
olectivul fabricii 
noastre a pășit și 
în acest an hotă- 
rît să îndeplinea
scă sarcinile de 
plan și angaja
mentele luate în

întrecerea socialistă. Sarcina 
pe care ne-am asumat-o, de a 
da peste plan 25 000 tone de 
ciment, 25 000 tone clincher și 
60 000 tone de pastă, își gă
sește explicația firească în în
crederea pe care oamenii o au 
în forțele lor, în experiența 
dobîndită.

Avem create toate condițiile 
materiale pentru ca măsurile 
stabilite să fie aplicate cu 
succes. Datorită grijii manife
state de colectivul fabricii noa
stre pentru formarea cadrelor 
de lucrători la noua linie teh
nologică, cuptorul nr. 7 a atins 
capacitatea de proiectare în 
numai trei luni. Și prin acest 
exemplu, practica a demon
strat că, atunci cînd fiecare 
acțiune este privită cu simț de 
răspundere, se pot obține re
zultate din cele mai bune.

In fabrică lucrează peste 600 
de tineri. Comitetul de partid, 
conducerea întreprinderii a- 
preciază contribuția lor adusă 
la îndeplinirea sarcinilor de 
producție. Așteptăm de aceea 
ca în acest an aportul tinerilor 
să fie și mai mare. Ce dorim 
din partea tinerilor ? Mi se 
pare important să arat că,

respectarea 

disciplinei 

tehnologice 
preocuparea permanentă a ti
neretului de a-și însuși meto
dele de .lucru și procedeele 
tehnologice avansate, trebuie 
să se concretizeze îndeosebi în 
respectarea disciplinei tehno
logice, a indicațiilor date de 
maiștri și tehnologi în scopul 
îmbunătățirii calității produ
selor.

Inșist asupra acestui lucru 
pentru că au fost cazuri cînd 
unii dintre tineri — Ion Po-

povici, Abdulah Ichiret, Ismail 
Ismet și alții — mai lasă, din 
proprie inițiativă, să treacă de 
la pompe în cuptoare cantități 
variabile de pastă în aceleași 
unități de timp. Nerespecta- 
rea cerințelor procesului teh
nologic în această fază duce, 
în primul rînd, la nefolosirea 
agregatelor cu maximum de 
capacitate.

O asemenea greșeală are o 
influență negativă și asupra 
calității cimentului. Reglajul 
temperaturii nu se poate face 
ușor. Dacă stratul de pastă 
depus pe pereții cuptorului 
este prea subțire, se scurtează 
viața agregatului din cauza 
arderii căptușelii. De aceea 
sînt de părere că, în munca 
lor, organele U.T.M., care vor 
piumi mai mult sprijin din 
partea cadrelor noastre tehni- 
co-inginerești, pot face mai 
des uz de cifre, de calcule con
vingătoare în discuțiile cu ti
nerii. Dau un exemplu care 
are o semnificație și impor
tanță covîrșitoare. Noi am cal
culat, de pildă, că respectând 
cu strictețe normele stabilite 
în privința omogenizării și a 
alimentării cuptoarelor cu

Ing. CONSTANTIN 
SAVIDIS 

directorul Fabricii de ciment
Medgidia

(Continuare în pag. a Il-a)

Proletari din toate țările, uniți-văl

IScmfeia 
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului
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Tineretul — participant activ 

la îndeplinirea angajamentelor 

luate în întrecerea, socialistă

MIA CIIVINT LA FAPTA!
Drum larg 

experienței înaintate
In întîmpinarea celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei, 

colectivul tinerei noastre rafinării și-a luat importante angaja
mente. Ele se referă în special la creșterea valorificării tonei de 
țiței cu 40 la sută față de procentajul anului trecut, concentrarea 
prelucrării materiei prime în instalații de mare capacitate, ob
ținerea unor produse noi de mare utilizare pentru industria 
chimică și realizarea unei calități superioare a tuturor produ
selor. La îndeplinirea acestor obiective vor contribui și tinerii. 
Iată de ce și organizația U.T.M. a luat o serie de măsuri me
nite să ducă la mobilizarea tineretului la buna desfășurare a 
întregului proces de producție.

După dezbaterea cifrelor de plan, organizația U.T.M. s-a ocu
pat în continuare ca fiecare tinăr să-și ia angajamente concrete 
in adunările grupelor sindicale, individuale, sau în cadrul co
lectivului din care face parte. Pentru ca secretarii organizațiilor 

U.T.M. pe secții să fie la curent cu problemele de producție, să 
cunoască modul în care le pot duce la îndeplinire, comitetul 
U.T.M. pe rafinărie a organizat instruirea lor. Au fost invitați 
și tovarăși din comitetul de partid pe rafinărie, cît și ingineri, 
maiștri și tehnicieni. în scopul antrenării tinerilor la întrecerea 
socialistă, cu sprijinul grupelor sindicale au fost organizate în
tâlniri cu evidențiata în producție, schimburi de experiență, 
discuții pe problemele de producție ale fiecărei secții. ,,Tribuna 
experienței înaintate" care are o tradiție bună aici, a fost și ea 
suficient folosită în scopul mobilizării tuturor celor 800 de ti
neri la întrecerea socialistă pe baza angajamentului concret. 
Printre ei se află și tânărul tablonist Dumitru Coliacov dc lo 
secția reformare catalitică. El s-a angajat să obțină numai pro
duse cu cifră octanică superioară. Pentru aceasta, urmărește 
îndeaproape analizele de laborator recoltate din produsele in
stalației. în funcție de aceste analize, de variantele graficeloi 
și produsului intrat în instalație, a modificat — împreună cu 
operatorul instalației — regimul tehnologic, obținînd astfel nu
mai produse superioare, cu indici și coeficienți corespunzători.

Cu același simț de răspundere își îndeplinesc angajamentele- 
individuale și ceilalți tineri. Dar, specificul muncii în multe 
locuri nu a permis concretizarea unor angajamente individuale 
De aceea, organizațiile U.T.M. i-aze mobilizat pe tinerii din sec
țiile respective la realizarea angajamentului luat de întregul 
colectiv. Unul dintre obiectivele principale ale colectivului din 
secția D.A. 2 este acela de a produce peste plan, în acest an, 
1 000 tone de benzină. Un asemenea angajament impunea o 
bună organizare a muncii încă din prima zi a anului, o colabo
rare strînsă între toți membrii colectivului. Concentrarea efor
turilor pentru prelucrarea atentă a țițeiului este direcția prin-

TRAIAN DROGUREANU 
secretarul comitetului U.T.M.

— Rafinăria Brazi

(Continuare în pag. a Il-a)

Pe înălțimea sondelor își înscrie zi de zi Gheorghe Constantin, sondor din schela Gura 
Ocnifei însușirile: hărnicie, dragoste de meserie, pricepere.

Foto: ION CUCU

Muncitor
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TINERETULUI

Conferința
organizației de partid
a orașului
Vineri dimineață, în sala Radiotelevi- 

ziunii, au început lucrările conferinței or
ganizației de partid a orașului București. 
La conferință Iau parte delegați aleși în 
conferințele organizațiilor raionale de 
partid.

La lucrările conferinței participă tova
rășii Gheorghe Gheorgliiu-Dej, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.R., Nicolae Ceau- 
șescu, membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.M.R., Leonte Răutu, 
membru supleant al Biroului Politic, șeful 
Direcției de Propagandă și Cultură a C.C. 
al P.M.R., membri ai C.C. al P.M.R., mi
niștri, un număr însemnat de invitați din 
uzine, fabrici, șantiere, ministere și alte 
instituții centrale, activiști de partid și 
de stat, reprezentanți ai organizațiilor de 
masă, oameni de știință, cultură și artă.

ucurești
La primul punct al ordinei de zi, tova

rășul Florian Dănălache, prim-secretar al 
Comitetului Orășenesc București al 
P.M.R., a prezentat darea de seamă pri
vind activitatea Comitetului Orășenesc de 
Partid.

Raportul Comisiei de revizie a fost pre
zentat de tov. Ion Stoica.

La discuții au luat cuvîntul numeroși 
delegați și invitați — primi-secretari ai 
comitetelor raionale de partid, secretari 
de comitete de partid, muncitori, ingineri, 
directori ai întreprinderilor bucureștene, 
conducători ai organizațiilor obștești din 
Capitală, oameni de cultură, cadre didac
tice.

Lucrările conferinței continuă.

CTUALITATII
5

Nou tip de arzător 
folosit la cuptoarele

Pregătirea manualelor 
pentru viitorul an școlar

oțelăriilor
Recent, specialiști ai Insti

tutului de cercetări metalur
gice din Capitală, au realizat 
un nou tip de arzător cu pă
cură folosit la cuptoarele oțe
lăriilor Martin. Cu ajutorul a- 
cestuia, la cuptoarele de mare 
capacitate s-a obținut un con
sum mediu de păcură de 30 
la sută, față de 40—45 la sută 
cît era mai înainte.

Pe baza rezultatelor obți
nute în timpul elaborării șar
jelor experimentale s-au defi
nitivat metodele tehnologice 
corespunzătoare pentru extin
derea noului tip de arzător și 
la celelalte agregate siderur
gice similare.

(Agerpres)

La Editura didactică și pedagogi
că se află în pregătire 550 de 
titluri de manuale pentru viitorul 
an școlar. Acestea urmează să a- 
pară într-un tiraj de peste 
27 000 000 exemplare (cu aproape 
6 000 000 mai multe decît în anul 
trecut}. Au fost elaborate manuale 
noi, originale, printre care Fizica, 
Algebra și Chimia pentru clasa a 
Vlll-a, Literatura romînă pentru 
clasa a X-a, necesare învățămîn- 
tului de cultură -generală, „Mate
matici economice" pentru învăță- 
mîntul profesional si altele. Pentru 
clasele I—VIII se vor edita 246 
titluri în 22 milioane exemplare, 
adică atît cît întreaga producție

de manuale tipărite în acest an 
pentru școala de cultură generală.

In urma sugestiilor și propuneri
lor făcute de oameni de știință șl 
cultură, de cadre didactice cu bo
gată experiență la catedră, de 
specialiști din diierite domenii, cu 
prilejul discufiilor purtate anul 
trecut în presă, o serie de manuale 
vor cuprinde noi capitole, teme și 
lecții.

Prezentarea artistică și grafică 
se va îmbunătăți și ea. Manualele 
de botanică pentru clasa a V-a, 
geografia pentru clasa a Xl-a și 
agricultura pentru clasa a Vll-a 
vor fi tipărite în șase culori. Circa 
9 milioane vor fi îmbrăcate în vini' 
lin sau legate în pînză.

Un modern laborator
la Institutul de fizică atomică

-----e-----

în fatimpinarca 
zilei de 16 februarie

PLOIEȘTI (de la corespondentul 
nostru)

în întîmpinarea zilei de 16 Fe
bruarie, colectivul Depoului C.F.R. 
Ploiești a reușit să realizeze econo
mii importante. Au fost transpor
tate cu 6 600 tone mai multe măr
furi prin remorcarea a 160 trenuri 
cu supratonaj. Realizări de seama 
a obținut și colectivul de specia
liști de la regulatorul de circulație 
al depoului C.F.R. Ploiești. Încăr
cătura statică a fost îmbunătățită. 
Astfel au putut fi încărcate și 
transportate cu peste 33 600 tone 
mai mult decît capacitățile prevă
zute. Realizarea indicatorilor de 
calitate și cantitate a fost posibilă 
si datorită instalațiilor moderne cu 
care au fost înzestrate unitățile din 
raza R.C.M. Ploiești ca : sistema
tizarea și utilarea electrodinamică 
a stației Ploiești-Vest, sistematiza
rea și centralizarea electrodinamică 
cu C.R. 3 (centralizare romînească) 
pe secția Ploiești Sud—Urziceni etc.

ir
La atelierele de zonă C.F.R. — 

Palas, ca urmare a îndeplinirii pri
melor obiective din planul de mă
suri tehnico-organizatorice, ceferiș
tii au mărit productivitatea muncii 
in luna ianuarie cu 12,6 la sută, 
depășind nivelul propus prin anga
jamentele asumate în întrecerea 
socialistă în cinstea zilei de 
23 August.

★

Remorcînd în acest an un număr 
mai mare de trenuri cu tonaj spo
rit. și extinzînd marșrutizarea gar
niturilor, mecanicii și fochiștii De
poului C.F.R. Galati au depășit 
productivitatea muncii cu 18,7 la 
sută. Pe această bază planul de 
transport a fost întrecut cu circa 
10142 tone, economisindu-se în 
luna ianuarie mai mult de 600 to
ne combustibil convențional.

(Agerpres)

„Intrind in rinMe forțelor irmate,

Astăzi, membri ai cercului 
C F.R. de la Palatul pionieri
lor, mîine... cine știe ? Poate 
impiegați, mecanici de loco 

motive, telegraiiștl..,

Foto: 'AGERPRES

ll||lifeOfe uvintele jurămîn-
I idflnjW tului militar au 

jfi&Ț ,Ț marea simplitate 
frumusețe a fo- 

flUVf i cului. Ca și el, 
'HihhTii emană căldură și 

lumină. Și, tot ca 
el, conțin forța ce poate 
fi nimicitoare cînd ceva li se 
pune împotrivă. Numai că, de
sigur, ca în toate comparațiile, 
nici aceasta nu poate fi dusă 
pînă la ultimele consecințe. 
Căci conștiința oamenilor nu 
este cu nimic comparabilă, iar 
jurămîntul tinerilor cetățeni 
care intră în rândurile Forțe
lor Armate este, înainte de 
orice, un act suprem de con
știință

Nu de mult, jurămîntul a 
fost rostit în unitățile militare 
în cadru solemn, devenit tra
dițional, și pentru care fiecare 
dintre ostași s-a pregătit sufle
tește cu mult înainte. Steagu

rile cu culorile patriei și stea
gurile roșii ale partidului nos
tru vegheau pașii cadențați ai 
ostașilor. Ținuta militară era 
ireproșabilă, armele sclipeau 
în lumina soarelui. ierna- 
tec. Cuvintele comandantu
lui, îndemn bărbătesc la dîr_ 
zenie, cinste, curaj, disciplină 
și vigilență, însușiri caracte
ristice luptătorului din forțe
le noastre armate, au mers la 
inima ostașilor ; cu hotărîre 
nestrămutată se legau în sinea 
lor tinerii muncitori, tinerii 
colectiviști de pînă mai ieri să 
rărnînă, și pe timpul serviciu
lui militar, tot fruntași. I-a 
salutat apoi secretarul raionu
lui de partid de pe raza căruia 
se află unitatea. Pe cei care 
urmau să depună jurămîntul, 
el i-a făcut să vadă mai lim
pede tabloul general al pa
triei, cu încordarea ei crea
toare pentru împlinirea mari

lor obiective ale șesenalului, 
cu strădania însuflețită a po
porului, condus de partid, de 
a ridica mai repede și mai 
bine uzinele, școlile, locuințele 
noastre noi, tot ce trebuie pre
zentului și vremurilor viitoa
re. „Iată ce avem de apărat" 
— își spuneau ostașii. Și ima
ginea se fixa încet asupra 
uzinei sau gospodăriei colec
tive din care veniseră, cu 
binecunoscuții ei oameni paș
nic antrenați în întrecerea so
cialistă. cu frământările, cu 
greutățile și izbînzile muncii, 
cu creșterea de la an la an a 
avutului obștesc și a bunăstării 
fiecăruia, cu țesătura aceea 
complicată și fină a relațiilor 
dintre oameni, înnbdînd prie
tenii, și iubiri, și familii. Totul 
îi îndemna să aștepte cu ne
răbdare clipa depunerii jură- 
mîntului.

