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Prin munca

INDUSTRIA

i

a fost informat 
al Agenției ro-

noilor o- 
lucrărUe

„Scînteia

de producție a crescut 
cu un ritm a- 

de 16,1 la sută față de 
la sută cît s-a prevăzut.

și lucrători din 
agricole de stat

ÎNDEMN spre
Proletari din toate țările, uniți-văl

SA DISCUTAM DESPRE
W1

A PLECA

de Nina Casiian

IWlmHl

vedere nocturnă a Rafinăriei de la Brazi.

PE SCURT DIN TARA

EDUCAȚIE,TINEREȚE,

pentru muncitorii

RĂSPUNDERI"

ÎN LUME...

Ziarele de ieri au publicat 
Comunicatul Direcției Centra
le de Statistică asupra înde
plinirii planului de stat pe a- 
nul 1963.

Rezultatele pe care le-au 
obținut în anul 1963 oamenii 
muncii din patria noastră, sub 
conducerea partidului, în in
dustrie, agricultură, construc
ții, cultură și sănătate, în ri
dicarea nivelului de trai, re
prezintă un însemnat progres 
în înfăptuirea obiectivelor 
stabilite de cel de-al 111-lea 
Congres al Partidului Munci
toresc Romîn. Acest bilanț 
rodnic demonstrează încă o 
dată caracterul realist, pro
fund științific al politicii par
tidului nostru. Realizările 
însemnate obținute în anul 
1963 sînt rezultatul hotărîrii 
și entuziasmului cu care oa
menii muncii, antrenați în în
trecerea socialistă, au luptat 
pentru înfăptuirea sarcinilor 
stabilite de partid.

Planul producției globale 
industriale a fost îndeplinit în 
proporție de 101,7 la sută. Fa
ță de anul 1962, producția pe 
întreaga industrie a crescut 
cu 12,5 Ia sută. în perioada 
I960—1963, producția globală 
industrială a crescut cu 74 la 
sută, cu un ritm mediu anual 
dc creștere de 15 la sută, față 
de circa 13 Ia sută, eît era pre- 

! văzut pentru întreaga perioa
dă a șesenalului.

Consecvența cu care se în- 
i făptuiește politica partidului 
' de- industrializare socialistă a 
| țării e ilustrată de faptul că 
s și în anul 1963 a continuat să 
1 se dezvolte industria noastră 

grea — cu pivotul ei, indus
tria constructoare de mașini 
— ceea ce a permis să se ob
țină pe această bază realizări 

; însemnate în toate ramurile 
• producției. Astfel, în perioada 

1960—1963, producția mijloa- 
i celor
' cu 82 la sută,
' nual
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© La Fabrica de 
confecții din Ba
cău au fost monta
te 10 presinguri 
moderne care per
mit mecanizarea o- 
perației de călcat 

‘ la întreaga produc
ție de confecții din 
stofă a întreprin
derii.

• La autobaza 
IRTA din Mediaș, 
a fost dată în folo
sință. o stație mo
dernă de întreține
re a 200 de autove
hicule. La dispozi
ția mecanicilor și 
conducătorilor auto 
se află un grup 
social modern.

O stație asemă
nătoare se constru
iește și la Tg. Se
cuiesc.

• Pentru munci
torii din bazinul 
forestier Teleajen, 

regiunea 
a fost dat 
sință un 
social
Noua < 
cuprinde 
altele 
dormitoare, bucătă
rii, birouri etc.

• La Ploiești s-a 
deschis un modern 
magazin care pune 
la dispoziția cum
părătorilor mate
riale de sport, ar
ticole de vînătoa- 
re, pescuit, turism, 
precum și obiecte 
de artă populară. 
Unități asemănă
toare funcționează 
în toate orașele 
din regiune.

• în orașele 
Cîmpina și Tîrgo- 
viște au fost pre
date locatarilor 6 
blocuri noi de lo
cuințe, însumând 
320 de apartamente.

Ploiești, 
in folo- 
complex 
modern, 

construcție 
printre 

numeroase

Ritmul înalt de creștere a 
producției a făcut posibilă de
pășirea în anul 1963 a nivelu
lui prevăzut de șesenal pen
tru anul 1964 în ramurile me
talurgiei feroase și construc
țiilor de mașini, iar în indus
tria lemnului s-a atins nive
lul prevăzut pentru anul 1965.

Noi succese au fost înregi
strate pe linia creșterii nive
lului tehnic al producției, a 
modernizării parcului de ma- 
șini-unelte din întreprinde
rile industriale, a creșterii 
gradului de mecanizare al lu
crărilor grele și cu volum 
mare de muncă, pe linia ridi
cării calificării cadrelor. Efor
turile oamenilor muncii de a 
folosi mai bine mașinile și uti
lajele, de a perfecționa tehni
ca, au avut ca rezultat crește
rea cu 8 la sută a productivi
tății muncii pe întreaga in
dustrie, față de anul 1962.

Oamenii muncii au obținut 
succese importante în reduce
rea cheltuielilor de producție, 
în gospodărirea tot mai judi
cioasă a fondurilor bănești și 
materiale ale statului; pe a- 
ceastă bază, planul de reduce
re a prețului de cost a fost 
îndeplinit, obținîndu-se eco
nomii peste plan de circa 700 
milioane Iei.

Pe baza vastului program 
de investiții realizat în anul 
1963, harta industrială a pa
triei a fost completată cu noi 
și moderne unități de produc
ție, a fost continuată dezvol
tarea capacităților de produc
ție în întreprinderile existen
te. Valoarea fondurilor fixe 
puse în funcțiune în anul tre
cut a fost de 26 miliarde lei. 
Investițiile realizate în primii 
patru ani ai șesenalului însu
mează cca 117 miliarde lei, a- 
proape de două ori mai mult 
decît în perioada 1956—1959. 
Caracteristic e faptul că în 
1963 fondurile de investiții au 
fost mai judicios folosite ; s-au 
obținut progrese pe linia 
scurtării termenelor de pune-

• La Tg. Cărbu- 
nești, regiunea Ol
tenia, a fost dat în 
folosință un nou 
complex meșteșu
găresc care cuprin
de secții de croi
torie pentru femei 
și bărbați, reparații 
radio și televizoa
re, cizmărie etc.

• Pentru turiștii 
care vor străbate 
în acest an traseul 
dintre cabana Ar- 
paș și Podragul, 
regiunea Brașov, 
s-a pregătit o sur
priză. La jumătatea 
distanței dintre 
cele două cabane, 
într-o poziție 
torească, a 
construit un 
punct turistic 
„Cabana Turnuri", 
care are o capacita
te de 30 de paturi. 

pi- 
fost 
nou

a 
biective importante, 
realizate sînt de un nivel teh
nic și calitativ ridicat, fondu
rile de investiții și mijloace
le materiale s-au concentrat 
pe principalele lucrări pro
ductive, aprovizionarea șan
tierelor s-a făcut în mai bune 
condițiuni, a crescut înzestra
rea tehnică și experiența or
ganizațiilor de construcții- 
montaj — toate acestea avînd 
drept rezultat creșterea efi
cienței economice a investiții
lor.

Cifrele cuprinse în Comuni
catul Direcției Centrale de 
Statistică ilustrează grija par
tidului și statului nostru pen
tru continuarea și în anul 1963 
a acțiunii de consolidare eco- 
nomico-organizatorică a gos
podăriilor agricole colective, 
de lărgire a baâei tehnice ma
teriale a agriculturii și de 
creștere a producției agricole. 
La sfîrșitul anului, agricultura 
dispunea de circa 65 000 de 
tractoare fizice, de 62 000 se
mănători mecanice. 32 100 
combine pentru păioase și nu
meroase alte mașini. Față de 
anul precedent. în 1963 s-au 
folosit cu 84 la sută mai multe 
îngrășăminte chimice.

Deși condițiile climaterice nu 
au fost favorabile în toate re
giunile țării, datorită aplicării 
pe o scară mai largă a măsu-' 
rilor agrotehnice. în special Ia 
întreținerea culturilor, în anul 
1963 s-a obținut o producție 
totală de cereale de cca 10,4 
milioane tone, cu aproape 
700 000 tone mai mult decît 
în anul 1962. Datorită măsu
rilor luate de partid și de stat 
pentru stimularea creșterii 
animalelor, numărul acestora 
a ajuns Ia sfîrșitul anului 
1963, în G.A.C. și G.A.S. la 
2,4 milioane bovine (din care 
1 milion vaci și juninci), 2,3 
milioane porcine, 6,3 milioane 
ovine înregistrîndu-se față de 
anul trecut un spor de aproa
pe 400 000 bovine și 700 000 
ovine.

Peste 18 000 de cadre cu pre
gătire superioară lucrează a- 
cum în agricultură. Grija par
tidului si statului pentru con
tinua îmbogățire a cunoștințe
lor profesionale ale celor ce 
lucrează în agricultură se re
flectă și în faptul că în anul 
1963—1964 frecventează cursu
rile agrozootehnice 932 000 de 
colectiviști 
gospodăriile

■9-

patriotică
a tineretului

Tinerii din raionul Tg. 
Neamț, dornici să contribuie 
la înfrumusețarea satelor, 
la plantarea livezilor, la împă
duriri, participă cu entuziasm 
la toate acțiunile de muncă 
patriotică inițiate de organi
zațiile de bază U.T.M. La Ți- 
bucani, Băltățești, Răncești și 
în alte comune, la cererea ti
nerilor, întreținerea pășunilor 
a fost încredințată lor. în a- 
nul 1963 peste 3.500 de ha pă
șune au fost curățate, efectu- 
îndu-se, sub conducerea ingi
nerilor agronomi, lucrări pen

Prime anuale 
de vechime

ATCTUALITATII portuari

Colectiviști
in excursie
Peste 80 de colectiviști din 

Olari, Pilul, Vărșand și din 
alte comune ale raionului Criș 
au plecat zilele acestea cu au
tocarele O.N.T. într-o excursie 
de o săptămînă prin țară. Iti— 
nerariul cuprinde vizitarea lo
calităților Arad, Predeal, Dof- 
tana, București, iar la reîn
toarcere Valea Oltului, Si
biu, Cluj și altele. Acest grup 
inaugurează seria celor 33 de 
excursii „Turul R. P. Romîne" 
care vor fi organizate în ur
mătoarea perioadă de timp de 
către agenția O.N.T.-Carpați.

Prin extinderea 
procedeelor înaintate 

de lucru
După cum 

un redactor 
mine de Presă „Agerpres" de 
Direcția plan financiar din 
Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, colec
tivele de muncitori, tehnicieni 
și ingineri din această ramu
ră au obținut anul trecut 
284 660 000 lei economii peste 
plan la întreaga producție 
marfă fabricată, față de anga
jamentul inițial de 183 906 000 
lei. O mare parte din aceste 
economii au fost realizate pe 
seama extinderii procedeelor 
înaintate de lucru, care au 
mărit de 2—3 ori productivi
tatea muncii și au redus sim
țitor prețul de cost al produ
selor. Volumul pieselor turna
te in perioada amintită, după 
metode moderne, a fost, de 
exemplu, de 4,2 ori mai mare 
decit cel realizat în anul 1960, 
al pieselor forjate de aproxi
mativ 4 ori. Paralel cu extin
derea tehnologiei avansate în 
uzine, o contribuție de seamă 
la reducerea costurilor de 
producție a avut-o introduce
rea pe scară tot mai. largă a 
.materialelor plastice, care 
fiind mai ieftine au adus în
semnate economii. Anul tre
cut, metalurgiștii din țara 
noastră au folosit o cantitate 
aproape dublă de mase plasti
ce față de anul precedent, 
înlocuind metalul și alte ma
teriale deficitare. De aseme
nea, inițiativele constructori
lor de mașini în valorificarea 
tot mai largă a rezervelor in
terne la fiecare loc de muncă, 
generalizarea experienței 
fruntașilor în producție prin 
demonstrații practice în ate
liere, sectoarele productive, și 
alte acțiuni organizate de 
conducerile întreprinderilor, 
de organizațiile sindicale au 
dus la obținerea unor impor
tante economii peste plan.

(Agerpres)

tru sporirea producției de iar
bă. Povîmișurile munților, din 
jurul orașului Tg. Neamț, sînt 
îmbrăcate acum de o pădure 
tînără de brazi ce se întinde 
pe o suprafață de 40 de hec
tare, plantată de tinerii de la 
I. F. Tg. Neamț.

Valoarea lucrărilor efectua
te de tineri în
600 000 ore se
1 000 000 lei.

cele peste 
ridică

EDUARDLOGHIN 
corespondent voluntar

Pregătesc terenul pentru livadă
Pe coasta dealului Toloaca 

din comuna Cordăreni, raionul 
Dorohoi, se întinde o fîșie de 
pămînt neproductiv, sterp. Co
lectiviștii de aici s-au gîndit 
că ar fi bine să-1 planteze cu 
pomi și în special cu meri. A- 
cum, în toiul iernii, nu e prea 
multă treabă și vremea e des
tul de bună pentru lucrările 
de amenajare a.viitoarei livezi, 
în fiecare zi, zeci de colecti
viști tineri și vîrstnici, în 
frunte cu tînărul brigadier 
Vasile Grădinaru, 
uneltele de muncă pe deal. 
Sub îndrumarea inginerului a-

urcă cu

v
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Muncitor

Duminică 2 februarie 1964

Traian Irimuș, acest tînăr cu umerii lăți și mers în
desat, adincit în gîndurile Iui ca intr-un iront de 
lucru, trebuie văzut in adincul centralei, in mij
locul brigăzii pe care o conduce. Despre el, și 
despre munca altor constructori de la Hidrocen
trala „16 Februarie -Ar geș citiți in pagina a Il-a 

a ziarului nostru reporta jul:

PE ARGEȘ IN SUS
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gronom, colectiviștii Mihai 
Faceas, Nicolae Boghean și 
Dumitru Popeanu fac piche- 
tatul terenului. La locurile 
unde sînt înfipți țăpușii vin 
zilnic zeci de colectiviști care 
sapă gropile. Deși termome
trul arată temperaturi scăzute, 
oamenii nu prididesc cu lu
crul. Pe albul imaculat al ză
pezii, apar, într-o formă geo
metrică, tot mai multe pete 
negre. Numai în cîteva zile, 
au fost săpate mai mult de 
1 600 cte gropi.

