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■ ovarășul inginer 
ef adjunct Nico- 
escu, împreună 

•u inginerul Ale- 
andru

șeful 
tehnic

Crăciun, secretarul
lui U.T.M., de la Uzinele „Po
iana" Cîmpina, ne-au vorbit 
despre traducerea în viață a 
unor măsuri privind îmbună
tățirea calității produselor. In
ginerul Matache arăta că în 
anul care a trecut, uzina a 
primit unele reclamații privind 
uzarea timpurie a cuzineților 
de la tractoarele mari. Colec
tivul de tehnicieni și ingineri, 
care a studiat toate defectele 
cuzineților a propus îmbună
tățirea sistemului de turnare. 
S-a proiectat și realizat un 
dispozitiv care s-a aplicat u- 
nei vechi instalații. Acum tur
narea se execută centrifugal

Matache, 
serviciului 
și Aurel 
comitetu-

cu ajutorul curenților de înal
tă frecvență. Instalația a fost 
realizată în cursul lunii ianua
rie și cei care au trecut să 
lucreze cu ea, printre care și 
utemistul Nicolae Grigoroiu, 
s-au acomodat cu ușurință.

nuarie s-a creat un spațiu nou 
pentru montarea unor mașini 
perfecționate în secția de pre
lucrări. Mașina care a fost 
scoasă de acolo — un strung 
cu deschidere mare 
vîrfuri — a fost instalata

între 
la

■

A

In primul rînd,
calitatea

Sigur, s-au obținut cuzineți de 
calitate superioară și, în plus, 
în luna trecută, economii la 
manoperă și materiale de cir
ca 30 000 lei. Tot pe această 
linte a îmbunătățirilor proce
sului tehnologic, în luna ia-

cazangerie, adică acolo unde 
ea este folosită cel mai des. 
Apoi, s-a trecut la construirea 
unor vinciuri pneumatice, c li
nei prese pentru demontat role 
de șenile etc. De asemenea, se 
va construi o instalație hidro-

pneumatică pentru proba chiu- 
laselor de motor. Împreună cu 
multe alte măsuri, toate aces
tea vor permite o mai bună 
organizare a muncii, un con
trol eficace pe faze de ope
rații.

— Multe din aceste măsuri 
cit ri altele despre care nu 
s-a vorbit au fost aduse la 
cunoștința tinerilor pentru a-i 
interesa în realizarea lor — 
spunea tovarășul Aurel Cră
ciun. Comitetul U.T.M. și-a 
propus să organizeze colective 
de ingineri și tehnicieni tineri 
care sâ-i ajute pe tineri în 
cercetarea și găsirea de soluții 
aserzcnctocre care conduc la 
o mai bună organizare a locu
lui de muncă, la construcția 
și aplicarea unor dispozitive

V. CONSTANTINESCV

Proletari din toate tarile, uniți-vă!

tineretului w l\
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Vagoane de marfă
cu performanțe superioare

loua tehnologie
bine însușită!

(Continuare în pag. a IV-a)
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Constructorii de 
material rulant de 
la Uzina mecanică 
din Turnu Severin 
au început să exe
cute un nou tip de 
vagon de marfă cu 
o capacitate de 27 
tone, destinat trans
portului materiale
lor pulverulente, 
cum este, de pildă, 
cimentul.

în execuția va
gonului se folosesc 
soluții constructive 
moderne. Astfel, în 
scopul reducerii 
greutății vagonului, 
în avantajul încăr
căturii, la construc
ția recipientelor 
s-au utilizat table 
din oțel de mare re
zistență. De aseme- 

folosesc

procedee moderne 
ca sudura automa
tă, vopsirea meca
nizată etc.

Descărcarea aces
tui vagon se face în 
numai 27 minute, 
eu ajutorul aerului 
comprimat, fapt 
care indică superio
ritatea lui față de 
vagoanele obișnuite 
cu care se transpor
tă mărfuri pulveru
lente. în acest fel, 
se reduce conside
rabil timpul de des
cărcare și de stațio
nare a vagonului pe 
rampele întreprin
derilor
și 
de

industriale 
șantierelorale 

construcții.

(Agerpres)

Sortiment variat 
de produse 

din mase plastice
Prin intrarea în funcțiune a Fabricii de 

mase plastice din Iași, lărgirea capacității de 
producte a fabricii din Orăștie și prin înzes
trarea cu noi utilaje a secțiilor Combinatului 
chimic Făgăraș și întreprinderii din Buzău, 
in cursul acestui an vor fi prelucrate de a- 
proape 2 ori mai multe materiale plastice 
dech anul trecut. în afara celor 300 de re
pere noi. produse din mase plastice, pentru 
industrie, construcții și agricultura. întreprin
derile industriei chimice din țară vor spori 
gama produselor de larg consum, al căror 
nomenclator urmează să se îmbogățească cu 
încă 30 de sortimente noi în acest an.

Îndeplinirea sarcinilor 
de plan și a angajamente
lor luate în întrecerea so
cialistă de colectivul uzinei 
noastre în cinstea celei 
de-a XX-a aniversări a 
eliberării patriei, cere o 
temeinică însușire a tehno
logiei de fabricație a noi
lor produse. Ne-am con
centrat atenția, în primul 
rind, asupra principalelor 
măsuri cuprinse în planul 
M.T.O. pe acest an. Patra 
dintre acestea au și fost 
aplicate. Ele aduc economii 
antecalculate de peste 
800 000 lei anual. E vorba 
de modificarea procesului 
tehnologic de axe-cutie al 
corpului pulverizatorului, 
introducerea prelucrării 
corpurilor de aluminiu ale 
pompelor hidraulice pe 
mașina de frezat continuu 
(în locul mașinilor de fre
zat universale), introduce
rea tratamentului automat 
de carbonitrurare în atmos
feră controlată a pieselor 
de precizie și echiparea u- 
nui număr de 15 repere de 
la sistemul de injecție al 
motoarelor de 350 și 750 
CP cu SDV-uri perfecțio
nate.

Inginerii și tehnicienii

uzinei noastre au depus o 
rodnică activitate de cerce
tare, au îmbunătățit conti
nuu tehnologia de fabrica
ție. Cunoașterea acesteia, 
cît și a noilor mașini tre
buie însușită de către toți 
muncitorii. Aproape trei 
sferturi din ei sînt tineri. 
Ce a făcut organizația 
U.TM. pentru ca tineretul 
uzinei să fie totdeauna bine 
pregătit, sâ cunoască sarci
nile pe care le are de rea
lizat, procedeele tehnologi
ce și mașinile noi ? Pentru 
a-și lua angajamente indi
viduale dt mai concrete, 
lună de lună, în cadrul gru
pelor sindicale, tinerii au 
fost ajutați si cur. cască 
bine noile produse, si în
vețe bine tehnologia de fa
bricație a acestora. Iată 
cum am realizat acest lu
cru. Atit din comitetul 
U.T-M. dt și din birourile 
organizațiilor U.T.M. din 
secții fac parte multi ingi
neri, tehnicieni, maiștri și 
tineri fruntași tn producție. 
Comitetul U.TAL, tiuizt 
de comitetul de partid, a 
organizat cu toate cadrele 
tehnice amintite un instruc
taj la cabmetul tehnic. Aid 
au fost descrise in cmă-

nunțime reperele noilor 
produse, executarea corectă 
a acestora conform desene
lor tehnice, formele con
structive din care urmau si 
fie executate no:le produ
se, organizarea locului de 
muncă in funcție de noile 
operații care trebuiau exe
cutate felul în care trebuie 
organizat controlul tehnic, 
benzile și liniile âe Islctu 
in scopul depistări: și în
lăturării celor moi mid 
abateri de la tehnologia 
de fabricație și alte’.e.

Cadrele tehnzre. care 
parte din activul U.TM^ 
au explicat apoi toate 
cestea in fața tinerilor 
nivelul fiecărei setiii. 
fost inaugurate astfel
mele ,x)re tehnice", cu-e. 
pe Ungi cursunle de ridi
care a calificării pro£esîo-

Ing.
MIHAI CANTOREANU 

tehnolog-feț
Inz. ȘTEFAN L.AZĂR 

responsabil eu producțix 
și calificarea in comite
tul

(Agerpres)

lon Șerban este elev în anul III al Școlii profesionale de pe lingă Combina
tul de aluminiu de la Slatina. El se pregătește cu toată seriozitatea pentru a 

deveni un bun specialist în metalurgia neferoaselor
Foto: I. CUCU

JURNAL DE
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'risori... Sule de

la 
An

U.T.M. Uzina meta
lurgici Sinaia

e-montaj a Uzinei mecanice din Timi- 
ra. este unul din numeroșii evidențiați 
întrecerea socialistă. Lună de lună el 
îndeplinește și își depășește angaja

mentele luate, (foto nr. U
Maria Papp, rihtui’oare în secția de rusul 
ghete pentru femei a Fabridi de pielărie 
și încălțăminte din Ciuj înregistrează la 

calitate o medie de 99,75 la sută.
(foto nr. 2)

Pe lăcătușul Lucian Montenițâ de la Uzina 
de vagoane-Azcd obiectivul aparatului fo- 
tograiic i-a surprins în timp ce veriiica 
îndreptările Ia acoperișul unui vagon. Lu
crările executate de el sînt totdeauna 

apreciate ifoto nr. 3)
La locul de muncă al forjorului Nicolae 
Diaconii, șef de brigadă la Uzina „7 No
iembrie"-Craiova, stegulețul de evidențiat 
în întrecerea socialistă confirmă hărnicia 

și priceperea acestui tînăr (foto nr. 4)

Predeal la Pîrîul Rece seu la 
Bușteni Ja Gî.-bova. peste tot, te 
întîapină zilnic lapte și întimpldr: 
uoi, spontane sau organizate. Iată 
de ce am pornit intro călătorie pe 
Valea Prahovei ca nelipsitul car
net de însemnări in buzunar. înso
țiți de cel mai de teamă ghid. 
Vacanța.

Pe tovarășul Franc Berbeseu. di
rectorul taberei din Sinaia I-cm 
în 11 Inii la Muzeul Peleș împreu
nă cu 300 de studenți, darnici si 
iacă o călătorie, cu ajutorul ghi
dului, in istoria acestui important 
muzeu. Seara, am participat ală
turi de 400 de studenți la simpo
zionul .Pacea in lirica universală". 
susținut de studenții de la Institu
tul de artă teatrală și cinematogra
fică din București. Bir liga Constan-

lin, Stratan Steluța și Săndulescu 
Dan au interpretat din poeziile lui 
Arghezl, Nazim Hikmet. Marcos 
Ana. Pablo Neruda, Mihai Beniuc 
etc. A doua zi am fost invitați pe 
pîrtia de pe Furnica la un disputat 
concurs de schi și săniuș. Dar 
unde rt-am iost invitați ? La ex
cursiile organizate la Cota 1 400 și 
h Babele. Ia înfîlnirile cu scrii
torii Eugen Jebeleanu, Nina Cas- 
ti-an, Maria Banuș și Mioara Cre
mene, la vizitarea Uzinelor din Si
naia și a Fabricii de bere „Azu- 
pa* etc. Concursurile „Cine știe, 
ciștigă*. pe teme de literatură, 
teatru, muzică șj dens (acestea din 
urmă organizate în cadrul serilor 
de dans) constituie tot a ti tea punc
te de reper In această vacanță.

In drum spre Bușteni, am Intlhut 
clteva echipe de filmare ale cine- 
clubului studențesc din București. 
Luau imagini pentru un documen
tar artistic din această vacanță. 
Însoțiți de aparatul de filmai al 
lui Dominic Petreanu, student în

VACANȚA
anul IV la politehnică, am pornit 
printre studenții din Bușteni, O- 
biectivul aportului i-a surprins pe 
cei 600 de studenți, ci ți se odih
nesc aici, la întîlnirea cu un re
dactor al Agenției Romlne de 
Presă, într-o dezbatere pe margi
nea celor mai recente evenimente 
internaționale. Frenezia schiului 
și săniușului a fost, de asemenea, 
imortalizată pe cîțiva metri de pe
liculă ca și o discuție pe tema 
.Muzica — artă greu de înțeles 
simpozionul „Evoluția dansului", 
drumeții la Diham, Poiana Izvoare
lor etc.

★
Cînd am ajuns Ia Predeal se în

sera. Grupuri, grupuri, studenții 
se îndreptau spre casa de cultură.

..Jn sa'.a de dans pașii lunecau 
ușor in ritmul legănat al melodiei. 
Erau peste 200 de perechi. Cui să 
te adresezi mai întli ? Totuși...

— Cum vă .simțifi in această va
cantă ?

— Minunat, ne răspunde Știrner 
Ion, din anul 11 la Facultatea de

muzică a Institutului pedagogic din 
Tg. Mureș. Sîntem aici toți mem
brii orchestrei institutului. Facem 
repetiție în vederea trecerii în re
vistă a formațiilor artistice stu
dențești. Ne-am întîlnit aici și cu 
alte formații: ansamblul folcloric 
al Casei de cultură a studenților 
din București, orchestrele și brigă
zile artistice de agitație din Cluj, 
București și Tg. Mureș. Această în- 
tîlnire constituie pentru noi un bo
gat schimb de experiență. Ne răs
pund Chicuș Sleliana de la Insti
tutul pedagogic, Mihâilescu Ileana, 
de la Facultatea de fizică din 
București, Ghiță Nicolae de la 
1SE, sau Burlacu Ileana de la Insti
tutul de teatru.

...Și de data aceasta, ca întot
deauna cei 1 260 de studenți venițf 
la Predeal din toate centrele uni
versitare se bucură de o odihnă 
plăcută, reconfortantă.

★
...Gara e plină de animație. Ve

selia se revarsă dincolo de linii, 
spre munții care răsfrlrig în văzduh 
ecoul multiplicat. Strîngeri de 
mâini, adrese, îmbrățișări.

— Auzi, să-mi scrii...
— Nu uita sa treci prin Iași, 

avem ce-ți arăta...
— Și la Cluj...
— Și la Baia Mare...
— Și la...
Semnalul trenului întrerupse 

brusc despărțirile. La revedere, în... 
vacanta viitoare.

...De fapt, episodul se va petrece 
peste clteva zile.

