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Proletari din toate țările, uniți vă!

Muncitor
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Vasile Pintea și M. Gavril se numără printre tinerii evidențiați de la Uzina de vagoane 
din Arad. Ei depășesc lună de lună sarcinile de producție dînd totodată lucrări de bună 

calitate.
Foto : O. PLEC AN

Aproape 30 000 de intelec
tuali. constituiți în brigăzi 
științifice, grupe de consultații 
sau ca simpli conferențiari, au 
participat, în ultimele trei 
luni, la acțiunea de răspîndi- 
re a cunoștințelor cultural - 
științifice. Ei s-au deplasat în 
importante centre industriale, 
gospodării agricole colective, 
îndepărtate așezări pescărești, 
exploatări forestiere, vorbind 
muncitorilor și țăranilor co
lectiviști despre dezvoltarea 
impetuoasă a economiei și cul
turii romînești, despre succe
sele științei, tehnicii și cultu
rii contemporane. Expunerile 
au fost urmate de discuții, 
sfaturi practice, îndrumări în 
domenii concrete de activitate. 
Pentru exemplificări au fost 
folosite filme documentare, 
material didactic, expoziții vo
lante. în această perioadă, 
mulți intelectuali au statorni
cit legături permanente cu în
treprinderi și gospodării agri
cole colective, unde revin cu 
regularitate.

Larga popularitate de care 
s-au bucurat aceste manifes
tări, precum și interesul me-

reu sporit al muncitorilor 
țăranilor colectiviști față 
știință și cultură își găsesc ex
presie în numărul participan- 
țilcr: peste 5 700 000.

Anul acesta, se organizează 
variate acțiuni menite să con
tribuie la ridicarea continuă a 
nivelului cultural al oameni
lor muncii. Consiliul pentru 
răspîndirea cunoștințelor cul- 
tural-științifice a elaborat un 
plan, care prevede, printre al
tele, cicluri de expuneri, sim
pozioane și expoziții care să 
ilustreze succesele 
de poporul romîn în anii de 
după eliberare și progresul 
neîntrerupt al științei și cultu
rii, tipărirea de albume și a- 
fișe științifice, realizarea 
noi diafilme. Literatura 
popularizare a științei se 
îmbogăți cu 72 de titluri, 
fi instituit un concurs pentru 
cea mai bună broșură de popu
larizare a științei.
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CALITATEA ACESTUI PRODUS

POATE FI ÎMBUNĂTĂȚITĂ!
acă s-ar face o 
statistică a pro
duselor cu cea 
mai mare răspîn- 
dire în întreprin
derile noastre me
talurgice și elec

trotehnice, fără îndoială că în 
rîndul acestora ar trebui tre
cute și pietrele de polizor. La 
Uzina „Vulcan", bunăoară, 
pietrele de polizor au o între
buințare cît se poate de va
riată. Lucru ușor de înțeles, 
dacă ținem seama de specifi
cul muncii în această uzină.

Dintre toți muncitorii de 
aici, strungarii și ascuțitorii 
pot să vorbească cu compe
tență despre calitatea pietre
lor de polizor. Iată-1 pe tînă- 
rul strungar Stefan Badea de 
la secția mecanică-armături. 
E o cunoștință mai veche. Nu
mele său este trecut adesea la 
panoul de onoare al secției. 
Strungarul a apreciat că, în 
general, calitatea pietrelor de 
polizor s-a îmbunătățit în ul
timii ani. în același timp, în
să, a adăugat:

— Mai avem și unele neca
zuri. Iată, acum polizorul este 
defect. Nu pentru că nu func
ționează motorul, ci pentru că 
piatra s-a spart. Am sesizat 
cazul distribuitorului de scule. 
Mi-a răspuns clar : „Abia ieri 
am schimbat piatra

Pietrele de 'polizor
fabricate

la „Carbochim

CTUA LI TATII
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O nouă linie tehnologică
La Complexul industrial de faianță și sticlă din Sighișoara 
intrat in funcțiune o linie tehnologică de imprimare a etiche

telor de email pe ambalajele de sticlă. Această linie, care eti
chetează 1 000 de sticle pe oră, dispune de trei mașini automate 
de incripționare, de trei cuptoare de uscare și de un cuptor- 
tunel de ardere. Utilizarea sa este deosebit de avantajoasă, în- 
trucit etichetele de email, care pot fi imprimate în una, două 
sau trei culori, sint mai aspectuoase decît cele din hîrtie, nu se 
șterg nici după spălarea sticlelor cu acizi și sint de zece ori mai 
ieftine.

Pină la sfirșitul anului vor fi etichetate, cu ajutorul noii linii 
tehnologice peste 5 milioane de sticle.

S-a înapoiat în țară Ansam
blul „Perinița" al Sfatului 
Popular al Capitalei care, timp 
de peste două luni, a între
prins cu succes un turneu în 
R.P.D. Coreeană, R. P. Chine
ză, R. D. Vietnam și R. P. 
Mongolă.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii ansamblului 
au fost întîmpinați de repre-

zentanți ai Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă.

Au fost de față Togoociin 
Ghenden, ambasadorul R. P. 
Mongole, Vang Tung, însărci
natul cu afaceri a.i. al R. P. 
Chineze, reprezentanți ai am
basadelor R.P.D. Coreene și 
R. D. Vietnam la București.

(Agerpres)

Se extinde rețeaua de radioficare
In regiunea Hunedoara re

țeaua de radioficare a fost ex
tinsă recent în alte 3 comune, 
Daia-Romînă, Doștat și Chi- 
mindia. Cu acestea numă
rul localităților radioficate 
a ajuns la 123.

în ultimii patru ani numă
rul abonaților la radio și ra
dioficare a crescut în regiune 
cu peste 30 300. Mai mult de 
o treime din numărul fami
liilor care locuiesc în mediul 
sătesc au în case aparate de 
radio sau televizor.

Vacanța
studenților

Aseară

în Capitală
Sesiunea de examene s-a 

terminat. Aseară, la cluburile 
studențești din Capitală au a- 
vut loc primele manifestări 
din programul vacanței de 
iarnă...

Studenții Universității bucu- 
reștene s-au întîlnit cu cineaști 
de la Studioul de filme docu
mentare ..Alexandru Sahi.a“ 
— în 
tema 
tar", 
acest 
tare 
trepte spre cer* 
trandafirului".

La clubul Institutului poli
tehnic a avut loc mai întîi au
diția muzicală „Cei mai îndră
giți interpreți de muzică ușoa
ră", după care studenții au 
participat la un simpozion cu 
tema „Cum dansăm“. Un grup 
de balerini « - —
operetă a 
cele mai 
moderne.

„Alexandru Sahia* 
cadrul simpozionului cu 
„Arta filmului documen- 
Au fost prezentate cu 
prilej filmele documen- 
„Voroneț", „4 000 de 

și „Memoria

de la Teatrul de 
prezentat cîteva din 
cunoscute dansuri

V. ALEXIANU

Program

trele de polizor de 500 și 600 
mm au dimensiuni în afara 
STAS-ului.

In apropiere de strungari 
lucrează lăcătușii. De la ei 
aflăm că pietrele de polizor de 
dimensiuni mici, în special cele 
pentru ..rapid" și cele din car
borundum (carbură de siliciu), 
pe lîngă faptul c| au diame- 
tre necoresDunzătoare. se u- 
zează foarte repede. Altele au 
o duritate neuniformă. Se mai 
întîmplă și cazuri să se pri
mească pietre care au orificiul 
excentric.

...Ne-am amintit atunci că 
unele din aceste sesizări, 
le-am mai întîlnit undeva. Un
de ? Chiar acolo unde se sem
nează ..certificatul de naștere" 
al pietrelor de polizor — la u- 
zina clujeană „Carbochim". 

scrisorile beneficiarilor.

In ele se vorbea cam despre 
aceleași defecte semnalate de 
tinerii de la -Vulcan*4.

La Uzina „Carbochim** pro
blema îmbunătățirii calității 
produselor a fost în anul care 
a trecut principala preocupare 
a colectivului.

întocmirea rețetelor de fa
bricație este o problemă teh
nologică deosebit de impor
tantă. Muncitorii secției pie
tre de polizor, secție de bază 
a uzinei, știu acest lucru. Nu 
întîmplător la întocmirea re
țetelor lucrează cei mai pre
gătiți oameni. Munca depusă 
de aceștia. în colaborare cu 
specialiști ai laboratorului și 
ai serviciului de cercetări, este 
apreciată. Datorită preocupă
rii lor de a folosi la fabricația 
pietrelor de polizor materia
lele cele mai corespunzătoare

la Timișoara

I. BRINDESCU

bogat

Foto: N. STELOR1AN

FRUNTAȘ

Zi și noapte, intrun continuu du-te-vino, funicularele din Valea Jiului, transportă cărbu
nele spre stațiile de preparare.

în acest an, aproape 400 de 
studenți timișoreni, fruntași la 
învățătură, primesc bilete 
pentru taberele de la Sinaia, 
Predeal, Bușteni, Pîrîul Rece. 
Șase studenți vor reprezenta 
centrul universitar la campio
natul de șah, iar în cadrul 
consfătuirii cu cinecluburile 
studențești, cineaștii timișo
reni vor prezenta o serie de 
filme documentare realizate 
de studenți: demonstrația oa
menilor muncii de la 1 Mai, 
parada sportivilor și aspecte 
din viața studenților timișo
reni ; orchestra de muzică u- 
șoară^a. Institutului politehnic 
va susține programe pentru 
studenții aflați la Sinaia.

Pentru alți studenți — 140 
de iubitori ai sporturilor de 
iarnă — s-a organizat o tabă
ră de schi la Muntele Mic și 
Semenic, unde, în afara pro
gramului sportiv, vor avea 
loc acțiuni cultural-artistice, 
jocuri distractive.

Casa de cultură și clubul 
Facultății de medicină îi in
vită pe studenții care vor ră- 
mîne în oraș la : întîlnirile cu 
tinerii muncitori de la Elec- 
trobanat, Industria Linii, Vic
toria, Electromotor, cu ocazia 
cărora vor avea loc și reu
niuni tovărășești, la audițiile 
muzicale „Mari interpreți ro- 
mîni", „Medalion Verdi(t, 
Cele mai frumoase canțone- 
e“, „Parada melodiilor" ; la 

cîteva seri literare, dintre care 
o amintim pe cea dedicată lui 
Nicolae Labiș. Un punct de a- 
tracție va fi, cu siguranță, 
noul patinoar amenajat pen
tru vacanță pe stadionul 
Știința, iar iubitorii de ascen
siuni vor putea participa la 
excursii pe Munții Cernei, 
Munții Semenicului, unde vor 
avea loc concursuri de orien
tare turistică.

din punct de vedere al granu- 
lației, rezistența produselor 
s-a îmbunătățit simțitor. To
tuși, la întocmirea rețetelor, 
ei întîmpină unele. greutăți 
datorită calității slabe a ma
terialelor. Combinatul chimic 
din Făgăraș, de pildă, trimite 
uneori material cu umiditate 
mai mare decît cea necesară 
și cu mare întîrziere. Greu
tăți se întîmpină și din par
tea Uzinei de produse sodice 
— Ocna Mureșului și a în
treprinderii miniere Cluj. Si- 
licatul de sodiu și feldspatul 
sint livrate de aceste două în
treprinderi cu întîrziere. De 
aceea, la întocmirea rețetei de 
fabricație au fost adoptate u- 
neori improvizații, au fost ce
rute derogări de la duritate. 
Apoi, pe lîngă întocmirea re
țetelor, un rol important în fa
bricarea pietrelor de polizor îl 
au matrițele. La „Carbochim44, 
ele sint tot atît de importante 
cum sint pietrele de polizor 
intr-o întreprindere mecanică. 
Care este starea acestora ? In 
secțiile și atelierele uzinei sînt 
folosite un număr de peste 
2000 matrițe corespunzătoare 
sortimentelor care se fabrică. 
Fără să fii specialist îti dai 
seama că, unele dintre ele, au 
n vîrstă respectabilă și că de
mult puteau fi date la fier 
vechi. Totuși, ele sînt folosi
te. Urmările : pietrele de po
lizor ies cu dimensiuni mai

(Continuare in pag. a /Z-a)

tehnico
organizatorice

PETRE TOACĂPrin aplicarea
măsurilor

Conducerea Întreprinderii de 
prefabricate „Progresul11 din 
Capitală a întocmit pe baza 
propunerilor făcute cu ocazia 
dezbaterii sarcinilor de plan — 
un bogat plan de măsuri tehni- 
co-organizatorjce pentru înde
plinirea planului de producție 
pe acest an. In luna ianuarie 
unele din ele au și început să 
prindă viață. Au fost terminate 
și date în folosință o hală in
dustrială pentru executarea de 
elemente prefabricate mici pen
tru răsadnițe. Pentru creșterea 
productivității muncii s-au in
trodus unele dispozitive acțio
nate pneumatic care au mecani
zat operațiile respective (dris" 
că și un îndreptar, acționate 
pneumatic). La toate utilajele 
de mare capacitate s-a efectuat 
revizia tehnică. Durata de revi
zie la elaboratorul de agregate, 
banda de transportat și poduri
le rulante a fost scurtată cu cî
teva zile. Toate acestea au con
tribuit la depășirea planului de 
producție pe luna ianuarie cu 
50 m c prefabricate, 1 kilome
tru tuburi de diametru mediu și 
stîlpl de beton pentru 6 km linii 
electrice.

