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Extinderea extragerii sării prin sonde
în apropierea salinelor de la Ocna 

Mureș, Tg. Ocna și Ocnele Mari apar 
tot mai multe sonde care dau impre
sia exploatărilor petrolifere. Sînt son
de cu ajutorul cărora sarea este scoasă 
în stare lichidă și trimisă uzinelor chi
mice. Anul trecut, de pildă, cantitatea 
de sare livrată industriei chimice sub 
formă lichidă a fost de peste două ori 
mai mare decît cea realizată în 1960. 
Prin continua ridicare a parametrilor 
de funcționare a sondelor, muncitorii

din această ramură au sporit, în cursul 
primelor patru ani ai planului șesenal, 
concentrarea sării în 
grame la litru față de 
vrînd peste plan circa 
de sare.

Procedeul extragerii
de, mult mai economic decît 
minieră de exploatare sub formă soli
dă, continuă să fie extins și în a- 
cest an.

soluție, cu 10 
prevederi, li- 

20 000 vagoane

sării prin son- 
metoda

(Agerpres)

arcinile Fabricii de 
ciment — Fieni au 
sporit față de anul 
trecut. Numai la 
producția 
bunăoară, 
tul de 
la sută.
U.T.M. a pus în

globală, 
procen- 
creștere

este de 1,11 
Comitetul 

centrul activității sale mobili
zarea tuturor tinerilor la între
cerea socialistă, sprijinirea lor 
în îndeplinirea angajamentelor 
luate în cinstea celei de a XX-a 
aniversări a eliberării patriei. 
Ne-am îndreptat atenția, în pri
mul rînd, spre secția cuptoare, 
secția de bază a întreprinderii. 
Aici, după ședința de dezbatere 
a cifrelor de plan, unde tinerii 
au luat cunoștință de sarcinile 
secției, de posibilitățile de rea
lizare și depășire a acestora, a 
fost organizată o’, adunare gene- = 
rală U.T.M. la care au participat 
și tovarăși din conducerea sec
ției. In adunare, pe marginea re
feratului „Cum putem contribui 
la realizarea și depășirea sarci
nilor de plan" s-au purtat vii' 
discuții în care tinerii, cadrele 
tehnice prezente au arătat în ce 
direcție trebuie să se acționeze 
pentru a se asigura alimentarea 
ritmică a cuptoarelor — prin a- 
ceasta asigurîndu-se o mai bu
nă calitate a clinchetului, cum 
pot fi sporiți indicii intensivi și 
extensivi ai agregatelor.

Precizările făcute de ingineri 
și maiștri au dat posibilitatea 
ca tinerii să înțeleagă mai bine 
că obiectivul spre care ei tre- 
buie să-și îndrepte atenția con
stă în prevenirea defecțiunilor, 
în scurtarea duratei și calitatea 
bună a reparațiilor executate.

Utemiștii au hotărît să inter
vină direct pentru scurtarea 
timpului de reparație, la elimi
narea pe cît posibil a opririlor 
accidentale ale cuptoarelor și 
anexelor acestora. Practica a 
dovedit că organizația U.T.M.

de la cuptoare s-a orientat bine. 
Un exemplu. Colectivul cupto
rului ' ~
mul trimestru să producă 100 
tone 
ales 
funcționare a agregatelor. Pen
tru aceasta, era absolut necesar 
ca durata intervențiilor să fie 
redusă. Cum ? Comitetul U.T.M. 
a indicat grupei U.T.M. de la 
cuptorul 1—3 ca tinerii să ajute

clincher peste plan, mai 
prin mărirea duratei de

neajunsurile de Ia secția mori 
de ciment. Aici se înregistrau 
opriri nepermise. Utemistul 
Mihai Popescu ne-a spus că 
stagnările morilor de ciment și 
ale pompelor se datoresc uzării 
rapide a șnecurilor și a calită
ții necorespunzătoare a sudurii 
la pompe. Am anunțat conduce
rea secției care a cercetat mai 
îndeaproape situația și a luat 
măsuri corespunzătoare : s-au

metodelor folosite de cei mat 
buni muncitori, comitetul 
U.T.M. a organizat cîteva con
sfătuiri în care evidențiații în 
producție au vorbit despre ex
periența lor. La secția cuptoa
re, comuniștii Roșea Nichita și 
Mihai Iacobescu au făcut și de
monstrații practice la locul de 
muncă. De asemenea, tînărul 
Ion Constantinescu a explicat 
tinerilor într-o adunare genera-

Cu aceleași agregate
mai mult ciment

Renumele de care se bucură 
brigada de reparații condusă 
de Petre Niță a trecut de 
mult peste limitele schelei 
petrolifere Gura Ocniței. In 
iotografie: un aspect dc 
muncă Încordată pentru re

activarea unei sonde.
Foto : ION CUCU

Muncitor
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OȚELĂRIILOR
PATRIEI
CANTITĂȚI

SPORITE

pe mecanici și pe zidarii-șamo- 
tori la efectuarea reparațiilor. 
Si astfel» tinerii de aici au con
tribuit’la reducerea timpului 
necesar schimbării elevatorului 
de la 16 ore, cît era înainte, la 
8 ore. Același lucru l-au făcut 
și tinerii de Ia celelalte cuptoa
re. Reparațiile au fost efectuate 
mai repede. Ca urmare, în luna 
ianuarie numai la cuptorul 1-3 
a fost produs cu 0,74 la . sută 
mai mult clincher față de pre
vederile planului.

Ne-am interesat in permanen
ță de modul cum își îndeplinesc 
tinerii angajamentele luate. Din 
discuțiile avute cu responsabi
lul cu întrecerea socialistă din 
comitetul sindical pe secție, din 
urmărirea graficului de întrece
re, am putut să cunoaștem 
greutățile pe care le au unii 
tineri în realizarea angajamen
tului, . să intervenim pentru în
lăturarea lor.

Așa am cunoscut, de pildă,

indicat alte materiale pentru 
șnecuri, unele reparații au fost 
refăcute.

Un rol deosebit în realizarea 
planului pe luna ianuarie l-a 
avut si ■generalizâi'eă^Wpferien- 
ței înaintate. Tinerii de la cup
toare au făcut propuneri care 
au dus la realizarea unor în
semnate economii de materiale 
și timp.

Pentru o cît mai bună infor- ■. 
mare a tinerilor în privința

lă U.T.M. modul cum a reușit 
să-și îndeplinească angajamen
tul pe luna ianuarie. Tinerii au 
învățat astfel cum să conducă 
mai bine agregatele, să contro
leze la timp alimentarea cup
toarelor. Unii tineri aveau însă 
nevoie de mai mult ajutor, de 
indicații practice chiar acolo, 
pe platforma cuptorului. Ne-am 
gîndit că le-ar folosi mult dacă 
ar lucra un timp, pe lîngă mun
citori cu mai multă experiență. 
Așa s-a procedat, de exemplu,

cu cocătorul Vasile Ghinoiu. A- 
cestd, deși nu e lipsit de expe
riență, a dat în a doua jumăta
te a lunii ianuarie o ,.probă 
alba". La propunerea biroului 
organizației de bază U.T.M., 
conducerea secției l a repartizat 
atunci pe lingă comunistul Ion 
Udroiu, cocător cu veche și bo
gată experiență în meserie. A- 
cesta, după ce Ta urmărit cum 
lucrează, Ta recomandat să a- 
corde mai multă atenție supra
vegherii cuptoarelor, mai ales 
acolo unde există pericolul de 
pierderi.

Activitatea desfășurată pină 
acum de organizația U.T.M. a 
fost apreciată de comitetul de 
partid și conducerea fabricii. 
Considerăm însă că puteam rea
liza și mai mult dacă ne organi
zam munca în așa fel incit să 
putem urmări activitatea unui 
număr mai mare de tineri, dacă 
foloseam cu mai multă perseve
rență posturile utemiste de con
trol. în activitatea pe care o 
vom desfășura în viitor vom 
colabora mai îndeaproape cu 
comitetul sindicatului pentru 
ca Ia sfîrșitul anului să putem 
f a por ta' dă am- Cdfftribtiît r~T8* în
deplinirea angajamentelor luate 
de colectivul nostru de muncă 
în întrecerea socialistă.

GHEORGHE ȘERBAN
secretarul comitetului U.T.M. 
Fabrica de ciment — Fieni

DE FIER VECHI!
Zilnic, la redacție sosesc vești cu privi

re la acțiunile organizate in întreprin
deri, gospodării agricole colective și școli 
pentru colectarea metalelor vechi. Ti
nerii, mobilizați de organizațiile U.T.M., 
contribuie efectiv, prin muncă patriotică, 
la strîngerea și expedierea către Hune
doara și Reșița a mii de tone de fier 
vechi.

Iată cîteva acțiuni ale tineri lor din :

PLOIEȘTI
Hotărîți să păs
treze primul 
loc pe regiune 
și în acest an, 
tinerii mobili
zați de organi- 
la acțiunile de

Muncitoarea Elena Maria de la întreprin
derea textilă Pitești, unitatea A, este evi
dențiată în muncă. Ea depășește cu regula

ritate planul lunar cu 7—9 la sută.
Foto : AGERPRES

„Școala brigăzii44
La furnalele automa- scop pregătirea mun- 

tizate 5 și 6 de la Corn- citorilor furnaliști în 
omătul siderurgic Hu- ’ așa fel ca pe lîngă pro- 
nedoara, prin grija co
mitetului sindicatului, 
a fost inițiată o formă 
nouă de pregătire pro
fesională a muncitori
lor, intitulată „Școala 
brigăzii". Ea are ca

fesia pe care o au 
să-și însușească fieca
re noi cunoștințe des
pre diferitele operații 
de întreținere a agre
gatelor.

(Agerpres)

(Agerpres) Foto : AGERPRES

Sortimente noi Practica Instruirea

de coloranți studenților

Peste 18 000 case noi 
în satele maramureșene 

social-culturale. Numărul că
minelor culturale, de pildă, a 
ajuns la aproape 480, iar al 
cinematografelor este de peste 
40 de ori mai mare decît cel 
existent în anul 1938. In loca
luri nou construite sau amena
jate funcționează acum peste 
430 de biblioteci.

In comparație cu anul șco
lar 1958159, numărul unităților 
școlare de opt ani ca și al 
elevilor cuprinși în școlile me
dii și pedagogice s-a triplat.

In satele regiunii Maramu
reș s-au construit în primii 
patru ani ai planului șesenal 
peste 18 000 case noi, avînd 
fiecare cite 2—3 camere, bucă
tărie, cămară și alte depen
dințe.

La Ambud, Moiseiu, Cără- 
șeu, Lăpușel, Tirean, fiecare a 
doua familie locuiește în casă 
nouă sau renovată, iar la Re
cea, Botiz, Livada, două din 
trei familii au case ridicate în 
anii puterii populare. In cu
prinsul regiunii au fost ridi
cate și numeroase obiective

Anul acesta la Fabrica „Co- 
lorom"-Codlea, au început să 
fie produse pe scară industri
ală încă 10 sortimente de colo- 
ranți cu rezistențe superioare 
pentru vopsitul fibrelor sinte
tice. Pînă la sfîrșitul anului la 
această fabrică vor mai fi rea
lizați 12 coloranți și 5 inter
mediari, necesari industriei 
textile, de pielărie etc.

în ultimii ani, la fabrica 
„Colorom"-Codlea s-au con
struit noi hale și secții înze
strate cu instalații și utilaje 
moderne la nivelul tehnicii 
moderne. Lărgirea capacității, 
gradul înalt de mecanizare și 
automatizare, ridicarea califi
cării lucrătorilor chimiști și 
perfecționarea procesului teh
nologic au făcut ca producti
vitatea muncii să crească con
tinuu. Aproape 80 la sută din 
sporul de producție s-a reali
zat în ultimul timp pe seama 
creșterii productivității mun- , 
cii. Față de 1948 producția fa
bricii a crescut de peste 38 de 
ori.

Construcții de locuințe din cartierul Balta Albă.

colectiviștilor 
viticultori

ATCTU A LI TAȚII
Pregătiri la „Țăndărică44

£ui „Țăndărică** i se pregă
tește o nouă scenă. O 
scenă mare cu o deschi

dere de ii .metri și înaltă de 7, 
în sala fostului cinematograf al 
tineretului din cal. Victoriei nr. 
48—30. Am întîlnit, aici, ieri, 
vreo 30 de meșteri care lucrau 
de zor la amenajarea noii săli 
destinată spectacolelor talentatului 
colectiv bucureștean al Teatrului 
dc păpuși și marionete. La munca 
meșterilor s-au adăugat pînă a- 
cum aproape 1 000 de ore dăruite 
de actorii teatrului pentru termi
narea la timp a noii săli. La timp, 
pentru că peste 2 luni Țăndărică 
împlinește 15 ani de ' cînd, timid, 
a apărut pe scenă în primul spec
tacol al teatrului care avea să-i

(Agerpres) poarte numele. După 13 ani, „tea-

trul a ajuns la 
stică, plastică și 
șită", așa cum consemna și ziarul 
egiptean „Al Gumhuria“ în timpul 
turneului păpușarilor romîni în 
Republica Arabă Unită.

Multe din' manifestările prile
juite de această aniversare vor fi 
găzduite în noua sală. Astfel, Ex
poziția retrospectivă care se va a- 
menaja în foaierul sălii, va vorbi 
spectatorilor despre succesele care 
încununează cei 15 ani de activi
tate a teatrului : .marele premiu și 
medalia de aur obținută în 1958 . 
la Festivalul • internațional de pă
puși și marionete din București, 
Diploma Ministerului Culturii și 
Artei, cea mai înaltă distincție a 
Festivalului de la Varșovia etc.

Tot aici vor avea loc întîlnirile

o măestrie arti- 
tehnică desăvîr-

artiștilor amatori din Capitală, ale 
spectatorilor cu principalii colabo
ratori și realizatori ai spectacole
lor. Pe noua scenă se va desfă
șura și un festival literar-artistic, 
cuprinzînd lecturi, recitări, frag
mente din cele mai bune specta
cole ale teatrului. Aproape seară 
de seară, sc a va găzdui specta
cole de păpuși, adresate în special 
școlarilor mai mari. Pentru înce
put, spectatorii vor urmări „Ele- 
fănțelul curios**, prelucrare de Nina 
Cassian după Kipling. Un alt spec
tacol, „Drumul piperului", însoțeș
te călătoria lui Magelan în jurul 
pămîntului. Deci, în curînd, în sala 
complet renovată, cîteva sute de 
spectatori vor putea urmări pri
mele spectacole.