ION ANDREIȚĂ

Foto : AGERPRES

(Continuare 
în poc. a IV-a)

In Capitală

A ÎNCEPUT CONSTRUCȚIA
A DOUA NOI HOTELURI

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

După cum s-a mai anunțat, în 
Capitală a început construirea a 
două noi și modeme hoteluri — 
aripa nouă a hotelului „Athenee 
Palace" și hotelul „București", în 
apropierea Institutului Politehnic. 
Pentru informarea cititorilor, 
ne-am adresat arhitecților Nicolae 
Pruncu și Eugen Arvanitache, 
șefii colectivelor care au proiectat 
cele două mari construcții.

— Extinderea hotelului „Athe
nee Palace", ne-a spus arhitectul 
Nicolae Pruncu, va îmbogăți pei
sajul central al orașului cu o clă
dire de mare frumusețe, dispusă 
cu vederea spre Calea Victoriei.

CTUALITATII

Noua clădire va avea 7 etaje, par
ter și două subsoluri și va asigura 
condiții optime de cazare pentru 
circa 250 de persoane. Ea va ega
la, ca număr de locuri, vechea 
construcție, pe care o completează. 
La proiectarea după ultimele cu
ceriri ale tehnicii a noii dădiri 
a contribuit un colectiv format în 
general din oameni tineri printre 
care — arhitect Tamara Stănescu, 
ing. Radu Hîmbășanu, ing. Mihai 
Ionescu, ing. Cristea Pruncu, co
lectiv aflat sub îndrumarea profe
sorului Hori a Maieu, arhitectul-șef 
al orașului, și a unui colectiv din 
C.S.C.A.S.

— Ce va cuprinde noua 
strocție ?

— In primul rind hotelul 
priu-zis. Colectivul de proiectare 
s-a străduit sâ egaleze, prin solu
țiile tehnice și estetice adoptate, 
confortul și condițiile din cele 
mai bune hoteluri din lume.

Sistemul de încălzire în camere 
se va face, spre exemplu, după alt 
principiu decît cel cunoscut : prin 
radiații și va fi așezat nu în pe
reții laterali, ci în plafoane, căl-

regională

concursului

Cu toate că nu mai sînt 
decît cîteva zile pînă la 
concursul de schi organizat 
de către tabăra studențeas
că de la Predeal, acești stu- 
denți sînt optimiști în ceea 
ce privește locurile ce le 
vor ocupa în clasament. 
Pînă atunci, însă, iată-i 
de-abia la-un curs... de ini

țiere în schi.

Așa văd arhitecții noul hotel ,,București'

Duminică s-a desfă
șurat faza regională 
a concursului „Viito
rii tehnicieni ai agri
culturii socialiste", 
concurs organizat de 
Secția de învățămînt 
și propagandă a Con
siliului Superior al 
Agriculturii în cola
borare cu Comitetul 
Central al U.T.M. și 
cu Comitetul de Ra
diodifuziune și Tele
viziune...

La Iași, în aula In*- 
stitutului agronomic. 
„Ion Ionescu de la 
Bradu au venit să 
asiste la concurs pre
ședinți și brigadieri ai 
gospodăriilor agricole 
colective din regiune,

profesori, 
școlile tehnice agri
cole — colegi ai con- 
curenților. Răspunsu
rile celor 6 concurenți 
(cîte 2 reprezentanți 
ai Centrelor școlare a- 
gricole din Iași, Mi
roslava și Huși) au 
fost pe măsura aștep
tărilor celor care au 
umplut aula Institu
tului agronomic : bune 
și foarte bune. După 
o dispută dîrză, 
locul I s-au clasat cei 
doi reprezentanți 
Centrului școlar din 
Miroslava.

La Timișoara, după 
încheierea concursului, 
am solicitat un inter
viu celor doi elevi

pe

ai

clasați pe locul I: 
Mircea Bușe ' ~ 
dor Ticiric 
anul III al Școlii teh
nice
pova.

— Felicitări pentru 
premiu ! A fost greu?

— N-a fost deloc 
ușor. Ceilalați con
curenți au ținut pasul 
cu noi pînă la ultima 
întrebare. Am cîștigat 
abia în urma unor în
trebări de baraj.

— Și care a fost 
„cheia" succesului ?

— Studiul 
dual — pe bază 
conspecte. După 
am pregătit toate 
terialele indicate

și Teo-
— din

agricole din Li-

indivi
de 
ce 

ma
in

bibliografie, am 
și alte cărți și reviste 
de specialitate, legate 
de tema concursului : 
un tratat de fitoteh- 
nie, broșuri referitoare 
la cultura sfeclei de 
zahăr, cultura cartofi
lor timpurii, precum 
îi toate documentele 
de partid și de stat 
prin care s-au trasat 
sarcini privind dez
voltarea agriculturii.

— Dar la probele 
practice, cum 
descurcat ?

— Foarte
Ne-au folosit lucrările 
practice efectuate în 
laboratorul școlii... 

Peste cîtva luni ele-

v-ați

bine...

ultimului an al 
școlilor tehnice agri
cole vor fi repartizați 
în producție. Partici
parea numeroasă la 
concursul „Viitorii 
tehnicieni ai agricul
turii socialiste", răs
punsurile sigure, bine 
documentate, date la 
cele trei faze ale con
cursului și mai ales 
la faza de duminică 
— regională — ne 
dau certitudinea că 
gospodăriile agricole 
socialiste vor primi'în 
curînd specialiști de 
nădejde.

C. SLAVIC
I. BRINDESCU

In întâmpinarea zilei 
de „16 Februaries

vizită la Muzeul Doftana. A 
serie de întîlniri ale tinerilor

...A început printr-o 
continuat apoi printr-o 
cu muncitori vîrstnici, cu oameni care au trăit și mun
cit în Grivița de altădată și care, povestindu-și viața, 
povesteau biografia unor ani grei, a unor ani de luptă 
încleștată... Pagini de viața, pagini de istorie. Ascultau 
tineri abia veniți de pe băncile școlii profesionale, năs- 
cuți și crescuți în zilele noastre, obișnuiți să fie încon
jurați cu căldură și dragoste. Ascultau dornici să știe 
cum a fost atunci cînd părinții lor erau ca ei sau 
poate mai tineri, ascultau dornici să cunoască cît mai 
multe din trecutul, de luptă a partidului nostru.

De altfel aceasta este ideea de bază a concursului 
„Cine știe,' răspunde4*, care a început să se desfășoare 
și a cărui pregătire a început printr-o vizită la Muzeul 

. Doftana. Opriți un tînăr care intră sau iese pe poarta 
uzinei și veți găsi în el un participant la cuncurs. Des
fășurat la nivelul organizațiilor de secție, cei mai buni 
au participat.la concursul organizat pe ateliere, iar acum 
cei evidențiați vor participa la concursul pe uzină.

Alături de. succesele în producție se înscrie și acea
stă acțiune închinată zilei de „16 Februarie".

F. ISPAS



EXPUNERILE - ATRACTIVE,
CONVINGĂTOARE

a învățămîntul 
politic U.T.M., în 
raionul Făticeni, 
sînt încadrați a- 
proape 5 000 de ti
neri. în majorita
tea celor peste 150

de cercuri politice, în mo
mentul de față se desfășoară 
convorbirile la cea de a patra 
temă. îngrijindu-se îndeaproa
pe de activitatea cercurilor 
politice ale U.T.M., organele și 
organizațiile U.T.M. au acor
dat principala atenție conți
nutului acestei activități.

în scopul generalizării me
todelor bune folosite, de cu- 
rînd, biroul Comitetului raio
nal U.T.M. Fălticeni a organi
zat o consfătuire metodică cu 
propagandiștii care conduc 
cercurile politice „Să ne cu
noaștem patria socialistă". Re
dăm mai jos cîteva din luările 
de cuvînt la această consfă
tuire.

A fost ascultată cu interes, 
de pildă, tovarășa lose fina Ga- 
fencu, din satul Dumbrăvița : 
„în cercul pe care îl conduc 
sînt cuprinși 30 de tineri co
lectiviști. De la început mi-am 
dat seama că de mine depinde 
în mare măsură ca activitatea 
în cerc să fie eficace, câ ea să 
trezească interesul tinerilor, 
să-i determine să studie
ze, să le stimuleze curiozi
tatea. De aceea, m-am stră
duit ca atît convorbirile, 
cît și expunerile să fie 
cît mai bogate în conținut, cît 
mai interesante. Să exemplifici 
cum m-am pregătit pentru 
predarea primei lecții. Am stu
diat mai întîi materialul bi
bliografic indicat de cabinetul 
de partid, cît și material su
plimentar. Mi-am întocmit a- 
poi planul de expunere. Dar 
la această lecție intitulată „Să 
ne cunoaștem patria — Repu
blica Populară Romînă" era 
nevoie, pentru a realiza o 
expunere vie, interesantă, și 
de material demonstrativ, de 
date privind trecutul și pre
zentul satului, ale raionului 
și ale regiunii Suceava. Pen
tru aceasta am folosit harta 
economică și fizică a țării 
noastre și împreună cu 
cursanții am pregătit un al
bum intitulat „Realizările so- 
cial-culturale din țara noas
tră". Din monografia comunei 
precum și din broșura „Regiu
nea Suceava — azi" m-am do
cumentat asupra situației din 
trecutul comunei, al raionului 
și regiunii, precum și asupra 
realizărilor obținute în anii 
regimului democrat«popuiar. 
în sala unde s-a ținut cercul 
politic au fost așezate pe pe
reți fotomontaje ce ilustrau 
realizările social-culturale din 
regiune și din patria noastră, 
în fața hărții, tinerii au ur
mărit așezarea geografică a 
țării noastre, bogățiile. Nu am 
trecut cu vederea frumusețile 
locurilor noastre. Am citit și 
cîteva fragmente din opera 
marelui scriitor M. Sadovea-^ 
nu care descrie cu multă mă
iestrie frumusețea Șomuzului, 
ce curge prin mijlocul satului 
nostru. Comitetul U.T.M. a 
organizat totodată o întîl- 
nire a membrilor cercu
lui politic cu tov. Bălănuță 
Savel, activist de partid — 
care a vorbit tinerilor despre 
condițiile grele de muncă și 
viață în anii regimului bur- 
ghezo-moșieresc, despre marile

posibilități create tineretului 
în anii regimului democrat- 
popular. Datorită faptului că 
tinerii au fost ajutați să stu
dieze, să participe la asemenea 
activități atractive (mergem 
împreună la filme, învățăm 
cîntece și poezii) ei au reușit 
să-și însușească mai temeinic 
problemele studiate în cerc". 
Tot la inițiativa comitetului 
U.T.M., tinerii din cerc vor 
organiza la căminul cultural 
un concurs „Cine știe, răspun
de", pe tema „Să cunoaștem 
realizările regimului demo
crat-popular".

Asemenea forme și metode 
de muncă folosesc și propa
gandiștii tiin Dolhasca, Fîntîna 
Mare, Preoțești, Basarabi, Ma- 
nolea, Bunești, Verona, Fo- 
răști, Tudora etc. Iată ce spu
nea propagandistul Aurelian 
Ghițulescu de la Dolhasca :

— Pînă acum am predat 4 
lecții și am organizat tot atî- 
tea discuții. La toate acestea 
n-a lipsit nici un cursant din 
cei 30 cîți sînt înscriși în cer-

cui pe care îl conduc. M-am 
convins că tinerii manifestă 
interes față de activitatea cer
cului politic. La expunere fo
losesc harta, planșe și albu
me. De un real folos pen
tru însușirea celor predate 
sînt proiecțiile de diafilme, fo
losite la fiecare lecție. Tinerii 
din cerc au vizionat diafilmele 
„Frumusețile și bogățiile pa
triei noastre", „Pagini din tre
cutul de luptă a poporului 
nostru'.', „Realizări social-cul- 
turale în anii regimului de
mocrat-popular". Toți tinerii 
din cerc au devenit cititori ai 
bibliotecii, studiază cărțile re
comandate și, ca urmare, 
multi dintre ei, printre care 
Stoian Mihai, Munteanu Ște
fan, Vasile Crăciun, poartă 
discuții interesante, documen
tate în cadrul convorbirilor 
din cerc.

Predarea unor lecțiir intere
sante, folosindu-^se material 
intuitiv (monografii, diafilme 
etc.), contribuie mult la însu
șirea unor cunoștințe temeini
ce de către tinerii din cercul 
politic. însă numai expunerea 
lecției nu-i suficientă pentru 
însușirea materialului. Mulți 
propagandiști sînt convinși din 
propria lor experiență

pentru însușirea de către ti
neri a cunoștințelor predate, 
este necesar ca între predare 
și seminar să țină o strînsă le
gătură cu cursanții, să-i ajute 
concret în studiu. In ce constă 
această legătură, cum trebuie 
să-i ajute propagandistul pe 
cursanți pînă la seminar ? în 
această direcție propagandista 
Ciobanu Maria, de la G.A.C. 
Manolea, spunea că le reco
mandă cărfi pentru citit, îi a- 
jută să studieze, le explică pe 
parcurs problemele neînțele
se. acordîndu-le tinerilor con
sultații. Ea se ocupă, do ase
menea, cu multă atenție de 
organizarea unor acțiuni care 
contribuie și mai mult la în
sușirea lecțiilor predate. Ast
fel, s-a organizat cu ajutorul 
bibliotecii serile de poezie: 
„Frumusețile patriei oglindite 
în poezia contemporană", 
„Viața nouă a satului, oglin
dită in versuri" etc. Cu ocazia 
acestor seri de poezii mai 
mulți tineri au recitat ver^- 
suri. Spiridon Ion e unul din
tre tinerii colectiviști care a 
creat și recitat o poezie inti
tulată „Gospodăria noastră". 
Altă dată propagandista a a- 
jutat pe tînărul colectivist A- 
drian Timofte să prezinte în 
fața tinerilor recenzia cărții 
„Șoseaua milionarilor" și să 
povestească cele văzute de el 
în mai multe gospodării co
lective fruntașe, vizitate cu 0- 
cazia unei excursii. Toate a- 
cestea au făcut ca fiecare con
vorbire din cerc să fie atrac
tivă, interesantă, tinerii să 
participe activ la discuții.

Alți propagandiști invită în 
fața cursanților ingineri și 
tehnicieni agronomi, care vor
besc tinerilor despre contri
buția pe care aceștia trebuie 
s-o aducă la sporirea rodniciei 
pămîntului.