TEODOR UNGUREANU 
profesor

GALAȚI (de la corespon
dentul nostru). — Muncitorii 
portuari și de navigație, din 
cadrul Direcției Regionale a 
Navigației Civile Galați cu o 
vechime în producție de peste 
15 ani au primit indemnizația 
anuală de vechime.

Pe întreaga regională Ga
lați a fost alocată suma de a- 
proape 340 000 lei.

Printre cei premiați se nu
mără Gheorghe Cîrcioreanu, 
comandantul vasului de pasa
geri „Tudor Vladimirescu", 
care a primit suma de 2 958 
lei, Constantin Pecheanu, co
mandantul vasului de pasageri 
„Săgeata", care a primit suma 
de 2 694 lei, operatorul de 
dană Dragoș Lehnic, docherii 
Gheorghe Cotru, Constantin 
Ghelț, mecanicii de utilaje 
Costică Zaharia, Ion Cojocaru 
și alții. 

e cei cițiva tineri, 
muncitori, tehni
cieni și ingineri 
de la Uzina meta
lurgică din Sinaia, 
ii vedeam pentru 
prima oară. Voiam 

să discut cu ei despre felul în 
care-și petrec timpul, despre 
preocupările lor dinafara me
seriei, despre cum își închi
puie viitorul lor și — de ce nu? 
— viitorul omenirii. Pe de 
altă parte, citisem in „Scînteia 
tineretului" relatarea unei 
discuții, intitulate „100 de 
răspunsuri la scrisoarea unei 
mame” și reținusem, între al
tele o propo2ițiune a lui Marin 
Paul Dan: „M-am hotărît — 
plec in lume!“

Ce înseamnă „să pleci in 
lume?". E vorba oare aci 
numai de un firesc dor de a- 
ventură al adolescenților? Do
rul de priveliști inedite, de 
împrejurări care să-ți pună la 
încercare îndrăzneala și price
perea? Și ce fel de „plecare in 
lume” îți poate astâmpăra a- 
cest dor?

Iată, inginerul mecanic Gă
genel Ioan, de la uzina amin
tită îi poate oferi lui Marin 
Paul Dan următorul răspuns: 
pasionat de meseria lui, își 
sporește mereu calificarea, își 
dezvoltă cunoștințele, scrie ar
ticole de specialitate în care 
încearcă să aducă o contribu
ție proprie; matematica îl so
licită puternic, mai ales pen
tru că-i șlefuiește gîndirea și-l 
apropie de înțelegerea legilor, 
pe plan filozofic; studiază 
limbi străine.

Toate aceste activități se pe
trec în „timpul liber", în a- 
fara orelor de producție, „timp 
liber" care, la el, e atît de 
scurt și de greu de gospodărit.

Acestea sînt, deci, „aventu-

Pregătiri 
pentru vacanța 

studenților
Corespondenții noștri 

transmit;

La /ași
Cei aproape 2 000 de stu- 

denți care-și vor petrece va
canța în Iași vor primi invi
tația să participe la numeroa
se activități. Comitetul U.T.M. 
pe centrul universitar și Con
siliul Uniunii Asociațiilor au 
conceput și pregătit pentru ei 
un program bogat. In lo
calul Casei tineretului va 
funcționa clubul studenților. 
Aici vor fi prezentate ex
punerile „Dezvoltarea in
dustriei grele — pirghie im
portantă pentru desăvârși
rea construcției socialiste*' 
și „Avîntul industrial al 
regiunii Iași în anii regimu
lui democrat-popular", vor a- 
vea loc simpozionul literar 
„Scriitorul și societatea", con
cursul gen „Drumeții veseli" 
cu tema „Pe urmele Atlanti- 
dei", călătorie pe hartă avînd 
ca temă „Cu corăbiile antice 
de-a lungul țărmurilor ve
chiului continent", informări 
politice, audiții muzicale, seri 
de dans modern, un campio
nat de șah. De asemenea, vor 
fi organizate excursii la Bîr- 
nova, vizite la Casa memoria- 
lă Ilie Pintilie și la muzeele 
din Palatul culturii, precum 
și la Fabrica de mobilă și U- 
zina metalurgică.

Peste 500 de studenți, frun
tași la învățătură, la 5 fe
bruarie, vor porni la drum. 
Destinația : taberele studen
țești de pe Valea Prahovei.

La Cluj
La Cluj, în timpul vacan

ței, potrivit tradiției, studenți
lor le vor fi oferite multe sur
prize. Casa de cultură deschi
de pentru studenți, în perioa
da 5—15 februarie, un club 
de iarnă. în program, predo
mină. activitățile sportive: 
concursuri de volei, șah, tenis 
de masă; amatorii de schi și 
patinaj își vor încerca iscu
sința pe pirtiile amenajate în 
apropierea Clujului sau pe pa
tinoarul din parcul orașului. 
In programul de vacanță sînt 
prevăzute și numeroase vizi
te: la Muzeul etnografic al 
Transilvaniei din Cluj, pre
cum și la cîteva dintre mari
le întreprinderi industriale din 
oraș. Vor mai avea loc meda
lioane muzicale dedicate ma
rilor înaintași ai muzicii 
romînești, urmate de întâl
niri cu artiștii de la 0- 
pera de stat din Cluj, vi
zionări de filme, spectacole, 
concursuri „Cine știe, cîști- 
gă" etc. La 15 februarie, va 
avea loc o frumoasă festivita
te artistică, în cadrul căreia 
se vor înmîna premii concu- 
renților ciștigători la toate 
concursurile organizate în va
canță.

rile" inginerului Găgenel Ion, 
Ele nu se desfășoară in vreo 
regiune exotică și, în drumul ‘ 
lui, nu întâlnește lei și tigri 
sau măcar cosmonauți de pe 
alte planete. Și, totuși, obsta
colele cu care se luptă el nu 
sînt mai mici cum nu sînt mai 
mici nici curajul și capacita
tea lui de a le învinge. El lup
tă cu ceea ce încă nu e cunos
cut, el vrea să afle. Circulă 
foarte mult pe teren, este în 
zilnic contact cu viața, cu oa
menii și munca lor. El lăr
gește limitele cunoașterii și-și 
infringe propriile limite. Ex
traordinare aventuri!

„Aventura” lui Dumitrescu 
Dumitru, rectificator la scule- 
rie, se numește pictura. Con
fortabilă aventură, s-ar zice. 
Așa să fie oare? E oare atît 
de simplu să spui în artă ceea 
ce nimeni n-a mai spus înain
te? E oare atât de ușor să pic
tezi chipul unui om cu toate 
nuanțele pe care viața le-a 
pictat mai întâi pe fața lui? 
Nu dovedește oare curaj și pa
siune să îmbrățișezi o artă atât 
de dificilă, în afara orelor de 
producție? Și Dumitrescu Du
mitru a plecat „în lume", a 
plecat în lumea frumosului, 
studiind și lucrînd cu perse
verență și, chiar dacă, uneori, 
seamănă cu Van Gogh sau 
Toulouse-Lautrec, el vrea și 
caută „să devină el însuși".

Și Mayer Pia, calculatoare la 
state și salarii, împreună cu 
soțul ei, ajustor, au plecat „in 
lume". Animatori ai brigăzii 
de agitație (au luat și un pre
miu I pe regiune), sînt îndră
gostiți de teatru și îndrăgos
tiți unul de altul, cu atît 
mai mult cu cît au predilecții 
comune. Și aceștia, și tehnicia- 

(Continuare în pag. a îV-a)



Un aspect din activitatea în cercul iota al Casei pionierilor din Muscel
Foto: I. POPESCU
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FOILETON

PATRU SFATURI
PENTRU NELU

Nelu H„ tinăr dintr-un oraș din nordul 
Moldovei, cere redacției cîteva staruri. Publi
căm mai jos atît scrisoarea lui. cit și rtspan- 
surile ee i s-au dat.

Scrisoarea Iui Nelu H.
Dragă redacție,
Pentru a mă înțelege șl a mă salva, am 

să-ți povestesc pe scurt cîteva intimplări din 
viața mea.

La vîrsta de 18 ani am cunoscut o fată, 
foarte frumoasă după părerea tuturor, avea 
încă codițe și frumoasa virstă de 16 ani. In- 
trînd într-o zi în vorbă cu dînsa cu totul in- 
tîmplător, am chestionat-o asupra sentimen
telor și a planurilor de viitor. Astfel, între- 
bînd-o dacă nu ar consimți să se căsătoreas
că cu mine, dînsa a replicat că: „da, sînt de 
acord". Am întemeiat deci imediat o căsni
cie, care a fost, de la început, fericită. Peste 
doi ani aveam și un copil. După trei ani, deși 
eram foarte fericit, am constatat cu surprin
dere că părinții soției mele au un caracter 
foarte urît. Din fericire, aceștia locuiau în 
alt oraș, nu aveam legături cu ei. dar mi-era 
imposibil, vă rog să mă credeți, să mai trăiesc 
cu fiica lor. In consecință, m-am despărțit de 
ea.

Curînd după acest trist evenimenti am cu
noscut o femeie matură, de vreo 25 de ani. 
Din vorbă în vorbă, am aflat că și dînsa a 
mai fost căsătorită, avînd și un copil, pe care 
i-1 cresc părinții. Văzînd că e o fire liniștită 
și de înțeles, și observînd și ea în mine ca
lități de soț, am hotărît să ne căsătorim.

Căsnicia de-a doua a fost, de asemenea, 
foarte fericită și ,a durat aproape un an. Spun 
„a durat", pentru că acum nu mai există, 
fiind despărțiți. Recunosc că ea se purta 
toarte bine cu mine, era foarte blîndă și sin
ceră, nu aveam nimic să-i reproșez. M-am 
despărțit de ea fără să am nici un motiv, ab
solut niciunul. Chiar și acum mă întreb cu 
glas tare : de ee ?

Nu de mult, m-am întîlnit cu prima soție. 
Nu mai avea 16 ani, avea 22, se maturizase. 
Văzînd-o, mi s-au trezit în minte clipele fe
ricite ale căsniciei noastre, am întrebat-o 
dacă mai ține la mine, dacă părinții și-au 
schimbat caracterul și am hotărît să ne re
căsătorim. Timp de cîteva luni am fost feri
ciți, dar apoi am aflat oă ea în răstimpul cit 
a fost divorțată de mine s-a plimbat într-o zi 
cu un bărbat prin parc, ținîndu-se chiar de 
mînă, deși apoi s-au despărțit. Chestiunea 
asta m-a indignat foarte mult și am pără
sit-o. în drum am întîlnit o altă femeie pe 

. care n-o mai cunoscusem și care m-a atras 
foarte mult și am schimbat cîteva cuvinte și 
din vorbă în vorbă am văzut că și pe ea în
cepusem s-o iubesc șl mă gîndeam în clipa a- 
ceea chiar să mă căsătoresc. Nr-arn apucat să 
fac acest pas fiindcă m-am întîlnit cu cea de-a 
doua soție, care m-a chemat înapoi zicîn- 
du-mi: „Neluie, gîndește-te că avem un copil 
amîndoi". tntr-adevăr, avem un copil amîn- 
doi și m-am întors la ea, mal ales că o și 
iubeam. Mi-am dat seama că, și cu cealaltă 
am un copil și că o iubeam, de asemenea, și 
pe ea, și m-a apucat un groaznic zbucium su
fletesc.

în clipa de față sînt singur și mă întreb 
încotro să mă duc.

Cu mii de mulțumiri,
NELU

nenorocire azi m-am mai îndră- 
femeie. îți dau cîteva din.sem- 
ei: e brunetă, înaltă, e căsăto-

P. S. Din 
gosțit de o 
naljnentele

nu, nu are copii, e dispusă să divorțeze. îmi 
place, dar nu știu daeâ-i plac eu ei. Reține 
și âceaștă chestiune atunci cind rmi dai răs
punsul.

Răspuns către Nelu H.
Dragă tovarășe Nelu,
La seriMarea dumitale prm care ne soli

ciți părerea, iți putem da următoarele sjatari.-
1. Deși teoretic nu e pcribil, tn caz că cei 

mai împlini încă o dată, prin cine știe ce îm
prejurări, virata de 18 ani, ai grijă să cu
noști caracterul părinților soliei înainte de a 
o cunoaște pe ea și să divorțezi din cauza 
caracterului părinților înainte de a te căsă
tori.

2. In COZ că te căsătorești a doua oară și 
vrei să te desparți de cea de-a doua soție și 
nu ai nici un motiv, procedează în jelui ur
mător: caută mai întli un motiv de despăr
țire și abia pe urmă cunoaște-o pe cea de-a 
doua soție, prilej cu care ti comunici că, din 
pricina motivului cutare, nu te mat căsăto
rești cu ea. Scurt pe doi.

3. Înțelegem foarte bine gravitatea dilemei 
în care te ajli. Ai două soții, ai doi copii, pe 
fiecare le (și ii) iubești, la fiecare ai vrea să 
te întorci. Din păcate, mașina electronică de 
sfaturi morale a redacției nu funcționează. 
In clipa în care i s-a introdus cazul spre re
zolvare, cit e ea de mașină, cu suflet din o- 
țel și sîrmă, a declarat că i s-a făcut silă, 
că are grețuri, a început să hirîie nervoasă 
și curînd după asta s-a stricat. Așa incit, nu 
știm ce sfat să- țl dăm le această dilemă atit 
de complexă.

4. In legătură! cu P. S.-ul, te rugim ține-ne 
la curent cu mersul lucrurilor. In caz că te 
căsătorești și cv cea de-a treia gindește-te 
din capul locului și la a patra, apoi la a cin- 
cea (ș.a.m.d.) grăbește, precipită lucrurile, in- 
soară-te, divorțează. Altfel n-ai făcut nimic, 
îți pierzi „personalitatea-, riști să fii un găi
nar oarecare. Pe cind dumneata ai stofă...

Așteptăm noi vești de la dumneata.
P. S. Nu dispera, Nelule!

