
Proletari din toate țările, uniți-vă!

IScinteia 
tineretului

r Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

COMUNICAT
Pe baza înțelegerii intervenite între 

Comitetul Central al Partidului Munci
toresc Romîn și Comitetul Central al 
Partidului Comunist Chinez, între repre
zentanții conducerilor superioare ale ce
lor două partide urmează să aibă loc un 
schimb de păreri cu privire la relațiile 
dintre cele două partide și țări ale noa
stre, precum și cu privire la problemele 
unității lagărului socialist și a mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale.

In acest scop, pe baza invitației primite 
din partea Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez, o delegație a Co
mitetului Central al Partidului Muncito-

Ion Gheorghe Maurer, membru al Birou
lui Politic al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn. Din dele
gație fac parte tovarășii Emil Bodnăraș, 
Nicolae Ceaușescu și Chivu Stoica, membri 
ai Biroului Politic al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn.

Delegația Partidului Comunist Chinez 
va fi condusă de tovarășul Liu Șao-ți, 
vicepreședinte al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez. Din delega
ție fac parte tovarășii Den Siao-pin, se
cretar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, Pîn Cijen, 
membru al Biroului Politic al Comitetu-

Angajamentul tinerilor colectiviști

Prezenți
la toate chemările

gospodăriei!
este 200 de tineri din cele 
7 sate ale comunei Gră
diștea, raionul Oltețu, re
giunea Oltenia participă 
la adunarea generală des
chisă a utemiștilor din 
gospodăria colectivă. Adu

narea are loc la numai cîteva zile 
după adunarea generală a colectiviș
tilor care a aprobat planul de pro
ducție și de dezvoltare a gospodăriei 
pe anul 1964. In sală este prezent ac
tivul U.T.M. al comunei, un 
mare de colectiviști 
sectoarele 
producție, 
ședințele și ingi
nerul gospodă
riei, secretari ai 
organizațiilor de 
partid pe bri
găzi, brigadieri.

Tinerii ascultă 
cu multă atenție 
cuvîntul tovară
șului Ion Tăna- 
se, președintele 
gospodăriei co
lective, care face 
mai întîi o apreciere asupra con
tribuției aduse de tineri la îndeplini
rea sarcinilor de plan pe anul 1963. 
Se amintesc printre altele acțiunile 
de muncă patriotică întreprinse de 
tineri pentru curățirea celor 60 de 
hectare de izlaz, săparea șanțului pe 
o distanță de 1 000 metri din dealul 
Gruiului care a permis valorificarea a 
16 hectare teren neproductiv, contri
buția tinerilor la lucrările de desecare 
prin care alte 12 hectare au fost re
date circuitului agricol, se subliniază 
faptul că în fiecare sector de activi
tate s-a făcut simțită prezența activă 
a tineretului în rezolvarea sarcinilor 
de producție.

— Anul acesta, spune președintele, 
ne-am propus să facem noi pași 
înainte pe calea dezvoltării economice 
a gospodăriei. Veniturile vor fi cu 
peste 700 mii lei mai mari decît cele 
realizate în anul 1963, vom spori fon
dul de bază al gospodăriei, va crește 
averea obștească. Ne-am propus ca 
producțiile medii de grîu și porumb la 
hectar să se situeze la nivelul celor 
mai bune realizări din anul trecut. în 
primăvară, vom semăna 900 hectare 
cu porumb. Vom avea nevoie de oa
meni pe semănători și, fiindcă aproxi
mativ 50 la sută din terenurile ce ur
mează a fi cultivate cu porumb nu 
sînt mecanizabile. la atelaje va mai 
trebui cite un însoțitor. Am vrea ca 
tinerii sa lucreze pe semănători, înso
țitori de pluguri, pe combine.

Președintele gospodăriei a amintit, 
în continuare, că pentru fertilizarea 
solului gospodăria $i-a propus să 
transporte la cîmp 1 000 tone îngrășă
minte organice. Aproximativ jumăta
te din această cantitate se găsește a- 
cum pe ogoare. La această lucrare ti
nerii au adus o mare contribuție.

— Să organizăm mai bine munca 
iar primăvara să nu găsească la plat
formele de la grajd nici un pic de 
gunoi. Treaba asta nimeni n-o poate 
face mai bine decît voi. Apoi, ne-am 
gîndit ca la suprafața arabilă să mai 
adăugăm vreo 20 de hectare, prin de
frișarea terenurilor ocupate acum cu 
tufărișuri și arbuști fără valoare 
economică. E o acțiune la care vă pu
teți aduce din plin contribuția. Și aș 
zice să o organizăm tot acum, iarna

de 
pre-

număr
tineri din toate

cînd nu sintem ocuoa’i cu alte lu-
crări.

Anul acesta gospodăria își va spori 
efectivele de animale. Va avea cu 138 
mai multe taurine, cu 139 mai multe 
oi, cu 111 mai mulți porci; colectiviștii 
vor crește un număr mare de păsări. 
Va speri producția de came, lapte, 
lînă, ouă iar valoarea veniturilor ob
ținute din creșterea viermilor de mă
tase, colectiviștii și-au propus sâ ~ 
dublă.

— Vom avea nevoie de încă 19 
griji tori în sectorul

însemnări dc la adunarea
generala deschisa a organizației
B.T.N. dc ia aa.c. oradițica,

raionul oitcțu

La Șantierul naval 
Oltenița

Prima navă 
a anului 1964

Aseară, tirziu, ne-a sosit la 
redacție o telegramă :

„Colectivul de muncitori, 
tehniceni și ingineri din Șan
tierul naval Oltenița au lan
sat la apă, azi 26 februarie a.c. 
orele 10, prima navă din anul 
1964 — un remorcher. Șantie
rul naval Oltenița — director 
CRISTEA".

Noutăți din industrie
• La stația de sortare a mine

reului din Galați a fost construit 
recent și dat în folosință un tu
nel pentru dezghețarea minereului 
din vagoane, cu raze infraroșii. 
Noua instalație asigură o produc
tivitate a muncii mai mare la sor
tare și un indice ridicat de folo
sire a utilajelor.

• La Uzina de detergenți din 
Ploiești, a fost montată recent o 
instalație modernă de împachetat 
și ambalat produsele. Noul agre
gat automat execută aceste opera
ții dc patru ori mai repede decît 
vechile'mașini, iar calitatea amba
lajului este mult îmbunătățită.

fie

ÎD- 
zi- 
să

zootehnic. Ce 
ceți, voi n-o 
puteți face ace
lași lucru ca Vlă- 
daia Constantin, 
care a obținut a- 
nul trecut cea 
mai ridicata pro
ducție de lapte 
pe cap de vacă 
furajată ?

— Ba da !
— Și eu cred 

la fel, ba poate 
reușiți chiar să-1 
depășiți.

