
LA ORDINEA ZILEI
ÎN POMICULTURĂ

Proletari din toate țările, uniți-vă I

SE PREGĂTEȘTE

Printre acțiunile importante care se desfășoară acum 
în agricultură se numără întreținerea livezilor și pregă
tirea condițiilor pentru înfăptuirea planului de plantări 
din acest an. Munca este destul de complexă: curățirea 
pomilor de uscături și cuiburi de omizi, protejarea lor 
contra gerului și a rozătoarelor, stropirile de iarnă, trans
portul îngrășămintelor organice, săparea gropilor pentru 
plantațiile din acest an, amenajarea teraselor etc.

toate acestea, tineretul, mobilizat de organizațiile 
U.T.M., poate aduce o contribuție deosebită, prin partici
parea zilnică, în număr cit mai mare, la lucrările care cer 
operativitate.

sScînfeia
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

luri, costișe și pante degradate care nu produ
ceau în trecut aproape nimic. Iată de ce colecti
viștii au hotărît să le transforme în livezi rodi
toare. Experiența dobîndită prin plantarea ba
zinului pomico*  
cum bazin pomicol republican) 

bine pot fi 
gospodăriile colective 
treabă. Numai în ultimii doi ani s-au plantat, în ma
siv, aproape 2 500 de hectare care numără peste 375 000 de 
meri, peri, cireși, vișini, pruni, nuci. La toate lucrările care 
s-au efectuat organizațiile de bază U.T.M. au mobilizat mii 
de tineri. Dar lucrurile nu s-au oprit aici. Pentru ca livezile 
tinere să rodească an de an mai bogat ele trebuie întreți
nute, apărate de dăunători, de gerurile iernii. O primă lu
crare pe care au făcut-o tinerii colectiviști din Posești, Draj- 
na de Jos, Obretin, Bătrîni, Chiojdeanca și altele a fost 
aceea a ocrotirii pomilor de rozătoare. Tulpinele tinere au 
fost înfășurate cu paie. La Posești și Drajna de Jos, tinerii au 
făcut în jurul a peste 15 000 de pomi mici grilaje împletite 
din nuiele aduse din pădure prin muncă patriotică. Tot 
aici, în zilele cu ger puternic, tinerii au adunat maldăre 
de vreascuri, frunze, paie și au făcut în livezi focuri, creînd 
o perdea de fum protector. Acum, cînd este în toi stropitul 
preventiv, organizația U.T.M. din Poseși mobilizează zilnic 
cîte 50—60 de tineri, după cerințe. Ceilalți continuă trans
portul îngrășămintelor naturale în plantațiile din sistemul 
igro-pomicol. Din cele aproape 1 000 de tone cărate pînă 
acum. 720 de tone au fost transportate prin muncă patrio
tică. îngrășămintele naturale vor ajuta nu numai la crește
rea rapidă a livezii, ci și la obținerea unor producții spo
rite de plante furajere, cartofi, dovleci și altele pe care co
lectiviștii — la fel ca anul trecut — le vor cultiva printre 
pomi. Acțiuni importante desfășoară în prezent și organi
zațiile de bază U.T.M. din gospodăriile colective Mîneciu- 
Pămînteni, Podenii-Vechi, Drajna de Jos și altele. Aici, pe 
lingă lucrările de întreținere a livezilor, tinerii sînt mobili
zați și la alte lucrări cum ar fi jalonatul terenului, săparea
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pentru regiunea Ploiești

Berta-Aluniș-Vorbilău (a*  
_ '" a arătat 

folosite aceste pămînturi. Și 
au pornit cu însuflețire la

(Continuare în pag. a Il-a)

PRIN MUNCĂ
PATRIOTICĂ

în sediul comitetu
lui comunal U.T.M. 
Strunga erau vreo 
20 de tineri. Printre 
ei se aflau Petre Io- 
nescu, instructor al 
Comitetului raional 
U.T.M. Pașcani, Gh. 
Pietrarii, secretarul 
comitetului U.T.M. 
pe comună, Constan
tin Draghin, se
cretarul comitetului 
U.T.M. pe gospodă
rie. Era o ședință de 
lucru cum deseori 
se organizează aici. 
5e stabilea concret, 
pe fiecare organiza
ție de brigadă) cu ce 
pot contribui tinerii 
la plantarea celor 
85 de hectare de li
vadă pe care gospo
dăria le are prevă
zute pentru primă
vara acestui an. Dis
cuțiile se concreti-

zau în cifre, în fap
te. în total trebuiau 
plantați peste 20 000 
de meri, peri, pruni, 
cireși, caiși. (Pomii 
sînt aduși din toam
nă și așezați în 
brazdă la marginea 
livezii), Deci, trebu
iau săpate peste 
20 000 de gropi. în 
gospodărie muncesc 
240 de tineri. Să 
sapi 27 de gropi 
și să plantezi 27 de 
pomi nu e lucru 
prea greu. Atît s-a 
angajat 
năr să 
munca
Rezulta că întreaga 
organizație va săpa 
gropi și va planta 
pomi prin muncă vo
luntară pe suprafața 
de 27 hectare. Tot
odată tinerii fior 
contribui la realiza-

fiecare tî- 
facă prin 
patriotică.

rea întregului plan 
în ce privește vii
toarea livadă. Cu 
cîtva timp în urmă 
vremea se încălzise 
și pămîntul era dez
ghețat; se resfira 
peste marginile lo- 
peții. Tinerii au tre
cut la lucru. In pri
mele 4 zile din luna 
februarie ei au să
pat aproape 400 de 
gropi. Printre frun
tași se numără Va
sile Babiac, Con
stantin Draghin, Va
sile Vieru, Vasile 
Gorgoș. Vasile Ia- 
cob. Prin rotației aici 
lucrează în fiecare 
zi cite 70—80 de 
tineri. Pămîntul fiind 
dezghețat, ei au în
ceput și plantatul. 
Acțiunea de săpare 
a gropilor continuă.

C. SLAVIC

Se pregătește o secvență.

ATENȚIUNE!
SE FILMEAZĂ
arcurgînd culoarele 
Studioului Buftea, 
observi numeroase 
indicatoare : „Nea
mul Șoimăreștilor", 
„Străinul", „Șoseaua 
Nordului" etc., etc.

Activitate intensă. Semnalul lumi
nos te face atent : pe platoul patru 
se filmează. Se fac pregătiri pen
tru filmarea unei scene de interior 
„Odaia Bologa — Seara". Pe un 
scaun, cuminte, llona (Ana Selesz). 
Se aud indicațiile regizorului Liviu 
Ciulei : „Te piepteni mecanic... 
așa... repefi în gînd : tăicuta n-a 
venit acasă... așa... stai, te piep
teni..."

Scena
Apostol 
în fata
seșfe gîndul: tăicuta n-a venit

continuă. Pe ușă apare 
Bologa (Victor Rebengiuc) 
căruia Jlona îșl măr turi-

acasă... Și repetiția continuă cu 
nenumărate reluări.

Operatorul Ovidiu Gologan, apa
rent absent, Incit ai impresia că 
este detașat de tot ce se petrece 
în jurul lui, observă tot ce se în- 
tîmplă. Peste cîteva zile, asist!nd 
la proiecția materialului filmat, 
constati aportul său substantial, 
sensibilitatea sa valorificînd nuan
țele peliculei alb-negru, pentru 
crearea atmosferei necesare.

.„Din nou pe platou, filmări 
combinate. Decorul înfățișează co
mandamentul divizionului. Pereți 
scorojiți, podeaua spartă, tavanul 
de asemenea. Ploaia mohorîtă de 
afară a pătruns în casă, în oase. 
„Comandamentul divizionului" se 
repetă cu actori. Liviu Ciulei la 
aparat, urmărește jocul fixînd un
ghiurile principale. Totul este gata, 
pe platou rămîne operatorul Ovi
diu Gologan, acest poet a! nuanțe-

LUCRĂRI
DE SEZON

Colectiviștii din G.A.C. „Pro
gresul", comuna Făcăeni, ra
ionul Fetești, au plantat, încă 
cu mulți ani în urmă, o liva
dă de pomi fructiferi pe o su
prafață de 32 hectare. Pentru a 
se asigura executarea în bune 
condiții la lucrările în li
vadă, a fost alcătuită o echi
pă pomiviticolă compusă din 
22 colectiviști. Ca șef de echi
pă a fost numit utemistul Gri- 
gorescu Stan. în echipă mai 
lucrează tinerii Mitu Ion, Chi- 
vu Dobre, Chivu Florea și al
ții. Pînă în prezent în livada 
de pomi s-a executat curățatul 
de omizi, fructe și frunze us
cate și stropitul de iarnă con
tra dăunătorilor. Acum a în
ceput îngrășarea suplimentară 
cu gunoi de grajd bine fer
mentat: cîte 20 kg la fiecare 
pom. Toți colectiviștii din 
echipă fac lucrări de bună ca
litate. Ei aplică în practică cele 
învățate la cercul pomiviticol. 
unde tehniciană Mitu Lucre- 
ția a predat, pînă în prezent, 
un număr de 19 lecții ilus
trate cu diafilme, grafice, 
planșe și urmate de lecții prac
tice în livadă.

Preocuparea colectiviștilor 
pentru buna îngrijire a tine
rei livezi se explică și prin a- 
ceea că anul trecut ei au ob
ținut numai din livadă un ve
nit de 135 000 lei. Pentru a- 
nul 1964 au planificat să ob
țină cîte 3 575 kg 
hectar și un venit 
proape 200 000 let

CONSTANTIN
colectivist

★

ln livezile de pomi ale uni
tăților agricole socialiste din 
raionul Balș, regiunea Oltenia, 
se efectuează în prezent lu
crările de sezon: stropitul și cu
rățatul pomilor de uscături. Ast
fel, la G.A.S. Iancu Jianu s-a 
terminat recent stropitul al doi
lea pe o suprafață de 280 hec
tare și continuă acțiunea pen
tru curățatul pomilor de 
cături.

De asemenea, stropitul pomi
lor s-a efectuat pe o suprafață 
însumînd 105 hectare și la gos
podăriile colective din Drăgo- 
tești' Popînzălești, Găvănești, 
Dobrun, Morunglav și Iancu 
Jianu.

C. VASILE

FRÎNCU

fructe la 
total dea-
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Mart semicercuri de beton și otel conturează formele unor hale imense... Și, de acolo de sus, maiȘlrul ne apare ca un dirijor... Fotografia noastră va 
prezintă un aspect de pe șantierul Uzinei de aluminiu din Slatina despre care vom vorbi intr-un reportaj viitor.

Fotografia de ION CUCU

Sindicatelor din R.S.F. Iugoslavia
Miercuri, 12 februarie, tova

rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romine, a primit 
pe membrii delegației Consi
liului Central al Uniunii Sin
dicatelor din R.S.F. Iugosla
via, condusă de tovarășul Sve- 
tozar Vukmanovici-Tempo, 
președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Sindicatelor din 
R.S.F. Iugoslavia.

La primire au luat parte to-

varășul Nicolae Ceaușescu, 
membru al Biroului Politic și 
secretar al C.C. al P.M.R., pre
cum și tovarășii: Martin Isac, 
președintele C.C.S., Vasile Mu- 
șat, vicepreședinte, și Larisa 
Munteanu, secretară a C.C.S.

A fost de față Arso Milato- 
vici, ambasadorul R.S.F. Iugo
slavia în R. P. Romînă.

întîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, tovă
rășească.

I 
I 
I 
I PRIVIND CONTRIBUȚIA

upă șantierul Combinatului de îngrășăminte 
chimice de la Turnu-Măgurele, după șantierul 
Combinatului chimic Craiova, ne învăluie iar, so
noră, incandescentă, plină de forță, atmosfera 
de mare construcție. Ne aflăm la Turnu-Severin 
pe șantierul marelui Combinat de industriali
zare a lemnului, și încercăm, ca și la descripția

celorlalte construcții, deruta: ce fire să desprindem, ce ima
gine să reținem din acest gigant panoramic ale cărui contu
ruri încep să se definească, astfel incit, netrădînd clipa, 
s-o facem oglindă a celor ce vor veni?...

Citiți în pag. a IlI-a reportajul nostru: 
III. Pe șantierul Combinatului 
de industrializare a lemnului

0 MASĂ ROTUNDĂ „ÎN MERS I
I
I
I
I
I

de la Tumu-Severin

TINERETULUI LA DAREA ÎN
FOLOSINȚĂ LA TERMEN A

OBIECTIVELOR INDUSTRIALE

Concurs și festival

ACTUALI TATIIl *

de muzică ușoară romînească ne îmbrăcăm"

lor, pentru a stabili ultimele deta
lii tehnice. Peste o jumătate de 
oră, filmarea. Actorii se machiază, 
se îmbracă. Bun prilej pentru re
porter de a sta de vorbă cu regi
zorul Liviu Ciulei: „Doresc să 
pot realiza un film la înălfimea 
romanului clasicului nostru Liviu 
Rebreanu. Scenariul scris de Titus 
Popovic! are deosebite valori lite
rare și cinematograf ice“. Scurta 
convorbire este însă întretăiată de 
intervențiile nenumăratilor colabo
ratori, care vin să se sfătuiască, 
pînă cînd secretara de platou a- 
nun/ă că actorul Ciulei este rugat 
să se ducă la machiaj. Disciplinat, 
interpretul se supune. Nu poate 
face altfel: întîrzierea actorului 
Ciulei ar prejudicia munca regizo
rului Ciulei.

...Revenim în sala de proiectil. 
Se văd secvențele filmate în ulii-

mele zile. Participanfil — regizor 
și interpret! — urmăresc cu încor
dare. Pe Ciulei îl supără o tentă 
mai accentuată de machiaj.

— Doresc, cit pot, să înlătur 
machiajul, să se poată observa fata 
actorului, cu toți porii, cu toate 
tresăririle mușchilor. Machiajul în
carcă uneori.

Prin fața ochilor noștri se desfă
șoară secvențe după secvențe... 
camera lui Bologa, scena dintre el 
și llona.