ION BĂIEȘU

pustă
rediitfiei

E. Popa — Giurgiu
La concursul de admitere in 

anul I la facultățile de geoio- 
gie-geografie precum și la 
secția de geografie fizică din 
cadrul facultăților de bjologie- 
geografie se vor da probe la :

— Bazele darwinismului — 
scris și oral;

— Geografia fizică și eco
nomică a Republicii Populare 
Romine — scris și oral;

— Geografia fizică generală 
— oral.

La secțiile de geoiogie din 
Cadrul Universităților din 
București și Cluj se vor da 
probe scris și oral la Geologie 
in loc de Geografia fizică ge
nerală, iar la Bazele daraă- 
tustnului numai probă orală

Fedorciae Oetaviaa 
■nișoara.

In conformitate cu articolul 
133 din Codul Muncii, vechi
mea in muncă se consideră 
neîntreruptă și pe timpul cit 
angajatul urmează o școală in 
scopul pregătirii profesionale. 
In cazul dv. vechimea neîn
treruptă începe de la data de 
1 iunie 1MO. Practica de pro
ducție ca elev (15 noiembrie — 
1$ decembrie 1957) și stagiul 
militar pot fi luate ca vechime 
la munca mimai 
care înainte de această pe
rioadă ati fost * - -
cimpoi muncii.

Ti-

in cazul in

încadrat în

Sleita Marca — Oțelul Roșu
In conformitate cu legisla

ția in vigoare, in afara con
cediului de bază de 12 zile lu
crătoare și a concediului su
plimentar pentru munci grele 
și vătămătoare, angajații mai 
au dreptul la un concediu su
plimentar. in raport cu vechi
mea neîntreruptă in cîmpul 
muncii și grupa de salarizare. 
De exemplu : daca angajatul 
face parte din grupa a doua de 
salarizare și are 5—10 ani ve
chime in muncă primește 3 
zile concediu 
aceeași grupă 
o vechime de 
cordă 4 zile.

Deci și dv. 
sporul de concediu în funcție 
de grupa de salarizare și anii 
de vechime.

Avram Gheorghe — Colmo- 
șul Mare

Studenții admiși la învăță- 
mîntul superior fără frecven
ță au dreptul la un concediu 
de studii fără plată de 30 zile 
calendaristice în afara conce
diului de odihnă.

Cadrele didactice din învă- 
țămîntul de cultură generală 
și din instituțiile preșcolare 
admise în învățămîntul supe
rior fără frecvență au dreptu' 
la concedii de studii plătite/ . 
pentru sesiunile de examene 
care nu coincid cu vacanțele 
școlare.

In timpul sesiunilor de exa
mene, studenților li se asigură 
cazare gratuită în căminele 
studențești și masă contra 
la cantină.

suplimentar. La 
de salarizare și 
10—15 ani se a-

vi se va stabili

Ne aflăm pe culoarele pla- 
tourilor de la Buftea. O tă
bliță agățată deasupra unei 
uși : „Casa neterminată". 
Cineva din echipa de fil
mare a șters negația din 
titlu, răminînd „Casa ter
minată". Intr-adevăr filmul 
„Casa neterminată"... a ie
șit in „copie standard", așa 
cum obișnuiesc să se pro
nunțe cineaștii.

Fiind vorba de un Ulm adre
sat tineretului, realizat de ti
neri creatori, anticipăm apari
ția lui pe ecrane (desigur, nu cu 
intenția de a emite judecăți de 
valoare, ci de a prezenta cîteva 
aspecte ale procesului de crea
ție) solicitind un interviu re
gizorului, interpretei principale 
și operatorului șef.

— Ce v-a îndemnat să faceți 
acest film ?
ANDREI BLA1ER, regizor:

— Tn primul rînd ideea și 
mesajul scenariului. Mă preo
cupă ' .......................
etice 
mele 
scris 
mos 
ractere autentice, de tineri 
zilelor noastre, redă discret și 
cu finețe intimplări aparent 
lipite de însemnătate. In 
contextul general al filmu
lui, insă, fiecare amănunt, fie
care scenă capătă semnificații 
care decurg din umanismul 
nostru socialist. Și caracterul 
oarecum poematic al scenariu
lui a constituit o atracție. Ac
torii, eroii principali ai filmu
lui, sînt doi tineri studenti.

— Actori ?
— _.in formare '
—- Bănuiesc că i-ați ales in

tenționat.
— Era firesc să caut inter

pret printre tinerii actori. Și 
cum la Institutul de teatru am 
găsit doi studenti potriviți pen
tru rolurile din film, i-am ales 
pe et Faptul că interpreta a- 
veau un univers comun cu per
sonajele descrise de autorul 
scenariului i-a ajutat să-i în-

foarte mult dezbaterile 
care au în centru proble- 

tineretului. Scenariul, 
cu sensibilitate de Di- 
Rendis, descoperă ca- 

ai

A

S-a terminat filmul 
Casa neterminată(<
Interviu cu trei realizatori 

ai filmului
truchipeze pe eroii filmului cu 
mai multă ușurință.

— Care este ideea de bază a 
acestui film ?

— In parte, se află exprima
tă chiar în titlul filmului, desi
gur intr-un mod figurativ.

— Simbol ?
— într-o oarecare măsura,

terminată". Ei mai au multe de 
făcut, de învățat ca să aibă 
dreptul să deschidă împreună 
ușa unei case.

Ați văzut-o desigur, de cu- 
rînd la televizor pe Valeria 
Seciu in rolul Rozalindei din 
piesa Iui Shakespeare „Cum vă 
place". Un rol dificil, căruia

r.A.T.C.) interpreta principală a 
neterminată".

Valeria Seciu (studentă la I. 
Ulmului „Casa

da. Erori filmului, Lia și Andrei 
se descoperă, se cunosc, leagă 
o strinsă și frumoasă prietenie, 
dar nu ajung la acea maturi
zare a sentimentelor care să le 
îndreptățească convingerea că 
dragostea, viața lor în general 
este, simbolic vorbind, o „casă

studenta de la Institutul de 
teatru i-a dat o interpretare 
plină de vervă. Să-i dăm cuvîn- 
tul tinerei actrițe, de data asta 
în calitate de interpretă a e- 
loinei principale din filmul 
„Casa neterminată":

VALERIA SECIU?
— Lia, personajul creat eu 

multă autenticitate de scena
rist, are un univers spiritual 
deosebit de frumos, este o pre
zență plină de viață, de gingă- 
șie. Cum am reușit s-o inter
pretez pe Lia se va ve
dea, bineînțeles, pe ecran. 
Pentru mine, ca studentă la 
Institutul de teatru, acest 
rol, primul în cinematografie, 
constituie pe lingă bucuria de
butului și o serioasă posibilita
te de analiză a mijloacelor de 
expresie actoricească, atît pe 
scenă cit și în fața aparatului 
de filmat, deși între aceste 
două modalități există deose
biri sensibile. M-am convins că 
filmul cere o interpretare so
bră, interiorizată, cu mijloace 
de expresie dozat® discret și 
autentic trăite. în acest sens, 
exigența regizorului m-a ajutat 
mult.

Imaginea filmului este reali
zată de tînărul operator DA
VID ALEXANDRU.

,,Ar fi multe de spus despre 
experiența cîștigată cu acest 
film — ne-a spus el. Pregătirea 
zilei de filmare a fost făcută 
extrem de minuțios și exact 
în plus, filmul acesta ne-a obli
gat Ia~ un ritm de muncă ra
pid. Să dau un exemplu. A- 
veam de filmat o scenă pe șan
tierul Drumul Taberei. Obiecti
vul filmat era în construcție, 
deci se schimba de la o zi la 
alta. Nu a fost de loc ușor șa 
ținem pasul cu constructorii. 
Pe urmă, dat fiind că acțiunea 
filmului se petrece întro sin
gură zi, de după-amiază piuă 
seara, trebuia organizată în 1- 
maginea filmului și o gradație 
exactă a luminii, deci de la o 
secvență la alta, unsori de la 
un plan la altul".

Acestea sînt, desigur păreri
le cîtorva dintre creatorii fil
mului cu care interviul nostra 
ia sfîrșit urmînd ca în curînd 
prezentarea lui pe ecrane 
să treacă examenul hotărîtor 
al exigenței spectatorilor, în
deosebi a tinerilor cărora li se 
adresează.

VIORICA GRIGORESCU

CINEMATOGRAFE
LEGEA ANTARCTIDEI — 

film pentru ecran panoramic : 
Patria (930: 11,45; 14; 16,15; 
18,45: 21) PODUL: Republica 
18.45; 21). VIAȚA SPORTI
VA: Republica (9; 12; 15; 18; 
21), București (9; 12; 15' 18; 
21). PODUL : Festival (10; 
12; 14; 16,15: 18,30; 20,45. Gri- 
vița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,45), 
Tomis (10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30). PRIVEȘTE ÎNAPOI 
CU MÎNIE: Carpați (9; 11,15; 
13,30 ; 15,45). Feroviar (10;
12,15: 1430; 16,45: 19; 21,15), 
Modem (9,30: 11,45; 14; 16,15: 
1830: 21). MAGAZIN FILM: 
Capitol (10; 12; 14; 16,15; 18,30;

Foto 1 'AGERPREF

La lași s a deschis expoziția artiștilor plastici din regiune. Iată un aspect 
din expoziție.

Dejfrges în sus
Preludiu -1964

,Foaie verdera bobului,
Tare-i forța omului. 
Că pe vînt ini-1 potolește 
Gerul crunt îl agoește, 
Steaua-n sticlă o-nvelește 
Si-Q coboară pe fereastră — 
S-aurească casa noastră'’ 
(Ilie Mogoș, mecanic - Ro
tunda)

Iarnă. început de an 1964. 
Bate vint tăios dinspre crestele 
Făgărașilor. Izvoarele s-au fă
cut flori de gheață, ghirlande 
înrădăcinate in tancurile gola
șe. Drumul de sus trece printre 
toate aceste grădini suspendate. 
Gerul mușcă piatra, mușcă mîi- 
nils care se agață de stîncă, în 
urcuș, mușcă fețele. Nimeni 
iiu-1 ia în seamă. NuT mai ia în 
seamă nici Argeșul. Noaptea îl 
auzi răsucindu-se între sloiuri, 
pornind Ia treburile lui multe și 
de răspundere acum.

A început anul 1964.

Oamenii își anunță aici mai 
îndrăzneți, mai amplu decît 
oriunde, hotărîrile.

— 5.000 mc betoane peste 
sarcina fizică planificată, la 
baraj.

— Terminarea fundației 1 la 
centrala subterană înainte de 
termen.

— Lotul Rotunda : 400 000 lei 
economii suplimentare, la pre
țul de cost.

— Lotul Aref — să se esca- 
veze și să se betoneze lunar 
pește 10 m.l galerie.

— Captările secundare — la 
Topolog, la Rîul Doamnei 
400 m.l galerie peste plan...

Cifre. Cifre aride ca stînca și 
ca gerul — strigă-le și — au 
să-ți răspundă oamenii: Augus
tin Duruș și Traian Irimuș, Ște
fan Topală și Constantin Moș- 
neguț, Pavel Oțet sau Tudor 
Moraru...

Nopți albe la Caste!

„Spuneți, spuneți munților,
Ați văzut atîta zoi;
Cum urcă pe stînei înalte,

Rodul miinilor in fapte?'* 
(Matei Ion — șantierul 
Uzina)

într-o dimineața, un om a re
găsit soarele. Anul începuse de 
șase zile. Și abia în a șasea zi 
a anului 1964, a avut timp să 
se uite la soare. A stat o clipă 
cu fața în lumină și a zîmbit. 
Fața tînără și prelungă lăsa să 
i se descopere dungile adîncite 
pe frunte și cearcănele în jurul 
ochilor. Totuși, zîmbetul era 
victorios și dungile frunții vă
deau fermitate.

Cîte ore a stat inginerul Dan 
Bădescu, noul șef al Lotului 
Castel, aici, în preajma oame
nilor —alergînd de la beto
niere la galerie, din galerie la 
atelier, și de aici, în birou, în 
fața acelor coaie scrise mărunt 
și nervos ? De cîte ori cîte opt 
ore au trecut, cîte schimburi au 
venit, înlocuind alte schimburi?

(Inginerul Dan Bădescu a lu
crat pînă acum, la Galeria Tra- 
fo, prescurtare în termeni de 
șantier, pentru acea parte din 
centrala subterană în care vor 
fi montați transformatorii i și

mai înainte a lucrat la înteme
ierea coloniei Argeșului, la Ba
răci, la drum și la poduri j și 
mai înainte a fost la Bicaz. J

In luna decembrie, la galeria 
Cetățuia au fost betonate doar 
7 inele. Era un sistem greoi, în
tre diversele faze — pregătirea 
rocii, profilare, betonare — se 
pierdea timp, ore întregi lao
laltă.

— Se poate organiza mai 
bine treaba, putem da mai 
mulți metri de galerie lunar, a 
propus inginerul Dan Bădescu. 
Putem ! — au hotărît comuniș
tii de la Lotul Castel.

76 de ore a durat betonarea 
unui ciclu, în luna decembrie; 
apoj, 56 de ore. ,

Și a fost o noapte albă petre
cută pe galerie, cu schimbul. 
Concluzia ; în timp ce se beto- 
nează un inel, poate fi pregă
tită roca pentru al doilea ? în 
felul acesta se scurtează ciclul 
cu cîteva ore.