VIORICA GRIGORESCU

agronomi
Peste 110 studenți 

din ultimul an al Fa
cultății de agronomie 
din cadrul Institutului 
agronomic „dr. Petru 
Groza** din Cluj 
vor începe la sfîrșitul 
acestei luni practica 
dc producție în unită
țile agricole socialiste 
din regiunea Cluj și 
din alte regiuni. In 
timpul celor 6 luni — 
cît durează practica —

ei vor îndeplini mun
ca de ajutor de ingi
ner, șef de echipă, 
brigadier în sectoarele 
vegetal și zootehnic.

Concomitent cu ac
tivitatea în cadrul uni
tăților agricole socia
liste, ei vor lucra și la 
întocmirea lucrărilor 
de diplomă pentru e- 
xamenul de stat.

(Agerpres)

Primul (tu(idii muzical
dobrogean

Pe lingă casa regio
nală a creației popu
lare din Constanța a 
luat ființă primul ce
naclu muzical din Do- 
brogea. El a fost creat 
cu scopul de a îndruma 
și sprijini activitatea 
de creare a unor lucrări

cît mai valoroase pen
tru repertoriul formați
ilor corale, instrumen
tale și . soliștilor ama
tori. Membrii cenaclu
lui se vor ocupa și de 
culegerea și valorifica
rea bogatului folclor 
muzical local.

In stațiunile experimentale 
viticole și în gospodăriile de 
stat, deținătoare de complexe 
de pepiniere, a început instru
irea a 3 500 de colectiviști care, 
în primăvara acestui, an, vor 
lucra la altoirea vițelor de vie. 
Se prevede altoirea a cel puțin 
400 milioane de .vițe, cantitate 
aproape dublă față de cea din 
anul trecut. Totodată, în podgo
rii continuă pregătirile pentru 
plantările de primăvară. In gos
podăriile de stat, lucrările de 
desfundare a terenurilor au fost 
executate pe o suprafață cu 
700 ha mai mare decît cea pre
văzută în planul anual, iar în 
gospodăriile colective aceste 
lucrări au fost efectuate în 
proporție de 80 la sută.

Anul acesta, urmează să fie 
plantate aproape 20 000 ha, de 
circa 8 ori mai mult decît me
dia anuală realizată în perioa
da 1934—1938. Aproape jumă
tate din noile plantații sînt 
destinate producerii strugurilor 
de masă, îndeosebi a celor din 
soiuri timpurii. De asemenea, 
sînt folosite soiuri de mare 
producție pentru vinurile ca
racteristice podgoriilor noastre.

(Agerpres)

zațiile U.T.M. au trecut 
colectare a fierului vechi chiar din pri
mele zile ale lunii ianuarie. La Uzina 
constructoare de utilaje petroliere nr. 2, 
Atelierele R.M.R., Uzina „24 Ianuarie“, 
întreprinderea de stat pentru exploatări 
miniere, la „Tehnometal“ și în alte fa
brici și uzine, în luna ianuarie au fost 
organizate decade ale colectării fierului 
vechi. In școlile medii și de 8 ani au fost 
organizate echipe și zile speciale în care 
pionierii și elevii au vizitat cartierele în 
vederea strîngerii fiecărei bucăți dc me
tal. Toate aceste acțiuni au dat roade. 
Zilele trecute, din gara Ploiești-Triaj a 
plecat spre Hunedoara primul tren din 
acest an cu 1100 tone fior vechi colectat 
de tinerii ploieșteni. In întîmpinarea con
ferinței regionale U.T.M.. care va avea 
Ioc în zilele de 22—23 februarie, tinerii 
din orașul Ploiești s-au angajat să tri
mită oțelăriilor încă o garnitură cu 1 000 
tone" fier vechi.

Tinerii din o- 
rașul Craiova 

CRAIOVA
3 000 tone me
tale vechi pe 

care le-au expediat oțelăriilor pa
triei. Pentru anul acesta, ei și-au sporit 
angajamentele la 3 500 tone, la realizarea 
cărora au trecut chiar din primele zile 
ale lunii ianuarie. La Uzina „Electro- 
putere“ acțiunile de colectare a fierului 
vechi se desfășoară cu regularitate de 3 
ori pe săptămînă în baza graficului stabi
lit pe zile de către comitetul U.T.M. Nu
mai într-una din aceste zile, 80 de tineri 
de la fabrica de mașini rotative, făcînd 
curățenie în jurul fabricii de oxigen au 
strîns și încărcat în vagoane 25 tone fier 
vechi. Cantități însemnate au colectat și 
tinerii din secțiile sculerie și turnătorie, 
din fabricile de transformatori și loco
motive Diesel-electrice. Ca urmare a a- 
cestor acțiuni, au putut fi trimise spre 
Reșița și Hunedoara, peste 250 tone me
tale vechi, cantitate la care se mai adau
gă încă 80 tone strînse de tinerii de pe 
șantierul Combinatului chimic, de la 
Uzinele „7 Noiembrie11, Depoul C.F.R. și 
altele.

BALȘ
Tinerii din ra
ionul Balș, re
giunea Oltenia, 
acordă o aten
ție deosebită 
acțiunii de co

lectare a metalelor. Astfel, cei din comu
nele Iancu Jianu, Pîrșcoveni, Șopîrlița și 
Pielești au strins și predat în cursul lu
nii ianuarie a.c. peste 20 tone fier vechi. 

Printre organizațiile U.T.M. care s-au 
evidențiat în această acțiune pot fi amin
tite organizația U.T.M. din brigada a pa
tra a gospodăriei colective Pîrșcoveni, 
organizația U.T.M. din brigada a doua a 
gospodăriei colective Șopîrlița și organi
zațiile U.T.M. din brigăzile a doua și a 
cincea de la G.A.C. Iancu Jianu.

Organizațiile
U.T.M. de la 

Exploatarea 
minieră Uri- 
cani s-au an
gajat ca în 

primul trimestru al acestui an să colec
teze și să predea I.C.M.-ului cantitatea 
de 60 tone fier vechi. în scopul îndepli
nirii angajamentului, comitetul U.T.M. de 
aici a organizat săptămînal cu tinerii ac
țiuni de strîngere a fierului vechi.

Ca urmare a acestui fapt, s-a reușit 
ca încă în luna ianuarie să se colecteze 
întreaga cantitate prevăzută pe acest tri
mestru.

O contribuție prețioasă în dobîndirea 
acestui remarcabil succes au adus-o or
ganizațiile de bază U.T.M. de la sectoa
rele I, II, V și VI.

VRICANI

PETRILA
Mobilizați și în
drumați în per
manență de că
tre organizația 
de bază U.T.M. 
lin cadrul Pre- 

din Petrila, ute-parației cărbunelui
miștii de aici au întreprins de curînd 
mai multe acțiuni patriotice de colectare 
a fierului vechi.

Cu acest prilej ei au strâns și predat 
I.C.M.-ului cantitatea de peste 14 000 kg 
fier vechi. în această acțiune s-au evi
dențiat în mod deosebit tinerii din echipa 
condusă de loan Drăgan.

I. TEOHARIDE, V. BARAC,
C. VASILE, I. CHTRAȘ.



LA FATA
LOCULUI La minus 15 grade

■ ra în primăvara 
inului trecut. Pro
gramul de pregă
tire lunară a se-

l cretarilor comite- 
I telor comunale 
U.T.M. și a orga

nizațiilor U.T.M. din G.A.C. se 
apropia de sfîrșit. Fuseseră 
studiate ultimele documente 
de partid și de stat privitoare 
la dezvoltarea agriculturii, 
documente și instrucțiuni ale 
C.C. al U.T.M. privind viața 
internă de organizație, în gru
pe se purtaseră discuții pen
tru lămurirea problemelor mai 
puțin aprofundate. Din expu
nerea ținută de tovarășul Mir
cea Crăineanu, secretar al 
comitetului raional de partid și 
președintele consiliului agricol 
raional, secretarii desprinse- 
seră sarcinile organizațiilor 
U.T.M. din G.A.C., în acea pe
rioadă, privind antrenarea și 
mobilizarea tineretului la spo
rirea producției vegetale și a- 
nimale.

A urmat apoi schimbul de 
experiență între secretari. La 
fiecare instruire, s-a încetățe
nit la noi obiceiul ca secretarii 
cu mai multă experiență să 
explice tovarășilor lor cum au 
organizat munca pentru înde
plinirea unei anumite sarcini, 
o acțiune mai interesantă. De 
data aceasta, era rîndul lui 
Nicolae Nicolae, secretarul or
ganizației de bază U.T.M. din 
G.A.C. Coșereni, să arate cum 
au procedat ei la organizarea 
acțiunii pentru terasarea și 
plantarea cu viță a unor tere
nuri neproductive.

— Toți tinerii — explica el 
— au participat la lucrările 
de terasare și plantare. Au 
fost transformate astfel în vii, 
rîpi pe care din moși strămoși 
crescuseră doar niște sfoioa- 
ge. Era prima noastră acțiune 
importantă. Cum am pregăti
t-o ? într-o adunare generală 
U.T.M. am discutat despre fe
lul în care va arăta comuna 
noastră în 1970. Tovarășul 
președinte al gospodăriei agri
cole colective ne-a prezentat 
planul de dezvoltare a gos
podăriei. Am rămas de la a- 
ceastă ședință cu imaginea u- 
nei așezări frumoase, cufun
date în verdeața livezilor, în
cercuite de holde nesfîrșite cu 
spice grele și de adevărați co
dri de porumb. Dar ceea ce 
era mai important, la toți ti
nerii, adunarea a sporit do
rința de a munci pentru 
transformarea acestor visuri 
în realitate. După adunare ei 
au venit la comitetul U.T.M. 
și ne-au cerut să organizăm 
mai repede acțiunea de tera
sare și plantare a pomilor 
fructiferi și ornamentali. Lu
cru pe care l-am și făcut.

Pe secretari îi interesau 
însă și amănuntele. I-au pus 
lui Nicolae Nicolae o sume
denie de întrebări. Explica
țiile nășteau alte și alte între
bări. Secretarii erau dornici 
să cunoască totul, bine, amă
nunțit. Atunci, pe loc, s-a 
născut ideea organizării unui 
schimb de experiență la fața 
locului pentru a da posibili
tatea secretarilor să vadă to
tul cu ochii lor, să stea de 
vorbă cu tinerii din Coșereni. 
Așa am și făcut. După expu
nerea tovarășului Gheorghe 
Caciuc, vicepreședinte al con
siliului agricol raional, despre 
plantarea și îngrijirea pomi
lor, am plecat cu toți secre
tarii la Coșereni.

I-am găsit pe utemiștii din 
Coșereni în plină activitate. 
Inginerul agronom al gospo
dăriei le-a explicat oaspeților 
eficiența economică a lucrării, 
precum și tehnica operațiuni
lor de terasat și plantare. 
Zamfir Dumitru, secretarul 
organizației U.T.M. din briga
da I, le-a arătat că tinerii nu 
se mărginesc la terasare și 
plantare. Din inițiativa orga
nizației U.T.M., tinerii îngri
jesc pomii pînă ce se „prind 
bine" și sînt în afară de orice 
pericol. în timpul verii tinerii 

îi udă, îi feresc de dăunători, 
iar iarna de rozătoare.

A fost o vizită plină de în
vățăminte, mai ales pentru 
secretarii organizațiilor de 
bază U.T.M. din G.A.C. Boră- 
nești, Bărcănești, Eliza Stoe- 
nești, Roșiori, unde planurile 
de producție ale gospodăriilor 
colective prevedeau terasarea 
unor însemnate suprafețe în 
vederea plantării lor cu pomi 
și viță de vie.

Acum instruirea practică, la 
fața locului, a activului U.T.M. 
de la sate a intrat, ca un lu
cru obișnuit, în stilul de mun
că al comitetului raional 
U.T.M. O mulțime de fapte, 
privind generalizarea în în
treg raionul a unor noi iniția
tive și metode de muncă, 
ne-au dat de nenumărate ori 
prilejul să ne convingem că

Viața
de orgaaiazație 

asemenea instruiri au o mare 
eficiență, că ele sînt un mare 
ajutor în munca secretarilor 
U.T.M. Iată de ce, la instrui
rile lunare ale secretarilor și 
la cele trimestriale ale acti
vului U.T.M. de la sate, orga
nizate pe centru de comună, 
instruirea practică, la fața lo
cului, ocupă în program un 
loc important.

Așa, de exemplu, plină de 
învățăminte a fost și instrui
rea practică organizată de cu- 
rînd la G.A.C. Grindu. Aici își 
desfășoară activitatea una din 
cele mai puternice organizații 
U.T.M. din brigăzile zootehni
ce. Ea posedă o bună expe
riență în ceea ce privește 
sprijinirea și ajutorarea tine
rilor în cunoașterea meseriei 
de crescător de animale și în 
obținerea unor mari produc
ții. La Grindu, secretarii au 
vizitat fermele, au discutat cu 
tinerii îngrijitori de animale. 
Interesante au fost, de exem
plu, relatările lui Sandu 
Achil, secretarul organizației 
U.T.M. din zootehnie. El a a- 
rătat că periodic, în adunările 
generale U.T.M. este pusă în 
discuție munca tinerilor cres
cători de animale, că biroul 
U.T.M. acordă multă atenție 
popularizării rezultatelor ob
ținute de tineri fruntași ca 

Tineri muncitori de la Fabrica „Republica"-Sibm, in vizită la Muzeul Bruckental.
Foto: N. STELOR1AN

Neagu Stancu, Buică Rădu- 
canu, Constantin Răducanu și 
alții, care printr-o îngrijire și 
furajare rațională obțin spo
ruri în greutate superioare 
celor planificate și mai mulți 
litri de lapte. Secretarii au a- 
flat că organizația U.T.M., în- 
grijindu-se de ridicarea cali
ficării profesionale a tinerilor, 
i-a încadrat pe toți în cursu
rile agrozootehnice, a amena
jat la fermă biblioteci volan
te cu cărți de specialitate, iar 
de curînd a organizat un con
curs gen cine știe, cîștigă pe 
tema „Sectorul zootehnic — 
mijloc important de creștere 
a veniturilor și bunăstării co- 
lectiviștilor“.

Pe secretari, pe membrii co
mitetelor U.T.M. comunale și 
ai birourilor organizațiilor 
U.T.M. de brigadă îi aștepta 
însă și o surpriză. Vizitînd 
grajdurile au întîlnit în unul 
din ele, acum, în plină iarnă, 
o adevărată pajiște verde și 
proaspătă. Președintele gospo
dăriei și inginerul agronom 
le-au explicat cum a fost obți
nută această masă verde, ce 
lucruri trebuie făcute în acest 
scop.