Iat-o, a venit.

Cînd rostesc jurămîntul mi
litar. acești flăcăi de 20—21 
de ani, cu trupurile bine clă
dite și cu ochii plini de toată 
lumina zărilor, simt aproape 
fizic legătura dintre ei și pa
trie, formează un uriaș arc de 
oțel. Ele vor sta oricînd 
gata să se destindă în- 
tr-o contralovitură fulgeră
toare, dacă vreodată ar cuteza 
dușmanii să atenteze la liber
tatea noastră, la roadele mun
cii noastre socialiste.

Jnainte de a îmbrăca haina 
de soldat, Ichim Vasile a 
construit. Ultima construcție, 
la a cărei ridicare a contribuit, 
a fost un siloz uriaș. Acum, cu 
ochii minții, îl vede burdușit 
de grîne aurii, adăpostindu-le 
bine. Și Ichim, aici, în unitatea 
militară, jură astăzi să apere 
avutul patriei, munca ei libe
ră și rodnică.

Altul, soldatul Ureche Nico
lae, e tîmplar de meserie. 
Și-a practicat meseria în Da- 
gîța, comună moldoveneasca. 
Acolo, Ureche a fost părtașul 
direct al creșterii bunăstării 
colectiviștilor. Numai în anul 
1963 a lucrat pentru ridicarea 
ori pentru mobilarea a vreo 
15 case. Le-a făcut uși. le-a 
potrivit ferestre, iar pentru 
noile odăi a tăiat și încleiat 
paturi, mese și scaune, mes-

cîoare pentru radiouri și po
lițe pentru cărți... Și nu se 
înșeală astăzi cînd, depunînd 
jurămîntul militar, simte că, 
apărați de scutul a cărui păr
ticică a devenit și el, oamenii 
vor continua să se bucure 
nestingherit de bucuriile vie
ții pașnice.

Altul vine dintr-o împără
ție a livezilor. Numai în ulti
mul an, își amintește soldatul 
Stuparu Ion, candidat de 
partid, la ei acasă, în comuna 
Gîrceni din regiunea Iași s-au 
plantat 320 hectare de pomi. 
Și casa lui cea nouă cu 4 odăi, 
învelită cu țiglă, casa în care 
trebuie să vină, peste cîteva 
zile, un copil, se află și ea în
conjurată pretutindeni de 
pomi; gutui, meri, peri, pruni. 
Trăgîndu-și seva din bogăția 
pămîntului, dăruiți de soare 
și ploi, dar mai cu seamă de 
hărnicia colectiviștilor, pomii 
vîrstnici înfloresc și leagă rod, 
își pleacă ramurile sub dulcea 
povară a belșugului, iar puie- 
ții cresc repede, cu rădăcini 
adînci. în jurămîntul lui Stu
paru, angajîndu-1 să lupte cu 
loată dîrzenia și priceperea, 
neprecu.pețindu-și sîngele și

ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare în pag. a Il-a)

La reactorul Institutului de fizică 
atomică a fost dat în folosință un 
modern laborator pentru prepara
rea de combinații marcate cu izo
topi radioactivi.

In noul laborator, înzestrat cu 
aparatură de un înalt nivel tehnic 
executată în țară, în cea mai mare 
parte în cadrul institutului, se rea
lizează sortimente noi de produse 
radioactive necesare activității de 
cercetare științifică, medicinei, in
dustriei și agriculturii. In același 
timp s-a putut mări și capacitatea 
de producție de izotopi radioactivi, 
astfel că în 1964 aceasta va putea

fi cu cel puțin 25 la sută mai 
mare decît în anul precedent.

Aici se prelucrează izotopi radio
activi emițători de raze beta cu 
energie slabă, cunoscuți sub denu
mirea de beta moi. Aceste substan
țe au multiple aplicații practice, 
în medicină, de exemplu, prin fo
losirea combinațiilor marcate cu 
sulf 35, se poate urmări acțiunea 
terapeutică și metabolismul unor 
noi medicamente. Un alt domeniu 
de utilizare îl constituie metalur
gia, unde cu ajutorul lor se deter
mină desulfurarea oțelurilor, gradul 
de ardere a piritelor etc.

(Agerpres)

Foto : AGERPRES
Aspect din noul laborator.

Sărbătoare

In G. A. S. — lucrări 
de fertilizare fctzialâ

Anul acesta incă înainte de des* 
primăvărare în gospodăriile de stat 
se administrează îngrășăminte mi
nerale pe întreaga suprafață de 
500 000 ha cultivată cu griu de 
toamnă. In momentul de față aceas
tă lucrare ■— fertilizarea faziala — 
se află în plină desfășurare. Nu
meroase gospodării de stat și în
deosebi cele din regiunile Galați, 
București, Dobrogea, Oltenia și al
tei» folosesc din plin timpul prisl-

nic pentru a împrăștia îngrășămin
te cu azot pe suprafețele cultivate 
cu grîu. Pînă în prezent au fost 
fertilizate peste 200 000 ha. Pentru 
efectuarea acestei lucrări, care are 
o mare importanță în sporirea pro
ducției de grîu Ia hectar, se folo 
sesc. mașini tractate de împrăș
tiat îngrășăminte minerale și avia
ția utilitară.

(Agerpres)

întruna din după-amiezele zile
lor trecute, în sala de spectacole 
a căminului cultural din Cernești, 
raionul Lăpuș, 12 colectiviști au 
luat loc pe scaunele din față. Prin
tre ei se aflau tinerii Nastasia La- 
zăr, Rozalia Cozmuța, Alexandru 
Pintea și Alexandru Iacob, toți 
fruntași în muncă. Majoritatea lu
crează în sectorul zootehnic. Meri
tele lor erau bine cunoscute de 
toți colectiviștii din Cernești. Dar 
se cade — spuneau în cuvîntul lor 
tovarășii loan Pintea, președintele 
gospodăriei colective, și inginerul 
agronom Georgeta Popescu — să 
ni le reamintim și cu ocazia aces
tei sărbători dedicată fruntașilor 
noștri. Sint oameni de nădejde ai 
marei noastre familii și cu ei ne 
mîndrim. în orice moment, cînd a 
fost nevoie de concursul lor. n-au 
precupețit timpul liber, pe vreme 
rea, ziua sau noaptea au fost pre-

zenți la toate acțiunile organizate 
de consiliul de conducere, aplică 
în practică cele învățate la cursu
rile agrozootehnice, împărtășesc 
tuturor din experiența lor în mun
că etc.

Luînd cuvîntul, utemîștii Alexan
dru Pintea și Nastasia Lazăr au 
vorbit despre felul cum aplică el 
în munca de fiecare zi metodele 
noi, recomandate d© știința agro
zootehnică.

In continuare, brigada artistică 
de agitație a căminului cultural a 
prezentat în fața celor peste 300 
de colectiviști participant la a- 
ceastă sărbătoare un frumos pro
gram închinat fruntașilor. împre
ună, au vizionat apoi filmul docu
mentar „O zi de toamnă*'. In în
cheiere a avut loc o reuniune to
vărășească.

V. MOINEAGU
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a noi funcționează 
31 de cercuri po
litice ale U.T.M. 
Toate au avut 
convorbiri la lec
ția a patra și în 
toate s-a expus

lecția a cincea.
Pentru a îndruma în mod 

eficient buna desfășurare a 
învățămîntului politic, comi
tetul U.T.M. și-a propus două 
mari obiective: 1) să-i ajute pe 
propagandiști în pregătirea lor 
personală și 2) să 
cursanții pentru a-și 
temeinic materialul studiat, 
pentru a aplica în viață învă
țămintele desprinse.

în primul rînd, rioi veghem 
ca la toate seminariile organi
zate de comitetul raional 
U.T.M. la cabinetele de partid, 
să participe toți cei 31 de pro
pagandiști. Eu mi-am făcut 
un obicei ca după fiecare se
minar să discut cu lectorii de 
la cabinetul de partid. Aceas
ta îmi dă posibilitatea să cu
nosc nivelul de pregătire a 
propagandiștilor, să știu care 
dintre ei are nevoie de mai 
mult ajutor etc.

O deosebită atenție o acor
dăm și înarmării propagandiș
tilor cu o seamă de probleme 
economice concrete, specifice 
uzinei noastre. Asa. de pildă, 
toate cadrele U.T.M. din uzi
nă, deci și propagandiștii, au 
fost invitați la o întâlnire cu 
tovarășul ing. Stefan Aldea, 
director general al Uzinelor. 
Dînsul ne-a vorbit despre sar
cinile mari care stau în fața 
colectivului nostru, ce așteap
tă conducerea întreprinderii 
de la tineret. Din inițiativa 
organizației de partid, condu
cerile secțiilor informează pe 
propagandiști, de cîte ori este 
nevoie, cu problemele con
crete ale planului de produc
ție. De asemenea, la punctul 
de consultații, se află situații 
lunare ale îndeplinirii planu
lui pe ansamblul uzinei, grafi
ce privind productivitatea, 
prețul de cost, realizarea de 
economii etc. Astfel, propagan
diștii au la dispoziție un bo
gat material care le dă posi
bilitatea să facă o eficientă 
legătură a problemelor studia
te în cerc cu sarcinile con
crete care stau în fața uzinei 
în ansamblul ei, a fiecărei sec
ții și atelier în parte.

Un sprijin prețios ni-1 dau 
organizațiile de partid pentru 
pregătirea propagandiștilor. 
Fiecare propagandist se con
sultă cu secretarul de partid, îi 
cere sfatul. Tovarășul Ion M. 
Vasile, secretarul organizației 
de partid de la Centrul 3 va
goane, de pildă, discută de 
fiecare dată cu propagandistul 
planul de expunere sau semi
nar, îl ajută să desprindă cele 
mai importante probleme con
crete ale secției pentru a le 
dezbate în cerc, el însuși par- 
ticipînd de multe ori la discu
țiile cursului politic U.T.M. din 
secție.

Propagandistul, este știut, 
trebuie să fie și un bun pe
dagog. Aceasta înseamnă că el 
Trebuie să găsească cele mai 
bune metode de muncă pen
tru a-i convinge pe tineri, pen
tru a-i ajuta să-și formeze și 
să-și dezvolte o înaltă conștiin
ță socialistă. Dar nu toți pro
pagandiștii au încă o expe
riență proprie. Unii, ca Apos
tol Aurică, Gheorghe Dumitru, 
Emil Văleanu, Vasile Voinea 
și alții au acumulat experien
ță în conducerea cercului, și 
toate acestea se fac simțite în 
eficacitatea expunerilor, con-

sprijine 
însuși

vorbirilor. A generaliza aceas
tă experiență este o sarcină pe 
care comitetul U.T.M, o 
privește cu toată răspunde
rea. Ce am făcut practic în 
acest sens? Am organizat pînă 
acum cîteva consfătuiri me
todice. Una a avut ca temă 
atractivitatea și eficacitatea 
educativă a convorbirilor, me
todele folosite pentru a antre
na la discuții un număr cît 
mai mare de cursanți; alta s-a 
referit la sprijinirea cursanți- 
lor în studiu; Voinea Vasile a 
vorbit despre modul în care 
se pregătește el personal. Toa
te aceste consfătuiri metodi
ce au prilejuit un larg schimb 
de păreri între propagandiști, 
au contribuit la generalizarea 
celor mai eficace metode, deci 
la îmbunătățirea muncii pro
pagandiștilor.

Al doilea obiectiv al nostru, 
și aș putea spune cel mai im
portant, este, după cum am 
arătat mai sus, sprijinirea 
cursanților pentru a-și însuși 
cele studiate în cerc, spre a 
trage învățăminte concrete 
pentru activitatea lor practică 
și mai ales pentru a le aplica 
în viață. Evident că și în a- 
ceastă privință munca indivi
duală, cu fiecare om în parte, 
ocupă locul principal. Mem
brii comitetelor organizațiilor 
de bază, ai birourilor U.T.M. 
de secție, propagandiștii dis
cută cu fiecare cursant, îi a- 
jută în studiul individual, îi 
îndrumă ca încă din momen
tul parcurgerii materialului 
bibliografic să desprindă anu
mite concluzii pentru activita
tea sa practică. De altfel, în 
acest scop noi am mai luat încă 
o măsură: convorbirile în cerc 
au loc întotdeauna după șe
dința de grupă sindicală în 
care se analizează mersul în
trecerii socialiste. Cursanții 
cunosc în felul acesta sarcini
le ce le stau în față, iar în 
dezbateri pot face — atunci 
cînd este nevoie — referiri 
concrete, pot desprinde anu
mite concluzii clare pentru 
activitatea lor practică.

Tot în scopul ajutorării 
cursanților, noi am organizat 
la punctul de consultații al 
comitetului de partid ore de 
consultații. In ziua respectivă, 
pentru fiecare formă de în- 
vățămînt, stă la dispoziția 
cursanților unul dintre propa
gandiștii cu cea mai bună pre
gătire și experiență. El răs
punde la întrebările ce i se 
pun folosind bogatul material 
documentar existent la punc
tul de consultații.

în perioada aceasta, în uzi
na noastră se desfășoară adu
nări generale ale organizații
lor de bază U.T.M. în care se 
analizează conținutul învăță- 
mîntului politic. în adunările 
care au avut loc pînă acum 
accentul principal a fost pus 
pe modul în care se reflectă 
studiul politic din cerc în ac
tivitatea practică a tinerilor. 
Aceasta a făcut să se pună un 
accent și mai mare în cercuri 
pe conținutul studiului, pe 
sprijinirea tinerilor pentru 
a-și forma și dezvolta o înal
tă conștiință muncitorească.

Iată dar, pe scurt, cîte ceva 
din experiența acumulată de 
noi în conducerea și îndruma
rea activității cercurilor poli
tice U.T.M.

