la blocul de 
aparate L.D.E. Munca de calitate 
este ceea ce îl caracterizează 
totdeauna pe tînărul lăcătuș.

Nedespărțit de rigla sa de 
calcul, inginerul Liviu Tănăses- 
cu s-a aplecat plin de grijă să 
verifice cîteva planuri. Secția 
pe care el o conduce, mașini 
electrice rotative, se achită tot
deauna cu succes de sarcinile 
încredințate.

In fața aparatelor de încer
cări se află laboranta Paula Li
sei. Prin munca sa conștiincioa
să ea ajută la stabilirea celor 
mai potrivite procese tehnolo
gice pentru impregnare.

Cea de-a cincea iotograiie îl 
reprezintă pe tînărul strungar 
Ion Pirvu. Bun organizator al 
locului de muncă, el reușește 
să-și depășească permanent 
norma de producție.

lat-o apoi pe Cornelia Ungu- 
reanu. Așa cum remarcă tova
rășii ei de muncă, proiectele pe

care ea Ie execută sînt totdea
una de cea mai buna calitate.

Tînărul care lucrează la izo
latorul unui transformator este 
lăcătușul montor Ion Dragomir. 
Despre el, ca și despre mul ți 
alții, se poate spune că munceș
te cu multă pasiune.

Ultima fotografie ni-1 înfăți
șează pe Marin Bălan de la 
turnătoria uzinei. Formele rea
lizate de el zilnic peste normă 
contribuie la depășirea planului 
pe întreaga secție.

Foto: N. STELORIAN

Proletari din toate țările, uniți-vă!

TB

K LA (UVINT LA LAPIA! Organ Central al Uniunii Tineretului

Anul XX, Seria II, nr. 4574 6 PAGINI — 30 BANI

Muncitor

Vineri 31 ianuarie 1964

TINERETUL
IJ/IUI

Icclroputere" Craiova și-a luat însemnate an
gajamente în întrecerea socialistă. Îndeplinirea 
acestora cere din partea iiecărui muncitor, teh
nician și inginer să muncească cu însuflețire 
astfel ca sarcinile de producție să se realizeze 
în mod ritmic și la toate sortimentele, iar pro
dusele să fie de cea mai bună calitate.

Ce a făcut organizația U.TM. pentru a-i a- 
juta pe tineri să-și ia angajamente concrete, 
mobilizatoare în întrecerea socialistă ?

Prima măsură pe care am stabilit-o, și pe 
care am urmărit-o cu toată atenția, a iost de a 
asigura participarea tuturor tinerilor la dezba
terea sarcinilor de plan. Participînd la aceste 
dezbateri tinerii au putut lua cunoștință de 
sarcinile generale ale uzinei, de principalele 
obiective pe care le avem de îndeplinit în a- 
cest an. In felul acesta s-a creat posibilitatea 
ca tinerii să reflecteze mai bine asupra rezer
velor care mai sînt în munca fiecăruia, la fie
care loc de munca.

O dată cunoscute sarcinile generale ale uzi
nei, sarcinile de producție ale secțiilor, am sta
bilit ca în fiecare organizație de bază U.T.M. 
să se organizeze adunări generale U.T.M. Am 
invitat la aceste adunări și cadre tehnice și de 
conducere din secțiile respective. Așa am pro
cedat pînă acum la fabricile de transformatori, 
locomotive Diesel-electrice și în alte sectoare 
de producție. Fiind prezenți la adunările noas
tre generale șefii de secții, tehnicienii, pe baza 
sarcinilor ce revin colectivelor pe care Ie con
duc, au arătat tinerilor care sînt direcțiile spre 
care trebuie să-și îndrepte atenția, care sînt 
posibilitățile și rezervele ce există la fiecare 
loc de muncă pentru ca angajamentele luate 
de colectivul uzinei noastre în întrecerea so
cialistă să fie îndeplinite. Precizările făcute de 
aceștia au dat posibilitatea ca tinerii să înțe
leagă mai bine care sînt obiectivele spre care 
să-și îndrepte, în primul rînd, atenția.

■La fel s-a procedat și în grupele U.T.M., unde

IOAN CĂLIN 
secretarul comitetului U.T.M.

Uzinele „Electioputere* Craiova

(Continuare în pag. a IV-a)

etroliștii din schela 
noastră și-au luat

I înseninate angaja
mente în cinstea

I celei de-a XX-a a- 
niversări a eliberă
rii patriei.

Pentru îndeplinirea angaja
mentelor, cea mai mare a- 
tenție o vom da extinderii 
procedeelor tehnologice a- 
vansate. Pentru a le de
monstra eficacitatea, vei 
face o privire retrospecti
vă asupra activității pe a- 
nul 1963. Bilanțul realiză
rilor a fost bogat. Rafină
riile au primit de la noi o 
cantitate de țiței mai mare 
decit cea prevăzută în plan. 
Țițeiul a fost mai ieftin, a 
avut un conținut redus de 
impurități.

Nu am obținut ușor aces
te rezultate. Capacitatea și 
hărnicia oamenilor și-au 
spus însă cuvîntul. Majori
tatea zăcămintelor din 
schela noastră sînt nisipoa
se. în timpul exploa
tării stratului, fluidul de ți
ței antrenează și particule de 
nisip. Dacă stratul este mal 
puțin consolidat, aceste particule 
pot bloca perforațiile, respectiv 
sonda, ducînd la Întreruperea 
funcționării ei. De aceea, prima 
noastră grijă a fost și este aceea 
de a fixa nisipurile, de a înlătura 
viiturile de nisip spre gaura son
dei. în acest scop anul trecut am 
executat 59 operații. Operația de 
consolidare a straturilor nisipoa
se a iost efectuam după o meto
da originală: injectarea nisipului 
în formația productivă. Este inte
resant să arăt că față de primele 
începuturi de aplicare a acestei 
metode, tind înlăturarea viituri
lor de nisipuri se realiza prin 
injectarea de nisip cu țiței, în 
1963 am efectuat Injecția cu nisip 
și apă sărată, după o rețetă ela
borată de un grup de ingineri. 
Această metodă a dat rezultate 
bune.

în urma executării acestor ope
rații, sondele înnisipate au reve
nit la producția inițială, iar unele 
și-au sporit producția.

Pentru noi, petroliștii, menține
rea presiunii de zâcâmînt consti
tuie o preocupare permanentă. 
De aceasta depinde, în bună mă-

injectare a fluidului în strat Ca 
fluid de injecție am folosit inițial, 
cu bune rezultate, apa dulce. Nu 
ne-am limitat însă la atît. Apa 
dulce era adusă de la aproximativ 
20 km. Cheltuielile de transport 
încărcau prețul de cost al tonei 
de țiței extras și, în plus, impuri-

în tot cursul acestui an vom 
acorda o și mai mare atenție 
extinderii metodelor și procedee
lor noi de lucru.

Pe baza studiului făcut, ne-am 
propus să extindem și mai mult 
operațiile de acidizare și trata
mente cu substanțe tensioactive

Procedeele moderne 
cer calificare 

înaltă!
ficam apele curgătoare din raza 
schelei. Am încercat și am reușit 
«ă injectăm în strat apă sărată, 
pe care o extragem din zlcămînt 
odată cu exploatarea țițeiului, 
rezolvînd prin aceasta o proble
mă de mare importanți

și consolidări cu nisip, redînd 
producției astfel un număr spo
rit de sonde din fondul inactiv.

AL. CIORĂSCU 
director. Schela de extracție 

Țideni 
(Continuare în pag. a IV-a)

Utilaje noi in 

exploatările forestiere
Exploatările forestiere din 

regiunea Bacău au primit, pri
mele utilaje prevăzute în pla
nul de dotare pe acest an. 
Astfel, la în’treprji^exilo fores-» 
tier® Rozrtbv, Tarcau și. Onești 
au sosit primele 20 de 
fierăstraie mecanice din cele 
120 planificate.

Pînă la sfîrșitul anului, ex
ploatările forestiere din aceas
tă regiune vcc mai fi dotate cu 
35 de funiculare, 15 tractoare 
rutiere și alte mijloace meca
nizate. Astfel indicii de meca
nizare vor crește în 1964 cu 2 
la sută față de 1963. Lucrările 
de scos-apropiat, de pildă, vor 
fi mecanizate în proporție de 
54.5 la sută față de 51,2 la sută 
cît au fost anul trecut. Indicii 
de mecanizare la încărcarea 
materialului lemnos vor sporii 
de asemenea ,cu 13,3 la sută.

în scopul ușurării transpor
tului, se prevede ca în acest 
an să fie construite drumuri 
forestiere în lungime de 120 
km, cu 20 de km mai mult 
decît în anul trecut.

(Agerpres)

sură, productivitatea muncii son
dorilor. Pentru menținerea pre
siunii, am aplicat procedeul de

Si acum, în timpul iernii, colectiviștii din comuna Bradu de Sus, regiunea Argeș continuă 
acțiunea de fertilizare a solului. Iată un aspect de la transportul amendamentelor pș cîmp.

Foto t N. STELORIAN

J Concursul „Scînteii tineretiilui“ 
pentru corespondenții voluntari

Ziarul „Scînteia tineretului" organizează 
I pentru toți corespondenții ,săi voluntari — atît 
■ cei cu experiență, cît și tinerii care cu acest 

prilej vor scrie pentru prima dată ziarului — 
concursul

TELEGRAMĂ

Excelenței sale

Domnului GHEORGHE 
GHEORGHW-DEJ

Președintele Consiliului 
de Stat al Republici! 

Populare Romine

București

Poporul Uniunii Birman, mi 
se alătură in a vă mulțumi, 
Excelență, pentru felicitările și 
bunele urări exprimate cu oca
zia celei de-a XVI-a aniversări 
a independenței Uniunii Birma- 
ne. împărtășesc urările Exce
lenței Voastre pentru dezvolta
rea continuă a bunelor relații 
existente între cele două țări 
ale noastre.

NE WIN 
Președintele Consiliului 
Revoluționar al Uniunii 

Birmane

O

fCTUALITATII
ÎNTÎLNIRE CU...

CARAGIALE

Folosirea mașinilor

electronice •Ic calcul

Numeroase lucrări de iriga
ție și hidrotehnice, diferite 
calcule privind stabilirea unor 
măsuri necesare exploatării 
sistemului energetic au fost u- 
șurate cu ajutorul mașinilor e- 
lectronice de calcul obținîn- 
du-se totodată economii anua
le de aproximativ 5 milioane 
lei. A fost posibil de aseme
nea ca în ultimul timp sa se 
studieze cu aceste mașini re
partiția optimă a puterilor în 
sistemul energetic național. 
Nu de mult aceste mașini au 
fost introduse și la unele lu
crări dt planificare operativă

a circulației pe rețeaua căilor 
ferate.

Mașinile electronice de cal
cul s-au dovedit un puternic 
mijloc de sporire a producti
vității muncii și totodată o 
pirghie de dezvoltare a auto
maticii.

în prezent specialiștii insti
tutelor de fizică atomică și e- 
nergetică ale Academiei R. P. 
Romine fac noi cercetări pen
tru realizarea altor tipuri de 
mașini electronice de calcul 
numeric sau analog.

(Agerpres)

Studenti — 
cercetători

Studenții Institutului agro
nomic din Timișoara desfă
șoară o vie activitate de cer
cetare științifică legată de ce
rințele agriculturii socialiste. 
Ei studiază diferite probleme 
privind agrotehnica, obține
rea unor recolte bogate la 
grîu, floarea-soarelui, crește
rea fertilității solului, spori
rea șeptelului de animale și 
furajarea lor etc. Majoritatea 
temelor le-au fost inspirate de 
practica efectuată în unitățile 
agricole socialiste. La cercetă
rile științifice de la Institutul 
agronomic timișorean partici
pă 105 studenți, eare au luat 
în studiu peste 50 de teme.

S? faKCzrie 1&4. t-aa Împlinit 
112 ani ă» la nașterea lui 1. L. Ca- 
iagiale, La Școala medie nr. 7 din 
Capitala — care poartă numele 
marelui dramaturg — a avut loc cu 
acest prilej o festivitate. Profesorii 
si elevii școlii s-an Intri nit ca Eca- 
terina Caragiale Logadi — fiica 
dramaturgului — și cu artistul 
emerit Niki Atanasiu. Ecaterina 
Caragiale Logadi a vorbit cu căl
dură despre amintirea tatălui său, 
despre neuitatele discuții pe care 
le avea seară de seară cu drama
turgul, despre anii petrecuți la 
Berlin (cînd Caragiale, care-și iu
bea mult prietenii, lua trenul și 
venea Ia București de cite ori au
zea că vreunul dintre ei are un 
necaz), despre dragostea lui pen
tru Eminescu șl Coșbuc, ale căror 
poezii le recita adesea, cind se lrt- 
tîlnea cu prietenii...

„Dintre toți dramaturgii pe care 
Fam servit eu mijloacele mele ar
tistice, eel mal mult l-am iubit șl 
l-am îndrăgit pe Caragiale , el a 
fost maestrul și profesorul meu

de teatru"... ne-a spus, artistul 
emerit Niki Atznariu, care a inter
pretai, de-a lungul carierei sale 
artistice pe scena Teatrului Națio
nal, numeroase personaje caragia- 
liene. El le-a povestit elevilor cum 
s-a apropiat de opera lui Caragia
le, cum a Îndrăgit-o, ajunglnd să 
interpreteze cite două personaje 
din aceeași comedie : Rică Ventu- 
riano si Chiriaș din „O noapte 
furtunoasă', lordache și Nae GirF 
mea din ,.D-aIe carnavalului", Ti- 
pătescu și Cațavenco din „O scri
soare pierdută" etc. — făcînd o 
adevărată ucenicie artistică,

...'Apoi, pe scenă șrau făcut apa
riția — In interpretarea elevilor 
Școlii medii nr. 7 „I. L. Caragiale' 
— cele mai izbutite personaje crea
te de Caragiale. S-au prezentat 
fragmente din „O scrisoare pier
dută', „Conn Leonida față cu 
re acțiunea* „Demna Goe" etc. 
Spectacolul a fost răsplătit cu În
delungi aplauze.

▼. ALEXEANT
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I Bogată în lapte demne de toată lauda, plină de I 

elanul creator caracteristic unor oameiâ, înzestrați | 
șl harnici, optimiști și pasionați, viața tumultoasă ’

Ia țării noastre se cere înfățișată în iile ,de cronică | 
nppă, contemporană. Vă așteptăm deci scrisorile, | 
dragi tovarăși și prieteni ! Oricare ar fi locul vostru

Ide muncă — in fabrici sau in mine, pe șantiere sau I 
in stațiunile de mașini și tractoare, pe ogoarele I 
gospodăriilor agricole de stat sau ale gospoidăriilor

I colective, in școli sau facultăți, in institute de cer- I 
cetărl sau instituții de artă — izvoarele de inspira- I 
ție pentru reportajele, portretele, însemnările 8

I voastre sint, practic, inepulziabile. Ele iși au origi- I 
nea in frumusețea morală a oamenilor care vă în- | 
conjoară.

Iii vedeți — muncitori tineri alături de vârstnici — 1 
lucrind cu inilăcărare și respectând, cu același înalt | 
simt de răspundere, munca altora, eforturile intre- 

ictiv. Ii cunoașteți ca pasionați căutători I 
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semenea preocupări și răspun- | 
scrie corespondenții noștri. 
ncursului nostru este vast. ■

'apte I 
dra- I 
sînt * 

ît de pilduitoarele ■ 
zi. Din îndemnul I
Int-iil fio ■f'rnentnet “ 

  I 

re nenumărate altele — vă așteptăm mărturiile însuflețite. H 
Sinteți chemați să înfățișați fapte și întâmplări | 
în f»Aa mai fînrhlntA ar’fnalîfratr* cî «Ia scsAmAOA^, " 

momente — pe care le-ați cunos- I 
construcției socialiste, grăitoare | ArAllAV Iav nA»#v-na ambsw, “

itria noastră. * $
deschis tuturor corespondenților voluntari și I

„DIN ÎNDEMNUL
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Bogată în fapte demne de toată lauda, plină de '—imoj* (-------- u ___
și harnici, optimiști și pasionați, viața tumultoasă

in fabrici sau in mine, pe șantiere 
‘ • pe < ___ _

gospodăriilor agricole de stat sau ale gospodăriilor 
colective, in școli sau facultăți, in institute ' 
. sau instituții de artă — izvoarele de 1__,___
ție pentru reportajele, portretele, in^fetnnările

- Ii vedeți — muncitori tineri alături de vi
1 cu inilăcărare și respectând, cu același înalt

- simț de răspundere, munca altora, eforturile între-

Igului colectiv.
ai noului, ț-12_____.-------------------------------— r—____ __

ce poartă marca intreprinderii lor, ridlcLîndu-și me-
5duindu-se i “ 

_ _ leți-ne despre
acești oameni inaintați, pentru care inițiativa în 
muncă sau întrajutorarea tovărășească, introduce
rea tehnicii noi sau grija pentru avutul obștesc sînt 

cerințe lăuntrice, convingeri propria, însuilețindu-1 
Iîn toate eiorturile lor. Cronicari ai Șantierelor, tri- 

miteți-ne corespondențe despre lupța constructori
lor noștri pentru darea in folosință înainte de ter- 

Imen a obiectivelor industriale și social-culturale. 
Corespondenți din uzine, fabrici, mine, scrieți des
pre rezultatele întrecerii socialiste în care se vede 

Ihotărirea muncitorilor, tehnicienilor șl inginerilor 
noștri de a îndeplini cu cinste angajamentele luate 

în întâmpinarea celei de-a XX-a aniversări a Elibe- 
* luminoasă sărbătoare a poporului 

_ .1 în cuvînt aurul faptelor realizate 
de ei. Corespondentele voastre să fie oglinzile în 
care să apară proiilul minunat al clasei noastre 
muncitoare I

Milioane de oameni ai muncii lucrează pe ogoarele patriei. 
Cit de uriaș este drumul pe care l-au străbătut in acești 20 
de aid care au trecut de la Eliberare l Pentru a măsura ar 
ceste enorme distanțe, aplecați-vă cu atenție asupra faptelor 
pe care le săvirșesc. Scrieți despre eforturile lor pentru ob
ținerea unor roade tot mai bogate în toate ramurile de pro
ducție ; zugrăviți intereșul cu care lumea satului deschide 
larg porțile științei agrozootehnice; rețineți fiecgr^ fapt 
vredr.-c de luare aminte și semniticativ p'enfru ihțărirca 
atitudinii înaintate fațade muncă, jață dp bțlnuinle pbșteșți; 
prin scrisul vostru, în relatarea concretă a intim^iăriloT ?l 
portretizarea eroilor acestor intimplări, faceți să se vadă lu
mina vie a conștiinței socialiste în rîndurile colectiviștilor 
noștri t

Viata șl munca tinerilor din școli șl facultăți vă 
va oferi la rindul ei materia primă pentru cores- 
-------*—*-'* *—*-■—*------- *—*1 în însușirea cuno- 

, de cultură generală. 
La virsta cînd abia se pregătesc pentru viitoarea

Ireu nivelul pregătirii profesionale, strfii 
devină tot mai buni gospodari. Scrie 
aredi namnni înaintati- r»f*ntrn carp, i

I

I rării, cea mai 1 
nostru. Strîngeți

I
I
I
I
I
I.........
Ipondențele închinate pasiunii 

ștințelor tehnice, științifice și c

I
Lu ouau nuia piiyaiCJV prilliu VIlEUaxea

lor profesiune, tinerii învață totodată șl modul de 
a trăi cu demnitate în spiritul răspunderii ți eticii

I
I
I
I
I
I
I
I

socialiste. Despre asemenea preocupări și răspun
deri așteptăm să ne i: ’ _ '__'

Cimpul tematic al concursului nostru este vast.
Din îndemnul conștiinței socialiste au loc mii de fapte 

demne de relevat în cadrul relațiilor de prietenie, în C 
goste, in familie. Din îndemnul conștiinței socialiste, ..... 
săvirșite atît actele de eroism, cit și tot atît de pilduitoarele 
exmplc de abnegație în munca de zi cu l.‘. Z‘... ......
conștiinței socialiste fruntașul ,și menține locul de fruntaș 
și din același îndemn un colectiv de zeci ori de sute de 
oameni luptă pentru redresarea morală a unui om vremelnic 
aflat intr-un impas. Despre toate aceste aspecte — și des
pre nenumărate altele . -..........................

din cea mai fierbinte actualitate și, de asemenea, ~ 
să evocați acele momente — - -
cut — din anii < / __________ ________
pentru evoluția eroilor lor, pentru formarea omu- " 
lui nou în patria noastră.

Concursul e C
membrilor cercurilor literare. Spre deosebire de alte con- " 
cursuri, la cel pe care îl deschidem acum și care va avea o S 
durată mai lungă de desfășurare, premiile vor fi acordate la | 
sfîrșitul fiecărei luni celor mai activi corespondenți pentru 

| cele mai bune materiale trimise redacției. f



In Bala de lectură a clubului Uzinei „Oțelul roșu".
Foto: AGERPRES

Fișe de cititorila S.M.T. Balta Albă, reparațiile 
sint pe terminate

Ca în fiecare an și 
de data aceasta la 
S.M.T. Balta Albă, 
raionul Făurei, s-au 
luat toate măsurile 
pentru repararea la 
timp și la un nivel 
calitativ corespunză
tor a tractoarelor și a 
celorlalte mașini agri
cole.

Nu de mult, a fost 
analizat modul cum se 
îndeplinesc prevede
rile planului de re
parații. Iată bilanțul: 
Hin cfele 88 de 
tractoare au fost re
parate și revizuite

Toți am

pînă în prezent 74. 
De asemenea, s-au re
parat 65 pluguri de 
tractor, 35 semănă
tori de porumb, 15 
grape cu disc, 35 
grape stelate, 10 gra
pe reglabile și alte 
mașini agricole.