Instruirea practică a contri
buit și contribuie la genera
lizarea experienței bune a or
ganizațiilor U.T.M. Prin inter
mediul acestor instruiri a fost 
extinsă în organizațiile U.T.M. 
din Valea Măcrișului, Grindu, 
Borănești experiența organi
zației U.T.M. din Bărcănești 
în valorificarea materialelor 
locale pentru construcțiile 
zootehnice. Tot așa, a fost ge
neralizată, în toate organiza
țiile U.T.M. din raion, orga
nizarea zilelor record pentru 
transportarea pe cîmp a în
grășămintelor naturale, iniția
tă de organizația U.T.M. din 
G.A.C. Alexeni, sau organiza
rea în mai multe sate de pe 

•cuprinsul raionului a sărbă
torii recoltelor bogate după 
pilda celor din Cătrunești.

Organizînd în cadrul pro
gramelor de instruire vizite și 
expuneri practice, în acele or
ganizații U.T.M. care au o 
bună experiență, într-un do
meniu sau altul, noi îi ajutăm 
pe secretari să muncească mai 
bine, să organizeze activități 
bogate care se oglindesc în 
creșterea contribuției tinerilor 
la sporirea producției vegeta
le și animale pe fiecare gos
podărie colectivă.

ION LĂCEANU 
prim secretar 
al Comitetului 

raional U.T.M.
Urziceni

Lingă Or avi [a, la 
835 metri altitudine, 
intr-un peisaj de 
munte pitoresc, în
conjurate cu brazi 
se află două sanato
rii pentru îngrijirea 
sănătății oamenilor 
muncii — Marila și 
Brădișor.

Undeva la 1 km 
distanță de stațiuni 
în inima muntelui Si- 
mion, întro vîlcea, 
se află debitul de 
apă și stația de pom
pare care trimite 
prin conducte apa 
potabilă necesară 
consumului zilnic din 
stațiune. Se întîmpla 
adeseori ca motorul 
de la pompă să se

defecteze. Repararea 
lui presupunea mun
că de durată — fi
indcă mecanicii de 
intervenție trebuiau 
să străbată pe cără
rile muntelui o dis
tanță apreciabilă, iar 
în anotimpul de iar
nă, lucrările erau și 
mai complicate. Se 
punea problema gă
sirii unei soluții e- 
ficace și rapide. Un 
grup de 20 de ute- 
miști s-au angajat să 
electr ifice sistemul 
de pompare. Pe dis
tanța respectivă au 
fost săpate gropile, 
majoritatea în stîn- 
că și s-au plantat 
stil pi pe care au in

La standul de cărți
în comuna Făcăeni din ra

ionul Fetești, în cadrul „Lunii 
cărții la sate" s-au amenajat 
4 standuri de cărți, în numai 
două zile la aceste standuri au

IM DRUMEȚIE
Duminică dimineața, în fața 

comitetului U.T.M. al Direcției 
generale construcții montaj 
București era o animație deo
sebită. Erau aici numeroși ti
neri fruntași în producție: Mi
hai Bizirn, lăcătuș la I.C.H.F., 
Ion Boghin, zidar la I.C.M. 3, 
Ion Troacă, instalator la I.I.M.I., 
Mirea Rolea, fierar betonist la 
I.C.M. 5, Chiriță Gheorghe și 
Mihaj Sofia, elevi fruntași la 
învățătură de la Școala profe
sională de construcții.

Seară
Peste 600 de tineri din orașul 

Beiuș s-au întîlnit în sala Tea
trului din localitate cu scriito
rii și poeții Florian Grecea, Au
rel Lambrino, Mihail Gavril, Ion 
Davideanu și Ion Hobana. După 
ce oaspeții au citit poezii și

Un nou
Zilele trecute a fost des

chis în piața gării din Sibiu 
un magazin alimentar cu au
toservire.

Spațios și curat, acest maga
zin este aprovizionat din a- 
bundență cu alimente. 

stalat fire de joasă 
tensiune. De remar
cat faptul că aceas
tă muncă a fost efec
tuată pe un ger de 
minus 15 grade, în- 
trun timp record de 
10 zile, realizindu-se 
și o economie de 
7 500 lei. Autorii 
inițiativei au fost 
printre alții și tinerii 
Dragomir loan, Go* 
dinac Constantin, 
Bărăităreanu Victor, 
Căpățină Iosif. A- 
cum în stațiune exis
tă la orice vreme 
apă.

FLORIN 
CUBOLTEANU 

doctor

fost vîndute cărți în valoare 
de 3 100 de lei.

CONSTANTIN FRÎNCU
colectivist

Cei 660 de tineri au luat par
te la excursia organizată de co
mitetul U.T.M. la Muzeul „Dof- 
tana" și la Castelul Peleș. De 
asemenea, excursioniștii au ur
cat la Cota 1400.

Și pe viitor, în atenția comi
tetului U.T.M. se află organi
zarea unor asemenea excursii 
care se bucură de aprecierea ti
nerilor constructori.

G. MARIN 
corespondent voluntar

literară
fragmente din lucrările lor, ti
nerii spectatori au pus nume
roase întrebări la care au pri
mit răspunsuri.

MIRCEA CATARIG 
corespondent voluntar 

magazin
în primele trei zile au fost 

vîndute produse alimentare în 
valoare de 250 000 lei.

C. PIRCĂLĂBOIU
corespondent voluntar

Biblioteca căminului cultural din comuna Făcăeni, raionul Fetești. 
Foto : V. ARDELEANU

CĂRȚI NOI
' N. LUCA:

„Prețul de cost 
în industrie"

■ părută de curînd 
in Editura științi
fică , într-o nouă 
ediție revăzută și 
îmbogățită, lucra
rea lui N. Luca 
„Prețul de cost în 

industrie" își propune să tra
teze o problemă importantă 
dezbătută în literatura noas
tră economică.

Indicator sintetic cu impli
cații profunde în dezvoltarea 
economiei naționale — redu
cerea lui aducînd o contribu
ție de seamă în sporirea con
tinuă a acumulărilor necesare 
industrializării socialiste și 
creșterii nivelului de trai al 
oamenilor muncii — prețul de 
cost oferă criteriul de apreci
ere al activității calitative de 
ansamblu obținute de între
prinderile noastre socialiste. 
El oglindește gradul de orga
nizare a producției, nivelul 
productivității muncii, intro
ducerea tehnicii noi, eficacita
tea folosirii mijloacelor de 
producție, modul cum se gos
podărește întreprinderea.

Complexa analiză teoretică 
la care este supus prețul de 
cost în lucrarea de fată se în
temeiază pe o cercetare multi
laterală a experienței dobîn- 
dite de întreprinderile noastre 
industriale — fapt ce a per
mis fundamentarea metodolo
gică a acesteia.

Cartea tratează în esență 
principalele probleme privind 
cheltuielile de producție ale 
întreprinderilor industriale, 
calculația prețului de cost, 
planificarea și reducerea aces
tuia.

Subliniind importanta hotă- 
rîtoare pentru dezvoltarea în
tregii economii a reducerii 
prețului de cost, autorul ana
lizează căile de reducere a a- 
cestuia, ilustrînd tratarea ce
lor mai importanți factori cu 
exemple din activitatea între
prinderilor noastre. Astfel, de 
pildă, în lucrare se relevă 

faptul că reducerea consumu
lui de cărbuni pe tona de cocs 
cu 13 kg și a consumului de 
cocs metalurgic pe tona de 
fontă cu 22 kg în semestrul I 
al anului 1962 a adus Combi
natului siderurgic Hunedoara 
economii în valoare de 6 mi-

MIHAI STOIAN:

„Generația ’62“

■ ele citeva reportaje 
din această carte sînt 
inspirate din munca 
tineretului patriei 
noastre și au în cen
trul lor chipuri de 
tineri din „generația 
'62**.

Modul cel mai frecvent de pre
zentare a faptelor este antiteza 
dintre trecut și prezent. Contra- 
punerea evidențiază mai pregnant 
semnificațiile împrejurărilor na
rate, ale destinelor urmărite. 
Toader Horotan („Dincolo de 
fereastra compartimentului") tînăr 
muncitor, se pare că repetă, in
tr-un fel, drumul tatălui său, Ion 
Horotan. Amîndoi pleacă cam la 
aceeași vîrstă din Bihor spre 
București, să devină zidari. Nu
mai că, în timp ce fiul își învață 
meseria într-o școală profesională, 
calificîndu-se și devenind specia
list în domeniul său de activitate, 
realizîndu-se deci, tatăl a trăit o 
viață de mizerie, de care fusese 
strivit în cele din urmă.

Observațiilor prilejuite de cu
noașterea concretă a modului cum 
muncește și trăiește tineretul le 
este rezervat un spațiu întins în 
reportajele lui Mihai Stoian. Este 
sitbliniată astfel atitudinea înain
tată a acestuia față de muncă, 

lipane lei. La Combinatul si
derurgic Reșița, în aceeași pe
rioadă, reducerea consumului 
de cocs pe tona de fontă a re
prezentat o economie de 
1 370 000 lei.

O mare parte a lucrării este 
rezervată problemelor de pla
nificare a prețului de cost, în 
special metodologiei de elabo
rare a planului prețului de 
cost al întreprinderii.

In contextul lucrării ar fi 
fost, desigur, bine venit și un 
capitol referitor la modul de 
reflectare a reducerii prețului 
de cost în activitatea financi
ară a întreprinderilor socia
liste.

în ansamblu, lucrarea „Pre
țul de cost în industrie" este 
judicios întocmită, accesibilă, 
fiind de un real folos econo
miștilor.

TRAIAN SIMIONESCU

maturitatea pe care o dovedește în 
situații dificile, entuziasmul și 
exigența sa. Eroi ca Damian („Pă
durile iau aminte"), Maxim („Ma
xim**), Marin Enache („Munci și 
zile"), Apostol Hodoi („Așa cum 
respectă omul") sînt purtători ai 
unor astfel de trăsături.

In analiza structurii psihice a 
eroilor sat, autorul adopta o mo
dalitate retrospectivă, punîndu-și 
personajele să-și amintească. Lu
crul acesta are avantajul că face 
mai autentice procesele sufletești. 
Pe de altă parte, însă, uneori ca
drul în care se petrec faptele eroi
lor este prea sumar. Așa, de exem
plu, prezența unei trigonometrii în 
mîinile unuia dintre eroi — deși 
notația se vrea simbolică — e ne
concludentă. In ,,Destinul lui Ta- 
maș“ autorul încearcă o investi
gare mai largă, dincolo de profe
sia personajului, dar pasiunea 
eroului pentru teatru nu este or
ganic demonstrată prin citarea 
unor monologuri întinse din 
Hamlet (!).

In ansamblu însă, volumul lui 
Mihai Stoian prezintă un repor
ter interesant, care realizează 
inedite fișe biografice, știe să a- 
peleze la procedee specifice repor
tajului.

\. BORDA 4

In vizită la... „absenți"
„Electronica". Acest cuvînt 

este prezent aproape în fiecare 
casă. Scris pe coperta radiore
ceptorului sau a televizorului 
numele uzinei bucureștene ne 
invită să ne gîndim la un co
lectiv de oameni harnici și pri- 
cepuți, la tehnica cea mai mo
dernă.

Este aproape uimitor ceea ce 
vezi în uzină urmărind fluxul 
neîntrerupt; din sute și sute de 
piese ia naștere o mică minune 
a tehnicii — un radioreceptor. 
Un întreg univers călătorind pe 
unde își dă întîlnire pe 
benzile de montaj. La ca
pătul fiecărei benzi, la fie
care 5—6 minute, un radio
receptor este gata să primească 
ștampila recepției de calitate. 
La televizoare, pe benzi ase
mănătoare înaintează șasiuri 
cu lămpi minuscule. Apoi, tu
burile mari cu imaginea de 
control, iar către sfîrșit, în 
oglinzi speciale, aparatul este 
„ascultat" din toate direcțiile, 
după care este împachetat pen
tru magazin.

Chiar cea mai simplă opera
ție, așezarea primei bobine 
pe șasiu, cere o mare aten
ție din partea celui care 
o execută, o răspundere per
manentă. Și această răspun
dere cumulată de la fiecare, 
materializată în produse, gene
rează acea răspundere colecti
vă pe care adesea o exprimăm 

laconic : harnicul colectiv și-a 
îndeplinit planul de producție.

Deci, ca să ajungă la acest 
televizor este nevoie ca în fie
care dimineață sute și sute de 
oameni să intre pe poarta uzi
nei și să-și ocupe locurile lor 
în procesul de producție. Ori
care dintre ei întrebat de ce 
vine dimineața la uzină te va 
privi mirat socotind întrebarea 
cel puțin nelalocul ei. Este 
vorba aici, firește, de majorita
tea covîrșitoare a muncitorilor 
uzinei. Și dacă într-o zi un loc 
rămîne liber la o bandă de lu
cru, sau la o mașină oarecare, 
aceasta atrage după sine între
barea : ce s-a întîmplat cu 
omul respectiv, de ce nu a 
venit azi la uzină ?

De la întrebarea aceasta, la 
comitetul U.T.M. al uzinei s-a 
născut, întro zi, ideea unor vi
zite la domiciliul acelor tineri 
care lipseau din uzina.

Acasă la Iliescu

In prag, mama acestuia.
— Cu Ionel? Da, de unde sîn- 

teți ?
Tovarășul Valerian Tomescu, 

membru al comitetului U.T.M. 
s-a prezentat.

— A, de la fabrică. Păi e bol
nav săracu'. Da, e foarte grav.

— Ați anunțat doctorul ?
— De mult suferă. A căpătat 

o debilitate cînd a fost pe mun
te de revelion. Tușește...

— Și doctorul ce spune ?
— Doctorul? A da, sigur, 

l-am anunțat, că e aproape, în 
capătul străzii. Vine după a- 
miază să-1 vadă... Ei, dacă era 
sănătos, nu venea el la servi
ciu? ! Dar îi e rău săracu’.

Hotărît să-1 ajute, tovarășul 
Tomescu l-a rugat pe doctor 
să-1 consulte mai devreme pe 
Iliescu.

— Iliescu? Care Iliescu ?! 
N-am nici un bolnav cu nu
mele acesta.

După consult au fost invitați 
să vadă pacientul. Puțin uimit 
îi privea un băiat cu ochii um- 
flați de somn sau poate de alt
ceva...

— Temperatura 36, pulsul 
normal iar tensiunea este de 
asemenea în ordine.

Și totuși boala exista. Numai 
că ea avea forma unor dami
gene pîntecoase aflate după 
ușă.