Dar creșterea numărului de anima 
le — a reluat președintele — sporirea 
producțiilor cer, pe lingă adăposturi 
bune, o îngrijire corespunzătoare și 
un belșug de furaje. Noi cultivăm 
anul acesta 30 de hectare cu ierburi 
perene, 10 hectare cu iarbă de Sudan. 
30 de hectare cu porumb pentru siloz. 
3 hectare cu bostănoașe. In cultură 
dublă vom însămînța alte 30 de hec
tare cu porumb, iar în cultură inter
calată 230 hectare cu dovleci și 360 
hectare cu porumb. De pe aceste su
prafețe vom obține, desigur’, cantități 
însemnate de furaje. Dar mai avem si 
alte rezerve care ne stau la îndemînă.

VASILE BARAC 
corespondentul „Scinteii 

tineretului" pentru regiunea 
Oltenia

(Continuare în pag. a IV-a)
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Vedere a insta-

lației de extrac-

ție a tanantului

rie la Fabrica de

tananți din ora-

Pregătirea cadrelor
in industria
alimentară

In școlile profesio
nale de ucenici ale 
Ministerului Indu
striei Alimentare au 
fost cuprinși în anul 
școlar 1963—1964 pe
ste 3800 de elevi 
dintre care 1200 se 
pregătesc pentru sec
toarele de morărit și 
panificație. De ase
menea. peste 800 de 
elevi (300 vor absol
vi încă în acest an) 
sînt încadrați în șco
lile tehnice de mai
ștri.

Este demn de sub
liniat faptul că în 
ultima vreme se a- 
cordă atenție deose
bită pregătirii ca
drelor pentru toate 
sectoarele industria
le — atît cele ce vor 
participa la activi
tățile tehnologice de 
bază cît și cele pen
tru sectoarele de în
treținere. Astfel, pe 
lîngă meseriile de 
operatori și prepara
tori pentru fabricile

de produse lactate, 
conserve din legume, 
carne, mezeluri, za
hăr, ulei, bere etc., 
sînt pregătiți și lă
cătuși, electricieni, 
sudori, mecanici de 
întreținere.

Pentru desfășura
rea la un nivel co
respunzător a proce
sului instructiv-edu- 
cativ, școlile aparți
nătoare Ministerului 
Industriei Alimen
tare au fost înca
drate ÎU cadre di
dactice de speciali
tate, s-au dotat săli
le de clasă, atelierele 
pentru practică și 
laboratoarele cu mo
bilier, utilajele și a- 
paratura necesară.

In afară de acea
sta trebuie arătat că 
pentru anul 1964 
este prevăzută ca
lificarea a peste 
4.100 de muncitori 
prin cursuri de 
scurtă durată.

șui Pitești

Foto :

AGERPRES
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Dftfășurînd o activitate perma

nentă și complexă de mai bine de 
14 ani. Ansamblul artistic al Uniu
nii Tineretului Muncitor s-a impus 
în viața artistica a țării ca un co
lectiv închegat, armonios, entu
ziast.

Promovînd in permanență noi și 
noi talente din rîndurile tineretu
lui din Capitală, Ansamblul asigu
ră manifestărilor sale, de fiecare 
dală, un plus de interes și noutate.

Aceste caracteristici ale activită
ții Ansamblului s-au relevat și eu 
prilejul noului spectacol prezentat 
zilele acestea în sala Teatrului 
C.C.S.

Apare în primul rînd pozitivă 
tendința de a se promova în ca
drul orchestrei de muzică popu
lară un mare număr de soliști noi 
cu frumoase posibilități vocale si 
cu un repertoriu original. Astfel, 
în aiară de reputati interpret! ai

resc Romîn va face la începutul lunii 
martie 1964 o vizită prietenească în 
China.

Delegația va fi condusă de tovarășul

lui Central al Partidului Comunist Chinez 
și Kan Șen, membru supleant al Biroului 
Politic al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez.

Peste 1000 de sortimente produse
de industria de mase plastice

BucuFabrica de mase plastice 
iești a început să producă primele 
sortimente din material plastic 
prevăzute pentru acest an. Printre 
acestea se află piese pentru indus
tria electrotehnică și diverse arti
cole de uz casnic.

Anul 1964 va marca sporirea 
nomenclatorului produselor reali
zate de către această unitate chi
mică cu încă 180 de repere. Ele

sînt destinate industriei construc
toare de mașini, celei electroteh
nice, industriei alimentare și ușoa
re, construcțiilor, agriculturii, iar 
circa 40 de produse noi sînt obiec
te de larg consum și articole dc 
uz casnic. In acest fel, numărul 
sortimentelor din mase plastice 
realizate aci se va ridica la peste 
1 000. Ele se dovedesc, în diverse 
întrebuințări, bune înlocuitoare ale

metalului, lemnului, sticlei și al
tor materiale. Cantitatea de metal 
ce se va economisi în acest an 
prin folosirea maselor plastice li
vrate de fabrica bucureșteană se 
ridică la aproximativ 20000 tone 
— cu 5 000 mai mult decît în a- 
nul trecut.

(Agerpres)

Aspiratorul „Record“
e adresa redacției 

sosit o scrisoare.
3 tinără gospodi- 
lă ne incunoștiin- 
> despre un anu
mit necaz al său : 
..Miam cumpărat

de curînd un aspirator de praf 
„Record". Eram bucuroasă că 
voi putea, cu ajutorul lui să-mi 
ușurez munca în gospodărie. 
Bucuria a fost însă de scurtă 
durată. Cînd să-1 folosesc a 
doua oară, aspiratorul de praf, 
produs al întreprinderii „Elec
tromotor" din Timișoara, a a- 
muțit. A amuțit este un fel 
de a spune, pentru că, de fapt, 
aspiratorul cu pricina a făcut 
întîi un zgomot, apoi și-a in
versat ca prin minune funcții
le: în loc să aspire, a început 
să scoată fum'... Și gospodi
na își încheie astfel scrisoa
rea... „Aspiratorul fiind în ter
men de garanție, l-am dus la 
unitatea cooperativei meșteșu
gărești din str. Avrig, care se 
ocupă și de astfel de repa
rații".

...De la lucrătorii acestei 
unități am aflat și alte amă
nunte. „Intr-adevăr — spu
neau aceștia — aspiratoarele 
de praf produse la Intreprin-

derea „Electromotor11 din Ti
mișoara. la început funcționea
ză perfect. Ele au performanțe 
hidraulice superioare fapt care 
face să fie căutate de cumpă
rători. Dar, ce folos ! Procen
tul aspiratoarelor care se de
fectează după cîteva ore de 
funcționare este destul de ma
re. De cele mai multe ori 
aceste defecțiuni se datorează 
unor neglijențe în execuție".