O altă noapte albă a fost pe
trecută la betoniere. Betonie
rele pot da mai mult de 80-—100 
tone, pe schimb. Folosite la în
treaga lor capacitate, pot da 
dublu!... Și a stat o noapte 
aeolo, „pe capul" celor de la 
betoane, să smulgă, împreună,

I
I

2030), Excelsior (10; 12: 14; 
16,45: 1830: 2030), Miorița (10; 
12; 14: 16: 18.15; 20,30), Melo
dia (10: 12: 15: 17; 19; 21). 
URAGANUL: Victoria (9.45; 
12; 14,15; 1630; 18,45; 21),
Popular (16; 18,15; 20,30), HAI
DUCUL DE PE CEREMUȘ: 
Central (10,30; 12,30; 1430;
16.30: 18,30 ; 2030). NU-I 
LOC PENTRU AL TREILEA : 
Lumina (9,30: 1130; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Progresul (1530; 
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; 1430;

16,30: 1830; 2030), Flacăra 
(1430; 1630: 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), Cotrocen! (16; 
18,15 : 20,30). PISICA DE
MARE: Giulești (10,30; 1230 •, 
14,30: 16,30; 1830; 20,30). Volga 
(10: 12; 15; 17; 19; 21). PARA- 
ȘUTIȘTII: înfrățirea între 
popoane (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; 
20,30). MEDICAMENTUL 
CARE UCIDE (ambele serii) î 
Bucegi (9: 12,30; 16; 19,30),
Arta (1530; 19), Lira (15,30; 
19). UCIGAȘUL ȘI FATA: 
Unirea (16; 18; 20). TUDOR 
(ambele serii): . Vitan (1530 ;
19) , Moșilor (16; 19,30). QIVI-
TOQ: ' ------ ------
14,30; 1630; 18,30; 2030), Fla
mura (10; 12,15; 16; 18,Î5: 
20,30). CU TOTII ACASĂ: Lu
ceafărul (16; 18,15; 20,30). CA
VALERUL PARDAILLAN - 
cinemascop: Viitorul (13,30: 
16; 1830; 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)

Aurora (10,15: 12,15:

12,15; 16; 18,Î5:

Televiziune
î FEBRUARIE 1964

8,50 — Gimnastica de învio* 
rare la domiciliu. 9,00 — Emi. 
«iune pentru copii și tineretul 
școlar. 10,30 — Rețeta gospo
dinei. 11,00 — Emisiune pen
tru sate. în jurul orei 13,30 —* 
Aspecte de la Jocurile Olimpi
ce de iarnă. Transmisiune de la 
Innsbruck. 18,00 — Transmisiu-

ne din Studioul de concerte al 
Radioteleviziunii:
19,00 — Jurnalul 
19,15

Varietăți, 
televiziunii. 

Partea a doua a emi
siunii de varietăți. In jurul o-
rei 20,30 — Aspecte de la 
Jocurile Olimpice de iarnă — 
Transmisiune de la Innsbruck, 
tn încheiere: Buletin de știri, 
sport și buletin meteorologie,

SÂHÂMINA VIITOARE 
RE ECRANE

ATENȚIUNE, 
PĂRINȚI 1

Lucrarea lui A. 
Makarenko „Cartea 
pentru părinți- a 
inspirat pe creato
rii filmului Iosif 
Manevici — scena
rist și Marla Fedo
rova regizor, în 
crearea filmului „A- 
tențiune, părinți!", 
producție a stu
dioului „M. Gorki".

Filmul se com
pune din trei po
vestiri cinemato
grafice independen
te, legate între ele 
doar prin tematică.

La scurt timp 
după ce l-am cu- 
moscut în filmele 
„Colegii" și „Jude
cata nebunilor", ac
torul V. Livanov va 
putea fi văzut din 
nou cu acest prilej.

HOȚUL DIN SAN 
MARENGO

Actorul Horst 
Drinda care a 
interpretat roluri 
principale în fil
mele „Întâlnire în 
întuneric", „Dra
gostea și pilotul se
cund", „Pirații ae
rului", reapare pe 
ecran de data a- 
ceasta în rolul unui 
hoț — „Hoțul din 
San Marengo- pro
ducție a studiouri
lor Defa-Berlin.

Filmul este o co
medie muzicală cu 
multe încurcături și 
aventuri sentimen
tale.

INCULPATUL
1040

După piesa lui 
Juan Carlos Pation, 
studiourile argen- 
tiniene au realizat, 
în regia lui Ruben

timpului și mașinilor, mai mult 
beton.

Și o altă noapte albă a fost 
„noaptea cu graficul". O noap
te întreagă cu rigla de calcul 
îri mînă. Lucrarea de betonare 
aici ,1a Cetățuia e ciclică. Fa
zele se repetă întocmai. Se 
poate căpăta acea măiestrie 
care să îndepărteze orice minut 
de prisos. Trebuie lucrat astfel, 
Incit oamenii să ajungă la o 
perfecțiune tot mai mare, de la 
un ciclu la altul. A calculat 
fiecare minut necesar fiecărei 
faze.

La sfîrșitul acestei nopți gra
ficul înregistra o concluzie sur
prinzătoare : pot fi betonați lu
nar, 63 m.l!

Ședința de producție convo
cată de organizația de partid 
s-a transformat, pentru munci
torii de la Cetățuia, într-o lec
ție de ridicare a calificării, cu 
calcule, cu graficul explicat pe 
larg, cu aceeași nelipsită riglă 
a exactității în mînă. Conclu
zia... Concluzia adevărată a fost 
înscrisă de fapte. Schimbul în 
care lucrează tineri ca Oprișor 
Gruia, Mărăcine Gheorghe și 
Răduică Alexandru („toți trei 
scunzi, îndesați, motorul schim
bului lor", cum avea să-i pre
zinte inginerul Bădescu) a tur
nat 42 de tagoneți, în opt ore. 
De la 72 de ore, pentru un ci
clu s-a ajuns la 10 ore! Fată de 
cele 7 inele betonate în toată 
luna decembrie, în ianuarie, în 
numai 9 zile, au fost betonate 
5 inele. Rodul multor zile și 
nopți? rodul ideilor și bunei or
ganizări; rodul unui colectiv 
destoinic.

Lupta continuă, pentru heto-

narea în 8 orei Un inel pe 
schimb. Lotul Castel a început 
anul 1964. Lot în care sînt ti
neri ca Oprișor Gruia — cel 
care a sărit să stingă focul pro
dus de un scurt circuit în tim
pul unei furtuni; ori ca Miron 
Costică, maistrul care învață a- 
Cum și tainele betonării — cali
ficare în plus ■— și care și-a 
sărbătorit primirea în partid, 
tineri ca Iordache Gheor
ghe, „omul cu Idei", care pro
pune acum folosirea pompei de 
epuisment, pentru evacuarea 
rapidă a apei din inelul pregătit 
pentru betonare; ca maistrul 
Dumitru Vîlcea care a lucrat 
patru schimburi, în timpul unei 
defecțiuni la reductorul meca
nismului de rotire, pentru beto
nare, dînd îndrumări neobosit, 
iucrînd el însuși cu aparatul 
de sudurăori ca Tanco Petre» 
fruntaș în producție, a cărui 
muncă la betonarea castelului 
de echilibru a primit calificati
vul „foarte bine".

Cîți ar mai trebui numiți aici, 
despre faptele cîtor tineri ar 
trebui vorbit, pentru a cunoaște 
colectivul de la Lotul Castel ?

Tot ei au fost aceia care au 
hotărît în adunarea U.T.M. pen
tru dezbaterea cifrelor de plan, 
lansarea acelei chemări la în
trecere pentru toate organizații
le U.TM de pe întregul șajv- 
tier.

Cavallottl, filmul 
„Inculpatul 1040“.

„Inculpatul" un 
pensionar onest, cu
noscut ca atare în 
tot cartierul în care 
locuiește, se vede 
deodată acuzat pe 
nedrept de violare 
de domiciliu și furt. 
Trimis în închisoa-

re el ia contact cu 
lumea interlopă în 
fața căreia rămîne 
complet dezarmat.

In rolurile prin-» 
cipale: Narcizo A- 
banez Menta,, Car~ 
los Estrada, Iosefa 
Goldar și Alicia 
Bellian.

Oameni care rămin

tineri

„In centrală cind cobori. 
Te cuprind fiori, fiori, 
Cind auzi ce cintec vine,
De la bordul de turbine..."
(de Gheorghe Anca — Argeș. 
Cules de C. Nistpr și Opriș 

Gruia)

. Aici unde va fi „bordul tur
binelor", lucrează brigada iui 
Traian Irimuș, mezin, între fra
ții mineri-Irlmuș.

...Sînt constructori de blocuri 
care știu să toarne temelie 
zdravănă și să înalte vîrfuri de 
brad verde deasupra zidului 
roșu, sînt constructori de cup
toare și furnale care lucrează Ia 
înălțimi fantastice.

Traian Irimuș e miner în rin- 
dul constructorilor de hidrocen
trale șl constructorii aceștia, cu 
tradiția Bicazulu» de-acum, știu 
să sape tuneluri în adine, să 
înalțe temelii uriașe în munți, 
să simtă betonul, să stăpîneas- 
că mașinile... Traian Irimuș a 
intrat în rîndul constructorilor 
de hidrocentrale în 1952, cind 
s-a calificat la Bicaz. Acum îi 
califică el pe tinerii veniți pe 
șantier, atrași de frumusețea a- 
cestei meserii, pentru că ea nu 
cuprinde numai cunoștințele 
tehnice necesare, ci și acel en
tuziasm, acea efervescență care 
e, mal ales a marilor șantiere.

Tînărul șef de brigadă Irimuș, 
a adus cu el experiența multor 
ani și multor șefi de brigăzi cu
noscut încă de Ia Bicaz. In în
trecere cu brigada lui Augustin 
Duruș, alt fruntaș, cunoscut pe 
tot șantierul centralei, Traian 
Irimuș a avut grijă mai întîi de 
organizarea schimburilor, de or
ganizarea zilei de lucru care în
cepe întotdeauna cu explicarea 
fazelor tuturor lucrărilor din 
ziua respectivă.

Angajamentul pe hidrocentra
lă a fost ca pînă la 23 August 
să se termine excavarea și be
tonarea la fundația primei tur
bine, Colectivul de aici, din 
care face parte și brigada lui 
Traian Irimuș a propus o dată 
mai apropiată : 5 august I .

La realizarea acestui angaja
ment contribuie și Gheorghe 
Stoica, electrician la mașina de 
extracție. Aici, la „puntea de 
comandă" a acestei mașini care 
tine legătura cu adîncul, între 
semnalele sonore care vig din
spre centrale subterană, poți 
urmări pulsul muncii acolo, în 
adine, poți urmări întrecerea 
între schimburile brigăzii lui 
Irimuș și întrecerea dintre bri
găzile iui Augustin Duruș și 
Irimuș...

Stai în fața mașinii, calculîn- 
du-i în funcție de folosirea fie
cărui minut, capacitatea. La Bi
caz, locomotiva condusă de tî
nărul electrician abia calificat, 
trebuia să țină pasul cu brigada



Vzina „Electromotor* Timișoara. Maria Mătușan este una din 
cele mai harnice bobinatoare din secție. Avînd o bună pre
gătire profesională ea își îndeolinește și depășește lunar sar 
clnile de plan execut!nd In același timp bobinaje de cea 

mai bună calitate.
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Concursul „Scînteii tineretului" 
pentru corespondenții voluntari

Foto: O PLEC AN
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Ziarul „Scînteia tineretului" organizează 
pentru toți corespondenții săi voluntari — atît 
cei cu experiență, cit și tinerii care cu acest 
prilej vor scrie pentru prima dată ziarului — 
concursul
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Bogată în fapte demne de toată lauda, plină de 
elanul creator caracteristic unor oameni înzestrați 
ți harnici, optimiști și pasionați, viata tumultoasă 
a țării noastre se cere înfătițată în file de cronică 
nouă, contemporană. Vă așteptăm deci scrisorile, 
dragi tovarăși și prieteni 1 Oricare ar fi locul vostru 
de muncă — fn fabrici sau in mine, pe șantiere sau 
în stațiunile de mașini și tractoare, pe ogoarele

Un interesant schimb

gospodăriilor agricole de stat sau ale gospodăriilor 
colective, în școli sau facultăți, în institute de cer
cetări sau instituții de artă — izvoarele de inspira
ție pentru reportajele, portretele, însemnările 
voastre sînt, practic, inepuizabile. Ele își au origi 
nea în frumusețea morală a oamenilor care vă in 
conjoară.

II vedeți — muncitori tineri alături de vîrstnicl — 
lucrînd cu înflăcărare și respectînd, cu aceiași inait 
simț de răspundere, munca altora, eforturile intre 
gului colectiv. II cunoașteți ca pasionați căutători 
al nouiui, plini de grijă pentru calitatea produselor 
ce poartă marca întreprinderii lor, rldicîndu-și me
reu nivelul pregătirii profesionale, strădufndu-se să 
devină tot mai buni gospodari. Scrieți-ne despre 
acești oameni înaintați, pentru care Inițiativa in 
muncă sau întrajutorarea tovărășească, introduce
rea tehnicii noi sau grija pentru avutul obștesc sînt 
cerințe lăuntrice, convingeri proprii,' Insufiețlndu-i 
in toate eforturile tor. Cronicari ai șantierelor, tri- 
miteți-ne corespondențe despre lupta constructori
lor noștri pentru darea în folosință înainte de ter
men a obiectivelor industriale ți social-culturale. 
Corespondenți din uzine, fabrici, mine, scrieți des
pre rezultatele întrecerii socialiste în care se vede 
hotărîrea muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor 
noștri de a îndeplini cu cinste angajamentele luate 
in intîmpinarea celei de-a XX-a aniversări a Elibe
rării, cea mai luminoasă sărbătoare a poporului 
nostru. Stringeți in cuvint aurul faptelor realizate 
de ei. Corespondențele voastre să fie oglinzile în 
care să apara profilul minunat al clasei noastre 
muncitoare!

Milioane de oameni ai muncii lucrează pe ogoa
rele patriei. Cit de uriaș este drumul pe care l-au 
străbătut în acești 20 de ani care au trecut de la 
Eliberare !

Pentru a măsura aceste enorme distanțe, apleca- 
ți-vă cu atenție asupra iaptelor pe care le săvîrșesc.

Scrieți despre eiorturile lor pentru obținerea 
unor roade tot mai bogate în toate ramurile de 
producție; zugrăviți interesul cu care lumea satu-

lui deschide larg porțile științei agrozootehnice ; 
rețineți fiecare fapt vrednic de luare aminte și sem 
niiicativ pentru întărirea atitudinii înaintate iață 
de munci, țață de bunurile obștești; prin scrisul 
vostru, în relatarea concretă a întîmplărilor și por
tretizarea eroilor acestor întîmplări, iaceți să se 
vadă lumina vie a conștiinței socialiste în rîndurile 
colectiviștilor noștri!