Despre Rebengiuc — Bologa este 
aproape imposibil să 
Frămîntările pe care le 
în intrarea sa furtunoasă 
ră, înainte de a dezerta,

vorbești, 
întîlnești 
în căme
și ni dez-

A. FIANTJ

(Continuare in pag. a Il-a)

LA BRAȘOV

Cantină studențească modernă
Tn cadrul complexului stu

dențesc a fost dată în folosin
ță o cantină modernă cu auto
servire. Noua cantină, situată 
într-o clădire cu etaj, are o ca
pacitate de deservire pentru 
3 000 de studenți. Ea dispune 
de bucătărie, depozite pentru a- 
limente, frigidere, laborator de 
cofetărie, spălătorie, holuri spa
țioase. Cantina, unde studenții 
au la dispoziție zilnic 8 me
niuri, este înzestrată cu mobi
lier elegant și utilaj modern, 
printre care se numără robo- 
turi automate care execută zeci 
de operații de preparare a mîn- 
cărurilor și a produselor de 
cofetărie și patiserie, mașini de 
spălat vase și altele.

în scopul stimulării creației 
originale, Cotaitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă organi
zează cea de-a II-a ediție a 
Concursului de muzică ușoară 
romînească.

La acest concurs pot partici
pa compozitori și autori de 
texte — membri ai uniunilor 
de creație sau din rîndul artiș
tilor amatori, indiferent de 
vîrstă.

în cadrul variatelor forme ale 
genului (cîntece lirice, umoris
tice, satirice, sportive și de

excursie, romanțe, muzică de 
dans etc), concurenții vor pu
tea aborda o tematică largă, 
inspirată din realitatea nouă a 
țării, din relațiile noi exis
tente între oameni, din boga
ta lor viață sufletească, vor 
putea să cînte optimismul și 
dragostea de viață a poporului 
nostru, patriotismul, munca, ti
nerețea, iubirea, prietenia, în
treaga gamă a sentimentelor 
omului nou, constructor al so
cialismului.
(Amănunte în pag. aIV-a)

Centenarul corului muncitoresc
din Agnita

La Agnita a avut loc festivi
tatea dedicată înmînării Ordi
nului Muncii cl. Il-a, conferit 
corului sindicatului Fabricii de 
piele și încălțăminte din locali
tate cu prilejul împlinirii a 100 
de ani de activitate.

Au participat membrii coru-

lui, muncitori, ingineri și teh
nicieni ai fabricii, oameni ai 
muncii din Agnita.

Cu acest prilej a iost prezen
tat un bogat program artistic la 
care și-au dat concursul forma
ția corală sărbătorită și alte 
formații artistice de amatori.

Ieri, în sala de spectacole 
a Casei de cultură a tineretului 
din raionul Tudor Vladimi- 
rescu a avut loc un interesant 
simpozion organizat de comi
tetul orășenesc al U.T.M., în 
colaborare cu comitetul oră
șenesc al femeilor pe tema : 
„Cum ne îmbrăcăm". Cele a- 
proape 1 000 de participante — 
tinere din întreprinderile Ca
pitalei, eleve și studente — au 
ascultat cu atenție scurtele ex
puneri făcute de redactorul 
șef al revistei de mode și de 
artista plastică Eliza Repețea- 
nu. In continuare, Casa de 
Mode a prezentat aproximativ 
60 de modele noi de rochii și 
costume pentru -primăvara a- 
cestui an, care au fost mult 
apreciate.

Participantele și-au mani
festat dorința de a se mai or
ganiza asemenea acțiuni care 
contribuie într-o însemnată 
măsură la cultivarea bunului 
gust, a simțului estetic al tine
relor.

P. SIMNIC



De undeva, de dincolo de 
țărm, din valurile ce se sparg 
în talazuri, soarele, ridicîndu- 
se în fiecare dimineață, ne a- 
duce pas cu pas, tot mai a- 
proape, primăvara. Mecaniza
torii noștri însă și de data a- 
ceasta i-au luat-o înainte. în
cheind „campania" de iarnă, 
ei sînt gata să intre cu toate 
forțele în primăvară.

în hala mecanică sînt puse 
la punct ultimele combine 
pentru recoltarea cerealelor și 
nutrețurilor. Tractoarele, se- 
mănătorile, discuitoarele, sa
pele, grapele, tot utilajul ne- 
cesai»lucrărilor din campania 
de primăvară, pus la punct, 
s-a reîntors în cele 8 gospodă
rii colective deservite de sta
țiunea noastră.

Zilele acestea de iarnă au 
fost și rămîn însă pentru or
ganizația noastră de bază 
U.T.M. zile de intensă activi
tate. Din sutele de mii de 
brazde întoarse de tractoarele 
stațiunii noastre, noi 
sîntem hotărîți să 
scoatem anul acesta 
o recoltă mai mare 
decît cele realizate 
pînă acum. Bilanțul 
încheiat la finele a- 
nului 1963, oglindind 
deopotrivă hărnicia 
și priceperea mecani
zatorilor noștri, expe
riența dobîndită în 
obținerea unor recol
te bogate, ne dă 
dreptul să privim cu 
încredere în viitor. 
Pe cele 15 000 hectare 
lucrate de noi, am 
obținut în 1963 pro
ducții medii la hectar de 2 206 
kilograme la grîu, 3 309 kg la 
porumb, de 1757 kg la f loarea- 
soarelui.

Anul acesta, în cinstea celei 
de a XX-a aniversări a elibe
rării patriei, ne-am • angajat 
ca, realizînd peste plan 3 400 
hectare arătură normală și re- 
ducînd de la 50 la 49 de lei 
prețul de cost al unui hectar 
arătură normală, să realizăm 
cel puțin următoarele produc
ții medii la hectar : 2 200 kg 
de grîu, 3 300 kg de porumb 
și 1 800 kg floarea-soarelui.

Ca și în celelalte stațiuni și 
la noi, învățămîntul agrozoo
tehnic este în plină desfășu
rare. Ținînd seama de faptul 
că la noi iarna propriu-zisă, 
improprie pentru lucrul în 
cîmp, este mai scurtă, la pro
punerea organizației de par
tid, învățămîntul a fost orga
nizat de două ori pe săptă- 
mînă pentru a avea timp 
să parcurgem tot programul 
cursului. Sarcina noastră este 
ca, mobilizînd pe toți tracto-

----- — ----------

Atențiune! 
Se filmează

(Urmare din pag. I) 
vâluite spectatorului de lumina 
unui chibrit aprins, în nenumărate 
nuanțe, vorbesc ochii, raia și vo
cea îngrozit ezitantă a actorului. 
Si apoi privirea se îndreaptă spre 
Ilona.

— „Eu cunosc munții mai bine, 
șoptește ea, înțelegîndiri gîndul. te 
duc eu dincolo". O îmbrățișare, un 
ultim rămas bun în ușă. Fața. No
nei rămâne luminată de pîlpîirea 
chibritului.

...în sala de postsincron, pe 
ecran, o altă scenă : Bologa — 
Varga (Kiczi Andras) în fața ușii. 
Intr-un colț al sălii, cei doi inter
pret repetă textul. Încă o dată, 
încă o dată. Se imprimă și apoi 
se transmite odată cu imaginea. 
Nu sînt încă mulțumiți. Kiczi An
dras (actor la teatrul din Satu 
Mare) vrea să reimprime scena.

— Am vorbit prea tare, fard 
nuanță.

Se reia imprimarea. Pe ecran s-a 
rulat și scena. Roza (Gina Patrichi) 
se îndreaptă tiptil spre ușă și as
cultă ; la un moment dat o între- 
deschide. înaintea ochilor apare 
pentru o clipă iața răvășită a lui 
Eologa. Din nou imprimarea. Inter- 
preții se consultă cu regizorii. Citi
torul poate avea impresia că re
porterul exagerează. Intr-adevăr 
regizorul este omni prezent. Dacă 
nu-1 cunoști, dacă nu ești obișnuit 
cu el, obosești urmârindu-1. Pe 
platou, la machiaj, Ia montaj, pes
te tot. Și totdeauna politicos, bine 
dispus, un colaborator perfect. 
'Acum o nouă preocupare impor
tantă, în afară de munca zilnică 
pe platou. Pregătirea plecării pen
tru filmarea în exterior este deo
sebit de minuțioasă.

Părăsim platoul de Ia Buftea,
sala de proiecție și colectivul care 
lucrează Ia „Pădurea spinzuraților" 
cu dorința de a vedea cit mai 
curînd pe ecran un valoros film 
romînesc.

însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R. D. Vietnam în 
R. P. Romînă, Le Van Chat 
a oferit miercuri un cocteil în 
cinstea ansamblului „Perinița", 
care a întreprins recent un 
turneu în R. D. Vietnam și alte 
țări socialiste din Asia.

Au participat reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă și
I.R.R.C.S.

★
O delegație a U.A.S.R. con

dusă de Ion Vereanu, vicepre
ședinte al Consiliului U.A.S.R., 
a plecat în R.S.F. Iugoslavia,

O nouă promoție
Zilele acestea, cei aproape 86 

de absolvenți ai Facultății de 
mecanică din Brașov și-au luat 
rămas bun de la corpul didac
tic In cadrul unei festivități de 

riștii la cursuri, să-i ajutăm 
să-și însușească cunoștințele 
predate. Și noi, comitetul or
ganizației de bază U.T.M., ne 
străduim să îndeplinim cit 
mai bine această sarcină de 
răspundere. încă înainte de 
începerea cursurilor, am pus 
această problemă în discuția 
adunării generale U.T.M. Re
feratul prezentat atunci a 
analizat succesele și insucce
sele tinerilor mecanizatori în 
campaniile anului trecut, cum 
a îngrijit și exploatat fiecare 
mașinile, cum s-a descurcat, 
în practică, cu cunoștințele. In 
funcție de concluziile trase, 
lectorii știu la ce probleme să 
insiste. Postul utemist de con
trol a întreprins un raid-an- 
chetă în rîndul cursanților 
pentru a vedea modul în care 
se pregătesc. Concluzia rai
dului a fost îmbucurătoare. 
Majoritatea tinerilor se stră
duiesc să-și însușească bogate 
cunoștințe agrozootehnice. To

mecanizatorii

/v PRAC
f CAMP ANE
tuși, pe unii a trebuit să-i 
chemăm în fața comitetului și 
să stăm serios de vorbă cu ei.

La cererea tinerilor, am pro
pus conducerii stațiunii și au 
fost organizate mai multe de
monstrații practice privind în
treținerea și exploatarea trac
torului Universal 650. Inginerii 
Constantin Popescu, Ilie Virgil 
și șeful de brigadă Vasile No
vac, care și-a însușit în uzina 
constructoare caracteristicile 
tractorului, ne-au explicat, în 
cîteva ședințe, în mod deosebit 
sistemul hidraulic, sistemul de 
direcție și celelalte părți com
ponente. Cei 7 tractoriști care 
au lucrat anul trecut pe noile 
tractoare și-au împărtășit apoi 
propria experiență mai ales în 
ceea ce privește îngrijirea lor.

Ținînd seama de marea a- 
țenție care trebuie acordată în 
exploatarea tractorului Uni
versal 650, întreținerilor teh
nice curente, pregătim acum 
pe această temă un concurs 
„Cine știe, cîștigă* *.

pentru a participa la lucrările 
celui de al VI-lea Congres al 
Uniunii Studenților Iugoslavi 
ce va avea loc între 13—15 fe
bruarie.

★
Miercuri seară, Teatrul german 

de stat din Timișoara, a prezentat 
în premieră comedia „Chirița la 
Iași" de Vasile Alecsandri. Rolul 
Chiriței este interpretat în travesti 
de actorul Ottmar Strasser. Spec
tacolul a fost pus în scena de re
gizorul Hans Schuschnig. Deco
rurile și costumele aparțin lui Gus
tav Binder, iar ilustrația muzicală 
este semnată de Richard Oscha- 
nitzki.

(Agerpres)

despărțire. "Aceasta este cea 
de a 11 serie de ingineri pro
movați de la înființarea institu
tului politehnic din Brașov.

(Agerpres)

Semănătoarea 2 SPC 2, ca și 
alte mașini agricole, nu sînt 
utilaje chiar așa de noi pentru 
mecanizatorii noștri. Totuși, 
avînd în vedere importanta 
mare a grijii și atenției în 
mînuirea lor. la propunerea 
comitetului U.T.M. au fost or
ganizate un șir de demonstra
ții practice cu aceste agregate.

Dar, așa după cum bine este 
cunoscut, obținerea unor mari 
producții depinde de colabo
rarea dintre mecanizatori și 
colectiviști, de priceperea lor 
în coordonax-ea eforturilor. 

La Muzeul din Golești.

Îndruma: de biroul organi
zației de partid, comitetul 
U.T.M-, încă la începutul lunii 
a avut o discuție cu toți tine- | 
rii mecanizatori despre adu
nările colectiviștilor și cu pri
vire la problemele care se cer 
a fi ridicate de ei aici. Răs
punderea cu care privesc tine
rii mecanizatori dezbaterile 
colectiviștilor și eficacitatea 
interjecției comitetului U.T.M. 
în această direcție este ilus
trată și de faptul că de la cele 
patru adunări de pină acum 
nu a lipsit nici un tinăr me
canizator. chiar dacă se afla 
în concediu de odihnă.

După desfășurarea tuturor 
adunărilor colectiviștilor, în 
grupele sindicale mecanizato
rii își vor definitiva angaja
mentele. Cu acest prilej, co
mitetul U.TJL îi va ajuta în 
mod deosebit pe tinerii meca
nizatori printr-o discuție pe 
care o va avea cu fiecare sa-și . 

stabilească și angaja
mente concrete cu 
privire la îngrijirea 
și exploatarea trac
toarelor și a celorlal
te mașini agricole.

în această perioadă 
atenția comitetului 
U.T.M. este concen
trată și într-o altă di
recție — activitatea 
mecanizatorilor ute- 
miști în organizațiile 
U.T.M. din G.A.C.

Aci. în organizațiile • 
U.TJJ. din G.A.C., 
mecanizatorul ute
mist își desfășoară 
cea mai mare parte a 

activității sale. Conform ho- 
tăririi adoptată de adunarea 
generală de alegeri. în aceas
tă perioadă membrii comite- ' 
tului U.T.M. merg în fiecare 
G.A.C. și împreună cu corni- < 
tetul U.T.M. de aici discută 
Si stabilesc sarcinile pe care 
le vor îndeplini mecanizato
rii utemiști în campania de 
primăvară.