M. COANDĂ
I. FERARU

Noi blocuri de locuințe la Tulcea
Foto: AGERPRES

MUZSUL IN TURNEU
Peste 250 de locui

tori din comuna Va
lea Rea, raionul 
Tîrgu-Ocna s-au în
tîlnit la căminul cul
tural cu l 
științifică de 
zeul regional 
Muzeografii 
stantin Șova

Antonescu au 
colectiviștilor 
trecutul regi"

OJEIARIIIOR-M/H MELE FIER VECHI!

Corespondenții noștri transmit din

București
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tare a fierului vechi. In frunte s-au situat organizațiile U.T.M. 
din secțiile forje, turnătorie și construcții metalice. S-au obținut 
pînă acum rezultate bune. Numai în 15 zile, de pildă, tinerii au 
colectat spre a fi trimise oțelăriilor patriei 50 000.de kg metale 
vechi. '

brigada 
la Mu- 

l Bacău.
Con- 

și Eu-

genia 
vorbit 
despre 
unii noastre și apa
riția primelor înde
letniciri ale oameni
lor, ilustrînd expu
nerea cu exponate 
culese din săpăturile 
care s-au făcut pe 
teritoriul regiunii.

După conferință, 
participanții au vizi
tat expoziția deschi
să de Muzeul regio
nal Bacău 
din sălile 
cultural.

DOREL
tehnician

întruna 
căminului

DEDIU
veterinar

Tinerii metalurgiști de la 
Uzina „Vulcan" din Capitală, 
au colectat anul trecut însem
nate cantități de fier vechi. 
Ei au trimis oțelăriilor pa
triei aproape 870 tone de fier

vechi. Și în acest an organizațiile U.T.M. au continuat cu entu
ziasm acțiunea de colectare a metalelor vechi. Pînă acum tinerii 
strungari, lăcătuși, frezori și matrițeri ai uzinei au strîns peste 
86 000 kg fier vechi.

S-au evidențiat cazangiul Stelian Mureșan, rabotorul Gh. Dum
bravă, montorul Florian Luca, lăcătușul E. Nedelea și mulți alții.

★
Și la Uzina „Autobuzul" acțiunea patriotică de colectare a 

fierului vechi se bucură de toată atenția. Organizațiile U.T.M. de 
la secția forje și secția IV-a autoutilare au întreprins săptămîna 
aceasta raiduri pentru găsirea unor noi surse de colectare a 
metalelor vechi. Eforturile lor au fost încununate de succes. Ti
nerii de la cele două secții printre care Constantin Maxim, Vasile 
Popa, Dumitru Ioniță și Adrian Popescu, au colectat, în prima lor 
acțiune din acest an, aproape 10 000 de kilograme fier vechi.

Bacău

Tot mai mulți tineri participă 
la acțiunea patriotică de co
lectare a metalelor vechi. 
Și mereu mai mulți devin 
purtători ai insignei „Fruntaș 
în colectarea metalelor vechi“

Galati
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Tinerii de la Uzina mecanică 
din Galați au colectat anul tre
cut o cantitate de 667 tone me
tale vechi, cu 267 tone mai 
mult decît angajamentul luat. 
Comitetul Central al U.T.M.,

comitetele regional și orășenesc ale U.T.M. au stimulat organiza
ția U.T.M. și pe tinerii din această uzină pentru rezultatele ob
ținute.

In primele zile din acest an, tinerii au inițiat acțiuni de colec-

In întreprinderile din orașul 
Roman acțiunea de colectare a 
fierului vechi se desfășoară cu 
succes. Astfel, tinerii de la în
treprinderea mecanică au și 
strîns pînă acum 35 tone de

metale vechi iar cei de la întreprinderea de prefabricate 15 tone. 
In cursul acestei luni organizațiile U.T.M. de la Uzina de țevi au 
prevăzut în planurile lor de activitate mai multe acțiuni de co
lectare a fierului vechi.

Angajamentul de a colecta pînă la 1 februarie 100 tone fier 
vechi a fost îndeplinit.

în raionulAlexandria
Tinerii din întreprinderile 

regiunii Cluj, mobilizați de or
ganizațiile U.T.M., au între
prins primele acțiuni pentru 
colectarea metalului vechi. Cu 
acest prilej au fost colectate, 

lunii ianuarie, 12 000 kg fier vechi.numai în prima jumătate a lunii ianuarie, 12 000 kg fier vechi. 
Tinerii din întreprinderile orașelor Turda, Dej, Cîmpia Turzii au 
adus o contribuție importantă la colectarea acestei cantități de 
metal.

T. OANCEA, T. PETRE, C. NANCU, I. RUS

Actiunea de strîngere a me
talelor vechi se desfășoară cu 
succes și in comuna Plosca, 
raionul Alexandria, regiunea 
București. De la începutul a- 
nului și pînă acum tinerii co
lectiviști de aici, mobilizați de 
organizația U.T.M. au strîns și 
predat la I.C.M. 7 000 kg de 
fier vechi. Alte 3 000 de kg 
colectate vor fi predate zilele 
acestea. S-au evidențiat orga
nizațiile U.T.M. din brigă
zile de cîmp a V-a și a Vl-a.

V. ZAMFIRESCU

000.de


Esențialul este

tinerii să învețe

Activități pionierești

ultiple și de răs
pundere sînt sar
cinile care stau în 
fața unui propa
gandist. Desprin
dem dintre aces
tea o problemă de

primă însemnătate, insistent 
subliniată în timpul unei dis
cuții purtate cu un grup de 
propagandiști ai cercurilor po- 

I litice pentru studierea „Statu- 
I tului U.T.M." din cîteva co- 
I mune ale raionului Sf. Gheor- 
S ghe, regiunea Brașov : cum îi 

ajută propagandiștii pe tine
rii cursanți pentru a se pre
găti cît mai temeinic.

Ce concluzii s-au desprins 
din această discuție?

îp primul rînd s-a subliniat 
că propagandistul trebuie să 
cunoăscă bine pe fiecare tînăr 
care face parte din cercul po
litic pe care-1 conduce. Care 
este nivelul cunoștințelor sale, 
îi place să studieze metodic, 
cum citește materialul biblio
grafic, cum își ia notițe ? Des
pre asemenea lucruri ne-a 
vorbit Gerda Raip, propagan
distă din comuna Hălchiu.

După primele două lecții, 
cînd a înțeles că unii tineri 
sînt bine pregătiți, iar alții 
mai puțin, a organizat ore de 
consultații. Dacă a fost nevoie 
să fie lămurite unele chestiuni 
elementare, a făcut-o cu răb
dare. Iar atunci cînd au fost 
ridicate probleme mai compli
cate a studiat material biblio
grafic în plus, întotdeauna lă
murind temeinic întrebările 
tinerilor din cerc. Ajutorul 
dat cursanților merge pînă la 
a cunoaște cum își ia noti
țele fiecare dintre ei. Deseori 
a discutat cu tinerii cum tre
buie întocmit planul expunerii 
după care iau cuvîntul la se
minar.

Tovarășa Elisabeta Sigheti, 
propagandistă din comuna Bo
doc, s-a interesat îndeaproape 
de tinerii care participă pen
tru prima dată la învățămîntul 
politic. Iuliana Boica a termi
nat de curînd clasa a Vil-a ele
mentară și participă pentru 
prima oară la un cerc politic 
U.T.M. Cu ea a discutat cum 
s.ă*și ia notițele, ce anume tre
buie să rețină dintr-o lecție 
ori alta ; neclaritățile ivite 
le-a explicat cu răbdare. De 
fiecare dată, cu cîteva zile 
înainte de seminar, o vi
zitează acasă, stînd de vorbă 
prietenește.

Cele relatate de Edit Ilieș, 
propagandistă ia cercul „Sta
tutul U.T.M." din comuna 
Aita Medie, prezintă interes, 
încă înainte de a veni la se
minar, Edit Ilieș își pregătește 

jcu- meticulozitate un plan 
convorbirii care urmează să 
aibă loc. Propagandista

gîndit să-și ajute tinerii din 
cerc, punînd în dezbatere cî- 
teva probleme esențiale, asu
pra cărora vrea să insiste. 
Bunăoară, la tema a Il-a 
„Uniunea Tineretului Munci
tor — organizație revoluțio
nară de masă a tineretului din 
R.P.R. Conducerea de 
partid — izvorul forței 
riei U.T.M.“. planul de 
nar a cuprins aceste 
bleme :

1. U.T.M. — continuatoarea 
tradițiilor glorioase de luptă 
ale U.T.C.

2. Ce înțelegem prin U.T.M. 
— organizație revoluționară 
de masă ?

3. U.T.M. — rezem ă a Par
tidului Muncitoresc Romîn. a- 
jutor al partidului în educa-

către 
și tă- 
semi- 
pro-

neri, urmărind clarificarea 
principalelor probleme din 
lecție.

Tot in vederea ajutorării ti
nerilor în timpul desfășurării 
convorbirii, amintim și expe
riența tov. Elisabeta Sigheti, 
conducătoarea cercului din co
muna Bodoc. Ea a deprins 0- 
biceiul ca de fiecare dată după 
ce a terminat de studiat lec
ția și materialul bibliografic, 
după ce și-a format o imagine 
asupra principalelor probleme 
ce vor fi ridicate în fața 
participanților la seminar, 
să poarte o discuție cu 
secretarul organizației de par
tid, cu președintele gos
podăriei colective și cu secre
tarul organizației U.T.M. „Pri
mesc astfel — spunea dînsa —

TRIBUNA

PROP A GANDISTUL UI

rea comunistă a tineretului și 
în întreaga construcție econo
mică și de stat.

Astfel, tinerii au discutat a- 
supra celor mai însemnate 
probleme din lecție și nu des
pre lucruri secundare.

Merită, apoi, să semnalăm o 
remarcă a tovarășei Edit Ilieș. 
Uneori. în timpul seminarii- 
lor a observat tendința unor 
tineri de a face legături for
male între diferite teze teore
tice și realitatea concretă, sau 
de a transforma discuția din 
seminar intr-un fel de ședință 
de producție. Tovarășa Ilieș 
spunea : tinerii să vorbească 
liber, să explice cum au înțe
les ei lecțiile, prin cuvintele 
lor. $i dacă găsesc exemple 
interesante din jurul lor. ori 
din cunoștințele acumulate an
terior, să le exprime fără re
ținere. Evident, seminarul tre
buie să formeze, pe de altă 
parte, opinia colectivă. Dacă 
există exemple înaintate, să 
fie evidențiate, iar atitudinile 
înapoiate să fie criticate des
chis. Din cele spuse de ea, s-a 
desprins ideea necesității ca 
propagandistul să dovedească 
pricepere, tact și măiestrie în 
conducerea discuțiilor din se
minar, astfel ca la dezbateri 
să participe cit mai mulți ti-

un sfat bun, o îndrumare com
petentă. care îmi folosesc mu.: 
atunci cind discuțiile din se
minar «'anătă un caracter con
cret. Bunăoară, convorbirea pe 
care am avut-o cu tov. Laszlo 
Kadar. președintele G-A.C. din 
comuna noastră. înainte de 
discuția din seminarul la 
tema I mi-a folosit mult Pe 
baza acestei convorbiri am pu
tut aduce in seminar o seamă 
de elemente concrete care să 
dovedească cit de eficiente au 
fost măsurile luate de partid 
privind reorganizarea condu
cerii agriculturii potrivit noi
lor cerințe*.

O serie de acțiuni la care 
participă tinerii din cercui po
litic, alese cu discernământ și 
bine organizate, constituie 
metode eficiente de ajutorare 
a tinerilor din cercul politic să 
adîncească cunoștințele însu
șite. să și le îmbogățească. De 
Ia tovarășul Alexandru Mol
nar, propagandistul cercului 
din comuna Araci, am aflat o 
experiență valoroasă în acest 
sens. La o săptămînă după 
prima expunere — „Partidul 
Muncitoresc Romîn — condu
cătorul nostru iubit" — comi
tetul organizației de bază 
U.T.M. a organizat la căminul 
cultural un concurs „Cine știe,

răspunde" cu tema : „Realiză
rile regimului nostru de de
mocrație populară". La con
curs, care s-a bucurat de mult 
succes, au participat — în ca
litate de concurenți — 8 ti
neri din cercul politic. în sală 
s-au aflat și tineri din afara 
seminarului. După lecția a 
doua a fost făcută o călătorie 
pe hartă, itinerariul fiind ilus
trat de două diafilme din ci
clul „Bogățiile patriei". Altă 
dată, în fața tinerilor din 
cerc, a ținut o expunere des
pre planul de producție al 
gospodăriei colective, tovară
șul Constantin Lupu, contabi
lul gospodăriei.