Sigur că toată povestea pare 
la prima vedere neînsemnată. 
Se mai întîmplă... Dar lui Ilies
cu i s-a întîmplat destul de des. 
Deocamdată să vorbim despre 
absența din ziua respectivă. 
Tovarășii săi de muncă s-au 
străduit să-1 înlocuiască în flu
xul tehnologic, executînd ope
rațiunile pe care în mod nor

mal le făcea el. Totuși, pentru 
că în operația de încasetare el 
era specializat, în ziua aceea 
banda a produs cu 5 radiore
ceptoare mai puțin.

Numai judecind această pier
dere povestea devine însemna
tă. Iar Iliescu are despre ab
sențele lui următoarea părere : 
dacă vin la serviciu uzina mă 
plătește, dacă nu, nu... Simplu ! 
Ce aveți cu mine ? Pierde uzi
na ? Nu ! Pierd eu...

Pierde și uzina, pierde și co
lectivul și bineînțeles pierde și 
Iliescu. Colectivul uzinei nu se 
numește „colectiv" numai pen
tru că pe o suprafață oarecare 
trăiesc și muncesc împreună 
un număr de oameni, ci fiindcă 
aceștia sînt animați de același 
scop, prinși în același efort 
creator, fiindcă munca lor este 
guvernată de același sentiment 
al răspunderii față de produc
ția uzinei. Există și plata mun
cii tale, dar mai există și răs
punderea (a fiecăruia și a în
tregului colectiv) pentru pro
ducția uzinei. Spunînd „vin la 
lucru, sînt plătit, nu vin, nu 
sînt plătit", Iliescu ignoră toc
mai această răspundere.

Vizita la Ion Iliescu a decis 
un lanț de vizite asemănătoare.

Vom trece bineînțeles peste 
aceste cazuri obiective și vom 
vorbi doar despre situații care 
au ridicat, ca și în primul 

exemplu, probleme de discipli
nă, de conștiință. Așadar, un 
alt caz asupra căruia ne vom 
opri este cel al lui Mihai Mi
rea. De fapt, cînd sînt scrise 
aceste rînduri, el nu se mai 
află la Uzinele „Electronica**, 
s-a mutat la altă întreprindere. 
Relatăm totuși cele întîmplate 
pentru că ele ridică cîteva pro
bleme în legătură cu ce au de 
rezolvat împreună

Uzina și familia

Mirea nu era acasă. Aflînd 
că fiul lor lipsește de trei zile 
nemotivat, părinții acestuia 
s-au alarmat.

— Dar unde poate să fie ? 
Noi îl credeam la uzină — că 
doar pleca în fiecare zi dis-de- 
dimineață.

Tovarășul Tomescu le-a po
vestit apoi despre Mihai. De 
cum a venit la uzină a fost pri
vit cu multă simpatie. Ceilalți 
băieți l-au ajutat ca în scurt 
timp să înțeleagă specificul 
muncii, ba adesea la operații 
mai complicate au lucrat ală
turi de el. Dar ce făcea el în 
acest timp? Pe ascuns, neștiut 
nici de părinți, umbla să-și gă
sească un alt loc de muncă, 
călduț. A lipsit tocmai cînd 
i se încredințase spre revizie 
o freză. Trei zile această ma
șină nu a produs nimic și a- 
ceasta din vina lui.

— De ce n-ați venit mai din 
timp la noi? — a întrebat mama 
lui Mirea. Am fi putut să in
tervenim și noi să-1 oprim de 
la asemenea abateri. 

într-adevăr, de ce? De ce co
mitetul U.T.M. nu și-a făcut 
pînă acum un obicei de a dis
cuta cu părinții tinerilor, de a-i 
invita la uzină să vadă cum 
muncesc și se comportă fiii lor? 
Cazul lui Mirea, al lui Iliescu 
și-al altora ca ei a confirmat 
cît de utile ar fi asemenea ac
țiuni. Familia trebuie să ve
gheze nu numai la ce ține 
de comportarea membrilor ei 
acasă. Părinților nu le poa
te fi indiferent dacă fiul 
lor, după ce acasă are o pur
tare ireproșabilă, într-un colec
tiv de muncă, la uzină, el se 
comportă inadmisibil.

Părăsindu-1 pe Mirea ne-am 
îndreptat spre locuința strunga
rului Carol Rădulescu.

Radulescu obținuse în ziua 
aceea învoirea secției cu moti
varea scrisă:

„Caz în familie"

La el acasă nu am putut sta 
de vorbă decît cu membrii fa
miliei.

— A plecat la uzină mai a- 
dineaori.

— Bine, dar era învoit...
— Păi a trimis nea Fane un 

puști după el.
Mai tîrziu, la uzină, cineva 

ne-a făcut următoarea demon
strație :

— E foarte limpede. Un bine
voitor, aflînd despre vizita pe 
care o întreprindeți l-a anunțat 
în grabă să vină la lucru. Ba 
a rupt și cererea.

într-adevăr, așa era. Cineva 

l-a anunțat de vizita care i se 
face acasă și „cazul în familie" 
a dispărut ca prin farmec. 
Această învoire după cum 
se știe a fost dată de con
ducerea atelierului. Cele ce 
s au întîmplat ulterior (faptul 
că Radulescu a - venit degrabă 
la serviciu) vorbește despre 
„seriozitatea" cazului în fami
lie și despre ușurința cu care i 
s-a acordat învoirea. Despre 
această ușurință merită să 
vorbim. Mai mulți tovarăși, 
cînd au auzit despre întîmpla- 
rea lui, au avut o exclamație 
asemănătoare : „Iar băiatul ăs
ta ?! Ne-a mai dat el de furcă**.

Un motiv în plus pehtru ca 
învoirea ce fusese solicitată să 
fie foarte atent chibzuită de 
către conducerea atelierului.

Și mai este o problemă : co
mitetul U.T.M. s-a întrebat 
adesea ce ar trebui să în
treprindă pentru scurtarea șiru
lui de învoiri. Iată că acum a 
ieșit la iveală un răspuns. Nu 
este singurul, evident, dar, după 
cum spunea tovarășul Tomescu, 
discutarea unui astfel de caz ar 
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atrage serios atenția celor care 
ar fi tentați să procedeze ca 
Rădulescu.

★
Deși puține, astfel de cazuri 

se întîlnesc și în alte locuri. 
Noi ne vom opri aici. Poate că 
și cititorul a mai întîlnit ase
menea cazuri și vrea să-și spu
nă părerea în legătură cu ele, 
acolo la locul de muncă unde 
s-au ivit, cît și aici în coloa
nele ziarului.

V. CONSTANTINESCU

Scriitori, 
cărți și cititori

BAIA MARE (de la cores
pondentul nostru). — Luna 
cărții la sate, în satele regiu
nii Maramureș, prilejuiește 
desfășurarea unor manifestări 
bogate și atractive. Cartea pă
trunde tot mai mult în case
le colectiviștilor maramure
șeni. în prima săptămînă a 
Lunii cărții la sate, aproape 
2 000 de cititori din Lăpușul 
Romînesc, Rogoz și Tg. Lăpuș, 
din raionul Lăpuș, Bixad și 
Negrești din raionul Oaș, Seini 
și alte sate aparținătoare ora
șului Baia Mare s-au întîlnit 
cu un grup de scriitori și 
poeți din București și regiune. 
D. R. Popescu, Ben Corlaciu, 
Mihai Negulescu, Rusalin Mu
reșean și Isidor Rîpă au citit 
din lucrările lor, au răspuns 
la numeroase întrebări puse 
de colectiviști tineri și virst- 
nici.

La căminele culturale și în 
sălile de lectură ale bibliote
cilor, colectiviștii iau parte 
zilnic la șezători, însoțite de 
lecturi și recitări din cele mai 
frumoase versuri ale poeților 
noștri. în majoritatea cămine
lor culturale, la bibliotecile și 
școlile din raionul Oaș au loc 
interesante șezători pe tema: 
„Cartea care ne-a plăcut mai 
mult", „Eroi și fapte dincărți**, 
„Din creațiile scriitorilor și 
poeților preferați**.



Acum este perioada optima 

pentru transportul 
îngrășămintelor naturale

Din patru părți se-ntorc spre 
sat, patru convoaie de 
căruțe. Să fie la vreo 

sută cu toate. De cîteva săptă- 
mîni colectiviștii din Lehliusat, 
regiunea București transportă 
neîntrerupt îngrășăminte natu
rale pe cimp. Organizația U.T.M. 
s-a angajat în fața organizației 
de partid, a conducerii gospodă
riei că la această importantă ac
țiune va mobiliza atîția tineri 
colectiviști de cîți e nevoie pen
tru transportul, pînă la sfîrșitul 
acestei luni, a întregii cantități 
de gunoi de grajd existent în 
gospodărie: 4 700 de tone.

— Avem o experiență bună, 
explică Constantin Mitran, se
cretarul comitetului U.T.M. pe 
gospodărie. Și experiența cîști
gat ă, obligă.

Tinerii din G.A.C. „Drumul 
lui Lenin" din Lehliu-sat, regiu' 
nea București, au o experiență 
bună în acțiunea de fertilizare 
(anul trecut ei au transpor
tat pe cimp aproape în exclusi
vitate întreaga cantitate de în
grășăminte organice) aceasta se 
vede și din producțiile obținute. 
De pe 1 100 de hectare au obți
nut o producție medie de grîu de 
1 725 kg. iar de pe 800 hectare 
o producție de 2 936 kg porumb 
boabe. Și la o cultură și la alta, 
de pe suprafețele fertilizate 
s-au obținut sporuri mari de re
coltă. De pe suprafața cu grîu, 
peste care tinerii au împrăștiat 
mraniță încă înainte de a sosi 
primăvara s-au recoltat cite 
2 100 kg la hectar, iar Ia po
rumb, pe suprafețele fertilizate

sporul a fost de 600 kg boabe 
Ia hectar.

Anul acesta s-au prevăzut 
în plan suprafețe și mai mari 
pentru a fi îngrășate: 180 de 
hectare, unde se va cultiva po
rumb, grădina în întregime plus 
80 de hectare cu grîu intrat mai 
slab în iarnă peste care se va 
împrăștia mraniță. Deci sarcini 
importante privind sporirea pro
ducției agricole la hectar. Co
mitetul U.T.M. a avut o iniția
tivă bună: să organizeze o în
trecere între cele patru organi
zații de bază din cele 4 brigăzi 
de cîmp. în urma acestei între
ceri însuflețite se cunosc prime
le rezultate: au ieșit fruntași Ia 
acțiunea de transportare a gu
noiului de grajd pe cîmp, ti
nerii din brigada a doua. Zil
nic, din această brigadă parti
cipă la lucru 28 de atelaje și 
peste 50 de tineri. Se țin aproa
pe de ea și cei din brigada a 
doua. Au lost transportate pînă 
acum aproape 2 000 tone în
grășăminte care s-au clădit în 
4 platforme. O cantitate de 640 
tone de mraniță a fost împrăș
tiată pe cele 32 hectare de lu- 
cernieră, pentru a asigura o 
producție mare de masă verde. 
Trebuie să consemnăm contri
buția unor tineri conductori ca: 
Ene Rizu. Aurel Sibiceanu, Paul 
C. Ioniță, Dragomir Slave. 
Munca tinerilor va fi evaluată 
în vară șl toamnă în tone de 
grîu și porumb în plus.

VASILE CĂBULEA

Elevi ai Scolii sportive din Sinaia la o oră de antrenament pe pîrtia Furnica. 
Foto: EMIL COJOCARU

★ ★

Solemnitatea luminării unor decorații
La Consiliul de Stat al 

R. P. Romîne a avut loc marți 
la amiază solemnitatea înmî- 
nării unor decorații.

Au luat parte tovară
șii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Alexandru Moghioroș, Ștefan 
Voitec, Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat, 
membri ai C.C. al P.M.R. și ai 
guvernului și alte persoane 
oficiale.

Pentru merite în opera de 
construire a socialismului au 
fost distinși cu „Ordinul Mun
cii" clasa I-a, tovarășii Mihai 
Suder, ministrul economiei fo

restiere, Mihail Ciobanu, pre
ședintele Camerei de comerț, 
și Titus Cristureanu, vicepre
ședinte al Camerei de comerț.

Inmînînd înaltele distincții, 
tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej a transmis, din 
partea C.C. al P.M.R., Consi
liului de Stat și a guvernului, 
calde felicitări celor distinși și 
urări de noi succese în munca 
lor viitoare.

Cei decorați au mulțumit 
pentru înaltele distincții pri
mite.

(Agerpres)

Cantină studențească nouă
La Institutul pedagogic de 

trei ani din orașul Bacău s-a 
dat în folosință o nouă can
tină cu o capacitate de deser
vire de 200 locuri pe serie.

Cantina este înzestrată cu mo
bilier nou, utilaje și instalații 
moderne pentru prepararea și 
păstrarea mîncărurilor.

(Agerpres)

În urma propu
nerilor făcute 
dc consiliul de 

conducere al gospodă
riei colective din Balș, 
regiunea Oltenia, a- 
dunarea generală de 
dare de seamă și de 
dezbatere a cifrelor dc 
plan pe anul 1964, a 
hotărît ea pe suprafața 
de 250 hectare culti
vată cu grîu să fie 
transportată și împră
știata întreaga canti
tate de mraniță. Cu 
prilejul dezbaterilor 
din adunare mulți co
lectiviști, printre care 
și numeroși tineri.

s-au angajat să nu 
lipsească nici o zi de 
la această acțiune.

Intr-o atmosferă în
suflețită de munca, a- 
laturi de ceilalți co
lectiviști mai vîrst- 
nici, tinerii din gos
podărie și-au adus 
pînă acum contribuția 
ia împrăștioroa mra
niței pe o suprafață 
de aproximativ 120 
hectare. De dimineața 
și pînă seara zeci de 
căruțe, în convoaie, 
pleacă la cîmp în
cărcate cu mraniță iar 
altele se întorc după 
noi cantități. Pițigoi

Ion, Filip Petre, Șerban 
Ion, Chirea Dumitru, 
Ungureanu Ion și Po- 
povici Ion sînt doar 
cîțiva dintre cei mai 
harnici tineri care e- 
fectuează zilnic cîte 
patru transporturi în 
cîmp. Fiecare se gîn- 
dește, poate, că și prin 
munca lui gospodăria 
va cîștiga, și obținînd 
producții sporite va 
deveni mai bogată, 
mai puternică din 
punct de vedere eco
nomic, iar ca urmare 
viața tuturor va fi mai 
plină de belșug.