Viața și munca tinerilor din școli și facultăți vă 
va oferi la rîndul ei materia primă pentru cores
pondențele închinate pasiunii în însușirea cuno
ștințelor tehnice, ștlințlilce și de cultură generală, 
ta virsta cînd abia se pregătesc pentru viitoarea 
lor profesiune, tinerii învață totodată și modul de 
a trăi cu demnitate în spiritul răspunderii și eticii 
socialiste. Despre asemenea preocupări și răspun
deri așteptăm să ne scrie corespondenții noștri.

Cîmpul tematic al concursului nostru este vast,
Din îndemnul conștiinței socialiste au loc mii de fapte 

demne de relevat in cadrul relațiilor de prietenie, în dra
goste, in familie. Din îndemnul conștiinței socialiste, slnt 
săvîrșite atît actele de eroism, cit și tot atît de pilduitoarele 
exemple de abnegație în munca de zi cu zi. Din îndemnul 
conștiinței socialiste fruntașul își 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 vă așteptăm mărturiile însuflețite,

Sînteți chemați să înfățișați fapte și întîmplări din cea mai 
fierbinte actualitate și, de asemenea, să evocați acele mo
mente — pe care le-ați cunoscut — din anii construcției so
cialiste, grăitoare pentru evoluția eroilor lor, pentru forma
rea omului nou în patria noastră.

Concursul e deschis tuturor corespondenților vo
luntari si membrilor cercurilor literare. Spre deo
sebire de alte concursuri; la cel pe care îl deschi
dem acum și care va avea o durată mai lungă de 
desiășurare, premiile vor ii acordate Ia siîrșitul iie- 
cărei Juni celor mai activi corespondenți, pentru 
cele mai bune materiale trimise redacției.
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Bilanțul Bogat 

îndemn spre 
(Urmare din pag. I)

îi stațiunile de mașini și 
tractoare, cu 138 000 mai mulți 
decît în anul precedent.

Pe baza trainică a succese
lor obținute în dezvoltarea e- 
conomiei naționale, a sporirii 
venitului național și datorită 
eforturilor pe care oamenii 
muncii le depun pentru obți
nerea unor produse de înaltă 
calitate ia un preț de cost cît 
maț scăzut, partidul și guver
nul au putut lua în continua
re noi măsuri pe linia îmbu
nătățirii condițiilor de viață 
ale populației. Anul trecut, sa
lariul real a crescut cu 4,6 la 
iută față de 1962. Paralel, a 
continuat să se îmbunătățească 
aprovizionarea populației cu 
bunuri de consum, industria
le și alimentare. Mărfurile au 
fost mai bune și intr-un sor
timent mai bogat. Oamenii 
muncii au cumpărat prin co
merțul socialist mărfuri în va
loare de 57,5 miliarde lei. 
într-0 măsură însemnată au 
continuat desfacerile de măr
furi cu. folosință îndelungată : 
mobilă cu 11 la sută, aparate 
de radio cu 14 Ia sută, televi- - 
zoare cu 71 la sută, frigidere' 
cu 44 la sută, aspiratoare cu 
91 la sută etc.

Ca urmare a creșterii veni
tului național, statul nostru 
a putut să investească în con
tinuare fonduri importante 
pentru finanțarea acțiunilor 
social-culturale — învățămînt, 
cultură, sănătate, prevederi 
sociale, alocații de stat pentru 
copii. Sumele cheltuite anul 
trecut de la bugetul de stat 
în acest scop — 18,9 miliarde 
lei — depășesc cu 7,8 la sută 
pe cele din 1962.

In anul școlar 1963—1964 în 
învățămîntul de toate gradele 
a fost cuprins un număr de 
3.443000 elevi și studenți, cu 
83 000 mai mulți decît în anul 
1962. In anul care a trecut, 
colectivele din fabrici și uzi
ne au primit în mijlocul lor 
61400 tehnicieni și muncitori 
calificați și 11 700 specialiști. 
Toate acestea sînt expresia 
grijii părintești a partidului 
pentru instruirea șî educarea 
tinerei generații, pentru for
marea unui număr mereu 
mai mare de cadre bine pre
gătite.

Realizările economice și so- 
cial-culturale de pînă în pre
zent și perspectivele mobili
zatoare cuprinse în prevede
rile planului pe anul în curs, 
constituie un prilej de în-

dl anului 1965
de experiență IZVORUL

noi succese
dreptațită mîndrie pentru 
oamenii muncii, pentru între
gul tineret și totodată un în
demn de a munci cu și mai 
multă rîvnă, pentru realiza
rea și depășirea prevederilor 
planului de stat pe anul 1964.

Intrînd în anul 1964, anul 
celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării patriei, colectivele 
de muncă din întreprinderile 
industriale, din gospodăriile 
agricole de stat șl S.M.T-uri 
și-au luat entuziaste angaja
mente în întrecerea socialistă 
pentru îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor de plan, pentru 
obținerea unor produse mai 
iqftine și de calitate superi
oară.

. Recenta plenară a C.C. al 
U.T.M. a stabilit măsurile pe 
care trebuie să le ia organi
zațiile U.T.M. pentru a asi
gura mobilizarea întregului 
tineret din industrie, de pe 
șantiere, din unitățile agrico
le socialiste spre a-și aduce o 
contribuție și mai mare la în
făptuirea planului 
anul 1964, .

Tineretul nostru 
de U.T.M., sub 
partidului, își va aduce apor
tul său entuziast la îndeplini
rea planului de stat pe anul 
1964. A încheia acest an cu 
un bilanț și mai bogat și mai 
rodnic — iată năzuința fiecă
rui tînăr.

de stat pe

mobilizat 
conducerea

1

Sîaibătâ a avut loc Ia Răcori, 
regiunea București, un schimb de 
experiență pe țară cu privire la 
cultura cartofilor timpurii, la care 
au luat parte cultivatori din regiu
nile București, Dobrogea, Brașov, 
Banat, Suceava, Bacău, Maramureș 
și altele, cercetători de la stațiu
ni experimentale, reprezentanți ai 
organizațiilor comerciale.

Participanții au vizitat gospodă
ria agricolă colectivă din comuna 
Slobozia Moară, unitate mare pro
ducătoare de cartofi timpurii, un
de au asistat Ia demonstrații pri
vind construirea iarovizatoarelor 
din panouri cu folii de polietilenă, 
folosirea aparatului mzgnetodia- 
ilux la iradierea cu unde electro
magnetice a cartofilor de sămînță. 
Totodată, s-au prezentat cultiva
toare modernizate de cartofi și 
mașini pentru combaterea bolilor 
șt dăunătorilor.

Au fost expuse referate privind 
nitisările pentru extinderea culturii 
cartofilor timpurii și creșterea pro- 
(Rictiel ta hectar in regiunea Bucu
rești-, metodele iolosiie și rezulta
tele obținute de unitățile agricole 
socialiste din raionul Rocuri, re
zultatele obținute de stațiunea ex
perimentală Țigănești In iolosirea 
soiurilor dc cartofi de mare pro
ductivitate timpurii și extra •.impu
rii. aplicarea agrotehnicii diferen
țiate și a dozelor optime de îngră
șăminte chimice

Pe marginea 
purtat discuții.

In încheiere, 
junei el secției 
din Consiliul Superior al Agricul
turii-, a subliniat necesitatea extin
derii experienței unităților agri
cole socialiste fruntașe și a rezul
tatelor cercetărilor științifice în 
producția cartofilor timpurii.

și naturale, 
referatelor s-au

Gh. Slanciu, ad- 
de hortiviticultură

(Agerpres)

PRESTIGIULUI
La căminul cultural din 

Cornești, raionul Ploiești, sala 
e plină pînă la refuz.

— Nea Matei, se aude o 
voce de fată, matale de ce ai 
mai venit la spectacol? Doar 
l-ai văzut la repetiție?

— Si ce-i cu asta ? Atunci 
a fost una. acum e alta ! 
Vreau să mai aud o dată cum 
îi laudă de față cu toată lu
mea pe băieții din echipa 
mea. Că merită...

O mișcare a cortinei pune 
capăt discuțiilor. Pe scenă a- 
par tinerii prezentatori Va
leria Diaconu și Ștefan Dumi
trescu. Rînd pe rînd cupletele, 
monoloagele, cântecele satiri
ce înfățișează cu. poezie și haz 
sănătos a specie concrete din 
viața colectiviștilor, a satului, 

de care se bucură 
artiștii amatori 

de la prestigiul 
fiecare dintre ei 
de muncă. Ion

Prețuirea 
în Cornești 
pornește și 
căpătat de 
la locurile 
Sandu, de pildă, a obținut li
nul trecut producții sporite de 
la animalele pe care le îngri
jește. Exemplu de muncă con
știincioasă pentru tinerii co
lectiviști este și Constanța 
Dinu, ca de altfel ș.i . ceilalți 
membri ai formațiilor.

în repertoriul brigăzii 
tistice (anul trecut 9 
grame) au fost prezente 
ocupările specifice, cele 
actuale din viața satului 
gospodăriei. De mult

ar- 
pro- 
pre- 
mai 
și a

succes

s-au bucurat programele in
titulate „Un an de muncă44, 
„Bucurii de viață nouă14 și 
„Floare nouă pe ogoare44. Cu 
ultimul, de altfel, brigada ar
tistică din Cornești a cucerit 
locul întîi. pe regiune, în 
prima etapă a celui de-al 
VII-lea Concurs al formații
lor artistice de amatori. Pre
zentat și pe scenele din Slă- 
nic. Cîmpina. Sinaia, Palatul 
Culturii si Teatrul de Stat 
din Ploiești acest program a 
fost vizionat de un public 
numeros, iar tinerii interpreți 
au cules meritate aplauze. în 
prezent membrii brigăzii pre
gătesc spectacolul „Bucurie-n 
colectivă44, pe care-1 vor da la 
căminul cultural cu prilejul 
bilanțului primilor doi arti de 
la înființarea gospodăriei lor 
colective. Prin contribuția ei 
la îmbogățirea vieții culturale 
a satului echipa de teatru e 
la fel de îndrăgită de colecti
viștii din Cornești.

In legătură eu calitatea re
pertoriului echipei de teatru 
și al brigăzii ni s-au părut 
demne de relevat părerile 
unor spectatori pelipsiți.de la . 
programele artistice ipMXMHiU 
tate la cămin. Tovarășul Ale
xandru Mihai, secretarul co
mitetului de partid al gospo
dăriei colective, ține să sub
linieze activitatea brigăzii ar
tistice de agitație, contribuția 
ei la ridicarea conștiinței co-

lectiviștilor. ..îmi amintesc, 
ne spunea, că într-un cuplet 
al brigăzii au fost satirizate 
lipsurile unor tineri șefi de 
echipe care nu dădeau aten
ția cuvenită calității lucrări
lor efectuate de colectiviști. 
La puțin timp după „popu
larizarea44 lor de către bri
gadă și-au îmbunătățit munca 
și Gh. Surugiu, M. Constan
tin, Gh. Păun și echipele con
duse de ei44.

„Ceea ce îmi place mult la 
artiștii noștri este că țin pa
sul cu realitatea din gospodă
rie și știu să intervină la timp 
pentru înlăturarea unor lip
suri care apar44 — spune șe
ful de echipă Marin Matei,, ar- 
gumeritînd prin exemple efi
ciență programelor prezen
tate de brigada artistică? A- 
precieri asemănătoare asupra 
activității artiștilor amatori 
au făcut, și I. Iancu. secreta
rul organizației U.T.M., Ion 
Toma, Marin Dumitru, Gheor- 
ghe Dogaru, Gheorghița Savu, 
și alți tineri colectiviști. Că 
repertoriul nu este ales la în- 
tîmplare ne-o confirmă și ur
mătorul exemplu. Era un timp 
cîMi tinerii nu prea înțelegeau 
de ce e necesară și importantă 
prezența lor în sectorul zoo
tehnic al gospodăriei, care sînt 
frumusețile și satisfacțiile a- 
cestei munci. Echipa de teatru 
a venit pe scena căminului 
cultural cu piesa „Smeoai- 
cele44. Jocul bun al artiștilor 
amatori a făcut ca mesajul 
piesei să fie înțeles. Mulți au 
văzut în conflictul piesei pro
priul lor impas de înțelegere. 
De altfel, trebuie spus că ti
nerii din formația de teatru 
și-au făcut un bun obicei din 
a întregi — prin momente și 
scenete cu subiecte adecvate — 
înțelesul unor expuneri pe 
teme agricole ce se fac la că
minul cultural. Un exemplu î 
expunerea „Cum putem obți
ne 5 000 kg porumb boabe la 
hectar" a fost însoțită de sce
neta „La ședință4*.

De aceea, activitatea for
mațiilor artistice și-a cucerit 
un loc binemeritat în viaț» 
satului, loc pe care-1 consoli- 
dează mereu așa cum se con
solidează și tînăra lor gospo
dărie colectivă.

ADRIAN MIERLVȘCA

Noi blocuri de locuințe în J 
orașul T. Severin. ?

Foto r O PLEC AN l

vestitului Pașca Gavrilă, Erou 
au Muncii Socialiste...

Față de Bicaz, gradul de me
canizare al șantierului Argeș e 
mult mai mare. Tocmai de a* 
ceea, una din măsurile luate, 
pentru realizarea angajamente' 
lor constructorilor este aceea 
de a folosi mașinile la întrea
ga lor capacitate.

E tocmai sarcina pe care și-o 
asumă comunistul Gheorghe 
Stoica. De altfel este și prin
tre primii, pe lista cuprinzînd 
zeci și zeci de nume — frunta
șii șantierului.

Gheorghe Stoica a primit di
ploma si insigna de fruntaș, 
și la Bicaz. Dar, în biografia 
lui Gheorghe Stoica, Bicazul a- 
vea să scrie și un alt capitol 
important.

Poate a fost o adevărată po
veste de dragoste căci, pe șan
tiere. acolo unde munca cea mai 
arjdă devine patetică, entuzias
tă, sentimentele cîștigă cu atît 
mai mult în incandescență. La 
Bicaz, brigadierul voluntar 
Gheorghe Stoica a cunoscut-o 
pe aceea care avea să»i devină 
soție. Pe atunci ea era o fetiș
cană abia venită de pe la Titu, 
„să se facă om pe șantier", iar 
Gheorghe Stoica era șeful unei 
brigăzi de voluntari, plin de 
importanța răspunderii sale...