Marca „E.M.T." se întîlnește 
tot mai des pe o serie de ar
ticole electrotehnice de uz cas
nic : fiare de călcat, ventilatoa
re etc. Colectivul de la Între
prinderea „Electromotor" din 
Timișoara, pe lingă gama va
riată de electromotoare asincro
ne pe care ie execută, s-a spe
cializat și în producerea unor 
sortimente de aparate pentru 
acționarea cărora folosesc mi- 
cro-motoare (motoare de puteri 
sub 0,5 kW). Printre acestea din 
urmă se află și aspiratorul de 
praf „Record". Pe parcurs, în 
timpul fabricației (primele bu
căți au fost executate în urmă 
cu un an și ceva) aspiratorului 
de praf i s-au adus îmbunătățiri 
continue. Așa, de pildă, a fost 
introdusă o operație suplimen
tară la prelucrarea capacelor
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SUCCES ARTISTIC

genului cunoscuți publicului, pe 
estrada de concert au mai apărut 
soliști ca Paulina Mantilă. Vasile 
Dragomir, Damian Clrlănaru și 
alții.

Pe aceeași linie semnalăm ca o 
realizare și apariția orchestrei de

de muzică ușoară, avi nd un carac
ter antrenant, distractiv, reprezin
tă o realizare superioară pe linia 
evoluțiilor sale anterioare.

Interpretând cîntecele „Glorios 
partid* de Mircea Neagu, o piesă 
melodioasa și accesibilă, și viguro

Noul spectacol 
al Ansamblului U. T. M.

muzică ușoară. Prezentînd cu ex
clusivitate piese romînești de mu
zică ușoară, acest colectiv a stimu
lat apariția pe estrada de concert 
a unor tineri talentați ca Anca 
Agemolu. Cristian Popescu, Petre 
Mihai, Petre Bălăci și alții.

Întreaga manifestare a orchestrei

sul cîntec al lui Marin Constantin 
„Mereu înainte" precum și lucrări 
din creația corală universală, corul 
s-a dovedit un colectiv omogen, 
bine acordat, avînd suficiente re
surse pentru a se situa la nivelul 
interpretărilor sale precedente, 
care, după cum se știe i-au adus

laurii unor importante victorii in
ternaționale.

Un punct deosebit de atractiv al 
întregului spectacol l-au constituit 
numerele coregraiice. Este de sub
liniat aici interesul și priceperea 
cu care maestrul coregraf Dumitru 
Vasilescu selecționează și prelu
crează folclorul coregrafic, fără a‘i 
știrbi din prospețime și autentici
tate. Preocuparea pentru o compo
ziție coregrafică variată, bogată și 
expresivă, în care se îmbină vi
goarea cu grația, a apărut deose
bit de evidentă în montarea „Dan
sului din Năsăud".

Noul spectacol al Ansamblului 
Uniunii Tineretului Muncitor tre
buie apreciat ca o manifestare 
reușită, mareînd mersul ascendent 
al acestui colectiv spre cucerirea 
unor noi și noi izbînzi artistice.

VASILE DONOSE

corpului aspiratorului. Prin a- 
ceasta s-a asigurat o mai bună 
etanșeitate. Au fost schimbate 
garniturile de închidere și cla
mele de prindere a capacelor. 
Îmbunătățiri esențiale au fost a- 
duse și în construcția electro
motorului. Colectorul, unul din 
subansamblele principale se 
execută acum după un nou pro
cedeu tehnologic, mult îmbu
nătățit. A scăzut astfel simțitor 
numărul defecțiunilor cauzate 
de funcționarea necorespunză
toare a colectorului.

Și totuși, pe adresa între
prinderii mai sosesc încă re- 
ilamații. La siîrșitul anului tre
cut organizația U.T.M. din sec
torul 20 — atelierul de bobina j, 
unde se execută acest produs, 
a analizat în cadrul unei adu
nări generale cauzele care fac 
ca o parte din motoarele pen
tru aspiratoare să nu se com
porte în bune condiții tehnice 
în exploatare. In referatul pre
zentat, urmărind fluxul tehno
logic, defecțiunile au fost arăta
te pe categorii și faze de ope
rații. S-a insistat îndeosebi pe 
acele cauze Ia a căror elimina
re tinerii pot interveni activ, 
contribuind astfel la îmbunătă
țirea calității aspiratorului de 
praf. Referatul amintit a avut 
darul să elucideze multe pro
bleme legate de calitatea mun
cii fiecărui tînăr bobinator, 
muncă care se reflectă în final 
în calitatea produsului.

„Multă vreme, se arăta în re
ferat, serviciul control tehnic 
a considerat că principalele de
fecțiuni ale aspiratorului sînt 
cauzate de execuția necores
punzătoare a colectorului. A- 
ceasta a făcut ca. o bună bu
cată de timp și noi să accep
tăm o astfel de explicație. Cît 
de greșită a fost o asemenea ex
plicație ne dăm seama deabia 
acum. Îmbunătățirile construc
tive aduse colectorului nu au 
eliminat întrutotul defecțiunile

care continua să apară în 
timpul funcționării aspiratoru
lui. Multe din cauze sînt deci 
aici, la noi, și eliminarea lor 
depinde de conștiinciozitatea cu 
care este executată fiecare ope
rație. Se constata însă că 
tinerii nu respectă întotdea
una procesul tehnologic, se a- 
bat de la normele tehnice de 
execuție".

Intr-adevăr, respectarea dis
ciplinei tehnologice are un rol 
deosebit de important în reali
zarea unor produse de bună 
calitate. Prin specificul său, me
seria de bobinator incumbă o 
răspundere foarte mare. Aceas
ta și pentru faptul că dacă fie
care produs realizat de un 
strungar, de pildă, poate fi con
trolat cu o precizie de microni, 
aici lucrurile stau puțin dife
rit. Cu destul de multă ușurin
ță se pot strecura anumite de
fecțiuni pe care nici aparatele 
curente de control nu le pot 
determina uneori. Principalul 
lucru rămîne aici ca fiecare 
operație, fiecare fază de lucru 
să fie executată în limitele nor
melor tehnice. Or, așa cum se 
sublinia și în referatul amintit, 
nu toți tinerii respectă proce
sul tehnologic.

Iată un exemplu. In fișa teh
nologică se precizează ca fire
le, capetele de bobină înainte 
de a fi introduse în colector să 
fie bine curățate pentru a se 
realiza o legătură cit mai bună. 
Deși se cunoaște acest lucru, nu 
toți tinerii îl respectă cu stric
tețe. Să urmărim mai departe 
ce se întîmplă, datorită faptu
lui că această operație este 
făcută cîteodată de mîntuială. 
Nefiind asigurat un contact per
fect între capetele bobinelor și 
lamelele colectorului, la punc-

V. DINULESCU

(Continuare în pag. a U-a)

Noi construcții pentru oa-

menii muncii din Cluj

Foto : AGERPRES
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Traulerul „Constanța" la pescuit 
in apele Pacificului

O radiogramă primită la Ministerul Industriei Alimentare 
anunță că traulerul „Constanța1*, primul din cele doua vase de 
pescuit construite pentru țara noastră la șantierul japonez 
Caucurajimo din Osaka a sosit în noul port sovietic Nahotka, 
de unde va pleca la pescuit în Oceanul Faci fie, în zona Noii 
Zeelande. (Agerpres)

Lucrări romînești editate
peste

Mai multe edituri din tara noas
tră au încheiat noi contracte cu 
edituri de peste hotare pentru ti
părirea de lucrări apartinînd unor 
scriitori și oameni de știință ro- 
mîni.