înainte de ieșirea în cam
panie, vom pregăti o adunare 
generală U.T.M. în care să dis
cutăm pe larg sarcinile tineri
lor în campanie. Inginerul 
mecanic și inginerul agronom 
ne vor prezenta lucrările ce 
vor fi executate în campanie 
și în condițiile agrotehnice. 
Fruntași ai stațiunii ca, Cons
tantin Novac și Ion Bogdan, 
voi- fi invitați la adunare să-și 
împărtășească experiența lor 
cu privire la executarea lu
crărilor din această campanie.

Pregătind cu grijă ieșirea in 
campanie, noi sintern convinși ■ 
că și anul acesta vom porni, * 
așa cum se spune la noi. cu 
dreptul, ne vom îndeplini an- i 
gajamentele luate in întrecere i 
și drapelul de fruntași pe țară I 
va continua poate să rămină 
in stațiunea noastră.

VASILE VASIL1CA 
secretar al organizației de bază ■ 
L’.T.M din S.M.T. 23 August— I 

Constanta 

ornind din București 
și adincindu-se in 
spre inima țârii, o 
șosea se îndreaptă 
spre Cimpulung și 
apoi, schimbiiidii-și 

brusc direcția șer
puiește peste munți, spre Bra
șov. Mărginit pe ambele părți de 
copaci seculari, acest drum, cu
noscut din istoria îndepărtată a 
legăturilor Țării Romineșii cu 
Transilvania. este, prin frumuse
țea lui, un monument al naturii.

Foarte aproape de acest drum, 
călătorul va întilni un zid masiv 
de incintă,, cu turnuri de apărare 
la cele patru colțuri, și cu o poar
tă fortificată de acces, încununată 
cu un foișor de observație. In 
mijlociii unui parc, cu pomi bă- 
trîni, centenari miilți dintre ei. se 
ridică solidă, bine ancorată pe pă
mânt, o clădire, parter și un cat, 
deschizindu-și ușa ospitalieră pe 
un cerdac, Este fostul conac al 
Goleștilor, vechi neam legat de 
ideile progresiste din veacul tre
cut, și de începuturile învățămin- 
tului romînesc. Singura ctitorie

Cite taine dezvăluie micro- * 
scopul! Cu ajutorul lui în- j 
țelegi mult mai bine o se- { 
lie întreagă de noțiuni care • 
nu-ți erau suficient de clare. ♦ 
(O lecție la anul II al cer J 
cui ui „Creșterea animale- ♦ 
ioru de la G.A.C. Clinic, re- i 

giunea Hunedoara). I
Foto: AGERPRES I

Dileme
oment clujean, 
la Operă, înain
te de primul 
gong.

De obicei, 
spectatorul pe
trece cele cîte

va minute ce preced ridi
carea cortinei răsfoind pro
gramul de sală. In cazul de 
față, destul de dificil. Ca 
să obții un program la 
spectacolul cu „Lakme" tre
buie să realizezi un verita
bil maraton pe la... garde
robiere. In sfîrșit, unul din

NOTĂ
ultimele programe a intrat 
in posesia noastră. Îndată, 
prima dezamăgire, era de o 
sărăcie aproape lucie. 
N-avea decit patru pagini. 
Pe prima — titlul operei : 
pe cele două din mijloc; 
distribuția ; pe ultima ; po
vestirea intr.u» ine.vpresii’ 
rezumat a ceea ce avea să 
se consume pe scenă.

La lectură, încep dileme
le. In dreptul felului prin- 
cipaljT- îmi nume de inlet, 
prete. Dor cine apare în a- 
ceasta seară la rampă ? In 
București există obiceiul 
unor senine în dreptul ac
torului care joacă. Uneori 
semnele sent descifrabile, 
alteori creează confuzii, dflr 
— mă rog — există. Pro
gramul clujan era însă 
imaculat. Nici un indiciu. 
Care din cele trei interpre. 
te se afla totuși pe scenă ?

Am aflat in pauză : ... o 
a patra.’

M. RAMURĂ

VÂ PREZENTĂM:

Muzeul istoric Golești
civilă păstrată din epoca lui Matei 
Basarab, conacul este construit în 
1640, în stil romînesc, de un meș
ter, un fel de arhitect. Stoica, hu
mele său, ca și anul construcției, 
sint săpate pentru veșnicie printre 
frumoasele lujere de flori care în
cadrează tocurile de piatră ale 
ferestrelor. Restaurat în 1800, an 
ci nd i se adaugă pridvorul și în
căperile de la catul I, conacul, pe 
care in 1660 Paul din Alep îl so
cotea ..un edificiu de o splendoare 
de necrezut, apărat de cîteva tur
nuri*,  a fost transformat în anii 
puterii populare în muzeu istoric.

Mobilele de epocă, draperiile 
grele prin care trece lumina fil
trată de frunzișul stufos al arbo
rilor, portrete de cărturari ale că
ror nume suit legate de multe din 
momentele de răscruce ale istoriei 
noastre, dulapuri cu cărți vechi și 
multe lucruri, unele făcute în țară 
de meșteri ramini, altele aduse din 
îndepărtatul Orient sau din Occi
dent, împlinesc o parte din uni
versul cotidian al familiei Gole
știlor. căpătând 0 importanță deo
sebită, tocmai pentru că ele au a-

Universiada de iarnă* ‘
PRAG A 12 (Agerpres). — în- 

tr-un cadru sărbătoresc la Spănd- 
leruv Mlyn, cunoscuta stațiune de 
sporturi de iarnă din R. S. Ceho
slovacă, s-a deschis cea de-a III-a 
ediție a „Universiadei de iarnă".

în ultimele 48 de ore la Spind- 
leruv Mlyn a nins. Miercuri dimi
neața stratul de zăpadă atingea 
peste 30 cm. Competițiile au în
ceput cu proba de slalom special 
femei, cîștigată de sportiva fran
ceză Annie Famose, care a parti
cipat recent și la Jocurile Olim
pice de la Innsbruck. Clasamentul 
la slalom special femeii: 1. 
Famose (Franța) 1’37"

Annie
61/100 (49”

Tenis de masă

și 
R

9 Astăzi, de la ora 
17, In sala sporturilor 
de la Floreasca are 
loc deschiderea festi
vă a concursului inter
national de tenis de 
masă la care participă 
jucători și jucătoa
re din R. S. Ce
hoslovacă, Iugoslavia, 
R. P. Germană. R. P. 
Ungară și R. P. Romî
nă. Timp de 4 zile a- 
maior/i de sport bucu- 
reșteni vor urmări evo
luția apreciatilor jucă- 

tori Rozsăs (R. 
gară) Vecko, 
Markov ici 
via), Stepanek (R. S.

P. Un-
Korpa, 

(Iugosla-

Cehoșlovacq), Negules- 
cu, Giurgiucă din echi
pa noastră și a jucă
toarelor M-aria Ale
xandru, vicecampioană 
mondială, Eva Koczian 
(R. P. Ungară), suro
rilor Karlikova (R. S. 
Cehoslovacă) și altele.

Astăzi, în cadrul 
turneului pe echipe au 
loc meciurile : ora
17,30 : R. S. Ceho: 
slovacă — R.P.R. II 
(feminin) ; Iugoslavia 
—• R.P.R. 11 (mascu
lin) : R.P.R. 1 — Bucu
rești (masculin) ; R. P. 
Ungară — R.P.R. ti
neret (feminin) ; orele 
19 : R. P. Ungară — 
București (masculin) ,
R.P.R. 1 — R.P.R. ti
neret (ieminin) -, R. S. 
Cehoslovacă — R.P.R.
I masculin) ; ora 20,15: 
R. P. Ungară — R.P.R.
II (ieminin) ; R. F. 
Germană — R.P.R. 1 
(feminin) -, Iugoslavia 
— R. P. Ungară (mas
culin).

Producția de fructe 
se pregătește de pe acum!

(Urmare din pag. I) 
gropilor, amenajarea teraselor pentru plantațiile care se vor 
face în acest an. La Drajna de Sus zilnic participă cîțe 
200—250 de tineri la asemenea lucrări.

Dar lucrurile nu stau peste tot la fel. La gospodăriile co
lective Surani, Gornetul-Cricov, Sfîrleanca și în alte părți 
treburile se amînă de pe o zi pe alta sub pretextul că „mai 
e destul timp pînă la primăvară44. La Sfîrleanca, de exem
plu, pomii n-au fost încă stropiți, coroanele lor sînt difor
mate, iar o bună parte dintre ei au degerat. Tinerii se an
gajează să transporte pe terasele pomicole însemnate can
tități de gunoi de grajd dar acțiunea încă n-a început.

Este necesar ca organizațiile U.T.M. din gospodăriile co
lective amintite mai sus să ia măsuri practice, operative și 
să pornească imediat la înfăptuirea lor. Acum tinerii au mal 
mult timp, atelajele sînt libere, fapt care face posibil ca în 
livezi să poată fi transportate zilnic însemnate cantități de 
îngrășăminte naturale.

De asemenea, este necesar ca tinerii să participe în nu
măr mai mare la stropitul pomilor, la lucrările de terasare, 
defrișări, la săpatul gropilor și altele. în felul 
aduce o prețioasă contribuție la îndeplinirea 
plantări și la obținerea unor producții sporite 
acest an.

parținut și reprezintă mediul în 
care-și treceau viața zilnici Dznic.i 
sau Nicolae Golescu, Nicolae Băl- 
cescu, Carol Davilla. Ion Ghica și 
alți cărturari luminați ai vrem::. 
La etaj, ințr-o încăpere vastă, do
cumente istorice — originale și 
copii — amintesc evenimentele de 
seamă din trecutul țării, de care 
conacul Goleștilor este legat.

Muzeul este condus de un co
lectiv tinăr. compus din doi isto
rici — cred că cel mai tinăr 
fruntea vreunei instituții culturale 
— ajutat cu înțelegere și entuziasm 
de organele locale din Pitești. A- 
ceștia au știut să polarizeze in ju- 
rul muzeului citiva specialiști din 
Capitală, al căror ajutor le-a fost 
prețios. Muzeul cuprinde o bogăție 
de documente pe care tinerii isto
rici le prezintă vizitatorilor intr-o 
ordine și claritate deosebită. Mai 
mult decît atit : aici s-a creat și 
o secție de artă populară și etno
grafie. Rezultatul a fost organiza
rea celui mai frumos muzeu de 
acest gen din afara Capitalei. Au 
fost colecționate o bogăție și va
rietate a formelor de artă populară

Obrecht 
Concurenta 

s-a clasat

1'38” 21/100; 3.
(Elveția) 1'38” 

romînă Ho
pe 
cu

locul 
timpul

i de 
mai

slalom 
bune

65/100 plus 47” 97/100); 2. Pascale 
Județ (Franța)
Heidi 
25/100.
na Miclos
12 (din 39 participante) 
de 1'48” 51/100.

în calificările probei 
special bărbați cele 1 
timpuri au fost realizate de Wag- 
nerberger (R.F.G.) și Fukuhara (Ja
ponia). Printre cei calificați se 
află și schiorul romîn Nicolae 
Pandrea.

Astăzi Ia Spindleruv Mlyn con
tinuă probele de schi, iar la Par
dubice încep concursurile de pa
tinaj.

PE SCURT
Patinaj

fost alcătuită 
feminină de 

viteză a 
care va parti-

• A 
echipa 
patinai 
U.R.S.S. 
cipa în zilele de 15 și 
16 februarie la campio
natul mondial progra
mat în orașul suedez 
Kristinenhamm. Echipa 
are în frunte pe re
cordmana mondială Li
dia Skoblikova, care 
la Innsbruck a cucerit 
4 medalii olimpice de 
aur. Din echipa mai 
fac parte Irina Egoro
va, Valentina Stenina, 
Berta Kolokolteva, Ta
mara Rîlova și Clara 
Nesterova.

Fotbal
• Miercuri diminea

ța a părăsit Capitala, 
plecind în turneu în 
R.A.U., echipa de,.fot
bal.,-Progresul 

rești. Din lotul echi
pei fac parle, printre 
alții, Cosma, Mafteuță, 
Știrbei. Colceriu, Voi- 
nea și Stoicescu.

(Agerpres)

acesta ei vor 
planului de 

de fructe în

a regiunii Argeș, ca și elementele 
:uate d:n regiunile învecinate. As
pectele de munci și uneltele ca
racteristice prezentate, constituie 
o secțiune adincă iii viața zilnică, 
de altă dată a regiunii, conferind 
valoare de document acelor unelte 
care dispar în lumea satului nou.

Școala. înființată de Dinicu 
Golescu. la începutul veacului al 
XIX-lea. .este unul din momentele

Conacul Goleștilor a avut o 
viață bogată Aici a fost adăpostit 
Tudor Vladimirescu in 1S21 și 
apoi, tot aici, a fost prins in urma 
unei trădări; mai apoi, revoluțio
narii de la 1848, in frunte ai Băl- 
cescu se adunau în acest conac 
primitor. Astăzi, pe unde odinioa
ră răsunau pașii lui Tudor sau ai 
lui Bălcescu, vin, din depărtate 
colțuri de țară nouă, oameni care 
pășesc cu smerenie și mindrie pe 
aceste locuri, dornici să cunoască 
istoria.

RADU IONESCU

Prwtarna scrisorilor de acreditare 
de către ambasadorul Belgiei 

in Republica Populară Romină
Președintele Consiliului de 

Stat al R.P. Bomîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a primit 
miercuri la amiază, la Consi
liul de Stat, pe dl. Honore 
Cambier, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare în ca
litate de ambasador al Belgiei 
la București.

Subliniind că între popoare
le belgian și romîn există o 
prietenie veche și profundă, 
Honore Cambier, ambasado
rul Belgiei în R. P. Romînă, a 
apreciat că acordul cultural 
romîno-belgian semnat recent 
și hotărîrea comună de a ridi
ca misiunile diplomatice de la 
București și Bruxelles la rang 
de ambasade constituie noi 
probe concrete ale dorinței re
ciproce a celor două țări de a 
strînge și mai mult legăturile 
ce le unesc în toate domeniile 
și de a promova dezvoltarea 
relațiilor dintre ele.