Contribuția biroului comite
tului raional U.T.M. la îmbu
nătățirea conținutului activi
tății cercurilor politice s-a 
concretizat în organizarea 
regularitate a seminarijlor 
ionale cu propagandiștii,
care ocazie s-au predat lecții 
de pregătire ideologică și me
todică. în cadrul unor consfă
tuiri metodice, cei mai buni 
propagandiști au împărtășit 
din metodele de muncă folo
site atît pentru predarea lec
țiilor cît și în sprijinirea fie
cărui cursant pentru a-și în
suși cunoștințe temeinice. Nu 
peste mult timp, biroul Comi
tetului raional U.T.M. Fălti
ceni va analiza conținutul în- 
vățămîntului politic. Fără în- 
dcâală că și această analiză 
Va contribui la extinderea ex
perienței bune în toate cercu
rile de învățămînt politic din 
raion, va duce la îmbunătăți
rea permanentă a conținutu- 

activității acestora.
A. CARUNTU 
corespondentul 

,^cinteii tineretului' 
pentru regiunea Suceava

cu 
ra- 
cu

Au sosit carfi noi! La standul de la Fabrica de coniecții din Tg. Jiu
Foto: N. STELORIAN

• Aseară la Cluj 
cadrul semi

finalelor „Cupei 
campionilor euro
peni" la tenis de 
masă (masculin), 
echipa C.S.M. a 
învins cu 5—0 for
mația Voroș Me- 
teor-Budapesta, ca- 

lificîndu-se pentru finala com
petiției. Jucătorii noștri s-au 
comportat remarcabil, nepier- 
zînd nici un set. Rezultatele 
tehnice ale înțîlnirii: Negu
lescu — Foeldi 2—0 (21—19; 
21—17): Rethi — Fahazi 2—0 
(21—10; 22—20); Giurgiucă — 
Jancșo 2—0 (21—11; 21—14);
Negulescu — Fahazi 2—0 
(21—18: 21—19); Giurgiucă — 
Foeldi 2-0 (21—19; 21—18).

în finala competiției echipa 
C.S.M. Cluj va întîlni în cursul 
lunii martie la Budapesta e- 
ehipa Vasutepitok — Buda
pesta, deținătoarea trofeului 
care este alcătuită din Berc- 
zik. Rozsas si Hollo.

• Mîine în sala sporturilor 
de la Floreasca va începe con
cursul internațional de tenis 
de masă cu participarea unor 
jucători de valoare din R. S. 
Cehoslovacă, R. P. Ungară, 
R. F. Germană, Iugoslavia, 
Anglia și R. P. Romînă. Ama
torii sportului cu paleta și 
mingea de celuloid așteap
tă cu interes acest con-

Zi și noapte, într-un circuit 
neîntrerupt, benele funicu- \ 
larului transportă cărbunele 
la sectorul de preparație din \ 

Petrila
Foto: N. STELORIAN

Cu prilejul vizitei delegației Consiliului Centrat
al Uniunii Sindicatelor din R. S. F. Iugoslavia

Ambasadorul R.S.F. Iugosla
via în R.P. Romînă, Arso Mi- 
latovici, a oferit marți după- 
amiază un cocteil în cinstea 
delegației Consiliului Central 
al Uniunii Sindicatelor din 
R.S.F. Iugoslavia condusă de 
tovarășul Svetozar Vukmano- 
vici-Tempo, președintele Con
siliului Central al Uniunii Sin
dicatelor din R.S.F. Iugoslavia, 
care face o vizită în țara noa
stră.

Au luat parte tovarășii Ni-

★

Continuîndu-și călătoria prin 
țara noastră, delegația sindi
catelor iugoslave, condusă de 
tovarășul Svetozar Vukmano- 
vici-Tempo, președintele Con
siliului Central al Uniunii Sin
dicatelor din R.S.F. Iugoslavia, 
a vizitat luni orașul Onești. 
Oaspeții au vizitat rafinăria de

curs dat fiind că pe lista par- 
ticipanților figurează nume 
cunoscute în arena internațio
nală. în probele feminine vor 
evolua, printre altele, vice- 
campioana mondială Maria A- 
lexandru, fosta campioană eu
ropeană Eva Koczian (R.P.U.), 
Diana Rowe, Mary Shannon 
(Anglia), Inge Harst (R. F. 
Germană), Ella Constantines- 
cu și altele. La masculin vom 
revedea la mesele de joc pe 
iugoslavii Vecko, Markovici, 
Korpa, pe maghiarii Fahazi, 
Roszas, pe cehoslovacii Stepa- 
nek, Kunz care vor lupta pen
tru victorie alături de alți fa- 
voriți ca Radu Negulescu, Do
rin Giurgiucă, Adalbert Rethi 
sau Gh. Cobîrzan, din 
țării noastre.

Joi, vineri și sîmbătă 
meciurile turneului pe 
care se vor desfășura
sistemul „Cupei Corbillon". 
învingătorii probelor indivi
duale vor fi cunoscuți dumi
nică seara. .

Printre care urca
treptele ringului află
A. Verdeș, Șt. Bîrsu, M. Du
mitrescu (Dinamo), A. Bari- 
ciu, C. Rusu, Mihai Mariuțan, 
Gh. Constantin (Progresul) și 
alții. Reuniunea începe 
ora 19.

la

in- 
cel

echipa

au loc 
echipe 

după

• Sîmbătă seara în sala Di
namo se va desfășura o inte
resantă reuniune de box în 
cadrul căreia vor evolua cei 
mai valoroși pugiliști ai clti- 
burilot Dinamo și Progresul.

pionieresc
Concurs

ROMULUS RUSAN

universitari, cer- 
științifici, medici, 
avocați etc. — au

X.

• Pe plan 
ternațional 
mai de seamă e- 
veniment fotbalis
tic al acestei săp- 
tămîni îl consti
tuie fără îndoială 
meciul retur din

tre echipele Real Madrid și 
F. C. Milano din cadrul sfer
turilor de finală ale „Cupei 
campionilor europeni". Jocul 
se va disputa joi la Milano, 
în primul meci Real Madrid 
a cîștigat cu scorul de 4—1.

seniori, senioare, juniori. Du
minică va avea loc un concurs 
de sărituri de la trambulină. 
La startul probelor vor fi pre- 
zenți cei mai valoroși schiori 
din întreaga țară. Nu vor par
ticipa la această etapă N. Pan- 
drea, Ilona Mikloș și Gheza 
Temeri care sînt plecați la U- 
niversiada de iarnă din R. S. 
Cehoslovacă.

Etapa a doua (finală) a „Cu
pei R.P.R." la schi este pro
gramată în zilele de 4 și 5 a- 
prilie în Bucegi.

In zilele de 22 și 23 februa
rie se vor desfășura la Poiana 
Brașov concursurile de schi 
pentru competiția internațio
nală „Cupa Speranțelor".

• Amatorii de fotbal bucu- 
reșteni pot urmări joi de la 
orele 15,30 pe terenul Timpuri 
noi (cal. Dudești) jocul ami
cal dintre echipele Steaua și 
Flacăra Roșie.

• Sîmbătă .și duminică la 
Poiana Brașov se desfășoară 
întrecerile primei etape a 
competiției de schi pe echipe 
„Cupa R. P. Romîne". în pro
gramul concursului figurează 
întreceri de slalom special și ne 
uriaș și probe de fond peMru^®*®'

• La 25 februarie la Miami 
Beach actualul campion mon
dial de box la cat. grea Sonny 
Liston își va pune titlul în joc 
în fața altui boxer negru Ca- 
sius Clay. într-un interviu a- 
cordat reprezentanților presei 
sportive celebrul boxer negru 
Henry Armstrong, cu ani în 
urmă triplu campion mondial 
a declarat: „Clay este cu 10 
ani mai tînăr decît Liston. El 
are de partea sa tinerețea și 
viteza în execuție. Dacă va 
ști să aplice o tactică adecva
tă și să profite de viteza lo
viturilor sale Clay poate obți- 
i| victoria*1.

(Af^țJres)

Brigăzi științifice la sate
CLUJ (de la coresponden

tul nostru). în ultimele luni 
în regiunea Cluj s-au desfășu
rat numeroase acțiuni pentru 
răspîndirea cunoștințelor cul
tural-științifice. în regiune, 
peste 3 000 de conferențiari — 
profesori 
cetători 
profesori, 
ținut mai bine de 7 000 de ex
puneri pe diferite teme, la care 
au participat aproximativ 
600 000 de oameni ai mun
cii. Pentru colectiviștii care 
sînt cuprinși în învățămîntul 
agrozootehnic de 3 ani s-au 
prezentat 2 600 expuneri la 
care au participat mai bine de

200 000 de colectiviști. Cele 75 
de brigăzi științifice din re
giune au efectuat peste 300 
de deplasări la sate. 3500 de 
oameni ai muncii frecventea
ză cele 18 universități popu
lare și muncitorești din regiu
ne. In perioada următoare co
misiile pentru răspîndirea cu
noștințelor cultural-științifice 
vor intensifica organizarea a- 
celor acțiuni menite să-i ajute 
pe colectiviști la rezolvarea 
mereu mai bună a sarcinilor 
economice ale gospodăriilor 
colective, să sprijine realiza
rea integrală a programelor 
prevăzute la învățămîntul 
agrozootehnic de 3 ani.

Fier vechi, oțelăriilor

colae Ceaușescu, Alexandri» 
Birlădeanu, Leonte Răutu, 
Martin Isac, președintele 
C.C.S., S. Bughici, P. Niculescu- 
Mizil, I. Popescu-Puțurî, Ghi- 
zela Vass, membri ai C.C. al 
P.M.R., Gh. Pele, adjunct al 
ministrului 
membri ai 
activiști ai

Cocteilul
tr-o atmosferă prietenească.

afacerilor externe, 
Prezidiului C.C.-S.j 
sindicatelor.
s-a desfășurat în-

★ ★

petrol și Combinatul chimic 
Borzești. Membrii delegației 
au fost informați despre dez
voltarea orașului și unităților 
industriale construite aici în 
anii regimului de democrație 
populară. La încheierea vizi
tei, tovarășul Svetozar Vukma- 
novici-Tempo a mulțumit pen
tru călduroasa primire și a a- 
preciat înaltul nivel tehnic al 
instalațiilor, arătînd că ceea ce 
s-a făurit la Onești constituie 
o frumoasă realizare cu care* 
pe drept cuvînt, poporul ro- 
mîne se poate mîndri. In cursul 
zilei de marți, delegația a vizi
tat gospodăria agricolă de stat 
Odobești.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Acad. Tudor Vianu, membru 

în Consiliul Executiv al 
U.N.E.S.C.O., a plecat la Paris 
pentru a participa la lucrările 
Comitetului special al Consi
liului Executiv al U.N.E.S.C.O., 
care se vor desfășura în capi-* 
tala Franței între 13 și 25 fe
bruarie.

★
Ieri a părăsit Capitala, în- 

dreptîndu-se spre Budapesta, o 
delegație a U.A.S.R., condusă 
de tov. Dan Marțian, membru 
supleant al Biroului C.C. al 
U.T.M., secretar al Comitetul 
lui U.T.M. al Centrului Uni
versitar București, care va 
participa între 12—21 februa
rie a.c. la ședința Comitetului 
Executiv al Uniunii Interna-’ 
ționale a Studenților.

(Agerpres)

CINEMATOGRAFE
Pași spre lună : Patria — orele 

9; 11; 13; 15; 17; 19; 21. Rusalka: 
Republica — orele 9,45; 11,45;
14; 16,30; 18,45; Grivița — 
orele 10; 12,15; 16; 18,15; 20,30, 
Flamura — orele 10; 12,15; 16; 
81,15; 20,30. Hoțul din San Ma
rengo : Carpați — orele 10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30, Capitol — 
orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21, Giulești — orele 10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30, Bucegi — orele 
10; 12; 14; 16; 18; 20, Aurora — 
orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 19,45; 
21, Modern — orele 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20. Inculpatul 1040: 
București — orele 9,30; 11,15;
15; 17; 19; 21, Excelsior — orele

Faza locală a concursului 
cultural-artistic al pionierilor 
și școlarilor, a reunit la cămi
nul -cultural din Bozovici, re
giunea Banat, pe pionierii șco
lilor de 8 ani din comunele 
Lăpușnicul Mare și Bozovici. 
Dansatorii, soliștii vocali și 
instrumentiști, recitatori și 
micii actori au susținut pro
grame interesante, apreciate 
de juriu.

Barbu Eugenia — clasa a 
V-a, îmbrăcată într-un frumos 
costum național, a interpretat 
un dans cu temă, iar Smeu 
Ionel — clasa a TV-a — a sus
ținut la acordeon un potpuriu 
de muzică populară bănățeană; 
elevii clasei a Vil-a au pre
zentat piesa „Totul e bine, 
dacă se sfîrșește cu bine' și 
dansul popular cu temă „Ti
nere vlăstare".

1
" I

FRANCISC STICA 
elev

0 acțiune

interesantă

în sala cinematografului 
„23 August" din orașul Sucea
va peste 400 de tineri munci
tori și elevi au participat la 
discuția organizată pe margi
nea romanului „Moartea se 
numește Engelchen". Elisabe- 
ta Dobriu, metodistă la biblio
teca regională, a făcut o scurtă 
prezentare a romanului 
ecranizării lui. Numeroși 
neri și-au spus părerea în 
gătură cu tema discuției.