La S.M.T. Chitila, regiunea București s-au terminat reparațiile la tractoare și la celelalte mașini agricole nece
sare în campania de primăvară. Iaiă'i pe membrii uneia din brigăzi, gata de plecare spre sediul gospodăriei co

lective pe care o deservesc. Foto : AGERPRES

SĂRBĂTORIREA ACAD.
VICTOR EFTIMIU

VASILE CIOBANU, 
responsabilul cu educația co
munistă în comitetul U.T.M. 

al Uzinelor „Grivița roșie" 
București

0 cerință esențiala — respectarea 
tehnologice
lalți muncitori, respectă intru- 
totul tehnologia prescrisă, (a- 
sigurarea unui aeraj cores
punzător, alimentarea con
stantă cu clincher rece precum 
și cu diferitele adausuri, su
pravegherea atentă a agrega
telor pentru eliminarea opri
rilor neprevăzute), producția 
poate crește cu circa 2 tone de 
ciment pe oră.

Desigur, în toate verigile 
procesului de producție de la 
noi, se pune problema îmbu
nătățirii în mai mare măsură 
a disciplinei tehnologice (la 
laborator, la carieră, în sec
toarele de reparații etc). Și ta 
această direcție un sprijin pre
țios ni-1 pot da organizațiile 
U.T.M., arătîndu-le tinerilor cit 
de important este să ții seama 
de prescripțiile stabilite, ce în
seamnă aceasta pentru înde
plinirea sarcinilor de plan^ și 
a angajamentelor luate în în
trecerea socialistă de către în
tregul colectiv.

disciplinei
(Urmare din pag. I) 

pastă putem obține, la fiecare 
oră, un spor de producție de 
circa o tonă de ciment.

Lucrurile pot fi privite și 
din alt punct de vedere. Dacă 
omogenizarea se va face corect 
existînd o constanță în ali
mentare, viața cuptorului 
poate fi prelungită cu cca 20 
de zile față de normele pre
văzute. Și aceasta înseamnă, 
în ultimă instanță, o sporire 
a producției de ciment. Firește 
că privind astfel lucrurile vom 
ajuta pe tineri să ^înțeleagă 
cît este de necesar să respecte 
cu cea. mai mare strictețe fie
care prevedere din tehnologia 
de fabricație, indicațiile mai
ștrilor și inginerilor.

Nu mai puțin importantă 
este activitatea tinerilor de la 
morile de ciment. Vom apela 
și aici la cîteva calcule ce mi 
se par importante de reținut. 
In cazul în care tinerii din a- 
cest sector, împreună cu cei-

Drum larg experienței înaintate
(Urmare din pag. I)

cipală spre care organizația 
U.T.M. și-a îndreptat întreaga 
sa atenție. Rezultatele confir
mă că organizația U.T.M. s-a 
orientat bine în această privin
ță. în luna trecută tinerii au 
reușit să depășească planul la 
indicii de cantitate și calitate. 
Un aport prețios își aduc in pro
cesul de producție și specialiștii 
rafinăriei pe care organizația 
U.T.M. îi antrenează ca și pe 
tinerii muncitori. De exemplu, 
colectivul format din utemiștii 
Titus Alexandrescu, Adrian 
Stoica și Andrei Pavlov de la 
secția reformare catalitică, se

ocupă de aplicarea unor ino
vații — realizate de ei — care 
vor contribui la reducerea 
timpului de regenerare al in
stalațiilor din secțiile 200 și 
300.

Atenția pe care colectivul 
rafinăriei o acordă valorifică
rii superioare a țițeiului și 
gospodăririi materiei prime se 
reflectă în rezultatele bune ob
ținute pînă în prezent. De pil
dă, în secția distilație atmo
sferică și în vid consumul de 
combustibil a fost redus cu 
peste 300 de tone. De aseme
nea, la consumul specific au 
fost realizate economii de pes
te 160 tone combustibil con
vențional.

iport
„UNIVERSIADA

DE IARNA”
Vineri la Spindleruv Mlyn au fost cunoscut! 

cîștigătorii medaliilor de aur în proba de slalom 
uriaș din cadrul „Universiadei de iarna". Proba fe
minină a revenit schioarei austriece Hiltrud Rohr
bach care a realizat timpul de 1'41**55/100; Rohrbach 
este în vîrstă de 19 ani. Ea urmează cursurile Fa
cultății de Medicină din Innsbruck. La J.O. de la 
Innsbruck a făcut parte din echipa secundă a Aus
triei. în clasament au urmat Heidi Obrecht (Elve
ția) — 1'43**59/100 și Cecile Prince (Franța) — 
1'44**32/100. Reprezentanta R. P. Romine Ilona 
Mikloș a avut o comportare remarcabilă, ocupînd 
locul 4 cu rezultatul de l’47"61/100. Mikloș a 
întrecut o serie de concurente de valoare printre 
care Annie Famose (Franța), Gebler (Austria), Haid 
(R.F.G.) etc.

în proba masculină medalia de aur de campion 
mondial universitar a fost cucerită de studentul 
jolonez Jerzy Wojna cu timpul de 1*57**44/100, 
înaintea japonezului Hajime Tomii — 1 ’59' 09/100 
si germanului Fritz Wagnerberger — 1*59**33/100. 
Wojna are 20 de ani este originar din stațiunea de 
sporturi de iarnă Zakopane și studiază arhitectura 
la Krakovia. La J.O. de la Innsbruck. Wojna s-a 
clasat pe locul 24 în proba de coborîre. Schiorii 
romîni N. Pandrea și G. Tomori au ocupat, locu
rile 47 (2'09”72/100) și respectiv 61 (2’16”52/100).

La Pardubice întrecerile de patinaj artistic au 
continuat cu figurile obligatorii (feminin). în clasa
ment conduce japoneza Junko Uneo — 522,6 puncte 
urmată de coechipiera sa Niwa Fukuhara — 514,5 
puncte și austriaca Heli Sengtschmidt — 501,4 
puncte. La dans în fruntea clasamentului se află 
perechea maghiară Korda—Vasarhely — 99,1 puncte. 
Concursurile continuă astăzi. (Agerpres)

Tenis de masă
Echipele de tenis 

de masă ale tării 
noastre continuă se- __ *
ria victoriilor în con- " 7^''
cursul internațional 
care are loc în sala 1
sporturilor de la
Floreasca. Ieri, echipa masculină a 
țării noastre a învins cu 3—1 forma
ția R.P. Ungare, la capătul unor în
treceri spectaculoase. Rezultate teh
nice : Giurgiucă—Rozsas 2—1 ; Pig- 
nitzki—Negulescu 2—1 : Giurgiucă, 
Negulescu—Pignitzki. Rozsas —1 ; 
Giurgiucă—Pignitzki 2—0. Echipa fe
minină (Maria Alexandru, Ella Con- 
stantinescu) a întrecut cu 3—0 echipa 
R.S. Cehoslovace, alcătuită din suro
rile Karlikova.

Alte rezultate înregistrate : mascu
lin : Iugoslavia—R.P.R. (tineret) 3—1. 
De remarcat victoria cu 2—1 obținută 
ie Bodea în fața lui Markovici ; R.P. 
Ungară—R.P.R. II 3—0 ; R.P.R. (tine
ret)—R.S. Cehoslovacă 3—0 ; R. S. 
Cehoslovacă—București 3—2 ; feminin: 
R.F.G.—R.P.R. (tineret) 3—0 ; R.P.U.— 
R. S. Cehoslovacă 3—0.

Concursul continuă astăzi de la 
orele 9,00 și 17,00 cu ultimele meciuri 
pe echipe si cîteva partide din ca
drul competiției de simplu.

(Agerpres)

„Intrind
(Urmare din pag. I)

viața, pentru apărarea patriei, 
deslușim parcă și o făgăduință 
livezilor tinere de pe tărîmu- 
rile natale: „veți putea crește, 
veți putea lega rod, îi veți pu
tea bucura pe oameni cu 
fructul vostru cel bun...“.

Iar soldatul Toth Sigismud, 
tractorist care și-a purtat ru
tierul pe drumurile Banatului 
(iar aici, în unitatea militară, 
și-a făcut prieteni — nu în
tâmplător — doi șoferi clu
jeni, pe Zaharia Vasile și pe 
Costin Traian) ei bine, Toth 
a avut ca martori ai jurămîn- 
tului său militar, în această 
zi de februarie, minunatele 
opere ale muncii poporului 
nostru, întâlnite și cunoscute 
în călătoriile lui: furnalele 
Reșiței, institutele Timișoarei, 
fabricile Bocșei și Detei, sa
tele bănățene înnoite. Pacea a- 
cestor drumuri, munca înfră
țită a oamenilor, viața fericită 
în socialism, a jurat el- să 
apere.

Venind din două colțuri ale 
țării, doi mecanizatori, Costea 
loan și Balcan Nicolae, s-au 
cunoscut aici, în unitate. U- 
nul a arat ogoarele orădene. 
celălalt a ținut în mîini vo
lanul tractorului prin părțile 
Moldovei. Cei doi tineri stau 
de vorbă uneori în jurul unor 
probleme de meserie, fiecare 
apărînd cinstea S.M.T.-ului 
din care a ptecat și rodnicia 
pămînturilor pe care le lucra
se. Ei au venit în rîndurile 
forțelor armate după ce, pre
țuind și respectând munca, își 
cîștigaseră ei înșiși merite pe 
frontul muncii. Depunînd ju- 
rămîntul militar, sînt însufle
țiți de cea mai fierbinte rîvnă:

Vineri după-amiază, Acade
mia R. P. Romîne și Uniunea 
Scriitorilor din R. P. Romînă 
au sărbătorit în cadrul unei 
ședințe, care a avut loc în 
aula Academiei, pe academi
cianul Victor Eftimiu, cu pri
lejul împlinirii vîrstei de 75 
de ani.

Acad. Iorgu Iordan, vice
președinte al Academiei R.P. 
Romîne, a felicitat pe sărbă
torit în numele Prezidiului A- 
cademiei.

Au luat apoi cuvîntul aca
demicienii Dumitru Dumitres
cu, secretar prim al Academiei 
R. P. Romîne, Zaharia Stancu, 
directorul Teatrului Național 
„I. L. Caragiale", Al. Philippi- 
de, Geo Bogza și scriitorul 
Radu Boureanu. Vorbitorii au 
relevat prețuirea de care se 
bucură academicianul Victor 
Eftimiu atît în țară, cît și

peste hotare, ca unul din cei 
mai reprezentativi scriitori ai 
literaturii noastre, poet, pro
zator, dramaturg și activ om 
de teatru.

în cuvîntul său, acad. Vic
tor Eftimiu și-a exprimat sa
tisfacția deosebită pe care o 
are azi, cînd datorită sprijinu
lui puternic al partidului și 
guvernului, oamenii de cultu
ră din țara noastră au condi
ții dintre cele mai bune pen
tru a-și consacra forțele crea
toare în scopul înfloririi lite
raturii și culturii legate de 
măreața operă de desăvîrșire 
a construcției socialiste,

★
Seara, la Casa oamenilor de 

știință din Capitală, a fost or
ganizată o masă în cinstea săr
bătoritului.

(Agerpres)

Pe urmele materialelor publicate
Ziarul nostru, „Scînteia ti

neretului", a publicat în nu
mărul 4 554 din 8 ianuarie 
a.c. articolul intitulat „Mai 
multă atenție conținutului". 
Explicînd acțiunile bune or
ganizate de Comitetul raional 
U.T.M. Negru Vodă privind 
desfășurarea ciclurilor de con
ferințe pentru tinerii de la 
sate, articolul atrăgea atenția 
asupra unor neajunsuri exis
tente.

Se critica faptul că ciclurile 
de conferințe nu erau întoc
mite pe baza unor largi con
sultări cu tinerii, că unii lec
tori nu erau suficient de com
petent, că nu era asigurat un 
conținut bogat conferințelor, 
în urma apariției articolului 
respectiv, biroul Comitetului 
raional U.T.M. Negru Vodă a 
trimis redacției următorul răs
puns :

„Ne însușim pe deplin cri
tica făcută de ziar. Analizînd 
temeinic posibilitățile existen
te am stabilit o seamă de 
măsuri concrete care să ducă 
la îmbunătățirea muncii noa
stre în domeniul conferințelor 
centru tinerii de la sate.

O primă măsură se referă 
la mai buna îndrumare a or-

ganizațiilor U.T.M. Comitetul 
raional U.T.M. a format un 
colectiv, condus de un secre
tar al său — tovarășul Ale
xandru Maran care s-a depla
sat în comunele unde sînt or
ganizate cicluri de conferințe, 
a îndrumat și ajutat organi
zațiile U.T.M. să stabilească 
teme legate de munca și ac

propus 
altele,

G.A.C. Ciobănița șî-au 
să studieze printre 
teme ca : „Satul de ieri și de 
azi" ; cei de la Fîntîna Mare 
— „Avutul obștesc baza dez
voltării G.A.C." 
Furnica, tinerii 
mat dorința să 
ferința „G.A.C., 
șug și fericire",

; în comuna 
și-au expri- 
audieze con- 

izvor de bel- 
iar cei de la

Mâi multa âtenție
conținutului

tivitatea practică a tinerilor. 
De asemenea, cu prilejul adu
nărilor generale în organiza
țiile pe brigadă s-a cerut pă
rerea tinerilor în legătură cu 
ce teme ar dori să se dezbată 
în cadrul ciclurilor de confe
rințe. S-au stabilit și datele 
cînd vor avea loc expunerile 
și lectorii care vor face acest 
lucru. Așa, de pildă, în urma 
acestor discuții tinerii de la

S.M.T. Topraisar „Rolul S.M-T. 
în dezvoltarea agriculturii so
cialiste".

Consultarea largă a tinerilor 
a dat posibilitatea ca în toate 
organizațiile U.T.M. din G.A.C. 
să se stabilească asemenea 
conferințe care să răspundă 
atît dorinței tinerilor, cît și 
nevoilor practice ale muncii 
de educație a lor.

Sub îndrumarea organizații-

lor de partid, cu sprijinul ca
binetului raional de partid, 
s-au stabilit lectorii pentru 
toate conferințele ce vor fi 
prezentate în fața tinerilor. Ei 
sînt în majoritate activiști de 
partid și de stat, președinți de 
G.A.C., ingineri și tehnicieni, 
profesori. De asemenea, mem
brii biroului raional și activiș
tii comitetului raional U.T.M. 
au fost repartizați pentru a 
expune cite o temă în cadrul 
ciclului de conferințe.