Editura ,.Meridiane* pregătește 
împreună cu „Vollc und Welt" din 
R. D. Germană romanele „Venea o 
moară pe Siret“ de Mihail Sado- 
veanu și ,.O iubire din anul 41 042' 
de Sergiu Fărcășan, cu „Mondado- 
ri Editore“ din Italia, un volum 
de versuri de Tudor Arghezi, în 
traducerea poetului Salvatore Qua
simodo, iar cu editura „Guanda" 
din Parma o antologie de poezie 
românească contemporană, volum 
tradus, prefațat și îngrijit de poe
tul Mario de Michele. In editura 
„George Allen Unwinn' din An
glia va vedea lumina tiparului

hotare
„Baltagul" de Mihail Sadoveanu, 
iar în editura „Luis. de Caralt“ din 
Spania „Europolis' de Jean Bart, 

împreună cu Editura Academiei 
R. P. Romîne, editura „Pergamon 
Press" din Anglia tipărește lucra
rea „Aplicarea ecuațiilor cu dife
rențe finite la calculul plăcilor 
curbe subțiri" de Mircea Soare, 
apărută și în Franța, în editura 
„Masson". în planul editurii „Ey- 
rolles" din Paris figurează lucrarea 
„Numere și sisteme aleatoare" de 
Octav Onicescu. S-a contractat, de 
asemenea, tipărirea, în editura 
franceză „Guathier Villard*, a vo
lumului 3 din lucrarea științifică 
„Lecții de geometrie diferențială" 
de acad. Gh. Vrănceanu.

(Agerpres)
Primii „pași" pe schi

Foto : prof. V. ORZ A



Activiștii U. T. M.

buni cunoscători

ai problemelor producției
n întregul bazin 
carbonifer al Văii 
Jiului, se introduc 
pe scară largă 
mașini cu o înaltă 
productivitate, ex
ploatarea cărbu

nelui se face după metode 
înaintate de muncă. Iată de ce 
ne-am propus să organizăm 
lărgirea orizontului de cuno
ștințe economice ale activiști
lor noștri, pentru ca ei, la 
rîndul lor, să poată da un 
ajutor competent organizații
lor de bază U.T.M. Pe baza 
unui studiu amănunțit, ne-am 
putut da seama că despre 
multe probleme importante 
ca: reducerea prețului de 
co9t, creșterea productivității 
muncii și altele, activiștii noș
tri aveau doar cunoștințe ge
nerale. Ne-am dat seama că 
pentru pregătirea activiștilor 
trebuie să invităm la instrui
rile noastre specialiști, buni 
cunoscători 
economice.

Pe baza 
sprijinul comitetului orășe
nesc de partid, ne-am orien
tat din vreme ce teme să pu
nem în discuție. Fiind anun
țați din vreme, acești specia
liști au timpul necesar sa pre
gătească expuneri interesante, 
bogate în conținut, cu multe 
referiri concrete la activitatea 
organizațiilor U.T.M.

Așa, de pildă, atunci cînd 
ne-am propus să discutăm 
despre introducerea tehnicii 
moderne, am solicitat tovară
șului director general al Com
binatului carbonifer Valea 
Jiului, Suder Wiliam, să aibă 
o discuție mai largă cu acti
viștii noștri. Tovarășul di
rector general a prezentat o 
expunere amplă, bine docu- > 
mentată. care s-a referit con
cret la exploatările în care ac
tiviștii noștri își desfășoară 
activitatea.

Au urmat apoi discuții. Ac
tiviștii au pus întrebări asu
pra felului cum pot sprijini 
organizațiile U.T.M. introdu
cerea tehnicii moderne. Răs
punsurile primite au lămurit 
pe deplin acest lucru. Mulțî 
activiști au pus și întrebări 
care aparent se refereau Ia u- 
nele probleme mai de amă
nunt : „Cum să sprijinim o 
brigadă care lucrează sub 
plan ?“.

Li s-a explicat că brigăzile 
care nu-și realizează planul 
sînt tocmai acelea care nu fo
losesc tehnica nouă din dotare, 
care nu acordă atenție califi
cării profesionale etc. Tot aici 
s-a discutat despre extinderea 
metodelor înaintate de muncă. 
La exploatarea minieră Lu- 
peni, brigada lui Sabin 
Ghioancă lansase chemarea : 
„La 1000 de vagoneți, nici 
unul rebutat pentru șist vizi
bil". Existau posibilități ca 
această inițiativă să fie apli
cată în toată Valea Jiului, ac
țiune la care organizațiile 
U.T.M. aveau un cuvînt de 
spus...

în altă zi de pregătire a ac
tivului comitetului orășenesc 
U.T.M., a fost invitat să vor
bească cespre reducerea pre
țului de cost inginerul Con
stantin Gheorghe de la 
U.R.U M.P. Am organizat a- 
ceastă discuție pentru că am 
constatat că nu toți activiștii

cunosc factorii componenți ai 
prețului de cost, căile de re
ducere a acestuia. Inginerul 
Constantin Gheorghe a studiat 
îndeaproape situația prețului 
de cost în bazinul carbonifer 
al Văii Jiului și, în afară de 
partea teoretică, el a explicat 
practic activiștilor cum pot 
contribui la îndeplinirea aces
tui important obiectiv al în
trecerii socialiste

Au urmat apoi discuții des
pre creșterea productivității 
muncii la care a fost invitat 
inginerul Petru Stoica, șef de 
sector la exploatarea minieră 
Vulcan ; despre organizarea 
producției întreprinderilor in
dustriale etc. La una din a- 
ceste întîlniri s-a ridicat și 
problema metodelor de ex-

ai problemelor

unui plan, cu

S.M.T. Radomirești, regiunea 
Argeș. O ultimă verificare a 
urnii nou Iot de tractoare 
reparate care vor pleca în 

gospodăriile colective 
Foto : AGERPRES

VIAȚA
DE ORGANIZAȚIE
ploatare a cărbunelui și pers
pectivele lor de viitor. Nu am 
lămurit pe loc această proble
mă, dar ea a constituit un su
biect amplu de discuție într-o 
întîlnire următoare. De data 
aceasta, oaspetele nostru a fost 
inginerul Ion Rădulescu. El a 
venit în fața activiștilor cu tot 
materialul didactic necesar. 
Discuția despre formarea stra
tului de cărbune în Valea 
Jiului a fost deosebit de inte
resantă și instructivă.