Și planul viitoarei activități 
este bogat. După lecția a Vl-a 
se va organiza o dezbatere pe 
tema „Cum să ne comportăm 
în muncă și în viața de fiecare 
zi". Mai amintim organizarea 
unor acțiuni consacrate învă
țării unor cîntece patriotice, 
ținerea unor conferințe pe 
teme științifice, de morală, 
precum și o vizita în G.A.C. 
din comuna Brad, care are un 
sector zootehnic bine dezvol
tat. în luna aprilie, întregul 
cerc va participa la o excursie 
la Onești, care se va organiza 
din inițiativa organizației 
U.TJ4.

Și ceilalți propagandiști cu 
care am discutat folosesc ac
țiuni menite să ducă la conso
lidarea cunoștințelor dobin- 
dite de cursanți. la transpune
rea în practică a celor însușite 
in cadrul formei de învăță- 
mint politic. Astfel, tinerii din 
cercul tovarășei Elisabeta Si
gheti. care a fost propagandis
tă și in anul trecut participă 
cu regularitate la muncă pa
triotică : la defrișatul terenu
rilor. la curățirea pășunilor, la 
construcția de grajduri. Bine
înțeles. in fruntea lor se află 
chiar ea.

Neîndoios, experiența pozi
tivă a acestor propagandiști 
este valoroasă. Strădania lor 
de a-i ajuta cu răspundere pe 
cursanți, în vederea însușirii 
de cunoștințe cit mai temei
nice, de a organiza dezbateri 
cit mai vii, cu un bogat con
ținut instructiv și educativ, 
merită apreciată.

al

S. NICULESCU

Oră de sport, in fotografie, 
elevele clasei a X a D de la 
Școala medie

s-a

1
• Echipa de juniori a țării 

noastre care va participa la tur
neul de fotbal U.E.F.A. progra
mat la sfîrșitul lunii martie în 
Olanda, va susține astăzi un nou 
meci de verificare. Tinerii selec- 
ționabili vor juca de la ora 14 pe 
stadionul din str. dr. Staicovici

în compania echipei Progresul. Sîmbătâ la 
Cîmpina juniorii vor întîlni echipa Po
iana. După acest meci, echipa țării noa
stre va plecă în 
tilni la 12 și 15 februarie echipa de ju
niori a acestei țări.
juca la Sofia cu reprezentativa de juniori a

R. P. Bulgaria. Antrenorii echipei sint N. Pe
trescu și Fr. Zavoda.

Turcia unde va în-

Apoi, echipa romînă va

• Sala sporturilor de la Floreasca fa găz
dui joi de la ora 19 tniîlntrea masculină de 
baschet dintre echipele Steaua București ?i 
Spartak Bmo (R. S. Cehoslovacă) din cadrul 
sferturilor de finala ale „Cupei campionilor 
europeni". După cum se știe, echipa romină a 
eliminat formația turcă Calatasaray, iar echi
pa cehoslovacă pe Macabi Tel Arie. Jocul va 
fi condus de V. Kostin (U.R.S.S.). Returul se 
va disputa la 19 februarie la Brno.

(Agerprei)

*

IOAN
tq sfîrșitul anului trecut, un 

pasionat al stadionului ne-a 
oferit, spre a ne spori nerăbda
rea cu care așteptăm primul 
tunet al primăverii — ceasul 
magic al redeșteptării gazonu
lui și al desmorțirii galeriei 
bucureștene — o carte despre 
zece sportivi de frunte ai țării 
„zece favoriți ai victoriei".

„Decatlonul de aur" e rodul 
unei penițe subțiri, al unei in
teligențe active, al unui ri
sipitor de metafore, în fine 
al unui spectator febril care 
păstrează în inimă toată strălu
cirea unei izbînzi repurtate pe 
dreptunghiul de iarbă, încadrat 
între patru linii de var, și care 
trăiește mai acut decît înșiși 
înirînții amărăciunea unui scor 
catastrofal.

Înțelegi, chiar fără să-l cu
noști, că Chirilă e un mușteriu 
al tribunelor. Din tagma celor 
fără vindecare. Volubil și puțin 
exagerat cînd „băieții11 joacă 
bine (între noi fie spus, unii 
din „băieți" au aproape dublul 
vîrstei lui Chirilă), încruntat 
și despletind șiichiul ironiei 
atunci cînd „băieții" ridică bot-

In programul de activitate al Casei de cultură a tineretului din 
raionul Grivița roșie sint prevăzute adesea programe rezervate 
pionierilor și școlarilor, lată în prima fotografie un grup de 
pionieri, ce-și desfășoară activitatea la Palatul pionierilor, care 
au venit să petreacă dimineața împreună cu pionierii din raion. 
Prilej de a se împrieteni și de a învăța unii de la alții. Oaspeții 
le-au adus un instructiv „joc literar". Tehnica jocului le-au 
demonstrat-o pe scenă. Artiștii amatori au avut și ei cuvîntul. 
Deținătoare în concursul trecut a. premiului I pe Capitală, or
chestra de mandoline s-a pregătit cu aceeași rîvnă pentru a- 
propiatele confruntări din a doua etapă a celui de-al VII-lea 

concurs (fotografia nr. 2)
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Jocurile Olimp ice
___ AU

de iarnă

Primirea de eătre prim-vicepreședintele
Consiliului de Miniștri al R. P. Romine, 

(ilieorghc Apostol, a ambasadorului R. P. Bulgaria
Marți. 4 februarie, prim-vi

cepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, Gheorghe Apos
tol, a primit în vizită proto
colară de prezentare pe amba-

Marți, 4 februarie 1964, 
prim-vicepreședintele Consi
liului de Miniștri al Republi
cii Populare Romîne, Gheor
ghe Apostol, a primit în au
diență de prezentare pe noul

sadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Popu
lare Bulgaria, Gheorghi Bog
danov.

(Agerpres)

ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii A- 
rabe Unite la ~ 
hamed Fahmy

București, Mo- 
Hamad.

(Agerpres)

Cu lila leu acestui produs
poate fi îmbunătățită!
(Urmare din pag. I)

Ziua a 7-a a Olimpiadei albe a 
avut ca proba principală biatlonuL 
intrecere recent introdusă la 
Jocuri, care comporta o cursa de 
schi pe distanța de 20 km. în 
timpul căreia au loc 4 probe de 
tir cu arma: primele trei in pozi
ția culcat, iar ultima Ia poziția in 
picioare. Nu este vorba cum s-ar 
crede de sport militar d mai de
grabă de o probă care simbolizea
ză legătura dintre schi și vînătoa- 
re. Fiecare țintă ratată (din cele 
20) se penalizează cu 2 minute. 
Pe pirtia de la Seefeld au luat 
startul 51 de concurenți din 14 
țâri. Foarte bine s-a comportat în 
prima parte schiorul romîn Gheor
ghe Vilmoș, care a condus după 
prima țintă, urmat de campionul 
mondial Vladimir Melanin. El s-a 
menținut al doilea și la jumăta
tea cursei, dar Ia ultima țintă a 
ratat două focuri și pînă la urmă 
a ocupat locul dnd.

Dar și așa rezultatul său este 
meritoriu pentru că el a întrecut 
mulți concurenți de valoare, prin
tre care și pe schiorii finlandezi.

Titlul olimpic a revenit sporti
vului sovietic Vladimir Melanin, 
in virstă de 30 de ani. Melanin a 
fost de 3 ori campion mondial la 
această spedalitate. El cîștigă 
acum a 4-a oară titlul mondial, 
deoarece proba olimpică a contat 
și pentru campionatul mondial.

Clasamentul la biatlon : 1. Vla
dimir Melanin (U.R.S.S.) îh 
2o'26r'Ziio 
penalizări);

(L'.R.SS.) îh 23'42’* — 20 puncte 
(zero penalizări) ; 3. OUv Jordet 
(Norvegia) iiu4*38’s810 — 18 
puncte (4’ penalizare) ; 4. Ragnar 
T vei ten (Norvegia) îh
5. Gheorghe Vilmoș (R. P. Romi
nă) ih : 6. Josef Rubis
(R. P. Polonă) îh 26'3i”</io.

în turneu! olimpic de hochei pe 
gheață, echipa U.R.S.S. a obținut 
o categorică victorie cu io—o

întrecerile 
din ziua a 7-a

în urma lui Dermott, trei pati
natori : Grișin, Orlov (ambii 
UJLS.S.) și Gjestvang (Norvegia) 
au realizat același timp și fiecare 
va primi medalia de argint. Acea
stă situație curioasă este fără pre
cedent în istoria Olimpiadelor.

Iată ordinea primilor 6 clasați : 
1. Richard Mac Dermott (S.U.A.) 
40 1.10 — record olimpic ; 2—4. 
Evgheni Grișin (U.R.S.S.), Alv 
Gjestvang (Norvegia), Vladimir 
Orlov (U.R.S.S.) toți în 4o"6/io ;
5. Keiti Suzuki (Japonia) 40"-//10;
6. Edward Rudolph (S.U.A.) 
4O//9/io.

mari (mai ales la diametrele 
de 500 și 600 mm) decît cele 
prevăzute de STAS.

Mai mult, în unele cazuri 
marginile pietrelor se prind 
de pereții matrițelor datorită 
faptului că acestea nu mai au 
o suprafață lucioasă. în fe
lul acesta, pietrele ies cu o 
suprafață necorespunzătoare 
și uneori prezintă fisuri as
cunse care le slăbesc rezis
tența.

Deficiente se mai manifestă 
și la fabricarea corindonului, 
abraziv pentru operații de ne
tezire. Cu toate că s-au apli
cat importante măsuri pentru 
îmbunătățirea lui, calitatea 
este în unele cazuri necores
punzătoare. Este vorba de co- 
rindonul cu granulație 80, 100 
și 125. Comitetul organizației 
U.T.M. a sugerat ideea — pe 
care conducerea secției pietre 
de polizor a adoptat-o — ca 
tinerii ingineri Nicolae Jișa 
și Dan Marino să lucreze la 
îmbunătățirea rețetelor de fa
bricație a corindonului. în 
prezent, cei doi tineri specia
liști se ocupă de această pro
blemă. Ei au constatat cu a- 
cest prilej, că una din cauzele 
principale ale durității slabe 
a pietrelor o constituie proce
sul de ardere necorespunzător.

Inginerul Nicolae Jișa spu
nea că uneori cuptoarele au o 
presiune de gaze mică si din 
această cauză arderea nu se 
face la o temperatură con
stantă. Există posibilitatea ca 
acest neajuns să fie înlăturat. 
Asigurarea unui debit sufi
cient de gaze la cuptoare în
treține arderea la o presiune 
și temperatură constantă și 
este ușor de realizat.

Iată cum o parte din lipsu
rile-semnalate își găsesc ex
plicația în insuficienta preo
cupare pentru mai buna or
ganizare a muncii, în contro
lul necorespunzător al proce
sului de producție. Consi
derăm. însă, că una din cau
zele principale ține de gradul 
de calificare a muncitorilor, 
de felul cum aceștia și-au în
sușit tehnologia de fabricație. 
In acest sens și organizațiile 
U.T.M. ar fi putut face mai 
mult. în secție mulți tineri 
lucrează bine.
— Anton Anton, 
Emil Colceriu, 
rindeanu — se 
tre evidențiatii 
socialistă, sînt 
toți muncitorii 
care iau parte
rețetelor de fabricație, la sor
tarea materialului și la finisa

Melanin
— 20 puncte (zero

2. Alexandr Privalov

ir

(2—o ; 4—o ; 4—o) in fața e- 
chipei Finlandei. R. $. Cehoslova
că a dispus cu 5—1 (0—1 ; 2—0; 
3—o) de Elveția.

In grupa B, echipa Iugoslaviei 
a repurtat o 
rie cu 6—4 
in întHnirea

surprinzătoare victo- 
(2—1; 2—1 ; 2—2) 
cu formația Japoniei.

★

masculin de patinajConcursul
viteză a început cu o mare sur
priză. Pe primul loc s-a clasat 
reprezentantul S.U.A., Richard 
Mac Dermott, un coafor din Mi
chigan, în virstă de 24 ani.

CHIRILĂ: jmimu DE AER

lorii spre glezna adversarului 
sau se sufocă de plictiseală. 
Sint clipele cînd te juri că 
nu-ți mai trebuie sport, înghe
suială în tramvaie etc.

Dar, ca orice spectator care 
se respectă, Ion Chirilă uită în 
iiecare duminică jurămintele 
șl, cu un aer prefăcut profesio
nal, merge să se așeze în tri
bune.

„Decatlonul" lui Chirilă e o 
carte care se citește dintr-o 
suflare și asta spune tot. Mai 
mult, isprăvind-o, încerci senti
mentul că prea devreme ai fost 
scos dintro lume pe care ai 
îndrăgit-o și începuseși să te 
miști liber în ea, nestînjenit și 
bucuros de tainele ce se des- 
văluiau — și te simți îndemnat 
s-o răsfoiești din nou. Asta, 
pentru că Chirilă e un scriitor 
de literatură sportivă (în sen
sul plin și rotund al cuvîntu- 
lui), un povestitor plin de nerv, 
umor și vervă. Portretele celor 
zece eroi din carte sînt reali
zate în culori dense și variate 
(monotonia îi repugnă autoru
lui în literatură la fel ca și în 
sport) cu trăsături precise — și

toate la un loc se Încheagă 
întrun ansamblu armonios, pri
mul portret completîndul pe 
al doilea și așa mai departe. 
Voit sau nu, chiar și în dede
subtul acestei înlănțuiri se

Cvowlcl

IITERAKÂ
înscrie ideea fundamentală că 
oamenii asupra cărora autorul 
și-a fixat obiectivul se comple
tează unul pe altul, că unul a 
servit celuilalt de exemplu și 
că toți la un loc, reprezentanți 
ai diferitelor ramuri ale spor 
tului din țara noastră, își dato- 
resc cuceririle unei uriașe 
munci colective.