în continuare, ambasadorul 
Belgiei a arătat că popoarele 
belgian și romîn au fost ata
șate întotdeauna ideilor păcii 
și că experiențe tragice le-au 
învățat să aprecieze însemnă
tatea pe care o prezintă pen
tru ele pacea.

Arătînd că dorința sa este 
de a continua și în viitor să 
muncească pentru dezvoltarea 
relațiilor existente între cele 
două țări, ambasadorul bel
gian și-a exprimat încrederea 
că în îndeplinirea înaltei sale 
sarcini, guvernul romîn îi va 
acorda tot sprijinul.

în încheiere, exprimînd în 
numele regelui belgienilor 
înalta sa considerație pe care 
acesta o poartă președintelui 
Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Romîne, 
ambasadorul belgian a trans
mis cele mai sincere urări 
pentru fericirea personală a 
tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și pentru fericirea și 
prosperitatea Romîniei.

Răspunzînd, președintele 
Consiliului de Stat, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a declarat că 
împărtășește întru totul apre
cierea că ridicarea misiunilor 
diplomatice ale celor două țări 
la rang de ambasade, ca și 
semnarea acordului cultural 
romîno-belgian, constituie pro

încheierea vizitei delegației 
sindicatelor iugoslave

Miercuri după amiază. Pre
zidiul. Consiliului Central al 
Sindicatelor din R. P. Romînă. 
a oferit un cocteil cu ocazia 
vjzitei delegației Consiliului 
Central al Uniunii Sindicate
lor din R.S.F. Iugoslavia, 

j condusă de tovarășul Sveto- 
. zar Vukmanovici-Tempo, pre- 
ț ședințele Consiliului Central al 

Uniunii Sindicatelor din R.S.F. 
Iugoslavia.

Au luat parte tovarășii Ni
colae Ceaușescu, Alexandru 
Bîrlădeanu, Leonte Răutu, 
Martin Isac, președintele 
C.C.S.. S. Bughici, I. Cotot, L. 
Csupor, Petru Furdui, Elena 
Lascu, P. Niculeșcu-Mizil, I. 
Popescu-Puturi, Ghizela Vașs, 
membri ai C.C. al P.M.R., Gh. 
Pele, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, membri ai 
Prezidiului C.C.S., activiști ai 
sindicatelor.

Au participat membri ai de
legației sindicatelor din Iugo
slavia, Arso Milatovici. am
basadorul R.S.F. Iugoslavia în 
R. P. Romînă și membri ai 
ambasadei.

La Consiliul Superior al Agriculturii

Ședința lărgită a Secției 
de creștere a animalelor

Miercuri dimineață au în
ceput in Capitală lucrările 
ședinței lăfgite a Secției de 
creștere a animalelor, secție 
din cadrul Consiliului Supe
rior al Agriculturii.

Iau parte membrii Secției 
de creștere a animalelor, șefii 
secțiilor de creștere a anima
lelor ale consiliilor agricole 
regionale și raionale, ingineri 
cu baza furajeră de la consi
liile agricole regionale și raio
nale, specialiști din Trustul 
central Gostat, gospodăriile a- 
gricole de stat, gosiiodăriile a- 
gricole colective, din institu
tele de cercetări și de învăță- 
mint agricol superior, repre- 

! zentanți ai conducerii unor in
stituții centrale șt organizații 

I obștești.
La ședință participă tovară- 

I șii Alexandru Moghioroș, 
I membru al Biroului Politia al 
I C.C. al P.M.R., vicepreședinte 

al Consiliului de Miniștri, și 
Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.M.R., președintele Consi
liului Superior al Agriculturii.

Lucrările ședinței sînt con
sacrate analizei muncii desfă
șurate și rezultatelor obținute 
în anul trocut în ereșterea 
animalelor, precum și stabili- 

■ rii măsurilor ce urmează să 
. fie aplicate în scopul îndepli- 
. nirii planului de dezvoltare a 
. zootehniei in acest an.

în cuvintul de deschidere a 
ședinței, tov. Nicolae Giosan, 
primvicepreședinte al Consi
liului Superior al Agriculturii, 
a subliniat experiența dobîn
dită de consiliile agricole în 
dezvoltarea sectorului zooteh
nic din gospodăriile colective 
și necesitatea cunoașterii și 
aplicării în practică a rezulta
telor cercetărilor științifice șl 
a metodelor avansate folosite 

be concrete ale dorinței comu
ne ale acestora de a strînge șl 
mai mult legăturile existente 
intre ele.

Remarcînd că există încă 
posibilități neexplorate în a- 
ceastă direcție, președintele 
Consiliului de Stat a arătat că 
ambele țări sînt interesate în 
schimburi cît mai vii de bu
nuri materiale și spirituale, 
întemeiate pe egalitate și res
pect mutual și care sînt avan
tajoase pentru ambele părți.

Âtît poporul romîn, cît și 
poporul belgian — a spus în 
continuare tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — sînt unite de 
interesul de a apăra munca 
lor pașnică de calamitățile u- 

■nor noi conflicte militare și de 
a asigura pacea și securitatea 
țărilor lor.

Consecvent politicii sale de 
coexistență pașnică, guvernul 
romîn își aduce, pe măsura 
posibilităților sale, contribuția 
constantă la opera de conso
lidare a păcii în lume și spri
jină orice inițiativă îndreptată 
în acest scop.

Mulțumind pentru urările 
adresate, președintele Consi
liului de Stat a exprimat sen
timentele de stimă și prietenie 
pe care poporul romîn le nu
trește față de talentatul popor 
belgian șl a rugat pe amba
sador să transmită regelui bel
gienilor urări de sănătate și 
fericire.

în încheiere, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a a- 
sigurat pe ambasadorul Bel
giei că în activitatea sa se va 
bucura și în viitor de spriji
nul Consiliului de Stat și al 
guvernului Republicii Popu
lare Romîne.

între președintele Consiliu
lui de Stat, Gheorghe Gheor
ghiu-Dej șl Honore Cambier, 
ambasadorul Belgiei, a avut 
loc apoi o convorbire care a 
decurs într-o atmosferă cor
dială.

La solemnitate și la convor
biri au asistat Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor ex
terne, și Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat.

Ambasadorul belgian a fost 
însoțit de Piet Maddens, se
cretar al ambasadei Belgiei.

(Agerpres)

Cocteilul s-8 desfășurat în
tr-o atmosferă prietenească.

★
în aceeași zi, membrii dele

gației Consiliului Central al 
Uniunii Sindicatelor din R.S.F. 
Iugoslavia au făcut o vizită la 
Consiliul Central al Sindicate
lor din R. P. Romînă, unde 
au avut o întîlnire tovărășeas-i 
că cu conducători ai C.C.S.

★
Seara, membrii delegației au 

părăsit Capitala, îndrepiîndu- 
se spre patrie.

La plecare, în Gara de 
Nord, delegația a fost condu
să de tovarășii Martin Ișac, 
președintele Consiliului Cen
tral al Sindicatelor, și Vasile 
Mușat, vicepreședinte, Ion Co- 
toț și Larisa Munteanu, secre
tari ai C.C.S. Ghecrghe Pele, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, de membri ai pre
zidiului C.C.S.. de activiști 
ai sindicatelor.

Au fost de față Arso Mila
tovici, ambasadorul R.S.F. Iu
goslavia în R. P. Romînă șl 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

de. unitățile fruntașe pentru 
asigurarea unei baze furajere 
corespunzătoare, mărirea șep- 
telului și creșterea producției 
animale.

Tov. Emil Balomirl, vice
președinte al Consiliului Su
perior al Agriculturii, a pre
zentat apoi referatul „Situația 
creșterii animalelor și măsuri 
privind sporirea efectivelor și 
mărirea producției !or“. în 
continuare, prof. Nicolae Hul- 
poi a expus referatul „Spori
rea producției la plantele de 
nutreț cultivate", iar prof. 
Gheorghe Anghel a prezentat 
referatul „Sporirea producției 
pășunilor și fînețelor natu
rale".

Au urmat apoi discuții.
Au luat cuvintul Mihai Ca- 

ragea, vicepreședinte al Con
siliului agricol regional Banat, 
Petre Giurgiu, inginer cu baza 
furajeră la Consiliul agricol 
raional Reghin, Ion -Țațomir, 
inginer zootehnician la G.A-C. 
Vădeni. regiunea Galați, Ghe
orghe Mureșan, medic la cir
cumscripția veterinară Ră
dăuți. Ionel Popa, președintele 
G.A.C. Bălcaciu. regiunea Mu- 
reș-Autonomă Maghiară, Ale
xandru Luca. vicepreședinte al 
Consiliului agricol regional 
Iași, Ion Aldulea. inginer cu 
baza furajeră la Consiliul a- 
gricol regional Brașov, Virgil 
Podaru. președintele Consiliu
lui agricol raional Vatra Dor- 
nei, Ion Cotoi, medic la cir
cumscripția veterinară Sălard, 
regiunea Crișana. Paula Cris- 
tea. Inginer cu baza furajeră 
la Consiliul agricol raional Fe
tești, Zaharia Isacov, directo
rul G.A.S. Cîmpulung Muscel.

Lucrările ședinței continuă.

(Agerpres)



PE ȘANTIER BL COMBINATULBI

RE INBBSTRIAL1ZARE

A LEMNBLBI

— Construcțiile cele mai importante — ca termene de urgență — sînt 
pentru noi, în clipa de față, fabrica de mobilă și cea de placaje; li se 
adaugă centrala termică de ars deșeuri, care va transforma în energie 

ț orice resturi de lemn, chiar și cele mai infime... Combinatul nostru con- 
> ceput la nivelul tehnicii mondiale, săvîrșește, după cum se vede, nu nu

mai o simplă „metamorfoză" a lemnului, ci o valorificare superioară, 
complexă, deplină...

Cel ce ne vorbește e un tînăr inginer, Mihai Genescu, secretarul co
mitetului U.T.M. al constructorilor. A fost, pînă deunăzi, constructor de 
drumuri montane, a deschis căi de acces în păduri; acum a coborît în 
cîmpie, Ia construcția marelui combinat; și ne gîndim (imaginea se im
pune !) că pe urmele lui, pe drumurile construite de el, vor coborî nu 
peste multă vreme turmele albe de fagi și stejari.

Ce experiențe ne va împărtăși — ducînd mai departe „Ștafeta con
structorilor*  — cu privire la contribuția tineretului de pe acest șantier, 
în lupta pentru darea în folosință la termen a instalațiilor Combinatului ?

— Ce părere aveți, tovarășe inginer 7
Martor tăcut (dar nu și pasiv!) al con

versației noastre, la care a participat cu 
surisul sau cu încordările feței, tovarășul 
Egon Iunker, inginerul șef al șantierului 
răspunde prompt:

— în ce privește întâmplarea cu drag- 
lina și camionul, aveți, desigur, perfectă 
dreptate.

— Dar în ce privește tema dezbaterii 
noastre? Ce aveți de spus cu privire la 
contribuția pe care o dă tineretul pe 
acest șantier 7

— Ar fi multe de spus — începe toy. 
Iunker — și v-aș ruga să consemnați, în 
primul rînd, entuziasmul, pasiunea în 
muncă a tineretului nostru; pasiune care 
— atunci cînd este bine dirijată — naște 
fapte mari. Exemplul „întrecerii-colabo- 
rare“ nu este singurul. V-aș ruga să no
tați că tinerii noștri răspund, în marea 
majoritate, oricărui apel, nedîndu-se în 
lături de la lupta cu greutățile și fiind, 
nu o dată, autori de acte eroice. I-ați 
văzut pe „montorii de înălțime", lucrînd 
la zeci de metri deasupra pământului, 
prin viscol și ploi ? I-ați cunoscut pe 
tinerii betoniști ? Știați că prin ianuarie, 
în nopțile cu geruri năprasnice, o astfel 
de echipă de betoniști, compusă în mare 
parte din tineri, posta „străji** ca să ve
gheze dacă nu îngheață betonul turnat ? 
„Străjile** se schimbă din trei în trei ore. 
Și gîndiți-vă că membrii acestei echipe 
nu locuiau în oraș, ci intr-un sat aflat

...Să pornim de la planul de muncă al comitetului U.T.M., confruntîn- 
du-1 cu viața, cu realizările practice.

RE LA TBRNB SEVERIN

Greu dț înțeles! Ca ți cum, grăbit 
s-ajur.gi intr-un loc, fugi la gară să iei 
trenul accelerat, dar te răzgîndești și te 
urci, cu pas leneș, într-o căruță !

...Stăm de vorbă cu tovarășul Petre 
Gujbă, de la serviciul personal și învăță- 
mînt al șantierului. Enigma pare a se 
limpezi:

— N-avem programa de școlarizare și 
nici planul! Cum să deschidem cursu
rile, dacă n-avem programă ? !

Programa — ni se explică — o trimite 
Direcția din Craiova. Pină astăzi, insă 
nici o veste. Șantierul a insistat, a uzat 
de argumentul celor 70 la sută de cadre 
calificate, dar, spune tov. Gujbă, „ni s-a 
comunicat că și acolo, la Craiova, tova
rășii așteaptă programa: le-o trimite mi
nisterul... Noi ne propusesem să redes
chidem cursurile imediat, fără vacanță, 
chiar atunci, în octombrie, dar dacă forul 
tutelar nu ne-a trimis programa... Ce să 
facem ? Am intrat, vrind-nevrînd, în 
vacanță"...

...Și totuși, oricit ne-am strădui, nu 
pricepem : dacă șantierul are nevoie de 
oameni calificați (nevoia a început să 
devină acută în unele puncte de lucru !) 
și dacă același șantier dispune de tot ce 
e necesar pentru acoperirea acestei nevoi 
(ingineri-lectori, cursanți, săli, material 
didactic etc.), de ce se tot așteaptă, cu

brațele cruciș, o programă eare refuză sl 
vină ? Mai ales cu — după opinia noas
tră — nimeni n-ar putea întocmi o pro
gramă mai competent, mai în con*  
cordanță cu nevoile șantierului, decît 
inginerii și specialiștii de-aici !

(Discutînd această situație la Di
recția personal și învățămînt a Ministe
rului Industriei Construcțiilor, tovarășii 
de aici ne-au dat dreptate : problema 
trebuie rezolvată ! — au căzut dînșii de 
acord.

— Și totuși, cînd ? Șantierul nu 
așteaptă !)