Ritmul în care se 
lucrează în ateliere 
oferă garanția că toate 
reparațiile vor putea 
fi terminate la data 
stabilită, astfel îneît în 
campania agricolă de 
primăvară, care se a- 
propie, mașinile și

cîștigat la

Un concurs „Cine știe, cîș- 
tigă“ contribuie, alături de 
celelalte forme, la îmbogățirea 
cunoștințelor elevilor. Un a- 
semenea concurs a fost recent 
organizat la Centrul școlar a- 
gricol Păstrăveni. Pentru ele
vii de la secția agricolă, tema 
coheufeulUi a fost „Cum obți
nem recolte bogate de floarea- 
soarelui și cartofi'*, iar pentru

Curs de dans modern
încă din priinele zile 

ale trimestrului II la 
Școală medie din Cia- 
covâ s-â orgămizat la 
propunerea organiza
ției de baza U.T.M., 
un curs de dans mo
dem. Pentru început

s-a învățat valsul, ra- 
mînîrid ca la următoa
rele ore să se învețe 
tango-ul, rumba, hop- 
șa și altele.

Cei peste 50 de 
cursanți (număr me-

Tineretul-participant activ 
la dezvoltarea

agriculturii regiunii
Lucrările Conferinței Orga

nizației regionale-București a 
U.T.M., care s-au desfășurat 
în zilele de 25 și 26 ianuarie 
a.c., au prilejuit o analiză te
meinică, multilaterală a acti
vității desfășurată de organi
zațiile U.T.M., sub conducerea 
organizațiilor de partid, de ti
neretul regiunii în cei doi ani 
care s-au scurs de la conferin
ța precedentă, constituind tot
odată un valoros și rodnic 
schimb de experiență, au dez
bătut cu spirit de răspunde
re sarcinile de viitor puse de 
partid în fața organizațiilor 
U.T.M. din regiune, căile și 
metodele ce trebuie folosite 
pentru realizarea lor.

Aprecierile făcute în cuvîn- 
tul tovarășului Gheorghe Ne- 
cula, membru al C.C. al P.M.R., 
prim-secretar al Comitetului 
regional de partid București, 
asupra muncii tineretului din 
regiune, au umplut de bucurie 
inima fiecărui participant la 
conferință, ele constituind un 
imbold spre noi realizări, spre 
noi succese în înfăptuirea mă
rețelor sarcini trasate de par
tid — așa cum au subliniat în 
cuvîntul lor numeroși delegați.

După ce a arătat principale
le sarcini care revin organelor 
și organizațiilor U.T.M. din re
giune pentru a-și aduce o con
tribuție tot mai însemnată la 
realizarea planului pe anul 

tractoarele vor putea 
lucra din plin.

Cele mai bune re
zultate în întrecerea 
socialistă ce se desfă
șoară aici le-au obținut 
pîna acum : mecanicii 
de atelier Țigareanu 
Nicolae și Bălan Nea- 
gu, mecanicii agricoli 
Pîrvu Costică și Nimu 
Toader, precum și șe
ful de brigadă Turcu 
Aurel, și tractoriștii 
Nicolară Stelian și 
Lupu Costică.

PETRU VERGA 
corespondent 

voluntar

concurs

cei de la secția veterinară 
„Creșterea rațională a porci
lor, factor important în spori
rea producției de carne".

Temeinic pregătiți, elevii 
Gheorghe Ciuchi, Maria Var- 
tolomei, Ecateriha Achităriței 
au dat cele mai bune răspun
suri. De ciștigat însă, au avut 
de cîștigat toți elevii.

CONSTANTIN TULUC 
elev

r?u în creștere) sînt 
instfuiți de tdvarășul 
Munteanu Ion, balerin 
la Opărâ de stat din 
Timișoara.

POTORAC ION 
elev

1964 în industrie și agricultură, 
pentru educarea maselor de ti
neri în spiritul dragostei și răs
punderii față de muncă, pentru 
dezvoltarea conștiinței lor 
socialiste, tovarășul Gheorghe 
Necula a spus: ..Comitetul re
gional de partid își exprimă 
convingerea că Organizația re
gională a U.T.M. va îndeplini 
cu cinste sarcina de mare răs

CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI 
REGIONALE BUCUREȘTI 

A U.T.M.

pundere de a mobiliza tineretul 
la lupta hotărztă pentru înfăp
tuirea liniei politice a partidu
lui, pentru creșterea și educa
rea unui tineret devotat po
porului. luptător neobosit pen
tru înflorirea patriei noastre 
socialiste, un tineret vrednic de 
măreția vremurilor noastre".

•ir
Darea de seamă prezentată 

de tovarășul Ion Constantin, 
prim-secretar al comitetului 
regional U.T.M.. și numeroși 
participant! la discuții, rela-

Consultînd cartotecile bi
bliotecii centrale orășenești 
din Petroșani faci cunoștința 
cu preferințele tinerilor, a 
3 600 de cititori pasionați care 
au împrumutat anul trecut 
peste 58 000 de volume. La a- 
cest bilanț nu s-a ajuns din- 
tr-odată. A fost necesară o 
muncă susținuta pentru a dez
volta interesul pentru carte. 
Colectivul bibliotecii a organi
zat, in anul 1963, peste 52 de 
acțiuni de masă cu cartea, a 
sprijinit înființarea unui nu
măr mare de biblioteci de casă 
și 26 cercuri de citit- In cadrul 
lor s-au prezentat recenzii. 
s-a*i organizat discuții. La 
cercurile conduse de Silvia 
Cucu și Maria Vinga, de pildă, 
s-au purtat discuții pe margi
nea cărților „Fuga" de Aurel 
Mthale, „Groapa'* de Eugen 
Barbu, „Educația estetică a co
pilului in familie", „Pieton în 
Cuba" de Pop Simion, s-a fă
cut lectura cărții „Primele iu
biri" de N. Labiș etc.

Din numărul mare de citi
tori, peste 50 la sută sint ti
neri. In mod frecvent ai să-i 
intilnești la bibliotecă pe tine
rii Peter Wilhelm și Au
rel Chioreanu, muncitori la 
U.R.U.M. Petroșani, Victor 
Feraru de la I.I.L. „6 August" 
din localitate, sau pe Victor 
Cucu, miner la Exploatarea 
minieră Petrila.

I. CHIRAȘ 
corespondent voluntar

tînd contribuția tineretului la 
realizarea sarcinilor puse de 
partid pentru dezvoltarea con
tinuă a industriei și agricultu
rii regiunii, au împărtășit 
din experiența organizațiilor 
U.T.M., insistînd, îndeosebi, a- 
supra contribuției tot mai în
semnate pe care trebuie să 
și-o aducă tineretul la înfăp

tuirea planurilor făurite de 
partid.

Cu mult interes a fost ascul
tat în Conferință cuvîntul de
legatului Petre Buduru de la 
Șantierele navale Giurgiu. El 
a împărtășit din experiența 
organizației U.T.M., care a 
mobilizat tineretul să-și aducă 
o importantă contribuție la 
realizarea planului pe 1963 în 
proporție de 104,1 la sută, la 
creșterea productivității mun
cii, reducerea prețului de cost 
și realizarea unor economii în

prezența

raionale 
obiectiv 

organizarea

ai întii, citeva ci
fre statistice, 
satele 
Caracal 
35 de 
artistice 
tație, 40

mâți de teatru, orchestre și 
soliști de muzică populară, 
formații corale, echipe 
dansuri — în cadrul 
activează peste 3 000 
neri artiști amatori.
în zilele de iarnă, în progra
mul manifestărilor artistice 
ale tuturor acestor formații 
se afirmă clar 
metodică — de 
casei

Un 
tuie 
rilor de experiență între că
minele culturale. Pentru a- 
ceasta, in raionul Caracal, 
casa de cultură a înființat 
șase „centre metodice" —
unde periodic se intîlnesc 
formațiile căminelor cultura
le din satele învecinate, in
structorii acestor formații, 
directorii de cămine și res
ponsabilii culturali din comi
tetele U.T.M. pe comună. E- 
ficiența unor asemenea ac
țiuni se resimte — fiindcă, pe 
lingă latura artistică, educa
tivă pe care o urmăresc, spec
tacolele susținute și dedicate 
publicului prilejuiesc în con
tinuare și un schimb de expe
riență între activiștii culturali 
prezenți la manifestările res
pective. Ei văd care sint mo
mentele din program pe care 
publicul le aplaudă cel mai 
mult, ce aspecte ale realității 
oglindesc aceste programe și 
cum le oglindesc, în ce măsu
ră răspund preocupărilor ac
tuale ale colectiviștilor ș.a.m.d. 
Concluziile la care se ajunge 
in aceste dezbateri devin o- 
biective ale muncii imediat 
viitoare. Așa s-a întîmplat, 
de pildă, în comuna Gosta- 
văț, unde, încercînd să reali
zeze un tablou al muncii din 
sectorul zootehnic al gospo
dăriei colective, brigada artis
tică de agitație se menținea 
totuși la un nivel general de 
relatare și, deci, lipsit de 
eficacitate. Mai mult, în în
țelegerea membrilor brigăzii 
de aici, eficacitatea se re
zuma numai la numărul spec
tacolelor prezentate, nu și la 
conținutul repertoriului brigă
zii, la felul cum în acest re
pertoriu sînt prezev.tate as
pectele concrete ale realității, 
faptele oamenilor.

O altă brigadă de agitație 
— a căminului cultural din 
Vlădila — își dedicase și ea

In
raionului 

există 
brigăzi 

de agi- 
de for-

de 
cărora 
de ti- 
Acum,

îndrumare, a 
de cultură, 
îl consti- 

schimbu-

La Casa de cultură din Mangalia

Seri pentru tineret
Tn aceste seri, la Casa de 

cultură din Mangalia sînt or
ganizate numeroase acțiuni 
pentru tineret. Zilele trecute 
s-a desfășurat o seară a tine
relului, organizată de Casa de 
cultură în colaborare cu or
ganizația U.T.M. a O.C.L. din 
localitate.

Programul serii — cuprinzînd 
expuneri despre atitudinea 
nouă în muncă, despre eroism 
și abnegație tinerească, despre 
realizări locale și fruntași în 
muncă, concursurile: „Cel 
mai bun solist1* și „Cunoașteți 
interpretul și melodia ?“ — a 
atras peste 300 de tineri.

în ziua următoare a avut 
loc o seară științifică urmată 
de proiecții documentare. 
Programul serii a fost bogat 
și instructiv. S-a vorbit des
pre vreme și prevederile ei, 
despre îngrășăminte chimice 
și despre noutăți medicale.

într-o altă seară am parti
cipat la un medalion literar. 
Am avut prilejul să ascultăm, 
imprimate pe bandă de mag
netofon, povestiri de M. Sado- 
veanu în lectura autorului și 
versuri de M. Eminescu reci- 

valoare de peste 1 000 000 Iei. 
întreaga activitate a organiza
ției U.T.M, a cultivat la tineri 
răspunderea față de muncă, 
mîndria pentru produsele rea
lizate, disciplina muncito
rească.

Conferința a apreciat măsu
ra luată de comitetul regional 
și de unele comitete raionale 
U.T.M. de a trimite în între
prinderi colective de activiști 
care, împreună cu tehnicienii 
și inginerii — specialiști în di
ferite domenii de activitate — 
au ajutat în mod practic orga
nizațiile U.T.M. în antrenarea 
tineretului la întrecerea socia
listă, la cursurile de ridicare a 
calificării profesionale.

Tovarășul Gheorghe Grosaru 
— secretarul comitetului de 
partid ai grupului de șantiere 
de la Combinatul de îngrășă
minte chimice Turnu Măgu
rele, referindu-se la sarcinile 
de mare răspundere și la 
angajamentele luate de con
structorii combinatului, a sub
liniat necesitatea ca orga
nizația U.T.M. de pe șantier 
să-și concentreze întreaga sa 
activitate politică, educativă și 
organizatorică în direcția mo
bilizării tuturor tinerilor con
structori pentru a-și aduce un 
aport tot mai mare la înfăp
tuirea angajamentului de a

TURNEELE METODICE
progrămul tot unor aspecte 
ale muncii din sectorul zoo
tehnic. Autorul textului de 
brigadă (învățătoarea Ioana 
Tudor) imaginase un raid al 
cifrelor de plan. Tinerii colec
tiviști își desemnaseră cîțiva 
reprezentanți pe scenă, „au
torizați" (prin titlul pe care 
îl purtau — de fruntași în 
muncă) să răspundă întrebă
rilor categorice ale cifrelor 
de plan. Vor fi împlinite ? 

Vor fi! Prin intermediul 
membrilor brigăzii de agita
ție, răspund colectiviștii Ion 
Borcan, Andrei Vasile și Ilie 
Toma. Ei arată cum muncesc, 
cum învață la cursurile agro
zootehnice, cum nu-și pierd în 
van nici o zi, nici o oră în ca- 
re-ar putea să citească mai 
mult, să deprindă a lucra cu 
știință, iar nu oricum. Spun din 
experiența lor de muncă și o 
transmit mai departe și altora.

Două repertorii oglindind 
aceiași temă, puse față în fa
ță și confruntate cu publicul; 
primul — mai general, fără 
date concrete și de aceea mai 
puțin interesant; al doilea, 
dimpotrivă. Prezența în cîn- 
tec a cifrelor de plan, a re
zultatelor muncii celor mai 
cunoscuți și apreciați tineri 
colectiviști, au avut ca efect 
adeziunea totală a publicului 
iar pentru activiștii culturali 
invitați la această întîlnire, un 
argument în plus în favoa
rea eficacității care trebuie 
să caracterizeze manifestările 
pe brigăzi.

Planul de muncă al casei 
raionale de cultură prevede 
numeroase turnee ale artiști
lor căminelor culturale — în- 
tîlniri metodice — menite să 
dezvolte activitatea culturală 
dintr-un sat sau altul, pregă
tind astfel o bună participare 
la faza a doua a celui de-al 
VII-lea concurs.

De un real sprijin în acti
vitatea căminelor culturale 
sînt și turneele artiștilor ama
tori ai casei raionale.

Un alt mijloc prin care casa 
raională de cultură ajută 
susținut activitatea căminelor 
culturale este și acela al în
drumării metodice a diferite
lor activități. La fiecare 
sfîrșit de săptămînă, cămi
nele culturale trimit casei 
raionale informări despre 
acțiunile întreprinse în acest 

tate de artistul poporului 
George Vraca.

ANY FRONEA
corespondent voluntar 

realiza înainte de termenul 
planificat obiectivele aflate în 
construcție și, paralel cu acea
sta, de a selecționa pe cei mai 
buni tineri constructori care 
să fie pregătiți ca viitori chi- 
miști.

Pe bună dreptate, tovarășii 
Duță Constantin — prim-se
cretar al Comitetului raional 
U.T.M. — Videle, Popescu Că
lin — secretarul comitetului 
U.T.M. al grupului de șantiere 
Călărași și alți delegați, au 
criticat comitetul regional pen
tru că n-a controlat și ajutat, 
în măsură corespunzătoare, or
ganizațiile U.T.M, de pe șan
tierele de construcții și din în
treprinderile petroliere, orga
nizații tinere, cu puțină expe
riență, care aveau nevoie de 
acest ajutor.

Așa cum a reieșit din dezba
terile Conferinței, în fața nou
lui comitet regional ales, a co
mitetelor raionale, a organi
zațiilor U.T.M, din industrie 
stă sarcina de a mobiliza în
tregul tineret să contribuie cu 
toate forțele și capacitatea sa 
la îndeplinirea în mod ritmic 
și la toți indicatorii a planului 
de producție pe anul 1964. Cea 
mai mare atenție va trebui 
s-o acorde organizațiile U.T.M. 
îndeplinirii angajamentelor în 
întrecerea socialistă pe acest 
an luate de colectivele între
prinderilor în ^cinstea celeî 
de-a XX-a aniversări a elibe
rării patriei.

Organizațiile U.T.M. trebuie 
să-și facă un titlu de cinste 
din a participa cu toate for
țele lor la construirea și darea 
în funcțiune înainte de termen 
a Combinatului de îngrășă
minte chimice de la Turnu 
Măgurele și a Combinatului de 
celuloză și hîrtie de la Călă
rași, să-și aducă aportul lor la 
pregătirea cadrelor necesare a- 
cestor combinate. Conferința a 
cerut comitetului regional 
U.T.M. să se ocupe permanent 
de aceste șantiere, să trimită

mijloacele de 
tema abordată.

timp arătînd 
realizare și
Prin aceste informări se pot a- 
fla și acțiuni noi, interesante, 
manifestări pe care, casa de 
cultură le poate generaliza, 
metodic, în întreg raionul. Iată 
un exemplu : într-o informare 
a căminului cultural din Amă- 
răștii de Sus se evidențiau ca 
fiind „foarte mult cerute și 
aplaudate serile culturale

însemnări 
despre activitatea 

Casei raionale 
de cultură — Caracal

pentru tineret". Un activist al 
casei raionale s-a deplasa,t la 
Amărăști și, luind cunoștință 
de felul cum se organizează 
astfel de seri culturale, înce- 
pînd de la aspectul festiv al 
ornării sălii căminului și pînă 
la alcătuirea programului, a- 
ceastă experiență s-a adus la 
cunoștința tuturor căminelor 

ÎN
CEASUl

Timpul liber... Pentru fiecare elev el este 
numai și numai acel timp care rămîne după 
ce și-a pregătit temeinic toate lecțiile pentru 
a doua zi. Aparatul de fotografiat a surprins 
—■ într-o după -amiază — cîteva aspecte din 
timpul liber al unor elevi bucureșteni...

NICOLAE DRĂGULESCU este elev în cla
sa a X-a A la Școala medie nr. 7 „Ion Luca 
Caragiale". 11 preocupă, deopotrivă, proble
mele științifice și umanistice, citește mult, îl 
interesează noutățile științifice, literare, mu
zicale. Rezultatele lui la învățătură sînt pe 
măsura acestor preocupări : numai note de 
9 și 10... Dar marea lui pasiune este fizica 
(îndeosebi electronica). împreună cu prietenul 
și colegul său de clasă — Radu Grozea — 
și-a propus să construiască un radio-receptor. 
De aceea ceasul de răgaz, după terminarea 
lecțiilor și a sarcinilor obștești (este și mem
bru în comitetul U.T.M. pe școală) și-1 pe
trece în laboratorul de fizică (fotogra
fia nr. 1).

Pe ANCA NEGUTZ (din cLasa a Xl-a a 
Școlii medii nr 13 „Mihai Viteazu“) apara
tul de fotografiat a surprins-o lîngă prietena 
ei cea mai bună, biblioteca (fotografia nr. 2).

— Tocmai am terminat lecțiile pentru a 
doua zi — ne spune Anca. Acum îmi aleg din 
.bibliotecă o carte nouă.

Alături de cele mai bune romane, poezii, 
drame, în ultima vreme a citit schițe și po-

vestiri de Dumitru Radu Popescu, Pop Si
mion. Vasile Rebreanu. Ion Băieșu... Unele 
volume ale acestor tineri scriitori le are în 
biblioteca personală.

Unul dintre cei mai silitori elevi ai Școlii 
medii nr. 12 este COSTIN CAZABAN din 
clasa a Xl-a C. Colegii îl apreciază pentru 
notele lui — numai 9 si 10 — dar mai ales 
pentru inițiativa lui: este întotdeauna în 
fruntea tuturor acțiunilor la care participă 
elevii din clasa sa.

Dar dincolo de școală, în încăperile locuin
ței sale, ni s-a dezvăluit o altă pasiune a lui 
Costin Cazaban. De la tatăl său — artistul 
poporului Jules Cazaban — a moștenit pasiu
nea pentru muzică. Și îi consacră 
mare parte din timpul Său liber 
fia nr. 3).

Pe eleva Mioara Constantinescu 
fia nr. 4) din clasa a VIII-a D a Școlii medii 
nr. 5, de cînd este elevă, două succese au bu
curat-o mai mult : rezultatele bune de la 
sfîrșitul primului trimestru și acordarea ca
tegoriei I juniori, la gimnastică. Acum, 
sînt în pregătire alte două succese. Rezultate 
și mai bune în trimestrul II și — în timpul 
liber (foto nr. 4) — obținerea categoriei a 
Il-a seniori la gimnastică.

Text : V. ALEXEANU 
Foto : EMIL COJOCARU

cea mai
(fotogra-

(foiogra-

pe cei mai buni activiști să a- 
jute munca organizațiilor 
U.T.M. de acolo. Aceeași pre
ocupare va trebui s-o aibă co
mitetul regional și pentru or
ganizațiile U.T.M. din între
prinderile petroliere.

în toate întreprinderile regi
unii — ale căror sarcini pe 
anul 1964 au sporit considera
bil — sarcina organizațiilor 
U.T.M. este de a «e ocupa te
meinic de creșterea nivelului 
pregătirii profesionale a tine
retului, de întărirea discipli
nei socialiste a muncii, pen
tru a face ca „marca fabricii 
calitatea produselor să consti
tuie o mîndrie a fiecărui tînăr.

★
în economia regiunii Bucu

rești, ponderea cea mai mare 
o are agricultura, cu largi per
spective de dezvoltare intensi
vă și multilaterală a produc
ției agricole. Iată de ce, în 
mod firesc, în cadrul lucrări
lor conferinței, locul cel mai 
important l-a ocupat dezba
terea problemelor privind con
tribuția tineretului la succese
le agriculturii regiunii, căile 
și metodele prin care organi
zațiile U.T.M. pot să-și spo
rească aportul loi' la creșterea 
necontenită a producției agri
cole vegetale și animale.