Există o literatură sportivă 
(la noi practicată mai puțin) cu 
accent pe spectaculos și recla
mă. In opoziție cu aceasta, car

Chirilă e un elogiu, cu 
calde, de poem, adus 

fă-
tea lui 
umbre 
orinduirii socialiste care-a 
cui posibilă ivirea din masele 
largi a tuturor campionilor 
noștri de azi, posesori sau as
piranți la medaliile de aur ale 
olimpiadelor. Cheia succeselor, 
enorme în comparație cu tre
cutul, pare să spună Chirilă, 
stă înainte de toate în grija 
arătată de partid dezvoltării 
mișcării sportive. Pîrtia spre 
podiumul triumiului e deschisă 
oricui. O străbat însă numai 
cutezătorii.

Sportul e 
Dar urcușul 
midei cere, 
iară de care 
o cheltuială 
răbdare și străduință. E îndem
nul pe care îl face visătorilor 
la tricoul de campion, fiecare 
erou din cei zece prezenți în 
paginile cărții lui Chirilă. Au
torul îi lasă pe eroii săi sa se 
mărturisească. Și, de bună sea
mă, fiecare din cititorii spor
tivi ar vrea să se spună cîndva 
despre el, așa cum spune Chi
rilă despre Horațiu Nicolau,

fantezie și artă, 
spre vîrful pir a- 
pe Ungă talentul 

nu se poate vorbi, 
uriașa de energie,

După desfășurarea probelor din 
ziua a 7-a a Olimpiadei de iarnă 
în clasamentul general primul loc 
este ocupat de U.R.S.S. cu 7 me
dalii de aur, 8 de argint și 4 de 
bronz. Pe locurile următoare 
află Franța — 3 medalii de 
3 de argint; Finlanda — 3 
dalii de aur, una de argint, 
de bronz ; Germania (echipă
tă) — 2 medalii de aur, 3 de ar
gint, 3 de bronz ; Norvegia — 1 
medalie de aur, 4 de argint, 2 de 
bronz ; Austria — 1 medalie de 
aur, 2 de argint, 2 de bronz ; 
S.U.A. — 1 medalie de aur, una 
de argint, una de bronz ; Olanda 
— 1 medalie de aur ; Anglia — 
1 medalie de aur.

Unii dintre ei 
Ion Cristea, 

Gheorghe Be- 
numără prin- 
în întrecerea 
cunoscuți de 
din uzină. Cei 
la întocmirea

rea pietrelor de polizor, nu au 
toți o calificare corespunză
toare. Anul trecut, majorita
tea tinerilor din secție au par
ticipat la cursurile de ridicare 
a calificării. Din păcate, acum 
aceste cursuri nu mai func
ționează, iar practica demons
trează că sînt absolut nece
sare. Continuitatea în ridica
rea calificării este absolut ne
cesară pentru îmbogățirea cu
noștințelor profesionale. Este 
drept că listele pentru cei ce 
vor participa la viitoarele 
cursuri, au fost întocmite( sînt 
înscriși 70 la sută din tinerii 
uzinei). Dar, cam atît... Să fie 
oare vorba de lipsă de lectori? 
Nu. în uzină lucrează mulți 
ingineri și tehnicieni care pot 
să predea lecții interesante 
despre problemele stabilite în 
planul tematic al cursurilor. 
A lipsit însă preocuparea. Co
mitetul U.T.M. putea, în acea
stă privință, să propună con
ducerii uzinei organizarea mai 
grabnică a cursurilor. Tinerii 
ar fi avut numai de cîștigat.

Anul acesta, conducerea u- 
zinei, pe baza propunerilor fă
cute de muncitori, ingineri și 
tehnicieni, a stabilit un plan 
de măsuri menit să asigure 
îndeplinirea angajamentelor 
luate în întrecerea socialistă, 
să ducă la îmbunătățirea ca
lității produselor. La secția 
pietre de polizor se fac pre
gătiri pentru fabricarea vera- 
lului romînesc (corindon mai 
pur), se extinde confecționa-» 
rea pietrelor de polizor pe ba’ 
ză de liant cu cauciuc și ba- 
chelită, se iau măsuri pentru 
înlocuirea matrițelor uzate 
etc. Si în celelalte secții vor 
fi puse în aplicare o serie de 
măsuri tehnico-organizatorice. 
Intre altele, se va mări capa
citatea secției de earfoură prin 
montarea unui transformator 
și prin completarea instalați
ilor de sortare cu site de tip 
nou. Aceste măsuri, cît și al
tele care vor fi luate pe par
curs, vor contribui la îndepli-f 
nirea și depășirea angajamen
telor luate de colectivul Uzi
nei „Carbochim". în recente
le ședințe de dezbatere a ci
frelor de plan, colectivul uzi
nei a făcut noi propuneri 
pentru îmbunătățirea calității 
produselor. Se cere însă mai 
multă operativitate și consec
vență în relațiile cu furnizorii, 
în înlăturarea cauzelor care 
duc la o calitate necorespun
zătoare a pietrelor de polizor.

Aplicarea neîntîrziată a mă
surilor stabilite, preocuparea 
permanentă pentru mai buna 
pregătire profesională a oa
menilor constituie o garanție 
certă că angajamentele vor fi 
îndeplinite.

se 
aur, 
me- 
una 
uni-

INFOR
în urma 

au avut loc 
delegațiile 
lare Romîne 
Cuba — tratative duse în spi
ritul prieteniei și înțelegerii 
reciproce — s-a semnat la 4 
februarie „Protocolul privind 
schimburile de mărfuri și plă
țile" pe anul 1964.

Protocolul a fost semnat 
din partea romînă de Nicolae 
Anghel, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, iar 
din partea cubană de Râul 
Leon Tonas, prim viceminis- 
tru din Ministerul Comerțului 
Exterior.

tratativelor care 
la București între 
Republicii Popu- 

și Republicii

A fost de față Manuel Yepe 
Menendez, ambasadorul Cubei 
la București,

★
în sala mică a 

P. Romine, a 
recital susținut

Marți seara 
Palatului R. 
avut loc un 
de pianistul Gabor Gabos din 
R. P. Ungară, laureat al pre
miului Liszt. Programul reci
talului a cuprins lucrări de 
Bach și Beethoven.

In cadrul turneului între
prins în țara noastră artistul 
oaspete a fost și solistul unor 
concerte simfonice la Arad.

(Agerpres)
(Agerpres)'

căpitanul naționalei noastre de 
volei: „Antrenorii de atletism 
I ar fi dorit pe gazonul cu pan
glici albe, alături de Bizim. Cei 
de la handbal l-ar fi intercalat 
oreînd pe linia Ivănescu—Mo
ser, pentru intensificarea tiru
lui. Cei de la rugbi l-ar fi înșu
rubat cu dragă inimă în carca
sa grămezii, pentru 
betonului, lnsiîrșit, 
iotbal I ar fi plasat 
centrul apărării..."

Dar aud parcă 
(mai potolite, e drept, 
cele din Giulești cînd arbitrul 
își pierde capul și dictează 
un 11 m — „absolut de-a surda" 
— împotriva Rapidului) în ria
dul criticii literare : „totuși ce 
cuprinde aceasta carte: 
taje, evocări, însemnări.
Je ?“

E un penalti excelent 
format.

E o carte bună. Adică un 
meci de zile mari.

armarea 
cei de la 
și ei în

vociierări 
decît

repar 
schi-

trans-

FANVȘ NEAGU

Inculpatul „1040" rulează la: 
Patria (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Flamura (10; 12; 14; 
16; 18; 20). Viața sportivă rulea

ză la : Republica (9; 12; 15; 18; 
21), București (9,30; 12,15; 15; 18; 
20,45), Grivița (9; 12; 15; 18;

21), Modern (9; 12; 15; 18; 21). 
Hoțul din San Marengo : Car- 
pați (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Capitol (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), Excelsior (10; 12,15; 
14,30; 16,30; 18,45; 21), Feroviar 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30).

Atențiune, părinți! : Festival 
(9,45; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.45) , Aurora (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). Harakiri — cine
mascop: Victoria (10,15; 12,45; 
15,30: 18J 20,30). Qivitoq: Cen
tral (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.45) ; Bucegi (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). Iurta de aur: 
Lumina (rulează în continuare 
de la orele 10 la orele 14; 16; 
18,15; 20,30), Cosmos (16; 18; 
20). Tudor (ambele serii): Union 
(16; 19,30), Unirea (11; 16; 19,30). 
Program special pentru copii: 
Doina (orele 10). Medicamentul 
care ucide — (ambele serii) : 
Doina (11,30; 16; 19,30), Progre
sul (15,30; 19). Program de filme 
documentare: Timpuri Noi (ru
lează în continuare de la orele 
10 la orele 21). Magazin film:

Giulești (1Q; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) ), Floreasca (16; 18,15;
20.30) . Podul: înfrățirea între 
popoare (14; 16; 18,15; 20,15), 
Arta (15; 17; 19; 21), Melodia 
(10; 12; 15,30; 18; 20,30). Agatha, 
lasă-te de crime !: Cultural (15; 
17; 19; 21), Cotroceni (14,30; 
16,45; 19; 21,15). Cavalerul Par- 
daillan — cinemascop: Dacia 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). Vară 
și fum — cinemascop: Buzești 
(15; 17; 19; 21). Ucigașul și fata: 
Crîngași (16; 18; 20). Pisica de 
mare: Tomis (10,15; 12; 13,45; 
16,30; 18,30; 20,30); Lira (15; 17; 
19; 20,45). Privește înapoi cu 
mînie — rulează la cinemato
grafele: Flacăra (10; 14,30; 16,30/ 
18,30/ 20,30), Volga (10; 12,15/ 
16; 18,15; 20,30). Pompierul ato 
mic: Vitan (15/ 17/ 19/ 20,45^



I

m avut o convorbire cu tovarășul Adam Radomir, vicepreședinte 
al Consiliului raional agricol Hirlău. Din discuții a rezultat că 
efectivele de animale ale gospodăriilor colective din raion sînt 
în continuă creștere. în prezent, fermele proprietate obștească 
cuprind 15 584 de taurine, din care aproape 3 600 de vaci și ju- 
ninci gestante, peste 27 000 de ovine, 6 500 de porcine, păsări și 
altele. Creșterii numerice și calitative a șeptelului trebuie să-i 
și o sporire a producțiilor. Acum preocuparea de seamă a or

ganizațiilor de partid, a consiliilor de conducere ale G.A.C., a specialiștilor 
a tuturor ce lucrează în zootehnie, este aceea de a menține și in timpul 
iernii producțiile animalelor la un nivel constant. Caracteristic este faptul 
că oamenii se străduiesc să pună în aplicare noi măsuri în vederea îndepli 
nirii obiectivelor de plan din acest an. Pentru a vedea modul iu care orga
nizațiile U.T.M. contribuie la înfăptuirea sarcinilor de producție din sectorul 
zootehnic, am întreprins recent un raid prin citeva gospodării colective 
din raion.

corespundă

PRODUCȚII 
CONSTANTE 
DE CARNE 
ȘI LAPTE!

este

Unii dintre ei au mai 
multă experiență, alții 
sint mai noi în meserie. 
Pe toți i-au recomandat 
să lucreze în acest im
portant sector de produc
ție organizațiile U.T.M. 
din gospodăriile colec
tive respective. T-au re
comandat pentru că ei 
și-au manifestat dorința 
să-și însușească bine 
meseria, să devină oa
meni de nădejde în zoo
tehnie, să contribuie cu 
toată priceperea lor la 
îndeplinirea sarcinilor de 
producție. Și fiecare din
tre ei s-a arătat demn de 
încrederea ce j s-a acor
dat. Acum Traian Cor 
ban (fotografia 1)
cunoscut ca unul dintre 
cei mai buni îngrijitori 
de juninci de la G.A.C. 
Coarnele Caprei. Alături 
de el muncește cu ace
eași pasiune utemistul 
Dumitru Năstase' (foto
grafia 2), îngrijitor mul
gător la un lot de vaci 
de la care obține cele 
mai mari producții pe 
întreaga fermă. Tot prin
tre fruntași se numără 
și îngrijitorul-mulgător 
Petru Rînescu (fotografia 
3) de la G.A.C. Bulbu
căm. Ajutat de el si de 
ceilalți îngrijitori eu mai 
multă experiență își în
sușește acum meseria și 
utemistul Nicolae Cheia- 
ru (fotografia 4). La Ie.r- 
biceni, printre cei mai 
buni îngrijitori de ani
male sînt și utemiștii 
Constantin Condu (foto
grafia 5) și Dumitru Rd- 
deanu (fotografia 6). 
Urmați-le exemplul !