V. CIRJALIU

ievărul era acesta 
și Gheorghe 
ron, directorul că
minului cultural 
din Păncești, raio
nul Bacău, îl re
cunoștea în fiecare 

ședință a comitetului comu
nal U.T.M., al cărui mem
bru era : activitatea căminului 
era departe de a satisface ce
rințele tinerilor colectiviști. 
Uneori treceau zile, ba chiar 
săptămîni, în care scena că
minului rămînea goală, sala 
mare însuflețindu-se doar cînd 
rulau filme. Planul de mun
că era totuși întocmit cu con
știinciozitate, cuprinzînd însă, 
prudent, doar manifestări care, 
— „se puteau organiza", adică, 
acțiuni care nu angajau mai 
mult de unul sau doi organi
zatori : conferințe, seri de cal
cul, recenzii, — și cam atît.

Acestea aveau loc din cînd 
în cînd dar participanții erau 
puțini și nu prea atenți. 
Viața satului — își dădea sea
ma Gheorghe Miron și o dată 
cu el își dădeau seama și 
ceilalți membri ai comitetului 
U.T.M. — e plină de eveni
mente, colectiviștii își pun ne
numărate întrebări — și aici 
nu e vorba de simple curiozi
tăți, ci de aspirațiile firești 
ale personalității lor în dez
voltare. Căminul cultural tre
buie să contribuie la împlini
rea acestor aspirații, să devină 
sediul unei activități vii, inte
resante. Dar cum 7 — s-au în
trebat ne bună dreptate mem
brii comitetului comunal 
U.T.M. în căutarea răspunsu
lui au stat de vorbă cu secre
tarii organizațiilor de bază pe 
brigăzi, cu cadre didactice, cu 
membrii consiliului de con
ducere al căminului cultural. 
Mgmentul cel mai important al

acestui sondaj l-a constituit 
Mi- consultarea tinerilor înșiși. în 

acest scop ei au fost invitați la 
cămin. Cu colectiviștii vîrst- 
nici care au fost, de asemenea, 
invitați, numărul participan- 
ților la interesanta discuție 
care a avut loc, a trecut de 
500. Cu ce învățăminte s-a sol
dat această întîlnire ?

★
„Diseară e program la că

min !“ E o seară de calcul. 
Tema: „Aplicarea îngrășă
mintelor naturale pe supra
fețele destinate culturii legu
melor". O asemenea temă e 
necesară, G.A.C. Păncești a-

constitui, singură, un program. 
O conferință, de asemenea, 
își găsește un loc mai potrivit 
înaintea unui program artis
tic. Un concurs de ghicitori și 
un scurt program de cîntece 
interpretate de soliști (cîți 
fluierași, cîți soliști vocali, 
cîți cîntăreți la muzicuță, nu 
sînt în cele șapte sate ale co
munei !) ar face și mai plăcută 
lectura unei recenzii...

...Acesta a fost conținutul 
cuvîntului rostit de tînărul 
Ștefan Duma, șef de echipă, și, 
după cum s-a văzut limpede, 
el a exprimat punctul de ve
dere al unui mare număr de

nu se găsiseră totuși prea 
mulți amatori, fusese aleasă o 
piesă cu puține personaje: 
„Năpasta". Piesa s-a jucat in
tr-adevăr și spectacolul a fost 
bun. S-a întîmplat însă că u- 
nele cadre didactice să se 
mute din sat. Așa s-a „des
completat" și colectivul de 
teatru.

Neînvățînd din această „ex
periență", conducerea căminu
lui cultural a hotărît înființa
rea, după același „principiu" a 
unei brigăzi artistice de agita
ție. Casa regională a creației 
populare din Bacău editează 
periodic (și bine face), texte

O invitafie întotdeauna primită:

Programul interesant
vînd un dezvoltat sector legu
micol : veste 80 de hectare. 
Printre participanți sînt și ti
neri care lucrează în acest 
sector. Calculele încep să aco
pere tabla, sînt tot mai inte
resante.

Dar iată că învățătorul a 
spus tot ce trebuia să spună, 
vreo doi băieți au dus de pe 
scenă și tabla, iar sala se go
lește treptat. Unii mai rămîn, 
mai ales tineri. E încă devre
me, ar mai sta. Dar învățăto
rul trebuie să închidă — „pro
gramul s-a terminat".

O seară de calcul, oricît de 
bine ar fi organizată, nu poate

*
n popas pe șoseaua care 

leagă Alexandria de Roșio
rii de Vede, în dreptul co

munei Plosca. Aici... trafic intens: 
un car, două, trei... cincizeci. Ace
stea erau pline. Le-am numărat și 
pe cele goale înșirate în partea 
opusă a șoselei, 38. Pe lingă fie
care atelaj erau cite 2—3 tineri. 
Se transporta gunoiul de grajd la 
cimp.

Mranița este împrăștiată uni
form peste cultura griului, iar 
gunoiul de grajd fermentat și 
proaspăt e clădit de tineri în cea 
de a IV-a platformă.

Fiind o perioadă cînd atelajele 
nu sînt folosite la alte munci — 
spunea Ion Ciobanu, secretarul co
mitetului U.T.M din gospodărie, 

■consiliul de conducere a luat mă
sura ca aproape toate mijloacele 
de transport să fie mobilizate 
numai la această treabă. In felul 
acesta cele 90 de atelaje la vară 
și la toamnă, în toiul muncilor 
din companiile de recoltare, vor 
putea fi folosite numai la trans
portul grînelor și a paielor, a 
porumbului și cocenilor pentru

*
a deschide, la timp, cimp liber 
de lucru mecanizatorilor.

— Tot acum cărăin și gunoiul 
de grajd pentru grădină, ca să 
dăm pe piață legume timpurii — 
a intervenit în discuție utemistul 
Curcan Ion.

Cum au reușit tinerii să 
lucreze cu rezultate bune, cum 
a fost organizată munca acestora?

— Uitați-vă cum facem — ex
plică Ion Ciobanu. In fiecare sea
ră ne adunăm toți membrii comi
tetului U.T.M. și vedem dacă am 
reușit să transportăm ceea ce 
ne propusesem cu o seară îna
inte. In felul acesta vedem care 
brigadă are nevoie de sprijin. Apoi 
în funcție de sarcinile pe care le 
stabilește consiliul de conducere 
pentru a doua zi, de cantitatea de 
îngrășăminte ce urmează să fie 
transportată pe cimp, mobilizăm 
și repartizăm și noi forțele tine
rilor. Așa am reușit să transpor
tăm pînă acum 70 la sută din can
titatea planificată.

VASILE ZAMFIRESCU

Din activitatea 

cercurilor literare

tineri. Manifestările cultural- 
educative ce se organizează la 
cămin trebuie consecvent îm
pletite cu cele artistice, pro
gramul oferit tinerilor căpă- 
tînd astfel un plus de atrac
ție.

Ajunsă aici, discuția a con
tinuat ne făgașul altei activi
tăți importante pe care o des
fășoară căminul, cea artistică. 
Deși, după cum s-a arătat, sînt 
condiții bune în comună, nu 
activează decît formația de 
dansuri. Vorbitorii (Ion David, 
Nicolae Trif și alții) au istori
sit ce s-a întîmplat cu echipa 
de teatru.

Mai de mult, tinerii din Păn- 
cești au aflat că la cămin va 
fi prezentată o piesă de teatru 
jucată de artiști amatori din 
satul lor. Cine erau însă artiș
tii ? Dintre ei — nimeni nu fu
sese întrebat dacă ar dori să 
interpreteze vreun rol. Taina 
s-a lămurit curînd: colectivul 
de teatru era format numai 
din cadre didactice. Fiindcă

pentru brigăzile artistice să
tești. A fost deci lesne să se 
adapteze un asemenea text, la 
realitatea din comuna Păn
cești. „Hai noroc", așa se inti
tula primul program al brigă
zii care își recrutase mai toți 
interpreții tot din rîndul ca
drelor didactice. In calendar 
se apropia vertiginos data la 
care avea loc un concurs. 
Aceasta a fost de altfel și 
perioada cea mai activă din 
atît de scurta viață a ti
nerei formații. Nepromovînd 
la etapa următoare a con
cursului, nu s-a mai auzit ni
mic nici despre brigadă.

Treptat, discuțiile limpezesc 
tocmai acele „probleme" care 
dădeau multă bătaie de cap 
conducerii căminului.

— La cămin sînt instrumen
te muzicale în valoare de 
13 000 lei, se aude din sală 
glasul unui tînăr. Dar ele stau 
în cancelarie și cînd ne apro
piem cîteodată de ferestrele 
școlii, îi auzim pe unii din to

varășii profesori, cum cîntâ. 
De ce nu ne cheamă și pe noi 
să învățăm să cîntăm ? In toa
tă comuna avem un singur 
cîntăreț la vioară în vreme ce 
la cămin ar putea să crească 
o orchestră...

Programul activităților de la 
cămin trebuie să devină nu 
numai bogat, cu manifestări 
zilnice, ci și divers, cum di
verse sînt și preferințele tine
rilor. Au fost astfel solicitate 
manifestări cultural-educative 
în scopul popularizării în for
mele cele mai interesante a. 
planului de producție al 
G.A.C. — dar și spectacole ar
tistice, acțiuni de popularizare 
a cărții etc. S-a propus înfiin
țarea brigăzii artistice de agi
tație, iar primul program să 
fie întocmit pe tema pregătirii 
campaniei agricole de primă
vară. „Jurnalul agricol" o ac
țiune instructivă și plină de 
fantezie, organizată în multe 
sate, din raionul Bacău, ba 
chiar și în comuna vecină, Ră- 
cătău, să se permanentizeze și 
la căminul din Păncești.

S-a propus și înființarea unei 
orchestre de muzicuțe — în, 
sat sînt cîțiva talentați soliști 
la acest instrument. Dînd via
tă acestor propuneri filele ca
lendarului pot deveni pentru 
căminul cultural din Păncești 
asemenea unor pagini bogat 
ilustrate, de fantezia și price
perea organizatorilor culturali.

Comitetul comunal U.T.M. 
este unul din principalii orga
nizatori ai activității cultural- 
educative. Iată de ce planul 
de muncă al căminului cultu
ral întocmit — sau mai bine 
zis, îmbunătățit, atît de tîrziu, 
fără a mai putea să acopere 
aproape două luni de activi
tăți improvizate, care n-au 
solicitat masa, tinerilor din 
comună, — propunerile făcute 
cu prilejul acestei discuții, vă 
trebui să devină unul din o- 
biectivele importante ale acti
vității sale.

CONSTANTIN NANCU

Construcții 
social-culturalo 

din bugetele 
sfaturilor populare
Mai mult de jumătate din 

cheltuielile prevăzute în buge
tele sfaturilor populare pen
tru acest an sînt destinate ac
țiunilor social-culturale.

O mare parte din acesta 
fonduri sînt alocate pentru 
dezvoltarea și modernizarea 
centrelor industriale. Numai 
în localitățile miniere din ba
zinul carbonifer al Văii Jiu* 
lui și în centrul siderurgic 
Hunedoara se vor construi și 
da în folosință în cursul aces
tui an peste 2 700 apartamen
te, iar pentru îmbunătățirea 
alimentării cu apă, canalizare 
etc. vor fi cheltuiți, pe întrea
ga regiune, peste 34 milioane 
lei.

în vederea îmbunătățirii 
continue a ocrotirii sănătății 
populației, în orașele Hune
doara, Onești, Constanța, Su
ceava, Baia Mare, Slobozia, 
Medgidia și altele se vor ri
dica mari construcții spitali
cești, iar la București, Ploiești, 
Buzău, Galați etc., dispensare 
moderne și policlinici. De a- 
semenea, un mare număr de 
unități sanitare și spitalicești 
din țară vor primi anul aces
ta aparatură modernă, echi« 
pament, cantități sporite de 
medicamente. în regiunea 
Ploiești, de pildă, vor fi chel
tuiți în acest scop peste 63 
milioane lei.

In întreaga țară se vor ri* 
dica noi construcții școlare, 
numărul sălilor de clasă ajun- 
gînd să fie la sfîrșitul anului 
acesta cu circa 40 la sută mai 
mare față de 1959. în același 
timp, capacitatea căminelor 
studențești se va dubla. In nu
meroase comune din întreaga 
țară vor fi inaugurate alte că
mine culturale, cinematografe, 
cluburi și biblioteci. Numai în 
regiunile Suceava, Crișana și 
Dobrogea se vor construi în 
acest an peste 130 de cămine 
culturale.

(Agerpres)
----•----

INFORMAȚII

în prezent, cercurile 
literare de la orașe și 
sate participă la con
cursul „Alexandru Sa- 
hia“, organizat de U- 
niunea Scriitorilor în 
colaborare cu Consi
liul Central al Sindica
telor și Casa centrală a 
creației populare, în
trecere menită sti sti
muleze creația tinerilor 
începători în domeniul 
literaturii.

In uzine și iabrici, 
în unități agricole so
cialiste. pe șantiere și 
în scoli funcționează 
astăzi peste 200 de 
cercuri literare. Mem
brii lor sînt oameni de 
felurite profesii, care.

pe lingă meseria dori
tă, au îndrăgit arta 
scrisului. Mineri și o- 
telari, mecanici de 
locomotivă, construc
tori și țărani colecti
viști primesc, în ca
drul cercurilor, no
țiuni de teorie literară, 
își îmbogățesc cunoș
tințele de limbă și is
toria literaturii romîne 
și universale, partici
pă Ia șezători și sera
te literare, unde citesc 
și discută lucrări pro
prii.

Multe din lucrările 
membrilor cercurilor 
literare sînt publicate 
în ziare, reviste si 
chiar în volume. Pînă

In prezent, au văzut lu
mina tiparului 35 de 
culegeri: „Anii tinere
ții noastre", „Pagini 
dunărene", „Laudă pa
triei", „Cîntec despre 
sonde", „Oltenia lite
rară", „Miniaturi do
brogene" etc. în cu- 
rînd. se vor edita pla
chetele „Primăvara u- 
zinei", un nou volum 
pregătit de cercul li
terar de Ia Uzinele 
„Tractorul" din Bra
șov, și „Pagini mure
șene", care reunește 
:ele mai recente scrieri 
ale membrilor cercului 
literar de la Tg. Mureș.

(Agerpres)

Mărfi dimineața a sosit îri 
Capitală mczzogoprana Ana 
Lipsa Tofovlc. solistă la O. 
pera din Belgrad. Artista va 
cînta la București în „Aida“, 
la Galați și Iași în „Trubadu
rul" și la Cluj în „Don Carlos".