O atenție deosebită s-a a- 
cordat în cadrul lucrărilor 
conferinței analizei activității 
organizațiilor U.T.M. din gos
podăriile agricole de stat și 
stațiunile de mașini și trac
toare. Cu toate că în ultimii 
doi ani condițiile climaterice 
n-au fost dintre cele mai fa
vorabile, gospodăriile agricole 
de stat au realizat, în medie, 
aproape 2 000 kg de grîu la 
hectar și 2 900 kg porumb 
boabe. Cu mult interes a fost 
ascultat în conferință cu
vîntul tovarășului Mihai Ga- 
nea, secretarul comitetului or
ganizației de bază U.T.M. de 
la G.A.S. Borănești, raionul 
Lehliu. „La începutul fiecărui 
an, în adunări generale U.T.M., 
se analizează temeinic rezul

altculturale din raion. Un 
exemplu: directorul căminu
lui cultural din comuna Făr- 
cașele a cerut să i se spună 
cum să organizeze mai fru
mos „călătoriile pe harta ță
rii". Cerința lui s-a întîlnit 
cu altele asemănătoare —mo
tiv pentru care, în cadrul stu
dioului artistului amator, casa 
raională de cultură a organi
zat o dezbatere amplă și efi
cientă. S-a stabilit astfel 
punctul de plecare al călăto
riei : satul respectiv, schim
bările radicale survenite 
economie și în conștiința 
menilor; apoi, raionul 
scurte popasuri prin cele 
puternice gospodării colecti
ve (pentru aceasta, la casa de 
cultură s-a redactat o mono
grafie a raionului); apoi, re
giunea Oltenia — prin orașe
le, fabricile și șantierele re
giunii ; și în continuare, prin 
celelalte regiuni ale țării, ast
fel ca itinerariul acestei călă
torii — după, cum se vede, 
avînd etape multiple de des- 

în 
oa-

mai

tatele muncii tinerilor în anul 
care a trecut și li se fac cu
noscute sarcinile de plan 
ale gospodăriei, căile și mij
loacele ce trebuie folosite pen
tru realizarea și depășirea lor. 
La aceste adunări participă 
tovarăși din conducerea orga
nizației de partid, a gospodă
riei care lămuresc tinerilor în 
amănunt cum trebuie muncit 
pentru realizarea fiecărui o- 
biectiv din plan. Cunoscînd 
precis ce sarcini le revin, ti
nerii își iau angajamente con
crete în întrecerea socialistă. 
Ajutorarea concretă de către 
organizația U.T.M. a fiecărui 
tînăr pentru a-și îndeplini an
gajamentul luat, devine apoi 
preocuparea permanentă a 
organizației U.T.M. Astfel, ti
nerii au fost încadrați la în- 
vățămîntul agrotehnic, pe ca- 
re-1 frecventează cu regulari
tate. înaintea fiecărei cam
panii agricole și ori de cîte 
ori e nevoie, în adunările 
generale U.T.M. se discută a- 
mănunțit cum trebuie să se 
organizeze mai bine munca, 
cum să acționeze tinerii ; pe
riodic se analizează rezultate
le obținute în diferite sectoa
re".

Atît darea de seamă pre
zentată, cît și discuțiile pur
tate de tovarăși în conferință 
au subliniat munca plină de 
abnegație, eforturile deosebite 
depuse de mecanizatorii din 
S.M.T. — marea lor majorita
te tineri — care nu și-au 
precupețit eforturile, stră- 
duindu-se să execute în 
timpul optim și la un nivel a- 
grotehnic corespunzător lucră
rile agricole. Toți tinerii me
canizatori au participat cu în
suflețire la întrecerea socia
listă, iar din rîndurile lor 
peste 1 700 au primit titlul de 
evidențiat. Experiența muncii 
desfășurată cu tinerii meca
nizatori de către organizația 
U.T.M. din S.M.T. Drăgă- 
nești-Vlașca a fost împărtăși
tă participanțiler la conferin
ță de către tovarășul Văleriu 
Mărgărit — secretarul acestei 

fășurare — §ă sfirșească cu 
evidențierea prestigiului ță
rii * noastre pe plan inter
național. Pentru ca" acțiu
nea să se bucure de succes, 
casa raională de cultură 
a dat sugestia ca, de la 0^ e- 
tapă la alta a călătoriei, să-și 
dea concursul și formațiile 
de amatori, brigăzile de a- 
gitație, cititorii artistici, re
citatorii și soliștii vocali. 
Iar ca mijloc de docu
mentare să fie folosite mono
grafia amintită, presa, căr
țile de literatură politică și 
beletristică. în raionul Cara
cal, călătoria a și început: 
acum se desfășoară etapa cu
noașterii realizărilor economi
ce, sociale și culturale ale re
giunii Oltenia. Pentru fiecare 
din aceste etape la casa raio
nală se organizează o „călă- 
torie-model".

Continuă alături de ea și 
turneele artiștilor amatori ai 
casei raionale de cultură. Tur
nee metodice, cum de altfel 
metodice sînt oricare din ac
țiunile pe care colectivul le 
întreprinde îrl sprijinul mun
cii cultural-artistice ce se 
desfășoară în aceste zile de 
iarnă la sat.

A. I. ZAINESCU

organizații. Din cei 97 ute- 
miști, cîți numără această or
ganizație. 92 muncesc ca me
canizatori. S.M.T. Drăgănești- 
Vlașca și-a depășit sarcinile 
de plan pe anul trecut cu 
peste 12 000 ha arătură nor
mală și a redus prețul de 
cost cu 1 leu pe hâ a.n. „Noi 
am acordat, în primul rînd, a- 
tenție întăririi grupelor U.T.M. 
din brigăzile de tractoare — 
spunea tov. Mărgărit. Avem 16 
grupe U.T.M. Lunar, comite
tul organizației U.T.M. in
struiește organizatorii de gru
pe U.T.M. Tinerii mecaniza
tori. în perioada campaniilor 
agricole, desfășoară activitatea 
în cadrul organizațiilor 
U.T.M. din brigăzile gospodă
riilor colective pe care le de
servesc. Acum, în perioada ier
nii, pe lîngă munca intensă 
pentru reparații de bună cali
tate la tractoarele și mașinile 
agricole, organizația noastră se 
preocupă și de creșterea con
tinuă a pregătirii profesiona
le a tinerilor mecanizatori. 
Toți tinerii sînt încadrați și 
frecventează regulat cele 
două cursuri profesionale".

„Gospodăria noastră, din co
muna Radovanu, raionul Olte
nița spunea Aristița Vlăsceanu, 
se mîndrește cu cei peste 300 
de utemiști care muncesc cu 
drag în colectivă...“ Tînăra co
lectivistă a povestit despre 
viața și munca tinerilor colec
tiviști din Radovanu; și cum 
au terasat tinerii dealurile și 
le-au plantat cu pomi și viță 
de vie, și cum activează în 
formațiile artistice ale cămi
nului cultural, și cum au luat 
drapelul de fruntași pe regiu
ne pentru înfrumusețarea co
munei, și cum a făcut ea, per
sonal, 170 de zile-muncă în 
gospodăria colectivă, anul tre
cut. Iar concluzia ei a subli
niat o realitate proprie tiu 
numai colectivei din Radova
nu, ci și numeroaselor gospo
dării colective de pe cuprinsul 
regiunii: „La noi, tovarăși — 
spunea Aristița — tinerii nu



- MIM ESTE PERIOADA - 
OPTIMA PENIRE TRANSPORTAREA 

INIIRAȘAMINIEIOR NATURALE!
ractica a demons
trat cu prisosință 
că problema spo
ririi continue a 
producțiilor agri
cole obținute la 
hectar, poate și 

trebuie să fie rezolvată. Pen
tru realizarea acestei sarcini 
economice de mare însemnă
tate, este necesar să se aplice 
o serie de măsuri care să ducă 
la sporirea rodniciei pămîn- 
tului. Un rol important între 
aceste măsuri îl are folosirea 
intensivă a îngrășămintelor. 
Aceasta pentru că este știut 
că recolte mari nu se pot ob
ține numai pe seama rezerve
lor de materii hrănitoare din 
pămînt, chiar dacă lucrările 
solului se execută în cele mai 
bune condiții. Pămîntului tre
buie să i se restituie ceea ce 
plantele consumă, căci altfel, 
acesta sărăcește și, ca urmare, 
recoltele, în loc să sporească, 
vor scădea. Acest lucru se 
poate realiza prin folosirea u- 
nor cantități corespunzătoare 
de îngrășăminte. Dintre în
grășăminte, gunoiul de grajd 
este cel mai valoros. Folosirea 
lui pentru îngrășarea pămîn
tului aduce mari sporuri de 
recoltă. în sprijinul acestei a- 
firmații avem exemple grăi
toare. Raionul Negru Vodă 
are o suprafață arabilă de 
peste 130 000 de hectare apar- 
ținînd celor 44 gospodării co
lective și 8 gospodării de stat. 
De pe suprafețe foarte mari, 
în condițiile de secetă cunos
cute, pe raion s-a realizat to
tuși o producție medie la hec
tar de 1 875 kg grîu și 2 800 
kg porumb boabe. Aceasta și 
datorită faptului că în toate 
unitățile s-a acordat o mare 
atenție fertilizării solului. O 
tradiție și o experiență bună 
în această acțiune are gospo
dăria colectivă din Cobadin, 
unde se lucrează pe baza unui 
plan elaborat pe durata mai 
multor ani. Anul trecut, această 
gospodărie a realizat o produc
ție medie la hectar de 1 900 kg 
grîu și peste 4 000 kg porumb 
boabe. Ca rezultat al fertili
zării solului și alte gospodării 
din raionul nostru au obținut 
producții mari. G.A.C. Potîr- 
nichea, de pildă, a realizat 
anul trecut o producție de 
5 000 kg porumb boabe la hec
tar. iar G,A C. Limanu o pro
ducție medie de 2 217 kg grîu 
la hectar. Sînt în raionul nos
tru gospodării colective, cum 
este cea din Movila Verde, 
care de pe un sol cu fertilitate 
naturală scăzută, datorită a- 
plicării îngrășămintelor natu
rale, obțin sporuri de recoltă 
tară, să cadă nici un strop de

„Joia ti
Sala spațioasă a grupului 

școlar de pe lingă Uzina Me- 
canică-Muscel, îmbrăcată în 
haine de sărbătoare, își aștep
ta oaspeții — 300 de utemiști, 
fruntași la muncă și învăță
tură, invitați să petreacă îm
preună întîia „Joie a tineretu
lui" din anul acesta. Treptat, 
sala s-a umplut și la ora sta
bilită muzica a deschis reu
niunea. Printre tinerii munci
tori ai Uzinei Mecanice 
care alcătuiesc orchestra de 
muzică ușoară și populară a 
fost prezent și talentatul acor- 
deonist N. Măcriș — de mese
rie controlor de calitate. Ală
turi de bucățile cîntate de or
chestră s-au bucurat de o fru
moasă primire și melodiile 

ploaie de la semănat pînă la 
recoltare, de cite 500 kg grîu, 
700 kg porumb boabe și 300 
kg floarea-soarelui la hectar.

Iată de ce unitățile agricole 
din raionul nostru acordă în 
continuare o mare atenție ac
țiunii de fertilizare a ogoare
lor. Anul acesta, e planificat 
sâ transportăm și să încorpo
răm în sol cantitatea de 
120 000 tone îngrășăminte na
turale. Numai în cursul iernii 
vor fi transportate pe cîmp și 
clădite în platforme, la capătul 
tarlalelor, 70 000 tone gunoi 
de grajd. Gospodăriile colecti
ve fac această lucrare acum, 
întrucît este perioada cea mai 
potrivită, au la dispoziție brațe 
de muncă și mijloace de 
transport suficiente. Rezolvînd 
acum, în perioada iernii, pro
blema transportului îngrășă
mintelor pe cîmp, unitățile 

PENTRU SPORIREA
RODNICIEI PĂMÎNTULUI

agricole vor avea posibilitatea 
ca în toiul muncilor din cam
paniile de recoltare, să folo
sească atelajele, remorcile, au 
tocamioanele aproape în ex
clusivitate numai la transpor
tul grînelor, al paielor, iar în 
toamnă la transportul porum
bului și al cocenilor, creînd, 
în acest fel, cîmp liber de 
lucru mecanizatorilor, ceea ce 
va duce la scurtarea duratei 
recoltatului, a executării ară
turilor cu cel puțin 10 zile.

în momentul de față, la ac
țiunea de transport a îngrășă
mintelor naturale sînt mobili
zate circa 60 la sută din totalul 
mijloacelor existente. Zilnic, 
numai cu cele 500 de atelaje, 
gospodăriile colective trans
portă 1 000 de tone de bălegar. 
Pe lîngă acestea, mai sînt an
grenate și 40 de remorci care, 
de asemenea, reușesc să trans
porte zilnic în cîmp cîte 400 
de tone gunoi de grajd. Cele 
mai bune rezultate în desfă
șurarea acestei acțiuni le-au 
obținut, pînă în prezent, gos
podăriile colective din Chirno- 
geni, unde zilnic sînt mobili
zate 35 do atelaje și 5 remorci, 
care au reușit să transporte 
peste 300 de tone, apoi G.A.C. 
Topraisar, Pecineaga, Vîlcele, 
Căscioarele, Cotu-Văii, Cer
chez și altele. Merge mai slab 
munca în gospodăriile colec
tive din Măgura, Virtop, Vi- 
roaga, unde nu sînt mobiliza

neretului"
interpretate de soliștii vocali 
Maria Ivașcu. Ion Durdun și 
Mihai Constantinescu.

„Poșta cu surprize" a fost 
unul din numerele distractive 
care s-au bucurat de mult 
succes. Conținutul scrisorilor
— versuri satirice cu exempli
ficări concrete din activitatea 
celor cărora le erau adresate
— a atras la lectura lor, în co
lectiv, majoritatea tinerilor 
prezenți în sală. Și concursul 
pentru „cel mai bun dansator" 
ca de altfel și celelalte nu
mere din program au plăcut 
participanților,

ION I. MITU 
corespondent voluntar

te nici jumătate din mijloacele 
existente la transportul îngră
șămintelor și în general se a- 
cordă prea puțină atenție aces
tei acțiuni, lucru care se vede 
și din cantitățile mult prea 
mici de îngrășăminte trans
portate pe cîmp. Dar slaba 
preocupare a colectiviștilor 
din aceste gospodării pentru 
efectuarea acestei lucrări se 
reflectă în aceea că an de an. 
ei obțin producții mai mici cu 
cîte 200—300 kg grîu la hec
tar și. 500—700 kg porumb 
boabe la hectar decît vecinii 
lor din Căscioarele, Cotu-Văii, 
Cerchez. Va trebui ca și aici 
să se ia măsuri practice, ope
rative în vederea mobilizării 
tuturor forțelor de care dispun 
pentru a rezolva în condiții 
optime problema transportului 
pe cîmp a îngrășămintelor na
turale.

La acțiunea de fertilizare a 
solului o contribuție foarte în
semnată aduce tineretul. Pes
te 85 la sută din cei mobili
zați la această acțiune, acum, 
în perioada iernii, sînt tineri.

Pentru ca aportul tineretului 
la reușita acțiunii de transpor
tare și clădire în platforme la 
capătul tarlalelor a îngrășă
mintelor naturale să fie cît 
mai mare, comitetul raional 
U.T.M. a stabilit din vreme o 
serie de măsuri practice la în
făptuirea cărora s-a trecut 
imediat. Astfel, s-a stabilit ca 
în cadrul adunărilor pentru 
dări de seamă și alegeri din 
organizațiile de bază, ca și cu 
prilejul instruirii organelor 
U.T.M. nou alese, să se discute 
pe larg despre tot ceea ce vor 
face tinerii în această direcție, 
să se stabilească în mod con
cret măsurile privind mobili
zarea tinerilor și să se ia an
gajamente precise în ce pri
vește numărul de conducători 
de atelaje, numărul încărcăto
rilor și al celor care clădesc 
platformele, ce vor fi mobili- 
zați de fiecare organizație 

Scenă din spectacolul „Creatori de măreție" în repetiția brigăzii artistice de agitație a Șan
tierului Naval Maritim Constanța.

Foto: AGERPRES

U.TJtf. la această acțiune. Lu
na ianuarie a fost declarata 
„luna transportului îngrășă
mintelor naturale". Organiza
țiile de bază U.T.M. din secto
rul zootehnic de la multe gos
podării, cum sint cele din To
praisar, unde lucrează 16 ti
neri și Chimogeni, unde lu
crează 14 tineri, au întreprins 
acțiuni de strîngere a întregii 
cantități de gunoi din sectorul 
zootehnic și depozitarea lui 
într-un loc de unde să poată 
fi încărcat și transportat cu 
ușurință pe cîmp.

Cele mai bune rezultate 
le-au obținut organizațiile 
U.T.M. din G.A.C. Amzacea, 
Viișoara, Osmancea, Pecinea
ga, Vîlcele. La Pecineaga, toa
te cele 50 de atelaje sînt con
duse numai de tineri. In afară 
de aceștia, un număr de alți 
80 de tineri au fost mobilizați 
la încărcatul gunoiului de 
grajd în căruțe și clăditul lui 
în platforme. în gospodăria 
din Amzacea, de asemenea, ti
nerii colectiviști au .luat în 
răspunderea lor această acțiu-. 
ne. Toate cele 20 de atelaje și 
două remorci sînt conduse de 
tineri. Ei au reușit să trans
porte în primele două săptă- 
mîni din „luna transportului 
îngrășămintelor naturale" o 
cantitate de 333 tone.

Organizațiile U.T.M. din u- 
nitățile agricole ale raionului 
Negru Vodă pot contribui în- 
tr-o măsură și mai mare la 
transportarea pe cîmp a celor 
70 000 tone îngrășăminte na
turale. Ele au datoria să mo
bilizeze un număr mai mare 
de tineri care să lucreze cu 
mijloacele de transport, la în
cărcatul și clăditul în platfor
me a bălegarului, să organi
zeze convoaie de atelaje și să 
inițieze acțiuni de strîngere a 
tuturor rezervelor de îngrășă
minte existente. Mai tîrziu, la 
viitoarele recolte, rezultatele a- 
cestei acțiuni se vor vedea în 
mii de tone de grîu și porumb, 
rodul muncii lor însuflețite 
din aceste zile.

Ing. ALEX. BĂRBOI 
președintele Consiliului agricol 

raional
NICOLAE GHERASE 

prinrsecretar 
al Comitetului raional U.T.M.

Negru-Vodă

Campania de reparalie a 
tractoarelor și mașinilor a- 
gricole se desfășoară din 
plin și la S.M.T. Inotești, re
giunea Ploiești. Acum peste 
150 de tractoare și multe 
alte mașini așteaptă primul 
semnal al primăverii pentru 
a ieși în brazdă. în fotogra
fie : brigada condusă de Io- 
niță V. Dumitru făcînd ulti
mele verificări la tractoare

le reparate.
Foto: AGERPRES

Noi achiziții la Muzeul 
regional Banat

Muzeul regional Banat s-a 
îmbogățit cu noi exponate va
loroase din domeniul arheolo
giei, artelor plastice și etno
grafiei. Printre piesele arheo
logice recent aduse în muzeu 
se află o statuietă de marmoră 
a zeiței Hecate, descoperită la 
Mehadia, vase de lut găsite în 
urma unor săpături făcute la 
hotarul comunei Jebel. Mor
minte de incinerare descope
rite pe șantierul arheologic 
din Parța> completează cultura 
materială locală din prima 
epocă a fierului. în același 
timp, galeria de artă plastică 
a muzeului s-a îmbogățit cu o 
serie de lucrări, printre care 
unele semnate de pictori timi
șoreni de la începutul secolu
lui XX.

îmbogățirea continuă a mu
zeului regional al Banatului 
cu obiecte de mare valoare 
artistică stârnește un viu in
teres în rîndul vizitatorilor.

0 !9T»E PENTRU
CLASA A Xl-A

Cu fiecare zi, examenul de 
maturitate se apropie tot mai 
mult. Cum îl întâmpină elevii 
din clasa a Xl-a a Școlii medii 
nr. 2 din Timișoara ?

Cei aproape 200 . elevi înțe
leg, în majoritate, că reușita 
la examen depinde de ei înșiși 
și se pregătesc ca atare. Se 
poate constata aceasta și din 
răspunsurile pe care cîțiva 
dintre ei 'le-au ■ dat la între
barea noastră: .„în ce sta
diu vă aflați cu pregătirile 
pentru examen ?“

TAUBER FERDINAND, din 
clasa a XI-a E, răspunde 
prompt și cu siguranță:

— La zi 1 Am înțeles că 
cea mai bună pregătire în ve
derea examenului este să în
veți fiecare lecție la timpul 
potrivit. Or, eu m-am stră
duit să pun în practică aceas
tă cerință, în fiecare clasă. 
Datorită acestui lucru, apropi
erea examenului nu-mi tre
zește atât emoție, cît nerăb
dare.

De la începutul anului 
școlar, după îndrumările 
primite din partea tova- 

• rășilor profesori, mi-am în
tocmit un program de lucru 
pe care îl respect întocmai.

Mi-am împărțit astfel 
timpul încît să vot parcurge 
materia cerută _ la examen, ci
tit cea care ni se predă în 
clasa a Xl-a, cît și cea din a- 
nii trecuți.

Recapitularea la obiectele 
de examen, o facem. în prin
cipal, cu ajutorul tovarășilor 
profesori în cadrul unor ore 
anume stabilite. Aceste ore. 
în care se face sistematizarea 
cunoștințelor șl, în special, a 
celor pe care ni le-am însu
șit anii trecuți, îmi sînt de 
mare folos. Acasă, conform 
planului întocmit, revăd capi
tolele și temele pe care le re
capitulăm, astfel că la aceste 
ore pot să-mi clarific tot ceea 
ce nu mi se pare destul de 
clar, ceea ce am înțeles mai 
greu. în fiecare zi, mi-am re
zervat cel puțin o oră pentru 
pregătirea unuia sau altuia 
din obiectele de examen. în 
zilele în care avem mai puțin 
de învățat pentru lecțiile la zi 
și sîmbătă și duminică, numă
rul acestor ore este mai mare 
— 3—4.^

— S-au chiar mai mult in
tervine secretarul comitetului 
U.T.M. pe școală, tovarășul 
Laue Adam. Sînt și educator 
la internat și unii elevi din- 
tr-a Xl-a îmi „dau" de lucru. 
Nu prea vor să respecte pro

gramul. Zilnic, rămân la me
ditație, în urma celorlalți e- 
levi.

— Rămânem să rezolvăm 
probleme, justifică Trauber. 
Învăț împreună cu doi colegi, 
cu Galiș Ion și Lauca Vili' și 
ne-am propus să rezolvăm cît 
mai multe exerciții și proble
me. în fiecare /zi, seara, re
zolvăm din . culegerile de pro
bleme sau din Gazeta Mate- 
matică-Fizi.că cel puțin 10 
probleme. Fiecare lucrează 
singur și apoi confruntăm re
zultatele, discutăm despre 
metodele de rezolvare.

Eleva LUPU VIORICA — 
răspunde la întrebarea noas
tră tot atît de precis.