Ne reîntoarcem la sediul U.T.M. In 
micul birou intră și ies mereu tineri, cu 
diferite probleme de muncă, de U.T.M.... 
Au venit, iată, și inginerul-șef, și șeful 
contabil — interesați în schimbul de ex
periență pe care îl întreprindem... Ocu
pați cu noii veniți, abia târziu ne dăm 
seama că între tânărul maistru de pe 
șantierul Combinatului chimic Craiova și 
secretarul comitetului U.T.M. s-a încins 
o discuție:

— Bine! Deocamdată, noile cursuri nu 
s-au deschis — spune tânărul maistru. 
Dar s-ar fi putut găsi — nu-i așa 7 — și 
alte forme, dintre cele mai variate, care 
să sprijine însușirea unor noi meserii... 
Mi-aș îngădui, deci, întrebarea:

CUM S-A REZOLVAT W CONFLICT CE FACEfl PENTRU TEHNICĂ?

• CINE ARE DREPTATE? CONSTRUCTO
RUL SAU INSTALATORUL? • O EXPE
RIENȚĂ DE VALOARE • ȘI O RECOMAN- 

DAȚIE PENTRU MARILE ȘANTIERE

• DOUĂ ȘANTIERE IN DIALOG • LA TR. 
SEVERIN: DIN PRIMĂVARA LUI 1963 
PINĂ AZI — NICI UN CONCURS • LA 
CRAIOVA: DIN PRIMĂVARA LUI 1963 

PINĂ AZI — A3 DE CONCURSURI

Sîntem intr-un birou din plăci fibro- 
lemnoase, cu ferestrele deschise spre pa
norama construcției. Afară e soare, clă
dirile roșii și schelele de oțel sclipesc ca 
sub o flacără de magneziu. Colegul nos
tru, fotoreporterul, s-a mistuit acolo, în 
labirintul de schele. A rămas lingă noi 
doar un tînăr maistru constructor, care 
ne-a însoțit din Craiova, de pe șantierul 
Combinatului chimic, ca membru activ al 
Ștafetei constructorilor", dornic să îm

părtășească și să afle experiențe.
Tovarășul Genescu ne întinde planul 

da muncă al comitetului U.T.M. Citim 
prima frază : „Comitetul U.T.M. va an
trena toți tinerii în întrecerea socialistă 
organizată de comitetul sindicatului".

— Toți tinerii ?
— Da.
— Rezultatul 7
— Sîntem în plină acțiune...
...Povestea e simplă. Debutul ei: un 

conflict. Un conflict între constructori, 
pe de o parte, și, pe de altă parte, in
stalatori. (Deci un conflict nu rareori în
tâlnit. sub diferite aspecte, în fazele a- 
vansate ale unei construcții, cînd tocmai 
reversul său — chestiunea colaborării 
între constructori, montori și instalatori 
— devine factorul decisiv al înaintării!) 
O echipă de constructori, pregătind 
front de lucru pentru lucrările de 
hidroizolații șt amorsaj, așteptase zadar
nic, o dimineață întreagă, să apară in
stalatorii. Instalatorii nu apăruseră, și 
întârzierea putea provoca neplăceri: o 
ninsoare (chiar și un grad mai înalt de 
umiditate a atmosferei!) ar fi făcut ca 
plăcile montate de constructori să-și 
piardă proprietățile termoizolante, obli- 
gîndu-i. șă ia lucrările de la cap. Ches
tionați- asupra întârzierii, instalatorii 
s-au lepădat de orice răspundere. 
Au demonstrat, eu argumente la fel 
de convingătoare ca și „partea ad
versă", că nu ei. ci constructorii purtau 
toată vina : creaseră frontul de lucru cu 
o zi mai târziu decît era prevăzut, iar 
instalatorii, fiind chemați de graficul 
producției la alte puncte de lucru, își vă
zuseră — cum era și firesc! — de-ale 
lor..

Cine are dreptate ?-. Și cum s-ar pu
tea pune capăt unor astfel de situații, 
care dau peste cap munca a zeci de oa
meni, încurcă termene, fac să stagneze 
ritmul construcției ?

Comitetul U.T.M. al constructorilor și 
comitetul U.T M. al instalatorilor au stu
diat, într-o plenară comună, posibilita

RADIOGRAFIA
l/m „CUVINE DE ONOARE"

• IN ÎNTRECERE - ANGAJAMENTE PRE
CISE ! • O ARITMETICA SIMPLA

...Citim mai departe în planul de mun
că al comitetului U.T.M.: „Comitetul 
U.T.M. va analiza cu atenție angaja
mentele în întrecere luate de tineri, cum 
și modul în care ele sînt îndeplinite".

Cum s-a transpus acest lucru în prac
tică ? Experiența e, și de data aceasta, 
pozitivă, axată pe obiectivul major al în
trecerii : darea în folosință la termen o 
marii construcții. Apelînd la ajutorul 
conducerii șantierului, al specialiștilor, 
al inginerilor tineri, comitetul U.T.M. al 
constructorilor a supus unei analize a- 
tente — după dezbaterea cifrelor de plan 
pe anul 1964 — fiecare angajament în 
întrecere luat de tinerii constructori ai 
Combinatului. De ce acest lucru ? Pen
tru că angajamentul socialist e un „cu- 
vînt de onoare* 1 dat patriei, și el trebuie 
să fie, în consecință, serios, matur, plin 
de răspundere, exprimînd cu cea mai 
mare exactitate („la precizie de microni", 
cum spunea tov. Genescu) posibilitățile 
reale ale fiecărui loc de producție, în 
funcție de sarcinile generale ale con
strucției. Există, cîteodată. tendința de 
a se sări peste cal, într-o exacerbare a 
orgoliului juvenil: „priviți cine-s eu ! 
Am să fac mai mult ca voi toți!". Și 
există și tendința contrară, a unei „pru
dențe**  înțelese îngust, mărginit: „Să-mi 
iau un angajament cît mai mic... Mai

CINE MERGE MAI REPEDE: 
TRENUL ACCELERAT SAU CĂRUJA?

• IN PRIVINȚA CALIFICĂRII - LA TR.
SEVERIN SE PREFERA CĂRUȚA • O VA

CANȚĂ INEXPLICABILĂ

7.La acest capitol — al calificării — 
aflăm însă, cîteva lucruri ciudate. De 
ce așa ? I Cine-i de vină ? Dar să anali
zăm, pe scurt, situația. 

tea unei mai strînse colaborări între 
instalatori și constructori. S-a emis 
ideea stabilirii unor obiective precise, 
concrete, care să unifice toate eforturile, 
stimulînd reciproc cele două categorii de 
constructori, întărindu-le spiritul de răs
pundere. Au ridicat problema în fața co
mitetului sindicatului, apoi au mers la 
organizația de partid; ideea a fost bine 
primită, întregită printr-o seamă de în
drumări prețioase. Trecîndu-se la fapte, 
aceeași idee — izvorîtă din inițiativa co
mitetului U.T.M. — a prins imediat ră
dăcini : s-au stabilit măsuri practice, cu 
termene strînse, cu obligații reciproce 
pentru ambele categorii de constructori.

„Tovarăși instalatori! — s-a adresat, 
în numele echipei sale, constructorul 
Gheorghe Constantinescu. Executați in
stalațiile de scurgerea apelor pluviale, în 
vederea finisării definitive a acoperișului 
halei, pînă la data de 15 februarie !". Iată 
și apelul reciproc adresat constructo
rilor de instalatorul electrician H. 
Decebal, șef de echipă: „Tovarăși con
structori ! Vom executa tot ce cereți, cu 
condiția să isprăviți, pînă la 10 februa
rie, toate căminele necesare racordării 
canalelor!“. Aceasta intr-o primă etapă. 
Iată și obiectivele „urgenței a U-a": „To
varăși instalatori! Racordați definitiv — 
pînă la 22 februarie! — toate instalațiile 
de scurgere interior, ca sd putem exe
cuta finisările interioare și pardoselile 1“ 
Apelul-replică : „Tovarăși construc
tori ! Pentru a putea executa racordările, 
creați-ne front de lucru la canalul co
lector al apelor pluviale, pină la data de 

18 februarie!". Și așa mai departe... Orga
nizațiile U.T.M. au trecut de îndată la 
propaganda acestor angajamente, afectând 
acestei, acțiuni toate mijloacele. Gazetele 
de perete, programele brigăzilor de agita
ție și emisiunile stației de radioamplifi
care, au inaugurat — ca rubrică perma
nentă — analiza felului în care se înfăp
tuiesc aceste angajamente. Dar accentul 
principal s-a pus pe munca cu oamenii. 
Specialiștii șantierului, muncitorii cu ve
che experiență, tinerii ingineri, sprijină, 
prin consultații la locul de muncă, înfăp
tuirea punct cu punct a obiectivelor, atât 
in ce privește termenele de execuție cit 
și calitatea lucrărilor.

Consemnând această acțiune la baza 
căreia stă o strînsă colaborare — cu re
zultate deosebit de fertile — o recoman
dăm. în atenția organizațiilor U.T.M. de 
pe marile șantiere. _ 

bine să primesc elogii dacă-l depășesc, 
decît să fiu criticat, neizbutind să-l a- 
ting‘*.  împotriva unor astfel de situații 
s-a acționat prompt și concret. Astfel, 
la serviciul mecanizării, unde tinerii și-au 
luat angajamentul să sporească indicele 
de utilizare a mașinilor cu 15 la sută, li 
s-a demonstrat cu argumente •concrete 
imposibilitatea practică a acestei cifre 
umflate : angajamentul a fost redus la 
proporțiile reale, deci cu adevărat mobi
lizator. Pe de altă parte, după ce s-a 
stat de vorbă cu o seamă de tineri insta
latori care-și luaseră angajamente „pru
dente" subevaluîndu-și puterile, angaja
mentul general al instalatorilor — in ma
terie de economii — a sporit cu 100 000 
lei peste plan.

De ce toate acestea ? — veți întreba. 
Pentru că sutele de angajamente ale 
constructorilor nasc (aritmetică simplă!) 
angajamentul cel mare, al întregului 
șantier, privind durata construcției, da
rea în folosință a primelor instalații. Un 
cuvînt spre care sînt ațintiți ochii între
gii țări.

Urmărirea angajamentelor luate de 
tineri — a modului în care tint ele înde
plinite — a îmbrăcat o formă directa, 
eficientă.

Ca pe orice șantier, și aici, la început, 
peste 90 la sută din muncitori erau 
necalificați, principalele lucrări fiind, pe 
atunci, săpăturile. în clipa de față, însă,

Despre tînărul instalator— electrician H. Decebal, Ia comitetul U.T.M. ni s-a spus: 
„Un băiat al șantierului. Toate lucrările sînt executate în mod ireproșabil!"

dnd primele fabrici au și intrat în faza 
de finisaj, lucrările au devenit. în mod 
firesc, mai complexe, reclamînd o altă 
pricepere, o calificare superioară a oa
menilor. Iată, spre edificare, două pro
cente : dacă anul trecut șantierul putea 
inainta eurind — la o sută de muncitori — 
doar 40 de muncitori calificați, la ora ac
tuală sini necesari cel puțin 70 ! Cum 
poate fi rezolvată problema ? Aparent, 
foarte simplu : prin cursuri de calificare. 
Deschizi două, patru, șase asemenea 
cursuri — după nevoi — la sfirșitul unei 
serii deschizi alte cursuri, și tot așa, zi 
de zi, treaptă cu treaptă, pregătești ca
drele necesare construcției, pentru toate 
etapele ei.

Așadar, un lucru simplu, firesc; nici 
o filozofie; doar nu degeaba se spune că 
șantierul este „o școală a calificării r 
Ne-am obișnuit, de altfel, cu o imagine: 
cea a tânărului care, in primul an al ve
nirii pe șantier, nu știe decit să izbească 
cu sapa, dar care după citeva luni sau un 
an e de acum dulgher, zidar, mecanic, 
montor... Biografia lui, de-a lungul acestei 
etape, e intr-un fel biografia șantierului. 
Ce era înainte aici ? Un cimp. la o mar
gine de oraș. Dar iată câ vin inginerii, 
plantează țăruși, desfășoară rulete, și, 
după o vreme, răsar ca din pămînt tur
nuri de fabrici, schele supraetajate de 
oțel, estacade, poduri, conducte... Iar lin
gă ele, fostul săpător:

— De unde ești ?
— Dintr-o comună din vecini...
— Și unde lucrezi ?
— La montaj. Am făcut un curs de 

calificare. (Mii și mii de tineri de pe șan
tierele țării dau, la ora actuală, astfel de 
răspunsuri!).

Dar să revenim la Severin... Și să cer
cetăm cu luare aminte cum este trecut 
în planul de muncă al comitetului 
U.T.M. acest obiectiv important — creș
terea și pregătirea tinerilor muncitori 
calificați. Citim: „Pină la data de 15 
ianuarie, vom mobiliza toți tinerii la 
cursurile de calificare".

— In ce fel ? Prin ce mijloace anume?
— ...Numai că, vedeți, aceste cursuri 

încă nu s-au deschis! — ne explică to
varășul Genescu.

Și iată, acum, lucrurile ciudate de care 
pomeneam inainte. Ultimele cursuri pre
gătitoare de cadre pentru construcție 
(două cursuri de calificare și două de 
specializare) s-au închis în octombrie anul 
trecut. De atunci și pină acum, în șantier 
a fost o lungă vacanță, nu s-a mai des
fășurat nici un curs de calificare. Și 
asta tocmai acum, cind stadiul evoluat al 
construcției pretinde peste 70 la sută 
muncitori calificați! Așa incit fraza din 
planul de muncă al comitetului („Vom 
mobiliza-, vom face nu știu ce...") a 
rămas volantă, fără armătură de fapte. 
O floare artificială, frumos colorată, dar 
fără sevă...

încercăm să ne edificăm:
— Și totuși, cind o să se deschidă noi

le cursuri ?
— în martie.-
De ce tocmai in martie ? Doar crește

rea de cadre pentru șantier nu are nici o 
legătură cu campania de primăvară / 

CRITERIDL MUNCII EDUCATIVE: EFICIENTA

• EROISM DE FIECARE ZI • ȘANTIERUL 
— O „UZINA FĂRĂ PORȚI ?“ • DISCUȚIE 

PE TEMA DISCIPLINEI

la 5 kilometri. tSint cu toții de acolo) 
Acești tineri veneau pe jos, cale de S 
km, tn toiul nopții geroase, ca să pă
zească betonul; nu le ceruse nimeni s-o 
facă, își asumaseră singuri această po
vară, din dragoste față de opera pe care 
o înfăptuim cu toții aici... Și exemple ca 
acestea s-ar putea cita din belșug.