și 
ti
le*

ADRIAN GRAUR 
elev

I
inta observației 
reporterului nu 
este simpla des
cripție a lucruri
lor, ci fixarea pro- 
1 eminenței lor în 
raport cu însemnă

tatea pe care o au pentru om. 
în acest caz realitatea este 
privită cu ochiul critic al isto
ricului, iar spiritul aluziv al 
istoriei măsoară, cîntărește 
faptele, dîndu-le un sens cît 
mai aproape de cel definitiv. 
Observațiile de ordin sociolo
gic, moral și psihologic, prile
juite de o astfel de solicitare 
a spiritului corectiv al viziu
nii istorice au temeinicie, de
vin concluzii, rezultate verosi
mile ale unei anticipații luci
de care nu-și poate îngădui o 
demonstrație prin ficțiuni. 
Fără a apela excesiv la para
lela istorică, fixarea într.un 
teren durabil pretinde o ase
menea raportare, uneori cu 
funcție de control, totdeauna 
ca fundal puternic individua
lizator. Recenta monografie a 
lui Romulus Rusan demons
trează cît se poate de bine a- 
cest lucru. Cum s-a spus, este 
vorba de o monografie a uni
versului spiritual și moral al 
muncitorilor ceferiști. Nu i-a 
fost greu reporterului să ape
leze la o asemenea raportare 
istorică, întrucît aici 
mentul istoriei are un 
deosebit de expresiv, 
tînd relatările unor 
citori și corelîndu-le 
priilor constatări, 
rul remarcă semnificativa me
tamorfoză a povestitorului în

senti- 
relief 

Ascul-
mun- 
pro- 

reporte-

In luna ianuarie tinerii din bazinul carbonifer al Văii 
Jiului au participat în număr mare la acțiunea de colectare 
a fierului vechi. Rodul acestei activități s-a concretizat în 
658 tone de metale vechi predate I.C.M. din Petroșani.

O contribuție însemnată au adus-o utemiștii și tinerii de 
la exploatările miniere Petrila, Lonea, Lupeni, Vulcan, 
termocentrala Paroșeni și pre parațiile de cărbune de 
Petrila si Lupeni.

CONSTANTIN BĂDIȚĂ 
corespondent voluntar
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pesonaj, în erou, istoria fiind 
simțită ca o coordonată a pre
zentului. Tradiția revoluționa
ră, a cultivat în acest me
diu uman conștiința prestigiu
lui, pasiunea unei complexe 
înțelegeri a proceselor înnoi
toare. Demonstrația reporteru
lui, urmărind tot timpul o fi
liație istorică, este cu atît mai 
convingătoare și plină de inte
res cu cît observația lui son
dează ipostaze obișnuite ale 
activității ceferiștilor, aspecte 
cotidiene în care nu se petrec 
întîmplări ieșite din comun. 
Nu numai că spectaculosul lip
sește, dar nici nu sesizăm un 
gust deosebit pentru epic (nici

asistăm la o ridicare la scară 
a obișnuitului. Amănuntul nu 
mai este insignifiant ori pito
resc, ci revelator, se colorează 
istoric. Uneori ansamblul are 
grandoare. Ideea după care se 
conduce Rusan cînd abordează 
în exclusivitate obișnuitul este 
că valorile umane își descarcă 
maxima lor potență nespecta- 
culos, etica exemplară rele- 
vîndu-și virtuțile mai ales 
prin refuzul ostentației. In a- 
cest caz excepția nu demons
trează nimic în plus, ba are, 
atunci cînd e căutată cu orice 
preț, un aer festiv. Modalita
tea, adoptată mai ales în spi
ritul acestui criteriu etic, îi

într-o ipostază aparent aridă. 
Există multe momente în care 
se poate urmări bine cum o- 
biectele cele mai obișnuite ni 
se relevă ca adevărate motive 
lirice. Lucrul este notabil în 
măsura în care autorul suge
rează printr-o asemenea con
vertire o atitudine fundamen
tală pentru definirea univer
sului moral-cetățenesc al e- 
roilor săi. Dar insistențele în 
acest domeniu duc la stereoti
pie. Un capitol întins ca „In
troducere în lumea triajelor" 
are momente vulnerabile din 
acest punct de vedere. De alt
fel, topirea vibrației în 
cripție prozaică excesiv

des- 
pre-

E ELE
capitolul intitulat „întîmplări 
feroviare" nu cuprinde relata
rea detaliată a unor fapte, ci 
mai mult notații subordonate 
intenției de generalizare a 
unor semnificații umane). Dar, 
în ciuda ipostazelor obișnuite, 
există un sens major al tutu
ror relatărilor, se degajă un 
aer solemn care-ți dă senti
mentul că în dormitoarele ce
feriștilor sau în cei șapte kilo
metri ai revizorului de linie, la 
podurile în lucru ori în preaj
ma bătrînului ceas de gară se 
petrec procese de excepțională 
însemnătate. Eseul lui Rusan 
încorporează o viziune istorică 
proiectata, asupra unor scene 
caracteristice de muncă, încît

permite autorului să intre în 
detaliile unui original proces 
al muncii, oriunde își întîlneș- 
te eroii. împrejurarea aceasta 
ne relevă, pe de altă parte, un 
poet sensibil la ritmurile ar
monioase ale muncii, un poet 
al tehnicii înzestrat cu forță 
de expresie. Excelentă este 
descrierea „depoului alb", în a 
cărui atmosferă elevată, de 
laborator vast și calm, munca 
înseamnă în cel mai înalt grad 
gîndire concentrată. Rusan a- 
cordă vibrației lirice, adesea 
iscată de o armonie ascunsă a 
lucrurilor bine cunoscute de 
el, un sens direct moral, vi- 
zind atitudinea euforică activă, 
de prețuire a creației umane

lungită era o dificultate 
zabilă încă la primul 
(„Rîul ascuns").

Uneori reporterul își mani
festă cu dezinvoltură gustul 
pentru secțiuni rapide in evo
luția unor procese de amploa
re. în asemenea cazuri intere
sul analizei, pătrunzătoare, 
pornește de la unghiul inedit 
din care e privit un anumit 
proces istoric. Biografia orașe- 
lor-gări 
mentele 
teraturii 
reporter 
romantica nostalgie a tîrgove-

sesi- 
volum

se lipsește de ele- 
arhicunoscute ale li- 
acestei teme. Pentru 
seducătoare este nu

ților, ci haotica Constituire, 
trecut a gărilor, acționată 
necesitățile de realizare a pro
fitului capitalist. Faptul că o 
gară putea sau nu putea să 
creeze o vecinătate durabilă 
pentru un tîrg de provincie ori 
altul explică nașterea sau rui
narea unor glorii urbanistice, 
ba chiar negarea unor prestigii 
deja constituite, cu tin trecut 
bine cunoscut doar în virtu
tea „ultimei impresii" creată 
de mutarea locului de gară. 
Este relevată în toată această 
demonstrație o dinamică a 
haoticului, puternic contras
tantă cu monotonia „locului 
unde nu se întîmpla nimic".

Alternate cu episoade ale 
muncii de azi a ceferiștilor, a- 
semenea secțiuni cum e cea a- 
mintită au pe lingă valoare a- 
nalitică independentă și o pu
ternică funcție de individuali
zare, prin contrast. Dezordinea 
și haoticul situației de atunci 
măsoară cu atît mai mult im
portanța echilibrului contem
poran în acest domeniu, sensul 
omenesc al unei dezvoltări ar
monioase în virtutea unui 
ideal de frumusețe complex 
orientat. Cartea lui Rusan, 
construită printr-o bine mî- 
nuită tehnică a contrapunctu
lui istoric, atestă gîndire ma
tură, intuiție fină a universu
lui moral-psihologic, bazată pe 
o bună cunoaștere a mediului 
parcurs.

în 
de

C. STĂNESCU

to; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, fe
roviar — orele 10; 12; 14; 16;
18,15; 20,30, Floreasca — orele 
16; 18,15; 20,30. Cascada diavo
lului : Festival — orele 9,45; 12; 
14,15.; 16,30; 18,45; 'zi- Viața
sportivă : Victoria — orele 10,15; 
12,45; 15>30; 18; 20,30, Tomis — 
orele 9; 11,45; *4/3°/ 17,30;
20,30, Melodia — orele 10; 12,15; 
15,30; 18; 20,30. Ucigașul și-fata: 
Central — orele 10,30; 12,30 ;
14,30; 16,30; 18,30; 20,30, Cotro- 
ceni — orele 15; 17; 19; 21. A 
12-a noapte : Lumina — de la 0- 
relc 9,45 la 13 rulează în conti
nuare, 16; 18,15; 2O/3O> Miorița 
— orele 10; 12; 14; 16; 18,15;

20.30. Nu-i loc pentru al treilea t 
Union — orele 15,30; 18; 20,30. 
Program pentru copii: Doina — 
ora 10; Magazin-film : Doina — 
orele 11,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30. Dacia — orele 10; 11,45; 
13,30; 15,30; 17,15; 19; 21, Fla
căra — orele 14,30; 16,30; i8>3o;
20.30. Călătorie în cosmoton. In-
timplarea pictorului. Pionieria nr, 
1/1964: Timpuri Noi — orele 10 
la 17 în continuare, 19; 21. Tu
dor (ambele serii): înfrățirea între 
popoare — orele 10; 16; 19,30,
Volga — orele 10,30; 16; 19,30. 
Haiducul de pe Ceremuș Cultu
ral — orele 15; 17; 19; 21. Pisica 
de mare : Buzești — orele 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30. Elena din
Troia : Crîngași — orele 14; 16,15; 
18,30; 20,45. Elitimul tren din Gun 
Hill: Unirea — orele <ti; 16; 18; 
20. Qivitoq : Vitan — orele 15,30; 
18; 20,30. A dispărut o navă ru
lează la cinematograful Munca — 
orele 15; 17; 19; 21. Medicamen
tul care ucide (ambele serii) : 
rulează la cinematograful Popu
lar — orele 16; 19,30.
Iul Annei Frank: Viitorul — ore
le 15; 17,45; 20,30, Arta — orele 
15; 17,45; 20,15. Mamelucul: 
Moșilor — orele 15,30; 18; 20,30. 
Atențiune, părinți : Cosmos — o- 
rele 16; 18; 20, Lira — orele
15,30; 18; 20,30. Cartouche : 
lentina — orele 14; 16; 18; 
Podul : Luceafărul — orele 
18,15; 20,30, Pacea — orele
18; 20. Iurta de aur: Progresul 
— orele 15,30; 18; 20,15. A treia 
repriză: Drumul Sării — orele 
16; 18; 20. Agatha, lasă-te de cri
me ! : Ferentari — orele 15; 17; 
19; 21.

Juma-

Co- 
io. 
16; 
16;

TRUSTUL MINIER DEVA
angajează de urgență pentru unitățile sale

de mină

respectarea îndeplinirii condi-Z 
conform normelor în vigoare. << 
primesc de la T. M. Deva><

Angajarea se va face cu 
țiilor de studii și vechime, _____

Informații suplimentare se primesc de la T. M. ocva? 
Serviciul personal-învățămînt, telefon 2150. Tot aici se vor// 
adresa cererile solicitanților. Z<

— ingineri mineri
— ingineri electromecanici
— ingineri electromecanici
— ingineri topografi
— ingineri geologi
— maiștri mineri
— maiștri electricieni
— maiștri șamotori
— tehnicieni topografi
— tehnicieni auto
— tehnicieni geologi
— tehnicieni mineri
— macaragii

■— sudori
— electricieni
— șamotori
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■ u cîtăva vreme în urmă, la gospodăria colectivă 
Fulga de Jos, din raionul Mizil, a avut loc adu
larea generală a colectiviștilor pentru dezbate
rea planului de producție pe anul în curs. La 
ceasta adunare au luat parte aproape 100 de

' dtemiști și tineri. Din fiecare brigadă au fost 
prezenți cîte 15—20 de tineri. Mu’.ți dintre ei au 

participat la discuții, și-au luat angajamente și au făcut 
propuneri apreciate de colectiviștii vîrstnici.

La scurt timp după aceea tinerii au avut prilejul să dis
cute mult mai pe larg, în cadrul unei adunări generale 
U.T.M. deschise, despre ceea ce pot face ei în anul în curs. 
Aici au fost invitați membri ai consiliului de conducere, 
inginerul agronom, brigadieri, colectiviști fruntași. Tova
rășul Nicolae Cismaru, președintele gospodăriei, le-a pre
zentat tabloul obiectivelor din acest an, insistînd asupra 
faptului că la culturile de grîu și porumb sînt prevăzute 
producții sporite față de anul trecut; totodată, tinerilor 
le-au fost arătate măsurile stabilite în acest scop și contri
buția pe care o pot aduce ei la înfăptuirea lor. în legătură 
cu aceasta, cei prezenți au discutat cu însuflețire. Șerban 
Marin a propus ca organizația U.T.M. să mobilizeze acum 
mai mulți tineri care să ajute zilnic la selecționarea și tra
tarea celor 30 de tone de sămînță de porumb.

— E o treabă la ordinea zilei — a spus președintele — pe 
care o pot face mai ales fetele. Să vă gîndiți și la cîțiva 
băieți mai pricepuți în mînuirea mașinilor. Trebuie să tri
mitem în curînd un număr de 25—30 de colectiviști care să 
fie instruiți la S.M.T. cum să lucreze pe semănători.

S-au făcut zece propuneri, pe loc. Apoi președintele și in
ginerul agronom Rodica Bunea au înfățișat tinerilor alte 
obiective, și le-au indicat căile prin care ei pot acționa 
operativ pentru îndeplinirea lor. S-a arătat ce producții sînt 
prevăzute la culturile tehnice, la grădina de legume și altele.

— Va fi necesar să împletim gardul din preajma răsad
nițelor — a spus Ilie Nicolae. Stuful din baltă l-am adus. Să 
trecem la treabă chiar de mîine.
- Alți vorbitori au susținut propunerea lui și s-a hotărît ca 
cei 100 metri liniari de gard să fie făcuți de tinerii de la 
grădină.

Un interes deosebit au stîrnit obiectivele stabilite pentru 
sectorul zootehnic. Fermele de animale se vor dezvolta 
mult în acest an. Se va ajunge la 460 de taurine, din care 
152 vaci cu lapte, 2 000 de ovine, 600 de porcine (gospodă-

ria a contractat cu statul 14 000 de kg. de came de porc) pă
sări și altele. Producția de lapte va fi de 2 000 de litri pe 
cap de vacă furajată. Ștefan Arsene. Tudor Radu și alți 
îngrijitori de vaci s-au angajat să obțină cîte 150—200 de 
litri de lapte mai mult pe cap de vacă furajată față de 
media planificată.

— Ii cunosc bine pe acești utemiști — a spus Radu Că
tălin, secretarul organizației U.T.M. din sectorul zootehnic 
— și știu că ei își respectă cuvîntul dat. Dar mă gîndesc la 
altceva. Acum, după lotizare, s-au creat condiții ca nu 
numai ei, ci toți cei care lucrăm în acest sector să obținem 
producții sporite. Așa că eu propun un angajament colec
tiv : să obținem peste pian cel puțin cîte 200 de litri de 
lapte pe cap de vacă furajată.