în urma măsurilor luate de 
comitetul raional U.T.M. s-au 
obținut primele rezultate. Pînă 
în momentul de fată în toate 
organizațiile de bază unde este 
stabilit studiul politic prin 
ciclul de conferințe, tinerii co
lectiviști au audiat cite 1—2 
expuneri. La G.A.C. din co
muna Credința s-a prezentat 
conferința „Avutul obștesc, te
melia orînduirii socialiste" 
(lector Dumitru Codreanu, în
vățător), la G.A.C. Căscioa
rele, — „P.M.R., părinte iubit 
al tineretului0 (lector Ilie 
Ruță, inginer agronom), la 
S.M.T. Topraisar „Munca în 
socialism, o chestiune de glorie 
și eroism" (lector Valeria 
Curea — secretar al comite
tului raional U.T.M.).

PE SCURT
® Reprezentativele 

de hochei pe gheată 
a]e Norvegiei și Japo
niei s-au întîlnit la 
Oslo într-un nou meci 
amical. Au învins ho- 
cheiștii norvegieni cu 
5—1 (2—1, 1—0, 2- 
Prima ] 
cîștigată 
13—2.

® La 
disputat 
dintre echipele Legia 
Varșovia și Real Ma
drid, contînd pentru 
sferturile de finală ale 
Cupei campionilor eu
ropeni la baschet 
(masculin). lntîlnirea 
s a terminal cu scorul 
de 102—90 (45—33) In 
favoarea echipei Rea] 
Madrid.

• Echipa masculină 
de handbal în 7 a Iu
goslaviei, care se pre
gătește pentru campio
natele mondiale, a sus- 
ți&it un meci de veri- 
ffejare în orașul Caen 
(Franța), cu selecționa-

•0). 
partidă fusese 

l de gazde cu

Varșovia s-a 
primul meci

ta Normandiei. Hand- 
baliștii iugoslavi 
repurtat victoria 
scorul de

au 
cu

32—7 (15 
—1). Cei mai buni ju
cători iugoslavi au fost 
Sarencaja, Milkovici, 
Djuranek și Vidovici.

• în turul doi al 
turneului de tenis pe 
teren acoperit care se 
desfășoară la Budapes
ta s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : 
Javorski (R. S. Ceho
slovacă) — Năstase 
(R.P.R.) 6—3 . 7—5 i 
Katola (R. P. Ungară) 
— Weger (R. S. Ceho
slovacă (6—1, 6—3 i 
Frost (S.U.A.) — Zen- 
tai (R. P. Ungară) 
8—6, 1—6. 6—4 ; Ko- 
des (R. S. Cehoslova
că) — Popovici 
(R.P.R.) 6—4, 6—2.

în sferturile de fina
lă, la simplu femei, ce
hoslovaca Vera Suko- 
va a învins-o cu 6—2, 
6—2 pe Feher (R. P. 
Ungară) .

Vizită'lecție la Muzeul căilor ferate din Capitală.

Foto: AGERPRES

in rîndurile forțelor armate, jur...a
să învețe meșteșugul armelor 
care chezășuiesc liniștea pa
triei.

Asemenea tineri, alături de 
toți cei pe care datoria față 
de patrie i-a adus în rîndurile 
disciplinate ale unității, își vor 
însuși în scurtă vreme cea mai 
nouă tehnică militară. Ei sînt 
hotărîți să nu-și precupețească 
nici un efort, să învingă cu 
bărbătească stăruință greută
țile, pentru a deveni militari 
de frunte, apărători de nădejde 
ai patriei. învățînd să lupte, 
devenind specialiști de clasă, 
ei vor înțelege mereu mai 
bine, în același timp, — mul
țumită lecților și informațiilor 
politice, mulțumită activității 
culturale — menirea lor de 
scut al construcției socialiste. 
Aici, în această înaltă școală, 
unde află despre tradițiile pa
triotice de luptă ale unității 
lor, unde cunoștințele teoreti
ce se îmbină cu practica mi
litară, unde se formează și se 
călește încrederea în coman
danți, unde ia ființă coeziunea 
ostășească de monolit, fiecare 
dintre ei se va maturiza mul
tilateral. Jurămîntul rostit în 

. fața comandantului și tovară
șilor de arme este începutul 
unui drum luminos, la capătul 
căruia fiecare se va întoarce 
la ciocan și la seceră, la mis
trie și la carte. Dar pînă a- 
tunci uneltele muncii pașnice 
însuflețesc conștiințele ostași
lor.

Patria poate avea deplină 
încredere în forța brațului ei 
înarmat, totdeauna gata să 
apere mărețele cuceriri ale 
muncii noastre. Așa cum suna 
jurămîntul: „Mă leg să înde
plinesc întocmai jurămîntul 
meu, pentru libertatea si feri-

cirea patriei și a poporului 
muncitor".

★

Sîntern într-o unitate a tru
pelor M.A.I., unitatea în care 
lucrează ofițerul Ionel Bratu. 
Noul contingent de ostași, a- 
liniați în careu pe companii, 
pachete compacte de oameni 
tineri, trăiesc intens emoția 
momentului. Solemnitatea, cu 
întreaga ei suită de manifes
tări festive subliniind accen
tele sărbătorești și importan
ța evenimentului, se desfășoa
ră sub cerul liber.

Dincolo de nemișcarea pe 
care o impune poziția de 
drepți, dincolo de liniștea care 
s-a lăsat peste întregul careu, 
deasupra tuturor acestor ti
neri ostași plutește fiorul e- 
moției.

Pe rînd cîte un ostaș din 
noul contingent iese din front 
în fața companiei sale, în fața 
drapelului unității, în fața co
mandantului. Vocea lui se 
aude acum la început sugru
mată de emoție...

„Eu, cetățean al Republicii 
Populare Romîne, intrind în 
rîndul Forțelor Armate, jur să 
fiu devotat poporului munci
tor, patriei mele și guvernu
lui Republicii Populare Ro
mine*.

Astfel, timp de cîteva ore 
asistăm la emoționanta solem
nitate. Sute și sute de tineri 
care pînă acum cîteva săptă- 
mîni se mai aflau încă în uzi
ne, pe ogoare, în laboratoare, 
devin, prin depunerea jură
mântului militar, ostași cu a- 
devărat care se obligă să în
vețe tehnica militară, să de
prindă disciplina ostășească, 
să devină, așa cum poetic sînt 
denumiți „șoimii patriei”.

Rostește acum jurămîntul 
soldatul Cîmpeanu Valeriu. 
Intr-un fel sîntern cunoștințe 
vechi. înainte de a veni în 
armată, Cîmpeanu Valeriu era 
șeful unei brigăzi de lăcătuși 
montatori la Uzinele de vagoa
ne din Arad. Așa cum rosteș
te el acum jurămîntul observi 
că înțelege cuvintele jurămîn
tului într-un fel deosebit. Pen
tru el cuvîntul „patrie” are 
nemijlocit și semnificația uzi
nei în care a muncit, în care 
a devenit muncitor, apoi șef 
de brigadă, uzina în care a 
fost primit în U.T.M., apoi a 
devenit membru al partidu
lui, uzina în care lucrează 
prietenii, tovarășii lui, uzina 
care i-a dat satisfacțiile mun
cii, ale întrecerii, ale împlini
rii lui ca om. De aceea în sen
timentul dragostei de patrie se 
cuprinde și dragostea lui pen
tru uzină.

Rostește jurămîntul solda
tul Toma Aristide. El a venit 
în armată de pe șantierul 
Combinatului siderurgic din 
Galați. înainte de asta lucrase 
5 ani la Borzești. In acest 
timp a început să prindă con
tur și s-a împlinit Complexul 
Onești-Borzești, sub ochii lui 
a început să prindă viață și 
să se înalțe șantierul viitoru
lui Combinat siderurgic din 
Galați... Patria, al cărei ostaș a 
devenit acum, are pentru el re
zonanța romantismului con
structorilor marilor obiective 
industriale ale țării.

Fiecare dintre cei care de
pun acum jurămîntul militar 
vine de undeva unde munca 
și viața noastră se desfășoară 
a.tît de tumultuos, atît de bo
gate în victorii și bucurii.

„...Jur să fiu devotat poporu
lui muncitor, patriei mele...* 
sună aici în careul uriaș al ti
nerilor ostași ca un trainic le- 
gămînt pentru veghea cerută 
de liniștea și pacea în care 
trebuie să se desfășoare mun
ca noastră creatoare.

în armată toți acești tineri 
au venit să continue tradițiile 
de luptă ale altor rînduri de 
ostași.

Unitatea în care ne aflăm 
cuprinde și compania Erou 
sergent-major post-mortem 
Belate Alexandru. Compania 
a primit numele ostașului e- 
rou care și-a dat viața în lupta 
împotriva dușmanilor patriei 
noastre. Belate Alexandru, li
nul dintre acei eroi care fac 
dovada înaltului patriotism, al 
sacrificiului pentru apărarea 
cuceririlor poporului, a avut 
în contingentele care s-au suc
cedat în compania ce-i poar
tă numele, succesori care i-au 
cinstit prin fapte numele. 
Compania Erou sergent-major 
post-mortem Belate Alexan
dru este printre primele sub
unități din trupele M.A.I. care 
au primit titlul de subunita
te de frunte, ea a fost distin
să cu Diploma de onoare a 
Comitetului Central al U.T.M.

Mulți dintre noii ostași au 
primit cinstea de a face parte 
din această companie. Jură
mîntul lor de azi îi leagă și de 
tradițiile acestei subunități de 
frunte.

Depunerea jurămîntului mi
litar este unul din acele mo
mente de o gravă și emoțio
nantă importanță, care rămî- 
ne în adîncul ființei tale ca un 
act major de înaltă onoare și 
responsabilitate.

MIHAI CARANFIL

Cinematografe
Pași spre lună : Patria — orele 

9; 11; 13; 15; 17; 19; 21. Lupent 
29 (ambele serii) : Lumina — de 
la orele 10 la orele 13 rulează în 
continuare ; 16,15; 19,30. Rusalka 
(cinemascop) : Republica — o- 
rele 9,45 ; 11,45 1 14 ; 16,30; 
18,45 l 21, Grivița — ore
le 10; 12,15; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
Flamura — orele 10; 12,15; 16;
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; 18,45; 
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 
to; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, Fe
roviar — orele 10; 12; 14; 16;
18,15; 20,30, Floreasca — orele 
16; 18,15; 20,30. Cascada diavo
lului: Festival — orele 9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21. Viața
sportivă: Victoria — orele 10,15; 
12,45; 25,30; 18; 20,30, Tomis — 
orele 9; 11,45; 14,30; 17,30;
20.30, Melodia — orele 10; 12,15;
15,30; 18; 20,30. Ucigașul și fata: 
Central — orele 10,30; 12,30 ;
14,30; 16,30; 18,30; 20,30, Cotro- 
ceni — orele 15; 17; 19; 21. A 
12-a noapte : Lira — de la 0- 
rele 15,30 ; 18 ; 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;
20.30, Dacia — orele 10; 11,45; 
23/30; 25,30; 27,15; 19; 21/ Fla
căra — orele 14,30; 16,30;. 18,30;
20.30, Călătorie în cosmoton. în-
tîmplarea pictorului. Pionieria nr< 
1/1964 : Timpuri Noi — orele 10 
Ia 17 în continuare, 19; 21. Tu
dor (ambele serii): înfrățirea între 
popoare — orele 10; 16; 19,30, 
Volga — orele 10,30; 16’, 19,30. 
Parașutiștii: Cultural — orele 
16; 18,15 / 20,30. Pitica 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 : Cosmos — orele 16; 
18 ; 20. A dispărut o navă ru
lează la cinematograful Munca — 
orele 15; 17; 19; 21. Medicamen
tul care ucide (ambele serii) î 
rulează la cinematograful Popu
lar — orele 16; 19,30.
Iul Annei Frank : Viitorul — ore
le 14,30; 17,30; 20,30, Arta — orele 

15; 17,45; 20,15. reportaj:
Moșilor — orele 15,30; 18; 20,30. 
Cartouche: Colentina 
14; 26
Luceafărul — orele 16 ; 18,15 /
20.30, Pacea — orele 16 ; 18 ; 20. 
Iurta de aur : Progresul — orele 
15,30 ; 18 ; 20,15. Pompierul ato
mic : Ferentari — orele 15 ; 17 ; 
19; 21.

lurna-

18; 20.
■ orele 
Podul :
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Din „jurnalul" unei consfătuiri a cineamatorilor La căminul cultural

, u de mult, a avut 
loc la Predeal prima 
consfătuire pe țară 

i a cinecluburilor stu-Wfr'H 1
' m iwsU I ^nțești, organizată 
rnlllnWlllll de către Comitetul 

Executiv al U.A.S.R. 
în colaborare cu Asociația cine
aștilor din R.P.R. . La consfătuire 
au participat membri ai cineclu
burilor din centrele universitare 
București, Cluj, Timișoara și, ca 
invitați, reprezentanți ai ‘ cineclu
burilor din lași și Galați.

In anul 1957 din inițiativa unui 
.grup entuziast de studenți a luat 
ființa în București primul cine- 
club din țară. Treptat, cineclubul 
se întărește, își mărește numărul 
de membri, se perfecționează în 
tainele celei de-a y-a arte. La nu
mai un an de la apariție, cine
clubul a prezentat primul 
film : „M-a trimis -mama 
piață", un reușit instantaneu 
fistic.

Pasiunea cineclubiștilor 
București n-a rămas fără 
Studenții clujeni și timișoreni s-au 
constituit și ei în cîte un cine- 
club. Desigur că, prin contactele 
cu cei din București, greutățile 
inerente începutului au putut fi 
trecute mai lesne. Ecourile au 
ajuns și la Iași, și la Galați. Alte 
răspunsuri sînt pe cale să soseas
că din celelalte centre universi
tare. Se poate spune, deci, că bio
grafia cinecluburilor studențești 
s-a îmbogățit mult.