Foto : O PLECAN

■ a G.A.C. Ierbiceni, lotizarea
animalelor s-a făcut la înce
putul perioadei de stabulație.

, Această măsură a fost impu- 
' să de cerințele crescînde ale 
I producției. Gospodăria colec
tivă de aici are acum peste 

300 de vaci cu lapte și juninci gestante. 
Rasele sînt diferite : Sură de stepă, Băl- 
țată Romînească, Pintzgau. în mod firesc, 
vacile consumă cantități diferite de fu
raje, în raport cu producția pe care o 
dau și în funcție de greutatea corporală, 
înainte de lotizare, animalele erau fu
rajate cu cantități egale de nutrețuri. La 
îngrijitorii cu mai multă experiență exis
ta preocuparea de a suplimenta rațiile 
vacilor cu capacitate de producție mai 
mare. Nu era însă o rezolvare științifică ; 
unele consumau prea mult, altora nu le 
ajungea hrana. Se făcea, deci, risipă de 
furaje. Calculele făcute înainte de lotiza
re au arătat că prin aplicarea acestei 
măsuri, în perioada de stabulație se pot 
economisi furaje cu care se pot hrăni 100 
de vaci sau 500 de oi pe timp de o lună. 
Așadar, vacile au fost împărțite pe loturi, 

tru fiecare categorie de loturi, s-au făcut 
tainuri. Programul de grajd s-a modificat 
în raport cu orele de administrare a tai
nurilor, cu adăpatul și mulsul. Lectori
lor de la cercul zootehnic li s-a solicitat 
să repete unele demonstrații pentru ca și 
îngrijitorii de curînd veniți in sector să 
învețe mai bine cum să lucreze. Rezulta
tele^ au fost cele scontate. în primele 
două decade ale lunii ianuarie, cu ace
leași cantități de furaje consumate în 
toată luna decembrie 1963, s-au obținut 
peste 700 de litri de lapte în plus de la 
întreaga fermă de vaci. Iată o primă ga
ranție că producția de 2 000 de litri de 
lapte pe cap de vacă furajată planificată 
pentru acest an (in 1963 s-au obținut 1 812 
litri) va fi realizată.

Și în gospodăriile colective Bulbucam, 
Coamele Caprei, Belcești și altele s-a 
făcut, cu bune rezultate, lotizarea anima
lelor. Dar lucrurile nu stau peste tot la 
fel. Să ne oprim la gospodăria colectivă 
din satul Vlădeni-Vale. Cele 135 de vaci 
cu lapte de aici sînt din aceleași rase ca 
la Ierbiceni. Condițiile de adăpostire și 
posibilitățile de furajare — asemănătoare.

e dimineață pină seara, în 
preajma grajdurilor de la 
gospodăria colectivă Coame
le Caprei se aud niște tic- 
tacuri. Două tocători și moa
ra cu ciocănele lucrează con
tinuu. Cu ajutorul lor se 

toacă mărunt grosierele care înlocuiesc 
bine însemnate cantități de concentrate. 
Consiliul de conducere a luat asemenea 
măsuri, incit baza furajeră să ajungă pînă 
Ia pâșunat. De la introducerea lotizării se 
lucrează mai chibzuit. Șefii de grajduri și 
de ferme iau parte la cântărirea furajelor, 
au grijă ca gropile de siloz să fie desco
perite numai atit dt se consumă înti-o 
zi. Există multă preocupare pentru econo
misirea nutrețurilor, pentru combinarea 
lor judicioasă, pentru prepararea unor ra
ții echilibrate. Cei 8o de îngrijitori de a- 
oimale de aici, dintre care 45 sînt tineri, 
depun multă sirguință in aplicarea co
rectă a noilor măsuri stabilite de consi
liul de conducere. La propunerea organi
zației U.T.M. din sectorul zootehnic s-au 
organizat Ia toate cele 10 grajduri dte 
3—4 demonstrații practice (după cerințej 

pe această temă. Tainurile se dau de 3 
ori pe zi. La vacile cu producții în creș
tere, se dau „plusuri" de concentrate. 
Brigadierul zootehnic Vasile Atomi ne 
vorbea și despre o altă experiență pe 
care a făcut-o împreună cu cîțiva tineri 
îngrijitori bine pregătiți. O redăm pe 
scurt. La loturile cu producții mai slabe 
rațiile au fost împărțite în 5—6 tainuri. 
Se urmărește pe această cale consumul 
integral al nutrețurilor din rația zilnică 
în scopul creșterii producției de lapte. 
5-au înregistrat pină acum unele spo
ruri. Ce-i drept, nu prea mari, dar evi
dente. Oamenii studiază, cercetează. Dacă 
va fi mai bine așa, vor extinde metoda 
la toate loturile.

Aici evidența producției se ține acum 
pe decade și nu pe luni, ca înainte. Și 
calculele arată că pe primele decade ale 
lui ianuarie s-au obținut cu 4 hectolitri 
de lapte mai mult dedt era planificat, 
în plus, s-au făcut economii de circa 300 
de tone de siloz. Acestea sint avanta
jele lotizării și ale stabilirii unor rații 
corespunzătoare, măsuri care acum sînt 
in curs de aplicare și la celelalte ferme

ntocmirea judicioasă și res
pectarea strictă a progra
mului de grajd are o mare 
influență asupra producției. 
La G.A.C. Nicolae Bălcescu, 
de exemplu, după lotizarea 
animalelor, „ora fixă“ a că

pătat un caracter de lege pentru flecare 
îngrijitor. Pentru că, în mod normal, una 
fără cealaltă n-are eficacitatea corespun
zătoare. între fiecare operație trebuie să 
fie o strînsă legătură. Și tinerii îngriji
tori de vaci de aici — pentru că ei re
prezintă majoritatea — procedează întoc
mai. De la ora 4,30 pînă la 18,30 fiecare 
operație, toate lucrările din grajd se fac 
după ceas, conform programului de 
grajd. Pentru mulți dintre îngrijitorii 
tineri, mai noi în meserie, acestea sînt 
însă lucruri noi. Organizației U.T.M. din 
sectorul zootehnic (secretar Ion Prodan) 
i-a revenit sarcina să-i ajute să înțeleagă 
ce importanță are programul de grajd și 
cum influențează el asupra producției. 
Nu pentru că ei nu vin la timp la lucru, 
ci să se obișnuiască de la început să res-

— Bine, dar nu lucrați după progîă- 
mul afișat ? — i-am întrebat.

— Ba, da, dar nu înțelegem mare 
lucru.

— Cum așa ?
— Păi, după hîrtiuța aia...
„Hîrtiuța“ cu pricina era programul de 

grajd. Era cocoțat undeva, într-un uri» 
gher întunecos, sus, lîngă tavan. Pentru 
o mai bună edificare, îi reproducem 
conținutul :

„Rația zilnică de furaje pentru vacile 
cu lapte : 2 kg concentrate, 3 kg fîn, 10 
kg strujeni tocati, 20 kg siloz, 0,065 kg 
cretă furajeră, 5 kg paie... așternut.

împărțirea pe tainuri: Dimineața : 2 
kg concentrate, 5 kg strujeni tocati. 
Prînz : 3 kg fîn, 10 kg siloz. Seara : 5 kg 
strujeni, 10 kg siloz.

Alături, pe un tabel, sînt trecute orele 
la care se dau rațiile. Dip acest 
rezultă că adăpatul se face numai 0 dată 
pe zi : între orele 7,30—-9.

Or, în condițiile în care tainurile șe 
administrează de trei ori pe zi, cînd în 
hrana animalelor intră și grosiere sara-

• Lotizarea și 
avantajele ei

• Furajele - bine 
gospodărite!

• La ore fixe

în funcție de producție și greutatea cor
porală. înțelegînd importanta acestei noi 
măsuri luată de consiliul de conducere, 
organizația de bază U.T.M. din gospodă
rie s-a ocupat ca toți tinerii să o cunoas
că bine. S-a organizat mai întîi o aduna
re generală deschisă. Aici s-a arătat că 
lotizarea este un mijloc important nu nu
mai de sporire a producției, dar și de e- 
conomisire a furajelor. Desigur că pen
tru a da roade, ea trebuie aplicată științi
fic. Și organizația U.T.M. a căutat să-i 
ajute pe tineri să procedeze în funcție de 
noile condiții. In cadrul discuțiilor cei 22 
de utemiști din organizația U.T.M. din 
sectorul zootehnic s-au angajat să pună 
în aplicare toate regulile noi de furajare. 
Zece utemiști, printre care Dumitru Fie- 
raru, Gheorghe Murărașu, Vasile Ababei 
și alții, au cerut conducerii gospodăriei 
să li se repartizeze loturile de vaci din 
grupa cu 1 400—1 600 de litri anual și 
s-au angajat să le aducă la nivelul ce
lor din grupa cu 1 800—2 000 de litri. 
Munca a început cu... demonstrațiile 
practice. S-au calculat, la camerele de 
preparare a furajelor, rații precise pen-

Pentru 

ceasurile

de

răgaz

■ reptat, treptat, în cîțiva ani,
la marginea comunei Coar
nele Caprei, pe o colină do- 
moală, s-a ridicat o nouă a- 
șezare. Sînt grajdurile și 

1 saivanele, • crescătoriile de 
porci și păsări, incubatoare

le, silozurile și instalațiile de apă ale 
sectorului zootehnic. Alături de toate a- 
ceste construcții, lîngă un iaz pe margi
nea căruia s-au plantat sălcii, se înalță 
o casă nouă, mare, frumoasă. Este casa 
îngrijitorilor de animale. Materialele 
procurate din resurse locale, participarea 
entuziastă a tinerilor la lucrările de con
strucție prin muncă patriotică, au făcut 
ca ea să coste foarte puțin. Casa are un 
pridvor frumos care dă într-o sală de 
mese. Alături, e bucătăria. în partea 
stingă se află dormitorul cu două sobe, 
cu paturi curate, cu perne moi și înveliș 
călduros. într-un colț — două mese pen
tru scris și o bibliotecă cu peste o sută 
de volume. Aici oamenii trăiesc ca aca
să. Tinerii, alături de ceilalți îngrijitori, 
au toate condițiile necesare unei vieți or
donate, plăcute. Organizația U.T.M. se 
îngrijește permanent ca ei să-și petrea- 

Aici însă producția de lapte pe cap de 
vacă furajată a fost anul trecut cu peste 
400 de litri mai mică decît la Ierbiceni. 
Nici acum, în perioada de stabulație, 
producția nu reflectă potențialul real al 
fermei de vaci. Lotizarea ar fi, deci, una 
din căile importante prin care situația 
poate fi îmbunătățită. Și este cu atit mai 
necesar să se ia această măsură, cu 

cit furajarea continuă să se facă după 
ochi, fapt care duce la risipă de nutre
țuri, la neasieurarea unei hrane consis
tente pentru toate animalele. Există o 
experiență bună în privința lotizării. 
Este bine ca ea să fie preluată și de în
grijitorii de aici. La fermele de animale 
lucrează și mulți tineri. Organizația 
U.T.M. poate să ceară consiliului de con
ducere al gospodăriei să-i ajute pe tineri 
să facă o vizită Ia Ierbiceni, sau in altă 
parte, să organizeze un schimb de expe
riență, să învețe din practica înaintată a 
vecinilor și să o aplice. Această măsură 
este bine să fie luată și în gospodăriile 
colective Flărțiinzi, Frumușica, Hirlău și 
altele unde producția animalelor conti
nuă să fie scăzută.

Oră de lectură la casa îngrijitorilor de animale din gospodăria colectivă Coarnele Caprei.

că timpul liber cît mai plăcut. Aici sînt 
invitați lectorii la seri de calcul, la con
sultații pe marginea expunerilor făcute. 
Aici își pregătesc ei împreună lecțiile 
pentru învățămîntul zootehnic, organi
zează lecturi colective, joacă șah. Alte
ori, Emil Popa. Petru Dobașu și alți ci
titori pasionați de literatură beletristică, 
fac scurte prezentări de cărți, povestesc 
conținutul lor.

în afară de toate acestea, săptămînal, 
prin rotație, fiecare are o zi liberă. Cu 
acest prilej tinerii iau parte la viața cul
turală a satului, își rezolvă anumite pro

pe tema pregătirii tainurilor. Seara, după 
lecțiile cercului zootehnic, tinerii s-au a- 
dunat la camerele de preparare a furajelor. 
S-au întocmit rații la loturi cu 2 200 de li
tri și la loturi cu 1 6co de litri. Și la unele 
și la altele au luat pane toți tinerii. A- 
ceasta pentru ca în cazul dnd cei ce au 
mai multă experiență preiau de la ti
neri mai noi in meserie loturi cu produc
ție scăzută, să cunoască precis de ce ra
ții au nevoie animalele. Emil Popa. Du
mitru Birzoi, Constantin Porojan și alti 
cinci tineri au urmat exemplul comunis
tului Petru Năstase. Ei au luat în 
primire loturi cu producții mid, anga- 
jindu'Se aâ le aducă in acest an ia ni
velai celor din categoria intii. Conosdr.d 
bine cum se întocmesc rațiile, tinerii au 
reușit ca în curs de două săptâmini să 
obțină de la vad cu 6—7 litri pe zt dte 
7—9 litri. Și nu e puțin, dacă socotim 
că in acest an vor fi in producție 164 de 
vad. Grija pentru buna gospodărite a 
bazei furajere e dovedită șt de alte 
măsuri care an fost luate De exemplu, 
pină acum na s-a umblat la porumbei 
siloz. Se folosesc rogozuriie și alte ier
buri tocate și conservate in gropi. Ek 
înlocuiesc bine silozul de porumb. Dar 
trebuia cunoscută echivalenta in unități 
nutritive a acestor două nutrețuri. S-au 
făcut și se fac și acum seri de calcule

bleme personale. Satisfacerea cu grijă a 
acestor cerințe firești ale oamenilor, are 
d influență pozitivă deosebită asupra ac
tivității lor în producție. Niciodată nu se 
înregistrează întîrzieri de la program, a 
crescut nivelul cunoștințelor profesiona
le. Dar mai important este faptul că 
toate aceste măsuri au contribuit la per
manentizarea oamenilor, la statornicirea 
lor pe locul de producție..