Cunoscînd temeinic proble
mele amintite mai sus, acti
viștii noștri au putut îndruma 
mult mai concret organizațiile 
U.T.M. din exploatările minie
re. Cîteva exemple vor fi edi
ficatoare în acest sens. După 
o discuție despre generalizarea 
experienței înaintate, activis
tul nostru Mihai Bucevschi, 
care răspunde de exploatarea 
minieră Lonea, a organizat 
discutarea în comitetul U.T.M. 
a acestei probleme, apoi dez
baterea ei în organizațiile 
de bază U.T.M. pe sectoare. 
Sectoarele II și III care aveau 
cel mai mare număr de pena
lizări pentru steril, aplicînd 
inițiativa „La 1 000 de vago- 
neți, nici unul rebutat pentru 
șist vizibil”, au obținut în 
ultima vreme rezultate bune

privind calitatea cărbunelui. 
Postul utemist de control a 
fost îndrumat să organizeze 
vitrine în care a expus sterilul 
scos de unele brigăzi. Atît în 
adunările generale U.T.M., cît 
și în ședințele de producție 
s-a insistat în mod 
asupra răspunderii 
tînăr miner față de 
cărbunelui extras.

Activistul Viorel Pîrjol, care 
răspunde de exploatarea mi
nieră Petrila, a inițiat îm
preună cu organizația U.T.M. 
de aici o largă consultare a 
tinerilor asupra principalelor 
probleme legate de producție, 
pe care ar dori să le cunoască 
mai temeinic. Astfel, s-a năs
cut ideea organizării unui co
lectiv de ingineri care să pre
zinte în fața utemiștilor o se
rie de referate cu privire la 
caile de reducere a prețului 
de cost, metodele înaintate în 
exploatarea cărbunelui etc. 
Referatele ținute de inginerii 
Ion Manea, Vasile Bobeică, 
Irina Crăiescu, i-au ajutat pe 
tineri să cunoască bine multe 
lucruri legate de munca lor de 
fiecare zi. Acest colectiv de 
specialiști studiază îndeaproa
pe munca tinerilor mineri și, 
în adunările generale, popu
larizează metodele 
îndrumări practice 
rămase în urmă.

Din cele reT a te 
ușor de tras concluzia că mun
ca activiștilor noștri, mai pre
cis calitatea acestei munci, 
depinde foarte mult de felul 
cum cunosc ei problemele 
economice. Tocmai de aceea, 
atît în ședințele de birou cît 
și în plenarele comitetului oră
șenesc U.T.M. se analizează 
cu regularitate pregătirea pro
fesională a activiștilor noștri. 
Și în viitor ne-am propus să 
acordăm cea mai mare atenție 
instruirii activiștilor, la care 
vom continua să invităm spe
cialiști în domeniul exploatării 
miniere. De asemenea, ne-am 
propus să îndrumăm activiștii 
să studieze literatură de spe
cialitate, să organizăm lecții 
practice în subteran, astfel ca, 
la rîndul lor. ei să poată în
druma cu eficacitate munca 
organizațiilor U.T.M. de mobi
lizare a tinerilor la îndeplini
rea sarcinilor de producție.

IOAN GUINEA 
primsecretar al Comitetului 

orășenesc U.T.M. Petroșani

deosebit 
fiecărui 

calitatea

bune, dau 
brigăzilor

mai sus e

nu-și ascund 
ar putea fi 

„un aranja-

Clay, noul 
mondial de

• Marți noaptea, la 
Miami Beach, tînărul 
pugilist negru Casius 
Clay a produs una din
tre cele mai mari sur
prize ale boxului mon
dial, reușind să-l învin
gă prin ko tehnic în re
priza a 7-a pe campio
nul lumii la categoria 
grea, Sonny Liston. Me
ciul disputat la „Con
vention Hall“ a fost 
urmărit doar de io ooo 
de spectatori, organiza
torii fixînd prețul bile
telor de intrare între 20 
și 250 de dolari. Sonny 
Liston (99 kg) era fa
vorit cu 7—1 în meciul 
cu Clay (95,5 kg). Intîl- 
nirea a prilejuit o 
dispută durtî, mult mai 
echilibrată decît se aș
tepta. In repriza a doua, 
Clay a eschivat la timp 
o formidabilă „dreaptă" 
a lui Liston, lovitură 
care ar fi putut pune 
capăt meciului. Reprize
le a 3-a și a 4-a au fost 
cele mai spectaculoase. 
Liston a încercat să-și 
surprindă cu lovituri 
decisive adversarul în
ghesuit în „corzi", dar 
Clay s-a deplasat și a 
ripostat cu serii rapide. 
In rundul 4 Liston a 
reușit un clasic „un- 
doi" La figură, care nu 
a fost însă în măsură 
să-l clatine pe Clay, a

Miercuri au sosit în Capitală, 
Raymond Etchats, reprezentant 
pentru Europa al Biroului de 
asistență tehnică (B.A.T.) al 
O.N.U. și A. De Vajda, șeful 
operațiunilor din fondul spe
cial, Diviziunea valorificării 
pămînturilor și apelor din ca
drul F.A.O.

Oaspeții vor avea întîlniri 
cu membri ai Comitetului na
țional al R.P. Romîne pentru 
F.A.O., cu specialiști din agri
cultura țării noastre și vor vi
zita unități agricole socialiste 
și șantiere de hidroameliorații.

★
La Teatrul de Operă și Ba

let al R. P. Romîne, a avut loc 
miercuri seara, un spectacol 
extraordinar cu opera „Aida", 
în care mezzosoprana Ana 
Lipșa Tofovic de la Opera din 
Belgrad, a interpretat rolul 
Amneris.

Spectacolul s-a bucurat de 
un frumos succes.

★
Miercuri dimineață, dirijorul 

George Georgescu, artist al 
poporului, a părăsit Bucureș- 
tiul îndreptîndu-se spre Ber
linul occidental, unde va sus
ține mai multe concerte. El va 
apare la pupitrul Filarmonicii 
din localitate, orchestră sim-

cărei revenire în atac 
cu două directe de stîn
ga a echilibrat situația. 
După repriza a 6-a, pe 
buletinele oficialilor 
apărea un perfect meci 
nul. Liston nu a mai re
luat însă lupta Ia înce
putul reprizei a 7-a acu- 
zînd o luxație a umărului 
stîng. Medicul a confir
mat acest lucru și a în
trerupt meciul. Conform 
regulamentului, Liston 
a fost declarat învins 
prin ko tehnic. Unii 
comentatori sceptici, 
după cum scrie în cro
nica sa agenția Associa
ted Press, 
bănuila că 
vorba de 
merit*.

Cassius 
campion 
box la cat. grea, are 22 
de ani. El s-a afirmat 
pe plan internațional în 
i960, la Jocurile Olim
pice de la Roma, cînd 
a cîștigat titlul olimpic 
la cat, semigrea, învin- 
gîndu-1 în finală pe po
lonezul Pietrzykowski. 
Clay a susținut 20 de 
meciuri ca profesionist, 
fără a cunoaște înfrîn- 
gerea (în 15 întîlniri a 
cîștigat prin ko).

Liston a declarat după 
meci că nu a boxat la 
adevărata lui valoare, 
suferind luxația umăru-

lui încă din prima re
priză.

A.