Toți îngrijitorii de vaci au fost de acord cu propunerea, 
așa că adunarea a hotărît ca și acest angajament să fie 
adăugat la hotărîrile adunării generale de dare de seamă și 
alegeri a organizației U.T.M. îngrijitorii de oi s-au angajat 
să obțină și ei cu 6 litri de lapte și 0.200 kg. de lînă mai 
mult de la fiecare oaie. în legătură cu creșterea contribu
ției tineretului la dezvoltarea șeptelului proprietate ob
ștească, s-a discutat și despre recomandarea de noi tineri 
care să lucreze în sectorul zootehnic. Hotărîrea s-a luat pe 
loc. Au fost propuși sa lucreze aici 6 tineri cu care mem
brii comitetului U.T.M. discutaseră în prealabil. Asemenea 
angajamente s-au luat și în ce privește construcțiile zoo
tehnice (obiective pe acest an : un grajd pentru 100 de vsfei, 
o maternitate pentru 100 de scroafe, o îngrășătorie pentru 
400 de porci, o puierniță) și cu alte sarcini de producție.

Sintetizate, angajamentele tinerilor cuprind următoarele 
obiective principale :

• Transportul întregii cantități planificate (2 000 tone) de 
gunoi de grajd și clădirea lui în platforme pe cîmp. (S-au 
transportat pînă acum circa 1 000 de tone).

• Mobilizarea unui număr de 15—20 de tineri la selecțio
narea și tratarea a 30 de tone de sămînță de porumb și a 
2 000 de kg. de sămînță de sfeclă. (Angajament realizat).

• Recomandarea a 10 tineri care să lucreze pe semănă
tori. (Au fost recomandați în adunarea generală).

• împrejmuirea răsadnițelor cu 100 metri liniari de gard 
din stuf. (Angajament realizat).

• Obținerea a 200 de litri de lapte pe cap de vacă fura
jată peste plan. (în luna ianuarie toți tinerii au depășit 
planul la producția de lapte).

îngriji - 
în adu-

• Recomandarea a încă 15 tineri care să devină 
tori de animale și păsări. (Șase au fost recomandați 
narea generală).

• Antrenarea tinerilor la transportul a peste 400 
de balast și nisip și la confecționarea a circa 100 000 de că
rămizi pentru construcțiile zootehnice. (Din rîul Cricov, 
tinerii au cărat pînă acum aproximativ 100 de metri cubi 
de balast).

Asemenea angajamente s-au stabilit și cu privire la lu
crările din campaniile agricole. Din toate acestea rezultă 
maturitatea cu care tinerii și-au analizat forțele și și-au 
stabilit angajamentele ; rezultă, de asemenea, hotărîrea lor 
de a înfăptui bine și la timp fiecare angajament.

NICOLAE BARBU
I. TEOHARIDE

A DOUA ZI

de tone

DUPĂ ADUNARE
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orința noastră este 
ca an de an să 
obținem recolte 
sporite. Unul din 
factorii 
nici 
prin <

.realiza aceste producții este 
fertilUarea unor suprafețe cît 
mai mari. Iată de ce ne preo
cupă acum valorificarea tutu
ror rezervelor de îngrășămin
te naturale. Pentru că în tim
pul iernii drumurile sînt bune, 
tari ca piatra, oamenii au mai 
puține treburi, iar atelajele sînt 
libere, am hotărît să procedăm 
Ia fel că anul trecut (cînd fer
tilizarea întregii suprafețe pla
nificate a contribuit la obține
rea unei producții medii de 
4 000 kg porumb boabe la hec- 
taj), adică să transportăm pe 
cîmp și să clădim în platforme 
întreaga cantitate de gunoi de 
grajd pe care o 

Dacă noi fa
cem treaba a- 
teasta în lunile 
de iarnă, ne 
creăm condiții 
mai bune pen
tru organizarea 
muncilor de vîrf 
din campaniile 
agricole, pentru 
că vom putec 
folosi atunci 
la transportul 
ielor, știuleților 
lor, toate atelajele de care 
dispunem. în felul acesta e- 
liberăm operativ 
dînd posibilitatea 
torilor să facă 
timp.

Anul acesta avem planifi
cat să fertilizăm cu gunoi de 
grajd o suprafață ’ ’
tare pentru grîu, 
destinate culturii 
3 hectare pentru 
alțe suprafețe destinate al
tor culturi. Pînă în prezent am 
reușit să transportăm aproxima- 

• tiv 1 000 de tone, folosind pen
tru aceasta două remorci de la

i
agroteh- 

importanți 
care vom

avem.

S.M.T. Valu lui Traian, care fac 
zilnic cîte trei transporturi, și 
15 căruțe care fac cîte două 
transporturi pe zi. Făcînd un 
calcul sumar, se poate con
stata cu ușurință că pentru a 
transporta întreaga cantitate 
de îngrășăminte, mijloacele a- 
cestea trebuie să lucreze zi de 
zi timp de aproape două luni 
de zile. Ceea ce înseamnă că 
dacă am lăsa această lucrare 
numai pentru lunile de vară, 
n-ar fi posibil să se realizeze 
planul de fertilizare, fapt care 
ar avea, firește, o influență 
negativă asupra producției.

La transportul îngrășămin
telor organice un sprijin îifc- 
semnat .îl primim din partea 
tinerilor colectiviști și a. me
canizatorilor. Cunoscînd din 
timp măsurile stabilite 
conducerea gospodăriei 
vind buna desfășurare 
cestei acțiuni, comitetul U.T.M.

a scurt timp după adunarea generală a co
lectiviștilor. în cadrul căreia a fost prezentată 
darea de seamă și s-a dezbătut planul de pro
ducție pe anul 1964, membrii comitetului U.T.M. 
din gospodăria colectivă „Dunărea", comuna 

I Jegălia, raionul Fetești, s-au consultat cu mem
brii consiliului de conducere, cu cei doi ingineri

(agronomul și zootehnicianul) în vederea stabilirii principa
lelor direcții în care trebuie să acționeze organizația U.T.M., 
in scopul creșterii contribuției tineretului la înfăptuirea sar
cinilor de plan. Astfel pregătiți, am convocat adunarea ge
nerală a organizației U.T.M., la care au luat parte toți cei 362 
utemiști și un mare număr de tineri neutemiști. Comitetul 
U.T.M. a prezentat un referat privind sarcinile ce revin 
tineretului din gospodărie pentru îndeplinirea obiectivelor 
stabilite în planul de producție.

Pe baza acestora și a celor expuse de către tovarășul pre
ședinte și de specialiștii din gospodărie, și în- urma propu
nerilor făcute de un mare număr de utemiști care au luat 

cuvîntul, s-au stabilit o se
rie de măsuri prin care ti
nerii colectiviști, ..aduce
o însemnată contribuție la 
îndeplinirea obiectivelor 
prevăzute pe anul în curs.

Printre cele măi însem
nate sînt:

• mobilizarea unui nu
măr de 300 de tineri la 
transportul pe cîmp a în
tregii cantități de 1200 de 
vagoane de îngrășăminte 
organice necesare fertiliză
rii unei suprafețe de 000 de 
hectare;
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In S. M. T. a sosit primdvaraExperiența proprie

grinelor, 
și coceni-

miriștile, 
mecaniza- 

arăturile la

de 100 hec-
100 hectare 
porumbului, 
grădină și 

destinate

angajat va mobili-
in număr suficient de 

tineri conductori de atelaje 
și încărcători. Exemplu îl dau 
membrii comitetului. Zilnic 
animatorii acțiunii sînt Ion 
Lupu, secretarul comitetului 
U.T.M., Constantin Schiau, 
Ion Mitroi, Vasile Niță, Emin 
Dimșa și încărcători ca : Ar- 
chip Menabil, Ion Niculescu, 
Murtaza Dimșa și alții.

Ieri a fulguit în Bărăgan. To
tuși, am intîlnit primăvara la 
poarta S.M.T. Lehliu, regiunea 
București. Era un oaspete așteptat 
cu pregătirile aproape terminate. 
Tractoarele sînt frumos aliniate, 
gata să pornească spre gospodării
le colective, la sediile brigăzilor 
(fotografia nr. 1). Bine reparate, 
parcă acum au venit de la uzină ; 
n-a fost uitat nici aspectul lor 
exterior — vopsitorul Ion Hamuza 
le face 
nr. 2). 
încetat;

ultima toaletă (fotografia 
In ateliere însă munca n-a
tinerii Șerban Stanciu și

tineri care să lucreze• recomandarea unui număr de 12 
în zootehnie ;

• pentru procurarea, transportul și 
lor necesare construcțiilor planificate 
biliza un număr de 80—120 de tineri, după cerințe, care să-i 
ajute pe cei care lucrează în echipa de constructori ;

• antrenarea tuturor tinerilor la valorificarea și depozita
rea în condiții bune a tuturor rezervelor de nutrețuri.

A fost o adunare însuflețită, în care fiecare tînăr și-aluat 
angajamente concrete privind contribuția sa la înflorirea 
gospodăriei, la dezvoltarea averii obștești. Chiar în cadrul 
adunării generale au fost recomandați cei 12 tineri ce vor 
lucra în sectorul zootehnic, dintre care primii șase : Stan 
Panait, Ion Sîmion, Gh. Arpășan, Silviu Mitrea, Ghiță Lu
cian și Vasile Cerchez și-au și luat munca în primire la 
ferma de vaci.

A doua zi după adunarea generală, am inițiat cîteva ac
țiuni importante. în primul rînd ne-am propus să pornim 
la înfăptuirea angajamentului privind transportul îngrășă
mintelor naturale pe cîmp. Conducerea gospodăriei ne-a 
sprijinit. Ne-au fost repartizate 200 de căruțe și cele 
rl autocamioane și s-au stabilit locurile de clădire a platfor
melor. Comitetul U.T.M, a mobilizat un număr de 200 de 
tineri conductori de atelaje și cei 7 tineri conducători auto, 
plus cîte 
ruță 
organizată munca, am reușit să transportăm înțr-o singură 
zi peste 300 tone de îngrășăminte. Pentru a intensifica rit
mul acestei lucrări, dat fiind și faptul că-n aceste zile nu 
sînt prea multe treburi de făcut prin gospodărie, am inițiat 
o „săptămînă record" între 3—8 februarie. Numai în această 
săptămînă am transportat 2 000 tone îngrășăminte organice.

Toți tinerii colectiviști sînt angrenați acum la acțiuni im
portante pentru pregătirea campaniei agricole de primăvară, 
fiecare avînd sarcini precise. Cei care se pricep la pomicul
tură, participă la lucrările ce se execută în noua livadă 
care se întinde pe 19 hectare; ei fac lucrări de curățire 
și stropire. La sectorul legumicol era nevoie de brațe de 
muncă, de tineri îndemînatici pentru confecționarea paturi
lor calde și pentru semănat. Am repartizat aici 10 utemiști 
care au contribuit la însămîrițarea cu roșii timpurii, ardei, 
și varză a unei suprafețe de 450 m. p, de răsadnițe. Alți 
tineri au transportat deja cele 19 000 kg. de sămînță de po
rumb de la Călărași, în gospodărie.

Procedînd astfel, avem convingerea că anul acesta con
tribuția tineretului la realizarea sarcinilor de producție vă 
spori. Prin prezența concretă la toate acțiunile întreprinse, 
prin participarea zilnică la toate lucrările, vom contribui și 
mai mult la dezvoltarea averii obștești.

pregătirea materiale- 
în acest an, vom mo-

1—2 tineri încărcători pentru .fiecare că- 
și cîte 4 tineri pentru fiecare autocamion. Astfel

ZAINEA LOLOȚ 
secretarul comitetului U.T.M. 

din G.A.C. „Dunărea" 
comuna Jegălia, raionul 

Fetești
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ritmul
mo-

Constantin Anghel grăbesc 
reparațiilor și reviziilor la 
toarele stabile (fotografia nr. 3). 
Cind termometrul va arăta con
stant timp de 5—4 zile o tem
peratură de 8—10 grade, mecani
zatorii vor începe cu toată capaci
tatea mașinilor însămînțatul po
rumbului. Pentru ca să poată e- 
xecuta această lucrare la un nivel 
agrotehnic corespunzător, ei s-au 
pregătit și continuă să se pregă
tească în cadrul învățămintului a- 
grozootehnic. Unul

temeinic studiate este semănătoa
rea de porumb 2 SPC 2, cu care 
s-au făcut mai multe demonstrații 
practice în condițiile lucrului în 
cimp (fotografia nr. 4). In timpul 
liber, la club, tinerii mecanizatori 
iau parte la diferite activități 
culturale și sportive. Pe cîțiva 
(concurenți și spectatori) i-am gă
sit antrenați într-una din disci
plinele spartachiadei de iarnă — 
șahul (fotografia nr. 5).

din capitolele Fotoreportaj de V. ARDELEANU

toma răceala
președinte

VIRGIL BADEA 
inginer agronom — G.A. 

Valu lui Traian 
regiunea Dobrogea

Venituri mari 
din creșterea păsărilor

Colectiviștii din comuna Fă- 
căieni, raionul Fetești, au do- 
bîndit o experiență valoroasă 
în creșterea păsărilor. . De 
exemplu, anul trecut avicul
tura le-a adus un venit de a- 
proape 600 000 de lei. Pe baza 
experienței cîștigate și ca ur
mare a condițiilor bune pe 
care le-au asigurat încă de 
acum, colectiviștii de aici și-au 
propus ca în anul acesta să 
scoată de la incubatorul pro
prietate obștească un număr 
de peste 200 000 de pui. 44 700 
dintre aceștia vor fi crescuți 
în gospodărie pentru carne 
și vor fi livrați statului pe 
bază de contract, iar restul 
vor fi vînduți gospodăriilor 
colective din raion pentru 
formarea unor mătci proprii

valoroase. Zilele acestea a ie
șit din incubatoare prima se
rie de pui. Este o garanție că 
în anul în curs se vor reali
za din sectoi*ul avicol ve
nituri de 750 000 de lei — cît 
s-a prevăzut în planul de pro
ducție. Succesele dobîndite în 
această privință se datoresc 
în bună parte și tînărului in
giner zootehnic Constantin 
Constantinescu, precum și ti
nerilor Marin Bîtlan, Sica 
Stocucea și alții care sînt bine 
cunoscuți în toată gospodăria 
ca cei mai buni crescători de 
păsări.