Sînt măsuri bune care merită să fie 
cunoscute și aplicate în toate gospodă
riile colective din raion. Dat fiind fap
tul că cea mai mare parte a îngriji

de animale. Ca și îngrijitorii de vad, ti
nerii de la ovine și porcine s-au anga
jat sa pună în practică toate noutățile des
pre care am amintit.

Această experiență bună este bine să 
fie preluată și de îngrijitorii de animale 
de la gospodăria colectivă Fîntinele, cu 
atit mai mult cu dt aid se face încă 
nsipă de nutrețuri. Cocenii tocați, în ames
tec cu alte furaje, stau maldăr în came
rele de preparare a nutrețurilor. In 
iesle găsești însă coceni întregi. Vadie 
consumă numai frunzele, iar tulpinele, 
care reprezintă 90 la sută din greutatea 
snopului, sint înlăturate. Se pierde astfel 
o importantă cantitate de nutreț, care, 
bine preparat șj administrat in med co
respunzător. ar contribui simțitor la 
creșterea producției de lapte și. totoda
tă. la as.gu rarea rezervelor de furaje 
necesare pină la ieșirea animalelor la 
pâșunat

In alte părți am întilait altfel de si
tuații. De exemplu. Ia G.AC Plugari e- 
ustă părerea că vacile nu consumă po- 
nimbul-aloz. E și firesc, pentru că si
tuația e următoarea. Aid o groapă cu o 
lungime de 15 metri a fost descoperită 
toată odată. Se înțelege că gerul a trans
format silozul in bulgăr, pe care vacile 
îu-i puteau consuma.

torilor de animale din gospodăriile co
lective sînt tineri, organizațiilor U.T.M. 
le revine în primul rînd sarcina să se 
ocupe cu toată grija de condițiile lor de 
muncă, de viață, de învățătură, să gă
sească și să propună consiliilor de con
ducere ale G.A.C. măsuri corespunză
toare pentru ca și tinerii care lucrează 
în sectorul zootehnic să poată participa 
la viața culturală și sportivă a satului.

Rezolvarea acestei probleme va con
tribui într-o însemnată măsură la per
manentizarea tinerilor în sectorul zoo
tehnic. 

pecte orele de furajare, adăpat, muls etc., 
fapt care, de altfel, le ușurează mult și 
munca. S-au organizat în acest scop de
monstrații practice, expuneri. Tema 
uneia dintre acestea a fost: „Ce înseam
nă un minut întîrziere“. S-a luat un 
exemplu. Utemistul Ion Rebenciuc — de 
altfel, bun îngrijitor — a întîrziat în
tr-o zi de la mulsul al doilea la lotul de 
vaci pe care îl are în primire. Grăbit, el 
n-a mai muls vacile în ordinea obișnuită. 
Și ce s-a întîmplat ? De la mulsoarea 
aceea a obținut cu 3 litri de lapte mai 
puțin ca de obicei. Ce l-a mirat mai 
mult pe îngrijitor, a fost faptul că tocmai 
la vacile cu producții mai bune s-au în
registrat „minusuri* mai mari. Din a- 
ceastă „lecție" au tras învățăminte pre
țioase toți și mai ales cei cinci utemiști 
recomandați mai de curînd să lucreze 
aici. Pentru fiecare a fost clar că întîr- 
zierea de Ia program înseamnă pierderi 
de producție. Azi 2—3 litri de lapte la un 
lot. miine tot atit la altul. înseamnă 
mult. Și iată că respectarea strictă a pro»- 
gramului de grajd, preocuparea lor pen
tru obținerea unor producții constante a 
dat roade bune. în primele trei săptă
mâni din luna ianuarie s-au obținut cu 
peste 200 de litri de lapte mai mult decît 
era planificat.

La Totoești. Coarnele Caprei și în alte 
gospodării colective administrarea tainu
ri Ier, adăpatul, mulsul la ore fixe consti
tuie una din preocupările deosebit de 
importante ale celor eare lucrează în 
zootehnie. Această condiție însă nu este 
respectată peste tot. Am vizitat toate 
grajdurile gospodăriei colective din De- 
leni. Lotizarea nu s-a aplicat aici. Dar 
nici programul de grajd existent nu se 
respectă. Am stat de vorbă cu cîțiva ti
neri (Dumitru Melniciuc, Dumitru Pre- 
cupeț și alții) mai noi In meserie. Ei 
n-au știut să explice la ee ore fac furaja
rea, mulsul, adăpatul. ..Lucrăm și noi, 
cînd lucrează toți- — au spus ei.

Rezultă din cele relatate aici că în majoritatea gospodăriilor colective din 
raionul Hirlău, îngrijitorii de animale sînt preocupați ca și în perioada iernii 
să obțină producții mari și constante de carne și lapte. Există, așa cum am 
văzut, o experiență bună în multe gospodării colective. Numeroase organi
zații U.T.M. din sectoarele zootehnice desfășoară o activitate rodnică în 
rindul tinerilor îngrijitori de animale. Generalizarea acestei experiențe, a 
metodelor înaintate trebuie să constituie una din preocupările centrale ale 
comitetului raional Hirlău al U.T.M. Vizitele, întîlnirile cu fruntașii produc
țiilor mari, cu specialiști și-au dovedit întotdeauna eficacitatea. Ele se pot 
organiza cel mai bine acum, în perioada iernii, cînd este mai mult timp 
liber.

Preocuparea mai bună pentru obținerea și în perioada iernii a unor 
producții sporite va contribui, fără îndoială, într-o măsură deosebit de în
semnată la realizarea și depășirea planurilor fiecărei G.A.C., la valorifica
rea unor cantități mai mari de lapte și carne și, pe această cale, la crește
rea veniturilor și a averii obștești.

NICOLAE BARBU 
CONSTANTIN SLAVIC

I TINERETULUI 
xOE LR SRTE■■

murate, a adăpa animalele doar o dată 
pe zi este qu totul insuficient. Vacile tre
buie să consume apă ori de cite ori au 
nevoie. Și lucrul acesta este foarte lesne 
de rezolvat pentru că un iaz mare se în
tinde chiar în preajma grajdurilor. Orga
nizația U.T.M. avea datoria șă intervină 
pentru lichidarea acesțor neajunsuri. Șă 
facă propuneri concrete în vederea modi
ficării programului de grajd și șâ-i ajute 
pe tineri să înțeleagă necesitatea respec
tării lui și să-l aplice întocmai. Șe impun 
toate astea cu ațit mai mult, cy cît gnuj 
trecut producția de lapte pe cap de vacă 
furajată a fost cy 30Q de litri rgj-ii mică 
decît cea planificată. Nici în prima lună 
a acestui an lucrurile nu ștau prea bine.

Măsuri corespunzătoare pentru întoc
mirea unor programe de grajd științifice 
se impun a fi luate și în gospodăriile 
colective Vlădeni-Vale, Plugari, Fîn tine- 
le și în alte părți. Și aici producțiile 
continuă să rămînă sub posibilitățile 
reale.

fe



Cy prilejul aniversării a IS ani de la semnarea

Tratatului de prietenie, colaborare 

și asistență mutuală intre R. P. Romînă 

și II.R.S.S.

ADUNAREA
DE LA BUCUREȘTI

Cu prilejul celei de-a 16-a 
aniversări a semnării Tratatu
lui de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre R. P. 
Romină și U.R.S.S., marți 
după-amiază a avut loc la 
Casa Prieteniei romîno-sovie- 
tice din București o adunare 
organizată de Consiliul Gene
ral A.R.L.U.S. și Consiliul 
pentru răspîndirea cunoștin
țelor cultural-științifice din 
cadrul Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă.

La adunare au participat 
oameni de știință, artă și cul
tură, reprezentanți ai unor 
instituții de stat, organizații 
obștești, muncitori fruntași 
din întreprinderi bucurește- 
ne. Au luat parte, de aseme
nea, membri ai ambasadei 
Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Valeriu Novacu, președin
tele Consiliului A.R.L.U.S. 
București.

Despre însemnătatea Trata
tului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre 
cele două țări a vorbit tov. 
Ion Cosma, membru al C.C. 
al P.M.R., președintele Co
mitetului Executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei. El a 
arătat că semnarea Tratatului 
reprezintă un eveniment re
marcabil în istoria relațiilor 
frățești romîno-sovietice. A- 
cest document, a spus în con
tinuare vorbitorul, exprimă 
hotărîrea comună a celor două 
popoare de a dezvolta și în
tări continuu prietenia traini
că și colaborarea frățească, pe 
baza înaltelor principii leni
niste ale internaționalismului 
socialist, egalității și respectu
lui reciproc, a comunității de 
năzuințe și idealuri.

Dezvoltarea continuă a re
lațiilor frățești dintre po
poarele noastre constituie un 
factor de seamă al întăririi 
coeziunii marii familii a ță
rilor socialiste, al luptei pen
tru triumful cauzei socialis
mului și păcii.

Poporul nostru, a spus vor
bitorul, cunoaște și urmărește 
cu bucurie marile succese ob
ținute de Uniunea Sovietică în 
realizarea planului septenal, 
în înfăptuirea programului 
construcției desfășurate a co
munismului, adoptat de cel

Intîlnire prietenească
Ambasadorul Uniunii Sovie

tice în R. P. Romină, I. K. Je- 
galin, a organizat marți o în- 
tîlnire prietenească cu prile
jui celei de-a XVI-a aniver
sări a semnării Tratatului de 
prietenie, colaborare și asis
tență mutuală între Uniunea 
Sovietică și R. P. Romînă.

Au luat parte tovarășii 
Gheorghe Apostol, general de 
armată Leontin Sălăjan, A- 
vram Bunaciu, vicepreședin
te al Consiliului de Stat, Gogu

CoGteîl oferit de ambasadorul

R. P. Romine la Moscova
MOSCOVA 4 Coresponden

tul Agerpres transmite:
Ambasadorul R. P. Romine 

la Moscova, Nicolae Guină, a 
oferit marți șeara în saloanele 
Ambasadei un cocteil cu pri
lejul celei de-a 16-a aniversări 
a încheierii Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre R. P. Romînă 
și U.B.S.S.

Au participat D. S. Polean- 
ski, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S. șl A. N. Șele- 
pin, președintele Comitetului 
controlului de partid și de stat 
al C.C. al P.C.U.S. șl Consiliu
lui de Miniștri, vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri, I. V.

ADUNAREA
DE LA MOSCOVA

MOSCOVA 4 Coresponden
tul Agerpres transmite: La 
Casa prieteniei cu popoarele 
din țările străine, din Mosco
va, a avut loc o adunare fes
tivă a reprezentanților vieții 
publice din capitala Uniunii 
Sovietice consacrată celei de-a 
16-a aniversări a Tratatului 
romîno-sovietic de prietenie, 
colaborare și asistență mu
tuală.

La adunare a rostit o cu
vîntare A. V. Reabinin, vice
președinte al Comitetului Exe
cutiv al Sovietului Moscova, 
vicepreședinte al Conducerii 
Asociației de prietenie sovie- 
to-romină.

Au mai luat cuvîntul Valen
tina Dementieva, muncitoare 
fruntașe la tipografia „Prole
tarul Roșu" și A. L. Șaps, re
gizor la Teatrul „Mossovet", 

de-al XXII-lea Congres al 
P.C.U.S.

Cu prilejul acestei aniver
sări — a spus Ion Cosma 
- poporul romîn transmite 
poporului sovietic cele mai 
sincere felicitări și îi urează 
noi victorii în lupta pentru 
realizarea mărețului program 
de construire a comunismului, 
pentru apărarea păcii în lume.

A luat apoi cuvîntul I. K. 
Jegalin, ambasadorul Uniunii 
Sovietice în R. P. Romînă, 
care a relevat că Tratatul de 
prietenie, colaborare și asis
tență mutuală între Uniunea 
Sovietică și Republica Popu
lară Romină, bazat pe princi
piile internaționalismului so
cialist răspunde pe deplin in
tereselor celor două popoare 
și slujește scopului întăririi 
continue a prieteniei trainice 
și colaborării multilaterale 
dintre cele două țări, cauzei 
construirii socialismului și co
munismului.