Soția constructorului și-a paș
ti at inima tînără de atunci, de 
pe cînd era brigadieră la Bicaz. 
Căminul lor păstrează și el, ti
nerețea barăcilor acestea ridi
cate din lemn tînăr, păstrează 
tinerețea acestor începuturi fe
brile, acestor întreceri și vise 
(mîine vom merge la Porțile de

Fier!...). Au și doi copii: de fie
care hidrocentrală cîte unul...

Munții deschid 

școli...

„Pe Argeș în sus
Mulți flăcăi s au dus
Să lucreze-n mină
Ca să dea lumină...*
(Gheorghe Anca — Argeș. Cu
les de C. Nistor și Opriș Gruia)

Astăzi, la Poiana Surlelor — 
captarea Rîul Doamnei, au sosit 
30 de flăcăi din părțile Rădău- 
țiului. Foștii tăietori de pădure 
din Țara de Sus vor să se cali
fice mineri U Argeș. Parcă în 
cinstea sosirii lor au.fost insta
late aici, în sălbăticiile munte
lui, stația de radioficare și pri
mele difuzoare. De pretutindeni 
se revarsă muzica...

Tot astăzi, călătorind pe dru
muri pietruite cu gheață (că u- 
neori turismul face piruete pe 
marginea rîpeior) a trecut pe la 
Cernat, Bradu, Baciu și Vil- 
san — pentru rezolvarea pro
blemei nr. 1 a anului 1964 — 
calificarea și ridicarea califică
rii —- Dumitru Hîrțap.

în acest sens, șantierele sînt 
niște școli de-a dreptul uriașe. E 
sugestivă o situație din anul

trecut: la prima înscriere pen
tru cursurile de calificare au 
fost trecuți pe listă 225 de oa
meni; acesteia i s*a adăugat 
alta — in total 356. Dar in cu- 
rind s-a dovedit și aceasta lista 
depășită de noile cerințe. La o 
noua totalizare erau 556 elevi.

Anul acesta, șantierul Argeș 
va califica aproape 850 de ti
neri. De nu cumva acestei ci
fre i se vor adăuga altele, cres- 
cînd-o.

în anul 1963, cei de la Bradu 
și Bac tu făceau kilometri lungi 
pînă la Cernat unde era „cen
trul școlar" de calificare. In a- 
semenea condiții grele, intr-o 
iarnă afurisit de grea — 1963 
— și in condiții de transport in
suficiente — s-au calificat mi
neri 60 de tineri din părțile Ho- 
rezului. veniți pe șantier.

Odată cu ei sa calificat și 
Gheorghe Cernea. Șase luni, cit 
a durat cursul de calificare și 
cît a fost in brigada unui vechi 
miner. Duma, acum pensionar, a 
învățat meserie bună.

E printre cei mai tineri mineri 
din lotul Baciu și totuși • apre
ciat de pe acum ca unul dintre 
cei mai buni.

încă un tînăr a intrat în rin- 
dul constructorilor hidrocentra
lei. După seriozitatea de care 
dă dovadă și după încă ceva, în 
care încap multe și care vădeș
te talentul și dragostea pentru 
meseria aleasă, se poate susține 
de pe acum că mîine, pe un alt 
mare șantier — poate la Porți
le de Fier, Cernea Gheorghe va 
ti șeful unei brigăzi vestite, 
după cum Traian Irimuș, care 
abia se califica miner la Bicaz, 
la Argeș face parte dintre con
structorii de frunte...

Sînt aici, la captările secun
dare, pe aceste șantiere din ini
ma muntelui, tineri ca Geantă 
Ion sau Parmac Gheorghe sau 
Butucea Ilie de la Cernat, ca 
acei tineri ai brigăzii din gale
ria aval de la Bradu. una din 
brigăzile cu importante reali
zări: tineri ca minerul Constan
tin Berente („nu mi-aș schimba 
meseria de miner pentru nici o 
alta în lume", zice tovarășul 
Berente. Și continuă: „îmi place 
cum îmi bate mașina în urechi, 
îmi place cum o luăm prin 
munte de a dreptul, știind pre
cis în ce loc anume vom ajunge 
și ce importanță are locul acela 
în pianul mare al lucrării...").

Tinerii aceștia care la Cernat 
au smuls cu excavatorul, petec 
cu petec din stîncă, să-și facă 
un teren de volei, și tot acolo 
au alcătuit o brigadă artistică 
de agitație care-și lucrează 
programele și le pune în scenă, 
cu pasiune.

Inovatorii

„Și-am zis verde a colilie, 
Alta-n lume n-o să fie 
Mai mîndră și mai frumoasă 
Ca hidrocentrala noastră",.. 
(de Gheorghe Anca — Argeș)

E o forță a oralelor care stă- 
pînesc mașinile, forța umerilor 
care împing munții înlături, 
forfa pașilor care înseamnă că
rare și drum, pe unde nu tre
ceau decît pasărea și norul.

Dar mai e și o altă forță* a* 
ceea care, cum spun versurile 
poetului de pe șantier: 
..Steaua-n sticlă ouyelește / 
Și-o coboară pe fereastră-... este 
forța de creație a omului, forța 
iscoditoare a minții care caută 
soluții noi, care „leagă cap de 
cap" întrebări și răspunsuri noi. 
Iar șantierul este, și în această 
privință, o școală pasionantă, la 
care cresc adevărate talente.

Mișcarea de inovații cuprin
de colective întregi, temperatu
ra urcă egal în mințile oameni
lor cînd trebuie găsită neapărat 
o soluție, cînd, de găsirea ei, 
depinde acel pas înainte nece
sar.

Luna februarie este declara
tă, la Argeș, luna inovațiilor. 
La clubul din Corbeni, cabinetul 
tehnic pregătește deschiderea 
unei expoziții cu panouri și fo
tografii, piese, scheme și calcu
le, însumînd inovațiile cele mai 
importante ale anului 1963.

Sînt aici inovațiile colectivu
lui de la baraj, în frunte cu se
cretarul organizației de partid 
Ludovic Melniciuc; inovația co
lectivului format din Konrad O- 
vidiu, Pop Ovidiu și Coman Du
mitru, inovația lui Duca Arpad 
sau a inginerului loan Stingă.

Mă opresc la Pavel Tiucă, 
unul dintre cei mai tineri ino
vatori, mecanic la atelierele 
centrale auto. Autor a două 
inovații la pompele de apă și 
lagărele mașinilor.

Pavel Tiucă are o bibliotecă 
tehnică personală; are și presti
giul unui pasionat tehnician.

Trebuie remarcat că aici, la 
atelierele centrale auto, este 
numărul cel mai mare de inova
tori. La brigada de confecții

metalice sau brigada de tuburi- 
aeraj, peste tot este nevoie 
de contribuția înnoitoare a 
omului. Dintre tinerii atelieru
lui încă doi — Caragete Gheor 
ghe și Olaru Gheorghe au în 
studiu două dispozitive noi care 
ar trebui să ducă la rectificarea 
unor deficiențe, la găsirea so
luțiilor celor mai bune. Spun 
„ar trebui' pentru că cele două 
inovații ale lor sînt încă pe 
masa de lucru, acolo unde se 
face calculul și desenul — și 
dincolo, în atelier, unde încerci 
practic realizarea lor...

„Foaie verde 

a bobului

Tare-i forța 

omului...“

început de an 1964 la Argeș. 
Dacă pe acest colos — șantie
rul — o schemă sinoptică ar pu- 
tea să înregistreze simultan, 
prin niște electro-diagrame, toa
te aceste traiectorii care se în
tretaie, se împletesc, se ajung 
și cresc împreună, atunci ea ar 
însuma calificare, inovații, în
treceri, victorii, greutățile și 
lupta pentru înfrîngerea lor — 
cifre avînd ceva din febrilita
tea oamenilor, din forța lor și 
numai a lor, zi de zi, de auto- 
depășire.

FLORENȚA ALBU

„Cupa campionilor europeni" 
la handbal feminin

Aseară în sala sporturilor 
Floreasca din Capitală, s-a 
disputat în cadrul „Cupei 
campionilor europeni44 la 
handbal în 7 meciul retur 
dintre echipele feminine Ra
pid București și Fortschritt 
Weișsenfels (R. D. Germană). 
Handbalistele1- rbmîne, care 
pierduseră pfinîul joc la un 
punct? diferență, 9—10 au cîș-

tigat de astă dată cu 8—4 (5—2) 
și s-au qalificat în semifinale.

Au marcat pentru Rapid ; 
Ana Boțan, Constanța Dumi
trescu, Antoaneta Oțelea și 
Elena Hedeșiu (fiecare cîte 
două' goluri). In semifinale, 
Rapid București va întîlni 
formația; 1; mtyghiagă: rla-
kusz Budapesta.

(Agerpres)

Jocurile Olimpice de iarnă
In a 4-a zi a întrecerilor

Cea de-a 4-a zi a Jocurilor 
Olimpice de iarnă, dominată 
de întrecerile feminine la 
schi și patinaj, a fost bogată 
în surprize, performanțe spec
taculoase și dispute dîrze în 
care uneori sutimile de se
cundă au decis pe cîștigătorii 
laurilor olimpici.

Inepuizabila patinatoare so
vietică Lidia Skoblikova con
tinuă să colecționeze medalii 
de aur. Ieri, Lidia a cucerit cel 
de-al treilea titlu la aceste 
jocuri, clasîndu-se pe primul 
loc și în proba de 1 000 m, fără 
a uita să bată și recordul 
olimpic.

Clasamentul probei de 1 000 
m patinaj viteză ; 1. Lidia
Skoblikova (U.R.S.S.), l’33”2/10 
— record olimpic; 2. Irina
Egorova (U.R.S.S.) l’34”3/10; 
3. Kaija Mustonen (Fin
landa) l'34”8/10 etc.

Pentru prima oară în istoria 
Olimpiadelor albe două surori 
reușesc să obțină medaliile de 
aur și argint. Este vorba de 
schioarele franceze Christine 
și Marielle Goitschel, clasate 
pe locul 1 și respectiv- 2 în 
proba de slalom special la 
care au participat 56 de concu
rente din 16 țări. Christine 
are 19 ani, iar Marielle 18 anL

Clasamentul la slalom spe-- 
cial i 1. Christine Goitschel 
(Franța) 1’29 ’86 100 (43’85/100 
plus 46:J0V100); -2. Marielle 
Goitschel (Franța) 1’30”77/100 |

3. Joan Saubert (S.U/A.J 
l’31”36/100.

La Seefeld, pe o pîrtie aco-* 
perită cu zăpadă proaspătă, 
s-a disputat prdba feminină de 
schi fond pe distanța de 10 km. 
Din cele 36 concurente,, repre- 
zentînd 12 țări, cel mai bun 
timp a fost realizat de schioara 
sovietică Claudia Boiarskih, 
învățătoare din Sverdlovsk, în 
vîrstă de 24 ani.------------- .

Surpriză și la bob. Proba 
echipajelor de două persoane 
a revenit englezilor Anthoni 
Nash — Robin Dixon, în timp 
ce echipajele italiene, princi
palele favorite, au trebuit, să 
se mulțumească cu medalii de 
argint și bronz.

Clasamentul probei de bob 
două persoane : 1. Nash, Dixon 
(Anglia), 4’21”90/100, în. patru 
manșe; 2. Zardini, Bonagura 
(Italia) 4’22”02/100 ; 3. Monti,
Siorpaes (Italia) 4’22”63/100.

După patru zile de întreceri, 
clasamentul pe medalii se pre
zintă astfel: 1. U.R.S.S. 5 me
dalii de aur. 3 de argint, 4 de 
bronz ; 2. Finlanda 2 medalii 
-de -aur. o medalie de argint și 
una de bronz ; 3. Franța o me
dalie de aur, 2 medalii de ar
gint ; .4-^5. Austria și Anglia 
cîte o medalie de aur ; 6. Nor
vegia 2 medalii de argint, una 
de bronz ; 7. Italia o medalie 
de argint și una de bronz etc.

(Agerpres)

Șahiștii Școlii profesionale „Tractorul" din Brașov în plină 
activitate.

Foto : N. STELORIAN
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O vînăioore la care au participat șefii 
misiunilor diplomatice acreditați 

la București
Președintele Consiliului de 

Miniștri al R. P. Romine, Ion 
Gheorghe Maurer, a invitat pe 
șefii misiunilor diplomatice a- 
creditați la București la o vî- 
nătoare, care a avut loc în zi
lele de 30 și 31 ianuarie a.c. la 
Chișineu-Criș, regiunea Cri- 
șana.

Au participat: Alexandru 
Moghioroș, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, E- 
duard Mezincescu și Gheorghe 
Pele, adjuncți ai ministrului 
afacerilor externe, iar din par
tea Corpului Diplomatic : Arso 
Milatovici, ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia, decanul Corpului 
Diplomatic, Jaroslav Sykora, 
ambasadorul R. S. Ceho
slovace, I. K. Jegalin, amba
sadorul U.R.S.S., Sukrisno, 
ambasadorul Indoneziei, Ma
nuel Yepe Menendez, ambasa
dorul Cubei, Emmanuel Kod- 
joe Dadzie, ambasadorul Gha- 
nei, Jeno Kuti, ambasadorul

Numirea noului trimis extraordinar 

și ministru plenipotențiar al Republicii 

Populare Romine in Afganistan și Ceylon

Printr-un decret al Consi
liului de Stat al Republicii 
Populare Romine, tovarășul 
Aurel Ardeleanu a fost nu
mit și în calitate de trimis ex
traordinar și ministru pleni
potențiar al Republicii Popu

R. P. Ungare, Semsettin Arif 
Mardin, ambasadorul Turciei, 
Giăn Du Hoan, ambasadorul 
R.P.D. Coreene, Anton Ruh, 
ambasadorul R. D. Germane, 
Martti Salomies, ambasadorul 
Finlandei, K. R. F. Khilnani, 
ambasadorul Indiei, Tagoociin 
Ghenden, ambasadorul R. P. 
Mongole, Gheorghi Bogdanov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria, 
Pierre Paul Bouffanais, am
basadorul Franței, James Dal
ton Murray, ambasadorul Ma
rii Britanii, William A. Craw
ford, ministrul Statelor Unite 
ale Americii, Honore Cam- 
bier, ministrul Belgiei, W. 
Winther Schmidt, însărcinatul 
cu afaceri a.i. al Danemarcei, 
Vang Tung, însărcinatul cu a- 
faceri a.i. al R. P. Chineze, 
Euripide P. Kerkinos, prim- 
secretar al Ambasadei Gre
ciei.