♦
Marii a sosit în Capitală pia

nistul canadian Malcollm Troup, 
Bl va ii solistul a doua con
certe ale Filarmonicii de stat 
,, George Enescu", în zilele de 
29 iebruarie și 1 martie, cînd 
va interpreta concertul nr. 3 
pentru pian și orchestră de 
Prokofiev. Același concert va 11 
cîntat și la lași, iar la Gluj ar 
tistul canadian va interpreta, a- 
companiat de Filarmonica din 
localitate, concertul nr. 2 pen
tru pian și orchestra de Liszt.

★
Teatrul „C. I. Nottara" a 

prezentat marți seara în pre
mieră, în sala Studio, piesa 
„Zizi și... formula ei de via
ță" de Sidonia Drăgușanu, 
Piesa este pusă în scenă de 
Sanda Mânu.

-k
La Teatrul Evreiesc de

Sîmbătă, la Poiana Brașov

1 pv
PE SCURT

Concursul internațional de schi 
al H. P. Romîne

Unul din cele mai 
importante evenimen
te sportive ale actua
lului sezon internațio
nal de iarnă va avea 
loc sîmbătă și dumi
nică pe pîrtiile sta
țiunii de la Poiana 
Brașov. Intr-adevăr, 
cea de a 6-a ediție a 
Concursului internațio
nal de schi al R.P. Ro
mine reunește în cele 
două zile de întreceri 
sportivi renumiți din 
Franța, Austria, S.U.A, 
Norvegia, Italia, An
glia, Argentina, R. F. 
Germană și R.D. Ger
mană. In fruntea invi
tărilor la concurs se 
afla desigur surorile 
Christine și Marielle 
Goitschel (Franța), 
campioane olimpice, 
Huega (S.U.A.), cîști- 
gătorul premiului 
„Kandahar" de la Gar- 
misch Partenkirchen,

lean Claude Killy 
(Franța), Pia Riva 
(Italia), Heidi Henne- 
berger (R. F. Germa
nă), Gerhard Nenning 
(Austria) și alții. Din 
echipa țării noastre se 
remarcă Ilona Miklos, 
care la Universiada de 
la Spindleruv Mlyn a 
obținut medalia de 
bronz la combinata 
nordică, Gh. Bălan, 
K. Cohn, L Zangor, C. 
Tăbăraș și alții.

Programul celor două 
zile de concurs este 
următorul : sîmbătă
ora 10 slalom special 
femei; ora 12,30 sla
lom uriaș bărbați; du
minică: ora 10 slalom 
uriaș femei; ora 11 
slalom special bărbați.

Protagoniștii princi
pali ai concursului au 
participat luni la o 
competiție internațio
nală disputată în noc

turnă la Bad Wiese 
(R.F. Germană). Pro
ba feminină de slalom 
special a revenit cam
pioanei olimpice Ma
rielle Goitschel (Fran
ța) — io2''94lioo (în 
două manșe). Ea a fost 
urmată de Bărbi Hen- 
neberger (R.F.G.) — 
206**30/100, Heidi Mit- 
termayer (R.F.G.) —
108" 68/100, Christine 
Goitschel (Franța) — 
iog”45/ioo, Traudl 
Eder (Austria)— no” 
17I100, Pia Riva (Ita
lia) — 110"40/100. La 
masculin a terminat 
victorios francezul 
Pierre Stamos — 93” 
82/100. El a fost ur
mat de Budd Werner 
(S.U.A.) — 96”ii/ioo 
și James Huega 
(S.U.A.) — 97” oi/100.

• (Agerpres)

• Astăzi, la Brno, în meci retur 
pentru sferturile de finală ale „Cu
pei campionilor europeni" la 
baschet (masculin) echipa Steaua 
întîlnește formația locală Spartak 
campioana R. S. Cehoslovace. în 
primul meci desfășurat la Bucu
rești, baschetbaliștii noștri au ter
minat învingători cu scorul de 
94—92. Printre jucătorii care au 
făcut deplasarea se numără Ne- 
def, Novacek. Niculescu, Folbert, 
Cimpoiaș și alții.

• Turneul de box pe categorii 
(semiușoară. semimijlocie. mijlocie- 
mică și semigrea) va avea loc în 
sala sporturilor de la Floreasca în 
zilele de 26, 27 și 29 februarie. în 
cadrul celor trei reuniuni amatorii 
de sport bucureșteni vor urmări o 
serie de pugiliști valoroși în frun
te cu campionul țării Petre Mirces- 
cu (Buhuși) — mijlocie mică, I. Ol- 
teanu (Dinamo), C. Rusu (Progre
sul), D. Gheorghiu (Dinamo) și 
alții

Al doilea turneu, care progra
mează aceleași categorii, se va 
desfășura între 10 și 14 martie la 
Constanța. La acest turneu federa
ția a stabilit să evolueze și cîțiva 
componenți ai loturilor republicane 
printre care N. Moldoveanu, V. 
Mirza, V. Badea. M. Nicolau și Z. 
Pazmani.

• Turneul Internațional de tenis 
desfășurat pe teren acoperit la 
Budapesta a fost cîștigat de jucă
torul maghiar Gulyas care în fi
nală a dispus cu 8—6; 4—6; 6—2; 
2—6; 6—4 de cehoslovacul Javor-

ski. în finala probei de dublu, Ja- 
vorski și Kodes (R. S. Cehoslovacă) 
au întrecut cu 6—4; 2—6; 6—1; 
4—6; 6—2 pe Galyas, Sziksai (R.P. 
Ungară).

• Sîmbătă și 
duminică la Wolf
sburg se vor des
fășura campiona
tele internaționa
le de tenis de 
masă ale R. F. 
Germane, la care

și-au anunțat participarea jucători 
și jucătoare din R. P. Ungară, R.S. 
Cehoslovacă, R. P. Romînă, Anglia, 
Iugoslavia și alte țări. La aceste 
campionate țara noastră va fi re
prezentată de Maria Alexandru, 
Ella Constantinescu Radu Negu- 
lescu și Dorin Giurgiucă. Federa
ția maghiară a anunțat că va de
plasa următoarea echipă: Eva Fo- 
eldi, Șarlota Lukacs, Rozsas, Fa- 
hazi, Harcsar și Pignitzky.

în finala „Cupei campionilor eu
ropeni1' la tenis de masă echipa 
feminină Voința București urmea
ză să întîlneasca între 1 și 5 a- 
prilie Ia București echipa Voros 
Meteor Budapesta, alcătuită din 
Foeldi, Kerekes și Hegheduș. în 
ceea ce privește finala masculină a 
„Cupei campionilor europeni" din
tre C.S.M. Cluj și Vasutasepitoek- 
Budapesta, deținătoarea trofeului, 
federația noastră a propus o dată 
între 21 și 28 martie.

Finala se va disputa la Buda
pesta. Se așteaptă răspunsul fede
rației maghiare.

ANUNȚ
Uzina de țevi Roman

angajează urgent:

• Ingineri principali, ingineri mecanici și ener
getici.

• Muncitori calificați cu practică în meseriile de:
— Modelări
— Strungari
— Electricieni
— Oțelari

Informații suplimentare se pot cere teleionic sau 
personal la sediul uzinei.

Noile aparate telefonice 
care se lubrică la Uzina „E- 
lectromagnetica" din Capi
tală au un aspect frumos și 
sînt superioare celor vechi 
prin îmbunătățirile tehnice 

aduse.

Foto: AGERPRES

„Ca în sala
„Să ne simțim ca în sala de 

Concert* aceasta este tema se
ratei muzicale organizată de 
Comitetul U.T.M. de la Școala 
medie „Al. Vlahuță** din Plo
iești. Violeta Fănică, Marioara 
Chicos și Magdalena Simion 
au vorbit despre viața și ope-

Stat din București a a- 
vut loc marți seara pre
miera spectacolului muzical 
de satiră și umor „Pofta 
vine.. .rîzind“ de 1. Berg și M. 
Bălan, muzica de H. Schwart- 
zvian, artist emerit, Mișu Ian- 
cu și Arminiu Cassvan. Regia 
artistică George Teoăorescu ți 
Dora Popescu; decoruri și 
costume Adina Reich f core
grafia A. Brumer.

(Agerpres)

de concert"
ra lui Giuseppe Verdi. Prin in
termediul discurilor, elevii au 
audiat arii din operele: „Aida", 
„Traviata", „Rigoletto*, „Tru
badurul**, „Nabucodonosor”.

GRIGORICA CRISTOGEL
elevă

Pași spre lună: Patria (bd. 
Magheru nr. 12—14), București 
(bd. 6 Martie nr. 6) Excelsior 
(bd. 1 Mai nr. 174) Flamura 
(Șos. Giurgiului nr. 155). Omul 
cu ricșa — cinemascop: Repu
blica (bd. Magheru nr. 2), Me
lodia (Șos. Ștefan cel Mare, colț 
cu str. Lizeanu). Cascada dia
volului; Carpați (bd. Magheru 
nr. 29), Festival (bd. 6 Martie 
nr. 14), Gri vița (Calea Gri viței, 
podul Basarab), Miorița (Calea 
Moșilor nr. 127), Modern (Pia
ța G. Coșbuc nr. 1), Era noapte 
la Roma (ambele serii): Capitol 
(bd. 6 Martie nr. 16), Feroviar 
(Calea Griviței nr. 80), Aurora 
(bd. Dimitrov nr. 118). Călăto
rie în aprilie: Victoria (bd. 6 
Martie nr. 7), Luceafărul (Ca
lea Rahovei nr. 118). Podul: 
Central (bd. 6 Martie nr. 2), 
Cultural (Piața I. Pintilie nr. 2). 
Inculpatul „1 040": Lumina (bd. 
6 Martie nr. 12), Flacăra (Calea 
Dudești nr. 22), Drumul Sării 
(str. Drumul Sării nr. 30). La 
vîrsta dragostei: Union (str. 
13 Decembrie nr. 5—7). Pro
gram de filme pentru copii (di
mineața): Doina (str. Doamnei 
nr. 9). Privește înapoi cu mînie: 
Doina (rulează după-amiază), 
Popular (str. Mătăsari nr. 31). 
Orașul proștilor. Frumoasa din 
pădurea adormită: Timpuri Noi 
(bd. 6 Martie nr. 18). Viața spor-

ti vă: Giulești (Calea Giuleștl 
nr. 56), Buzești (str. Buzești nr. 
9—11), Arta (Calea Călărași nr. 
158). Atențiune, părinții: înfră
țirea între popoare (bd. Bucu- 
reștii-Noi). Iurta de aur: Dacia 
(Calea Griviței nr. 137). Cînd 
vine pisica: Crîngași (Șos. Crîn- 
gași nr. 42). Rusalka — cine
mascop: Bucegi (bd. 1 Mai nr. 
57), Floreasca (str. J. S. Bach 
nr. 2), Magazin film: Unirea

(bd. 1 Mai nr. 143), Cosmos (bd. 
30 Decembrie nr. 89). Hoțul din 
San Marengo: Tomis (Calea Vă
cărești nr. 21), Volga (Șos. I. 
Pintilie nr. 61), Lira (Calea 13 
Septembrie nr. 196), Pacea (bd. 
Libertății nr. 70—72). A dispă
rut o navă: Vitan (Calea Du
dești nr. 97). Împărăția oglinzi' 
lor strîmbe: Munca (Șos. Mihai 
Bravu nr. 221). Qivitoq: Moșilor 
(Calea Moșilor nr. 221). Agatha, 
lasă-te de crime!: Viitorul (str. 
Mihail Eminescu nr. 127). Gol 
printre lupi — cinemascop: Co- 
lentina (Șos. Colentina nr. 84).



Tratativele pentru dezarmare de la Geneva
GENEVA 18. Trimisul 

special Agerpres, C. Benga, 
transmite: Ședința din 18 fe
bruarie a Comitetului pentru 
dezarmare, prezidata de Se
mion Țarapkin, conducătorul 
delegației Uniunii Sovietice, 
a fost consacrată discutării 
problemelor dezarmării gene
rale și totale.

Luînd cuvîntul,' atît repre
zentantul Canadei, generalul 
Burns, cit și reprezentantul 
italian Cavaletti, au continuat 
să ceară delegației sovietice 
„explicații" și „detalii" în le
gătură cu propunerea sa ca 
cele două mari puteri nucle
are — U.R.S.S. și S.U.A. — să 
mențină pînă la sfîrșitul celei 
de-a IlI-a etape a dezarmării 
generale și totale pe teritoriile 
proprii un număr strict limitat 
de rachete și arme nucleare.

A luat apoi cuvîntul M. 
‘Blusztajn, reprezentantul R.P. 
Polone, care a arătat că argu
mentele aduse de șeful dele
gației americane William 
Foster, nu se deosebesc de cele 
formulate la începutul tratati
velor de dezarmare. Este sem
nificativ — a remarcat șeful 
delegației R. P. Polone - că 
„schița" americană de plan 
pentru dezarmare nu a suferit 
nici o schimbare după a- 
nul 1962.

In aceeași ședință a vorbit, 
de asemenea, R. K. Nehru, 
reprezentantul Indiei, care a 
relevat că prin schimbările 
aduse planului său de dezar
mare prin propunerea lui 
Gromîko, Uniunea Sovietică a 
făcut un pas în întâmpinarea 
poziției occidentale.

Ultimul vorbitor a fost Se
mion Țarapkin care, a arătat 
că numeroși șefi de delegații 
care au luat cuvîntul pînă a-

eum au subliniat importanța 
propunerii Uniunii Sovietice 
făcute de A. A. Gromîko în 
toamna anului trecut la sesiu
nea Adunării Generale a 
O.N.U. și au apreciat că a- 
ceasta este menită nu numai 
să dea un impuls trata
tivelor, dar a deschis noi per
spective pentru abordarea în- 
tr-un context nou a întregii 
probleme a dezarmării. In a- 
cest sens s-au pronunțat re
prezentanții țărilor socialiste, 
iar delegații țărilor neangajate 
au apreciat pozitiv aceste pro
puneri. în ciuda acestui fapt
— a remarcat Semion Țarapkin
— poziția reprezentanților pu
terilor occidentale a fost 
descurajatoare, Singura lcr 
preocupare — a arătat vorbi
torul — a fost de a cere tot 
timpul „explicații suplimen
tare" la o propunere de altfel 
destul de clară și precisă, iar 
delegația sovietică a făcut 
maximum de efort pentru ca 
partenerii occidentali la trata
tive să înțeleagă bine despre 
ce este vorba.

Din cuvîntarile reprezentan
ților occidentali, a încheiat Se
mion Țarapkin, reiese că a- 
ceștia vor nu „explicații supli
mentare", așa cum spun, ci 
acceptarea de către Uniunea

Sovietică a propunerii occi
dentale privind „reducerea 
procentuală" a armamentelor, 
iar apelurile repetate de a se 
trece la „dezbateri asupra 
amănuntelor tehnice" nu au 
alt scop decît acela de a evita 
un răspuns clar la propunerea 
sovietică.