-5

Artiști amatori 
în întrecere

în comuna Malu Spart, ra
ionul Titu, s-a desfășurat faza 
intercomunală a celui de-al 
VII-lea concurs al formațiilor 
artistice de amatori, la care 
au participat formațiile din 
comunele Bolintin Vale, Malu 
Spart și Bolintin Deal. De un 
deosebit -succes s-au bucurat 
artiștii amatori din comuna 
Bolintin Vale. Grupul folclo
ric, echipa de dansuri, soliștii 
vocali de muzică ușoară și 
populară, brigada artistică de 
agitație din această comună 
s-au clasat pe locul I.

IONEL PROTOPOPESCU
activist cultural

SiMBĂTĂ SEARA LA CĂMIN

CONSTANTIN FRÎNCU 
corespondent voluntar

0 metodă practică și economică
Sectorul zootehnic al gospo

dăriilor colective din regiu
nea Crișana se dezvoltă neîn
cetat. Colectiviștii s-au convins 
de avantajele ce le oferă a- 
ceastă ramură de producție și 
de aceea sporesc mereu numă
rul animalelor proprietate ob
ștească aplică metode înain
tate în hrănirea și îngrijirea 
lor, în scopul creșterii produc
ției animaliere. Una 
metodele înaintate, pe care în
grijitorii o aplică cu 
obținînd importante sporuri în 
greutate, este alăptarea viței
lor, sub 6 luni, cu doică arti
ficială.. In momentul de față 
această metodă se aplică în 27 
de gospodării colective.

dintre

succes,

Consiliul agricol regional 
și-a propus să o extindă în 
toate gospodăriile colective din 
regiune. în acest scop între
prinderile de industrie locală 
„Metal-Lemn" și „Vulco-Chim" 
din Oradea vor produce apa
ratura 
pentru 
noască
te, au
gadierii zootehnici din gospo
dăriile colective instructaje și 
vizite la fermele zootehnice 
cele mai bine organizate din 
regiune.

necesară. Totodată, 
ca îngrijitorii să cu- 
mînuirea noilor apara- 
fost organizate cu bri-

M. DAN

Colectiviștii din comunele 
raionului Rîmnicu Vîl
cea s-au obișnuit ca sîm

bătă și duminică să găsească 
la .căminul cultural activități 
bogate și interesante. In ma
joritatea comunelor aceste 
zile au devenit zile de vîrf în 
activitățile cultural-artistice. 
Serile literare, concursurile 
pe teme de zootehnie și de le
gumicultura, jurnalele vorbi
te, călătoriile pe harta regiunii 
sau a raionului urmate de 
frumoase programe artistice 
și dans au atras la sfîrșitul 
săptămînii trecute în cămine
le culturale din raion peste 
6 000 de spectatori.

„.Sîmbătă seara. La Băbeni. 
în fața căminului cultural, pe 
lîngă programul săptămînal a 
apărut, din ajun, 
special, în care se 
„Brigada artistică 
noul său program: 
mîndru va fi satu în ’64“ ; de 
asemenea în premieră : echipa 
de fluierași". în sala arhiplină, 
tema „jurnalului vorbit", des
pre dezvoltarea celor trei sec
toare importante ale gospodă
riei — culturile de cîmp, zoo
tehnia și legumicultura — 
preluată cu măiestrie în cîn-

un afiș 
anunță : 
prezintă 

,Tot mai

tec și joc de brigada artisti
că a trezit mult interes ; flu- 
ierașii — deși începători — 
au fost bisați. Programul în
cheiat cu cîteva ore de dans 
a plăcut deopotrivă și tineri
lor și vîrstnicilor. Dar mai 
important este faptul că a- 
proape totdeauna manifestă
rile cultural-educative orga
nizate aici sînt bogate și in
teresante și întotdeauna sala 
e neîncăpătoare. La întreba
rea „Ce stă la baza acestor 
succese", ne-a răspuns tova
rășul Dumbrăvescu Emanoil, 
directorul căminului cultural:

— în alcătuirea planurilor 
lunare de muncă avem în ve
dere în primul rînd obiecti
vele economice ale dezvoltă
rii gospodăriei colective. în 
munca noastră ne bazăm 
foarte mult pe tineret. Pen
tru aceasta ținem o legă
tură strînsă cu organizațiile 
U.T.M. pe brigăzi și cu co
mitetul comunal U. T. M., 
avînd un plan comun de ac
tivități cultural-artistice. Ast
fel, serile de calcul, călătorii
le pe hartă, sfatul agronomu
lui și alte manifestări fiind 
bine organizate și mereu în 
actualitate rețin atenția co-

lectiviștilor și au valoare e- 
ducativă. O atenție deosebită 
dăm organizării programelor 
zilnice, din care nu lipsesc 
nici părțile distractive — cîn- 
tecele, dansurile, jocurile dis
tractive, programele artistice. 
Deoarece comuna noastră e 
mare, activitățile cultural-ar- 
tistice le organizăm în cele 
două sate. Acest lucru este 
ușor de îndeplinit deoarece

adus contribuția și soliștii de 
muzică populară. Brigada ar
tistică din Căzănești — sata- 
parținător — a prezentat un 
program inspirat de realizări
le tinerilor din zootehnie.

Reușita serii ar fi fost de
plină dacă în timpul orelor 
de dans s-ar fi organizat și 
jocuri distractive.

...O săptămînă, în fiecare zi, 
formațiile artistice ale cămi

însemnări din raionul
♦

avem un colectiv mare de in
telectuali, brigadă artistică, 
formații de dansuri, cor, tea
tru, taraf, echipă de fluierași.

...La Rîureni, programul de 
sîmbătă seara a fost dedicat 
tinerilor colectiviști fruntași. 
Tovarășul profesor Radu Stă- 
nescu, ajutat de cîțiva recita
tori, a prezentat o frumoasă 
seară literară; „Folclorul nou 
în regiunea Argeș" ț și-au

nelor învecinate i-au distrat 
pe colectiviștii din Galicea cu 
programe deosebit de frumoa
se. La sfîrșit de săptămînă au 
susținut spectacolul cei 200 de 
artiști amatori din comuna 
Mihăiești.

Deplasările de la o comună 
la alta ale formațiilor artisti
ce, schimburile de experiență, 
mai ales acum în etapa a doua 
a celui de al 7-lea concurs

(faza intercomunală) este o 
inițiativă bună. Asemenea 
vizite au făcut formațiile 
de artiști amatori din toa
te comunele raionului Rîm
nicu Vîlcea. La Băbeni, Bu- 
leta, Bujoreni și în alte co
mune odată cu aceste mani
festări au fost prezentate la 
căminele culturale jurnale 
vorbite, conferințe pe diferite 
teme, concursuri etc. La Ga
licea lucrurile stau însă alt
fel. Colectiviștii au început să 
se întrebe dacă aici mai exis
tă formații cultural-artistice. 
De altfel au de ce fi nemul
țumiți în legătură cu activita
tea căminului cultural. în 
afară de 3—4 prezentări de 
cărți, o audiție, vizionări de 
filme — nu s-a mai organi
zat nimic. Un program săptă- 
mînal de la căminul cultural 
din Gălicea arată cam așa : 
îritr-o zi activitate la cercu
rile de citit, timp de 3 zile — 
film, în alte 2 zile are loc»., 
activitatea cercurilor de în- 
vățămînt agrozootehnic. Și în 
timpul acesta, tinerii așteap
tă programe care să-i atragă, 
să afle aici învățăminte folo
sitoare, să se distreze. La că
min activează numeroase for-

mâții artistice — brigadă ar
tistică, cor, echipă de dan
suri, teatru și teatru de pă
puși — care cuprind tineri 
talentați, inimoși. Ce păcat 
însă că pasiunea lor pentru 
artă se consumă în culise, la 
interminabile repetiții.

Atît aici, cît și în alte co
mune (la Sirineasa, Creme- 
nari, Bercioiu etc), unde acti
vitățile cultural-artistice or
ganizate la căminele cultura
le sînt sărace este nevoie de 
un ajutor mai concret din 
partea metodiștilor casei de 
cultură, ai comitetului pentru 
cultură și arta din raionul 
Rîmnicu Vîlcea, cît și din 
partea comitetului raional 
U.T.M. Experiență bună exis
tă, așa cum am arătat, în 
multe comune. Ea trebuie 
însă generalizată. .Și cu cît 
mai repede va fi făcut acest 
lucru, cu atît vor avea de cîș- 
tigat tinerii colectiviști dor
nici să desfășoare în zilele de 
iarnă o variată și rodnică ac
tivitate culturală.

AURELIA POPESCU 
corespondentul „Scînteii 

tineretului" pentru regiunea 
Argeș



ÎN PRIMUL RÎND, 
CALITATEA
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care să contribuie la creșterea 
productivității muncii și la 
îmbunătățirea continuă a ca
lității reparațiilor.

Un important obiectiv pre
văzut în planul M.T.O. se re
feră la măsurile care vor asi
gura scurtarea timpului de 
imobilizare a tractoarelor în 
reparație. In acest scop, la 
hala de motoare s-a construit 
în luna ianuarie o nouă ane
xă în suprafață de 276 m.p. In 
noul spațiu, unde acum se 
montează lămpile fluorescen
te, se organizează pregătirea 
pieselor pentru hala motoa
relor. Această pregătire se fă
cea înainte direct pe linia teh
nologică, printre motoarele a- 
duse la reparații, stingherind 
buna desfășurare a operații
lor, controlul tuturor fazelor 
de reparație. Pe lîngă înlătu
rarea neajunsurilor amintite, 
această măsură permite ca li
nia motoarelor sa fie reorga
nizată.

— S-a început deja studiul, 
ne-a relatat inginerul șef ad
junct. Noi am prevăzut aici 
construirea unui mic conveier 
al motoarelor, lucrări de mică 
mecanizare (macarale sub o 
tonă, prese pneumatice) cîteva 
mașini-unelte etc. Motoarele 
vor fi asamblate astfel mai 
repede și mai bine, vor func

ționa un timp mai îndelungat 
în bune condiții. Trebuie să 
menționez totodată că la con
struirea noului spațiu un real 
ajutor au dat tinerii.

Organizațiile U.T.M. din sec
ții au mobilizat pe toți ute- 
miștii să participe la lucrările 
de construcții. în adunările 
generale U.T.M. s-a vorbit 
despre scopul acestei lucrări, 
despre efectele care le va avea 
asupra producției. înțelegînd 
toate acestea, tinerii au execu
tat într-un termen scurt — 
prin muncă patriotică — să
păturile, transportul materia
lelor, au participat la turna
rea betonului, la zidărie etc.

...în legătură cu toate aces
te măsuri menite să adauge un 
spor de calitate reparațiilor și 
să asigure producției un ritm 
mai bun, caracteristic este 
faptul că ele s-au încadrat în 
termene sau, mai. mult, au fost 
aplicate cu mult înainte de 
termenul stabilit (este cazul cu 
turnarea cuzineților, a cărei 
aplicare era prevăzută la 1 
martie). Aceasta dovedește 
răspunderea cu care colectivul 
de muncă de la Uzina „Poia
na" -Cîmpina analizează cerin
țele producției, hotărîrea sa 
de a da viață angajamentului: 
reparații de calitate, care să 
asigure un termen mai lung 
de funcționare.
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Consultări în legătură
cu situația din Cipru

LONDRA. — La Londra au 
continuat întrevederile oficia
lităților britanice cu reprezen
tanți ciprioți. Lordul Carring
ton, prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe al An
gliei, a avut o întrevedere cu 
Spyros Kyprianou, ministrul 
afacerilor externe al Ciprului.

Părăsind Londra în cursul 
zilei de marți pentru a se în
toarce la Nicosia unde va in
forma pe președinele Makarios 
despre stadiul tratativelor asu
pra Ciprului, ministrul de ex
terne cipriot a declarat că 
„Conferința de la Londra în 
problema Ciprului a intrat 
acum în umbră pentru un 
timp nedefinit, iar viitoarele 
tratative sc vor desfășura la 
Nicosia". Pe de altă parte, mi
nistrul cipriot a relatat că 
planul anglo-american revizuit 
privind trimiterea de forțe 
N.A.T.O. în Cipru va fi înmî- 
nat președintelui Makarios.

Citind surse occidentale, a- 
genția Reuter subliniază că 
președintele Makarios dorește 
să adreseze un apel direct Or
ganizației Națiunilor Unite, în 
vederea reglementării situației 
din Cipru.

S.U.A., George Ball, le-a avut 
luni la Atena cu reprezentanți 
ai guvernului grec, precum și 
cu ambasadorii S.U.A. la A- 
tena, Nicosia și Ankara, a fost 
examinat planul revizuit an
glo-american cu privire la 
crearea unei forțe internațio
nale de poliție în Cipru. A- 
cest plan prevede ca forțele să 
fie constituite în principal din 
trupe nord-americane și en
gleze.

Potrivit agenției Associated 
Press guvernul grec a anunțat 
luni noaptea că sprijină planul 
de creare a forțelor interna
ționale de poliție în Cipru, 
dacă acest plan este aprobat 
de Consiliul de Securitate și 
dacă aceste forțe nu vor fi 
considerate drept o operațiune 
a N.A.T.O. în Cipru.

ATENA 11 (Agerpres). 
în cadrul întrevederilor 
care subsecretarul de stat

pe 
al

NEW YORK 11 (Agerpres). 
Ziarul „New York Times" re
latează că Statele Unite și Ma
rea Britanie au prezentat un 
nou plan privind crearea unei 
forțe internaționale de poliție 
în Cipru. Noul plan evită orice 
mențiune cu privire la trupe
le americane sau ale altor 
țări din alianța atlantică, lă- 
sînd la latitudinea guvernului 
cipriot să hotărască ce țări să 
trimită trupe pentru aceste 
forțe.

Evenimentele din Irak
BAGDAD 11 (Agerpres). — 

Postul de radio Bagdad a 
transmis la 10 februarie ordi
nele date de președintele Ira
kului, Aref, și de conducătorul 
partizanilor kurzi, Barzani, 
pentru încetarea focului în 
nordul țării. Ordinele au fost 
citite la postul de radio de că
tre ministrul orientării națio
nale, generalul Abdul Karim 
Farhan.