Fiecare cineclub numără astăzi 
peste 50 de membri. Majoritatea 
cinecluburilor au reușit să-și în
jghebeze ateliere proprii, să se

său 
la 

ar-

din 
ecou.

asigure tehnic cu cele necesare 
realizării unui film. Calea străbă
tută pînă acum este marcată de 
realizarea unor filme sau jurnale 
documentare. Bucureștenii au 
ajuns la o etapă superioară, prin 
„Jurnal de vacanță 1962", care 
reprezintă elocvent sporirea matu
rității lor artistice. Cineclubul din 
Cluj s-a perfecționat mult prin 
realizarea a numeroase jurnale 
studențești, dintre care „Jurnalul 
nr. 4" este cel mai reușit, iar stu
denții timișoreni, cu ajutorul cine- 
clubiștilor de la Atelierele C.F.R., 
și-au sporit necontenit bagajul de 
cunoștințe de specialitate, partici- 
pînd, alături de ceferiști, la pro
ducerea unor filme colective. Ulti
mul jurnal studențesc înmănun
chează, însă, roadele muncii lor 
independente. Cineclubiștii stu
denți se bucură de o participare 
tot mai largă în mijlocul lor (cei 
din provincie mai puțin, ce-i 
drept) a unor specialiști compe- 
tenți în arta filmului ca : Ion Po- 
pescu-Gopo, Liviu Ciulei, Mirel 
Ilieșu, Andrei Blaier, Geo Saizes- 
cu, Sergiu Huzum, Eugen Schile- 
ru, Alexandru Racoviceanu — re
gizori, scenariști, operatori, critici 
ale căror sfaturi și îndrumări 
practice le-au folosit din plin 
amatorilor. Paralel cu munca de 
creație, cinecluburile duc o susți
nută activitate de popularizare în 
rîndul studenților a culturii cine
matografice. In toate aceste centre 
universitare se țin conferințe, care 
sînt audiate cu regularitate de 
peste 1 000 de studenți. Totodată, 
cinecluburile se bucură de ajutorul 
substanțial pe care îl primesc din

„A fost o vreme, și nu o vreme de calendar, ci 
de viață, și nu de o viață, ci de toată vremea vie
ții cînd, la ușa cărții, de încăpere încuiată, omul 
din sat încerca, pipăind-o jur-împrejur, cum s-ar 
putea deschide". Așa spune neîntrecutul meșter al 
potrivirii cuvîntului •— Tudor Arghezi, vorbind 
despre trecuta vreme a neștiinței de carte.

Devenită tradițională „luna cărții" constituie și în 
satele și comunele regiunii Galați un bun prilej 
de organizare a unor manifestări la care participă 
mii de colectiviști — tineri și vîrstnici. Iată cîteva 
acțiuni cu cartea desfășurate în aceste zile în unele
din satele și comunele regiunii.

conslatuirc cu cititorii
Zi obișnuită în comuna însurăței din raionul 

Brăila. Seara, spre căminul cultural, s-au îndreptat 
peste 300 de colectiviști. Majoritatea — tineri. Ves
tea că în comună a sosit un redactor de la o edi
tură pentru a discuta cu cititorii, „s-a dus" repede.

Oaspetele, redactor la Editura politică, le-a vorbit 
colectiviștilor despre activitatea desfășurată de edi
tură pentru publicarea într-un tiraj de ordinul mi
lioanelor a operelor clasicilor marxism-leninismului,

„Luna
cărții 

la sate66
a lucrărilor conducătorilor de partid și de stat, a 
broșurilor privind literatura politică și de masă. 
Totodată vorbitorul a prezentat cărțile „Karl Marx" 
de Serebreakova, „benin și partidul" de Krupskaia 
și broșura „în miezul activității economice a 
G.A.C.“ de I. Spălățelu. Colectiviștii Anghel Oan- 
cea, Tudor Alexandru, S. Nicolae și alții au luat 
apoi cuvîntul arătîncj cum îi ajută pe ei cartea po
litică în munca de zi cu zi. Consfătuirea s-a în
cheiat cu un frumos program artistic prezentat de 
formațiile de amatori din comună.

A sosit dutoliDrâriâ!
Începînd cu data de 5 februarie una din autoli- 

brăriile U.R.C.C.-Galați, cutreieră satele și comu
nele raioanelor Brăila și Făurei. Primul popas a 
fost făcut în comuna Viziru. Au urmat comunele 
însurăței, Cioara, Traian Sat și Urleasca din raio
nul Brăila. Autolibrăria a pus la dispoziția colec
tiviștilor din comunele în care a poposit, cartea 
dorită.

în seara zilei de 10 februarie, autolibrăria s-a 
oprit în comuna Mircea Vodă din raionul Făurei, 
îndrumătorul * de carte, Ionel Chirea, un tînăr ne
obosit cînd e vorba de difuzarea cărții, delegat din 
partea U. R. C. C. pe autolibrărie, recomandă nou
tățile. Sînt solicitate mult cărțile și broșurile a- 
grozootehnice ca, de pildă, „Cartea legumicultoru
lui", „Cartea îngrijitorului de păsări", broșura 
„Culturi intercalate prin porumb" și altele. Este și 
firesc : îi ajută pe colectiviști la cursurile învăță- 
mîntului agrozootehnic de 3 ani și apoi, concret, 
în muncă. Zilnic, în fiecare comună în c^re auto
librăria a poposit s-au vîndut cărți și broșuri în 
valoare de 1 500—3 000 lei. Acum, autolibrăria 
este așteptată cu nerăbdare de colectiviștii din co
munele Ianca, Șutești, Amara, Balta Albă din raio
nul Făurei. Odată cu ea va poposi în comună și 
caravana cinematografică, care prezintă filme spe
cifice „Lunii cărții la sate".

Seri literare $1 seri de poezie
Comitetele comunale U.T.M. din comunele Fițio- 

nești, Vizantee și Pădureni din raionul Panciu, unde 
secretari sînt Mihai Manea, Ichim Teodor și Săn- 
dulache Padină, au organizat zilele trecute o seară 
literară pe tema „Lupta țărănimii oglindită în lite
ratură". Numărul tinerilor participanți a trecut de 
100 în fiecare din comunele amintite mai sus. Tot
odată, în comunele Movilița, Străoane și Răcoasa 
din același raion, comitetele comunale U.T.M., în 
colaborare cu bibliotecile, au organizat frumoase și 
mult aplaudate seri de poezie din opera lui Mihail 
Eminescu.

★
„Luna cărții" în satele și comunele regiunii Galați 

a început cu bogate manifestări cu cartea la care 
organizațiile U.T.M. aduc o valoroasă contribu
ție atît prin larga mobilizare a tinerilor colecti
viști, cît și prin organizarea unora dintre acestea. 
Organizarea unor expoziții model în G.A.S. și 
G.A.C., cît și în cadrul cooperativelor, serbări ale 
cărții, zile ale cărții politice, agrotehnice sau bele
tristice, concursurile „Cine citește, folosește", con- 
cursurile-ghicitori, bazare ale cărții — sînt tot a- 
tîtea acțiuni care atrag un număr mare de iubitori 
ai cărții din satele și comunele regiunii Galați.

Vremea „cărților încuiate" a trecut de mult. Car
tea a devenit un prieten de nedespărțit, un sfătui
tor de nădejde al colectiviștilor și poate fi găsită 
în toate casele acestora.

T. OANCEA 
corespondentul „Scînteii 

tineretului" pentru 
regiunea Galați

partea consiliilor asociațiilor stu
denților și comitetelor U.T.M. din 
centrele universitare respective.

Din discuțiile purtate în cadrul 
consfătuirii, au reieșit însă și multe 
probleme acute, în parte rezolva
te în consfătuire, care stau în 
fața cinecluburilor în acest mo
ment. Este vorba, în primul rînd, 
de orientarea tematică a activității 
lor. Aparținînd studenților, e fi
resc ca scurt-metrajele să oglin
dească cu precădere aspecte im
portante din viața și munca stu
denților. Nu este vorba de o limi
tare impusă a tematicii, ci de o

tul său, tovarășul Constantin Luca, 
vicepreședinte al U.A.S.R., a 
dezbătut pe larg aceste probleme, 
a precizat necesitatea îndrumării 
competente a cinecluburilor stu
dențești și a subliniat că acestea 
se vor bucura în viitor de un aju
tor mai eficient, atît din partea 
Comitetului Executiv al U.A.S.R., 
cit și din partea Consiliilor Aso
ciațiilor Studenților din centrele 
universitare.

O altă deficiență, care a fost 
semnalată în consfătuire, se referă 

la îndrumarea de specialitate cores
punzătoare. Aici sînt mai multe

însemnări de la prima consfătuire 
pe țară a membrilor cmecluburilor 

studențești

înțelegere sigură a scopului pe 
care îl au aceste cinecluburi, a 
menirii lor în viața studenților. 
Viața studențească este multilate
rală și variată, așa că cinecluburi- 
le vor găsi întotdeauna fapte noi, 
semnificative, demne pentru a fi 
surprinse de obiectivul aparatului 
de filmat. Greutatea consta, însă, 
în selectarea acestor fapte, în dis- 
cernămîntul cu care trebuie inter
pretate. In această direcție se sim
te pînă acum deficiența principală 
a cinefililor studenți. Marea majo
ritate a acestor probleme au fost 
elucidate în consfătuire. In cuvîn-

de spus. In primul rînd, se simte 
nevoia unui instructor artistic 
competent. Dacă cineclubiștii 
bucureșteni se bucură de un ase
menea instructor (Sergiu Huzum, 
operator la Studioul cinemato
grafic „Al. Sabia"), cei din restul 
centrelor universitare au multe 
greutăți.

A luat cuvîntul în consfătuire 
și tovarășul Gheorghe Vitanidis, 
regizor la Studioul cinematografic 
„București", delegat din partea 
Asociației cineaștilor din R.P.R. 
Mai întîi A.C.I.N. a promis tri
miterea de instructori, la cererea

cinecluburilor, în toate centrele 
universitare, care să-i ajute efec
tiv pe studenți. A.C.I.N. va orga
niza, de asemenea, premiere ale 
unor filme în cadrul Caselor de 
cultură studențești, urmate de dis
cuții cu realizatorii. S-a luat le
gătură cu Televiziunea pentru de
veloparea tuturor filmelor studen
țești. In colaborare cu Comitetul 
Executiv al U.A.S.R., se va orga
niza în vacanța de vară un in
structaj de 10 zile cu membrii 
cinecluburilor, unde aceștia vor 
primi un ajutor practic multiplu 
din partea specialiștilor. Vor fi 
organizate de către secția cine
cluburi a A.C.I.N. consfătuiri pe
riodice între cinefilii amatori stu
denți.

Am vrea, însă, să facem aici o 
mică paranteză. Intr-unui din nu
merele ziarului nostru din iulie 
1963, a apărut un interviu acor
dat ziarului de către regizorul 
Geo Saizescu, secretarul secției 
cinecluburi din cadrul A.C.I.N. Se 
vorbea acolo de foarte multe lu
cruri interesante, privind organi
zarea și îndrumarea cinecluburilor, 
poate chiar mai multe decît cele 
expuse de către tovarășul Vitani
dis în această consfătuire. Spi
cuim cîteva din ele : A.C.I.N. va 
întocmi și difuza un regulament 
de funcționare a cinecluburilor. se 
va asigura o colaborare sistemati
că și permanentă cu arhiva na
țională de filme, pentru ca, la ce
rere, cinecluburile să primească 
filmele de care au nevoie ; o mai 
strînsă colaborare cu Televiziunea 
pentru a acorda spațiu în emisiu-

nile ei producțiilor cinecluburilor 
etc., etc...

Și acum, 
rile n-au 
lament de 
clujeni nu 
care au nevoie din partea arhivei 
naționale ; de emisiunile Televi
ziunii nu se bucură decît cine
clubiștii bucureșteni, și aceștia în 
foarte mică măsură.

Concluzia : cinecluburile stu
dențești au nevoie de un sprijin 
mai eficient din partea instituții
lor și organizațiilor de specialita
te. S-au făcut multe propuneri și 
în consfătuiri și cu alte prilejuri 
și ele trebuie să fie transformate 
în realitate

Dintre propunerile făcute mai 
consemnăm : oferirea posibilității 
cinefililor studenți de a avea acces 
la secția de documentare a 
A.C.I.N., susținerea anuală a unui 
festival al filmelor realizate de 
studenți și premierea celor mai 
bune, acordarea unei rubrici în 
revista „Viața studențească" prin 
intermediul căreia cinefilii stu
denți să-și împărtășească expe
riența, editarea unei broșuri în 
sprijinul cineamatorului, colabo
rare mai organizată cu cenaclurile 
studențești etc.

Toate acestea vor asigura fără 
îndoială cinecluburilor studențești 
posibilitatea de a desfășura o ac
tivitate mai bogată și la un nivel 
calitativ superior.

rezultatul: cineclubu- 
primit încă un regu- 
funcționare, studenții 

au obținut filmele de

ION ANDREIȚA

i 
I
I 
I
I 
I
I 
I
8
I
I
I
1
I
I

Tineri și vîrstnici
— colectiviști din co
muna Dobrotești, raio
nul Roșiorii de Vede
— își petrec timpul 
liber la căminul cultu
ral. Formațiile artisti
ce de amatori prezin
tă aici spectacole mai 
în fiecare seară.

Cei 30 de fluierași 
care au un repertoriu 
bogat, format din cîn- 
tece populare locale,

sînt mult îndrăgiți de 
colectiviști. De curînd 
un frumos program au 
prezentat și cei 20 de 
fluierași-elevi ai școlii 
de 8 ani din comună. 
De asemenea, echipa 
de dansuri formată din 
30 de tineri, se bucură 
de aprecierea unani
mă a colectiviștilor.

Brigada artistică de 
agitație a prezentat

de. curînd programul 
intitulat „Din viața 
nouă a satului", ' iar 
echipa de teatru o 
nouă piesă.

Unele spectacole au 
fost prezentate și în 
deplasare în comune
le Didești și Zîmbu- 
reasa.

PĂUNIȚĂ TIGLAȘ 
corespondent 

voluntar

Schimb de
In fiecare zi, la Căminul cul

tural din comuna Valea Călu
gărească, raionul Ploiești, se 
organizează manifestări cultu
rale interesante. Una dintre a- 
cestea a fost consfătuirea pe 
tema „Gospodarii comunei 
noastre", la care colectiviștii 
din Valea Călugărească au in
vitat pe vecinii lor din satele 
Șipănești. Scăieni, Cornești, 
Tinosu, Pleșa, Vlădeni și Va
lea Cucului. Numărul partici- 
pantilor a fost de peste 350.

Acestora le-au fost înfățișa-

experiență
te aspecte din munca locuitori-* 
lor comunei Valea Călugă
rească.

Au urmat apoi discuții în 
cadrul cărora s-a făcut un larg 
schimb de experiență privind 
înfrumusețarea comunei și or
ganizarea activității cultura
le.

în încheierea consfătuirii a 
fost prezentat un program ar
tistic.

FLORICA CRISTOLOVEANU 
corespondentă voluntară

Concurs „Cine știe, cîștigă11 
pentru colectiviști

SUCEAVA (de la 
corespondentul nos
tru). — Comitetul oră
șenesc U.T.M. Sucea
va, în colaborare cu 
Comitetul regional 
pentru cultură și artă 
a inițiat pentru tinerii

Utemistul Gh. Pintilie, bibliotecar în comuna Mirceștl, raionul Pașcani1, recomanda cărțile noi tinerilor colecti
viști. Foto : O. PLECAN

Am asistat de curînd la un 
foarte tineresc spectacol al 
Ansamblului de cîntece și 
dansuri „Ciprian Porumbescu* 
din. Suceava. Fiind o selecție 
din ultimele programe ale an
samblului, spectacolul releva 
serioasele progrese înregistrate 
aici în ultimii ani, structura 
adecvată a repertoriului, atît 
în raport cu specificul și nece
sitățile regiunii, cît și cu multi
plele posibilități de interpretare 
ale acestui colectiv harnic, en

tuziast și priceput. Un colectiv 
compus în cea mai mare parte 
din tineri (vîrsta medie e aici 
abia cu ceva peste 20 de ani I), 
a cărui frumusețe stă într-un 
sănătos spirit de echipă, care 
sancționează prin el însuși ten-, 
dințele spre vedetism, spre 
„distincția" cu orice preț. E- 
tectul acestei atmosfere e lesne 
vizibil în scenă. Cor, orchestră, 
dansatori, soliști vocali și in
strumentiști — învederau o

DRUMUL
CÎNTECULUI

subordonare funcțională la reu
șita spectacolului, care, minus 
cîteva „accidente" de interpre
tare și unele excese de regie, 
mi s-a părut cu totul remarca
bilă.