— La matematică, paralel 
cu însușirea cunoștințelor cu
rente am început să revăd 
materia din clasa a VIII-a, a 
IX-a și a X-a. Un accent deo
sebit am pus pe recapitularea 
fracțiilor trigonometrice, lo
garitmilor, ecuațiilor și radi
calilor. Stăpînirea temeinică 
a acestor cunoștințe mă ajută 
să-mi însușesc și mai bine 
materia pe care o învăț in 
clasa a Xl-a. La literatură ro- 
mînă, am început, de aseme
nea, să revăd, în ordine, ope
rele fiecărui scriitor. Vreau 
ca pînă la examen să citesc 
toate operele recomandate îny 
programă. Iată de ce în fie
care zi mi-am propus cel pu
țin o oră de lectură. De ase
menea,?îii tâmpul vacanței de 
iarnă, am citit lucrările prin
cipale din opera lui M. Sa
dov eanu și ale altor scriitori 
pe care-i studiem în trimes
trele care au mai rămas.

Și despre celelalte materii, 
eleva Lupu Viorica poate 
vorbi la fel, fiindcă'se pregă
tește deopotrivă la toate. Ea 
reușește să găsească timpul 
suficient pentru studiu. „Se
cretul" ei nu constă atît în 
extinderea timpului de mun
că cît în felul cum muncește.

— Pînă acum, cînd pregă
team o lecție, o citeam de 
două trei ori pînă mi-o însu
șeam. Mă limitam doar la a- 
tît. Am găsit, însă, o metodă 
mai bună. Mă concentrez mai 
mult, la fiecare lecție pe 
care o studiez, îmi fac însem
nări, note, scheme. Mi-o însu
șesc astfel, mai bine, dar ?i 
mai repede.

Așa gîndesc majoritatea e- 
levilor din cele 5 clase a Xl-a, 
ale școlii. „Timpul e scurt" și 
se străduiesc să-l folosească 
cu chibzuință, cu seriozitate.

N. ARSENIE

Spedaccie «te 
discuții cu aciurii

BAIA MARE (De la co
respondentul nostru). — Tea
trul de stat din Baia Mare 
continuă buna inițiativă din 
anul trecut privind strân
sa legătură cu spectatorii. Pa
ralel cu. spectacolele prezen
tate pe scena teatrului din lo
calitate și în deplasare, în re
pertoriul actualei stagiuni au 
fost prevăzute și cîteva spec
tacole dedicate oamenilor 
muncii din întreprinderi, ur
mate de discuții legate de te
matica. conținutul, interpreta
rea și învățămintele cu care 
trebuie să rămînă fiecare 
spectator în urma vizionării 
uneia sau alteia din piesele 
jucate - de colectivul teatrului 
băimărean. Duminică, aproa
pe 300 de muncitori, tehnici
eni, > ingineri și alți salariați 
de la U.M.M.U.M. au vizionat 
împreună piesa „Băieții ve
seli" de H. Nicolaide. După 
căderea cortinei, la sfîrșitul 
ultimului act, cei prezenți 
și-au spus părerea în legătură 
cu ce le-a plăcut mai mult 
din acest spectacol. Dar inter- 
preților li s-au mai pus și 
întrebări.- De pildă, au fost 
întrebați cum își organi
zează un actor munca de stu
diu, de creație, ce spectacole 
pregătește colectivul artistic 
al teatrului pentru viitor - etc. 
Au răspuns actorii Teofil 
Turturică și Petre Dinuliu, 
regizorul Mihai Radoslavescu 
și alți membri ai teatrului.

în sprijinul formațiilor 
artistice de la sale

CRAIOVA (De la cores
pondentul nostru). - Acti
vitatea artistică de ama
tori din regiunea Oltenia 
este caracterizată acum prin 
pregătirii® de amploare ce se 
desfășoară în vederea etapei 
a doua a concursului artistic 
pe țară. Numărul formațiilor 
artistice a crescut simțitor. 
Față de prima etapă, partici
pă la concurs cu 242 formații 
mai mult, iar numărul artiști
lor amatori a ajuns la peste ' 
33 000. S-au creat noi formații 
instrumentale pe lîngă casele 
de cultură de la Filiași și 
Vînju Mare șl căminele cultu
rale de la Ionești, Capu Dea
lului, Brădiceni și altele.

Pentru ridicarea calității ar
tistice a spectacolelor pre
zentate, casa regională de 
creație a inițiat mai multe in
struiri pe genuri de formații; 
In orașele Corabia și Craiova 
s-au ținut lecții metodice cu 
instructorii brigăzilor artisti
ce de agitație ; la casa raio- 
nală de cultură din Calafat,, 
cu instructorii de dansuri iar 
la Balș s-a organizat un 
schimb de experiență cu diri
jorii - formațiîkrt* iristfumen- 
tale, soliști vocali și instru
mentiști. Programul instruiri
lor și al schimburilor de expe
riență- a cuprins de regulă- 
lecții și spectacole model pre
zentate de cele mai bune for
mații artistice ale genului. Pe 
această linie se înscriu și cele 
52 de spectacole-model pre
zentate de ansamblul „N. Băl- 
cescu“, Teatrul Național și Fi
larmonica de stat Oltenia în 
raioanele Segarcea, Băileșți,• 
Balș, Calafat, Filiaș și altele.: 
Numeroase formații artistice. 
îndeosebi cele din raioanele 
Caracal, Tg. Jiu, Tr. Severin, 
Balș și Segarcea au primit a- 
sistența tehnică pentru pune
rea la punct a programelor 
din partea metodiștilor casei 
regionale de creație și a unor 
artiști profesioniști. îndrumă
rile practice, sugestiile spec-, 
tacolelor-model și celelalte 
acțiuni metodice au o mare 
influență în ridicarea nivelu
lui de interpretare a artiștilor 
amatori din regiunea Oltenia.-

dorm la umbra pomilor cînd 
e munca în toi în gospodărie!"

„Vreau să vorbesc de orga
nizația U.T.M. a brigăzii nr. 7 
de la gospodăria colectivă din 
Săveni, raionul Fetești — spu
nea tînăra colectivistă Florica 
Fința. în brigada noastră sînt 
44 de utemiști, dintre care 27 
fete. Toți vin la muncă în fie
care zi, așa că nu-i nici unul 
care, anul trecut, să nu fi făcut 
peste 200 zile-muncă. Eu am 
făcut 220 de zile-muncă; va
loarea lor, în bani și produse, 
trece de 7 500 lei. Am avut și 
noi în brigadă cîțiva tineri 
care veneau la lucru cînd a- 
veau „chef“, făceau treabă de 
mîntuială. ■ Dar nu i-am lăsat 
de capul lor. I-am scuturat 
zdravăn într-o adunare gene
rală și băieții s-au dezmeticit 
și au intrat în rînd cu noi".

Tovarășul Dumitru Tîrco- 
lea, președintele gospodăriei 
colective din comuna Buzes- 
cu, a împărtășit conferinței 
modul cum conlucrează con
siliul de conducere cu organi
zația U.T.M. și rezultatele 
concrete ale acestei colabo
rări. „La toate ședințele con
siliului de conducere al gos
podăriei colective în care se 
analizează probleme de pro
ducție — spunea vorbitorul — 
noi invităm : secretarul co
mitetului comunal U.T.M., se
cretarul comitetului U.T.M. pe 
gospodărie, secretarii orga
nizațiilor U.T.M. pe brigăzi. 
Ei participă activ la dezbate
rea problemelor puse în dis
cuție, vin cu propuneri con
crete, ne cer sfatul în stabili
rea acțiunilor la care să par
ticipe tineretul. Măsurile sta
bilite se aduc la cunoștin
ța tinerilor colectiviști, în a- 
dunările generale U.T.M. pe 
brigăzi. Așa se face că, la noi, 
nu s-a întreprins o acțiune 
mai importantă în domeniul 
consolidării economice a 
gospodăriei colective, la care 
tineretul să nu-și fi adus din 
plin contribuția sa." Mobili
zați de organizația U.T.M., ti

nerii participă cu regularitate 
la cursurile agrozootehnice și 
aplică în practică cunoștin
țele însușite aici. Așa a fost 
posibil ca, aplicînd cerințele 
agrptehnicii, tinerii să-și a- 
ducă aportul lor însemnat la 
depășirea cu 500 kg la hectar 
a producției medii de porumb 
stabilită anul trecut în pla
nul gospodăriei. Organizația 
U.T.M. a recomandat pe cei 
mai buni tineri să lucreze în 
sectorul zootehnic ; anul tre
cut, tinerii care lucrează la 
ferma de porcine, au îngră
șat și livrat statului peste 
500 de porci grași. De aseme
nea, anul acesta, tinerii și-au 
stabilit concret cu ce vor con
tribui la realizarea și depăși
rea sarcinilor cuprinse în pla
nul de producție al gospodă
riei colective.

Tovarășul Stelian Jipa, se
cretarul comitetului organi
zației de bază U.T.M. din 
G.A.C. Miloșești, raionul Slo
bozia, spunea în conferin
ță : „Porumbul constituie una 
din principalele culturi ce
realiere în gospodăria noas
tră. De peste 100 de ani, 
de cînd există comuna noas
tră, niciodată nu s-a ob
ținut o producție de 4 000 kg 
porumb boabe la ha așa cum 
am obținut anul trecut". A- 
dunările generale U.T.M. au 
dezbătut cu regularitate pro
bleme privind munca tineri
lor, aplicarea cuceririlor ști
inței în agricultură, experi
ența fruntașilor, disciplina în 
muncă a tineretului etc. 89 
de tineri colectiviști frecven
tează cu regularitate cursurile 
agrozootehnice (din care 52 
sînt în anul I). Iată de ce aici 
toți tinerii participă cu regu
laritate la muncă în gospodă
ria colectivă, fiecare din ei 
îndeplinindu-și cu răspundere 
și conștiinciozitate sarcinile 
ce-i revin.

Cu justificată mîndrle, to
varășa Angela Găburici, ingi
ner agronom la G.A.C. Lița 
din raionul Turnu Măgurele, 

raporta conferinței despre 
contribuția adusă de organi
zația U.T.M. la întărirea eco- 
nomico-organizatorică a gos
podăriei colective. „Anul tre
cut cu toate că pămîntul a a- 
vut apă puțină, am obținut 
la grîu o producție medie de
2 100 kg la hectar, iar Ia po
rumb, pe o suprafață de 208 
hectare, am obținut, în medie,
3 030 kg porumb boabe la 
hectar. Cu ce a contribuit or
ganizația U.T.M. la aceste 
succese ? Iată numai cîteva 
exemple : Tinerii au trans
portat anul trecut la cîmp 
3 600 tone de gunoi de grajd 
pe solurile destinate cultivă
rii griului și porumbului. Or
ganizația noastră a recoman
dat 10 tineri colectiviști din
tre cei mai buni, care au în
vățat meseria de tractorist, 
iar acum lucrează la noi în 
gospodărie, fiind legați cu trup 
și suflet de satul lor, și obțin 
foarte bune rezultate în mun
că. Pentru a asigura baza fu
rajeră necesară sectorului zoo
tehnic, tineretul a contribuit 
efectiv la însilozarea a 5 400 
tone furaje (porumb siloz, se
cară furajeră, colete de sfe
clă etc). Organizația U.T.M. 
a luat în seama sa sarcina 
curățirii și îngrășării, prin 
munca patriotică a tinerilor, 
a suprafeței de 100 hectare 
pășune, de pe care s-a obți
nut o însemnată cantitate de 
furaje de bună calitate.

Tinerii care lucrează în 
sectorul zootehnic au fost în
cadrați în cursul zootehnic, au 
participat la schimburi de ex
periență cu crescători de a- 
nimale fruntași, munca lor a 
fost analizată deseori în ca
drul organizației".

★
Dat fiind faptul că în șco

lile de toate gradele din re
giune învață peste 261 000 de 
elevi, conferința a făcut o a- 
naliză temeinică a activită
ții organizațiilor U.T.M. din 
școli și a organizației de 
pionieri, a modului cum se 

ocupă ele de mobilizarea e- 
levilor spre a-și însuși te
meinic cunoștințele predate, 
de întărirea disciplinei, de e- 
ducația comunistă a viitoare
lor generații de constructori 
ai socialismului. La sfîrșitul a- 
nului școlar 1962 1963. procen
tul de promovați în școlile de 
cultură generală a fost de 92 la 
sută, crescînd simțitor numă
rul elevilor cu note bune și 
foarte bune în special la chi
mie. fizică, istorie, economie 
politică și socialism științific. 
Un deosebit interes manifestă 
elevii față de obiectul „Agri
cultura", la care majoritatea 
lor au note de la 7 în sus.

★
In încheierea lucrărilor 

conferinței a luat cuvântul 
tovarășul Virgil Trofin, mem
bru al C.C. al P.M.R., prim 
secretar al C.C. al U.T.M.

„Organizațiile U.T.M. din re
giunea București — a spus 
vorbitorul — se pot, pe 
bună dreptate, mîndri cu suc
cesele însemnate pe care le- 
au obținut în activitatea lor 
în ultimii doi ani. S-a îmbu
nătățit munca organizației re
gionale U.T.M. în ceea ce pri
vește mobilizarea tineretului 
din industrie la îndeplinirea 
planului. S-au obținut succe
se pe linia întăririi muncii 
organizațiilor U.T.M. de la sa
te și. pe această bază, pe linia 
mobilizării tineretului la în
deplinirea sarcinilor economi
ce puse de partid în fața uni
tăților socialiste din agricul- 
lură. Au fost obținute succe
se în îmbunătățirea activită
ții organizațiilor U.T.M. din 
școli. Aveți un bilanț frumos 
de realizări în activitatea pa
triotică".

După ce a felicitat, în nu
mele C.C. al U.T.M„ tinere
tul regiunii, organizațiile și 
activiștii U.T.M. pentru rezul
tatele obținute, tovarășul Vir
gil Trofin *-a referit la prin
cipalele sarcini tare revtn or

ganizațiilor U.T.M., tineretu
lui din regiunea București.

Vorbind despre sarcinile or
ganizațiilor U.T.M. din între
prinderile industriale, tovară
șul Virgil Trofin arăta că cea 
mai mare atenție va trebui 
s-o acorde organizațiile U.T.M 
mobilizării tuturor tinerilor 
muncitori, tinerilor ingineri și 
tehnicieni în întrecerea socia
listă pentru îndeplinirea an
gajamentelor însuflețitoare pe 
care și le-au luat oamenii 
muncii din întreprinderi în 
cinstea zilei de 23 August.

în toate întreprinderile re
giunii — arăta vorbitorul — 
organizațiile U.T.M. trebuie să 
se ocupe temeinic de creșterea 
nivelului pregătirii profesio
nale a tineretului, de întărirea 
disciplinei socialiste a muncii, 
pentru ca „marca fabricii'*, — 
calitatea produselor să con
stituie o mîndrie a fiecărui 
tinăr muncitor.

„In fața organizației regio
nale U.T.M. s-au pus și se pun 
sarcini mari pe linia îmbună
tățirii activității sale în agri
cultură. Tinînd seama de 

specificul pe care îl are re
giunea, de importanța pe care 
o are agricultura regiunii 
pentru economia țării noastre, 
este deosebit de important să 
obținem în perioada care ur
mează o îmbunătățire genera
lă a activității organizațiilor 
U.T.M, de la sate.

Toată atenția va trebui să 
o acordăm îmbunătățirii mun
cii organizațiilor U.T.M. din 
gospodăriile agricole de stat. 
Să ne aducem o contribuție 
mai mare la creșterea produc
ției în toate sectoarele gospo
dăriilor agricole de stat Ex
periența bună care există în 
munca organizațiilor U.T.M. 
din gospodăriile agricole să o 
generalizăm în toate celelalte 
gospodării agricole de stat.

Mai multă atenție va trebui 
să dăm îmbunătățirii muncii 
organizațiilor U.T.M. din sta
țiunile de mațlnl și tractoare, 
în centrul atenției organizații

lor U.T.M. din S.M.T.-uri să 
stea întărirea disciplinei în 
muncă, problema perfecționă
rii calificării profesionale, a- 
cordînd mai multă- atenție 
condițiilor de viață ale tineri
lor tractoriști.

Va trebui să facem tot ce 
ne stă în putință pentru ca a- 
portul nostru la acțiunea ini
țiată de partid pentru a reda 
agriculturii întinderi mari de 
teren din Lunca Dunării să 
reprezinte o contribuție deo
sebit de importantă. Problema 
participării tineretului la re
darea agriculturii a acestor 
terenuri, la lupta pentru fo
losirea la maximum a pămîn
tului în toate unitățile agrico
le este o chestiune de impor
tanță deosebită pentru munca 
organizațiilor U.T.M.

Una din problemele căreia 
va trebui să-i acordăm toa
tă atenția este aceea de a în
tări munca organizațiilor 
U.T.M. în toate gospodăriile 
agricole colective, de a dez
volta în rîndul tinerilor colec
tiviști dragostea față de gos
podăria agricolă colectivă, 
față de munca în cadrul gos
podăriei agricole colective.

Să dăm mai multă atenție 
participării tineretului la dez
voltarea sectorului zootehnic 
în gospodăriile agricole colec
tive și de stat. S-au spus lu
cruri frumoase, bune privind 
munca organizațiilor U.T.M. 
din cadrul acestui sector. Să 
nu ne mulțumim cu succesele 
pe care le-am obținut în do
meniul participării tineretului 
la dezvoltarea sectorului zoo
tehnic. Avem în fața noastră 
un cîmp foarte larg de activi
tate în această direcție.

Mai multă atenție va trebui 
să acordăm participării tine
retului la învățămîntul agro
zootehnic, îmbunătățirii acti
vității noastre în această pri
vință".

Referindu-se la necesitatea 
unei preocupări permanente 
pentru mobilizarea elevilor la 
învățătură, pentru eontinu» 

întărire a disciplinei școlare 
și îmbunătățirea conținutului 
muncii de educație comunistă 
a elevilor, vorbitorul arată că 
sarcina comitetului regional, 
a comitetelor raionale este de 
a ajuta mai mult organizațiile 
U.T.M. din toate școlile medii 
și profesionale să-și îmbună
tățească activitatea. „Să con
centrăm atenția muncii noas
tre în direcția dezvoltării la 
elevi a dragostei față de în
vățătură, întăririi disciplinei, 
să lichidăm din munca orga
nizațiilor U.T.M. din școli ma
nifestările de formalism ast
fel încît întreaga activitate a 
organizațiilor U.T.M. din școli 
să corespundă vîrstei, cerințe
lor și dorințelor elevilor.

Să avem mare grijă de felul 
în care muncim cu copiii. Co
mitetele raionale U.T.M. să nu 
lase munca aceasta numai pe 
seama instructorilor de pio
nieri. Noi avem instructori de 
pionieri buni, trebuie însă ca 
să îndrumăm în permanență 
activitatea lor. Secretarii or
ganizațiilor de bază să parti
cipe mai des la activitățile 
pionierești, la excursiile ce le 
organizează, la adunări etc." 

Vorbind despre necesitatea 
de a îmbogăți permanent 
conținutul muncii educative 
cu tineretul, tov. Trofin a 
spus :

„în munca de educare a 
tineretului, să acordăm în pri
mul rînd atenție dezvoltării 
dragostei față de muncă, a 
noii atitudini socialiste față de 
muncă. Să ne preocupăm mai 
mult de dezvoltarea în rîndu- 
rile tineretului a sentimente
lor nobile ale patriotismului 
socialist, ale internaționalis
mului proletar, să combatem 
cu multă hotărîre diferite in
fluențe ale ideologiei și mo
ralei burgheze.

Se poate spune că noi avem 
multe forme ale muncii de e- 
ducație și destul de eficace. 
Chestiunea principală care se 
pune însă, este de a îmbună
tăți conținutul acestor forme.

Să ne ocupăm mai mult de 
educația morală a tinerilor. 
Nouă nu ne poate fi indiferent 
cum trăiesc tinerii, cum își în
temeiază familii trainice, pu
ternice, sănătoase, cum își pe
trec ei anii cei mai frumoși ai 
vieții,anii tinereții.

în încheiere aș vrea să ex
prim convingerea Comitetului 
nostru Central că Organizația 
regională U.T.M. București, 
minunatul tineret din regiu
nea dv., sub conducerea și în
drumarea permanentă a Co
mitetului regional de partid, 
a organizațiilor de partid, va 
obține în anii care urmează 
succese și mai mari în munca . 
și lupta pentru dezvoltarea 
industriei, agriculturii, pentru 
însușirea științei și culturii, . 
în munca de educație a tine
retului.

Sub conducerea încercatu- _ 
lui nostru partid, a Comite
tului său Central în frun- 
te cu tovarășul Gheorgho - 
Gheorghiu-Dej, înainte, tova
răși, pentru noi victorii în . . 
lupta pentru desăvîrșirea con
strucției socialismului în Re- . 
publica Populară Romînă !“.

In încheiere, conferința a 
adoptat o telegramă adresată • 
C.C. al P.M.Pv., tovarășului. 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, în 
care participanții la conferin
ță, în numele organizațiilor 
U.T.M. și al tineretului din re
giunea București s-au angajat 
să întîmpine a XX-a aniver
sare a eliberării patriei noas- .... 
tre, cu noi și însemnate suc
cese, mulțumind din inimă . 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
Comitetului său Central, pen
tru grija părintească ce o . 
poartă tineretului, pentru via
ța fericită pe care o trăiește 
azi, pentru viitorul lor lumi
nos.

★
în prima sa ședință, Corni- ' 

tetul regional ’U.T.M. Bucu- : 
rești a ales ca prim secretar 
pe tovarășul Ion Constantin. ‘

STELIAN SAVIN
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de iarnă
Mii de spectatori au urmă

rit ieri la Innsbruck primele 
întreceri de schi fond, patinaj 
viteză și schi alpin din cadrul 
celei de-a IX-a ediții a Jocu
rilor Olimpice de iarnă. Re
prezentanții U.R.S.S., Finlan
dei și Austriei și-au împărțit 
cele trei medalii de aur puse 
în joc în ziua a doua a com
petiției. Marii favoriți au con
firmat pronosticurile, termi- 
nînd victorioși în probele dis
putate care au atins un înalt 
nivel tehnic.