In declarația lui Barzani, 
așa cum a fost transmisă de 
radio Bagdad, se spune : „in 
dorința de a menține unitatea 
țării am hotărît să încetăm fo
cul și să sfătuim pe partizanii 
noștri să se întoarcă la casele 
lor. Procedînd astfel, se va 
crea posibilitatea de a lua mă
suri în vederea asigurării nor
malizării situației, precum și 
a securității și stabilității. Se 
va crea, de asemenea, pers
pectiva cuceririi drepturilor 
naționale de către kurzi".

In declarația președintelui 
Aref se arată că guvernul ira
kian a luat hotărîrea de a „re
cunoaște drepturile naționale 
ale fraților kurzi în cadrul 
Irakului" și de a introduce o 
prevedere în acest sens în con
stituția provizorie, de a pune 
în libertate pe toți cei deținuți 
în legătură cu incidentele din 
nordul țării, de a restitui bu
nurile sechestrate și de a de
clara o amnistie.

GENEVA: In Comitetul 
celor 18 state pentru dezarmare

(Urmare din pag, I)

nale, ajută pe tineri să-și în
sușească bine chiar de la început 
tehnologia de fabricație a noilor 
produse.

Printre expunerile făcute în 
cadrul „orei tehnice" un loc de 
seamă au ocupat cele legate de 
temele : „Cauzele uzării cuțitelor 
de strung și prevenirea lor", „Pre
lucrarea intensivă a metalelor cu 
cuțite înzestrate cu plăcuțe din 
carturi metalice", „Noi forme 
constructive pentru sculele de fi
letat" etc. — expuneri ținute cu 
toți tinerii strungari, frezori, ra- 
botori și sculeri. Dacă am analiza 
cîteva din succesele realizate pînă 
acum — fapă un număr însemnat 
de „ore-tehniceu — ar trebui să 
pornim cu exemplele chiar de la 
tinerii care proiectează în cadrul 
uzinei S.D.V.-urile. Insușindu-și 
bine documentația tehnică de 
specialitate a noilor produse, au 
trecut imediat la proiectarea ori 
reproiectarea unora din S.D.V.-uri. 
Astfel inginerii utemîști Adrian 
Georgescu, George Alexe, Daniel 
Săboiu și alții au realizat printre 
altele un dispozitiv de strîngere 
al pieselor între vîrfuri mult mai 
productiv decît cel vechi. Acesta 
are la bază un sistem pneumatic 
de acționare, lucru care a permis 
ca timpii auxiliari să fie reduși 
cu 50 la sută, iar efortul de ac
ționare să fie mai mic. In cadrul 
secției „A" au sosit mașini noi 
pentru operația de rectificare in
terioara a unor piese. Mașinile 
sînt foarte precise în execuție, dar 
cer o atenție deosebită în acționa
re. O comandă dată greșit, prin 
apăsarea altuia dintre butoane, 
poate duce la ruperea imediată a 
tijei lucrătoare, mașina fiind scoa
să din funcție pe timp îndelungat. 
In a fără șefului de echipă Ion 
Ivănoiu, nimeni *nu cunoștea m‘- 
nuirea acestor mașini. Comitetul 
U.T.M., după ce a consultat pe 
maiștrii și pe șeful secției, a reco
mandat trei utemiști dintre cei 
mai buni rectificatori, pentru a 
fi specializați: Nicolaie Bucur, 
Stanciu Fieraru și Costache Moise. 
Angajamentul acestor tineri de 
a-si însuși mînuirea mașinilor și 
tehnologia de fabricație a noilor 
produse în numai 15 zile, a,fost 
realizat. Ei și-au însușit bine nu 
numai mînuirea mașinilor, dar și 
reflexele necesare — lucru de

mare importanță. La rîndu-le, cei 
trei tineri amintiți, i-au ajutat pe 
alți 12 tineri să învețe ceea ce își 
însușiseră ei. Astfel, numărul de 
muncitori necesari pentru a lucra 
pe aceste mașini a fost completat. 
Numărul pieselor rebutate care 
apăreau în vechea tehnologie de 
lucru a fost redus cu mult sub 
cifra admisă. Cele 320 de repere 
din aparatura de injecție și hidrau
lică de la tractorul U-650 și teh
nologia lor de fabricație, sînt azi 
cunoscute de toți tinerii care lu
crează la fabricarea noului pro
dus. La aceasta au ajutat „orele 
tehnice", controlul sever pe fiecare 
fază de operație, concursurile 
„Cine știe meserie, cîștigă".

In ceea ce privește concursurile, 
anul trecut acestea se organizau 
pe profesii numai la nivelul uzi
nei. Incepînd cu luna ianuarie a 
acestui an, datorită necesității cu
noașterii mai îndeaproape a teh
nologiei de fabricație a noilor 
produse, concursurile sînt organi
zate și pe profesii, dar și la nive
lul secțiilor, urmînd ca după aceea 
să se desfășoare la nivelul uzinei. 
Cei mai buni — câștigătorii din 
secții — participă la concursul 
final pe uzină. Noul mod de or
ganizare al concursurilor s-a bucu
rat de o caldă apreciere din partea 
tinerilor. Dacă în anul trecut 
participarea acestora la concursu
rile amintite se ridica doar la 
20—25 Ia sută din numărul total 
al tinerilor, azi sînt înscriși peste 
1100 dintre ei, ceea ce reprezintă 
un procent de peste 99 la sută. In 
acest an vom organiza 20 de con
cursuri — pe secții și sectoare — 
și alte 7 concursuri pe uzină. La 
ele vor participa turnători și for
matori, rectificatori, rodori, strun
gari, frezori, lăcătuși și termiști. 
Acum, cele 23 de cursuri de ridi
care a calificării profesionale care 
funcționează în uzină sînt frec
ventate și de cei ce nu sînt în
scriși. De ce ? Pentru că, astfel, 
tinerii își completează cunoștințele 
și găsesc răspunsuri potrivite la 
temele care au fost elaborate pen
tru concursuri de un grup de ingi
neri tineri în colaborare cu cabi
netul tehnic. Cîți vor ieși câștigă
tori în etapa I, organizată la ni
velul secțiilor, nu se poate ști. 
Cert este că toți tinerii învață și 
acest lucru este bun, pentru că 
fiecare are de cîștigat din aceasta 
iar odată cu ei și produsele noi, 
care vor fi executate mai bine.
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R. D. GERMANĂ: Lucrări de 
montaj la secția de reglare și 
comandă din distileria de țiței 

din Schwedt

■ Foto: ZENTRALBILDBERLIN

| Ancheta asupra

A

întrevederea Pearson-Home

în Capitală a început 

construcția a două noi hoteluri
(Urmare din vag. I) 

dura fiind transmisă prin plăci 
fonoabsorbante, de fabricație ro- 
mînească. Un avantaj al acestui 
sistem este că asigură o tempe
ratură mult mai plăcută, iarna 
oferind căldură, iar vara... răcoa
re. Reglajul „de gros“ va fi făcut 
de către centralist, fiecare locatar 
avînd însă posibilitatea să-și do
zeze temperatura camerei după 
plăcere.

— Ce ne puteți spune în ceea 
ce privește decorația interioară ?

— Camerele vor fi degajate pe 
cît posibil de orice ar putea să 
împiedice deplasarea în interiorul 
lor (dulapurile, de pildă, vor fi 
în perete). Vor fi dotate cu frigi
dere de mică capacitate, ai nop
tiere tehnice (telefon, post de ra- 
dioficare cu 5 programe, butoane 
pentru lumină și chemări) etc. In 
ceea ce privește decorația am re
curs tot la soluții modeme. Co
voarele vor ocupa întreaga supra
față a podelelor, pereții vor fi 
tapetați în modele de cea mai 
fină calitate.

— Ce va mai cuprinde hotelul?
— La parter, va fi un restau

rant de lux cu o capacitate de 
circa 400 de locuri, 2 baruri (unul 
de zi și unul de noapte), se vor 
asigura condiții pentru reuniuni, 
recepții, banchete, conferințe de 
presă, va exista aici o agenție in
ternațională de voiaj.

Cel de-al doilea mare hotel aflat 
în construcție în Capitală, hotelul 
„București", a fost, de asemenea, 
„atacat", cum spun constructorii.

— Va fi, într-adevăr, unul din 
cele mai mari hoteluri romînești, 
ne-a spus arhitectul Eugen Arva- 
nitache. Capacitatea sa va fi 
aproape aceeași ca și a hotelui 
„Athen^e Palace", atît cel vechi 
cît și cel în construcție, luate la 
un loc. In prima fază el va fi 
totodată hotel turistic și hotel 
obișnuit. Va avea, ca și noua con
strucție „Athenăe Palace", 7 
etaje, plus un subsol, parter și 
mezzanin. Capacitatea — 500 de 
locuri. In afara camerelor de 
locuit, hotelul va cuprinde : un 
hol mare, săli de corespondență și 
lectură, o sală pentru recepții, 
săli pentru conferințe de presă, 
reuniuni etc. Va fi dotat, de ase
menea, cu un restaurant cu o ca
pacitate de 400 de locuri, un bar 
de zi, un garaj pentru turiști etc. 
In general s-au adoptat soluții 
asemănătoare ca și la „Athenee 
Palace" (plăci fonoabsorbante, co
voare continui etc.).

★

După cum ne-au informat șefii 
de proiectare, este prevăzut ca 
cele două hoteluri, a căror con
strucție a început, să fie date în 
folosință în cursul anului viitor*
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evenimentelor 
de la Dallas

DALLAS. — La 10 februa
rie au început la Dallas au
dierile în legătură cu cererea 
avocaților lui Jack Ruby, asa
sinul lui Lee Oswald, de tran
sferare a procesului acestuia 
în alt oraș. Chiar la primele 
audieri judecătorul Joe Brown 
a respins o cerere a apărării 
de a i se încredința toate pro
bele întrunite împotriva lui 
Ruby.

A fost, de asemenea, respin
să o altă cerere a avocaților: 
aceea de a se proceda la lec
tura cu glas tare a tuturor ar
ticolelor apărute în ziarele și 
revistele din Dallas indicînd 
în ce sens presa locală a pu
tut influența opinia publică 
locală și pe eventualii jurați 
ai procesului. Judecătorul 
Brown a precizat că dacă toa
te aceste articole ar fi citite 
în fața tribunalului „noi am 
fi aici și peste 25 de ani".

Judecătorul Brown a res
pins apoi și o a treia cerere 
prezentată de avocații apără
rii: anume ca tribunalul să 
transfere procesul în alt oraș 
fără ca apărarea să mai pre
zinte probele dovedind că cli
entul ei nu va putea fi jude
cat în mod imparțial de către 
un juriu compus din cetățeni 
din Dallas.

A început apoi audierea 
martorilor citați de apărare. 
De remarcat că mai mulți din
tre aceștia au declarat că nu 
văd de ce Ruby nu va putea fi 
judecat în mod imparțial la 
Dallas.

Audierile continuă.

WASHINGTON. — Mar
guerite Oswald, mama asasi
nului prezumtiv al fostului 
președinte al Statelor Unite, 
John Kennedy, a compărut 
luni, pentru prima oară, în 
fața comisiei prezidențiale de 
anchetă condusă de Earl War
ren, președintele Curții Su
preme. La sfîrșitul depoziției, 
în care, după cum a declarat 
ea, a prezentat „un dosar cu 
probe menite să demonstreze 
nevinovăția fiului" său, Mar
guerite Oswald a refuzat să 
facă vreo declarație. Nici pre
ședintele comisiei, Earl War
ren, nu a făcut corespondenți
lor de presă declarații în le
gătură cu depoziția mamei lui 
Oswald.

OTTAWA. — După prima 
întrevedere care a avut loc 
luni între primul ministru al 
Canadei, Lester Pearson, și 
primul ministru al.Marii Bri
tanii, Alec Douglas-Home, un 
purtător de cuvînt al delega
ției engleze a declarat că cei 
doi oameni de stat au făcut o 
trecere în revistă a situației 
din unele țări- membre ale 
Commonwealthului, îndeosebi 
din Cipru, Rhodesia, Federația 
Malayeză și din țările Africii 
de răsărit. O atenție principală 
a fost acordată situației din 
Cipru și creării posibile a unei 
forțe internaționale de poliție 
în- legătură cu care s-a discu
tat eventuala participare a Ca
nadei la aceste forțe.

în ce privește problema re
lațiilor Est-Vest, purtătorul de 
cuvînt a indicat că șefii gu
vernelor englez și canadian au 
discutat „măsurile proprii în 
vederea destinderii încordării". 
Ei au abordat, de asemenea,

problema dezarmării, comer
țul cu Cuba și pregătirile în 
vederea apropiatei conferințe 
internaționale asupra comer
țului de la Geneva.

După cum transmit agen
țiile occidentale de presă, mi
niștrii afacerilor externe ai 
Angliei, R. A. Butler, și Cana
dei, Paul Martin, au avut con
vorbiri separate consacrate 
creării unei forțe internațio
nale de poliție în Cipru. A- 
genția Associated Press rela
tează că ministrul canadian al 
afacerilor externe, Paul Mar
tin, deși a subliniat că țara 
sa este interesată în a contri
bui la restabilirea ordinei în 
Cipru, a exprimat rezerve față 
de cererea engleză ca 1 000 de 
militari canadieni să participe 
la aceste forțe de poliție. El a 
declarat că orice asemenea 
forțe trebuie să fie puse sub 
egida Organizației Națiunilor 
Unite.

GENEVA 11 Trimisul special 
Agerpres, C. Benga transmite: 
Ședința de marți dimineața a 
Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare, prezidată de 
Vasile Dumitrescu, conducăto
rul delegației R. P. Romîne, a 
fost consacrată problemei pri
vitoare la dezarmarea gene
rală și totală. In cursul ședin
ței au luat cuvîntul reprezen
tanții R. S. Cehoslovace, Marii 
Britanii, Statelor Unite ale A- 
mericii și R. P. Romîne.

In cuvîntarea sa, L. Simo- 
vie, reprezentantul R. S. Ceho
slovace, a subliniat sarcina Co
mitetului celor 18 state pentru 
dezarmare de a elabora un tra
tat de dezarmare generală și 
totală.