★
LONDRA 18 (Agerpres). — 

La Londra s-a anunțat că mi
nistrul de externe al Marii 
Britanii R. A. Butler, va pleca 
la 24 februarie la Geneva 
unde va participa la lucrările 
Conferinței celor 18 state pen
tru dezarmare. Citind „surse 
diplomatice informate", agen
ția France Presse relatează că 
„se așteaptă ca Butler să facă 
unele propuneri în cadrul pro
gramului dezarmării și, în a- 
cest sens, se crede că el va 
insista în special asupra utili
tății stabilirii de posturi de 
observație împotriva atacuri
lor prin surprindere pe terito
riile țărilor membre ale 
N.A.T.O, și ale Tratatului de 
la Varșovia". De asemenea, 
potrivit aceleiași agenții, „se
cretarul Foreign Office-ului va 
evoca probabil posibilitatea ți
nui acord asupra nerăspîndirii 
armelor nucleare".

La Leipzig se lac intense pregătiri pentru deschiderea Tirgului 
internațional de primăvară. în îotogralie : Muncitori montînd 
o turlă o unei instalații din R.P. Romînă, care va fi expusă în 

cadrul Tirgului. Iii preajma Congresului

--- •----
Sesiunea Comisiei

Economice O.N.U
pentru Africa

ADDIS ABEBA 18 (Ager
pres). — La Addis Abeba au 
început lucrările celei de-a 
Vl-a sesiuni a Comisiei Eco
nomice O.N.U, pentru Africa. 
Timp de două săptămîni, pînă 
la 3 martie, reprezentanții ță
rilor membre ale C.E.A. vor 
dezbate cele mai importante 
probleme economice ale conti
nentului african și activitatea 
economică și socială a comi
siei. 1

La lucrările acestei sesiuni 
participă și o delegație de ob
servatori ni R. P. Romîne, con
dusă de Miircea Nicolaescu. 
ambasadorul R. P. Romîne la 
Cairo.
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in problema Ciprului
NEW YORK 18 (Agerpres). 

Consiliul de Securitate al 
O.N.U. și-a reluat marți dez
baterile în problema Ciprului. 
Ședința s-a deschis la orele 
20,15 gmt — 22,15 ora Bucu- 
reștiului sub președinția lui 
Carlos Bernardes (Brazilia). 
La cuvînt s-au înscris minis
trul afacerilor externe al Ci
prului precum și reprezentan
ții Turciei, Marii Britanii și 
U.R.S.S.

NEW YORK 18 (Agerpres). 
— Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a continuat 
în cursul zilei de marți con
sultările cu o serie de partici- 
panți la dezbaterile Consiliu
lui de Securitate în problema 
Ciprului. în cursul dimineții 
U Thant, s-a întîlnit cu mi
nistrul afacerilor externe- al 
Ciprului, Spyros Kyprianu. 
Imediat după discuțiile pe care 
le-a avut cu ministrul aface
rilor externe al Ciprului, U 
Thant l-a primit pe ambasa
dorul Turciei la Washington, 
Kismet Menemendjoglu.

Interviul
lui Douglas-Home

LONDRA 18 (Agerpres). — 
Intr-un interviu acordat tele
viziunii britanice, primul mi
nistru Douglas-Home s-a refe
rit din nou la convorbirile sale 
cu președintele Johnson. După 
părerea lui, domeniul în care 
se pot obține cele mai bune 
rezultate în ce privește slăbi
rea încordării între Est și Vest 
este prevenirea unui atac prin 
surprindere. Președintele John
son a făcut o propunere cu 
privire la înghețarea armelor 
nucleare ; noi am făcut o pro
punere în vederea instalării de 
observatori în regiunile 
N.A.T.O. și Tratatului de la 
Varșovia, a declarat Home, 
sugerînd găsirea unei. formule 
comune în ceea ce privește 
propunerile americane și cele 
engleze.

Referindu-se la situația din 
Cipru, primul 
s-a pronunțat 
unei soluții în 
ției actuale, 
amendamente".

ministru englez 
pentru găsirea 

cadrul constitu- 
„dar cu unele

tineretului din

America Lățind

Procesul de la Dallas Acțiuni ale

nu a fost informat de hotări- 
rea Angliei de a cere convo
carea Consiliului de Securitate 
în problema Ciprului. Minis
trul de externe grec a decla
rat că guvernul Greciei a pri
mit cu neliniște anumite de
clarații făcute de personali
tăți ale guvernului britanic 
privind eventualitatea împăr
țirii insulei Cipru.

ATENA 18 (Agerpres). — A- 
genția France Presse relatează că 
noul prim-ministru al Greciei, G. 
Papandreu, a declarat că după 
primirea învestiturii intenționea
ză să-l întîlnească pe primul 
ministru al Turciei, Ismet Inonii, 
pentru a găsi împreună posibilită
țile de soluționare a problemei 
cipriote.

MOSCOVA. — După cum 
anunță agenția TASS, la 18 fe
bruarie, la Kremlin au început 
convorbirile dintre delegația de 
partid și guvernamentală bulgară 
în frunte cu Todor Jivkov și con
ducători ai Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice și guvernului 
U.R.S.S., în frunte cu Nikita 
Hrușciov.

In aceeași zi, Comitetul Central 
al ■ Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice și guvernul U.R.S.S. au 
oferit în sala Palatului Mare din 
Kremlin o recepție în cinstea dele
gației de partid și guvernamen
tale a R. P. Bulgaria.

ATENA. —- Marți, regele Gre
ciei l-a însărcinat pe G. Papandreu, 
liderul partidului „Uniunea de , 
Centru", care' a obținut victoria în 
alegerile din 16 februarie, să for
meze noul guvern grec.

DALLAS 18 (Agerpres). — 
Marți a continuat la Dallas pro
cesul lui Jack Ruby, ucigașul lui 
Lee Oswald, asasinul prezumtiv 
al președintelui Kennedy. Ședința 
de dimineață a fost consacrată în 
întregime interogatoriului primu
lui candidat-jurat, din cei 900 
aleși dintre locuitorii orașului. 
După trei ore și jumătate, ședința 
a fost suspendată, interogatoriul 
urmînd să continue în ședința de 
după-amiază.

După cum transmit agențiile de 
presă, pînă în prezent, candidatul- 
jurat, Peter Stone, a fost acceptat 
de acuzare după ce a fost supus 
interogatoriului timp de două 
ore și jumătate. Apoi a venit rîn- 
dul întrebărilor puse de apărare 
care, în ciuda eforturilor depuse, 
nu a putut, pînă la' suspendarea 
ședinței, să găsească motive legale 
pentru recuzarea lui Stone.

în legătură cu încetineala cu 
care se desfășoară procedura în 
vederea alegerii celor 12 jurați, 
prevăzuți de lege, agenția Reuter 
amintește că judecătorul Joe

Brown a declarat luni seara că 
vor fi necesare probabil între 10 
și 14 zile „înainte de. a ști dacă 
vom fi în stare să găsim jurații. 
Dacă va- deveni evident că acest 
lucru nu este posibil — a conti
nuat el — atunci voi fi de acord 
ca procesul să se desfășoare ‘în- 
tf-un alt oraș".

Intre timp, potrivit relatărilor 
agenției Reuter, avocatul newyor- 
kez Marc Lane, angajat de mama 
lui Oswald a declarat că se află 
în posesia unor documente care 
dovedesc că în asasinarea președin
telui Kennedy au fost implicate 
mai multe persoane.

partizanilor păcii 
din Suedia

Diferendul americano-
panamez se menține

La conferința de presă, care a 
avut loc în portul maritim Havana, 
tinerii pescari au povestit că auto
ritățile americane au încercat să-i 
determine să rămînă in S.U.A. Ei 
au comunicat că ceilalți 29 de to
varăși ai lor mai în vîrstă continuă 
să fie reținuți în S.U.A.

FRUNZE. — La 18 februarie ar
tista Maria Șindrilaru a interpre
tat pe scena Teatrului Național din 
Frunze rolul Margaretei din Ope
ra „Faust" de Gounod, bucurin- 
du-se de succes.

In următoarele zile ea va inter
preta rolul Tatianei din opera 
„Evgheni Oneghin" de Ceaikovski.

NICOSIA 18 (Agerpres). - 
După ciocnirile care au avut 
loc în ultimele zile in Cipru 
între cele două comunități, 
marți situația a devenit din 
nou calmă. La 18 februarie la. 
Nicosia mareșalul britanic 
Dennis Barnett, comandantul 
forțelor britanice din Cipru, a 
anunțat că generalul maior 
Michael Carver, care a sosit 
recent în Cipru, va prelua 
funcția de comandant adjunct 
al forțelor de menținere a or- 
dinei în Cipru. Generalul Pe
ter Young, care din decembrie 
se află la comanda forțelor 
britanice din Cipru, va prelua 
funcția de șef al bazelor. mi
litare britanice din insulă.

ATENA 18 (Agerpres). — 
Ministrul afacerilor externe al 
Greciei, Xantopoulos Palamas, 
i-a primit marți pe ambasa
dorii Marii Britanii și Statelor 
Unite. Cu această ocazie, rela
tează France Presse, Palamas 
a adus la cunoștință celor doi 
ambasadori că guvernul grec 
își exprimă profundul său re
gret în legătură cu faptul că

BUENOS AIRES 18 (A- 
gerpres). — Comitetul ar
gentinian de coordonare, 
constituit de diferite orga
nizații politice, studențești 
și de tineret în vederea 
celui de-al doilea Congres 
latino-american ul tineretu
lui, care va avea loc în luna 
martie în Chile, s-a adre
sat tineretului țării che- 
mîndu-l să participe activ 
la pregătirea Congresului.

Comitetul de coordonare 
a anunțat că între 21 și 28 
februarie în Argentina va 
avea loc o Săptămînă de 
solidaritate a tineretului cu 
popoarele Americii Latine.

Lovitură de stat 
militară in Gabon 
LIBREVILLE 18 (Agerpres). 

în noaptea de 17 spre 18 februa
rie, în Republica Gabon a avut loc 
o lovitură de stat militară. Ele
mente ale armatei gaboneze au o- 
cupat principalele clădiri din oraș, 
printre care poșta și radioul și au 
înconjurat Palatul prezidențial. Un 
comunicat transmis de postul de 
radio Libreville anunță că guver
nul a fost demis, iar președintele 
republicii, Leon Mba, și ceilalți 
membri ai guvernului au fost a- 
restați. Puterea a fost preluată de 
către un „Comitet revoluționar". 
Comunicatul arată în continuare 
că libertățile publice au fost re
stabilite, iar toți deținuții politici 
au fost eliberați imediat.

Totodată, postul de radio Libre
ville a difuzat un mesaj în care 
cere populației să păstreze calmul. 
Reprezentanții armatei, se arată în 
mesaj, au luat contact cu perso
nalitățile politice în vederea con
stituirii în următoarele 24 de ore 
a unui guvern provizoriu.

Adresîndu-se misiunilor străine 
de ajutor tehnic prezente în țară, 
postul de radio „le cere să nu se 
amestece în treburile interne ale 
Gabonului".

Postul de radio a anunțat că în 
întreaga țară domnește ordinea, 
începînd dc marți dimineața aero
portul din Libreville a fost închis.

Observatorii politici apreciază 
că actuala lovitură de stat din Re
publica Gabon constituie o urma
re a nemulțumirilor care s-au ma
nifestat în ultima vreme în rîn- 
durile populației fața de regimul 
nepopular al președintelui Leon 
Mba.

După cum s-a mai anunțat, la

STOCKHOLM 18 (Agerpres). - 
Guvernul suedez trebuie să re
nunțe definitiv la ideia privind 
înarmarea atomică a Suediei și 
să manifeste inițiativă în legătură 
cu crearea unei zone denucleari- 
zate în nordul Europei, se spune 
în rezoluția adoptată de partici- 
panții la adunarea partizanilor 
păcii care a avut loc la Stockholm.

Tratatul de la Moscova cu pri
vire la interzicerea experiențelor 
nucleare în atmosferă, în spațiul 
cosmic și sub apă, dovedește ca 
tratativele pot da rezultate pozi
tive. Participanții la adunare au 
chemat guvernul suedez să dea 
dispoziții delegației suedeze la 
lucrările Comitetului celor 18 sta
te pentru dezarmare de la Geneva 
să facă propuneri îndreptate spre 
destinderea încordării internațio
nale și pentru dezarmare.

La sesiunea Consiliului nordic, 
ale cărui lucrări se desfășoară în 
prezent la Stockholm, guvernul 
suedez, se subliniază în rezoluție, 
trebuie să dea dovadă de inițiativă 
pentru crearea unei zone denucle- 
arizate în nordul Europei și înfăp
tuirea unor măsuri comune în
dreptate spre dezarmare în aceste 
țări. Aceasta ar contribui la sta
bilizarea situației din nordul Eu
ropei și' ar constitui un aport 
prețios pe care Suedia l-ar aduce 
la cauza dezarmării și a coexisten
ței pașnice.

Situația la frontiera

21 ianuarie președintele Mba a di
zolvat Adunarea Națională, anun- 
țînd în mod oficial că această mă
sură a fost luată din „motive de 
economie". In realitate însă, adu
narea a fost dizolvată deoarece nu 
a adoptat o lege propusă de Mba 
care urmărea eliminarea opoziției 
din Parlament. Următoarele ale
geri parlamentare fuseseră fixate 
pe data de 23 februarie.

★
Republica Gabon — fostă colo

nie franceză, — este situată in 
Africa ecuatorială pe coasta Ocea
nului Atlantic între Guineea spa
niolă și Camerun, la nord, și Con
go (Brazaville) la sud-est, avînd o 
suprafață dc 267000 kilometri pâ- 
trați și o populație de 440 000 lo
cuitori. Bogăția principală a țării 
o constituie imensele păduri tro
picale cu arbori de diferite esențe 
prețioase, printre care principalul 
loc îl ocupă arborele ocume. în 
subsolul țării se găsesc, de ase
menea, zăcăminte de minereuri de 
mangăn, fier, aur, diamante, ura
niu și petrol.

Republica Gabon și-a cucerit 
independența în august i960.