(Agerpres)

lare Romine în Afganistan și 
Ceylon cu reședința la New- 
Delhi, în locul tovarășului 
Horatiu Iancu, care a primit 
o altă însărcinare.

(Agerpres)

Prezențe
VARȘOVIA. — Vineri sea

ra, violonceliștii, Radu Aldu- 
lescu și Vladimir Orlov, ar
tiști emeriți, au susținut în 
sala Filarmonicii Naționale 
din Varșovia un concert cu 
concursul orchestrei simfoni
ce a Filarmonicii Naționale 
din Varșovia, dirijată de Sta
nislaw Wislocki. Concertul s-a 
bucurat de un deosebit succes, 
publicul aplaudînd îndelung 
pe artiștii romini. La concert 
a asistat Gheorghe Diacones- 
cu, ambasadorul R. P. Romi
ne în R. P. Polonă, și alți 
membri ai Ambasadei.

ULAN-BATOR. — Trimisul 
special Agerpres St. Constantines- 
cu transmite :

Vineri, la Teatrul de dramă 
din Ulan-Bator, ansamblul „Peri- 
nița“ a prezentat ultimul său 
spectacol din cadrul turneului în 
Mongolia. Evoluția artiștilor ro- 
mîni a 'suscitat un viu interes în 
capitala Mongoliei pentru toate 
cele cinci spectacole prezentate în 
cele două mari teatre ale orașu
lui. Biletele au fost vîndute cu 
multe zile înainte. Seara, în fața 
teatrului, deși temperatura cobo- 
rîse sub minus 30 de grade, nu
meroși cetățeni așteptau în spe

z

ranța obținerii unui bilet. Ziare
le din Ulan-Bator au publicat 
ample cronici elogiind măiestria 
artiștilor romîni. După ultimul 
spectacol, ministrul culturii al 
R. P. Mongole a oferit o recepție 
în cinstea ansamblului, la care au 
participat conducători din institu
țiile centrale, reprezentanți ai vie
ții culturale și artistice și ai Am
basadei romîne. In dimineața zi
lei de x februarie ansamblul „Pe- 
rinița" a plecat cu avionul spre 
patrie.

LONDRA. — Cu ocazia vizi
tei în Anglia a directorului ad
junct al Institutului de istoria 
artei din București, Mircea Po
pescu, președintele Comitetului 
est-european al Consiliului bri
tanic, Cristopher Mayhew, de
putat laburist, a oferit o masă 
în cinstea oaspetelui romîn. Au 
participat numeroase oficiali
tăți britanice printre care dr. 
P. S. Noble, vicecancelarul 
universității din Londra, sir 
Frank Francis, directorul Mu
zeului britanic, R. L. Speaight, 
directorul secției de contacte 
Est-Vest din Ministerul de Ex
terne, precum și Alexandru 
Lăzăreanu, ambasadorul R. P. 
Romîne la Londra.

Moscova: Seară Presa internațională despre Stațiile cosmice

a prieteniei lovitura de stat de la Saigon „Elektron-1“
sovieto - romîne

MOSCOVA 1 Coresponden
tul Agerpres transmite: La 
Moscova a avut loc o seară a 
prieteniei sovieto-romîne cu 
prilejul apropiatei aniversări 
a 16 ani de la semnarea Tra
tatului de prietenie, colabora
re și asistență mutuală dintre 
R. P. Romînă și Uniunea So
vietică. Au participat Ana 
Tukanova, vicepreședinta A- 
sociației de prietenie sovieto- 
romînă, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe 
a1 U.R.S.S., un numeros public.

Prof. dr. A. N. Novikov, di
rectorul Institutului de onco
logie din Moscova și prof. dr. 
N. S. Buzulokov, au împărtă
șit impresii din călătoria fă
cută în R. P. Romînă. Gheor
ghe Stoian, consilier al amba
sadei R. P. Romîne. a vorbit 
despre importanța Tratatului 
romîno-sovietic.

Participanții au vizionat a- 
poi filmul documentar romî- 
nesc „Mamaia" și un program 
artistic.

Fr
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NEW YORK 1 (Agerpres). 
— Presa internațională exami
nează motivele și dedesubtu
rile loviturii de stat de la 
Saigon. Ziarul „New York 
Herald Tribune" scrie că 
„S.U.A. sînt implicate" în a- 
ceste evenimente „tot așa cum 
fuseseră implicate în înlătu
rarea lui Ngo Dinh Diem". 
Ziarul „Daily News", citind 
cercuri informate, arată că 
ambasadorul american la Sai
gon, Lodge, în timpull unei 
întîlniri personale cu Khanh 
i-a cerut acestuia să ia cele 
mai energice măsuri împotri
va partizanilor și să continue 
politica așa-numitelor „sate 
strategice".

Ultimele evenimente de la 
Saigon prilejuiesc comentato
rilor americani unele note pe
simiste. Amintind că S.U.A. 
au cheltuit din 1954 în Viet
namul de sud colosala sumă 
de 3 miliarde de dolari, co
respondentul ziarului „New 
York Times", Grims, subli
niază că în schimb situația 
s-a înrăutățit cu fiecare an. 
Cunoscutul comentator ameri
can David Lawrence constată 
că „guvernul american refuză 
să privească în față faptele 
și ocolește realitatea".

Agenția United Press Inter
national transmite că în timp 
ce purtătorii de cuvînt ai gu
vernului francez nu au expri
mat în public nici o părere în 
legătură cu lovitura de stat 
din Saigon, oficialități fran
ceze au declarat în particular 
că evenimentele de la Saigon

anti 
cercuri 

agenția,

ar putea avea un sens 
francez. în anumite 
din Paris, continuă _ , .
se exprimă părerea că noua 
juntă ar putea iniția anumite 
măsuri care să lovească în in
teresele economice franceze 
din Vietnamul de sud.

Presa franceză de vineri di
mineața consideră în general 
că lovitura de stat ar fi în
dreptată împotriva unor inte
rese ale Franței și că în or
ganizarea ei S.U.A. ar fi jucat 
un anumit rol. Ziarele se re
feră, între altele, la declara
țiile violente ale noului dicta
tor de la Saigon împotriva 
părerilor exprimate de pre
ședintele de Gaulle cu privire 
la modul în care ar trebui re
glementată situația din Viet
namul de sud. Ziarul „Le Fi
garo" scrie : „Washingtonul a 
fost informat dinainte despre 
acest al doilea puci care a a- 
dus la putere oameni ce îi 
par mai docili și mai eficienți. 
Deși autoritățile americane au 
declarat că nu au nici un a- 
mestec în aceste evenimente, 
rămîne evident că ele nu ar 
fi putut avea loc fără acordul 
tacit al oficialităților ameri
cane din Saigon".

și „Elektron-2"

îsi continuă zborul

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
TASS transmite : Stațiile cos
mice științifice „ElektronT4 și 
„Elektron-2" își continuă zborul 
în jurul Pămîntului. Deplasîn- 
du-se pe o orbită eliptică pu
ternic alungită, stația cosmică 
„Elektron-2" a înconjurat Pă* 
mîntul de două ori pînă la 1 
februarie a.c., ora 18 (ora Mos
covei), străbătînd de patru ori 
zona centurii exterioare de ra
diație. Pînă Ia aceeași oră sta
ția „Elektron-1“ a înconjurat 
Pămîntul de 19 ori, străbătînd 
de mai multe ori zona interioa
ră de radiație.

După cum rezultă din datele 
furnizate de măsurătorile tele* 
metrice, întregul aparataj al 
stațiilor funcționează normal. 
La bordul stațiilor cosmice sînt 
menținute condițiile dinainte 
stabilite.

fa luat sfîrșit lucrările ședinței lărgite 
a Secției de cereale și plante 

tehnice a C. S. A.
Xv.

■■■

Sîmbătă au luat sfîrșit lu
crările ședinței lărgite a Sec
ției de cereale și plante teh
nice a Consiliului Superior al 
Agriculturii.

La discuții, în ultima zi a 
lucrărilor, au mai luat cuvîn- 
tul tovarășii: Vasile Popescu, 
inginer la G.A.C. „Gheorghe 
Doja“, regiunea București, 
Alexandru Popescu, inginer 
șef la S.M.T. Hărman, regiu
nea Brașov, Ion Moldovan, 
președintele G.A.C. Valea 
Largă, regiunea Mureș-Auto- 
ncmă Maghiară, Nicolae Blîn- 
du, președintele G.A.C. Bo- 
sanci-Suceava, Dumitru Blaj, 
directorul fabricii de zahăr
Bucecea, regiunea Suceava,
Ion Corbaci, 
G.A.C. Șimand, 
șana, Zenovie 
de laborator la 

președintele
regiunea Cri-
Stănescu, șef

I.C.C.P.T. Fun-
dulea, Alexandru Fiilop, ingi
ner la G.A.C. Miercurea Nira- 
jului, regiunea Mureș-Auto- 
nomă Maghiară, Toma Dra- 
goș, directorul Institutului de 
cercetări pentru mecanizarea 
agriculturii, Gherghina Pică, 
directorul Fabricii de zahăr
Roman, regiunea Bacău, Con
stantin Nicolau, secretar ge
neral al Ministerului Indus
triei Alimentare.

In încheierea lucrărilor,

A pleca
(Urmare din vag. I) 

nul Toader Nicolae, care scrie 
versuri, și atâția alții, sînt în 
căutarea unor priveliști noi, 
în marea, nesfîrșita diversitate 
a lumii.

Inginerul T of lan Ion semna
lează un dușman primejdios, 
nevăzut și perfid, care poate 
amenința pe oricine: medio
critatea. Cumplit dușman, în- 
tr-adevăr! Și, ca să-i vii de 
hac, nu e deajuns un curaj 
sau un elan de o clipă —, ci 
unul de-o viață întreagă. Me
diocritatea amenință munca, 
sentimentele și ideile unui om; 
mediocritatea e comoditatea 
minoră, inerția, auto-mul
țumirea, lipsa de aspirații, de 
ideal. Ca să lupți cu mediocri
tatea, trebuie să pleci „în 
lume", adine în lume, în lu
mea valorilor reale — și asta 
cere un avînt constant și eroic, 
o activitate plină de forță și 
de imaginație. Calea spre rea
lizarea personală pusă în sluj
ba poporului — este o călăto
rie plină de aventuri, dacă nu 
spre centrul pămîntului, în 
orice caz, spre centrul de greu
tate al vieții.

Și această călătorie nu e un 
efort apăsător și ursuz; ea are 
oazele ei de odihnă și destin
dere. Pe parcursul ei sînt ierni 
cu munți strălucitori și veri cu 
mare transparentă, și melodia 
poeziilor lui Eminescu și acor- 

prof. Nicolae Giosan, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
Superior al Agriculturii, a 
subliniat rezultatele rodnice 
ale ședinței, valoarea științi
fică a referatelor prezentate și 
aportul prețios adus de parti- 
cipanții la discuții la îmbogă
țirea experienței în cultura 
sfeclei de zahăr. Vorbitorul a 
sintetizat rezervele existente 
în unități pentru sporirea 
producției și a precizat sarci
nile ce revin consiliilor agri
cole, specialiștilor și conduce
rilor G.A.C. și S.M.T. pentru 
folosirea deplină a acestora, 
în vederea obținerii unei pro
ducții sporite de sfeclă de za
hăr.

La ședință au fost adoptate 
recomandări privind cultura 
sfeclei de zahăr în anul 1964. 
Elaborate pe baza celor mai 
noi rezultate ale cercetărilor 
științifice, a experienței G.A.C. 
fFuntășe și a sugestiilor parti- 
cipanților, recomandările con
stituie un îndreptar pentru 
consiliile agricole și unitățile 
cultivatoare în stabilirea celor 
mai eficiente măsuri agroteh
nice și aplicarea lor corectă, 
corespunzător condițiilor pe
doclimatice ale unităților.

(Agerpres)

în lume...
durile simfoniilor lui Beetho
ven și reuniunile cu priete
nii și dansul și sportul și chiar 
somnul, regenerator de puteri.

Mulți dintre tinerii de la 
Uzina metalurgică din Sinaia 
cu care am stat de vorbă sînt, 
de pe-acum, călători încercați; 
alții, sînt gata de drum.

Inginerul Dan Angelescu, de 
o foarte vie inteligență și sete 
de cultură, pare înzestrat cu 
însușirile necesare pentru a 
lua spațiile în piept, extensiv 
și intensiv: are criterii, știe să 
selecteze, refuză convențiile.

Săpoiu Daniel, inginer, și 
Nicolaiescu Ion, strungar, Ti
nichigiu Ilie, fost frezor, ac
tualmente desenator, Vișoiu 
Daniel, controlor, și Dumitru 
Petru, inginer — fiecare cu 
interesele lui specifice, cu 
temperamentul lui deosebit, 
fiecare la un stadiu diferit al 
evoluției lui, pleacă, zilnic, în 
lume și-i răspund, în felul lor, 
lui Marin Paul Dan.

O discuție de numai două 
ceasuri cu cîțiva tineri de la 
Uzinele metalurgice din Si
naia, mi-a prilejuit bucuria a- 
cestor rînduri pe care le-aș în
cheia, conștientă de răspunde
rea și gravitatea pe care o pre
supun, cu următoarele cuvinte: 
„Drum bun în lume, tovarăși 
și prieteni! In lumea plină de 
miracole a muncii, în lumea 
valorilor adevărate".

CUBA. La El Cristo, Ungă Santiago de Cuba, a 
Complexul de învățămînt minier „V. I. Lenin", 
fie: viitorii maiștri în laboratorul centrului de

In legătură cu
LONDRA 1 (Agerpres). — 

După ședințe care au durat 
timp de mai multe ore, guver
nele Greciei și Turciei au a- 
nunțat că acceptă planul an
glo-american cu privire la 
constituirea unei forțe poliție
nești alcătuite din 10 000 de 
militari aparținînd țărilor 
N.A.T.O. pentru „menținerea 
ordinei" în Cipru.