Cu victoria Lidiei Skobliko
va în proba de 500 m pati
naj viteză, echipa U.R.S.S. a 
cucerit a doua medalie de aur 
și conduce detașat în clasa
mentul neoficial pe țări. 
Cursa de patinaj viteză a fost 
dominată în întregime de 
sportivele sovietice clasate pe 
primele trei locuri. Câștigătoa
rea întrecerii, Lidia Skobliko
va, profesoară din orașul Ce- 
liabinsk, în vîrstă de 24 de 
ani, obține a 3-a medalie de 
aur la Jocurile Olimpice. Cu 
patru ani în urmă, la Squaw 
Velley, ea cîștigase titlul o- 
limpic la 1 500 și 3 000 m.

Clasamentul probei de 
500 m : 1. Lidia Skoblikova 
(U.R.S.S.) 45” — nou record o- 

“ Irina Egorova 
); 3. Tatiana 

Sidorova (U.R.S.S.) 45” 5/10 ;
4—5. Joan Assworth și Janice 
“ •’* ' S.U.A.) 46”

.. Gunilia Jacobsson 
(Suedia) 46” 5/10. Fosta campi
oană mondială Helga Haase 
(Germania) s-a clasat pe locul 
8 cu timpul de 47” 2/10.

Competițiile de schi fond au 
început la Seefeld cu desfășu
rarea probei de 30 km bărbați. 
Pe primul loc s-a clasat fin
landezul Eero Mantiuranta, 
fost campion mondial în ace
eași probă cu doi ani în urmă 
la Zakopane. Un rezultat re
marcabil a obținut fondistul 
sovietic Voroncihin care a cîș- 
tigat medalia de bronz. Sub 
așteptări au concurat schiorii 
suedezi.- Liderul lor, Sixten 
Jernberg, supranumit marato- 
nistul zăpezii, și campion o- 
limpic la ultima ediție, a o- 
cupat locul 5.

Clasament: 1. Eero Mantiu
ranta (Finlanda) lh30’50” 
7/10; 2. Harald Groeningen 
(Norvegia) lh 32* 02” 3/10 ’ 3.
Igor Voroncihin (U.R.S.S.) lh 
32’ 15” 8/10 ; 4. Jahne Stephan- 
son (Suedia) lh 32' 24” 8/10 ; 5. 
Sixten Jernberg (Suedia) lh

32’ 39” 6/10; 6. Kalevi Laurilla 
(Finlanda) lh 32’41” 4/10 etc.

Pe muntele Patscherkofel 
de lingă Innsbruck, 88 de con
cur enți au luat startul în pro
ba de coborîre bărbați, una 
dintre cele mai spectaculoase 
întreceri ale schiului alpin. Pîr-

A

In ziua
a Il-a

a-tia, confecționată cu zăpadă 
dusă din altă parte, a măsurat 
3 120 m, avind o diferență de 
nivel de 867 de metri și 14 porți 
de control. Spre satisfacția 
celor 50 000 de spectatori înși
rați de-a lungul traseului, vic
toria a revenit unui reprezen
tant al Austriei: Egon Zimmer-

DUPĂ DOUĂ ZILE DE ________
PE MEDALII SE PREZINTĂ ASTFEL :

martin. Noul ( 
coborîre este 
ani. El a mai participat 
Jocurile Olimpice din 1960 
cînd a ocupat locul 10 în a- 
ceastă probă. Francezii, cu 
Leo Lacroix, au reușit să cîș-l 
tige medalia de argint, dar 
marele lor as, Guy Perillat,' 
s-a situat al 6-lea. T 
sînt considerate < 
Majoritatea concurenților au 
coborît cu o viteză de pestei 

>100 km pe oră. Iată ordinea] 
primilor șase clasați: 1. Egon 
Zimmermann (Austria) 2’ 18” 
16/100; 2. Leo Lacroix (Fran-, 
ța) 2’18” 90'100; 3. Wolfgang
Bartels (Germania) 2’19” I 
48'100; 4. Joos Minsch (Elue-| 
ția) 2* 19” 55/100; 5. Ludwig 
Leitner (Germania) 2’19” 
67/100; 6. Guy Perillat (Fran-j 
ța) 2’19” 79/100. Austriacul. 
Karl Schranz, campion mon
dial în 1963, a ocupat locul 11.,

ÎNTRECERI, clasamentul

1. U.R.S.S. 2 medalii de aur, 1 medalie de argint, 2 meda
lii de bronz ;

2. Finlanda 1 medalie de aur;
3. Austria
4. Germania

bronz ;
5. Franța 1
6. Norvegia 1 medalie de argint;

7. Canada 1 medalie de bronz.

1 medalie de aur;
(echipă unită) 1 medalie de argint și una de

medalie de argint;

Cît a fost elev, Adam Oachis a fost repartizat în lunile de practică la strungul lui Francisc 
Csopjak. Intre cei doi tineri s-a stabilit o strinsă prietenie. Acum, cînd Oachis a devenit și 
el muncitor în secția strungărie a Uzinei „Electromotor" din Timișoara nu uită să ceară sfa

turi din partea fostului său „profesor^.
Foto : O. PLEC AN

Ședința lărgită 
a Secției de cereale și plante 

tehnice a C. S. A.
Joi au continuat în Capitală 

lucrările ședinței lărgite a Sec
ției de cereale și plante tehr 
nice a Consiliului Superior al 
Agriculturii.

Au luat cuvîntul numeroși 
membri ai secției și invitați 

| — ingineri din G.A.S., S.M.T. 
și G.A.C., președinți de gos
podării colective, președinți și 
membri ai consiliilor agrico- 
cole, • cercetători științifici. 
Vorbitorii au arătat rezulta
tele obținute în cultura po
rumbului în unitățile agricole 
socialiste și în stațiuni expe
rimentale, au subliniat rezer- 

| vele mari care încă există în 
j unități pentru sporirea pro

ducției la această cultură și 
au făcut propuneri pentru fo
losirea lor eficientă. în cursul 
dimineții au vorbit tovarășii 
Mihai Apetroaie, președintele 
Consiliului agricol raional Să- 
veni. Dumitru Dumitru, Erou 
al Muncii Socialiste, directo
rul G.A.S. Pietroiu, regiunea 
București. Emil Vlaicu, direc
torul Stațiunii experimentale 
agricole Lovrin, regiunea Ba
nat, Mircea Iuliu, președintele 
Consiliului agricol raional 
Luduș, Ion Plitea, inginer 
la G.A.C. Apoldu de Jos, 
regiunea Hunedoara, Nico- 
lae Bădescu, directorul S.M.T. 
Sînnicolau Mare, Vasile Bîr- 
neanu, inginer la G.A.C. 
Craiva, regiunea Crișana, 
Gheorghe Alexandru, pre
ședintele G.A.C. Puchenii 
Mari, regiunea Ploiești, Gheor
ghe Hristea, președintele

G.A.C. Bivolari, regiunea Iași, 
Petre Moldovan, vicepreședin
te al Consiliului Superior al 
Agriculturii, dr. Ion Lungu de 
la Stațiunea experimentală a- 
gricolă Secueni, regiunea Ba
cău, Jean Keis, directorul 
Trustului Agrosem și Octavian 
Berbecel, de la Institutul Me
teorologic.

în încheierea discuțiilor cu 
privire la cultura porumbului 
a luat cuvîntul tovarășul Mi
hai Dalea, secretar al C.C. al 
P.M.R. președintele Consiliu
lui Superior al Agriculturii, 
care a subliniat sarcinile ce 
revin consiliului superior, 
consiliilor agricole regionale 
și raionale, cadrelor de con
ducere din unitățile agricole 
socialiste și specialiștilor din 
agricultură pentru asigurarea 
unei producții sporite de po
rumb în 1964.

Participanții au adoptat re
comandări privind cultura 
porumbului în anul 1964. Re
comandările au fost elaborate 
pe baza referatelor I.C.C.A. și 
a Trustului central Gostat, a 
observațiilor și propunerilor 
participanților la ședință, a 
experienței avansate a G.A.S. 
și G.A.C., precum și a anali
zei Consiliului Superior al A- 
griculturii privind măsurile 
aplicate în ultimii ani care au 
dus la obținerea unor produc
ții mari în unitățile agricole 
fruntașe.

Lucrările ședinței continuă.

(Agerpres)

vești, cei trei studenți care au 
deținut premiile I și II la O- 
limpiada de matematică, fizi
că și mecanică pentru a parti
cipa la festivitățile de împăr
țire a premiilor.

— Ce veți face însă pentru 
studenții care rămîn în Con
stanța ?

— Atît pentru ei, cît și pen
tru studenții din alte centre 
universitare care sînt constăn- 
țeni, vom organiza unele ac
tivități în cadrul institutului: 
vizionări colective ale emisiu
nilor de televiziune, audiții 
muzicale, activități sportive 
de sală. Sperăm și cîteva seri 
de dans.

In ceea ce privește studenții

care-și vor petrece vacanța în 
sate, în ultimele adunări ge
nerale U.T.M. li s-a recoman
dat să ia parte la activitățile 
de la căminele culturale, să 
țină expuneri, recenzii litera
re, etc. Buna experiență a 
studenților de la filologie în 
ceea ce privește organizarea 
brigăzilor științifice la sate va 
putea fi folosită de unii stu- 
dpnți chiar1 și în timpul scurt 
al vacanței.

Așteptăm, așadar, ca va
canța să constituie pentru 
studenții noștri un bun prilej 
de odihnă, recreere și totoda
tă, pentru o activitate cultu
rală de masă cît mai intensă.

I. S.

S K F O RUM A I H
Capodopere romînești din cul
tura universală cu tema „O 
scrisoare pierdută" de I. L. 
Caragiale.,

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de artistul poporu
lui Gr. Vasiliu Birlic. Despre 
prezența piesei „O scrisoare 
pierdută" pe scenele lumii au 
vorbit Costache Antoniu, ar
tist al poporului și Cella 
Dima, artistă emerită. Criticul 
literar Valeriu Rîpeanu a fă
cut apoi o expunere despre 
universalitatea operei marelui

Tn urma tratativelor care au 
avut loc la București între 
delegațiile Republicii Populare 
Romîne și Suediei s-a sem
nat un Acord comercial pe 
termen de trei ani (1964—1966).

Pentru anul 1964 sînt prevă
zute la exportul romînesc în 
Suedia, printre altele : produ
se petroliere, chimice și pe- 
tro-chimice, cauciuc sintetic, 
anvelope, mașini-unelte, trac
toare, diverse produse ale in
dustriei ușoare, fructe, legu
me și alte mărfuri alimen-

nterlocutorul se 
aștepta la o între
bare despre mer
sul examenelor. 
Firesc. Președin
tele Consiliului a- 
sociației studenți

lor din Institutul pedagogic de 
3 ani din Constanța, tov. asis
tent Constantin Cota, este 
preocupat, ca de altfel toți 
membri corpului didactic, ac
tiviștii organizației U.T.M. și 
ai asociației, precum și stu
denții, tocmai de buna desfă
șurare a examenelor.

— Pină acum, cu excepția 
facultății de matematică, s-au 
obținut în general rezultate 
îmbucurătoare...

— Ne bucură o asemenea 
situație, dar...

Și explicăm că de data a- 
ceasta dorim să cunoaștem nu 
situația examenelor, ci stadiul 
pregătirilor pentru vacanță.

— In această privință v-aș 
putea da următoarele infor
mații. De pe malurile Mării 
Negre, vor pleca la odihnă, la 
munte, 30 dintre studenții 
fruntași ai institutului. Ei își 
vor petrece vacanța de iarnă 
in taberele organizate de 
U.AS.R. la Predeal, Sinaia și 
BuștentGrupele au făcut pro
puneri care vor fi analizate, 
desigur, în legătură și cu si
tuația promovării examenelor 
— de consiliul nostru la înce
putul lui februarie. Tot în va
canța de iarnă vor pleca la 
Predeal, la campionatul uni
versitar de șah, doi studenți ai 
institutului — iar la Bucu-

tare.
La importul din Suedia fi

gurează : celuloză, celofibră, 
hîrtii tehnice, feroaliaje, oțe
luri speciale, abrazive și elec
trozi, utilaje și mașini pentru 
industria lemnului, alimenta
ră etc.

nostru dramaturg.

Ieri s-a înapoiat în Capitală, 
venind de la Atena delegația 
U.A.S.R. condusă de tov. Mir
cea Angelescu, membru al Co
mitetului Executiv al U.A.S.R. 
care a făcut o vizită în Grecia 
la invitația Uniunii Naționale 
a Studenților Greci.

Suceava. Vedere din blocul 

turn.

Foto: AGERPRES

în sala mică a Palatului 
R. P. Romîne a avut loc joi 
seara un simpozion din ciclul (Agerpres)
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Echipajul Ion Panțuru și Al. Oancea cu bobul pe pîrtia de la 
Igls.

Foto : VOTANA — V1ENA

Hochei pe gheată Pro gramul de azi
Meciurile de hochei 

pe gheață disputate 
joi în grupa B s-au 
terminat cu următoa
rele rezultate: Japo
nia—Norvegia 4—3 ; 
Austria Iugoslavia 
6—2; R.P. Polonă— 

R. P. 
(2—0;
Italia—R. P. Ungara 
6—4. Hocheiștii japo
nezi au furnizat o 
mare surpriză prin 
victoria repurtată a- 

| supra Norvegiei, cîș-

Romînă 6—1
2—1; 2—0);

tigătoarea grupei B la 
campionatul mondial 
de anul trecut.

In concursul femi
nin de patinaj artis
tic, după două probe 
impuse, conduce o- 
landeza Sjoukje Dij- 
kstra cu 384 puncte, 
urmată de Regine 
Heitzer (Austria) 379 
puncte ; Petra Burke 
(Canada) 364 puncte ; 
și Miwa Fukuhara 
(Japonia) 353 puncte.

Astăzi dimineață vor continua i ___  __
feminine de patinaj artistic (figuri impuse). 
Boburile de două persoane vor efectua prime
le două coboriri. Țara noastră { 
două echipaje: Matei—Panțuru și 
Oancea. Tot dimineața va fi cunoscută cam
pioana olimpică în proba de 1 500 m i 
viteză. La ora prinzului la Seefeld, pe . 
bulina mică vor începe întrecerile de sărituri 
speciale. Seara ] 
continua concursurile

In grupa B, Norvegia joacă cu R. P. Polonă, 
iar în grupa A, au loc două partide : S.U.Â. 
Germania și U.R.S.S.-R.S. Cehoslovacă.

Noi locuințe pentru 
muncitori

PLOIEȘTI (de la corespondentul 
nostru). — La Cimpina au fost 
date în folosință în cursul lunii 
ianuarie a.c. încă 5 blocuri de 
locuințe cu un număr total de 260 
apartamente. în noile blocuri s-au 
mutat mulți tineri metalurqiști, ra
finori și sondori, împreună cu fa
miliile lor. De curind, și la Tîr- 
goviște a fost dat în folosință un 
bloc cu 60 de apartamente. Cons
tructorii tîrgovișteni, lucrează la 
finisarea unui nou bloc cu 80 de 
apartamente care va fi gata pînă 
la jumătatea lunii februarie.

Recent, la sediul bibliotecii 
centrale raionale Adjud, au fost 
invitați toți bibliotecarii sala- 
riați din comunele raionului, în 
scopul generalizării celei- mai 
bune experiențe în organizarea 
unor acțiuni cultural-educative 
pentru atragerea de noi cititori. 
O bună experiență în ce priveș
te sprijinul organizațiilor U.T.M. 
din G.A.C. în organizarea unor 
manifestări pentru tinerii colec
tiviști au dovedit că au tinerele 
bibliotecare Elena Pricop din

comuna Lehamcea și Elena Dă- 
din comuna Coțofănești. 

concursurile
nilă
Serile literare, sau 
pe diferite teme („Cine știe 
zootehnie, cîștigă" — organizat 
la Coțofănești) și-au cîștlgat o 
largă popularitate printre tinerii 
iubitori ai cărții din satele raio
nului Adjud. Asemenea mani
festări precum și altele, tot atît 
de eficace, pot fi organizate la 
toate cele 35 de biblioteci co* 
munale și sătești.

A apărut în limba romînă, în Editura Politică, nr. 1 (65) 
pe anul 1964 al revistei

„Probleme ale păcii ți socialismului",

URMĂRI DIN
Procedeele 

moderne cer 
calificare înaltă!

In același timp, la cele mai 
multe din sonde se va schimba 
și se va îmbunătăți sistemul 
de exploatare. La separatoare 
vom monta regulatoare de ni
vel acționate pneumatic și 
vom extinde deparafinarea 
mecanică și electrică la toate 
sondele.

Acestea sînt o parte dintre 
măsurile prevăzute în vederea 
îndeplinirii sarcinilor de plan 
și angajamentelor luate de noi. 
Știm însă că pentru realizarea 
lor este nevoie de o muncă 
continuă. perseverentă din 
partea întregului colectiv. Cu 
ocazia dezbaterii cifrelor de 
plan, muncitorii și-au luat în
semnate angajamente, au fă
cut propuneri pentru aplicarea 
unor măsuri tehnice și organi
zatorice importante. Din dis
cuțiile pe care le-am avut a 
reieșit însă că trebuie să se 
facă mai mult în direcția ri
dicării calificării tuturor mun
citorilor. Nu este suficient ca 
procedeele noi să fie cunoscu
te numai de cîțiva muncitori 
și ingineri. Ele trebuie extin
se. Vrem ca majoritatea petro
liștilor să cunoască bine teh
nica și tehnologia extracției. 
Un rol însemnat revine în a- 
ceastă privință tineretului care 
formează mal mult de jumă
tate din efectivul nostru. Din 
discuțiile pe care le-am avut 
cu secretarul comitetului 
U.T.M., Ion Jianu, cu o serie 
de ingineri și muncitori frun
tași, am ajuns la concluzia că

în această privință posibilită
țile noastre sînt mult mai 
mari. Uneori ne-am limitat 
doar la cursurile de speciali
zare indicate sau aprobate de 
forurile superioare. în schelă 
avem însă ingineri și maiștri, 
tineri ca vîrstă, dar vechi în 
meserie, buni cunoscători ai 
acesteia, ai instalațiilor și teh
nologiei de extracție. Dacă ei 
ar fi mai bine folosiți de către 
organizația U.T.M. am obține 
rezultate și mai însemnate în 
această privință. Mă refer la 
faptul că organizația U.T.M. 
ar putea extinde, împreună 
cu sindicatul, „orele tehnice", 
la toate locurile de producție 
și le-ar putea dezvolta, chiar, 
la nivelul unor adevărate 
cursuri de ridicare a califică
rii. Aici ar trebui să se pună 
un accent deosebit pe cunoaș
terea instalațiilor de exploa
tare a țițeiului și de interven
ții. Să nu mai așteptăm, cum 
am făcut în anii trecuți, ca ri
dicarea calificării să se facă 
doar prin cursurile de specia
lizare pe care le avem orga
nizate și la care am cuprins o 
mică parte din muncitori. 
Cred că organizația U.T.M. ar 
putea face mai mult și în direc
ția sprijinirii cabinetului teh
nic pentru popularizarea cărții 
tehnice, să organizeze mai 
bine concursurile ,,Cine știe 
meserie, cîș.tigă". Conducerea 
schelei și-a propus să sprijine 
mai activ comitetul U.T.M. în 
organizarea, împreună cu co
mitetul sindicatului, a schim
burilor de experiență între 
muncitori, pentru răspîndirea 
metodelor avansate de lucru. 
La acestea, ca și la „orele teh
nice", comitetul U.T.M. poate 
să invite mai mulți maiștri și 
ingineri cu activitate îndelun
gată în producție, care să vor
bească tinerilor despre expe
riența dobîndită de-a lungul

anilor, despre particularități
le solului și ale zăcămintelor 
din zona schelei etc. In acest 
fel considerăm că organizația 
U.T.M. ar aduce un important 
sprijin în realizarea angaja
mentelor pe care și le-a luat 
colectivul nostru.

Tineretul uzinei 
in întrecere

au lost invitați tehnologii 
și controlorii tehnici, care 
au explicat amănunțit sar
cinile de producție ce tre
buie îndeplinite în această 
lună. Măsurile amintite, precum 
și altele pe care ne-am propus 
sâ le aplicăm, vor da posibili
tatea ca în fiecare lună tinerii 
să cunoască temeinic sarcinile 
de producție, care revin colec
tivului din care iac parte și pe 
această bază în grupele sindica
le să-și ia angajamente concre
te.

Luna aceasta, de pildă, astfel 
de angajamente care dovedesc 
că oamenii își cunosc puterile, 
s-au luat în toate sectoarele 
de producție. Tinerele bobina
toare din echipele conduse de 
Dumitra Anto și Paulina Dra
gan, de la Fabrica de mașini 
electrice rotative, s-au angajat 
ca paralel cu depășirea ritmică 
a planului de producție, să rea
lizeze printr-o mai justă folo
sire a materialelor, economii 
anuale de peste 18 000 lei. Un 
alt exemplu. La transformatorii 
de măsuri, atelier ce aparține 
fabrici' de aparataj, colectivul 
de aici s-a angajat să producă 
peste planul anual 1 000 trans
formatoare de măsură de 500 V. 
Tînărul Dumitru Risloiu, pe 
baza defalcării sarcinilor pe fie
care muncitor, s-a angajat ca, 
lunar, să execute peste prevede-

PAG.
rile planului, lucrările de lăcă- 
tușerie la 70 de transformatori.

Comitetul U.T.M. s-a îngrijit 
ca tot mai mulți tineri să parti
cipe la întrecerea socialistă lu
nară pe bază de angajamente 
concrete individuale. In acest 
fel am reușit ca luna aceasta 
mai mult de jumătate din nu
mărul tinerilor sâ participe 
la întrecerea socialistă pe bază 
de angajamente individuale. 
Acolo unde nu este posibil a- 
cest lucru ti și-au luat angaja
mente colective în cadrul echi
pelor sau brigăzilor de produc
ție. In acest fel am reușit ca 
toți tinerii să fie antrenați în 
întrecerea socialista.

După cum este cunoscut, 
evidența și urmărirea întrecerii 
o face comitetul sindicatului 
prin organele sale. Ce face 
atunci organizația U.T.M. ? Cum 
este și firesc noi nu ne compli
căm în tot felul de tabele și 
tabelașe. Evidența este știut, se 
ține de responsabilul cu între
cerea socialistă din fiecare sec
ție, sau la grupele sindicale. 
Organizația U.T.M. poate însă 
studia dacă angajamentele 
stabilite corespund posibilită
ților practice de înfăptuire 
ori nu. Noi îi ajutăm pe tineri 
(în discuf iile pe care le 
purtăm cu ei) să înțelea
gă că esențialul îl constituie 
fixarea unor asemenea obiecti
ve care să mobilizeze toate for
țele de care dispun. Satisfacția 
că ai putut să-ți respecți cuvîn
tul dat este și mai mare atunci 
cînd ea reflectă posibilitățile 
reale. întreaga capacitate de 
muncă.