• Proba masculină de 
slalom special din ca
drul concursului inter
național de schi de la 
Davos a fost cîștigată de 
Georg Gruenenfelder 
(Elveția) în 75"o5/ioo, 
urmat de Leo Lacroix 
(Franța) — 75"i9/ioo

• Eleva Vera Bakla
nova, în vîrstă de t6 
ani, a cucerit titlul dc 
campioană unională în 
proba de sărituri în apă 
de la trambulină mică. 
La masculin titlul a re
venit tînărului sportiv 
din Moscova, Mihail 
Safonov.

și Dumeng Giovanoli 
(Elveția) — j^'^z/xoo. 
La feminin victoria a 
revenit campioanei ame
ricane Joan Saubert cu 
82"3}/ioo. Au urmat în 
clasament Therese O- 
brecht (Elveția) — 
84"98/ioo și Grete Dig- 
ruber (Austria) — 
86"99/ioo.

Cinematografe

ln laboratorul de fizică nucleară al Universității din Timișoara, 
studentele Eugenia Leoveanu și Eugenia Mugur își completează 

cunoștințele de la cursuri
Foto : C. EMIL

Idlitdtca acestui produs poate ti îmbunâtătită

Aspiratorul „Record"
(Urmare din pag. I)

de lipire se produce o în-

fonică cu care dirijorul romîn 
a dat unul din primele sale 
concerte, acum 45 de ani. In 
program figurează lucrări de 
Wagner, Brahms și Beethoven.

Dirijorul George Georgescu 
își va continua turneul în 
R. D. Germană. El va concerta 
un festival Strauss cu Orches
tra simfonică din capitala 
R. D. Germane, iar cu Orches
tra Gewandhaus din Leipzig 
va prezenta două concerte cu 
lucrări de Brahms, Dvorak și 
Paul Constantinescu.

★

La sesiunea anuală a Insti
tutului de cercetări hortiviti- 
cole, care a luat sfîrșit 
miercuri, au fost prezentate 30 
de referate privind unele re
zultate ale cercetărilor din ul
timii ani.

Referatele au sintetizat, de 
asemenea, unele rezultate pri
vind cultura intensivă în for
me înalte a viței de vie, pre
pararea vinurilor și a șampa
niei, folosirea îngrășămintelor 
și a insecto-fungicidelor.

Rezultatele cercetărilor pre
zentate la sesiune vor fi puse 
la dispoziția sectorului agricol 
socialist.

(Agerpres)

Șeherazada — film pentru 
ecran panoramic: Patria (8,30: 
11; 13,30; 16,15; 19; 21,30). Lo
cotenent Cristina: Republica 
(9,30; 11,15; 13,15; 15,15; 17; 19; 
21), Excelsior (10; 12,15; 14,30; 
16,30; 18,45; 21), Grivița (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Cas
cada diavolului: Carpați (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Vic
toria (10; 12; 14,15; 16,30; 18.45; 
21), Bucegi (10; 12; 14; 16;
18,15; 20,30), Aurora (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30). Floreasca 
(16; 18.15; 20,30), Pași spre 
lună: București (9,30; 11,15;
13; 14,45; 17; 19; 21), Tomis 
(10; 11,45; 13,30; 16; 18; 20), 
Melodia (10; 12; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). Noi doi, bărbații: 
Capitol (10; 12; 14; 16,15; 18,30;
20.30) , înfrățirea între popoare
(13,30; 15,30; 17,45; 20). Omul 
cu ricșa — cinemascop: Festi
val (9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21,15), Feroviar (10; 12,30; 15; 
17,45; 20,30). Cu toții acasă: 
Central (10,30; 13; 15,30; 18;
20.30) . Hoțul din San Maren
go : Lumina (de la orele 
10 la orele 14 rulează în 
continuare; 16; 18,15; 20,30),
Arta (16; 18,15; 20,30). Le
gea e lege: Union (15; 17; 
19; 21) Program de filme pen
tru copii: Doina (orele 10). Pi
sica de mare: Doina (11,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20.30). Cînd 
comedia era rege; Lemnul de 
rezonanță; Electronicus: Tim
puri Noi (de Ia orele 10 la ore
le 17 rulează în continuare; 
19; 21). Era noapte la Roma 
(ambele serii)' Giulești (10.15; 
13; 16; 19), Flamura (10; 13; 
16,15; 19,30). Scrisoare de Ia o 
necunoscută: Cultural (15; 17; 
19; 21). Tudor — cinemascop 
(ambele serii): Dacia (9,30; 13; 
16,30; 20), Popular (10.30; 16;
19.30) . A 12-a noapte: Buzești
(15; 17; 19; 21). Cavalerul Par- 
daillan — cinemascop: Crîn- 
gași (15; 17; 19; 21). Elena din 
Troia — cinemascop: Unirea 
(11; 16; 18; 20). Atențiune, pă
rinți!: Flacăra (14,30; 16,30;
18,30; 20.30). Parașutiștii: Vi- 
tan (15; 17; 19; 20,45). Rusalka 
— cinemascop: Miorița (10; 
12,30; 15; 17,45; 20,30). Modern 
(10; 12.30; 15; 18; 20,30). Qivi- 
toq: Munca (15; 17; 19; 21). 
Strict secret — cinemascop: 
Moșilor (15; 17; 19,15; 21,15). 
Viață sportivă: Cosmos (15,30; 
18; 20,30), Lira (15,30; 18; 20,30). 
împărăția oglinzilor strîmbe 
rulează la cinematograful 
Viitorul (16; 18,15; 20,30). Tu 
ești minunată: Colentina (16: 
18,15; 20,30). Nu-i Ioc pentru a] 
treilea: Volga (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30).

tul 
călzire iocală excesivă care 
duce în cele clin urmă la to
pirea cositorului. Numărul mare 
de rotoare care sînt returnate 
de către controlul tehnic deca
ntate se datorează și acestei 
cauze.

Oare această deficientă, pre
cum și celelalte nu puteau fi 
evitate ? Ar fi fost de dorit ca 
răspunsul la această întrebare 
să-și fi găsit locul în referatul 
de care aminteam. Din păcate, 
atît în referatul prezentat cît 
și în discuțiile purtate în adu
narea generală a organizației 
U.T.M. din sectorul 20 — ate
lierul de bobinaj (secretar Cos- 
tea Avram) s-au enumerat nu
mai cauzele care generează a- 
numite defecțiuni, fără să se 
arate soluțiile și măsurile ce 
se impun a fi luate pentru 
a se îmbunătăți continuu cali
tatea acestui produs. In acest 
fel treaba a fost făcută numai 
pe jumătate.