Către sfîrșitul primei părți a 
programului, una dintre cele 
două bune prezentatoare (de 
care atîrnă de atîtea ori reuși
ta sau nereușita unor spectaco
le de acest gen) a anunțat un 
nume: interpreta de cîntece

trebuitoare, a învățat-o să a- 
leagă și să descifreze textele 
muzicale. Tot ce a fost bun și 
autentic în vocea și repertoriul 
el, tot ce însemna discreție și 
eleganță înnăscută, pare a se fi 
echilibrat pe parcursul școlii 
și activității în cadrul ansam
blului, interpreta ajungînd în
tr-un timp relativ scurt Ia ar
monia îneîntătoare de astăzi.

colectiviști un intere
sant concurs „Cine 
știe, cîștigău pe tema : 
„Creșterea fondului 
indivizibil și a avuției 
obștești — asigură în
florirea G.A.C., crește
rea nivelului de trai al 
colectiviștilor". De ase
menea, în colaborare 
cu Comitetul orășenesc 
al femeilor, Consiliul 
agricol regional a or
ganizat pentru tinerii 
colectiviști din G.A.C. 
un concurs „Cine știe, 
răspunde" pe tema : 
„Cum ne putem aduce 
contribuția la dezvol
tarea legumicultura"

In scopul pregătirii 
tinerilor, au fost -tri
mise tematici și bi
bliografii. Organizații
le U.T.M. îndrumă 
un mare număr de 
tineri să participe la 
aceste concursuri. Se 
vor acorda consultații 
de către cadre bine pre
gătite și se vor ține 
expuneri. Atît perioa
da de pregătire cîi și 
desfășurarea concursu
lui vor constitui un 
prilej de îmbogățire 
a cunoștințelor tine
rilor colectiviști din 
regiunea Suceava.

Șl PE SCENĂ -
CONSTRUCTORI

n 1963, artiștii ama
tori de pe șantierele 
de construcții din 
Capitală — cu cîte
va brigăzi artistice 
le agitație, orchestre 
de muzică populară

și ușoară — debutau pe scena ce
lui de al VII-lea Concurs al for
mațiilor artistice de amatori. 
Era, atunci, prima etapă a 
concursului. Artiștii amatori, pes
te trei sute, comunicau spec
tatorilor un bilanț de fap
te sugestive.

Au trecut de atunci cîteva luni. 
O reîntîlnire cu ei, azi — în etapa 
a doua a concursului — faza in- 
terîntreprinderi, ne întoarce iarăși 
în peisajul divers al șantierelor. 
Dar mai sugestiv și mai clar. Intre 
timp, s-a înființat un studiou al 
artistului amator unde instructorii 
formațiilor de pe șantiere se întîl- 
nesc periodic și dezbat temele 
care intră în repertoriul brigăzilor 
de agitație, formele prin care acest 
repertoriu se poate realiza cu efi
ciență ș.a.m.d. In cadrul studiou
lui se organizează și schimburi de 
experiență între formațiile artisti
ce de pe șantiere. In ansamblul 
muncii culturale din construcții, 
într-un timp relativ scurt, studioul 
artistului amator s-a dovedit rod
nic. Exemplu concludent — etapa 
a Il-a a concursului, faza inter- 
întreprinderi, susținută pe scena 
Clubului central. De data aceasta 
sînt prezenți în concurs peste cinci 
sute de artiști amatori, evoluînd 
în ±3 brigăzi de agitație, 6 for
mații de dansuri și 3 orchestre 
de muzică populară și ușoară. Au 
cuvîntul brigăzile de agitație. 
Ideea clară care străbate reperto
riul multora din ele, imaginea vie

tivă șf o bună colegă șl prie
tenă cu tovarășii ei de muncă. 
Modestă și sîrguincioasă, ea 
ascultă, învață, caută, întreabă, 
cu aceeași bunăcuviință pe care 
o are în scenă.

într-una din serile trecute ml 
s-a părut ceri aud glasul Ia 
radio. In orice caz Radiodifu
ziunea ar realiza un lucru foarte 
bun înregistrînd cîteva din cîn- 
tecele acestei fete.

Există la Șuceava un ansam
blu remarcabil care se împros
pătează cu forțe artistice noi, 
din rîndul amatorilor, din care 
au plecat cîteva nume de in- 
terpreți șl în care cresc și se 
afirmă necontenit alții. Sofia 
Vicoveanca e unul dintre a- 
ce știa.

GEORGE MUNTEAN

care le unește, faptele pe care le 
evidențiază, ar da proporții Și cu
lori inepuizabile unui tablou. Și 
tabloul ar fi vibrant. De unde în
cepe acest tablou, și cum poate fi 
privit, ne spune brigada de agita
ție a întreprinderii de construcții 
și montaj nr. 5. O ascultăm: se 
trasează jaloanele unei construcții 
noi, se sapă fundațiile, se toarnă 
temeliile. începe ridicarea unui 
bloc, începe alcătuirea unui nou 
program de brigadă — căci, arti
știi amatori, zidari și dulgheri, be- 
toniști, parchetari, au sentimentul 
înălțimilor escaladate continuu, și 
transmit acest sentiment în cîntec, 
mai departe.

„Aici se ridică așadar un nou 
program de brigadă ! — anunță 
prezentatorul. Temelia lui sînt 
faptele noastre de fiecare zi. Și 
fiecare zi înseamnă un etaj mai 
sus". Intră în scenă și ceilalți 
membri ai brigăzii. Aduc cu ei 
faptele cele mai recente, izbînzile 
aliniate la zi, pe verticala a 15 
etaje. Și la fiecare etaj, brigadă a 
„construit", un cîntec în care a 
evidențiat fruntajii, i-a recoman
dat și altora să învețe din expe
riența lor de muncă. Am ajuns 
astfel la etajul 15. „Veniți să ve
deți I — invită brigada.

E un urcuș asemănător pe care-1 
străbat, în viața lor, și construc
torii. Pe șantiere s-au deschis școli 
de ridicare a calificării profesio
nale, munca lor se desfășoară în
tr-un ritm al frumosului și utilu
lui. Construiesc etaje din beton 
și fier, asimilează etaje ale califi
cării complexe. Cu această temă a 
evoluat pe scena concursului bri
gada de agitație a întreprinderii 
de construcții și montaj nr. 3. 
Programul se deschide cu o confe
rință privind metodele și posibili
tățile ridicării calificării pe șan
tier. Conferința e un pretext însă, 
fiindcă imediat în continuare, cele 
relatate de conferențiar (prezenta
torul) sînt reluate de ceilalți mem
bri ai brigăzii și exemplificate.

Calitatea unor astfel de reperto
rii rezidă în fond în tematica pe 
care au abordat-o și în interpreta
rea artiștilor amatori. Mai e însă 
ceva : aceste două brigăzi sînt pre
zente mereu pe scena șantierelor, 
întreprind turnee în diferite lo
turi, la dormitoare, organizează 
discuții cu spectatorii și își com
pletează astfel repertoriul cu ceea 
ce e nou și semnificativ într-o pe
rioadă sau alta, pe șantier. In ul
timele două luni, brigada de agi
tație a I.C.M. — 3 a prezentat 
nouă spectacole, dintre care trei 
au fost supuse discuțiilor cu spec
tatorii. Din aceste discuții, ne re
latează Gheorghe Nestor, instruc
torul formației, s-a născut și ideea 
spectacolului prezentat în concurs. 
Ceea ce se resimte. Confruntările

cu exigențele publicului au con
tribuit la realizarea unui spectacol 
de calitate, detașat la distanță de 
programele pregătite în graba, și 
numai pentru concurs, ale brigă
zilor de agitație de la întfcptifi- 
derile nr. 2 și nr. 4 unde

„Veniți la faza raională" ni 
se spune; „La faza raională, 
completează și un membru al ju
riului concursului, brigăzile care 
s-au prezentat mai slab, pregătesc 
multe surprize".

Să nu fie ca acum I .
Brigada de agitație a I.C.M. s-a 

pregătit pentru concursul faza 
ir.terîntreprinderi abia cu . cîteva 
zile mai înainte-. Și, ca atăre, n-â 
realizat un program de calitate. 
Această „pregătire" ar trebuită sa 
desfășoare organizat și susținut, 
brigada să fie mai întîi .prezentă 
în viața culturala a întreprinde- 
rii, să ofere publicului cît măi 
multe spectacole și apoi, cu acea
stă experiență cîștigată, poate evo
lua desigur și pe scenă concursu
lui, dar la adevăratul nivel pe 
care-1 impune, firesc, o asemenea 
întrecere culturală. In acest sens, 
trebuie să se concentreze și atenția 
studioului artistului amator și/ în 
mod deosebit, atenția comitetu
lui U.T.M. pe întreprindere. De 
asemenea, și munca de îndrumare 
a metodiștilor Casei orășenești a 
creației populare, fiindcă .

„O fi el, contrabasul, baza or
chestrei, dar... — îndrumarea e în
drumare, și nu un dialog printre 
picături, în timpul concursului, 
cînd iată :

Metodiștii de la Casa orășenea
scă a creației populare, după, fie
care program, invită în juriu -in
structorul formației respective, 
„pentru cîteva îndrumări" de ge
nul : „Acordeonul din stingă 
prea strident; sau: contrabasul, 
nu-i în ritm; în brigadă, replicile 
sînt cam stîngace", ș.a.m.d: încolo, 
felicitări, felicitări. „Puneți la 
punct toate astea și la faza raio
nală o să fie bine".

Nu-i rău că la faza concursului 
interîntreprinderi se dau aseme
nea sugestii concrete, imediate. 
Dar toate acestea își dovedeau 
eficiența dacă munca de îndruma
re concretă, diferențiată, ar. fi 
avut ca obiectiv metodic toa
tă activitatea culturală de. pe 
șantier, în tot timpul și nu numai 

cu prilejul concursului. Apoi, popu
larizarea concursului pe șantier ar 
fi înlesnit o confruntare maiTărgă 
cu publicul și formațiile' artistice 
și ar fi verificat repertoriile cu 
mai mult disccrnămînt. Căci p.ur 
blicului se adresau artiștii ama
tori, și nu numai juriului.. Fără 
spectatori, concursul nu; are re
zonanță.

A. I. ZAlNESCU
populare Sofia Vicoveanca. 
Poate ml s-a părut, dar în sală 
s-a așternut (după un scurt 
freamăt ce trăda o bucurie 
abia reținută) o liniște desă- 
vîrșită. Lîngă microfon a apă
rut o fată zveltă, care, fără nici 
un tic profesional, a cuprins cu 
ochii, ce păreau negri, sala 
plină din față-i și a început să 
cînte.

Sofia Vicoveanca, pe numele 
ei adevărat Sofia Fusa, are 
puțin peste 20 de ani. A cîntat 
la început la căminul cultural 
din satul de baștină — Vicovul 
de Jos, raionul Rădăuți (de 
unde și numele-i adoptiv). A 
cîntat cîntecele mamei, ale 
bunicii, ale nevestelor și fete
lor din satul ei, cîntecele tutu
ror Măriilor, Ilenelor, Varvar 
relor și Paraschivelor din par 
tea locului. Le cîntă și acum, 
adăugîndu-le reușite creații per
sonale. Școala populară de artă, 
pe care a urmat-o, a deprins-o 
cu tehnica și mișcarea scenică

Sofia Vicoveanca e elevă la 
școala medie, e o utemistă ac-

La repetiție (dansatorii Fabricii de confecții și tricotaje București) Foto: AGERPRES
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Cuvintarea lui ÎS. Hrușciov 

la Plenara C. C. al P. C. II. S.
Evenimentele din Cipru

NICOSIA 14 (Agerpres). — 
Vineri după-amiază subsecre
tarul de stat al S.U.A., Geor
ge Ball, a părăsit Nicosia în- 
dreptîndu-se spre Ankara. 
Aici el va avea noi contacte 
cu oficialitățile turcești pe 
care le va informa despre re
zultatele întrevederilor sale 
cu președintele Ciprului, Ma
karios, și cu vicepreședintele 
Kuciuk.

După cum relatează agenți
ile occidentale de presă, misi
unea lui Ball la Nicosia s-a 
soldat cu un eșec total. Pre
ședintele Makarios, transmite 
agenția France Presse, a res
pins planul anglo-american de 
trimitere în insulă a unei forțe 
internaționale de poliție.

Potrivit agenției menționate 
in sursele din apropierea pre
ședintelui Makarios s-a anun
țat că acesta intenționează a- 
cum să trimită o delegație 
cipriotă la Consiliul de Secu
ritate pentru a face cunoscută 
situația din Cipru.

La sosirea sa la Ankara, 
Ball a declarat că a găsit la 
Nicosia „o situație foarte 
gravă". Sîmbătă dimineața, el 
va pleca la Atena unde va a- 
vea o serie de întrevederi cu 
autoritățile grecești, după care 
se va înapoia la Londra.

Intre timp, situația din Ci
pru continuă să se mențină 
tulbure.

Ca urmare a luptelor care 
au avut loc la Limassol, din 
Ankara se anunță că autori
tățile turcești au ordonat eva
cuarea portului Iskanderun 
de către vasele civile, iar na
vele de război ancorate în a- 
cest port au fost puse în stare 
de alarmă.

La Londra, Ministerul Apă
rării al Marii Britanii a anun
țat plecarea în Cipru a gene-

Declarațiile premierului Hume
WASHINGTON 14 (Ager

pres). — într-o conferință de 
presă ținută la Washington, 
premierul britanic Douglas- 
Home a calificat drept utile 
tratativele avute cu președin
tele S.U.A. Răspunzînd la în
trebările ziariștilor, el s-a re
ferit printre altele, la pro
blema cipriotă, avertizînd 
împotriva consecințelor pe 
care le-ar putea avea uh 
război civil între ciprioții greci 
și turci, și subliniind „necesi
tatea concentrării eforturilor 
pentru trimiterea unei forțe 
internaționale în Cipru". Dacă 
propunerile făcute pînă în pre
zent în această direcție — a 
spus el — nu se vor dovedi 
valabile, ar putea să fie ne
cesară revizuirea poziției a- 
doptate.