Planul urmează acum să fie 
supus în mod oficial spre apro
bare guvernului Ciprului. In 
urma unor consultări care au 
avut loc sîmbătă dimineața la 
Nicosia, președintele Republi
cii Cipru, arhiepiscopul Maka
rios, a anunțat că respinge pla
nul anglo-american. Această 
hotărîre a fost luată de comun 
acord cu membrii greci ai gu
vernului cipriot.

Reprezentanții populației gre
cești din Cipru au respins și ei 
planul anglo-american. Poziția 
reprezentanților populației tur
ce nu a fost încă definită cu

GENEVA 1 (Agerpres). — 
La Geneva se desfășoară lu
crările grupului de experți din 
țări membre ale Uniunii de 
la Paris pentru protecția pro
prietății industriale.

Grupul de experți a fost 
convocat de Birourile inter
naționale reunite pentru pro
tecția proprietății industriale, 
literare și artistice (cu sediul 
la Geneva), pentru a examina 
o propunere făcută de repre
zentanții R. P. Romîne la 
Conferința de la Lisabona din 
1958. Cu acel prilej s-a pro
pus să se recunoască de către 
toate statele membre ale Uni
unii că certificatul de autor 
de invenție (specific țărilor 
socialiste) este un titlu de pro
tecție a invențiilor în sensul 
prevederilor convențiilor in
ternaționale.

La lucrările grupului de ex
perți participă și o delegație 
de experți din R. P. Romînă. 
In prima ședință a grupului, 
Ion Anghel, consilier juridic, 
șef în Ministerul Afacerilor 
Externe, a fost ales, la propu
nerea reprezentantului S.U.A., 
președinte al grupului de ex
perți.

In cadrul discuțiilor a luat 
cuvîntul expertul romîn Lu
cian Marinete,1 director tehnic 

fost creat 
In fotogra- 
învățămînt.

situația din Cipru
precizie. Șeful 
prioților turci la 
la Londra,

delegației 
Conferința 

Rauf Denktash

ci- 
de 

a 
declarat că delegația sa conti
nuă să se opună anumitor pre
vederi ale planului anglo-ame
rican.

Potrivit planului anglo ame- 
rican, forțele de poliție preco
nizate ar urma să fie plasate 
sub comandament britanic și 
menținute în Cipru timp de cel 
mult trei luni. Aceste forțe ar 
primi „directive politice" din 
partea unui comitet de amba
sadori, care și-ar avea sediul 
la Londra și s-ar compune din 
reprezentanți ai țărilor care au 
furnizat efective pentru consti
tuirea lor.

Agenția France Presse subli
niază că deși guvernele Gre
ciei și Turciei au acceptat pla
nul anglcramerican, punerea sa 
în practică ar putea fi împiedi
cată de opoziția categorică a 
guvernului cipriot.

la Oficiul de Stat pentru In
venții, care a arătat că certi
ficatul de autor îndeplinește 
toate condițiile pentru a fi 
considerat, pe plan interna
țional, ca un titlu de protecție 
a invențiilor.

DELHl. — Industriașul american 
Cyrus Eaton, cunoscut pentru acti
vitatea sa In vederea destinderii 
internaționale, a sosit la Udaipur 
pentru a participa la închiderea 
celei de-a 12-a sesiuni a Conferin
ței Pugwash. Răspunzi nd unor în
trebări ale corespondentului agen
ției TASS, el a declarat: „Dezar
marea și pacea sînt în prezent 
cele mai importante probleme ale 
contemporaneității. Personal, eu 
depun toate eforturile pentru a 
contribui la înfăptuirea programu
lui de dezarmare în S.U.A. Mijloa
cele ce vor deveni disponibile în 
urma dezarmării vor putea fi folo
site pentru numeroase acțiuni 
utile".

ULAN BATOR.— J. Țedenbal, 
președintele Consiliului de Mi* 
niștri al R. P. Mongole a trimis 
lui N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. răspunsul la mesajul 
adresat de acesta șefilor de 
state și guverne. Guvernul 
Republicii Populare Mongole, 
scrie J. Țedenbal, sprijină în* 
trutotul propunerile cuprinse 
în mesajul dv. care corespund 
pe de-a întregul principiilor . 
politicii externe de pace a țării 
noastre.

BAGDAD. 
Irak a avut 
nisterială. In 
sănătății a fost numit Chamel el 
Samarrai, ministru al educației și 
învățămîntului — Mohamed Nasser 
și ministru de stat pentru pro
blemele unității — Abdel Razzak 
Mohieddin.

WASHINGTON. — La cere
rea reprezentantului panamez

— La 31 ianuarie, în 
loc o remaniere mi- 
postul de ministru al

■
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Zborul navei cosmice

„Ranger - 6"
WASHINGTON. — După 

cum transmite agenția U.P.I., 
specialiștii americani care ur
măresc zborul navei cosmice 
„Ranger-6", au anunțat că ea 
își urmează cu precizie traiec
toria și sînt optimiști în pri
vința obținerii unui mare nu
măr de fotografii a suprafeței 
Lunii. După cum s-a mai anun
țat, în cursul zilei de 31 ianua
rie, au fost efectuate rectifi
cări în traiectoria navei, pen
tru a preveni abaterea ei din 
direcția Lunii.

Agențiile de presă mențio
nează că în cursul zilei de 1 
februarie nava a intrat în cînr 
pul gravitațional al Lunii, iar 
aselenizarea, care este proiec
tată pentru dimineața zilei de 
2 februarie, dacă va reuși, va 
avea probabil loc în regiunea 
Mării Liniștei.

s-a întrunit la 31 ianuarie la 
Washington în sesiune specia
lă consiliul Organizației sta
telor americane. Miguel Mo
reno, reprezentantul panamez, 
a declarat că incidentele din 
Panama s-ar putea repeta, de
oarece „butoiul de pulbere", 
care a dus la aceste inciden
te, continuă să existe.

„Cauza panameză este cau
za întregii Americi", a spus 
delegatul panamez, cerînd 
consiliului O.S.A. să condam
ne Statele Unite pentru agre
siune.

Ellsworth Bunker, reprezen
tantul S.U.A., a contestat a- 
firmațiile reprezentantului pa
namez privitoare la agresiu
nea americană.

ALGER — Secretarul gene
ral al O.N.U., U Thant, care 
întreprinde o călătorie intr-o 
serie de țări africane a sosit 
sîmbătă la Alger, venind de la 
Rabat. La aeroport, U Thant 
a fost întâmpinat de președin
tele republicii Ben Bella, de 
membri ai Biroului Politic al 
Frontului de eliberare națio
nală, miniștri și alte persoane 
oficiale.

ADDIS ABEBA — La 1 fe
bruarie premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, Ciu 
En-lai, și-a încheiat vizita de 
două zile făcută în Etiopia, la 
invitația împăratului Haile 
Selassie I. Reprezentanții celor 
două țări au semnat un comu
nicat comun.

In aceeași zi, anunță agen
ția China Nouă — premierul 
Ciu En-lai și persoanele care îl 
însc^țesc au sosit la Mogadiscio 
într-o vizită oficială în Repu
blica Somalia.

New York, 
Internațional 
și sănătății".Pe

scur

Johnson
WASHINGTON 1 (Ager

pres ).— Președintele Lyndon 
Johnson a adresat Congresu
lui S.U.A. un mesaj special a- 
supra problemelor agricole. 
După cum relevă agenția A.P. 
în mesaj se subliniază nece
sitatea acordării de către gu
vern a unui ajutor mai sub
stanțial fermierilor americani. 
El a preconizat subvenții fe
derale mai mari pentru agri
cultori și a insistat asupra e- 
forturilor în vederea reducerii 
sărăciei în mediul rural.

După cum a relevat pre
ședintele, în ultimii ani pro
ductivitatea muncii în agri
cultura americană a înregis
trat o creștere. însă aceasta, 
după cum reiese din mesaj, nu 
a dus Ia îmbunătățirea situa
ției fermierilor americani.

Referindu-se la „oamenii 
nevoiași din mediul rural", 
președintele Johnson sublinia
ză că „foarte mulți dintre ei 
nu au posibilitatea să învețe, 
să se califice și să cîștige în 
raport cu talentele lor".

Printre recomandările făcu
te de Johnson se numără „u- 
tilizarea mai mare a resurse
lor umane și materiale în re
giunile rurale ale Americii, pe 
baza unor programe menite 
să combată sărăcia, într-o 
largă măsură prin punerea u- 
nui accent mai mare pe pro
gramul Ministerului Agricul
turii de dezvoltare a regiuni
lor rurale".

Referindu-se la propunerile 
lui Johnson conținute în me
sajul său asupra agriculturii, 
agenția A. P. menționează că 
ele „nu au prezentat nici un 
fel de surprize pentru cercu
rile americane, întrucît merg 
pe linia celor prezentate anul 
trecut de defunctul președin
te Kennedy și de ministrul 
agriculturii, Orville Freeman".

OTTAWA — La Ottawa s-a 
anunțat oficial că guvernul 
canadian a recunoscut Repu
blica Populară Mongolă.

DELHI. — După cum transmite 
agenția Associated Press, guvernul 
Indiei a propus guvernului Pakis
tanului organizarea unei întîlniri 
bipartite la care să participe mi
niștrii de interne .ai celor două țări 
pentru a găsi o cale de rezolvare 
a conflictului dintre musulmani și 
hinduși.

TOKIO. — De la 1 februa
rie, poliția japoneză a început 
acțiuni vaste de stîrpire a 
bandelor înarmate, al căror 
număr a atins, potrivit date
lor oficiale, 5 300. Aceste ban
de, a căror activitate a căpă
tat proporții amenințătoare, 
comit zilnic numeroase spar
geri, asasinate, fac comerț cu 
narcotice, iar uneori se ames
tecă în viața economică a ță
rii. Un număr de 1 000 de de
tectivi lucrează intens pentru 
a curăți orașul Tokio de cele 
120 de bande organizate, care 
numără peste 45 000 de mem
bri.

Cea mai rară pasăre din 
lume

Care este pasărea 
rară din lume ? 
atât de ușor de 

la această întrebare 
multe specii nu au mai mult 
de 1 000 de exemplare și chiar 
mai puțin. Un candidat serios 
la acest „titlu" pare să fie pa
sărea cunoscută sub denumi
rea de Milan des Florida E- 
verglades (Rostrhamus socia- 
bilis plumbeus) din care, după 
ultimul raport al Consiliului 
internațional pentru protecția 
păsărilor (C.I.P.O.), există nu
mai șase exemplare. întrucît 
locul unde trăiesc aceste pă
sări, regiunea de coastă a Flo
ridei, urmează să fie supus u- 
nor lucrări de asanare și dre
naj, experții consideră că șan
sele lor de a supraviețui sînt 
minime.

cea mai 
Nu este 
răspuns 
întrucît

Succese în lupta 
împotriva ceții și fumului

Problema luptei împotriva 
ceții și fumului pare că își 
găsește rezolvarea în Ita

lia în urma unor experiențe efec
tuate de specialiști ai concernului 
chimic „Montecatini". Experiențe

ITALIA. Proprietarul unui hotel din apropiere de Neapole a 
cumpărat cu ani în urmă de la o grădină zoologică un pui de 
leu în vîrstă de numai 4 zile. Hotelierul l-a îngrijit cu răb
dare și astăzi leul a dobîndit proporții respectabile și tot
odată unele obiceiuri „civiliza te" : mănîncă înghețată, face 
baie în cadă etc. După cum se vede și în fotografie, este ne

despărțit de stăpînul său.

le au arătat că filtrele din fibre 
de polivinil — fibre care prin 
trecerea aerului se încarcă cu elec
tricitate statică — opresc praful și 
fumul. Rezultatele obținute au 
fost foarte bune.
tul de plecare 
practice : Se 
de filtre de 
vor elimina 
impuritățile 
din zonele de locuit.

Ele vor fi pune
ai unor acțiuni 
construi o serie 
„Standard", care

vor
aer
aproape în întregime 

acumulate în aerul

In ce oraș se află turnul 
din Pisa ?

Un ghid specializat în în
soțirea turiștilor ameri
cani în Italia a declarat 

că uneori i se pun întrebări 
cel puțin ciudate. Astfel, o 
doamnă l-a întrebat o dată în 
ce oraș se află turnul încli
nat din Pisa. Alta a vrut să 
știe dacă Coliseumul a ajuns 
în starea în care se află 

pe urma bombardamentelor 
din cel de-al doilea război 
mondial.

Ce trebuie să facă un 
soldat cînd vede căzi nd 

o bombă atomică

In manualul de campanie 
al soldaților canadieni 
există următorul para

graf : „De îndată ce un mili
tar vede căzînd o bombă ato
mică este dator să-și infor
meze fără întîrziere superio
rul. Imediat după aceea tre
buie să completeze citeț și a- 
mănunțit un formular și să-1 
trimită statului major". Nu se 
poate spune că autorii manua
lului nu sînt lipsiți de umor.

Crocodili pașnici

TT n partea de nord a Austra- 
/ Hei, în bazinul rîului Ro

binson, se găsește o spe
cie de crocodili puțin cunoscută, 
care trăiește „in pace" cu popu
lația locală. Localnicii se scaldă 
fără nici o teamă, iar ștrengarii 
se urcă chiar pe spinarea anima
lelor, fără ca vreodată crocodilii 
să fi devenit agresivi.

Unul din motive este probabil 

faptul că în aceste locuri nu nu
mai că nu se vînează crocodili, 
dar aceștia sînt chiar hrăniți cu 
broaște țestoase și vînat mărunt 
care este pus pe malul apei.

Campanie mondială 
împotriva fumatului

/n S.U.A. a fost creată o 
organizație care își pro
pune să lanseze pe plan 

mondial o campanie împotriva 
fumatului. Această organizație, 
din care fac parte medici, gaze
tari, personalități din viața po
litică și din alte sectoare de 
activitate, urmărește să atragă 
atenția asupra primejdiei ce o 
reprezintă fumatul pentru să
nătate. In acest scop vor fi u- 
tilizate afișe, se vor organiza 
conferințe și vor fi folosite și 
alte mijloace de influențare a 
fumătorilor. Membrii organiza
ției intenționează să organizeze 
în iunie 1965, la " ” '
primul „Congres 
asupra fumatului
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