Dar mai sînt, în ce privește activitatea 
tinerilor din șantier, și unele slăbiciuni, 
pentru combaterea cărora țin să spun — 
cu voia dv. — că organizația U.T.M. a 
făcut, după părerea mea, mult prea 
puțin...

-.Sînt fapte asupra cărora se impune, 
imperios, un popas, o dezbatere: unele 
abateri de la disciplina producției, unele 
abateri de la etica nouă a muncii și 
vieții. Absențe, întârzieri de la lucru, 
ieșiri netovărășești etc. „Ce să-i faci, 
condiții de șantier /" — exclamă în ase
menea ocazii cîte unii. „Șantierul este 
o «uzină fără porți», neorînduirea e mare, 
lipsește cadrul riguros al uzinei indus
triale, în care disciplina producției e în 
primul rînd o tradiție, iar în al doilea 
rînd — poate fi ușor controlată !**.  Tov.

Devenim atențiț întrebarea e intere
santă.

— De pildă — continuă tînărul mai
stru — cîte concursuri pe meserii ați 
organizat ?

— Păi... Ultimul a fost, dacă țin bine 
minte, în 1963, primăvara...

Discuția devine aprinsă. Și trebuie 
precizat, de la bun început, că — dacă în 
cazul conlucrării între constructori, mon
tori și instalatori, Severinul poate da 
lecții Crâiovei — în chestiunea ce for
mează titlul acestui capitol, balanța în
clină — pîția jos l — în favoarea Combi
natului chimie l

—. Noi ■povestește tânărul maistru — 
am pus mare preț pe conferințele tehni
ce. Tema lor: metodele moderne de con
strucție. Am ținut 17 în anul trecut. Cînd 
se anunță o. asemenea conferință, la club 
se adună foarte mulți tineri...

— Cum procedați ? Cine le ține ?
— Specialiștii. Directorul general, ad- 

juncții săi, inginerii. Alegem o temă, 
după nevoile operative ale construcției, 
și-l rugăm pe cel ce se pricepe mai bine 
să vorbească tinerilor, să le explice în ce 
constă o metodă sau alta. Dar nu simple 
expuneri, ci dezbateri cu caracter de lu
cru. Tinerii sînt invitați să-și spună cu- 
vîntul, să analizeze, din unghiul învăță
turii primite, posibilitățile practice ale 
locurilor lor de producție. Cît privește 
concursurile pe meserii (atât de iubite de 
tineri prin caracterul lor captivant, sti
mulator totodată !) la noi s-au organizat, 
exact în perioada la care vă refereați 
înainte, 43 de concursuri, la care au 
participat peste 1 500 de tineri.

Dv., cum văd, scrieți, în planul de

CGVÎNTVL FOFOREPORIERCLIII

• TRISTEȚEA LUI N. GHERASIM
• O BASCULANTA TRAGE ÎNAPOI O 

DRAGLINA l

— Și totuși, și aici mai sînt unele 
lipsuri!

De astă dată, replica era dată nu de 
tânărul craiovean, ci de-, fotoreporterul 
nostru, Ion Cucu. Venit din șantier, în
cearcă (și reușește!) să ne convingă pe 
toți că o basculantă („o simplă bascu
lantă, tovarăși!") poate să tragă după 
ea, dișlocînd-o, o gigantică draglină pe 
șenile !

Cei de față, la început, nici nu vor să 
audă. O enormitate ! Un lucru imposibil 
— argumentează ei — din mai multe 
prieini:

a) greutatea draglinei depășește cu 
mult capacitatea de încărcare a auto
basculantei ;

b) draglina fiind pe șenile, forța de 
frecare între șenile și sol este mult mai 
mare decît desența roților-motoare ale 
autobasculantei („N-ați văzut niciodată 
cum, inainte de plecare, roțile locomoti
vei se învîrtesc mai întâi, o vreme, pe 
loc ?").

Fotoreporterul îl convinge, totuși, că e 
posibil. Colindînd prin șantier, el a ob
servat cum o uriașă draglină (condusă 
de tânărul Nicolae Gherasim, unul dintre 
cei mai buni mecanici ai șantierului) era. 
dacă nu practic, cel puțin teoretic (în ce 
privește planul de producție!) trasă cu 
putere îndărăt de către autobasculanta 
cu nr. 51 486. Șoferul acesteia lăsase des
chis capacul din spate, pierzînd in felul 
acesta întreaga încărcătură! Toată munca 
lui Gherasim, toate succesele sale le 
spulberă — într-o schemă simplificată, 
desigur, — și totuși reală I — • bascu

Iunker respinge asemenea scuze. Cei ce 
se ascund după ele, nu fac, după opinia 
sa, deci: să-și construiască un paravan 
(dar subțiTe, fragil, străveziu) pentru 
propria lor lipsă de activitate.

Tov. Iunker tace o clipă.
— S-au ținut expuneri educative! — 

intervine (e drept, nu prea energic) tov. 
M. Genescu. Adevărat, nu s-au ținut 
prea multe expuneri; totuși...

— Ceea ce ar trebui să ne intereseze 
este eficiența — vine răspunsul. Ce faci 
cu indisciplinatul care vine — dacă 
vine! — la o astfel de expunere educa
tivă, dar acolo sta în bancă și cască, 
cu glndul aiurea ? Pe șantierul nostru nu 
s-au desfășurat niciodată dezbateri în 
jurul cazurilor de indisciplină, dezbateri 
care să stârnească opinia colectivă, jude
cata necruțătoare a tinerilor! (Se întoar
ce spre noi): — Mi s-a adus la cunoș
tință că un tînăr zidar, Ion Balica, întâr
zie mereu de la lucru, în urma unor seri 
prelungite pînă tîrziu în restaurant. 
Odată, admonestat de un maistru, a ri

muncă al comitetului, că veți organiza 
concursuri pe temele „Să ne cunoaștem 
meseria de dulgher, zidar, fierar, mon
tor...". Cînd o să organizați primul con
curs ?

— La 15 februarie.
— Și ce pregătiri ați făcut pentru el ?,
— Pregătiri ? De pe-acum 71
— Dar azi sîntem în 3! Destul de târ

ziu! Peste 12 zile, tinerii concurenți vor 
apare pe scenă. Cînd se pregătesc ? 
Le-ați dat bibliografia concursului, între
bările ? Nu ? Ați stabilit măcar aceste 
întrebări ? Ați organizat ore de con
sultații, i-ați rugat pe specialiști să se 
ocupe de concurenți, să-i pregătească? 
V-ați gîndit la un „panou al concurau- 
lui", care să informeze zilnic asupra sta
diului pregătirilor 7 Sau la un program 
special la stația de radioamplificare ? 
Toate astea, și încă multe altele, ar fi 
trebuit stabilite, cu cel puțin o luna 
înainte de data concursului. Pregătirea
— ne-am convins — e ea însăși o ade
vărată școală a tehnicii noi! Altfel, nu 
poți trezi interesul, nu se poate cultiva
— în ultimă instanță — acel gust pentru 
ce este nou, pentru tehnica avansată

...Cei doi discută mai departe, aprins.- 
Dar tovarășul Genescu nu se poate opri, 
la un moment dat, să exclame:

— Intr-adevăr, ar trebui să facem și 
noi, în ce privește stimularea gustului 
pentru tehnică, așa cum faceți dv.; și 
așa o să facem! In schimb — surîde 
el — avem și noi inițiative din care dv. 
puteți învăța! Știți la ce mă refer: la 
buna conlucrare între categoriile de con
structori, chezășie a succesului general în 
întrecere...

lantă... E ceea ce se întâmplă tn fotogra
fia de jos. unde duelul dintre draglină și 
basculantă înclină, după cum se vede, 
în favoarea ultimei:

N-am fi relatat acest amănunt, dacă el 
nu s-ar înscrie într-o problemă mai lar
gă, afectând (o dată cu planul produc
ției) buna gospodărire a șantierului, esen
țială pentru o cît mai riguroasă organi
zare. Trebuie să spunem că, după opinia 
noastră, pe șantierul Combinatului de la 
Tr. Severin mai sînt, in privința asta, 
restanțe: prea multe grămezi, fiare 
vechi, resturi de materiale împrăștiate. 
Atenție, tovarăși utemiști! Cum stăm cu 
îngrijirea și gospodărirea locului de 
muncă?

dicat mina asupra acestuia. Un tânăr 
capabil de un asemenea gest la adresa 
maistrului său — iată un eaz pe care 
tineretul șantierului ar fi trebuit să-l 
transforme, într-adevăr, într-iLn „caz", sa 
fiarbă totul în juru-i, în focul concentric 
al curentului de opinie / Ce a întreprins 
organizația U.T.M. în această direcție ? 
Ce-a făcut pentru Balica? (Se întoarce 
iar spre tov. Genescu): — Ce crezi, să-i 
desfacem chiar de mâine contractul de 
muncă, înainte de a încerca să-l recupe
răm ?

Tov. Iunker surîde. încruntarea de adi
neauri a dispărut:
- Și totuși, utemiștii, tinerii noștri, au 

făcut atâtea lucruri frumoase în ce pri
vește întrecerea, mobilizarea pentru asi
gurarea unui ritm înalt de construcție !

Și către noi:
— Dacă găsiți, în viitoarele dv. po

pasuri pe șantiere, metode bune folosite 
de organizația U.T.M. pentru stîrpirea 
cazurilor de indisciplină, aduceți-ne la 
cunoștință și nouă!...

(Tov. Genescu confirmă: e amator șl 
dînsul să le cunoască).

Le promitem. Ne ridicăm. Soarele 
asfințește, și mai avem de făcut drumuri 
lungi.

în reportajul viitor : un alt șantier.

ILIE PURCARU 
VASILE BĂRAN 

Fotos I. CUCU



Acad. Emil Condurachi 
despre activitatea Asociației 

internaționale de studii 
sud-est europene

După cum s-a anunțat, anul 
trecut, în aprilie, s-a constituit la 
București, sub egida U.N.E.S.C.O., 
Asociația internațională de studii 
sud-est europene. Recent, la Atena 
a avut loc prima ședință a Birou
lui acestei asociații. Secretarul 
general al asociației, acad. Emil 
Condurachi, a avut o convorbire 
cu redactorul Agenției romîne de 
presă „Agerpres" Sanda Ionescu, 
căreia i-a răspuns la cîteva între
bări în legătură cu această mani
festare internațională.

Ședința a analizat activitatea 
desfășurată de Asociația interna
țională de studii sud-est europene 
de la crearea sa pînă astăzi — a 
spus acad. Em. Condurachi. în a- 
cest timp s-au constituit comitete 
naționale ale asociației în Austria, 
Bulgaria, Danemarca, Franța, Iu
goslavia, Romînia, U.R.S.S., care 
au și cerut afilierea la asociație. 
Alte comitete sînt în curs de or
ganizare în Anglia, Grecia, Turcia 
și alte țări. Institute de cercetări 
din Belgia, R. F, Germană, Olan
da, S.U.A. au comunicat intenția 
lor de a participa la lucrările a- 
sociației.

în cadrul ședinței mi-a revenit 
sarcina de a prezenta raportul de 
activitate pe anul 1963 și proiec
tul de program pe 1964. Problema 
care a stat în centrul atenției ge
nerale a fost organizarea temeini
că a Congresului internațional de 
studii sud-est europene, primul de 
acest fel, care va avea loc în anul 

1966. Participanții s-au ocupat și 
de constituirea comisiilor de lu
cru ale asociației, alegînd acele 
domenii de activitate în care co
laborarea este și necesară și efica
ce, în scopul întăririi legăturilor 
dintre țările din această parte a 
Europei. Comisia pentru studiul și 
valorificarea documentelor otoma
ne păstrate în arhivele țărilor 
participante a fost considerată de 
la început de o importanță deose
bită, dată fiind însemnătatea aces
tor documente, în cea mai mare 
parte necunoscute încă de cerce
tători. Organizarea altor comisii 
de lucru privind arheologia sud- 
estului european, aportul bizan
tin și elementele originale în arta 
popoarelor balcanice, unitatea și 
diversitatea în etnografia și fol
clorul sud-estului european, pă
trunderea ideilor progresiste ale 
iluminismului în culturile țărilor 
de aici (propusă la inițiativa Co

Concurs și festival 
de muzică ușoară rominească

Lucrările vor fi prezentate la 
concurs în aranjament pentru 
solo voce cu acompaniamentele 
pian sau în aranjament pentru 
grup vocal cu acompaniament 
de pian, în cazul pieselor vo
cale și în reducție de pian 
sau Instrumente solo cu acom
paniament de pian, în cazul pie
selor instrumentale.

Lucrările, în două exemplare, 
purtînd un motto și fiind înso
țite de un plic închis, în care 
se vor indica numele și adresa 
autorilor, vor fi trimise pe a- 
dresa: „Consiliul Muzicii, Casa 
Scînteii, București", pînă la 
data de 15 aprilie 1954, cu men
țiunea „Pentru concurs".

Se va anexa la lucrări textul 
dactilografiat în cinci exempla
re, iaT pentru fiecare partitură 
se vor indica trei interpreți pre
ferați de compozitor.

Vor fi admise în concurs nu
mai creații noi, care nu au mai 
fost difuzate sau prezentate la 
alte comisii sau concursuri.

Lucrările trimise la concurs 
vor fi analizate de un juriu 
format din personalități artis
tice de specialitate, reprezen
tanți ai Consiliului Muzicii, 
Uniunii Compozitorilor, Uniunii 
Scriitorilor, Uniunii Tineretu
lui Muncitor și Radiotelevi- 
ziunii.