în ce privește comerțul cu 
tarile socialiste, Home a spus 
că Anglia nu intenționează 
să-și reducă comerțul cu aces
te țări, ci dimpotrivă. „Marea 
Britanie nu boicotează o țară 
și nu procedează la discrimi
nări din motive politice, a 
spus el. Pentru a trăi, Marea 
Britanie are nevoie să facă 
comerț0.

Abordînd perspectivele des
tinderii încordării internațio-
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PARIS. — La începutul a- 
cestei săptămîni a fost deschi
să Ia „Theatre Odeon" din 
Paris o expoziție internaționa
lă de marionete. Organizatorul 
acestei expoziții, Philippe 
Gentry, a făcut o călătorie de 
studii în jurul pămîniului prin 
40 de țări, pentru ’a aduna o 
documentație fără precedent 
asupra artei marionetelor. La 
această expoziție figurează 
marionete din Italia, Uniunea 
Sovietică, Romînia, India, Ja
ponia, Australia și America 
de sud.

BELGRAD — în orașul Novi 
Sad au început lucrările celei 
de-a 6-a conferințe a Uniunii 
Studenților din Iugoslavia. 
Conferința se ocupă de sarci
nile Uniunii Studenților în 
lupta pentru ridicarea calității 
activității social-politice în rîn- 
durile studenților și pentru 
obținerea de succese la învă
țătură.

La conferință, participă re
prezentanți ai organizațiilor 
studențești dintr-o serie 
țări, printre care și din 
Romînă.

de
R.P.

dinVIENA. — A încetat 
viață la Viena tovarășul Franz 
Honner, membru al Biroului 
Politic și secretar al Comite
tului Central al Partidului 
Comunist din Austria. La in
cinerare, care a avut loc vineri 
la Crematoriul de stat din 
Viena au participat numeroși 
oameni ai muncii, activiști de 
partid, șefii misiunilor diplo
matice din țările socialiste 
acreditați la Viena, precum 
și numeroase alte personali
tăți-. A fost de față ambasa
dorul extraordinar și pleni
potențiar al R. P. Romîne la 
Viena, ing. Mircea Ochiană. 

pe semn

ralului britanic Richard Car
ver comandantul unei divizii 
britanice, însoțit de statul său 
major, precum și de 170 de 
ofițeri. După cum se preci
zează în comunicatul Ministe
rului Apărării, generalul Car
ver îl va înlocui pe generalul 
Peter "Young la comanda for
țelor militare britanice însăr
cinate cu supravegherea înce
tării jocului în Cipru. Gene
ralul Young urmează să-și 
reia postul sau de comandant 
suprem al celor două baze mi
litare britanice din insulă.

Referindu-se la această mă
sură a guvernului britanic, a- 
genția France Presse rela
tează că generalul Carver 
urmează să preia comanda 
forțelor de poliție internațio
nale proiectate de Anglia șl 
S.U.A., pentru Cipru.

Intr-o telegramă adresată 
de ministrul apărării, Thorney- 
corft, generalului Young se a- 
firmă că încă nu s-a luat nici o 
hotărîre în această privință 
dar că în Cipru „este acum 
mai mult decît destul de făcut 
pentru doi generali britanici".

Tot la Londra se relatează 
că lordul Carrington, mini
strul adjunct al afacerilor ex
terne al Angliei a avut o în
trevedere cu ambasadorul 
turc, la Londra, Zeki Kune- 
ralp, asupra situației din 
Cipru.

ATENA 14 Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : Presa greacă reproduce 
interviul acordat de liderul U- 
niunii de centru, Papandreu, 
ziarului american „Washing
ton Post" în legătură cu pro
blema Ciprului. Papandreu, 
scrie ziarul, a respins catego
ric ideea unui stat federal în 
Cipru ca o soluție politică 
pentru conflictul cipriot.

nale, primul ministru englez a 
declarat că „în timpul trata
tivelor cu președintele John
son, au fost examinate posibi
litățile realizării unor noi 
progrese după încheierea Tra
tatului de la Moscova cu pri
vire la interzicerea parțială a 
experiențelor cu arma nuclea
ră". Potrivit părerii lui Home, 
cel mai favorabil domeniu 
pentru realizarea unui acord 
l-ar constitui măsurile pentru 
preîntâmpinarea unui atac 
prin surprindere, incluzînd 
crearea unor posturi de obser
vatori.

Home s-a referit și la unele 
aspecte militare ale relațiilor 
dintre partenerii atlantici. 
După cum menționează agen
ția Associated Press, el a de
clarat că Anglia își va preciza 
atitudinea față de forțele nu
cleare multilaterale după în
cheierea examinării acestei 
probleme la Washington de 
către grupul de experți mili
tari ai N.A.T.O. Totodată el a 
afirmat că „Marea Britani© 
trebuie să-și mențină forța 
nucleară națională pentru a 
rămîne independentă și pentru 
a-și menține rolul în rezolva
rea problemelor păcii și răz
boiului0.

BERLIN. — După cum a- 
nunță A.D.N., guvernul Repu
blicii Democrate Germane a 
propus Senatului Berlinului 
occidental să semneze un pro
tocol cu privire la vizitarea de 
către cetățenii Berlinului occi
dental a rudelor lor din capi
tala R. D. Germane în interva
lul 21—30 martie.

BAGDAD. — Presa irakia
nă a anunțat că la Bagdad a 
sosit o delegație a populației 
kurde pentru a duce tratative 
cu președintele Aref și cu gu
vernul irakian în vederea reg
lementării problemei kurde. 
Delegația este condusă de Al 
Talabani, trimis special al co
mandantului partizanilor kurzi, 
Mustafa Al Barzani. El a con
dus și delegația kurdă la tra
tativele din martie 1963 care 
au eșuat, precum și la tratati
vele care au avut loc în ulti
ma vreme și care au dus la 
încheierea acordului cu privire 
la încetarea focului în nordul 
Irakului.

BAGDAD. — După cum anunță 
agenția France Presse, guvernato
rul militar general al Irakului a 
transmis tuturor . directorilor de 
penitenciare din țară instrucțiuni 
prin care le cere să pregătească 
lista tuturor persoanelor arestate și 
închise pentru participare Ia ope
rațiunile din nordul Irakului. în 
instrucțiuni se precizează că liste
le sînt necesare pentru a permite 
eliberarea persoanelor de mai sus, 
în virtutea legii de amnistie ce va 
fi promulgată conform acordului 
cu privire la încetarea focului în 
nordul țării. Agenția France Pres
se menționează că a și fost pus în 
libertate un număr de deținuți 
kurzi.

NEW YORK. — Robert Kennedy, 
ministrul justiției al S.U.A., a exa
minat împreună cu înalț! funcțio
nari ai departamentului său și ai 
poliției măsurile împotriva organi
zației de gangsteri „Cosa Nostra" 
și a ramificațiilor acesteia din re
giunea newyorkeză. El a examinat, 
de asemenea, rezultatele anchetei

Un detașament ------VENEZUELA.
de partizani în timpul unei 
misiuni de luptă în regiunile 

muntoase ale țării.

Conferința de solidaritate

ACCRA 14 (Agerpres). — 
Intre 9 și 11 martie, la Accra 
se va desfășura cea de-a doua 
Conferință sindicală interna
țională de solidaritate cu oa
menii muncii și populația din 
Republica Sud-Africană.

După cum a subliniat, în 
cadrul unei conferințe de pre
să, John Tettegah, secretarul 
general al Federației sindica
telor din Ghana, conferința 
va constitui o acțiune impor
tantă în cadrul mișcării de 
solidaritate cu poporul opri
mat din Africa de Sud. Par- 
ticipanții la conferință, a ară
tat Tettegah, urmează să ia o 
serie de măsuri concrete me
nite să sprijine populația din 
R.S.A. în acțiunile sale împo
triva rasismului. El a chemat, 
de asemenea, întreaga omeni
re progresistă să-și unească 
eforturile în lupta împotriva 
politicii de apartheid promo
vată de guvernul Verwoerd.

Pînă în prezent, au hotărît 
să-și trimită delegați la aceas
tă conferință 46 de țări din 
Africa, Asia, America Latină 
și Europa.

desfășurate de mai multe săptămîni 
de un mare juriu federal cu privire 
la acest „sindicat național al cri
mei". Mai mulți membri influenți 
ai maffiei „Cosa Nostra" au și 
fost audiațî de jurați. Cu toate a- 
vestea, majoritatea dintre ei au 
invocat amendamentul cinci la 
constituția americană în sprijinul 
refuzului lor de a face depoziții. 
Acest amendament autoriză un 
martor să refuze depoziția în mă
sura în care anumite declarații îi 
pot aduce prejudicii.

SANTO DOMINGO. — Bunurile 
aparținînd diferiților membri ai 
familiei fostului dictator domini
can- Rafael Trujillo au fost defi
nitiv confiscate printr-o hotărîre a 
tribunalului. Ele au fost integrate 
în patrimoniul național.

I Primul joc de cuvinte 
încrucișate

staurant după ce încercase timp 
de ore să rezolve un joc ; că o fe
meie din Chicago a obținut divor
țul pe motiv' că devenise o „vă
duvă a cuvintelor încrucișate", 
fiind neglijată de soț în favoarea 
careurilor cu pătrățele albe și ne
gre ; că un pastor din Pittsburgh 

Wynne, dornic să capteze atenția enoriași- 
____ __________. i, și in-

2 trodus ca‘ material de „umplutu- 
” ră". în forma romboidală, jocul 

era alcătuit din 72 de pătrățele 
w albe în jurul unui centru de pă- 
“ trățele negre. Trebuiau să fie ghi

cite 32 de cuvinte pentru care 
” se dădeau definiții de felul urmă- 
“ ,Sfîrșit de zi" (seară) ; „Vis

_____ Ji" (reverie) și al- 
2 tele la fel de simple. Fără să știe, 

__.e era autorul primului joc 
_ cuvinte încrucișate, care în de- 

2 cursul viitorilor 50 de ani urma 
“_____ .___^ 3 atît de mult modul

petrece timpul liber al tu-
2 turor popoarelor.

Noua distracție a devenit o pa
siune, salutată drept „cel mai 

w mare dușman cunoscut al plictise- 
“ Iii" și „a opta artă".

Se spune că un locuitor din 
w New York a fost arestat pentru 
| că a refuzat să părăsească un re-
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n numătul din'21 decembrie 
1913 al suplimentului du- 

’ minical al ziarului „New 
York World" a apărut un „joc de 
cuvinte cruciș potrivite". Jocul

Sesiunea comisiei economice
O.N.U. pentru America Latină

SANTIAGO DE CHILE 14 
(Agerpres). — La Santiago de 
Chile se desfășoară cea de-a 
zecea sesiune a Comisiei eco
nomice a O.N.U. pentru Ame
rica Latină. La lucrările sesi
unii participă reprezentanți ai 
țărilor latino-americane, pre
cum și ai unui număr de alte 
țări și organizații internațio
nale.

Luînd cuvîntul la deschide
rea sesiunii, Pedro Dasa, loc
țiitorul ministrului de externe 
chilian, a declarat că apropiata 
Conferință a O.N.U. pentru 
comerț și dezvoltare va consti
tui pentru țările Americii La
tine o prețioasă experiență po
litică. El a subliniat că țările 
latino-americane se vor pre
zenta la această conferință 
într-un front unit și această 
unitate va acționa în mod po-

somaleze - etiopiani
Noi ciocniri la frontiera

ADDIS ABEBA. — Potrivit 
relatărilor agențiilor de presă, 
la 13 februarie au avut loc 
noi ciocniri la frontiera so- 
malezo-etiopiană. In cursul o- 
perațiunilor concentrate în lo
calitatea Ferfer ambele părți 
au suferit pierderi serioase în 
oameni și materiale militare.

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a avut în aceeași zi 
întrevederi cu reprezentantul 
Etiopiei la O.N.U., dr. Tosfaye 
Gobre-Egzyn, și cu Hassan 
Nur EJmi, reprezentantul So
maliei, care l-au informat 
despre desfășurarea eveni
mentelor în legătură cu dife
rendul de frontieră. U 
a cerut celor două țări 
ceteze luptele.

Disputa dintre cele 
țări a fost, după cum se știe, 
luată în discuție de miniștrii 
afacerilor externe și ai apără
rii ai țărilor membre ale Or
ganizației Unității Africane, 
care își desfășoară lucrările la 
Dar Es Salaam.

Thant 
să în-

lor din parohia sa, a transpus 
textul predicii sale duminicale sub 
formă de cuvinte încrucișate ; că 
hoții de buzunare din Londra își 
practicau meseria dezlegînd cuvin
te încrucișate prin holurile hote
lurilor.

Ciudățenie teritorială

Calea Klein-Walsertal face 
parte din Austria, dar nu 
este accesibilă de pe terito
riul austriac. Nu există 

vreo comunicație rutieră directă 
din cauza lanțurilor de munți și 
cine vrea s-o viziteze trebuie să 
facă un ocol trecînd în Germania 
occidentală. Mai surprinzător este 
faptul că aci mărfurile austriece 
sînt supuse taxelor vamale, în 
timp ce mărfurile vest-germane 
sînt scutite de asemenea taxe. Cu 

zitiv și asupra relațiilor dintre 
țările continentului.

Referindu-se la situația eco
nomică a țărilor latino-ameri
cane, secretarul executiv al 
Comisiei economice a O.N.U. 
pentru America Latină, Jose 
Antonio Maiobre, a arătat 
printre altele că în ultimii 
ani s-a observat scăderea ex
porturilor acestor țări, iar 
creșterea producției și a veni
turilor a fost insuficientă.

SA7GON. Aspect din tribuna stadionului în care a avut loc 
recent o explozie care a ucis și rănit numeroși soldați americani

toate acestea, cei 2 000 de locui
tori din Walsertal se cîrmuiesc 
după legile austriece, votează la 
alegerile austriece, plătesc impozi
te statului austriac și lipesc timbre 
austriece pe scrisorile lor.

Locuitorii din Walsertal sînt de 
origină elvețiană, însă limba pe 
care o vorbesc nu seamănă nici 
cu un dialect austriac, nici cu unul 
german, iar pentru elvețieni este 
aproape de neînțeles.