Vorbind despre succesele 
repurtate de oamenii muncii 
din Romînia, el a arătat că în 
anii puterii populare R. P. 
Romînâ s-a transformat în- 
tr-un stat socialist înfloritor, 
că poporul romîn traduce în 
viață cu succes mărețele 
sarcini trasate de cel de-al 
III-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn privind 
dcsăvîrșirea construcției so
cialismului.

Cu pași siguri, plină de 
forțe vitale crescînde — a spus 
I. K. Jegalin — Romînia socia
listă intră în cel de-al 20-lea an 
al existenței sale. Și această si
guranță în ziua de mîine se 
bazează pe fundamentul trai
nic al cuceririlor și victorii
lor repurtate de popor.

In repetate rînduri, asisten
ța a aplaudat cu căldură pen
tru prietenia frățească dintre 
poporul romîn și poporul so
vietic.

★
Cu ocazia celei de-a 16-a 

aniversări a semnării Tratatu
lui de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre R.P. 
Romînă și U.R.S.S., în seara 
zilei de 4 februarie 1964 am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, I. K. Jegalin a 
rostit o cuvîntare la posturile 
rominești de radio și televi
ziune.

(Agerpres)

Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, mem
bri ai C.C. al P.M.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernu
lui, membri ai conducerii Mi
nisterului Afacerilor Externe, 
conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
generali, oameni de știință și 
cultură, ziariști.

întîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

(Agerpres)

Spiridonov, președintele So
vietului Uniunii al Sovietu
lui Suprem al U. R. S. S„ 
M. P. Gheorgadze, secretar al 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., miniștri, mareșali 
și amirali, activiști ai C.C. al 
P.C.U.S., funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S. și alte mini
stere, reprezentanți ai organi
zațiilor obștești și ai vieții 
culturale din Moscova.

Au fost prezenți șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la Moscova.

Cocteilul s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

maestru emerit al artei din 
R.S.F.S.R.

A vorbit, de asemenea, Ni
colae Guină, ambasadorul 
R. P. Romîne în U.R.S.S.

Cuvîntările au fost subli
niate în repetate rînduri de 
aplauze în cinstea prieteniei 
sovieto-romîne. în . încheierea 
adunării festive a fost pre
zentat un program artistic.

★
Mărfi seara, Nicolae Guină, 

ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al R. P. Romine 
la Moscova, a luat cuvîntul la 
posturile de radio și televiziu
ne din Moscova, cu prilejul 
celei de-a 16-a aniversări a 
semnării Tratatului de priete
nie, colaborare și asistență 
mutuală între R. P. Romină și 
Uniunea Sovietică.

ÎN COMITETUL CELOR 18 

STATE PENTRU DEZARMARE

GENEVA 4. — Trimisul spe
cial Agerpres, C. Benga, 
transmite : La Palatul Națiu
nilor din Geneva a avut loc la 
4 februarie o nouă ședință a 
Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare prezidată 
de Peter Obi, reprezentantul 
Nigeriei, consacrată în între
gime discutării problemelor 
privind dezarmarea generală 
și totală.

Conducătorul delegației R.P. 
Bulgaria, K. Lukanov a sub
liniat în intervenția sa că 
sarcina fundamentală și cea 
mai importantă a comitetului 
continuă să fie pregătirea a- 
cordului privind dezarmarea 
generală și totală sub un strict 
control internațional, deoarece 
asigurarea unei păci trainice 
în lume depinde de înfăptui
rea dezarmării generale și 
totale. Lukanov a arătat că 
propunerea sovietică de a se 
menține o anumită cantitate 
de arme nucleare și rachete 
pînă la sfîrșitul etapei a treia 
a dezarmării, constituie un 
nou pas în întîmpinarea pozi
ției țărilor occidentale și în 
același timp facilitează reali
zarea unui acord în „această 
problemă nodală a dezarmă
rii generale și totale*.

în cuvîntarea sa, Semion 
Țarapkin, reprezentantul Uniu
nii Sovietice, a arătat că sarci
na centrală a Comitetului este 
realizarea unui tratat de de
zarmare generală și totală, iar 
în prezent problema cea mai 
importantă care trebuie ime
diat rezolvată este lichidarea 
pericolului de război nuclear. 
Delegatul sovietic a amintit 
că Uniunea Sovietică a propus 
deja ca în prima etapă a de
zarmării să fie lichidate mij
loacele de transport la țintă 
al armelor nucleare, iar în cea 
de a doua etapă să fie distru
se focoasele atomice. Uniunea 
Sovietică — a declarat Semion 
Țarapkin — nu ar avea nimic 
împotrivă dacă distrugerea 
focoaselor atomice ar începe 
chiar din prima etapă.

VIETNAMUL DE SUD : Alături de părinții, de soții și frații 
lor, femeile sud-vietnameze par ticipă activ la mișcarea de eli
berare națională, in cadrul detașamentelor de partizani.

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
Guvernul Uniunii Sovietice a 
întreprins un demers pe lîngă 
guvernul R. F. Germane în le
gătură cu organizarea fabrică
rii de arme-rachetă în Germa
nia occidentală.

„In ultima vreme — se a- 
rată în declarația ambasadei 
U.R.S.S la Bonn adresată gu
vernului Republicii Federale 
Germane — în presa străină au 
apărut informații, potrivit 

î cărora în R. F. Germană se 
efectuează lucrări în domeniul 

: proiectării și producerii de 
proiectile $i rachete teleghi
date, inclusiv rachete adec
vate pentru transportarea la 
țintă a focoaselor nucleare". 
Aceste informații arată că în 
ciuda asigurărilor date de gu
vernul federal, industria vest- 
germană trece la producția de 
proiectile teleghidate și, con
form declarațiilor specialiști
lor, este vorba de rachete mi
litare de cele mai variate ti
puri și destinații.

Organizarea producției de 
rachete militare în R. F. Ger
mană — se arată în declarație 
— are loc într-un moment 
cînd în N.A.T.O. se elaborea
ză planuri de constituire a 
așa-numitelor forțe nucleare

Cea mai lungă comedie 
din istoria 

cinematografului

Cunoscutul regizor Stanley 
Kramer, autor al unor fil
me remarcabile printre care 

„Lanțul" $i „Procesul de la Niim- 
berg", „Procesul maimuțelor", a 
turnat ceea ce ziarele descriu a fi 
comedia cea mai lungă din întrea
ga istorie a cinematografului. Este 
vorba de filmul pentru ecran pa
noramic „Nebună-i lumea, nebună 
rău de tot" („IPs a mad, mad, mad, 
mad world") care durează nu mai 
puțin de trei ore și jumătate. Din 
distribuția dominată de Spencer 
Tracy, fac parte un număr impre
sionant de stele comice de primă 
mărime ale ecranului american, 
atît veterani cum ar fi Buster 
Keaton (Malec), Joe Brown, Zasu 
Pitts, Edward Everett Horton, 
Jimmy Durante și Mickey Roney, 
cît și comici care s-au remarcat în 
ultimul timp - în special prin in
termediul televiziunii — ca, de 
pildă, Milton Berle,* Sid Caesar.

Scenariul aparținînd scriitorului 
englez William Rose, își propune 
să dezvăluie lăcomia societății 
burgheze contemporane, corupția 
care domnește în această societate, 
goana nestăvilită după bani, cru
zimea oamenilor în relațiile cu se
menii lor.

Subiectul filmului este similar 
ca formă, faimoaselor filme cu 
urmărire din epoca „marelui mut". 
Este vorba de un gangster, care 
înainte de a muri, dezvăluie unui 
număr de opt persoane că undeva 
într-un loc tainic a ascuns o co
moară. Cei opt (la care între timp 
se adaogă și alții) pornesc într-o 
goană frenetică de-a lungul State
lor Unite folosind toate mijloacele

în continuarea cuvîntării 
sale, Țarapkin a explicat pe 
larg propunerea Uniunii So
vietice făcute la cea dc-a 18-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. ca puterile nucleare 
să mențină pe teritoriile lor o 
anumită cantitate de rachete 
cu focoase nucleare pînă la 
sfîrșitul celei de-a III-a etape 
a dezarmării, arătînd că adop
tarea acestei propuneri ar 
avea din punct de vedere po
litic o importanță deosebită 
deoarece oferă garanții supli
mentare de securitate, adică 
tocmai ceea ce cer puterile 
occidentale.

Prin traducerea în fapt a 
acestei propuneri părțile își 
mențin posibilitatea de a da o 
lovitură serioasă oricărui 
eventual agresor și această 
măsură — a arătat șeful de
legației sovietice — nu tre
buie privită izolat ci împreună 
cu alte măsuri de dezarmare.

S. K. Țarapkin a declarat în 
eontinuare că conform noilor 
propuneri făcute La cea de-a 
18-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. delegația 
U.R.S.S. prezintă în prezent 
spre examinare Comitetului 
celor 18, amendamente și pre
cizări la proiectul sovietic de 
tratat privind dezarmarea ge
nerală și totală. Reprezentan
tul U.R.S.S. a cerut secreta
riatului O.N.U. să editeze a- 
ceste amendamente drept do
cument al Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare.

Generalul Bums, reprezen
tantul Canadei, a subliniat în 
cuvîntarea sa că în principiu 
propunerile U.R.S.S. sînt inte
resante, utile și deschid posibi
litatea de a se realiza progre
se. în același timp Burns a 
afirmat că propunerile sovie
tice necesită noi precizări și 
noi concretizări.

Următoarea ședință va avea 
loc la 6 februarie și va fi 
consacrată discutării măsuri
lor colaterale de natură să 
contribuie la destinderea în
cordării internaționale.

de locomoție disponibile : moto
ciclete, automobile, ba chiar avioa
ne, fiecare străduindu-se să ajungă 
primul la comoară. Totul este per
mis în această întrecere, toate 
trucurile și șiretlicurile sînt utili
zate. Nenumărate automobile se 
sfarmă de ziduri sau cad de pe 
poduri și faleze. Un magazin de 
articole de fierărie este darîmat 
cărămidă cu cărămidă, conform 
celor mai bune tradiții ale filme
lor cu Stan și Bran. Un avion este 
sfărîmat în bucățele și chiar un 
întreg aeroport devine de nefolo
sit în urma cavalcadei fantastice 
a celor ce fug după comoară.

Se pare că îmbinarea dintre 
conținutul satiric al filmului cu 
forma care cuprinde toate truvaiu- 
rile epocii de aur a comediei ci
nematografice au dus la una din
tre cele mai reușite comedii.

Invenții năstrușnice

Printre invențiile breve
tate în 1963 de oficiul 
de brevete din S.U.A. se 

numără și unele care pot fi 
socotite cel puțin ciudate. Iată 
cîteva din ele :

Coșciugul cu dispozitiv de 
siguranță care permite celui 
închis în el să dea înlături 
capacul printr-o singură apă
sare de buton, bineînțeles 
presupunînd că se răzgîndește 
și se întoarce printre cei vii...

Undița cu oglindă. Cîrligul 
acestei undițe este mascat de 
o mică oglindă convexă. Cînd 
peștii se văd în oglindă ei cred 
că au de a face cu un alt pește 
mititel, (oglinda convexă re
duce dimensiunile) și atunci se 
reped să-1 înghită.

Ședința 
Consiliului 

O. S. A.
WASHINGTON 4 (Ager

pres). — După cum relatează 
agențiile de presă, Consiliul 
Organizației statelor america
ne, constituit în organism 
consultativ provizoriu la ce
rerea statului Panama, în vir
tutea tratatului interamerican 
de asistență mutuală, s-a pus 
de acord asupra unei formu
le care, potrivit cercurilor di
plomatice din Washington, ar 
putea pregăti calea spre solu
ționarea diferendului ameri- 
cano-panamez.

întrunit la 3 februarie, în 
ședință închisă, Consiliul 
O.S.A. a acceptat inițiativa 
Mexicului ca comisia de an
chetă a organismului consul
tativ provizoriu să fie însăr
cinată nu numai cu examina
rea acuzațiilor aduse de Pa
nama Statelor Unite, dar să 
fie. de asemenea, împuterni
cită să propună măsurile ne
cesare pentru a determina 
cele două țări să restabilească 
relațiile diplomatice. Un pro
iect de rezoluție în acest sens 
va fi pus la vot în cursul șe
dinței din 4 februarie a orga
nismului consultativ.

Această formulă, afirmă 
cercurile diplomatice din 
Washington, a fost primită 
favorabil atît de Panama, cît 
și de Statele Unite.

De altfel, într-un interviu 
acordat agenției Associated 
Press, Miguel Moreno, repre
zentantul panamez pe lîngă 
O.S.A., a declarat că în ciuda 
plîngerii făcute de țara sa în 
fața Consiliului O.S.A., „por
țile continuă să fie larg des
chise pentru negocieri direc
te între S.U.A. și Panama".

După cum s-a anunțat, se
cretarul de stat, Dean Rusk, 
în comunicarea sa adresată 
Consiliului de Securitate, a dat 
asigurări că Statele Unite 
„sînt gata să discute toate 
problemele afectînd relațiile 
între Statele Unite și Pa
nama".

Demersul întreprins de guvernul 
U.R.S.S. pe lingă guvernul R.F.G.