Concursul se va desfășura în 
două etape:

— Etapa I va avea loc la

Păși spre lună : Patria — orele 
9; zi; 13; 15; 17; Z9; 21. Rusalka: 
Republica — orele 9,45; 11^45;
14; 16,30; 18,45; 21' Grivița — 
orele 10; 12,15; 16* 18,15; 20,30, 
Flamura — orele 10; 12,15; 16;

Somalia, Abdullah Osman, a 
adresat secretarului general al 
O.N.U., șefilor de state africane și 
Organizației unității africane me
saje în care își exprimă îngrijora
rea în legătură cu situația de la 
frontieră. El propune trimiterea 
unei comisii de observatori neutri 
la frontiera somalezo-etiopiană 
pentru a determina răspunderile și 
a supraveghea aplicarea încetării 
focului.

Șefii unor state africane au 
adresat conducătorilor celor două 

. țări mesaje în care se subliniază 
necesitatea reglementării pașnice 
a conflictului. In mesajul adresat 
șefilor celor două state, președin
tele Nkrumah declară că „litigiile 
de frontieră constituie o amenin
țare pentru Africa".

18,15; 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 
10; 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; 21. Viața
sportivă : Victoria — orele 10,15; 
12,45; 15,30; 18; 20,30, Tomis — 
orele 9; 11,45/*  14/3°/*  17,3°/*
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 o- 
rele 9,45 la 13 rulează în conti
nuare, 16; 18,15; 20,30, Miorița 
— orele 10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30. Nu-i loc pentru al treilea : 
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; 

mitetului pentru studii sud-est 
europene din R. P. Romină) au 
fost, de asemenea, incluse în pro
gramul adoptat la această ședința.

La inițiativa Comitetului romîn. 
Biroul a aprobat lansarea unui 
apel către lumea științifică inter
națională în vederea reconstrucției 
și dotării Bibliotecii universitare 
din Skoplje (Iugoslavia), oraș care 
a avut de suferit de pe urma cu
tremurului din anul trecut. Altă 
rezoluție adoptată de Birou s-a 
referit la organizarea unor schim
buri de conferențiari intre țările 
membre ale asociației. S-a mai re
comandat comitetelor naționale 
ale asociație să întreprindă ș: să 
faciliteze în țările lor scurmbt»-î 
sistematice de documentzpe știin
țifică.

In cadrul activității publicistice 
a asociației s-a anoBfat apariția, 
în 1964, a două numere din bule
tinul său, participarea la unde 
lucrări de sinteză redactate in co
mun ca, de exemplu, lucrarea 
„Monumente de artă greco-nxna- 
ne din regiunea Mirii Negre*,  
care va fi editată ce oamerj de
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știință rotmni. sovietici Bulgari si 
turci și a unui Ghid de documen
tare în studiile sud-est ecropene- 

In afară de contactele prilejuite 
de reuniune, delegația reynmi a
avut întrevederi cu alți rerrerer.- 
tanți de seamă ai științei Gm țara 
gazda — Grecia — care ma
nifestat interesul față de cercetă
rile întreprinse în acest dooerrj
în țara noastră. Expunerea prof, 
univ. M. Berza. directorul înseta
tului de studii sud-est europene al 
Academiei R. P. Romine, prezen
tată la Salonic, despre cncmbcui- 
le rominești la studiile s^d-est 
europene din ulrimeie ccuă dece
nii și despre programul Institutu
lui din Boeureșri. s-a de
un viu interes, subîmiat în alocu
țiunile de râspc» ale savantuor 
piereați. Cor feratele pe care t— 
fost invitat să le țm la Irirry- 
tatea din Salonic <: la Institutul 
de studii balcanice din acest oraș, 
privind săpăturJe de la Histria și 
celelalte rezultate a> știința ar
heologice cm R- P Rodiri au 
fost urmărire cu multi atenție. Ia 
toate aceste ocazii, oamenii de
știință greci au repere: dorința, 
exprimată si in alte rinderi. de a 
cunoaște dt mai bere arări ta tea 
colegilor lor romi-,, de a colabo
ra în probeme privind relațu’e 
științifice șj culmraie dintre cele 
două țări.

București si v*  coesta dintre 
primă selecție a lucrăr'-or pre 
rentate. Cele reținute ce juriu 
vor fi programate în concertele 
publice din cadrul celui de-a!
II-Iea  Festival de muzică ușoa
ră rominească ce va avea Ioc 
în luna iulie a.c., la Mamaia.

— Etapa a II-a se va desfă
șura în cadrul festivalului și va 
consta din prezentarea lucrări
lor. selecționate la etapa I. în 
concerte publice Orchestrarea 
lor va fi asigurată de autori .

Se vor acorda următoarele 
premii:

1. — .Marele premiu al festi
valului de muzică ușoară. în 
valoare de 14 000 lei, acordat 
de Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă.

2. — Premiul Uniunii Com
pozitorilor.

3. — Premiul Uniunii Scriito
rilor.

4. — Premiul Uniunii Tinere
tului Muncitor.

5. — Premiul Comitetului de 
Radiodifuziune și Televiziune.

6. — Premiul oralului Con
stanța.

Valoarea fiecăruia dintre a- 
ceste premii va fi de lei 8 000.

Lucrările selecționate de ju
riu pentru etapa a II-a a con
cursului, care nu au fost pre
miate. vor fi achiziționate de 
Consiliul Muzicii.

20.30, Dacia — orele 10; 11,45; 
13,30; 15,30; 17,15; 19; 21, Fla
căra — orele 14,30; 16,30; 18,30;
20.30. Călătorie in 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. Ultimul tren din Gun 
Hill : Unirea — orele 11; 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. Jurna
lul 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 : Co- 
lentina — orele 14; 16; 18; 20. 
Podul : Luceafărul — orele 16; 
18,15; 20,30, Pacea — orele 16; 
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.

j Lucrările comisiei pregătitoare a conferinței 
internaționale pentru comerț și dezvoltare

In legătură cu situația 
din Cipru

Cuvfntul reprezentantului R. P. Romine • Noul plan anglo-american cu privire Ia crea
rea unei forțe internaționale de poliție in Cipru.

NEW YORK 12 (Agerpres). 
Luînd cuvintul în cadrul lu
crărilor comisiei pregătitoare a 
conferinței internaționale pen- 
‘ru comerț și dezvoltare, am
basadorul M. Hașeganu, repre
zentantul permanent al R. P. 
Romine la O.N.U., a declarat 
printre altele:

Conferința internațională 
pentru comerț și dezvoltare 
care urmează sâ aibă loc la 
Geneva între 23 martie și 15 
iunie se situează din ce în ce 
mai mul: in centrul atenției și 
interesului vieții economice 
mondiale. Guvernul R.P. Ro
mine consideră câ această con
ferință va trebui să constituie 
un moment extrem de impor- 
tant fn istoria relațiilor econo
mice și comerciale internațio
nale, Ea va trebui sâ contri
buie la înviorarea dezvoltării 
economice mondiale, sâ pună 
bazele lichidării discrepanței 
dintre partea dezvoltată a lu
mii și cea economicește în 
curs de dezvoltare, care în 
prezent cuprinde aproximativ 
două treimi din populația glo
bului.

R.P. Rominâ. a spus vorbito
rul. a acorda: o atenție deose
bită pregătirilor pentru confe
rință. constituind. printre pri
mele țâri cin lume, un comi
tet național ce pregătire a 
participam la conferință. Pen
tru a contribui în mod con
structiv la pregătirea întocmi
rii ordinei de zi a conferinței, 
guvernul romin a prezentat 
secretarului general al O.N.U. 
propuneri mente sâ îmbine 
aspectele de narară comercia
lă cu cele ale dezvoltării eco
nomice. iar ca efect ele pot 
contribui la realizarea stabili
tății relațiilor comerciale in
ternaționale.

Guvemul RJP.R consideră 
că în cadrul conferinței ar tre
bui să se analizeze și să se 
promoveze următoarele idei: 
a) importanța acordurilor co
merciale de lungă durată pen
tru stabilitatea și dezvoltarea 
comerțului internațional; b) 
importanța livrărilor pe credit 
de bunuri de echipament des
tinat construcțiilor de unități 
industriale, acestea devenind 
proprietatea statului respectiv, 
urmind ca rambursarea livră
rilor să se facă prin cota-parte 
din producția acestor unități 
utd'-stnale. e) msporianța pen
tru cocoerțul ritematicoal și 
dezvoltarea ecooocricâ a pune
rii fn valoare în scopuri paș
nice a resurselor eliberate de 
dezarmare.

La sesiunea a lB-a a Adunării 
Generale a O.N.U. propunerile 
au fost ir.timpinate favorabil 
de numeroase delegații parti
cipante- In cadrul Comitetului

Convorbirile dintre președintele S.U.l
și primul ministru britanic

WASHINGTON 12 (Ager
pres). — Miercuri au început 
la Washington convorbirile 
dintre președintele S.U-A^ 
Lyndon Johnson și primul mi
nistru britanic. Alee Douglaș- 
Home. sosit în aceeași zi din 
Canada, împreună cu minis- 
trul său ce externe, R. A. But
ler. în cursul vizitei oficiale 
de două zile pe care oamenii 
de stat britanici o fac in ca
pitala Sutelor Unite vor avea 
loc două întrevederi la Casa 
Albă, precum și intilniri se
parate la Departamentul de 
Stat intre secretarul de sUt al 
S.U_A_ D. Rusk și ministrul 
de externe britanic.

Din declarațiile făcute de 
surse oficioase și reproduse 
de presa americană și engleză, 
reiese că asupra acestor con
vorbiri — intrate in tradiția 
relațiilor postbelice dintre cele 
două țări — se repercutează 
direct diversele focare de criză 
în fața cărora este pusă as
tăzi politica externă a State
lor Unite și Angliei.

Agenția americană Associa
ted Press ca și agenția bri
tanică Reuter, precizează că 
pe primul plan al agendei ne
oficiale stabilită pentru con
vorbirile de la Washington se 
află problema comerțului cu 
țările socialiste și aceea a Ci
prului.

în legătură cu prima ches
tiune se amintește nemulțu
mirea provocată la Washing
ton de ultimele tranzacții co
merciale încheiate de Cuba a- 
tît în Anglia cît și în Franța. 
„Unele autorități americane, 
scrie Reuter, ar dori ca An
glia și ceilalți aliați să adop
te o legislație care să interzi
că un asemenea comerț. Pre
ședintele Johnson, scrie Asso
ciated Press, care se referă la 
surse oficioase americane, va 
cere primului ministru brita
nic să-și reexamineze punctul 
de vedere în problema comer
țului cu Cuba. Acest punct 
de vedere a fost reafirmat, 
chiar în ajunul sosirii sale în 
capitala S.U.A., de către pri
mul ministru Home, care a 
exprimat din nou intenția An
gliei de a menține relații co
merciale normale atît cu 
Cuba, cît și cu țările socialiste 
în general.

în ce privește problema Ci
prului, mersul discuțiilor din
tre oamenii de stat americani 

nr. 2, reprezentantul Nigeriei, 
Kano — luînd cuvîntul în nu
mele celor 75 de coautori ai 
rezoluției — a menționat ace
ste propuneri ale Romîniei și 
a arătat că ele ar trebui să fie 
luate în considerație și exami
nate la conferința internațio
nală pentru comerț și dezvol
tare.

R. P. Romînă participă în 
viața economică mondială, 
semnînd acorduri și convenții 
cu multe țări, pe baza respec
tării independenței și suvera
nității naționale. Țara noastră 
întreține relații comerciale cu 
peste 80 de țări, dintre care 
50 în curs de dezvoltare, iar 
dintre acestea cu 26 de țări 
relațiile noastre comerciale au 
la bază acorduri comerciale 
pe termen lung.

Citînd părerea unor econo
miști străini, M. Hașeganu, a 
subliniat că, în cadrul sistemu
lui organizatoric pe care con
ferința îl va forma, ar fi nece
sar să se creeze un comitet 
care să se ocupe de acordurile 
de lungă durată.

La baza relațiilor economice 
și comerciale mondiale, a spus 
vorbitorul, trebuie puse prin
cipii și legi noi, corespunză
toare epocii in care trăim, 
încă în 1958. la a 13-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U., 
R. P. Romînă a \pus problema 
fixării de noi principii privind 
cooperarea economică inter
națională. Ideea lansată atunci, 
a evoluat și. în prezent, în 
cadrul O.N.U. se discută pro
blema întocmirii unei decla
rații privând principiile coope
rării economice internaționale. 
Considerăm că în faza de pre
gătire a conferinței este im
portant să nu se piardă din 
vedere faptul că la sesiunea a
13-a  a Adunării Generale a 
O.N.U. a fost adoptată rezolu
ția nr. 1942 în problema de
clarației cu privire la coope
rarea economică internațio
nală, în care sînt cuprinse pre
vederi care vizează lucrările 
atît ale acestui comitet, cît și 
ale conferinței internaționale 
pentru comerț și dezvoltare. 
Rezoluția inițiată de R. P. 
Romînă, împreună cu alți 12 
coautori, a fost adoptată de 
către Adunarea Generală.

R. P. Romînă, a declarat 
M. Hașeganu. acordă o impor
tară deosebită întocmirii 
unui document privind princi
pale de cooperare economică 
și comercială. Vorbitorul a 
spus că interesul față de ace
ste principii este demonstrat 
de discursurile diferitilor de
legați la sesiunea a 18-a a A- 
dunării Generale a OJi.U. 
precum și de documentul pre
zentat de delegațiile U-R.S.S., 

și cei britanici depinde în 
mare măgură de rezultatele 
sondajelor efectuate de George 
BalL secretar de stat adjunct 
la Atena, Ankara și Nicosia în 
încercarea de a obține adezi
unea tuturor părților la noul 
plan anglo-american privind 
forța de poliție destinată insu- 
let

Există teama, subliniază co
respondentul din Washington 
al ziarului „Times", ca discu
țiile asupra Ciprului să nu 
răpească prea mult din timpul 
limitat fixat pentru aceste 
convorbiri, deoarece ambele 
părți au alte probleme funda
mentale de discutat Intre a- 
cestea sînt enumerate (ordinea 
aparține agenției britanice 
Reuter): Malavezia și situația 
din Asia de sud-est relațiile 
Est-Vest în general cu accen
tul pe problema dezarmării, 
situația din NAT.O. conse
cințele anumitor hotărîri de 
politică externă luate de Fran
ța și care nu corespond liniei 
adoptate de alți membri ai 
N.A.T.O. și altele.

de
re-

U.R.S.S.; Litere poligrafice din material plastic. Ele sînt 
10 ori mai ușoare decît cele obișnuite, de 3—4 ori mai 

zis tente și de 3,5 ori mai ieftine.