Cetățenii de pe „continentul 
austriac", care doresc să facă o 
vizita turistică în această vale, 
mai dau și de alte surprize. Ei 
fac constatarea neplăcută că șilin
gii austrieci nu sînt acceptați ca 
monedă. Deși se găsesc pe pămînt 
austriac, trebuie să schimbe banii 
lor cu mărci vest-germane. Aceste 
împrejurări curioase datează din 
anul 1890, cîrtd la o conferință 
germano-austriacă s-a hotărît ca 
funcționarii vamali germani să fie 
însărcinați cu controlul frontierei. 
Autoritățile austriece intenționea
ză acum să construiască o șosea 
și o linie de comunicații pentru a 
pune capăt acestei situații, dar se 
lovesc de refuzul locuitorilor care 
nu vor să modifice starea de lu

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
TASS, în cuvîntarea rostită la 
14 februarie în cadrul Plenarei 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice, N. S. Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., a 
declarat că „hotărîrile Plena
rei vor fi orientate întrutotul 
spre îndeplinirea programului 
partidului, adoptat la Congre
sul al XXII-lea, spre dezvolta
rea întregii economii, spre sa
tisfacerea necesităților cres- 
cînde ale poporului în produse 
alimentare “.

La Plenară — a spus vorbi
torul — „au fost demonstrate 
deplina coeziune de monolit și 
concentrarea voinței partidu
lui nostru și poporului nostru, 
sprijinul unanim acordat efor
turilor Comitetului Central, în
dreptate spre înfăptuirea pro
gramului partidului".

Planul de dezvoltare acce
lerată a chimiei care a fost e- 
laborat, devine o cauză a fie
cărui om sovietic, a spus pri
mul secretar al C.C. al P.C.U.S. 
„înfăptuirea măsurilor pe linia 
dezvoltării accelerate a indus
triei chimice va avea o influ
ență profundă asupra întregu
lui mers al construcției comu
niste. Acesta este planul con
cret al îndeplinirii principale
lor prevederi ale programului 
P.C.U.S. privind crearea bazei 
tehnice-materiale a comunis
mului, elaborat sub toate as
pectele0.

Creșterea medie anuală a 
producției de îngrășăminte 
trebuie să reprezinte în acești 
șapte ani aproape 9 milioane 
tone, ceea ce înseamnă că în
tr-un an vor fi puse în func
țiune același număr de capa
cități pentru producția îngră
șămintelor minerale cît au fost 
date în exploatare în primii 40 
de ani ai puterii sovietice. 
Odată cu dezvoltarea chimiei 
— a declarat vorbitorul — se 
creează condițiile pentru cre
șterea producției agricole și 
asigurarea satisfacerii depline 
a necesităților țării cu cele 
mai valoroase produse. Ci
tind date despre modificarea 
bazei economice de producție 
a agriculturii sovietice, vorbi
torul a arătat că aceasta a per
mis să se traseze sarcina folo
sirii metodelor intensive în pro
ducția agricolă. In anul 1953 au 
existat 1,2 milioane tractoare, 
în timp ce în anul 1963 — 2,6 
milioane tractoare, combine 
cerealiere respectiv — 318 000 
și 533 000, autocamioane, — 
424 000 și 900 000; consumul de 
energie electrică a crescut de

cruri existentă care datează din I 
secolul XIII.

Trebuie să g 
te completă pentru 
Klcin-Walsertal. Valea este situa
tă la circa 60 mile est c 
Konstanz, ale cărui maluri fertile 
se împart între R. F. Germană, 
Elveția și Austria.

Noi descoperiri 
arheologice în Italia

A
rheologii au făcut noi 
descoperiri valoroase în 
Italia.

Este vorba de o vilă roma
nă compusă din patru camere, 
ai cărei 
biți cu interesante fresce. Des-

găsești o hartă foar- I 
pentru a descoperi I 

te situa- ■ 
de lacul I 

ri fertile ■
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I
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_  __ pusă din patru camere, a 
ai cărei pereți sînt împodo-1 

interesante fresce. Des- ■ 
eoperirea a fost făcută în sa- g 
tul Pozzilli, din apropiere de I 
C'ampobasso, la o scurtă dis- ■ 

unde cu cîțiva a 
fost descoperită | 
îănătoare cu ce- ■ 

ilo și care a a 
deosebit de I

?l
I 

tanță de locul unde cu cîțiva 
ani înainte a f 
o statuie asemănătoare cu ce
lebra Venus de Milo și care a 
fost apreciată ca f 
valoroasă.

Cealaltă descoperire a avut 
loc în localitatea Ginosa, con- 
stînd din două morminte, des
pre care se crede că datează 
din secolele III sau IV î.e.n.

la 2,7 miliarde kWh la 14 mi
liarde kWh.

„Toate cadrele noastre — a 
spus vorbitorul — trebuie să 
fie conștiente că mecanizarea, 
electrificarea și chimizarea a- 
griculturii constituie condiția 
hotărâtoare a creșterii produc
tivității muncii, a sporirii pro
ducției agricole".

Au crescut mult investițiile 
capitale de stat în agricultură, 
veniturile colhozurilor și fon
durile lor indivizibile. în anul 
1953, colhoznicii au primit în 
bani pentru munca prestată 1,6 
miliarde ruble, iar în anul 
1963 — 7,2 miliarde ruble.

Referindu-se la lucrările de 
mare amploare proiectate în 
domeniul extinderii agricultu
rii irigate, N. S. Hrușciov a 
subliniat totodată necesitatea 
îmbunătățirilor funciare în re
publicile din vestul U.R.S.S. și 
în regiunile din nord-vestul 
R.S.F.S. Ruse.

în cadrul îndeplinirii sarci
nilor privind folosirea metode
lor intensive în agricultură — 
a spus în continuare vorbito
rul — trebuie să se facă „uz de 
tot ce este interesant și util în 
țările socialiste frățești". El a 
cerut de asemenea, „să se stu
dieze mai profund realizările 
științei și practicii producției 
agricole din țările capitaliste". 
„Noi nu trebuie să ne mărgi
nim în aceste probleme la ho
tarele noastre naționale. Atît 
țările socialiste cît și cele ca
pitaliste au mail realizări . în 
dezvoltarea științei și tehnicii. 
Ar fi absurd să nu studiem 
realizările științei din străină
tate numai pentru că, pasămi
te, aceste realizări au fost 
obținute într-o țară capita
listă0.

O mașină bună, indiferent 
dacă este construită într-o țară 
socialistă sau într-o țară capi
talistă, poate fi folosită cu suc
ces în interesul construirii so
cialismului și comunismului.

Dacă lucrătorii nu vor să 
studieze și să introducă ceea 
ce este nou, dacă ei sînt prea 
refractari în ceea ce privește 
recepționarea realizărilor știin
ței și practicii — a spus în 
continuare N. S. Hrușciov — 
ei trebuie înlocuiți și promo
vați alții noi.

Primul secretar al C.C. al 
P.C.U.S. a cerut întregului 
partid, tuturor lucrătorilor 
din agricultură să-și concen
treze atenția asupra sarcinilor 
privind sporirea producției de 
cereale. Vorbitorul a insistat 
să fie folosit în mod rezonabil 
fiecare kg de îngrășăminte mi
nerale, ca ele să fie repartiza
te în regiunile și gospodăriile 
unde se poate obține cel mai 
mare spor de recoltă. Ar fi 
greșit însă să se subaprecieze 
rolul îngrășămintelor organice.

N. S. Hrușciov. a relevat că 
în țară au fost create condi
țiile pentru creșterea conside
rabilă a producției de sfeclă 
de zahăr și pentru satisface
rea mai deplină a necesități
lor de zahăr ale populației, și 
a cerut să fie folosite mai bine 
posibilitățile de sporire a pro
ducției de cartofi și legume 
în vederea satisfacerii necesi
tăților populației orașelor și 
centrelor industriale.

Ridicarea colhozurilor care 
rămîn în urmă, la nivelul ce
lor fruntașe, a spus în conti
nuare vorbitorul, este una din 
rezervele cele mai importante 
de dezvoltare continuă a agri
culturii. Principalul în dezvol
tarea economiei colhozurilor 
care rămîn în urmă este întă
rirea lor cu cadre cu expe
riență, cu buni organizatori și 
specialiști. El a subliniat ne
cesitatea reorganizării hotărîte 
a sistemului de pregătire a 
cadrelor. In institutele agri
cole trebuie primiți oameni 
care lucrează în producția col
hoznică și sovhoznică și do
resc să se consacre muncii în 
domeniul agriculturii.

Referindu-se la problemele 
activității industriei, planifi
cării economiei naționale, N. S. 
Hrușciov a vorbit despre în
deplinirea cu succes a sarcini
lor planului septenal.

După ce a respins ca ridi
cole afirmațiile făcute în Oc
cident că ritmul dezvoltării 
economice a Uniunii Sovietice

Convorbirile franco — vest-germane

PARIS 14 (Agerpres). — 
Vineri au început la Paris 
convorbirile franco—vest-ger
mane la care participă, alături 
de președintele de Gaulle, și 
cancelarul Erhard și miniștrii 
afacerilor externe, ai econo- 
rniei și apărării din cele două 
țări. Convorbirile au loc în 
baza prevederilor Tratatului 
de alianță și colaborare 
franco—vest-german, constitu
ind a doua luare de contact 
dintre cancelarul Erhard și 
generalul de Gaulle.

După cum transmite agenția 
France Presse, vineri dimi
neața a avut loc o primă în
trevedere între cancelarul Er
hard și generalul de Gaulle, cu 
care prilej cei doi oameni de 
stat au efectuat un schimb de 
vederi asupra situației inter
naționale. Citind surse bine 
informate, agenția subliniază 
că printre problemele dis
cutate figurează relațiile Est- 
Vest, situația din America La
tină. Europa și Asia de sud- 
est. De asemenea, au fost a- 
bordate o serie de probleme 

ar fi mai scăzut decît în S.U.A., 
el a prezentat cifre și date 
care oglindesc ritmul superior 
de dezvoltare a producției in
dustriale și a produsului so
cial-total în U.R.S.S.

In ultimii doi ani, producția 
industrială a U.R.S.S. a crescut 
cu 19 la sută, iar produsul so
cial-total, în pofida recoltei 
slabe din anul 1963, a crescut 
cu 11 la sută. în anul 1963 Uni
unea Sovietică a produs deja 
aproximativ 65 la sută din vo
lumul industriei americane în 
timp ce abia acum 10 ani vo
lumul producției industriale 
sovietice reprezenta doar o 
treime din producția indus
trială americană.

N. S. Hrușciov a infirmat 
afirmațiile dușmanilor statu
lui sovietic că Uniunea Sovie
tică ar renunța chipurile la 
industrializare. „Noi nu am 
renunțat niciodată la dezvol
tarea industriei mijloacelor de 
producție". „Partidul se va 
preocupa și pe viitor de dez
voltarea industriei grele — a 
spus vorbitorul — dar el nu a 
considerat niciodată acest lu
cru ca un scop în sine. Parti
dul Comunist a imprimat un 
ritm accelerat dezvoltării in
dustriei grele pentru a crea 
țării un puternic potențial e- 
conomic și pentru a deține pe. 
această bază un înalt nivel de 
trai pentru popor“.

Vorbitorul s-a pronunțat 
pentru crearea unui organ 
care să se ocupe de proble
mele științifico-economice im
portante, avînd menirea să a- 
nalizeze dezvoltarea științelor 
în sensul larg al acestui cu- 
vînt. să supravegheze tendin
țele și orientarea ramurilor 
celor mai importante de cu
noștințe științifice, să întoc
mească referate corespunză
toare, argumentate asupra 0- 
rientării științei.

Referindu-se în continuare 
Ia măsurile aplicate de Uniu
nea Sovietică pentru reduce
rea cheltuielilor de apărare, 
vorbitorul a spus că ele nu se 
vor răsfrînge asupra puterii 
forțelor armate ale U.R.S.S. 
El a arătat că Uniunea Sovie
tică procedează la o anumită 
reducere a cheltuielilor mili
tare și a efectivului forțelor 
armate, nu din cauza unor 
dificultăți de ordin economic, 
ci pornind de la considerente 
de bun simț, călăuzindu-se 
după năzuința sinceră spre 
pace între popoare.

„Creînd baza tehnică-mate- 
rială a comunismului în Uni
unea Sovietică, colaborînd cu 
țările socialiste frățești, parti
dul nostru, poporul sovietic 
întăresc sistemul mondial so
cialist, întăresc baza mișcării 
mondiale comuniste, muncito
rești și de eliberare națională. 
In felul acesta, a subliniat 
primul secretar al C.C. al 
P.C.U.S., partidul nostru, po
porul sovietic își îndeplinesc o 
datorie internaționalistă".

N. S. Hrușciov a declarat 
că politica imperialismului a- 
merican este o politică de „re
primare a popoarelor prin mij
loace jandarmerești, de luptă 
împotriva a tot ce este nou, 
revoluționar0. „Politica reac
ționară a imperialismului este 
sortită unui eșec inevitabil".

„Partidul nostru leninist, a 
declarat primul secretar al 
C.C. al P.C.U.S., luptă pentru 
unitatea de monolit a sistemu
lui mondial socialist, a mișcă
rii comuniste și muncitorești 
internaționale, a mișcării de 
eliberare națională a popoare
lor, a tuturor forțelor iubi
toare de pace". P.C.U.S. a mi
litat și va continua să mili
teze pentru menținerea și în
tărirea acestej unități,

„Partidul nostru și poporul 
nostru — a spus în încheiere 
vorbitorul — văd o datorie 
internaționalistă a lor în apă
rarea cauzei păcii pe pămînt. 
Creînd baza tehnică-materială 
a comunismului, asigurăm 
totodată capacitate^ de apă
rare a patriei noastre, pavăză 
de nădejde a întregii comuni
tăți socialiste". „Singura cale 
realistă spre asigurarea păcii, 
o constituie politica de coexi
stență pașnică a statelor cu 
orînduiri sociale diferite. Sîn- 
tem credincioși acestei politici 
leniniste".

Lucrările plenarei continuă.

legate de relațiile din cadrul 
Pieței comune, a poziției pe 
care acest organism va trebui 
s-o adopte în cadrul viitoare
lor tratative G.A.T.T., cuno
scute și sub denumirea de 
„Runda Kennedy", precum și 
chestiunea aș a-zisei „uniuni 
politice vest-europene" pre
conizată de președintele Fran
ței.

In cursul după-amiezii a a- 
vut loc o nouă întrevedere.

Ziarele apărute vineri la 
Paris comentează tratativele, 
menționînd o serie de diver
gențe între guvernele celor 
două țări. „Cancelarul nu vine 
La Paris fără îngrijorări", 
scrie în această direcție coti
dianul „Aurore". Ziarul trece 
în rîndul acestora poziția 
Franței față de N.A.T.O. și 
tratativele tarifare din cadrul 
G.A.T.T.

Potrivit ziarului „Com
bat", „întâlnirea va per
mite confruntarea concepțiilor 
politice dintre cele două țări 
care tind să se îndepărteze 
din ce în ce mai mult una de 
alta".
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