Ce măsuri se impun a fi lua
te pe viitor? In primul rînd 
este necesar ca organizația 
U.T.M.. conducerea secției să a- 
corde mai mult sprijin tinerilor 
pe&ru a-și organiza mai bine 
locrfl de muncă. Un singur 
exemplu, care demonstrează 
consecințele slabei organizări a 
muncii. Neexistînd o suficientă 
preocupare pentru buna orga
nizare a lucrului, și în prezent 
lipirea capetelor de bobină la 
colector continuă să se facă de
fectuos. Deși în procesul teh
nologic este indicat ca această 
operație să se facă imediat 
după terminarea bobinajului, în 
atelier mai sînt încă tineri care 
nu respectă această indicație 
tehnologică. Astfel, tineri ca 
Magdalena Blender, Ana Lauer, 
Eremia Octavian, Ana Rausch 
și alții, cositoresc capetele de 
bobină numai după ce se string 
pe bancul de lucru 15—20 de 
rotoare. Acest procedeu este 
cît se poate de greșit deoarece 
în timpul care trece de la cu
rățirea capetelor de bobină și 
pînă la cositorire, firele se oxi
dează, astfel că atunci cînd se 
execută această operație nu se 
mai poate asigura o lipire co
respunzătoare. Nerespectarea 
indicațiilor tehnologice face ca 
în final rotorul să aibă o cali
tate necorespunzătoare, care la 
probele de control cu greu poa
te fi depistată, apărînd abia în 
timpul funcționării aparatului, 
atunci cînd motorul electric 
este supus efortului maxim.

Sînt Și alte defecțiuni care 
printr-o mai bună organizare a 
muncii pot fi în mare măsură 
eliminate- Observația se referă 
la faptul că se mai execută 
încă rotoare cu bobine care au 
un număr de spire diferit față

„Din îndemnul conștiinței socialiste66
Sloiurile de gheață au fost învinse Lecția

iul curgea minios și sloiurile de gheață, pînă nu de 
mult nemișcate, acum trosneau înfricoșător.

Oamenii priveau plini de bucurie la această primă
vară atît de timpurie, cu soare cald și zile frumoase.

Așteptau cu înfrigurare primăvara, după o iarnă de 
eforturi și lupte cu capriciile naturii și mai ales cu 
viscolul care sufla cu putere aici, aducînd cu el pe ma

lul apei munți de zăpadă.
întîmplarea aceea a avut loc într-o dimineață cețoasă ce se ridica 

învălurită, crescînd parcă din apa rîului. Sloiurile se zbenguiau în 
apa aceea murdară, scrîșnind cînd se loveau unul de altul. Munci
torii abia veniseră pe șantier. Deodată un strigăt străpunse ceața :

— Fascinele !
— Ce-i cu ele ? strigă unul lăsînd totul și repezindu-se în direc

ția din care venise chemarea.
— A luat apa fascinele.
Muncitorii s-au strîns pe mal. Priveau neputincioși la rîul hoț 

le furase munca.
— Ce e de făcut ?
— Trebuie ancorate.
— Cum ?
— Nu e prea ușor, dar unul va trebui să înoate pînă la ele 

să le lege.
Deodată, în mijlocul lor zbură o pufoaică și pe mal începu 

alerge un om îmbrăcat numai într-un pulovăr de lînă. Fascinele 
opriseră la un cot al rîului, la cîțiva zeci de metri de ei.

Omul ajunse în dreptul legăturii de fascine. Sări de pe mal 
direcția lor. Calculase greșit însă săritura, așa că a căzut în apă.

— Se îneacă, strigară îngroziți cei de pe mal.
Apoi muncitorul apăru din nou la suprafață. înota din greu în apa 

rece și trebuia să se ferească de sloiurile ce se apropiau amenință
tor de el. Se cățăra cu mare greutate pe fascine.

— O frînghie, strigă el celor de pe mal.
Oamenii îi aruncară o frînghie. El legă bine legătura de fascine 

și capătul liber îl aruncă celor de pe mal.
Lovite de un sloi mai mare, fascinele începură din nou să alu

nece pe rîu în jos. Cei de pe mal însă, apucaseră cu putere frînghia 
și ancoraseră fascinele de un pom. Muncitorul sări din nou în apă, 
înotînd slăbit către mal. Ceilalți îi săriră în ajutor. îl luară repede 
și-l duseră într-un dormitor.

Florea era obosit. Oamenii s-au retras în liniște, lăsîndu-l să 
doarmă.

ce

să 
se

în

I. TĂRĂPOANCĂ

aistrul Barbu 
era tare necă
jit. La sfîrșitul 
fiecărei luni si
tuația planului 
era în primej
die datorită

strungarului Popescu, cu doi 
ani în urmă absolvent al șco
lii profesionale. Cînd 
mai multă treabă
Popescu lipsea 
nemotivat. Dar 
parcă atunci 
cînd venea la 
serviciu, multă 
treabă făcea ? ! 
Nu-și realiza 
norma și mai 
da și lucru de 
proastă calita
te. A încercat 
omul cu fru
mosul, ba și 
mai tare, dar 
Popescu nu se 
L-au discutat băieții în bri
gadă. Tot nimic. S-a gîndit 
ce s-a gîndit maistrul și în- 
tc-o zi, a chemat pe colegii 
de promoție ai lui Po
pescu :

— Băieți, îi luă deoparte 
maistrul, mergeți în sala de 
cultură și mai discutați cu 
el odată. Cît se poate de 
tare. Chiar foarte tare !

— Lasă-1 pe seama noas
tră meștere ! De o săptă- 
mînă ne gîndim să-i facem 
una să ne țină minte

Maistrul se tot învîr-

era 
în uzină,

tea prin birou așteptînd 
să vadă ce o să iasă din 
povestea de la sala de cul
tură. După vreo jumătate 
de oră Popescu a ieșit roșu 
ca focul ținînd în mînă o 
hirtie. A pornit glonț spre 
mașină, a prins o pie
să în mandrină și a 
început lucrul privind din

lescu St. ne angajăm în 
fața conducerii secției că:

1. în caz că tovarășul Po
pescu Ioan nu vine la ser
viciu, să lucrăm peste pro
gram pentru a-i completa 
orele.

2. în caz că face rebut, 
să punem noi la loc pierde
rea suferită de uzină.

3. în caz că nu-și scoate 
salariul de bază 
din cauza neîn- 
deplinirii nor
mei, să-i com
pletăm noi sa
lariul și să-i a-

o 
de 
la

îndrepta. într-o parte. Apoi a oprit 
mașina, a scos din buzunar 
o hîrtie cu care ieșise din 
sală, și a așezat-o cît mai 
în fundul dulapului.

...în cîteva luni, Popes
cu a devenit alt om. Mais
trul nu se dumirea de loc 
ce s-a întîmplat atunci în 
sala de lectură.

Abia mult mai tîrziu și 
cu totul întîmplător a aflat 
maistrul ce scria pe hîrtia 
aceea.

Iată ce conținea :
„Subsemnații Ionescu V., 

Vîlsan Gh., Stanciu N., Co
druț V., Bălan Gh. și Vasi-

cordăm și 
„depășire" 
patruzeci 
sută.

Facem aceas
ta deoarece am 
fost trei ani 
de zile co- 

profesronală și doilegi de
ani tovarăși de muncă și 
nu-l putem lăsa singur și 
de capul lui**.

Urmau apoi semnăturile 
celor șase. în continuare 
scria :

„Eu, Popescu Ioan, strun
gar, în vîrstă de 19 ani, 
sînt de acord să primesc 
cele de mai sus, drept pen
tru care semnez".

...Dar nu mai urma nici 
o semnătură.