R. S. Cehoslovacă, a arătat 
vorbitorul, este ferm convinsă 
că în vederea atingerii aces
tui obiectiv propunerea Uniunii 
Sovietice privind distrugerea 
încă din prima etapă a dezar
mării a vehiculelor purtătoare 
de arme nucleare, dar cu men
ținerea unei anumite cantități 
de rachete și focoase atomice 
pînă la sfîrșitul celei de-a treia 
etape a dezarmării, deschide 
largi perspective pentru reali
zarea unui acord. Această pro
punere concretă răspunde nece
sității de a se lichida cît mai 
rapid pericolul războiului nu
clear și merge în întîmpinarea 
pozițiilor occidentale.

Au luat apoi cuvîntul Paul 
Masson, reprezentant al Ma- 
rii Britanii și William Foster, 
șeful delegației S.U.A., care au 
cerut „lămuriri suplimentare" 
delegației sovietice în legătură 
cu propunerile Uniunii Sovie
tice. Reprezentanții celor două 
țări nu au lăsat să se întreva
dă, vreo schimbare a actualei 
poziții a puterilor occidentale în 
problema dezarmării generale și 
totale deși delegatul american 
Foster a caracterizat propune
rile sovietice ca „un pas spre 
un acord".

Cuvîntul 
reprezentantului 

R. P. Romîne
Luînd cuvîntul, reprezentan

tul R. P. Romîne, Vasile Du
mitrescu, a arătat că în cu- 
rînd se împlinesc doi ani de 
cînd problema dezarmării ge
nerale și totale se află în fața 
Comitetului celor 18.

„Nu se poate tăgădui, a de
clarat delegatul romîn, că în 
acești doi ani s-au înregistrat 
elemente de natură să deschi
dă perspective mai bune în 
vederea apropierii pozițiilor. 
Elementul cel mai semnifica
tiv, care a intervenit în ul
tima perioadă este, după a- 
precierea noastră, cunoscuta 
propunere a guvernului Uni
unii Sovietice privind menți
nerea de către cele două mari 
puteri nucleare pînă la sfîrși
tul procesului de dezarmare 
generală și totală, pe terito
riile proprii, a unui număr li
mitat de rachete interconti
nentale, rachete anti-rachetă 
și rachete anti-aeriene de tipul 
sol-aer".

Subliniind că toți reprezen
tanții țărilor în Comitetul ce
lor 18 au fost de acord că de
zarmarea generală și totală 
trebuie înfăptuită, deși încă nu 
s-a putut ajunge la o înțele
gere asupra modului cum a- 
cest proces va fi controlat, V. 
Dumitrescu a spus:

„Să ne punem de acord ca 
din prima etapă toate vehicu
lele armelor nucleare să fie 
lichidate, cu excepțiile cunos
cute, iar pentru intrarea în 
vigoare a acestei măsuri va fi 
necesar și posibil ca în prea
labil să se stabilească măsurile

corespunzătoare, general ac
ceptabile, ale unui strict con
trol internațional. In ce ne pri
vește, ne-am pronunțat și ne 
pronunțăm în continuare pen
tru controlul strict al tutu
ror măsurilor de dezarmare".

„Acest control, a continuat 
reprezentantul romîn, trebuie 
să fie proporționat cu volumul 
natural și importanța măsurii 
de dezarmare la care se re
feră. Atît problema echilibru
lui de forțe, cît și aceea a con
trolului nu sînt în fond decît 
aspecte ale unei probleme mai 
largi, problema securității sta
telor în timpul procesului de 
dezarmare".

în încheiere V. Dumitrescu a 
declarat: Delegația romînă a- 
tribuie lucrărilor consacrate 
pregătirii tratatului de dezar
mare generală și totală sub un 
strict control internațional o 
deosebită însemnătate. Soluția 
cu adevărat radicală, capabilă 
să lichideze pericolul unei 
conflagrații mondiale, este de
zarmarea generală și totală. 
Aceasta determină rolul im
portant ce revine Comitetului 
celor 18 state pentru dezar
mare, de la care popoarele aș
teaptă o contribuție sporită și 
rezultate pozitive.

în această etapă a examină
rii problemei dezarmării ge
nerale și totale, delegația ro
mînă exprimă dorința ca în 
condițiile schimbate în bine, 
Comitetul să treacă la nego
cieri rodnice, care să creeze 
posibilitatea unor progrese 
reale pe calea dezarmării ge
nerale și totale. Cu bunăvoin
ță, cu răbdare, cu perseveren
ță, cu spiritul cooperării, a- 
ceastă problemă poate și tre
buie să fie rezolvată.

S.U.A.: Camera 
reprezentanților 

a adoptat proiectul 
de lege cu privire la 

drepturile civile
WASHINGTON 11 (Ager

pres). — Camera Reprezentan
ților a S.U.A. a adoptat luni 
seara cu 290 voturi, contra 130, 
proiectul de lege cu privire la 
drepturile civile. Noua lege, 
prezentată Congresului încă 
de fostul președinte al S.U.A., 
Kennedy, prevede interzicerea 
oricăror discriminări în dome
niul dreptului la vot, educa
ției, dreptului de a ocupa un 
serviciu, accesului în localurile 
publice etc. și acordă puteri 
largi în vederea unei acțiuni a 
guvernului federal în cazul 
încălcării acestei legi.

După cum transmite agen
ția U.P.I., adoptarea proiectu
lui de lege cu privire la drep
turile civile are loc după cea 
mai lungă dezbatere din ulti
mii ani asupra unui document 
prezentat Camerei Reprezen
tanților. Această dezbatere a 
durat mai mult de un an. Vo
tul de luni a prilejuit forma
rea a două coaliții, prima al
cătuită din 152 democrați și 
138 republicani, care au vo
tat în favoarea proiectului, iar 
cealaltă compusă din 96 de
mocrați și 34 republicani „su
diști", care s-au opus. Aceștia 
din urmă au prezentat nu mai 
puțin de 120 amendamente în 
încercarea de a lipsi de conți
nut legea cu privire la dreptu
rile civile, dar majoritatea lor 
au fost respinse.

Proiectul de lege urmează să 
fie prezentat acum spre 'apro
bare Senatului S.U.A.

Răspunsul guvernelor Somaliei și Etiopiei 
la mesajul lui li Thant

NEW YORK 11 (Agerpres). 
— Reprezentanții Somaliei și 
Etiopiei au remis la 10 februa
rie răspunsul guvernelor lor 
la mesajul secretarului gene
ral al O.N.U., U Thant, în le
gătură cu necesitatea regle
mentării pașnice a conflictu
lui de frontieră somalezo-etio- 
pian. Guvernul Somaliei de
clară că acceptă în principiu 
apelul secretarului general 
pentru o reglementare paș
nică, afirmînd totodată că este 
necesară „apărarea demnită
ții" Somaliei. Guvernul Etio
piei declară la rîndul său, că 
„este dornic să pună capăt 
ciocnirilor care provoacă văr
sări de sînge și pierderi de 
vieți omenești", adăugînd însă 
că conducătorii somalezi tre-

buie să renunțe „la politica lor 
de expansiune teritorială".

Reprezentantul Somaliei la 
O.N.U. a remis președintelui 
Consiliului de Securitate o 
plîngere împotriva Etiopiei în 
legătură cu ciocnirile de la 
frontiera celor două țări. So
malia ceruse anterior convo
carea Consiliului de Securitate 
pentru discutarea acestor pro
bleme. După cum relatează a- 
genția Reuter, membrii Consi
liului de Securitate examinea
ză în prezent cererea Somaliei, 
dar nu se așteaptă stabilirea 
unei date pentru ședința con
siliului înainte ca problema 
conflictului de frontieră să fie 
dezbătută de miniștri de ex
terne africani la conferința 
care începe miercuri la Dar- 
Es-Salaam.

După o întrerupere de 30 de ani, în S.U.A. se fabrică din 
nou nave aeriene dirijabile care vor fi folosite în trans
porturi. In fotografie : Primele 3 dirijabile fabricate de „Aero 

Zeppeline" înainte de călătoria de probă.
Foto: U.P.I.

MOSCOVA. — Cercetarea 
păturilor superioare ale atmo
sferei și a spațiului cosmic cu 
ajutorul stațiunilor cosmice 
științifice „Electron-1“ și „E- 
lectron-2" continuă cu succes.

La 10 februarie stațiunea 
„Electron-2“ a intrat din nou 
în zona radiovizibilității de pe 
teritoriul Uniunii Sovietice și 
legăturile cu ea au fost reluate. 
La 11 februarie ora 18, ora 
Moscovei, stațiunea „Electron- 
1" a înconjurat Pămîntul de 
104 ori, în această perioadă 
stațiunea „Electron-2“ a efec
tuat peste 13 rotații în- jurul 
Pămîntului.

Legăturile prin radio cu cele 
două stațiuni și recepționarea 
de la aceste stațiuni a infor
mațiilor științifice se efectuea
ză în .conformitate cu progra
mul stabilit.

Potrivit datelor rezultate din 
măsurătorile telemetrice, apa
ratura de pe bordul celor două 
stațiuni funcționează normal,

Pe bordul stațiunilor tempera
tura și presiunea se mențin în 
limitele stabilite.

SAIGON — In ultimele două 
zile, forțele patriotice sud-viet- 
aameze au lansat noi atacuri 
împotriva trupelor guvernamen’ 
tale în diverse provincii ale ță
rii. Potrivit relatărilor unui 
purtător de cuvînt militar ame
rican, în localitatea Ba Long, 
din provincia Quang Tri, un 
detașament de partizani a zdro
bit punctul întărit guvernamen
tal. Același purtător de cuvînt 
menționează că cinci soldați 
guvernamentali au fost uciși 
iar alți 12 răniți.

Se anunță, de asemenea, că 
partizanii au atacat localitatea 
Dam Doi. In provincia Kien 
Phong partizanii au distrus pos
tul de pază guvernamental.

NEW YORK. — La 10 fe
bruarie, Consiliul de Secu
ritate s-a întrunit din nou 
pentru a continua dezbaterea 
problemei Kașmirului. După 
cum se știe, în cursul ședințe
lor de pînă acum ale Consi
liului și-au expus punctele de 
vedere numai părțile -intere
sate, India și Pakistan.

în cadrul ședinței din 10 
februarie, reprezentanții Coas
tei de Fildeș și Marocului au 
sugerat .0 serie de măsuri în
dreptate spre soluționarea (pro
blemei. Astfel, reprezentantul 
Coastei de Fildeș a preconizat 
ca președintele Consiliului de 
Securitate să ceară celor două

părți să restabilească un cli
mat de înțelegere și armonie 
între cele două comunități din 
Kașmir și să înceapă tratative 
în vederea soluționării pașnice 
a diferendului. Reluarea tra
tativelor între cele două părți 
în vederea găsirii unei soluții 
pe baza drepturilor poporului 
din Kașmir a fost cerută și de 
reprezentantul Marocului. Re
prezentantul britanic și-a ex
primat în linii mari sprijinul 
față de propunerile celor două 
țări africane.

SANTIAGO de CHILE. — La 
12 februarie se deschide la Santia
go de Chile cea de a zecea sesi
une a C.E.P.A.L. — Comisia econo
mică a O.N.U. pentru America 
Lățind. La această sesiune, care va 
dura trei zile, va ii analizată ac
tivitatea economică desfășurată în 
America Latină din mai 1963 pînă 
în prezent și o serie de probleme 
privind măsuri de planificare și 
asistență tehnică. Sesiunea va lua, 
de asemenea, în discuție poziția 
țărilor Americii Latine la conferin
ța mondială pentru comerț și dez
voltare de la Geneva. Baza aces
tei discuții o va forma raportul 
prezentat la reuniunea experților 
guvernamentali, care a avut loc de 
curl nd în Brazilia.

VARȘOVIA. — în seara zi
lei de 10 februarie, în saloane
le Ambasadei romîne de la 
Varșovia a fost prezentată o 
gală de filme documentare ro
mînești de scurt metraj, prin
tre care filmele „Delta Du
nării", „Marea de aur", „Li

toral 1963". Au participat 
atașați culturali și de presă ai 
ambasadelor din Varșovia, re
prezentanți ai ministerului 
culturii și artelor și ai minis
terului afacerilor externe ale 
R. P. Polone.

MILANO. — La 9 februarie 
pe scena Teatrului „Scala" 
din Milano, baritonul Nicolae 
Herlea, artist al poporului, a 
interpretat rolul titular din 
opera „Bărbierul din Sevilla" 
de Rossini.

Baritonul romîn s-a bucurat 
de un deosebit succes, fiind 
călduros aplaudat la scena 
deschisă de către spectatori.

MADRID — In noaptea de 10 
februarie deasupra orașului 
Manzanares din provincia spa
niolă Ciudad Real, a putut fi 
observată o auroră boreală, care 
s-a menținut pe firmament 'imp 
de un sfert de oră. Aurora, de 
o mare luminozitate, avea cu
lori foarte frumoase în diferite 
tonuri de roșu, verde și roz. 
In urmă cu cinci ani și la a- 
ceeași epocă deasupra drașului 
Manzanares s-a produs același 
fenomen.

MOSCOVA. — După cum 
relevă presa sovietică la 11 fe
bruarie la Moscova, a fost săr
bătorită cea de-a 80-a aniver
sare a lui Ivan Maiski. Timp 
de 20 de ani, Ivan Maiski, a 
lucrat în diplomație contribu
ind la îmbunătățirea relațiilor

Uniunii Sovietice cu Anglia, 
Japonia și alte țări.

I. Maiski este autorul a cî
teva sute de lucrări consacrate 
problemelor de politică inter
națională. De asemenea, el 
și_a publicat memoriile din 
cariera sa diplomatică.

ROMA — Pietro Torretta, o 
căpetenie a „Mafiei", arestat la 
sfîrșitul săptămînii trecute, s-a 
putut sustrage luni de zile urmă
ririi poliției deoarece se travestise 
în femeie. Torretta este ur
mărit pentru comiterea unui nu
măr de 13 crime. El se găsea în 
fruntea listei criminalilor Mafiei 
întocmită de organele polițienești. 
Lista cuprinde numele a 89 de per
soane dintre care 33 se află încă în 
libertate.

PARIS, — La 10 februarie a în
ceput la Paris procesul unui grup 
de 14 membri ai organizației tero
riste O.A.S., care în 1962 au să- 
vîrșit o serie de atacuri asupra 
băncilor din Marsilia și din alte lo
calități din Franța.
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