Poloniei și Cehoslovaciei în 
comitet.

Delegația romînă la confe
rință va fi bucuroasă să parti
cipe la discutarea tuturor pro
punerilor prezentate pentru a 
fi dezbătute și adoptate la 
conferință. Delegația romînă 
nu solicită modificarea ordinei 
de zi. Ar fi de mare folos, însă 
dacă pe ordinea de zi a con
ferinței ar fi incluse la punc
tele propuse pînă acum și 
unele precizări cum ar fi : 
„Elaborarea declarației de 
principii fundamentale ale re
lațiilor economice și comer
ciale" ; „Utilizarea resurselor 
eliberate de dezarmare pentru 
dezvoltarea comerțului inter
național" ; „Importanța livră
rilor pe credit de bunuri de 
echipament destinate con
strucțiilor de unități indu
striale devenind proprietatea 
statului respectiv. Livrări 
rambursabile prin cote-părți 
din producția acestor unități 
industriale" ; „Importanța și 
eficacitatea acordurilor de 
lungă durată".

Avînd în vedere utilitatea 
practică a propunerilor de 
mai sus, a declarat reprezen
tantul R. P. Romîne, ne ex
primăm speranța că comite
tul le va lua în considerație.

Conferința extraordinară 
a miniștrilor de externe 

ai țărilor africane
DAR ES SALAAM 12 (Ager

pres). — Miercuri, m capitala 
Republicii Tar.ganica, a început 
conferința extraordinară a mini
ștrilor de externe și ei apărării 
d:n 29 țări ahicane membre ale 
Organizației Unității Africane.

După am s-a mai anunțat, 
conferința a fost convocată la ce
rerea președintebri Nyerere, în le
gătură cu recentele evenimente ce 
au avut loc ir. Africa răsăriteană.

Cuvintul de âesdrzdere a fost 
rostit de președintele Tanganicăi, 
Julius Nyerere. El a adresat un a- 
pel participanților le conferință, 
cerindu-le ajutorul ,ân menține
rea ordinei și legalității în Tanga- 
nica, pini la reorganizarea arma
tei naționale in vederea îndepli
nirii sarcinilor ce i-au fost dictate 
de conseănțele grave ale recentei 
răscoale armată.

Citînd surse informate din 
preajma conferinței observatorii 
consideră ci participanții vor 
examina, ca măsură practici, pro
blema constituirii unei forțe afri
cane comune care si fie trimiși 
în caz de nevoie și la cererea ex
presă a guvernului vreunei țâri 
în ajutorul guvernului respectiv. 
In acest sens, conferința va avea 
de rezolvat numeroase aspecte 
militare și juridice.

NICOSIA 12 (Agerpres). — 
George Ball, subsecretarul de 
stat al S.U.A., a înmînat 
miercuri la Nicosia, președin
telui Makarios, noul plan 
anglo-american revizuit. Ball 
a fost însoțit de ambasadorul 
S.U.A. la Nicosia, Wilkins, și 
de trimisul special al Angliei, 
Richard, înalt demnitar în 
Ministerul pentru relațiile cu 
Commonwealthul. După între
vederea care — potrivit agen
ției France Presse — a durat 
două ore, nici partea ameri
cană, nici cea cipriotă nu au 
făcut nici o declarație.

Citînd surse autorizate bri
tanice, agenția France Presse 
arată că în noul plan anglo- 
american nu se mai face men
țiunea la forța N.A.T.O., stipu- 
lîndu-se că noua forță inter
națională, care ar urma să fie 
trimisă în Cipru, va fi for
mată din unități ale unor țări1 
care se declară de acord să 
participe la ea. Noul plan nu 
ține seama, după cum se vede, 
de cererea președintelui Maka
rios ca forța de poliție să fie 
compusă din trupe ale țărilor 
Commonwealth-ului. De ase
menea, n-a fost luată în sea

încă înainte de începerea con
ferinței, diverse țări africane și-au 
definit poziția față de această pro
blemă. Unele state, ca de pildă, 
Ghana, s-au declarat în favoarea 
constituirii unei asemenea forțe a- 
friame. Ministrul adjunct al afa
cerilor externe al acestei țări, S. A. 
Dairasa, a declarat, la sosirea sa 
la Dar Es Salaam că alcătuirea 
unei forțe africane reprezintă 
..ur.ica soluție" care se oferă 

OJJ-A. pentru a face față unor e- 
vemmente ca acelea petrecute recent 
în Africa răsăriteană. El a spus 
ci guvernul ghanez a elaborat 
propuneri precise", al căror con
ținut rtu a fost insă dezvăluit.

Printre țările care s-au decla
rat împotriva creării forței afri
cane se numără Dahomey și Con
go (Brazzaville). Ziarul guverna
mental dahomeyan „La Voix du 
People" a scris : „Crearea unei 
armate de intervenție destinate sâ 
tnâbușe răscoalele interne ar duce 
la transformarea Organizației 
Unității Africane într-un veritabil 
sindicat al șefilor de state". La 
rindul său ministrul de externe 
al Republicii Congo (Brazzaville) 
a declarat: ^oi, congolezii, sîn- 
tem cu atît mai puțin favorabili 
unei forțe de intervenție cu cît, 
daci această forță ar fi existat în 
august anul trecut, Fulbert Youlou 
(al căni regim a fost răsturnat — 
N R) ar fi putut face apel la ea 
pentru a-și menține astfel dicta
tura".

Activitate diplomatică pentru reglementarea 
conflictului somalezo- etiopian

ADDIS ABEBA 12 (Agerpres). 
— Deși atît Somalia cît și Etiopia 
și-au manifestat dorința de a în
ceta focul la granița dintre ele, 
s-a anunțat ca marți după-amiază 
au avut loc noi ciocniri în regiu
nea de frontieră.

Cu toate acestea, accentul se 
deplasează tot mai mult pe acti
vitatea diplomatică care se desfă
șoară cu intensitate în capitalele 
celor două țări și la Dar Es 
Salaam, unde s-a deschis Confe
rința miniștrilor de externe afri
cani. La Addis Abeba, împăratul 
Haile ‘ Selassie a avut convorbiri 
cu mai mulți reprezentanți diplo
matici acreditați în Etiopia pe care 
i-a informat asupra situației de la 
frontiera somalezo-etiopiană. In a- 
celași timp, președintele Republicii

mă cererea guvernului cipriot 
ca forța de poliție să fie sub
ordonată Consiliului de Secu
ritate al O.N.U.

Un purtător de cuvînt al gu
vernului Ciprului a declarat: 
„Noi continuăm să insistăm c.a 
noile propuneri ale Angliei și 
S.U.A. să cuprindă asigurarea 
că orice forță internațională, 
care tar urma să fie trimisă în 
Cipru, să fie mandatara unei 
rezoluții a Consiliului de 
Securitate și să se menționeze 
că scopul principal al acestei 
forțe internaționale este de a 
apăra integritatea teritorială 
a Ciprului".

Referindu-se la relatări ale 
presei ateniene de miercuri 
după-amiază, agenția France 
Presse anunță că Makarios va 
respinge noul plan anglo-a
merican și va prezenta în cu- 
rînd — mulți susțin că încă 
săptămîna aceasta — problema 
Ciprului la O.N.U.

OSLO 12 (Agerpres). — Pur
tătorul de cuvînt al Ministeru
lui de Externe norvegian a a- 
nunțat că Norvegia nu va tri
mite unități care să facă par
te din forța internațională 
pentru Cipru și nu și-a luat 
nici un fel de angajament în 
acest sens.

FRANȚA: Muncitori meta- 
lurgiști din orașele St. Na- 
zaire și Nantes (două din 
zele mai mari orașe indus
triale din departamentul Loi
re) au întrerupt lucrul zile
le trecute pentru a participa 
la demonstrațiile de protest 

împotriva concedierilor
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Declarația Asociației 
americane pentru 
Națiunile Unite 
(A. A. U. N.)

NEW YORK. — Asociația ame
ricană pentru Națiunile Unite 
(A.A.U.N.) a dat publicității o de
clarație în care subliniază că „în 
momentul de față a devenit evi
dent că o victorie militară totală 
în Vietnamul de Sud este impo
sibilă. De aceea problema trebuie 
să fie reglementată pe plan poli
tic". In declarație se propune ca 
o soluție în vederea soluționării 
situației din Vietnamul de Sud să 
fie găsită prin intermediul unei 
contribuții a Organizației Națiu
nilor Unite. „Guvernul Statelor 
Unite, subliniază declarația, tre
buie să exploreze, în colaborare 
cu alte țări membre ale O.N.U., 
mijloacele prin care problema 
poate să fie prezentată Națiunilor 
Unite, nu în scopul unor dezbateri 
lipsite de eficacitate d pentru a 
se găsi mijloacele de mediere și 
restabilire a păcii în această țară".

PARIS. — In suburbia parizia
nă Saint-Denis a avut loc recent 
o întîlnire a tineretului francez 
organizată de Mișcarea tineretului 
comunist și de Uniunea tinerelor 
fete clin Franța. Participanții la 
întîlnire au discutat în prima zi 
problemele legate de locul tineretu
lui în viața țării, despre sarcinile 
care stau în fața lui. In cea de-a 
doua zi, discuțiile au fost consa
crate temei: „Prietenia tineretului 
din toate țările".

i LENINGRAD — După cum, 
relatează TASS, oamenii de 
știință de la stația în derivă 
„Severnîi Polius-10“ aflată in 
regiunea Polului Nord, au ur
mărit cu regularitate evoluția 
satelitului „Echo-2", folosit 
pentru experiențele cosmice 
întreprinse în comv.n de Aca
demia de Științe a U.R.S.S. si 
Administrația națională a 
S.U.A. pentru aeronautică și 
cercetarea spațiului cosmic.

PARIS. — Ministerul Afa
cerilor Externe al Franței, a 
anunțat oficial la 12 februa
rie, numirea lui Claude Cha- 
yet, în funcția de însărcinat cu 
afaceri ad-interim al Franței 
în Republica Populară Chineză.

i BONN. — Ziarul vest-ger- 
man „Die Welt" scrie despre 
blocada pe care unele cercuri 
monopoliste din S.U.A. au în
cercat s-o organizeze împotri
va Republicii Cuba. Faptul că 
astăzi Marea Britanie livrează 
Cubei autobuze, iar Franța — 
autocamioane, demonstrează 
că această blocadă nu a reu
șit, menționează ziarul. Cele 
mai mari state din Am ica 
Latină — scrie in continuare 
„Die Welt" — Argentina, Bra
zilia, Mexic, nu intenționează 
să rupă relațiile lor diploma
tice și economice cu Cuba.

MADRID — Moise Chom- 
be, fostul „președinte" al Ka- 
tangăi, a formulat la Ma

drid într-o conferință de presă 
noi acuzații la adresa primului 
ministru congolez, C. Adoula și a 
președintelui Kasavubu, care, după 
cum a mai afirmat el, „sînt vino- 
vați de asasinarea lui Patrice Lu
mumba".

Trupurile lui Patrice Lumumba, 
Okito și Mpolo, a declarat Chom- 
be, au fost dizolvate într-o baie 
de acid sulfuric, la începutul lunii 
martie 1961, la propunerea lui A- 
doula. El a declarat apoi că Ado
ula și Ileo, speriați de pericolul 
deschiderii anchetei O.N.U., s-au 
întrunit la 28 februarie 1961 la 
Elisabethville, „chipurile pentru a 
semna un acord militar". In rea
litate, a spus Chombe, ei au dis
cutat modalitatea de a face să 
dispară complet cadavrele, închi- 
zînd în acest fel ancheta. Cu acest 
prilej, a fost creată „povestea în 
legătură cu evadarea și apoi moar
tea lui Patrice Lumumba și a ce
lorlalți doi adepți ai săi".
* Chombe a subliniat că se află 
in posesia unor documente care 
pot dovedi afirmațiilec sale.

LONDRA. — Trei mii de 
geografi din întreaga lume 
vor lua parte la cel de-al 
20-lea Congres internațional 
de geogeafie ce va avea loc 
la Londra, între 21 șj 28 iulie, 
anul acesta, anunță British In
formation Services. Ultimul 
congres a avut loc tot în An
glia, cu 36 ani în urmă.

PNOM PENH. — La Pnom Penh 
a fost dat publicității comunicatul 
comun cu privire la tratativele 
care s-au desfășurat în Cambodgia 
între primul ministru malayez. Ă.b- 
dul Rahman și președintele Fili- 
pinelor, Macapagal. Se știe, că în 
centrul discuțiilor purtate a stat 
problema reglementării conflictului 
izbucnit în Asia de sud-est ca ur
mare a creării Federației Ma- 
layeze.

In comunicat se arată că cei doi 
șefi de state au „convenit să-și 
deschidă consulate în capitalele 
respective, angajîndu-se astfel pe 
calea restabilirii relațiilor diploma
tice*,  rupte după crearea federa
ției. Comunicatul precizează că 
primul ministru malayez s-a anga
jat să discute, îndată ce va fi po
sibil, revendicările formulate de 
Filipine asupra teritoriului Borneo 
de nord, acceptînd în principiu, 
o acțiune la Curtea Internațională 
de justiție de la Haga.

i BONN. — Cunoscutul publicist 
vest-german Sebastian Haffner, 
semnează în revista „Der Stem" 
(Hamburg) un articol în care cri
tică politica de ignorare a Repu
blicii Democrate Germane, întru- 
cît, după cum afirmă el, este evi
dent că reunificarea Germaniei nu 
poate fi concepută fără participa
rea ambelor state germane.

De asemenea, autorul articolului 
ajunge Ia concluzia că este tim
pul să fie revizuită politica mi- 
zînd pe declanșarea unui conflict 
militar între Vest și Est, întrucît, 
cum se exprimă Haffner, un al 
treilea război mondial nu mai poa
te fi astăzi înscris pe ordinea de 
zi a politicii internaționale.

COPENHAGA. — Acjentia France 
Presse anunță că primul ministru 
al Danemarcei, Jens Otto Krag, va 
vizita Uniunea Sovietică între 19 
și 28 februarie.
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