Aparat de bătut ouăle fără a 
le sparge coaja. Unul din cape
tele oului este perforat cu aju
torul unei rotițe minuscule, si
milară cu aceea de la borma- 
șina unui dentist. Prin apăsa
rea unui buton, intră în func
țiune un micromotor care în- 
vîrtește rotița în toate sensu
rile. In felul acesta se obțin 
ouă bătute în propria lor coajă.

Aparat împotriva sforăitului. 
Pe capul persoanei care se 
știe că are obiceiul să sforăie 
se fixează un microfon minu
scul. Deîndată ce persoana 
respectivă începe să sforăie 
undele sonore amplificate de 
microfon declanșează un sis
tem care agită cu putere per
na. Efectul este garantat.

Joc de baschet pentru func
ționarii de birou. Tradiționa
lele coșuri de hîrtii din biro
uri sînt înlocuite prin co
șuri de baschet atașate de pe
reți și prevăzute cu un con
tor electric. Ori de cîte ori se 
aruncă în coș un ghemotoc 
de hîrtie și acesta nimerește 
ținta, contorul electric înre
gistrează un punct. La sfîrși
tul zilei de lucru se totalizea
ză punctajul, iar funcționarul 
care a dat mult de lucru co
șului este declarat învingător.

Ceasuri speciale

Industria de ceasornice 
trebuie să țină seama 
de dezvoltarea diferite

lor sporturi ca, de pildă, pa
rașutismul și sportul subacva
tic, de exigențele sporite ale 
medicilor, piloților, ingineri
lor etc. Potrivit acestor cerin
țe au fost construite diverse 
tipuri speciale de ceasuri cum 
ar fi:

— ceas de tabără destinat 
parașutiștilor, piloților, schio
rilor și alpiniștilor. El arată

In legătură cu situația din Cipru
LONDRA 4 (Agerpres). — 

Ministrul afacerilor externe al 
Ciprului, Spyros Kyprianou, a 
remis marți răspunsul pre
ședintelui Republicii Cipru, 
Makarios, la propunerea An
gliei și S.U.A. de a se trimite 
în Cipru o forță internaționa
lă de poliție a N.A.T.O. Nu 
se cunoaște încă în mod ofi
cial în ce constă acest răspuns. 
Potrivit agenției Reuter, pre
ședintele Makarios se pronun
ță pentru subordonarea pro
punerii anglo-americane față 
de Consiliul de Securitate al 
O.N.U.

în cursul după-amiezii de 
marți ministrul adjunct al 
afacerilor externe al Marii 
Britanii, lordul Carrington, 
i-a convocat pe ambasadorii 
Greciei și Turciei pentru a le 
aduce la cunoștință răspunsul 
președintelui Makarios la pro
punerea Angliei și S.U.A.

★
Din New York agenția 

France Presse anunță că re
prezentantul permanent al 
Ciprului la O.N.U., Rossides, a 
remis Consiliului de Securita
te o scrisoare în care acuză 
Turcia de „pregătiri de 
război" menite să terorizeze 
populația Ciprului pentru a 
accepta împărțirea insulei în 
două zone — greacă și turcă, 
în scrisoare se arată, de ase
menea, că membri ai comuni
tății turce continuă să fie 
forțați să abandoneze satele 
mixte și să se retragă în zo
nele unde marea majoritate a 
populației este de origină ci
priotă turcă.

★
în cursul aceleiași zile a 

avut loc o ședință a Consiliu
lui de Miniștri belgian în le
gătură cu propunerea anglo- 
americană de a trimite trupe 
N.A.T.O. în Cipru.

★
La Ankara ministrul aface

rilor externe al Turciei, F. C. 
Erkin, i-a primit la 4 februa
rie pe ambasadorii R. F. Ger
mane și Belgiei. în timpul în
trevederii, cei doi ambasadori 

multilaterale cu participarea 
Bundeswehrului.

„Trebuie amintit din nou 
că, înainte de încheierea tra
tatului de pace cu Germania 
nimeni nu poate elibera
R. F.G., ca una din succesoa- 
rele de drept ale Germaniei 
hitleriste, de obligațiile care îi 
revin în urma capitulării ne
condiționate a Germaniei, a 
Declarației cu privire la înfrîn- 
gerea Germaniei și a hotărîri- 
lor adoptate în comun de ali- 
ați. Militarizarea Germaniei 
occidentale și cu atît mai mult 
acțiunile îndreptate de fapt 
spre pregătirea înarmării ra- 
cheto-nucleare a țării consti
tuie cea mai grosolană încăl
care a actelor de drept inter
național sus-amintite și nu pot 
să nu întîmpine opoziția state
lor iubitoare de pace".

Guvernul Uniunii Sovietice, 
ca putere în fața căreia a ca
pitulat necondiționat Germa
nia hitleristă, atrage atenția 
guvernului R. F. Germane 
„asupra caracterului extrem 
de periculos al măsurilor mi
litare inadmisibile, adoptate în 
Republica Federală Germană".

Demersuri asemănătoare au 
fost făcute pe lîngă guvernele
S. UA, Angliei și Franței.

ora exactă, altitudinea și pre
siunea atmosferică.

— ceas medical pentru doc
tori și infirmiere, prevăzut cu 
un cadran special gradat pe 
care pulsul poate fi citit in
stantaneu.

— ceas pentru automobiliști 
care poate fi pus să sune la 
intervale între 15 minute pînă 
la 3 ore, anunțînd că a expi
rat timpul de parcare a ma
șinii.

— ceas Braille pentru orbi. 
Cadranul lavabil al acestuia, 
cu cifre în relief după siste
mul Braille, este protejat cu 
un capac de cristal. Orbii 
află ora exactă prin pipăirea 
minutarelor.

— cronograf care poate 
funcționa și ca riglă de calcul. 
El este prevăzut cu 2 scale 
ajustabile cu ajutorul cărora 
se pot rezolva probleme com
plicate de matematică.

— ceas care măsoară capa
citatea de reacție a omului 
(reflexele sale).

Dispariția a 2 OOO 
documente istorice 

de mare valoare

Agenția U.P.I. relatează că 
agenți ai F.B.I.-ului au ares
tat două persoane vinovate 

de a fi furat din arhivele statului 
de la Washington precum și de la 
diferite biblioteci de pe întreg cu
prinsul Statelor Unite un număr 
de circa 2 000 documente istorice 
de mare valoare. La două stații 
de autobuz din Chicago au fost 
găsite zece geamantane pline de 
asemenea documente printre care 
se afla un mesaj al președintelui 
Monroe adresat Congresului ameri
can în 1817, o relatare a călătorii
lor exploratorului James Cook 
apărută în 1784, o carte asupra 
sclaviei publicată în 1817. un ștat 
pentru plata soldelor soldaților din 
timpul războiului de secesiune, 
discursuri rostite în fața parlamen
tului britanic înainte de 1642. hărți 
din secolul 19. Valoarea documen
telor este evaluată la 500 000 do
lari. 

l-au informat pe Erkin despre 
poziția guvernelor lor privind 
planul anglo-american de tri
mitere în Cipru a unei forțe 
militare a N.A.T.O.

NICOSIA 4 (Agerpres). — 
într-un interviu acordat marți 
trimisului special al ziarului 
„Al Safa“ din Beirut, președin
tele Ciprului Makarios a decla
rat următoarele: ambasadorul 
Statelor Unite mi-a transmis o 
propunere scrisă în care mi se 
face cunoscut necesitatea unei 
debarcări de trupe ale Pactului 
Nord-Atlantic pe insulă. Răs
punsul meu a fost clar și des
chis : mă opun formal debarcă
rii acestor trupe pe pămîntul 
nostru. Nu văd nici un motiv 
care să poată justifica această 
debarcare. Consider, a subliniat 
Makarios, că ar li mai înțelept 
ca problemele noastre să fie 
supuse Națiunilor Unite, singu
ra autoritate pe care o recu
noaștem. Dacă va fi necesară 
o intervenție de trupe acelea 
să fie desemnate de către Con
siliul de Securitate.

BONN. — Ziarele vest-ger- 
mane au publicat marți o serie 
de materiale în care se pro
nunță împotriva participării 
unităților Bundeswehrului la 
intervenția militară a țărilor 
N.A.T.O. în Cipru. Astfel, zia
rul „Westfalische Rundschau" 
scrie că apariția unităților 
Bundeswehrului în regiunea 
Mării Mediterane poate avea 
„urmări grave“ pentru politi
ca oficială vest-germană.
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MONTEVIDEO. — Acad, 

lorgu Iordan, care se află în 
Uruguay la invitația Facultă
ții de Umanistică și Științe a 
Universității din Montevideo, 
a făcut o vizită la Comisia na
țională uruguayană pentru 
U.N.E.S.C.O.

Oaspetele romîn a vizitat, 
de asemenea, Universitatea 
din Montevideo, unde a fost 
primit de prof. dr. Cario Cas- 
sinoni, rectorul universității 
și de membri ai Consiliului 
universitar.

BUENOS AIRES. — In edi
tura „Losada“ din Buenos Ai
res — una din cele mai mari 
case de editură din America 
Latină, a apărut recent volu
mul „Doine și balade populare 
rominești". Traducerea vo
lumului aparține cunoscuților 
poeți spanioli Maria Tereza 
Leon și Rafael Alberti.

NEW YORK. — John Con
nally, guvernatorul statului Te
xas, care a fost rănit la Dallas 
în mașina președintelui Ken
nedy cînd acesta a căzut vic
timă atentatului, a declarat că 
l a văzut pe Kennedy prăbu- 
șindu-se după ce fusese atins 
la cap. „Am văzut efectele celui 
de-al treilea foc de armă și 
mi-am dat seama că nu mai 
sînt speranțe" a spus Connaly, 
adăugind că și el credea că 
fusese lovit mortal. Primul foc 
de armă Fa lovit pe președin
tele Kennedy în spate. Medicii 
care i-au făcut autopsia au de
clarat că această rană nu era 
mortală.

După cum se știe, primul și 
ai treilea ioc l-au atins pe 
John Kennedy și al doilea pe 
Connally.
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ELVEȚIA : La tîrgul național elvețian de la Lausane a fost 
expus un submarin de călători care va fi lansat în apele la
cului Geneva pentru călătorii de agrement. în fotografie;

submarinul văzut din față.
Foto: RINGIER — ZURICH

Rezultatele 
definitive ale 
referendumului 

din Ghana
ACCRA 4 (Agerpres). — 

Potrivit rezultatelor definitive 
ale referendumului, care s-a 
desfășurat în Republica Gha
na, în trei etape, mai bine de 
90 la sută, respectiv 2 773 920 
voturi, au fost date în favoa
rea propunerii guvernului pri
vind crearea unui partid unic 
și acordarea de împuterniciri 
suplimentare președintelui ță
rii, dîndu-i dreptul, în cazuri 
speciale, să-i demită pe judecă
torii Curții supreme. împotri
vă au votat numai 2 452 de 
persoane. In consecință, pre
ședintele Kwame Nkrumah a 
fost autorizat să proclame Par
tidul Convenției populare, 
partid unic.

într-o declarație făcută luni 
seara, președintele Nkrumah a 
anunțat că guvernul său va lua 
„cele mai ferme măsuri împo
triva celor care vor aduce pre
judicii stabilității sociale și 
economice a țării". De acum 
înainte, a subliniat el, „aspira
țiile poporului vor fi luate în 
seamă înainte de toate". Nkru
mah a precizat că parlamentul 
țării va reprezenta toate pătu
rile sociale (agricultori, munci
tori, tehnicieni, intelectuali 
etc.) și a chemat întregul po
por să-și strîngă rîndurile 
pentru a preveni acțiunile ori
căror dușmani interni și ex
terni.

WASHINGTON. — La Was
hington s-a anunțat că ingine
rii Laboratoarelor pentru pro
pulsie cu reacție din Pasadena 
au început să cerceteze cauze
le care au determinat defecta
rea celor șase camere de tele
viziune de pe bordul navei 
cosmice „Ranger-6“ cu care 
trebuiau să fie retransmise pe 
Pămînt aproximativ 3 000 de 
imagini ale suprafeței Lunei. 
Potrivit agenției France Presse, 
specialiștii vor încerca să 
constate dacă această defecțiu
ne seu datorește deficienței ma
terialului fotografic propriu-zis 
sau emițătoarelor. Un raport în 
această problemă urmează să 
fie făcut cunoscut peste cîteva 
zile.

Ca urmare a acestei defec
țiuni, după cum relatează ace
eași agenție, în cercurile știin
țifice americane se pune acum 
problema amînării trimiterii u- 
nui cosmonaut în Lună pentru 
începutul deceniului al opte- 
lea. deși inițial expediția era 
prevăzuta să aibă loc în anul 
1969.

HELSINKI. — La Helsinki 
s-a deschis marți sesiunea Par
lamentului finlandez pe anul 
1964. La deschiderea sesiunii a 
luat cuvîntul președintele Re
publicii, Urho Kekkonen.

COLOMBO. — Cu prilejul 
împlinirii a 16 ani de la pro
clamarea independenței Repu
blicii Ceylon, în orașul Galle 
centrul administrativ al regiu
nii sudice a țării, a avut loc o 
paradă militară la care a par
ticipat primul ministru al Cey
lonului, d-na Sirimavo Banda- 
ranaike.
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