Ce face organizația U.T.M. 
pentru ca odată angajamentele 
stabilite tot mai mulți tineri să 
le poată îndeplini ? Desigur 
pentru aceasta nu se pot da re
țete. Există totuși posibilitatea 
ca organizațiile U.T.M. să acțio
neze diferențiat în funcție de 
cazurile ce se ivesc. Controlul 
îndeplinirii angajamentelor ne

ajută să cunoaștem greutățile 
pe care tinerii le au în produc
ție și în funcție de necesități 
luăm măsuri pentru a i ajuta să 
și Ie îndeplinească. Cu cei care 
dovedesc anumite delăsări dis
cutăm mai mult, cu atenție, în 
scopul formării și dezvoltării 
răspunderii în muncă, stimu- 
lîndu-i astfel să muncească cu 
pasiune, să respecte disciplina 
de producție, să contribuie la 
îndeplinirea planului la toți in
dicatorii. Noi obișnuim ca la 
fiecare adunare generală să 
anunțăm rezultatele obținute 
de tineri în producție. Cele mai 
bune dintre acestea le populari
zăm la stația de radioamplifica
re, gazeta de uzină sau cu alte 
ocazii. Secretarii de organizații 
felicită pe cei care obțin cele 
mai bune rezultate în producție. 
Pentru cei care dovedesc că 
mai au unele greutăți în înfăp
tuirea angajamentelor organi
zăm întrajutorarea la locul de 
muncă.

Tot în vederea ajutorării ti
nerilor pentru a și îndeplini cu 
succes sarcinile stabilite ne o- 
cupăm de perfecționarea cunoș
tințelor lor profesionale. Ince- 
pînd din luna februarie se vor 
deschide cursurile de ridicare a 
calificării, cursuri în care vom 
cuprinde 2 000 de tineri, cu pes
te 200 mai mulți ca în anul tre
cut. Deja tematicile cursurilor 
au fost întocmite, s-au stabilit ! 
lectorii și a fost definitivată în- j 
scrierea cursanților. Vom orga- I 
niza mai multe concursuri pe ] 
meserii, acțiune în care am acu- | 
mulat o bună experiență. Pri- j 
mul concurs care va avea Ioc ] 
în curind este în pregătire la j 
Fabrica L.D.E. El are ca tema ; 
„Să cunoaștem locomotiva Die- I 
sel-electrică“.

Activitatea pe care o va des
fășura organizația U.T.M. în co
laborare cu organizația de sin
dicat va face ca la sfîrșitul a- 
nului, la fel ca și în alți ani, 
să raportăm că ne-am respectat 
întocmai cuvîntul dat.

REȚINEȚI I
Pentru sporturile de iar

nă, întreprinderea de Hote
luri și restaurante „Bu- 
cegi" Sinaia, vă asigură 
confortul necesar și un ser
viciu ireproșabil Ia : Hote
lul și Restaurantul Postă
varii, Hotelul și Restauran
tul Cota 1 400, Cabana Co
ta 1 500, Cabana Vîrful cu 
Dor.

Asigurați-vă din timp 
camere prin telefon 10.63 
Sinaia sau prin Agențiile 
O.N.T. Carpați din țară.

revistă teoretică și informativă a partidelor comuniste și 
muncitorești.

Acest număr cuprinde arti
colele : „P.C.U.S. în avangar
da mișcării comuniste mon
diale" de J. Perez ; „Pacea, 
arma nucleară și politica" de 
K. Osterling ; „Unele proble
me ale luptei de clasă în Bra
zilia" de G. Dias ; „O sarcină 
importantă a oamenilor mun
cii din Israel" de E. Vilenska; 
„Popoarele din America Lati
nă își apără drepturile" de A. 
De la Pena, P. Motta Lima, 
H. Barrios Klee, R. Amaya 
Amador, J. Cardona Hoyos.

Rubrica „în partidele comu
niste și muncitorești" conține 
numeroase materiale informa
tive cu privire la activitatea 
unor partide frățești.

Rubrica „Comentariile noas
tre" cuprinde comentariile lui 
J. Thomas, intitulat „Lumea 
liberă și crima din Dallas" și 
H. Fagan, pe marginea ultimei 
conferințe a laburiștilor.

în cadrul rubricii „Interviul 
nostru" este publicată o expu
nere a convorbirii cu Marce- 

j lino Dos Santos, despre apor
tul mișcării de eliberare na- 

! țională din Africa la lupta 
, pentru pace, pentru coexisten-

ță pașnică, pentru dezarmarea 
generală și totală.

La noua rubrică intitulată 
„Tribuna problemelor actua
le" revista publică materiale 
despre unele aspecte ale ex
perienței acumulate în lupta 
pentru unitate de unele parti
de comuniste din țările capi
taliste. în acest număr se pot 
citi materiale primite din Ger
mania occidentală și Finlanda.

Rubrica „Scrisori, note", pu
blică scrisoarea lui J. Rozak 
despre situația din Grecia 
după alegeri, a lui Sanchez 
despre lovitura de stat din 
Honduras și a lui K. Zilliakus 
despre forțele de stînga din 
Anglia.

Revista publică noi materia
le la rubrica „împotriva re
presiunilor și persecutării de
mocraților".

Rubrica „Cărți și reviste" 
cuprinde recenzia lui K. Sei
nes la culegerea de articole 
ale lui E. Olgeirsson, intitulată 
„Zorile se ridică deasupra ță
rii noastre" (Islanda) și a lui 
M. Kremnev la noua carte a 
lui K. Nkrumah „Africa tre
buie să se unească".

ATENȚIUNE, PĂRINȚI!
Un film care vă interesează I

O producție a studioului „Maxim Gorki" după opera Iui A. S. Makarenko
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mileniul III
Ne știți, și nu ne știți pe deplin
Ne știți din fotografii și statui;
Dar ne puteți cunoaște mai bine 
Din poeme și cîntece,
Din felul cum construim barajele, 
Ferestrele caselor,
Ori leagănul pruncilor.

,Ne știți, și nu ne știți pe deplin, 
Dar desigur ne veți iubi 
Cum iubește-o planetă
Astrul din care s-a rupt, 
Cum îubeșto-o holdă de vie 
Butașul dinții.

Noi sîntem izvoarele
Ce-au frînt închisorile munților 
Izbucnind la lumină —
Ca voi să fiți rîurile 
Ce-mbrățișează pămîntul 
Și curg etern către mare.

Noi vom fi aerul
Pe care zborul vostru se va sprijini — 
Cînd veți fi păsările
Ce săgetează văzduhul
Cu nemărginirea pe aripi...

DIAL RACHICI

ȘTI U!
Nu te ascunde!
Urmele ți-au rămas în zăpadă, 
Și Ie văd șovăind.
Și văd cit de des te-ai Întors 
Să te uiți dacă vin.

Nu te preface !
Părul tău curge spre mine,. 
Știu
Că și tu mă iubești!

VICTOR MAȘEK

PROFILURI DE TINERI
CREATORI

, e geamul mare, 
I cit peretele, lu

mina albă a zilei 
de iarnă pătrun
de într-un jet 
continuu, irizat și 
transparent, fă- 

cînd, parcă, să vibreze tot ce 
atinge : crizantemele galbene, 
abia aduse, în vasul de pe 
masă, pajiștea verde a diva
nului, pereții colorați, fiecare 
altfel, iar pe pereți cele două 
tablouri și fresca în care re
cunosc paleta laconică, ochiul 
sever, care nu-și îngăduie 
nici un fel de gesticulație, al 
lui Ion Gheorghiu.

Sînt la Poldi acasă.
Aici, în odaie, totul e sim

plu. Pe mobila nouă nici un 
fel de bibelou, iar la căpătâiul 
divanului numai cîteva cărți. 
Este o odaie care se potrivește 
cu . simplitatea Leopoldinei 
Bălănuță și îi seamănă.

Poldi este Valia și Anecica, 
și Magda Mincu și, în același 
tâmp, Valia și Anecica și Mag
da Mincu sînt 
greu să știi, la 
șește actrița și 
personajul.

De cînd s-a întors la Bucu
rești (a fost 
o stagiune la 
Teatrul din 
Piatra Neamț 
împreună cu 
toată clasa care 
a absolvit a- 
tunci) a jucat 
în „Prima în
tâlnire", în „O- 
ceantil", în „De 
rile". Rolurile acestea i-au a- 
dus premiul întâi la Concursul 
tinerilor actori și regizori, de 
anul trecut.

Personajele acestea sint, 
toate, fete tinere. Și cu toate 
acestea eu mi-o voi aminti 
mereu într-un admirabil spec
tacol pe care îl prezenta, pe 
scena teatrului său experi
mental, Institutul. Era Aase, 
mama lui Gynt... Lumina pîl- 
pîitoare, înghițită hulpav de 
umbră, ca și viața bătrînei pe 
moarte ; ochii care înghețau 
încet; emoția cu care vorbea 
Florin Piersic; zîmbetul, în
ghețat cu care îl asculta ea... 
Apoi, tot acolo, după cîteva 
seri, coana Casiope din „De
zertorul" : fizionomia cara- 
gielească a personajului; cre
dința cu care se prindea tn 
comedia ca într-un joc, — sînt 
de neuitat!

încă de atunci noi, primii ei 
spectatori, am început s-o ur
mărim bucuroși că putem să 
fim martorii acestei incandes
cențe care contopește interpre
tul cu rolul său și am plecat, 
după căderea cortinei, triști și 
veseli, tăcuți și vorbăreți cu 
acești noi prieteni 
i-a dăruit, și fără 
fost mai săraci.

Cum ajunge ea, 
nară, la această 
contopire ? Nu, nu 
talentul. E o muncă stăruitoa
re, de zi cu zi. în fiecare di
mineață cîteva ceasuri — da 
ați citit bine : cîteva ceasuri 
— de exerciții neîntrerupte 
de dicție și muncă pe text, pe

MARAMURESANÂ
Un înțeles nou — e poarta casei de munte 
pe care o deschid cu încredere fu amurg 
cind vibrația orașului s-a retras 
sub streașină calmă a serii.

Mă apropii de ea, mai suav, 
mai copilăros, după cărările zilei 
Și-n primitoarea casă a muntelui 
noaptea întreagă, Ia raza lunii 
îmi văd, — amprente de fosfor pe delete — 
întipăritele strîngeri de mină.
Și deodată tresar. Atîtea strîngeri de mină R- 
Atîtea neștiute izvoare 
din care sorb dragostea lumii 
și taina 
ce mă leagă de drumuri.

MIHAI NEGLLESCU

Intilnire între
prieteni tineri

Uneori sîntem gravi și cu gesturi uimite, 
Parcă-am pluti printre mări de-albatroși 
Iar apele în jur se retrag spre adincuri, grăbite. 
Năzuind să ne-ntîmpine-n larg
Liniștiți și frumoși.

Deseori sîntem prinși de reflecții ; pereții 
Devin ginditori și atîrnă-n tablouri.
Dacă-ar ști cite gînduri îi trec, verticale, 
Ar izbucni intr-un gest, ca poeții — 
Cînd își descoperă — să zicem. 
Punctele lor cardinale.

Ne cinstim amîndoi cu ce-avem mai aproape 
Cu vin și țigări ne cinstim — dar mai bine 
Cu entuziasmul acesta care nu mai ne-ncap- 
Și-n scurt circuit ne petrece
De la clipa ce vine
Pînă’ la clipa ce trece.

Așa sîntem noi amîndoi 
Prietenul meu și cu mine.
Ne despărțim totdeauna voioși, totdeauna 
Ne așteptăm c-o-ntrebare.
Se visează-un pămint luminos intre noi 
Și prin toate bătăile inimii
Traversează vulcanic raze de soare.

A. L ZAIXESCV I
J

Extind forajul cu turbina

Poldi, căci e 
ea, unde sfir- 
unde începe

Leopoldina
Bălănuță

n-ar Ji iubi-

pe care ni 
care am fi

atât de ti- 
uimitoare 

este numai

texte anume alese, care, prin 
ele însele, îi pretind foarte 
mult actorului: Antigona (So- 
focle); Electra și Medeea (Eu- 
ripide). Nu sînt simple exer
ciții de respirație; de la ex
primarea cuvîntului, prinsă de 
text, tânăra actriță trece la 
căutarea sensurilor, la proble
mele complicate ale întrupă
rii. Aceste texte îi oferă tot și 
ea le iubește — surprinzător, 
nu-i așa ? — mai mult decît 
pe femeile lui Shakespeare. 
Căci Leopoldina Bălănuță 
vorbește de aceste personaje 
ca de niște oameni care exis
tă care trăiesc, sînt vii și pc 
care, călătorind puțin înapoi, 
pe firul timpului, le întâlnești 
cu siguranță...

Pentru actriță, întâlnirea cu 
personajul cere o lungă, o 
foarte lungă pregătire; în 
repetiții, împreună cu regizo
rul, acasă în studiul indivi
dual asupra textului. Aci, lec
turi, oameni cunoscuți cine 
știe cînd (are și o bogată ex
periență de educatoare, căci a 
fost mulți ani învățătoare în
tr-un sat din munții Vrancet, 
de unde a venit la institut), 
cu gesturi anumite, cu un a 

nume fel de a 
fi, stimulează 
imaginația cre
atoare și per
sonajul se îm
plinește încet, 
încet, ca un mu
laj din humă.

Dar munca nu 
ia sfîrșit nici

după ce se ridică cortina și 
personajul intră în scenă, în
văluit în lumina albastră a 
reflectoarelor. De-abia atunci, 
cînd am spune că rolul e 
gata, începe, pentru actriță, 
spectacol de spectacol, un dia
log mut cu autorul, pentru o 
replică, pentru o situație din 
piesă.

Arta ei — căci la Leopoldi
na Bălănuță, în ciuda tinere
ții, trebuie să vorbim de 
ARTĂ, oricîtă gravitate im
plică acest cuvînt — arta ei 
atît de simplă se elaborează 
meticulos și complicat. Actri
ța nu joacă în fiecare seară. 
Dar atunci cînd pe program, 
la teatru, apare spectacolul în 
care joacă, ea își pregătește 
întâlnirea cu personajul de 
dimineața : gîndindu-se la el 
așteptîndu-l să vină ca pe un 
prieten plecat, ascultând mu
zică, concentrîndu-se, recitind 
rolul, probînd o scenă «au 
alta, — evitând orice interfe
rență. Seara, este țn cabină cu 
două ceasuri înainte de înce
perea spectacolului: trece
prin decor, așează un obiect 
la locul său, se îmbracă în 
costumul personajului, împru
mută trăsăturile acestuia 
cind bate al treilea gong, 
colo, în umbra de catifea 
culiselor Magda Mincu ( 
teaptă să intre în scenă.

Leopoldina Bălănuță este 
nădejde a teatrului nostru.

Și aceasta o obligă.
Dar ea este un om prea se

rios ca să nu știe asta.

o

PETRE SA VA BĂLEANU

Fier vechi pentru oțelârii
În orașul Petroșani acțiunii 

de colectare a metalelor i se 
acordă o deosebită atenție. în 
anul trecut au fost trimise 
oțelăriilor peste 8 900 tone de 
fier vechi, cu 863 tone mai 
mult decît angajamentul 
care și l-au luat tinerii
bazinul Văii Jiului. în acest

pe 
din

an, tinerii minieri și elevi din 
Petroșani, au colectat și pre
dat la I.C.M. peste 60 de tone. 
S-au evidențiat în această ac
țiune tinerii de la exploatările 
miniere Dîlja, Lonea, Uricani, 
Aninoasa, Vulcan, Petrila.

ION CHIRAF
tipograf

Cu ocazia dezbaterii sarcini
lor de plan pe acest an, son
dorii întreprinderii de foraj 
nr. 1 Oltenia s-au angajat să 
extindă forajul cu turbina la 
70 la sută din totalul metrilor 
planificați a fi sâpați. să depă
șească planul cu 2 000 metri și 
să realizeze economii supli
mentare la prețul de cosi in 
valoare de 1 100 000 lei.

De atunci a trecut aproape 
o lună de zile. Intre cuvîntul 
și faptele petroliștilor există o 
deplină concordanță. In acest 
timp au fost săpate primele 
trei sonde din acest an. Două 
dintre ele — sondele 555 și 
670 — s-au săpat într-un timp 
redus cu 5 și respectiv trei zile 
față de cel prevăzut în deviz. 
Scurtarea timpului de foraj se 
datorește faptului că sondorii

de aici au folosit din plin vi
teza de lucru a turbinelor.

în primele două decade ale 
lunii ianuarie sondorii între
prinderii de foraj nr. 1 Oltenia 
au săpat cu turbina 71 la sută 
din metrajul forat. Datorită 
acestui fapt au realizat și de
pășit sarcinile de plan pe a- 
ceastă perioada.

Printre sondorii care sc află 
în fruntea întrecerii pentru 
forarea a cît mai multe sonde 
cu turbina se numără și tinerii 
Nicolae Ștefan, Iacob Vata. 
Ion IoneL Cornel Aneheluță, 
Ion Boceanu și alții.

In prezent petroliștii de aici 
lucrează cu turbina la peste 
90 la sută din sondele care se 
află în foraj.

I

Institutul de Fizică Atomică. 
Coroul principal al reactoru

lui.

Folo: AGERPRES

Oamenii
muncii

la odihnă
GALAȚI (de la corespon

dentul nostru). — In anul 
care a trecut, peste 13 000 de 
oameni ai muncii din regiunea 
Galați au mers la case de 
odihnă sau au fost la tra
tament în diferite stațiuni 
balneo-climaterice din țară. 
In acest an. numărul celor ce 
vor merge să-și petreacă con
cediul sau să-și îngrijească 
sănătatea în stațiuni de odih
nă va fi de peste 14 000. adică 
cu 1000 mai mult față de 
anul trecut. Recent aproape 
200 de oameni ai muncii din 
regiune au plecat în frumoa
sele stațiuni de odihnă de pe 
Valea Prahovei. Valea Oltu
lui și altele. Printre aceștia 
se numără și muncitorul Păun 
Gheorghe de la întreprin
derea de utilaj terasier, Toa- 
der Balaban de la I.C. Galați, 
Fănică 
S.N.G., 
țiunea 
Lupu 
Bazna.

Drăgan, muncitor la 
care au
Predai,

Socrate,

plecat în sta- 
laminoristul 

în stațiunea
M. COANDA

Magazin universal în comuna Obreja, raionul Caransebeș. Noua clădire, construită într-un 
stil modern, cu parter și etaj, pune la dispoziția cumpărători lor articole de mercerie, textile, 

încălțăminte, librărie, chimicale, aparate de radio, televi zoaie și articole de uz casnic.
Foto: AGERPRES

„Legea Antarctidei", rea
lizat de Timofei Levciuk în 
Studioul „Al Dovjenko" din 
Kiev, e un film aspru, drama
tic, închinat faptelor obișnui
te, cu rezonanțe eroice, ale 
oamenilor sovietici, reniți să 
smulgă păminturilor veșnic 
înghețate tainele milenare.

Acțiunea începe în noaptea 
de revelion, în vreme ce 
membrii 
fice din stațiunile sovietice, 
franceze, japoneze, belgiene 
sau americane se pregătesc, 
relaxați, să sărbătorească 
Noul An. Bucuria și liniștea 
sint numai aparente, fiindcă 
în Antarctida neprevăzutul 
poate interveni oricind. Și în- 
tr-adevăr, în timp ce oamenii 
sovietici ascultă emisiunea 
dedicată lor, în care cei dragi 
de acasă li se adresează pe 
calea undelor, în cuvinte 
calde, emoționante, un avion 
belgian cu oameni de știință 
se avariază, lăsîndu-i pe cei 
patru pasageri în mijlocul 
pustiului de gheață. Semnale
le S.O.S. sînt recepționate de 
toate stațiunile. Vremea e 
însă nefavorabilă zborului, 
în aceste grele momente, oa
menii sovietici hotărăsc să-i 
salveze pe belgieni.

Lupta crîncenă dintre om 
și natură formează substanța 
filmului, conflictul lui princi
pal. Din disputa îndîrjită cu

în
expedițiilor științi-

ș

T
3
3
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Detectarea prin radio
a torentelor

Oamenii de știință din Alma-Ata și Lenin
grad se străduiesc să realizeze un sistem ra
mificat de dispozitive automate care să co
munice prin radio apariția torentelor din 
pietre și noroi în trecătorile muntoase greu 
accesibile.

Ei au realizat schema unei instalații al
cătuite dintr-o stație de emisie automată cu 
gabarit redus și un transmfîțător simplu. Cînd 
ia naștere torentul, transmițătorul cu aju
torul stației va transmite automat un sem
nal în eter.

In primăvara anului 1964, aceste instalații 
vor începe să funcționeze în munții de lîngă 
Alma-Ata, unde condițiile naturale favori
zează vara apariția unor torenți.

Modele de turnare

din spumă de polistirol
In Anglia s-a elaborat o metodă de con

fecționare a modelelor de turnare din spumă 
de polistirol solid care nu trebuie îndepăr
tată din formă înainte de turnarea metalu
lui, întrucît sub influența metalului topit po- 
listirolul se evaporă. Spuma de polistirol so
lid poate fi supusă la orice prelucrare me
canică și la încleiere. Modelele din ea sint de 
aproximativ 20 de ori mai ușoare decît cele 
din lemn sau gips. Foarte rar se ivește ne
cesitatea punerii miezului de turnare întru
cît, de regulă, deschizăturile și cavitățile co
respunzătoare pot fi făcute în grosimea ma
terialului, iar apoi umplute cu nisip. Mon
tarea miezului de turnare, cînd acesta este 
necesar, nu prezintă, de asemenea, dificul-

Instalație pentru purificarea
apei de mare

Societatea japoneză constructoare de nave 
„Mitzui Dosen“ anunță realizarea unei in
stalații navale de înaltă eficiență pentru ob
ținerea apei potabile din apa de mare.