ADDIS ABEBA — Din co
municatele oficiale atît soma
leze cit și etiopiene reiese că la 
frontiera dintre cele două țări 
continuă să fie încălcat acor
dul cu privire la încetarea fo
cului. Ciocniri violente au a- 
vut 
sebi 
tieră Dolle și Yett (sudul 
provinciei Ogaden). Guvernele 
celor două țări se învinuiesc 
reciproc pentru reluarea ope
rațiunilor militare. Intr-o con
ferință de presă, ministrul de 
externe al Somaliei, A. Issa, a 
acuzat Etiopia de încălcarea a- 
cordului privind încetarea fo
cului. Pe de altă parte, Kete- 
ma Yifrou, ministrul de exter
ne al Etiopiei, l-a convocat 
pe însărcinatul cu afaceri al 
Somaliei la Addis Abeba, în- 
mînîndu-i o notă de protest 
împotriva acțiunilor trupelor 
somaleze la frontieră.

CIUDAD DE PANAMA 18 (Ager- 
pres) — Membrii comisiei de con
ciliere a Organizației statelor ame
ricane- au părăsit marți capitala 
panameză înapoindu-se la Washing
ton fără să fi retișit să apropie 
punctele de vedere ale guvernelor 
S.U.A. și statului Panama.

Panama continuă să ceară înce
perea de negocieri pentru încheie
rea unui nou tratat asupra zonei 
canalului, înainte de restabilirea 
relațiilor diplomatice cu Statele 
Unite.

La 19 februarie, Miguel Jose O- 
reno, ambasadorul panamez pe 
lîngă O.S.A., va pleca în capitala 
Statelor Unite pentru a continua 
discuțiile.

loc din nou, îndeo- 
în punctele de fron-
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Conferința puterilor maritime 
vest-europene

KARACI. — După cum 
transmite agenția China Nouă, 
la 18 februarie, Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat 
al R.P* Chineze, însoțit de 
Cen I, locțiitor al premie
rului Consiliului de Stat și 
ministru de externe, azi so
sit la. Karaci. Oaspeții chi
nezi au venit în Pakistan în- 
tr-o vizită de prietenie, la in
vitația feldmareșalului Mo
hammed Ayub Khan, șeful 
statului, și a lui Aii Bhutte, 
ministrul afacerilor externe.

După cum se știe, în baza legii 
maritime „Bonner-Act“, Comisia 
federală maritimă a S.U.A. a fost 
împuternicită să ceară tuturor so
cietăților navale străine ale căror 
nave folosesc porturile americane 
date cu privire la veniturile pe 
care le obțin precum și alte infor
mații, ceea ce a provocat protestul 
unanim din partea acestora.

PARIS 18 (Agerpres). —■ Refe- 
rindu-se la recenta conferință a 
reprezentanților celor 19 puteri 
maritime vest-europene, la care a 
aderat și Japonia, întruniți la Pa
ris în legătură cu conflictul mari
tim dintre aceste țări și S.U.A., 
publicația economică franceză 
„Agefi" relatează că, după cele 
trei zile de dezbateri, tratativele 
„au ajuns la un impas aproape 
total".
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NEW YORK. — La New York 
șl-a început lucrările cea de-a 
20-a sesiune a Comisiei O.N.U. 
pentru drepturile omului. La pri
ma ședință, care a avut loc la 17 
februarie, au fost formate noile 
organe de conducere ale sesiunii. 
S-a trecut apoi la discutarea ordi
nii de zi.

Principalul punct care se află 
pe agenda comisiei îl constituie 
elaborarea unei convenții privind 
lichidarea tuturor formelor de dis
criminare rasială

HAVANĂ. — In Cuba s-au re
întors la 17 februarie șapte pescari 
cubanezi care au fost reținuți Ia 
3 februarie de autoritățile S.U.A. 
în timp ce pescuiau în apele inter
naționale. Cu toții sînt elevi ai 
școlii, de pescari „Victoria de Gi
ron", care făceau practică pe na
vele sechestrate,

LONDRA. — Răspunzînd la o in
terpelare scrisă a deputatului li
beral Donald Wane, ministrul en
glez al științelor, Quinton Hogg, 
a .declarat luni în Camera Comu
nelor, că .în cursul ultimelor șase 
luni un număr de 13 savanți en
glezi, angajați ai instituțiilor gu
vernamentale.' au părăsit Marea 
Britariie pentru a lucra în străi
nătate. Savantii au explicat că 
au preferat să părăsească Anglia 
deoarece nu primesc un sprijin 
corespunzător pentru a-și putea 
desfășura cercetările.
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FRANȚA : Venus din Milo 
se pregătește de drum spre 
Japonia, unde va fi expusă 
timp de trei luni cu ocazia 
Jocurilor Olimpice din acest
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Manifestau consacrate 
comemorării 

lui Michelangelo
arți a avut loc la Capito- 
liul din Roma adunarea 
solemnă de deschidere a 

manifestărilor ce se vor des
fășura anul acesta în vederea 
comemorării a 400 de ani de 
la moartea marelui artist al 
Renașterii, Michelangelo di 
Buonarotti. La adunarea care 
s-a desfășurat în sala „Hora- 
ți și Curiații", primarul Ro
mei, Della Porte, și primarul 
orașului Florența, La Pira, au 
adus salutul orașelor pe care 
le reprezintă. Senatorul Gron- 
chi, fost președinte al Repu
blicii, președintele Comitetului 
național de sărbătorire a lui 
Michelangelo, a ținut un dis
curs comemorativ.

In cadrul sărbătoririi lui 
Michelangelo sînt prevăzute o 
serie de manifestări, printre 
care conferințe și referate cu 
tema „Viața și opera lui Mi
chelangelo", care se vor ține în 
iunie la Roma, Florența și Ca
prese, expoziții de artă plasti-

ca, inaugurarea casei-muzeu 
Michelangelo de la Florența, 
restaurată recent.

Marți s-a inaugurat la „Pa
latul expozițiilor" din Roma o 
expoziție cuprinzînd cîteva 
din cele mai remarcabile ope
re de sculptură, pictură și ar
hitectură ale lui Michelangelo. 
Printre acestea se numără 
„Pieta", „Madona din Capela 
Medici", „Judecata din urmă" 
etc. (De la corespondentul 
gerpres, G. Pastore).

Vulturi în ajutorul 
vînătorilor

periență acumulată de-a lungul 
veacurilor, a moștenit de la înain* 
tașii săi secretul dresării speciale 
a păsărilor. El a obișnuit păsările 
să obțină din' proprie inițiativă 
hrana, trezind în ele ura fată de 
lupi, antrenarea la „joacă" cu lu
pii și rănirea fiarelor.

Zeci de elevi ai bătrînului vînă- 
tor stîrpesc în prezent cu ajutorul 
vulturilor lupii din defileurile 
adînci, dintre stîncile munților 
Tian-Șan, pentru a apăra turmele 
de oi de aceste fiare sălbatice.

Ciârip Adighineev, vînător 
din ,Tian-Șan, care și-a cu
cerit faima în strădaniile 

lui de a învăța vulturii să se lup
te cu lupii, a ucis cu ajutorul pă
sărilor cea de-a 500-a fiară săl
batică.

De obicei kirghizii folosesc vul
turii numai pentru vînatul vulpi
lor, țistarilor, iepurilor, uneori a 
bursucilor. Insă Ciarip, în vîrstă 
de 60 de ani, aparținînd dinastiei 
de vînători Berkutci, cu vastă ex-

Expoziție de marionete 
din toată lumea

r a Paris s-a deschis săptămî-
/ j na trecută o expoziție de 

marionete strînse din lumea 
întreagă de Philippe Genty.

In cursul unei călătorii, de stu
diu întreprinse de acesta, el a a- 
dunat o documentare amplă asu
pra artei marionetelor. Expediția, 
pornită la 13 august 1961 din 
Paris, a parcurs de pe acum 90 000 
km și a străbătut 19 țări, adunîrid 
vreo 5 500 fotografii și realizînd 
4 600 metri de film în culori. Că

de asemenea, Teatrul de -umbre 
diy Turcia, Teatrul de umbre din 
india, cu siluetele ' din piele de 
bivol ■ transparență ale lui Sri 
Rama, reîncarnarea lui Krishna 's) 

păpuși din U.R.S.S;, în care l.egfin- ■■ a .ltii.Hanuman, regele maimuțelor, 
darul Peirușka se află în bună to- Se pot vedea, de asemenea, capete 

japoneze, păpuși din Malayezia

lătoria urmează . să continue încă 
vreo 15 luni în America Centrală 
și în America de Nord.

Printre exponatele ce se pot ve
dea la expoziția din Paris există

I
I
Idarul Peirușka se află în bună to

vărășie cu marionetele foarte reu- . _ . , ,
din . Orient. Este reprezentat, Indonezia etc.șite

„Ruptura inevitabilă" pe 
care o prevedea „FINANCIAL 
TIMES" cu un an în urmă s-a 
produs. Federația Rhodeziei și 
Nyassalandului a dispărut de 
pe harta Africii.

Unul din teritoriile care 
s-au desprins din fosta fede
rație este Nyassalandul. Anul 
trecut, în februarie, această 
țară a obținut autonomie in
ternă. în urma alegerilor, 
Partidul Congresul „Malawi", 
în jurul căruia s-a strîns a- 
proape întreaga populație, a 
obținut majoritatea în Adu
narea legislativă, iar ca prim- 
ministru a fost desemnat li
derul acestui partid, dr. Has
tings Banda.

Cu aceasta lupta pentru a- 
cordarea independenței depli
ne nu putea să se încheie. 
Tratativele ce au avut loc la 
Londra în cursul anului trecut 
între o delegație a populației 
africane, condusă de Hastings 
Banda, și Ministerul britanic 
al coloniilor, au dus la un 
acord în care se prevede că 
Nyassalandul va deveni inde
pendent la 6 iulie 1964. La a- 
ceastă dată, fosta colonie bri
tanică va deveni Malawi, după 
numele 
grup al populației. Alegerile 
generale se vor desfășura în 
Vuna mai. Constituția, alcătuită 
în urma unor lungi negocieri 
cu guvernul britanic, prevede 
că Adunarea legislativă va 
avea 55 de locuri, dintre care 

'• 50 vor fi reprezentanți ai 
populației de culoare.

Care este, însă, situația 
Nyassalandului cu 5 luni îna
inte de acordarea independen
ței ?

După decenii de dominație 
colonială, această țară cu o 
suprafață de 125 600 km pă- 
trați se prezintă în aceeași si
tuație economică ca și alte

celui mai numeros

foste colonii. Singura ramură Zomba, situat într-o pitoreas- 
a economiei, oarecum mai ~~ : ’ ’* *
dezvoltată, este agricultura, 
care cuprinde o suprafață a- 
rabilă de 2,5 milioane hectare, 
terenuri ce aparțin în marea 
majoritate societăților mono
poliste. De altfel, așa cum s-a 
stabilit în urma unor statistici 
„misiunea civilizatoare" a co
lonialiștilor s-a soldat, cu de
posedarea țăranilor de 450 000 
hectare teren arabil. In agri
cultură predominante sînt cul
turile de cafea, ceai și arbo
rele tung (din care se extrag 
uleiuri sicative). Solurile sînt 
fertile, iar condițiile climatice 
permit o dezvoltare a culturi
lor tropicale și subtropicale. 
Pădurile de esență prețioasă 
(cedru, eucalipt, chiparos) a- 
coperă o cincime din suprafa
ța țării. Deși s-au descoperit 
o serie de bogății minerale 
(bauxită, aur, minereu de fier, 
de 
ele 
te.

titan, cărbune, asbest etc) 
sînt foarte puțin exploata- 
Cea mai mare parte a

independenței

sau

populației (2 950 000 locuitori, 
în majoritate negri bantu) se 
ocupă fie cu agricultura, sau 
lucrează în industria extracti
vă aparținînd societăților 
„British South Africa Com
pany", „Selection Trust" 
„Turnier and Newald".

Nyassalandul era unul din 
furnizorii principali de forță 
de muncă ieftină pentru „cor
donul de cupru" de la minele 
din Rhodezia de Nord. 60—70 
la sută din mxna de lucru a 
Nyassalandului este nevoită 
să caute locuri de muncă în 
afara țării, acesta constituind 
principalul „capitol de export". 
Situația grea a muncitorilor 
de culoare reiese și din aceea 
că aceștia au salarii de 10—15 
ori mai mici ca ale muncito
rilor albi (populația albă re
prezintă 0,03 la sută din total), 
în ceea ce privește asistența 
medico-sanitară e foarte re
dusă la 40 000 de locuitori re
venind un medic.

Capitala țării este orașul

că regiune, pe malul lacului 
Nyassa.

Imediat după proclamarea 
autonomiei interne, guvernul 
ales a întreprins o serie de mă
suri care să ducă la îmbună
tățirea situației economice a 
țării. Ziarul „TIMES" relata 
că „din momentul în care a 
fost instaurat guvernul afri
can, a existat un remarcabil 
interes pentru nevoile publi
ce". în prezent în Nyassa- 
land comisii speciale între
prind studii, propun soluții, e- 
valuează resursele și necesită
țile țării. Toate rapoartele co
misiilor subliniază că „este 
important ca economia Nyas
salandului să fie stimulată în 
ce privește ritmul de dezvol
tare pentru a contracara iner
ția economică din timpul exis
tenței Federației Rhodeziei și 
Nyassalandului". Coresponden
tul ziarului amintit a putut 
remarca munca pregătitoare, 
în special în organizarea căi
lor ferate, în extinderea siste
mului de drumuri rurale, în 
direcția dezvoltării industriei 
zahărului, a celei textile. Gu
vernul acordă importanță deo
sebită creării de cadre califi
cate în medicină, tehnică, 
drept. Așa cum relata „NEW 
AFRICA" s-au făcut , proiecte 
pentru construcția unor hidro
centrale pe fluviul Shire. Re
sursele hidroenergetice sînt a- 
preciate la cîteva milioane 
KW.

Ziarul „TIMES" mai arăta 
că „africanii din Nyassaland 
muncesc cu abnegație și ceea 
ce este mai încurajator, este 
hotărîrea cu care aceștia sint 
dispuși să participe la reali
zarea proiectelor construind 
drumuri, școli, oficii poștale".

în ceea ce privește politica 
externă a noului stat, primul 
ministru, Hastings Banda, a 
declarat în Adunarea legisla
tivă, cu prilejul desființării 
Federației Rhodeziei și Nyas
salandului, că Malawi va pro
mova o politică externă de 
neaderare. El a cerut guver
nului englez să întreprindă 
măsuri practice în vederea a- 
sigurării independenței și tot
odată a solicitat să sprijine 
candidatura viitorului stat la 
Organizația Națiunilor Unite.

Pînă la obținerea indepen
denței depline poporul din 
Malawi mai are de înlăturat 
multe greutăți.
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