Instalația este pe deplin mecanizată și ex
ploatarea ei nu costă scump.

Instalația folosește principiul condiționării 
aburului obținut din apa de rtiare folosită 
la răcirea motoarelor navei.

Apa dulce obținută în acest fel este puri
ficată mai departe într-o instalație cu vid, 
după care în această apă aproape că nu mal 
rămîn săruri de mare.

In decurs de o zi instalația furnizează 30 t 
de apă potabilă.

„Conversația" crabilor
Ihtiologii sovietici au înregistrat în Orien

tul Îndepărtat, sunete, asemănătoare cu poc
nituri, emise de crabi. Sondele acustice, cu 
ajutorul cărora se găsesc bancurile de pești, 
nu recepționează aceste sunete deoarece 
ecoul solului le acoperă.

Oamenii de știință sînt de părere că înre
gistrarea „conversației" sui-generis a crabi
lor poate constitui baza pentru elaborarea 
unor noi procedee care să fie 
pescuirea lor.

Oamenii de știință au propus 
deze spațiul acvatic cu ajutorul 
lor și emițătoarelor de radio montate pe gea
manduri speciale. Se presupune că astfel 
va putea urmări deplasarea coloniilor 
crabi.

folosite la

să se son- 
hidrofoane-

se 
de

Harpon submarin
electric

tnCercetători sovietici experimentează 
prezent un harpon electric pentru vînatul 
submarin. E vorba de o pușcă submarină cu 
aspect obișnuit dar ‘în al cărei pat se află 
montate un condensator și un generator de 
impulsuri. Atunci cînd harponul își atinge 
ținta, se produce un contact electric, corpul 
peștelui primește o descărcare foarte puter
nică și el este electrocutat.

Soluție pentru
protecția florilor

Firma ,,Biggs“ a produs o soluție capabilă 
să ferească de veștejire timp de aproape trei 
săptămîni florile tăiate.

Soluția este formată dintr-un amestec 
complex din care fac parte zaharoza, ben- 
zoatul de sodiu și acidul citric, care se adaugă 
în vaza cu apă.

Portocalele, după ce sînt introduse în a- 
ceastă soluție și ambalate într-o peliculă de 
polietilenă, se păstrează bine timp de trei 
luni.

Pășunatul ajută
la dezvoltarea purceilor
Purceii trecuți la pășunat împreună cu 

scroafele de prăsilă și înțărcați de la vîrsta 
de 8 săptămîni s-au dovedit a fi din mai 
multe puncte de vedere superiori purceilor 
înțărcați la vîrsta de 4 săptămîni și ținuți în 
țarcuri cu podele de ciment.

Cercetătorii de la Universitatea din statul 
Missouri au stabilit că purceii duși la pășu
nat au avut la vîrsta de 8 săptămîni o greu
tate mai ridicată, iar greutatea lor zilnică, 
de la naștere pînă la vîrsta de 8 săptămîni, 
a fost de asemenea mai ridicată. Aceasta do
vedește că rațiile pentru purceii înțărcați 
prea devreme sînt insuficiente și ele trebuie 
îmbunătățite. Probabil, asupra purceilor duși 
la pășunat acționează anumiți factori favo
rabili oare lipsesc în țarcuri.

LEGEA ANTARCTIDEI 
film pentru ecran panoramic : 
Patria (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,45; 21). PODUL: Republica 
(9,45: 11,45; 14; 16.30; 18,45; 21), 
Festival (10; 12; 14; 16,15;
18 30; 20,45), Grivița (10; 12; 
14; 16; 18,15: 20,45), Tomis (10; 
12; 14; 16; 18.15; 20,30). PRI
VEȘTE ÎNAPOI CU MÎNIE: 
Carpați (9; 11,15; 13,30; 15,45), 
București (9,30; 11,45: 14; 16,15; 
18.30; 20.45), Feroviar (10;
12,15; 14,30; 16.45; 19; 21,15), 
Modem (9,30; 11,45; 14; 16.15: 
18,30; 21). MAGAZIN FILM: 
Capitol (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 
20,30), Excelsior (10; 12: 14; 
16.45; 18,30; 20.30), Miorița (10; 
12; 14; 16: 18,15; 20,30), Melo
dia (10; 12; 15: 17; 19; 21). 
URAGANUL: Victoria (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18.45; 21),
Popular (16; 18.15; 20,30), HAI
DUCUL DE PE CEREMUȘ: 
Central (10,30; 12,30; 14,30;
16,80) 18,30; 20,30). NU-I

LOC PENTRU AL TREILEA e 
Lumina (9,30: 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Progresul (15,30; 
18: 20,15). AGATHA, LASA-TE 
DE CRIME: Union (15,45: 18; 
20.15), Munca (16: 18,15; 20,30). 
PROGRAM SPECIAL PEN
TRU COPII: Doina (orele 10). 
PLACIDO: Doina (11,30; 14,30; 
16,30; 18.30; 20,30), Flacăra
(14,30; 16,30; 18,30; 20,30). ÎM
PĂRĂȚIA OGLINZILOR 
STRÎMBE: Timpuri noi (de la 
orele 10 la orele 17 rulează în 
continuare; 19: 21), Cultural 
(16; 18; 20), Cotroceni (16;
18,15; 20.30). PISICA DE
MARE; Giulești (10,30; 12,30; 
14.30; 16,30; 18,30; 20,30), Volga 
(10: 12: 15; 17; 19: 21). PARÂ- 
ȘUTIȘTII: înfrățirea între
popoare (15,30; 17,45; 20). PO
VESTIRILE LUI DRDA : Da
cia (10; 11,45; 13,30; 15,30;
17.15: 19; 21). BALADA HUSA
RILOR: Buzești (16; 18,15;
20.30). ARHIVA SECRETĂ DE 
PE ELBA: Crîngași (16: 18,15;

/zLegea Antarctidei"
stihiile naturii, omul iese bi
ruitor, călit, dovedind curaj 
și iscusința. Ecranul panora
mic și sunetul stereofonic 
subliniază vastitatea și duri
tatea încleștării, demonstrînd 
frumusețea caracterului omu
lui învingător.

„Legea Antarctidei" inten
ționează să fie un film pasio
nant, de aventuri autentice, 
demne de a fi consemnate. In 
asemenea situații, se înțelege 
că particularitățile personaje
lor, psihologia lor rămîn de 
cele mai multe ori sumar în
fățișate, realizatorii urmărind 
relevarea trăsăturilor esenția
le de caracter, uneori în mod 
unilateral. Levciuk, împreună 
cu scenariștii Alexeev și Cia- 
lîi simplifică intenționat via
ța sufletească a eroilor, cău
tând doar să demonstreze su
perioritatea de acțiune și gîn- 
dire a omului comunist în în
cleștarea cu forțele naturii.

Cine sînt aceia pe care tre
buie să-i salveze echipajul a- 
vionului sovietic comandat de 
căpitanul Belov? Patru explo
ratori belgieni, dintre care un 
baron și un prinț, oameni a-

vuți, minați 
numai din 
știință. Sovieticii nu se gîn- 
desc însă să-i lase în voia 
soartei, nu pot rămîne indife
renți. Umanismul e una din 
trăsăturile esențiale ale co
munistului, și membrii expe
diției sovietice o demonstrează 
pe deplin. Dacă baronul

spre Polul Sud 
pasiune pentru

țelegere, căruia comoditatea 
și prejudecățile îi repugnă. 
Alături de un echipaj integru, 
solidar el face nenumărate 
zboruri temerare deasupra 
ghețurilor, pe timp de furtu
nă, în căutarea belgienilor. Fi
gura lui exprimă dirzenie, în
cordare, voință și încredere 
nestrămutată în izbîndă. Cînd

clară înainte de accident că 
n-ar salva viața unui comunist 
(fapt pe care îl regretă în fi
nalul filmului), în schimb a- 
viatorii sovietici sar imediat în 
ajutorul belgienilor eșuați.

Spuneam că filmul nu apro
fundează caractere. O excep
ție există însă — ne referim 
la personajul căpitanului Be
lov, interpretat cu inteligență 
și simplitate expresivă de V. 
Safronov. Belov e un om în
cercat, aspru, dar plin de în-

Belov îi descoperă tn sfîrșlt 
pe belgieni, bucuria lui e reți
nută, iar modestia îl împiedi
că să se comporte dezinvolt, 
plin de trufie. Găsim întru
chipate în Belov nobile trăsă
turi ale comunistului, care nu 
pregetă să facă sacrificii pen
tru a-i ajuta pe cei aflați în 
impas, dovedindu-se un om a- 
devărat.

Din păcate, caracterele ce
lorlalți membri ai echipajului 
sovietic, ca fi cele ale belgie-

nilor, sînt palid înfățișate în 
film, nediferențiat, ceea ce in
fluențează nu numai asupra 
valorii artistice, ci chiar asu
pra inteligibilității fabulației 
filmului.

Regizorul Levciuk analizea
ză însă lucid comportarea oa
menilor în luptă cu natura. 
Belgienii accidentați încearcă 
și ei să-și 
nu rămîn descurajați, pradă 
ghețurilor și furtunii. îndrăz
neți, ei pornesc să străbată 
lunga cale ce-i desparte de 
mare, care pentru ei simboli
zează viața, putința de a fi 
zăriți mai ușor de avioane. 
Baronul își conduce ferm to
varășii, dar o face cu dispe
rare, convins că nimeni nu le 
va veni în ajutor, că membrii 
stațiunilor i-au și uitat. E nor
mal ca, în aceste condiții, bel
gienii să fie învinși_ e normal 
să-l părăsească pe Haagen, to
varășul lor, crezîndu-l mort 
cu prea multă ușurință.

„Legea Antarctidei" cuprin
de cîteva scene de meritorie 
expresivitate. Descrierea mă
rii care se deschide măreață 
și rece în fața lui Haagen sau

salveze existența,

20,30). MEDICAMENTUL 
CARE UCIDE (ambele serii) S 
Bucegi (9; 12,30;
Arta (15,30; 19),
19). UCIGAȘUL 
Unirea (16; 18;
(ambele serii):
19), Moșilor (16;
TOQ: Aurora

16; 19,30),
Lira (15,30; 
ȘI FATA: 

20). TUDOR 
Vitan (15,30; 
19,30). QIVI- 
(10,15: 12,15; 

io,o0, 26,30), Fla- 
12,15; 16; 18,i5:

TOQ:
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Fla
mura (10; 12,15; 16; 18,15:
20,30). CU TOTII ACĂSĂ: Lu
ceafărul (16; 18,15; 20,30). CA- 
VĂLERUL PARDAILLAN - 
cinemascop: Viitorul (13,30: 
16; 18,30; 21). ANICKA MER
GE LA ȘCOALĂ: Colentina 
(16; 18; 20), Adesgo (16; 18; 
20). JURNALUL ANNEI 
FRANK — cinemascop: Flo- 
reasca (15; 17,45; 20,30), Pacea 
(16; 19,30). UCIGAȘUL PLĂ
TIT — cinemascop: Drumul 
Sării (16; 18: 20). ELENA DIN 
TROIA — cinemascop: Feren
tari (15,30; 18; 20,30) GOL
PRINTRE LUPI — cinema
scop: Cosmos (15,45; 18; 20,15).

momentul salvării de către 
sovietici a celorlalți trei bel
gieni merită a fi consemnate. 
Evitând spectaculosul, Levciuk 
își îndreaptă în principal a- 
tenția asupra disputei de idei 
(uneori prea sumar și chiar 
simplist tradusă în dialoguri), 
asupra înfățișării directe, fără 
efecte artificiale, a luptei din
tre om și natură. Un plus de 
dramatism în desfășurarea ac
țiunii n-ar fi stricat însă fil
mului. Regizorul nu a izbutit 
să-l obțină, poate și datorită 
lipsei sale de experiență în 
domeniul filmului panoramic, 
ale cărui posibilități expresive 
sînt, de altfel, în prezent, des
tul de limitate.

Totuși, Legea Antarctidei" 
se înscrie ca un film merituo- 
riu, transmițînd spectatorului 
un nobil mesaj umanist. „Le
gea Antarctidei" — explică 
Belov, comandantul aeronavei 
— este legea solidarității uma
ne. Continentul ghețurilor nu a 
fost mînjit de singe, pe el oa
menii cercetează pașnic natu
ra, se aj Ji și nu trebuie să 
se dușmănească". Există în to
cește cuvinte o încredere fer
mă în viitor, autorii filmului 
destăinuindu-și astfel dorința, 
ca pilda Antarctidei să contri
buie și ea la instaurarea unei 
păci trainice în întreaga lume.

MIHAI TOLU



Lansarea în U.R.S.S. a unui Lucrările conferinței
sistem cosmic de ia

stației cosmice 
de racheta pur- 

efectuat în secți- 
de zbor în timp 
motorul ultimei

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
TASS transmite : „în cadrul 
programului de exploatare a 
păturilor superioare ale at
mosferei și a spațiului cosmic, 
la 30 ianuarie 1964 în U.R.S.S. 
s-a lansat cu succes un sistem 
cosmic, alcătuit din două sta
ții științifice (sateliți ai Pă- 
mîntului) — , ,Elektron-l“ și 
„Electron-2", plasate pe orbi
te în mod esențiala diferite de 
o singură rachetă purtătoare 
puternică.

Detașarea 
„Elektron-1“ 
tătoare s-a 
unea activă 
ce 'funcționa 
trepte.^

După detașarea stației cos
mice „Elektron-1“, ultima 
treaptă a rachetei purtătoare 
și-a continuat zborul pe tra
iectoria dinainte stabilită, și 
după ce a dobîndit viteza ne
cesară, a plasat pe o orbită 
dinainte stabilită stația cos
mică „Elektron-2".

Potrivit datelor preliminare, 
stațiile cosmice au fost pla
sate pe orbite apropiate de 
cele stabilite prin calcul, a- 
vînd următorii parametri: 
„Elektron-1“ — altitudine la 
perigeu 406 km, altitudine la 
apogeu 7 100 km; „Elektron-2" 
altitudine la perigeu 460 km; 
altitudine la apogeu 68 200 km.

Perioada de revoluție a sta
țiilor estie respectiv de 2,49 
ore și 22,40 ore. Unghiul de 
înclinație a planului orbitelor 
stațiilor cosmice în raport cu 
planul Ecuatorului este de 61 
grade.

La bordul stațiilor cosmice 
s-au instalat aparatajul știin
țific, sisteme radiotelemetrice 
și radioqmițătoare „Signal" și 
„Maiak“, cajre funcționează 
pe următoarele frecvențe : 
19,943; 10,954 și 20,005 ;
30,0075; 90,225 Mhz.

Principala, sarcină a lansării 
stațiilor cosmice „Elektron-l" 
și1 „Elektron-2" o constituie 
studierea simultană a centuri
lor de radiație interioară și 
exterioară ale Pămîntului, 
și a fenomenelor fizice legate 
de ele.

Studierea centurilor de ra
diație ale Pămîntului, cu aju
torul stațiilor cosmice, va per
mite să se culeagă date științi
fice valoroase cu privire la

caracterul, repartiția spațială 
și spectrul energetic al parti
culelor încărcate.

Concomitent se va proceda 
Ia studierea diferitelor radia
ții care ne vin din adîncurile 
spațiului cosmic, precum și a 
condițiilor fizice existente în 
păturile superioare ale atmos
ferei.

Observațiile asupra stațiilor 
cosmice „Elektron-1“ și Elek- 
tron-2‘* precum și recepționa- 
rea datelor telemetrice se efec
tuează de către punctele tere
stre ale complexului de co- 
mandă-măsurători, situate pe 
teritoriul Uniunii Sovietice. 
Funcționarea aparatajului de 
bord este dirijată cu ajutorul 
unor dispozitive de progra
mare în timp, montate la bor
dul stațiilor, și pe baza unor 
comenzi primite de pe Pămînt.

Informația radiotelemetrică, 
recepționată de pe stațiile cos
mice „Elektron-1“ și „Elek
tron-2", arată că toate siste
mele funcționează normal.

Centrul de coordonare și 
calcul prelucrează întreaga 
informație recepționată.

Rezultatele cercetărilor ști
ințifice efectuate cu ajutorul 
stațiilor cosmice „Elektron-1“ 
și „Elektron-2" vor fi date 
publicității pe măsura acumu
lării și prelucrării informației 
radiotelemetrice.

GENEVA 30 — Trimisul special 
Agerpres, C. Benga, transmite:

In ședința din 30 ianuarie a Co
mitetului celor 18 state pentru de
zarmare, prezidată de Francesco 
Cavalletti, reprezentantul Italiei, 
au luat cuvîntul reprezentanții Bii- 
inaniei, James Barrington, Repu
blicii Arabe Unite, Mohammed 
Hafez Ismail, și Marii Britanii, 
Peter Thomas.

In cuvîntarea sa, reprezentantul 
Birmaniei, James Barrington, a 
subliniat printre altele că actualele 
circumstanțe internaționale, create 
în* special de încheierea acordului 
de la Moscova privind interzicerea 
parțială a experiențelor cu arma 
nucleară favorizează realizarea de 
noi pași în lucrările Comitetului.

Referindu-se la propunerea cu
prinsă în recentul memorandum al 
guvernului sovietic adresat Comi
tetului, cu privire la distrugerea 
aviației de bombardament, repre
zentantul Birmaniei a spus că a- 
ceasta este o propunere remarca
bilă care trebuie să fie examinată 
cu atenție. El a arătat, de aseme
nea, că propunerea Uniunii Sovie
tice de a se menține o anumită 
cantitate de rachete cu focoase 
nucleare pînă la sfîrșitul celei de-a 
IlI-a etape a dezarmării este o 
contribuție importantă în direcția 
dezarmării.

Ca și antevorbitorul său, Moho- 
mmed Hafez Ismail, șeful delega
ției R.A.U., a scos în evidență at-

Geneva
mosfera prielnică în care se des
fășoară în prezent tratativele de 
dezarmare la Geneva, și a reco
mandat Comitetului să folosească 
această situație favorabilă pentru 
a-și îndeplini sarcinile care îi stau 
în față.

Ultimul a luat cuvîntul Peter 
Thomas, șeful delegației Marii 
Britanii, care a propus să se stu
dieze cu prioritate mesajul preșe
dintelui S.U.A., Johnson, adresat 
Comitetului la 21 ianuarie și me
morandumul guvernului sovietic 
privitor la măsurile îndreptate spre 
slăbirea cursei înarmărilor și des
tinderea încordării internaționale.

★
GENEVA 30 Trimisul special 

Agerpres, C. Benga, transmite : 
La 30 ianuarie, Vasile Dumitrescu, 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al R. P. Romîne la 
Berna, șeful delegației R.P.R. la 
lucrările Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare de la Ge
neva, a oferit în saloanele resta
urantului „Hotel des Bergues" un 
dejun în cinstea unor delegații la 
tratativele de dezarmare.

La dejun au participat : Semion 
Țarapkin, reprezentantul Uniunii 
Sovietice, Mohammed Hafez Is
mail, reprezentantul R.A.U., Agate 
Agade, șeful delegației Etiopiei și 
Paul Mason din partea delegației 
britanice.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

navă de patrulare 
capturat în marea 
pescăresc japonez.

ADDIS ABEBA. — Secretariatul 
Organizației unității africane a 
anunțat că conferința miniștrilor 
de externe ai țărilor africane, a 
cărei convocare a fost cerută de 
către guvernul Tanganicăi, va avea 
Ioc la 17 februarie la Lagos. Confe
rința cerută de Tanganica pentru 
examinarea evenimentelor petre
cute recent în Africa răsăriteană 
va coincide, deci, cu conferința 
miniștrilor de externe stabilită 
încă înainte de desfășurarea aces
tor evenimente.

Recent un puternic cutremur a 
făcut mari distrugeri în partea 
sudică a insulei Taivan. Peste 
500 de oameni și-au pierdut 
viața. In fotografie: satul Tun- 

șian după cutremur
Foto: PAN-ASIA

BELGRAD. — După cum rela
tează agenția Taniug, la 30 ianua
rie, Iosip Broz Tito, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, ba primit pe dr. 
Bruno Pittermann, vicecancelarul 
Austriei, și a avut cu el o convor
bire cordială.

TOKIO. — Ministerul Afacerilor 
Externe al Japoniei a protestat la 
30 ianuarie pe lingă ambasadorul 
Coreei de sud Ia Tokio împotriva 
faptului că o 
sud-coreeană a 
liberă un vas

După cum

Dineu oferit 
de ambasadorul 

R. P. Romîne 
ia Atena

Răspunsul lui Janos Kadar
la mesajul lui N. S. Hrușciov

Situația
din Congo

WASHINGTON 30 (Agerpres). 
La 30 ianuarie la Cap Kennedy a 
fost lansată o navă cosmică „Ran
ger" în direcții Lunii. Un purtător 
dc cuvînt al N.A.S.A. a declarat 
că lansarea a decurs în condiții 
normale și că treapta a doua a 
rachetei purtătoare de tip „Atlas 
Agena" s-a desprins la timpul 
prevăzut, adică la cinci minute 
după lansare.

Cu ajutorul aparatelor instalate 
pc bordul navei 
fotografierea 
prafața Lunii.

se urmărește 
unei părți din su-

i

ATENA 30 Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite: Miercuri seara,
ambasadorul R. P. Romîne la 
Atena, Mircea Bălănescu, a 
oferit un dineu cu prilejul 
prezenței la Atena a oa
menilor de știință romîni, în 
frunte cu academicianul Emil 
Condurachi, care au luat par
te la lucrările Biroului Asocia
ției internaționale de studii 
sud-est europene, ce s-au des
fășurat în capitala Greciei.

La dineu au participat: Za- 
kythinos, președintele Asocia
ției internaționale de studii 
sud-est europene și prim-mi- 
nistru adjunct al Greciei, 
Hurmulis, ministrul învăță- 
mîntului și rector al Universi
tății din Atena, Xanthakis, 
președintele Academiei Gre
cești și ministru al agriculturii, 
Orlandos, secretar general al 
Academiei, academician Spiros 
Melas și alții.

Al.

BUDAPESTA 30 (Agerpres). 
— în răspunsul la mesajul a- 
dresat de N. S. Hrușciov' șefi
lor de state și guverne, Ja
nos Kădâr, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Ungare, arată că guvernul și 
opinia publică din Ungaria au 
întîmpinat cu mare interes 
propunerea guvernului sovie
tic de a se renunța la folosirea 
forței pentru’ rezolvarea litigii
lor teritoriale șl a probleme
lor de frontieră și consideră a- 
ceasta drept o inițiativă de 
mare importanță în slujba 
păcii.

Aveți perfectă dreptate — 
scrie Janos Kădâr — subli
niind în mesaj marea primej
die pe care o generează pre
tențiile teritoriale și litigiile 
de frontieră, arătînd cît de 
multe suferințe au adus ele 
popoarelor. In ultimii 50 de 
ani tendințele lacome ale im
perialismului de a acapara noi 
teritorii au fost scump plătite 
de popoare, deoarece au atras 
după ele două războaie mon
diale. în diferite părți ale 
lumii există litigii de frontie
ră. Deși caracterul lor diferă, 
ele implică însă o primejdie. 
Aceste litigii nu pot decît să 
înrăutățească relațiile dintre 
statele interesate, să împiedice 
unirea eforturilor popoarelor. 
Aceste litigii creează posibi-

litatea pentru ca cercurile im
perialiste să învrăjbească po
poarele între ele.

Sînt convins că 
nea acord, care în 
vințe este superior 
lui inviolabilității 
prevăzut de Carta 
duce la destinderea 
internaționale, ar îmbunătăți 
relațiile dintre state cu orîn- 
duiri sociale diferite și ar con
tribui la înlăturarea conflic
telor armate.

Poporul ungar, care a sufe
rit atît de mult în timpul ce
lor două războaie mondiale, a 
pierdut de două ori o mare 
parte din oamenii săi tineri, 
plini de viață, iar țara a fost 
transformată în ruine și a- 
proape privată de indepen
dența națională. De aceea 
avem toate motivele să respin
gem în modul cel mai hotărît 
orice încercări care ar ame
nința pacea.

Guvernul ungar este de a- 
cord „să fie încheiat un 
acord (sau tratat) internațio
nal care să prevadă renunța
rea la folosirea forței pentru 
reglementarea litigiilor terito
riale și a problemelor de fron
tieră și este gata, la rîndul 
său, să ia toate măsurile nece
sare pentru a contribui la 
cheierea unui asemenea 
cord".

• Stare excepțională 
la Stanleyville

un aseme- 
multe pri- 
principiu- 
teritoriale 
O.N.U., ar 
încordării

în-
a-

MOSCOVĂ, 30 (Agerpres). —• 
La sfîrșitul vizitei 'în Uniunea 
Sovietică a lui Valery Giscard 
D’Estaing, ministrul de finanțe 
și afaceri economice al Fran
ței, Ministerul Comerțului 
Exterior” al U.R.S.S. a dat pu
blicității un comunicat oficial 
în care se arată că. cei doi mi
niștri s-au arătat a fi gata să 
creeze condiții mai favorabile 
pentru sporirea livrărilor de 
mașini și utilaje sovietice că
tre Franța și pentru asigurarea

exportului în U.R.S.S. a unui 
mare număr de utilaje com
plete din Franța.

Cei doi miniștri au convenit 
să organizeze în curînd trata
tive cu privire la încheierea 
unui nou acord comercial în
tre U.R.S.S. și Franța pe ter
men de cinci ani, întrucit „lăr
girea continuă a relațiilor co
merciale dintre Franța și 
U.R.S.S., corespunde interese
lor celor două țări".

Comunicatul cu privire 
la vizita premierului R. P. Chineze 

in Guineea

Declarația purtătorului de cuvînt al Ministerului
de externe francez privind stabilirea relațiilor diplomatice

cu R. P. Chineză
PARIS 30 (Agerpres). — 

După publicarea declarației 
purtătorului de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe 
al R. P. Chineze cu privire la 
stabilirea relațiilor diploma
tice între R. P. Chineză și Re
publica Franceză, agenția 
France Presse a transmis o 
declarație a purtătorului de 
cuvînt al Ministerului de ex
terne francez. în declarație se 
arată că „teza" cu privire la 
existența a două Chine, nu 
are nici un sens în dreptul in
ternațional și că nu există nici 
un exemplu cînd două guver
ne ale aceleași țări să fie re
prezentate în mod egal în a- 
ceeași capitală".

Purtătorul de cuvînt francez

a subliniat că la Paris nu 
există două reprezentanțe ale 
Chinei. In ce privește viitorul, 
se va vedea, la momentul o- 
portun, ce modificări ar tre
bui să intervină. El a adăugat 
că „Franța a hotărît să stabi
lească relații diplomatice cu 
guvernul de la Pekin, în cali
tate de guvern al Chinei".

Pe. de altă parte, purtătorul 
de cuvînt a amintit că guver
nul francez nu și-a luat nici 
un angajament cu privire la 
reprezentarea Chinei laO.N.U. 
Guvernele care au recunoscut 
R. P. Chineză, au votat însă, 
totdeauna în favoarea recu
noașterii locului ei legitim în 
Organizația Națiunilor Unite.

i

CONAKRI 30 (Agerpres). — 
La încheierea vizitei premie
rului Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, Ciu En-lai, în 
Republica Guineea, a fost dat 
publicității un comunicat co
mun. In comunicat se arată — 
între altele — că a avut loc 
un schimb de vederi „asupra 
dezvoltării pe viitor a relați
ilor de prietenie și colaborare 
între R. P. Chineză și Guineea 
și asupra problemelor interna
ționale de interes comun. Re
zultatele convorbirilor arată 
că există o amplă identitate de 
păreri între cele două părți în 
privința 
tate".

Partea 
respectul 
pace, neutralitate pozitivă și 
nealiniere dusă de guvernul 
guineez în problemele interna
ționale și sprijină cu hotărîre 
lupta guvernului guineez îm
potriva imperialismului și, co
lonialismului.

Partea guineeză își reafirmă 
sprijinul pentru poporul chinez 
în lupta sa justă de apărare 
a suveranității, integrității te
ritoriale și completa unificare 
a țării și sprijină necondițio
nat restabilirea drepturilor 
legitime ale R. P. Chineze la 
O.N.U. și în organismele spe
ciale ale acestei organizații.

Ambele părți și-au reafirmat 
hotărîrea de a-și continua 
eforturile în combaterea im
perialismului și apărarea pă
cii mondiale. Ele sprijină de
zarmarea generală și completă 
și interzicerea cu desăvîrșire 
a armelor nucleare.

Cele două părți au relevat 
importanța schimbului de vizi
te între conducătorii diferite
lor țări pentru promovarea 
înțelegerii și încrederii reci
proce, pentru dezvoltarea re
lațiilor de colaborare priete
nească și consolidarea păcii.

în legătură cu conflictul 
americano - panamez

WASHINGTON 30 (Ager
pres). — La Washington s-a 
anunțat că vineri se va întru
ni Consiliul Organizației Sta
telor Americane, la cererea 
guvernului Republicii Pana
ma, pentru a examina conflic
tul dintre Panama și Statele 
Unite în legătură cu zona Ca
nalului Panama. într-o decla
rație făcută presei, reprezen
tantul ~~ ........ ....
O.S.A, 
țat că 
rit să 
O.S.A. 
inter-american 
mutuală, deoarece nu s-a pu
tut ajunge la nici un rezultat 
în cadrul Comisiei interameri-

Republicii Panama, la 
Miguel Moreno, a anun- 
guvemul său a hotă- 
se adreseze Consiliului 
în virtutea Tratatului 

de asistență

cane de pace, deși guvernul 
panamez a depus eforturi pen
tru a se realiza un acord.

Pe de altă parte, reprezen
tantul Republicii Panama la 
O.N.U., Aquilino Boyd, a făcut 
o declarație ziarului „Washin
gton Post" în care a subliniat 
că, dacă conferința miniștrilor 
afacerilor externe ai țărilor 
membre ale O.S.A. nu va a- 
junge la un rezultat pozitiv, 
„guvernul panamez va trans
mite acest diferend spre exa
minare Consiliului de Securi
tate al O.N.U. și, dacă se va 
dovedi necesar, va cere con
vocarea unei sesiuni extraor
dinare a Adunării Generale a 
O.N.U.*.

LEOPOLDVILLE 30 (Ager
pres). — Potrivit unui comu
nicat al cartierului general al 
armatei naționale congoleze, 
în prezent localitatea Idiofa 
din provincia Kwilu se găsește 
sub controlul forțelor guverna
mentale. Aerodromul și punc- 
tele-cheie sînt de asemenea 
sub paza armatei guverna
mentale. Ca măsură de secu
ritate, o parte a populației din 
această localitate a fost eva
cuată. în capitala provinciei, 
Kikwit, • • ■ •
Trupele 
instituit 
ție.

După 
mele zile, în provincia Kxvilu 
situația s-a agravat conside
rabil. Detașamentele de parti
zani au întreprins acțiuni pu
ternice împotriva autorităților 
precum și împotriva unor mi
sionari belgieni și americani.

situația este calmă, 
guvernamentale au 
restricții de circula-

cum se știe, în ulti-

STANLEYVILLE 30 (Ager
pres). — După cum anunță a- 
genția U.P.I., miercuri a avut 
loc la Stanleyville o nouă de
monstrație antiguvernamen
tală la care au luat parte mai 
bine de 300 de tineri cărora li 
s-au alăturat și numeroși 
jandarmi din localitate. De
monstrația a fost împrăștiată 
în urma intervenției trupelor 
guvernului central congolez, 
care au făcut uz de arme. Au 
fost ucise două persoane. După 
demonstrație, în Stanleyville 
a fost instituită starea excep
țională.

MOSCOVA 30 (Agerpres).— 
Agenția TASS a fost împuter
nicită să facă o declarație în 
legătură cu evoluția evenimen
telor din Cipru. Guvernul Re
publicii Cipru, arată TASS, a 
informat guvernul sovietic că, 
în momentul de față, există 
primejdia unei agresiunii îm
potriva Ciprului.

Puterile imperialiste — se a- 
rată în declarație — și în pri
mul rînd Anglia, care timp de 
aproape un secol a dominat în 
Cipru, ca într-o colonie pro
prie, încearcă să se amestece 
în treburile interne ale acestui 
mic stat.

Referindu-se la actuala con
ferință de la Londra în proble
ma Ciprului, declarația agen
ției TASS menționează că ea 
împinge de fapt lucrurile spre 
săvîrșirea unui atentat la li
bertatea și independența aces
tei țări. Se elaborează planul 
de creare a unor trupe interna
ționale. Aceste trupe sînt pre
zentate drept internaționale, 
dar, în realitate, se dovedește 
că ele aparțin grupării militare 
N.A.T.O.

în situația care s-a creat în 
Cipru, se spune în continuare, 
în declarație, ar trebui luate 
toate măsurile care să contri
buie la atenuarea și lichidarea 
fricțiunilor dintre naționalități
le din Cipru. Or, unii partid- 
panți la conferința de la Lon
dra în problema Ciprului diri
jează lucrurile spre încingerea 
atmosferei. Numai colonialiștii 
incorigibili pot pune la îndoială 
în a doua jumătate a secolu
lui XX, capacitatea incontesta
bilă a fiecărui — repetăm a 
fiecărui — popor de pe pămînt 
de a-și făuri cu succes viața 
și statul așa cum dorește el.

Poporul Ciprului, guvernul 
ales de el, președintele Cipru
lui, Makarios, se pronunță cu 
hotărîre împotriva intervenției 
străine în treburile Ciprului, 
respingînd tutela colonială.

Rezolvarea tuturor proble
melor interne ale fiecărui stat 
constituie o problemă internă 
a sa. Uniunea Sovietică — se 
spune în declarație — sprijină 
năzuințele legitime ale între
gului popor al Ciprului de a-și 
asigura independența, suvera
nitatea și integritatea sa terito
rială și condamnă orice încer
cări de intervenție străină în 
treburile interne ale Republicii 
Cipru sub orice pretext și orice 
formă ar avea loc. Numai po
porul cipriot bste în drept

din Cipru
rezolve problema dezvoltării 
sale viitoare. Consiliul de Secu
ritate, ca organ care are drept 
sarcină menținerea păcii și 
securității internaționale, nu 
poate rămîne impasibil; el tre
buie să-și spună cuvîntul, să 
apere independența acestui 
stat.

Agenția TASS este împuter
nicită să declare că cercurile 
conducătoare ale Uniunii So
vietice își exprimă speranța 
că, în legătură cu Cipru, nu se 
vor produce complicații inter
naționale care să pună în pe
ricol cauza păcii în această re
giune.

HAVANA
transmite agenția Prensa La
tina, piesa dramaturgului ro- 
mîn Horia Lovinescu „Cita
dela sfărîmată" a fost prezen
tată, în premieră, în orașul 
cuban Camaguey.

MANILA. Ministrul de exter
ne al Filipinelor, Salvador Lopez, 
a declarat că Filipinele au accep
tat propunerea tailandeză privind 
organizarea întîlnirii la nivel mi
nisterial între Indonezia, Filipine 
și Malayezia, Iș Bangkok, în pri
ma săptămînă a lunii februarie.

Lopez a făcut această declarație 
la sfîrșitul întrevederii de miercuri 
dintre ministrul de externe tailan- 
dez, Thant Khoman și președintele 
Macapagal al Filipinelor.

★
NICOSIA 30 (Agerpres). — 

Agenția France Presse rela
tează că un purtător de cu
vînt al guvernului cipriot a 
făcut o declarație în care, re- 
ferindu-se la planul britanic 
de creare a unei forțe de poli
ție internaționale, cuprinzînd 
unități militare ale unor țări 
membre alo N.A.T.O. a rele
vat că politica Ciprului- con
stă în a refuza orice amestec 
al unei forțe de poliție inter
naționale care nu ar fi man
datară a O.N.U.

Agențiile occidentale de pre
să relatează că miercuri, 5 000 
de veterani ciprioți, care au 
participat în timpul celui de-al 
doilea război mondial la lupta 
împotriva ocupanților fasciști 
au organizat la Nicosia un mi
ting în cursul căruia au hotă
rît să susțină lupta dreaptă a 
poporului cipriot pentru 
rea unui stat unificat, 
de orice amestec străin.

--- •-

crea- 
liber

VARȘOVIA. — După cum trans
mite agenția P.A.P. la 29 ianuarie 
a avut loc la Varșovia o nouă în- 
tîlnire între ambasadorul Republicii 
Populare Chineze și ambasadorul 
S.U.A. în Polonia. Intîlnirea a du
rat o oră și cincizeci de minute.

Următoarea întîlnire a fost sta
bilită pentru data de 8 aprilie 1964.

ANKARA'. — Agenția France 
Presse anunță că Adunarea națio
nală a Turciei (Camera deputaților 
și.Senatul) a hotărît cu 171 de vo
turi contra 105 să defere înaltei 
Curți de justiție pe actualul amba
sador al Turciei la Bonn, Mehmet 
Baydur, care deținuse în anul 1960 
postul de ministru al comerțului.

ADEN 30 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
Reuter, în regiunea Radfan 
din Federația Arabiei de sud, 
au avut loc noi ciocniri între 
trupele federale, sprijinite de 
aviația britanică, și membri 
ai triburilor din această re
giune care, după cum se știe, 
se pronunță împotriva inclu
derii lor în federație.

Lovitură de stat în Vietnamul
de sud

chineză își reafirmă 
pentru politica de

problemelor discu-

SAIGON 30 (Agerpres). — 
în noaptea de miercuri spre 
joi a avut loc în Vietnamul de 
sud o nouă lovitură de stat. 
Junta militară care preluase 
puterea după înlăturarea lui 
Ngo Dinh Diem a fost înlocui
tă cu o nouă junta condusă de 
generalul Nguyen Khannh, co
mandantul corpului 1 de ar
mată. Principalii conducători 
ai precedentei junte militare 
au fost arestați. Printre cei 
arestați se află generalul Le 
Văn Kim, șeful statului major 
al armatei sud-vietnameze, 
generalul Tran Van'Don, mi
nistru de război, generalul On 
That Dinh, ministru de inter
ne, și generalul Mai Huu 
Xuan, șeful poliției. Soarta 
președintelui juntei, generalul 
Duong Van Minh, nu este încă 
cunoscută. Fostul prim-minis- 
tru Nguyen Ngoc Tho, a fost 
demis.

La Saigon domnește o .situa
ție încordată. Nu* au fost sem
nalate lupte, dar străzile ora
șului sînt ocupate de tancuri.

Agenția Associated Press, 
relevă c.ă „oficialitățile ame
ricane au fost informate 
miercuri că va avea loc o lo
vitură de stat". .Ambasadorul 
S.U.A. la Saigon, Lodge, a de
clarat : „Conducătorii loviturii 
au luat contact miercuri seara

cu mine și singura remarcă pe 
care am făcut-o a fost că sper 
că nu vor fi vărsări de singe".

Noul dictator nu era în ur
mă cu trei ani decît un simplu 
colonel, comandant al unui re
giment tactic al armatei sud- 
vietnameze. Gradul de gene
ral i-a fost atribuit după ce 
îl salvase pe Ngo Dinh Diem 
de la cădere în timpul încer
cării de lovitură de stat din 
11 noiembrie 1960.

Agenția France Presse, re- 
luînd știri care au fost publi- 
.cate cu insistență în ultima 
vreme în presa occidentală, 
afirmă că unii membri ai fos
tei junte militare, între caro 
generalul Ton That Dinh, unul 
din principalii organizatori ai 
înlăturării lui Diem. ar fi fost 
considerați „neutraliști". adică 
favorabili poziției exprimate 
de președintele de Gaulle că 
situația din Vietnamul de sud 
ar trebuiv să fie reglementată 
pe calea eliminării interven
ției străine și „neutralizării" 
acestei țări. Este în acest sens 
semnificativ faptul că în pri
ma zi de existență a noii jun
te, așa numitul Consiliu al 
notabilităților a adoptat o ho
tărîre cu privire la ruperea 
relațiilor diplomatice între 
Vietnamul de sud și Franța.

artist dc circ. El a murit într-o-mizerie neagră, lăsînd în urma sa trei I 
fiice, dc înălțime normală, ■
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Scafandrii

Ivale desfășurată 
lui Alexandra ce

Pigmeii 

if' 
8 îi I viața nomadă

Paralel cu ace

I
| țelor

Trireme de pe timpul 
Iui Alexandru cel Mare

Epave a numeroase trireme au 
fost reperate la mare adîncime, 
nu departe de țărmul libanez,. în 
apropiere de Sour (vechiul oraș

Un inventator francez, M. Jacquignon, a pus la punct un 
dispozitiv din bule pneumatice adaptabil la claviatura mași
nilor de scris. Dispozitivul este menit să faciliteze munca dac

tilografelor
Foto: KEYSTONE-Paris

i au adus la suprafață numeroase piese aparținînd corăbiilor 
grecești și fenidene scufundate aici. Acestea sînt rămășițele bătăliei na- 

1 în acest loc în timpul asediului Tyrului dc către flota 
cel Mare, în anul 332 î.e.n.

i africani cresc Th. Tobias, cercetător danez, 
conducătorul unei expediții știin

țifice în Africa de Sud, a stabilit, pe baza unor cercetări antropologice, 
că pigmeii, locuitorii pitici ai pădurilor virgine din Africa, au crescut 
în ultimii ani în înălțime cu 3—5 centimetrii Cauza acestui fenomen 
este explicată prin aceea că pigmeii în ultimul timp au trecut de la 

’1 de vînători, la o viață sedentară, devenind agricultori. 
-------  — aceasta, ei și-au schimbat și alimentația. Omul de știința 
danez atribuie această creștere în înălțime consumului de legume și 
zarzavaturi de către pigmei.

Statistică.. Statisticienii au stabilit că, anul 
trecut, în Praga, majoritatea feti- 

nou-născute au căpătat numele Zuzana sau Dana. Se presupune că 
în acest an vor predomina numele Jitka și Nadejda.

| La băieți, cel mai adesea s-a întîlnit numele Martin, pe locul al doi-

lea venind numele Tomas. După 
Văclav și Josef.

ele urmează apoi 'vechile nume cehi
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„ £w . . . .. Foarte des rufăria de pat contribuie
liiiiarte de pat dm hîrtie ja răspîndirea bolilor contagioasa

Tocmai pentru a evita acest incon
venient cearceafurile și fețele de pernă se fierb. Un spital suedez, pentru 
a ajunge la același rezultat și din spirit de economie s*a gîndit să utili
zeze pentru bolnavii de boli contagioase rufărie de pat din hîrtie care 
după utilizare este arsă. Astfel, nu există nici‘o teamă de j 
bolii.

Unui scop similar îi slujesc și lăzile de gunoi din hîrtie impermeabilă, 
introduse în Finlanda. Cînd lăzile s*au umplut, ele sînt luate de lucrătorii 
serviciului de salubritate și înlocuite cu altele noi. Lăzile au și un avan
taj în plus : nu fac zgomot cînd sînt transportate.

Concurs de citit rapid Recent a avut Ioc la Londra 
r un „concurs de citit rapid"

pentru femei. Concursul a constat în citirea cu glas tare a unui 
roman polițist de Agathe Christie, în fața unui juriu de 3 per
soane. Cîștigătoarea concursului a fost June Clementh, în vîr
stă de 52 de ani, care a citit cele 312 pagini ale cărții în numai 
54 minute și 16 secunde.

Este prevăzut ca spre sfîrșitul anului să aibă loc la F 
York „Campionatul mondial de citit rapid" pentru femei.

(per- 
ver- 
clar

Pentru ca și daltoniștii 
soanele care nu disting 
dele de roșu) să „vadă" 
semnalele de circulație (care 

sînt, după cum se știe : roșu, galben, verde), în Elveția s-a in
trodus de doi ani o modificare la semafoarele de la încruci
șări de străzi, dîndu-se forme diferite semnalelor de circulație. 
Astfel dacă pentru culoarea roșie s-a menținut cercul, pentru 
galben s-a introdus triunghiul, iar pentru verde — pătratul, 
eliminîndu-se astfel orice posibilitate de confuzie.

Semnale de circulație 
pentru daltoniști

60

Don Pasquito, „cel mai mic om 
din lume“, a murit la Alicante 
(Spania), în vîrstă de 50 de ani. 
Don Pasquito, care măsura doar 

înălțime, devenise între cele două războaie mondiale un cunoscut

„Cel mai mic om 
din lume"
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