LIVIU GORUN

omanda de evacuare a șarjei urma să fie rostită din 
clipă în clipă. Ochiul exigent al maistrului mai privi 
o dată, cu atenție, spre baia de metal fluid din pînte- 
cele cuptorului, care se unduia ușor, sub presiunea flă
cării.

O ultimă probă pentru verificarea temperaturii oțe
lului, și șticarul Gheorghe Dîrje primi comanda :

Da-i drumul...
își ascunse mîinile în mănușile de azbest și introduse țeava cu 

oxigen în șticul cuptorului. Cîteva lovituri puternice, date cu sete și 
șticul fu străpuns. Șuvoiul de oțel incandescent porni la început ti
mid — apoi parcă uitîndu-și sfiala — începu a se revărsa vijelios 
spre parapetul rinei bifurcate, despărțindu-se apoi în două, luînd 
drumul celor două oale, care-1 primeau resemnate. Imensitatea halei 
era cuprinsă de-o lumină orbitoare, presărată cu o puzderie de stelu
țe argintii.

De pe standul de turnare, maistrul Baba urmărea atent umplerea 
celor două oale, făcînd semn pentru înclinarea rinei, cînd la dreapta, 
cînd la stînga. Suprasolicitat, mecanismul de basculare a rinei bifur
cate se bloca într-o parte, făcînd ca jetul de oțel să curgă mai mult 
într-o oală. Peste cîteva clipe oțelul avea să umple oala, scurgîn- 
du-se apoi în vana de zgură. în asemenea momente, trebuie luate 
cele mai urgente măsuri pentru evitarea pierderilor de metal. Se ape
lează de obicei la bascularea rinei cu ajutorul macaralei de turnare. 
Dar macaralele erau ocupate în cealaltă parte a halei, și pînă la so* 
sirea uneia din ele, oțelul s-ar fi scurs în vană.

Vestea pericolului se răspîndi fulgerător, din om în om. Curea — 
șticarul de la 2 — sosi, primul în ajutor, apoi Coman, Marton și 
alți cîțiva. Umăr la umăr, ridicau milimetru cu milimetru manivela 
rinei, în timp ce cămășile ude leoarcă, li se lipiseră de corp. Dogoa
rea era de nesuportat, dar oțelul nu trebuia lăsat să curgă în vană, 
cu nici un preț. Lupta a ținut cîteva clipe. Clipe în care s-a depus 
maximum de efort în luptă cu dogoarea și cu furia dezlănțuită a 
oțelului.

Cînd scurgerea oțelului s-a terminat și din cuptor a început să 
curgă zgura, pericolul trecuse. Cei cîțiva oțelari au lăsat apoi slobo

dă manivela rinei. Priveau prin ochelarii fumurii de cobalt, spre 
cele două oale pline cu oțel. Pe fețele lor se statornicise o bucurie 
adîncă...

de cel indicat, că nu se con
trolează cu suficientă atenție 
izolația dintre corpul motorului 
și bobinaj ș.ajn.d.

O parte din aceste defecțiuni 
sînt scăpate cu prea multă ușu
rință și de punctul de control 
tehnic din atelier (responsabil 
tovarășul Mihai Velceand). Or
ganizația U.T.M. a pierdut și ea 
din vedere aceste aspecte, ne- 
sesizînd conducerea secției, 
pentru a lua măsurile cores
punzătoare de îndreptare a lu
crurilor. De asemenea, în sec
ție este nevoie ca transportul 
diferitelor repere care intră în 
componența motorului pentru 
aspiratorul de praf să se facă 
în lăzi căptușite, adaptate pen
tru fiecare produs.

Analizînd calitatea necores
punzătoare a aspiratoarelor de 
praf „Record44 se pot trage ur
mătoarele concluzii: a) Cele 
mai multe defecțiuni își găsesc 
izvorul în neatenția si neglijen
ța de care dau dovadă unii bo
binatori în timpul executării 
motorului electric; b) Serviciul 
constructor șef din întreprinde
re nu a reușit încă să elimine 
unele neajunsuri privind etan
șeitatea părților pneumatice, 
strecurate încă de Ia proiecta
re ; c) Slaba calificare a unor 
bobinatori și în special insufi
cientele cunoștințe teoretice, 
fără de care nu se pot descurca 
în meseria pe care o profesea
ză.

Desigur în articol noi am in
sistat mai mult pe acele cauze 
la eliminarea cărora tineretul 
din întreprindere poate să-și 
aducă o contribuție însemnată. 
Fără a le minimaliza pe acestea, 
trebuie arătat că mai sînt însă 
destule deficiențe care privesc 
calitatea aspiratorului de praf 
„Record", deficiențe ce trebuie 
să stea în atenția constructoru
lui șef, a conducerii întreprin
derii.

Ce va trebui să facă în vii
tor organizația U.T.M.?

Este necesar să se acorde 
mai multă atenție muncii de 
educație pentru a dezvolta la 
tineri spiritul de răspundere, 
pasiunea pentru meseria pe 
care o profesează. Ne gîndim că 
ar fi util ca organizația U.T.M. 
să inițieze întîlniri între tinerii 
de aici și reprezentanții comer
țului, care să Ie vorbească des
pre observațiile pe care cum
părătorii le fac privind modul 
de funcționare a aspiratoarelor 
de praf.

De asemenea, organizația 
U.T.M. are obligația de a se 
ocupa cu toată atenția de ridi
carea calificării profesionale a 
tinerilor, în vederea formării 
unei bogate culturi tehnice de 
specialitate. Cursurile de ridi
care a calificării care urmează 
să se deschidă la 1 martie, tre
buie să răspundă cît mai direct 
necesității ca tinerii să-și însu
șească cît mai bine tainele me
seriei. Comitetul U.T.M. din în
treprindere să îndrume și să a- 
jute organizația U.T.M. din sec
ția 20 în organizarea pentru ti
nerii bobinatori și a altor for
me care să ducă la îmbogăți
rea cunoștințelor lor profesio
nale. Deosebit de utile vor fi 
schimburile de experiență cu 
tinerii fruntași și evidențiați în 
producție, concursurile pe me
serii.

Prin acțiuni si activități mul
tiple organizația U.T.M. tre
buie să facă cunoscut fiecărui 
tînăr că de calitatea produsului 
pe care-1 realizează depinde a- 
precierea cumpărătorului pen
tru „marca fabricii4' îmbunătă
țirea continuă a calității aspi
ratorului „Record" trebuie să 
constituie o preocupare perma
nentă a fiecărui tînăr din în
treprindere care contribuie la 
realizarea lui.

------ e.

In locuințe noi

GH. I. NEGREA 
controlor tehnic O.S.M. 2

C. S. Hunedoara

IAȘI 
nostru) 
ghe Condurache, forjorul E. 
Rotaru, rectificatorul Nicolac 
Munteanu de la Fabrica de 
rulmenți Bîrlad s-au mutat în 
locuințe noi. Apartamente 
spațioase, luminoase, bine lu
crate. Bîrlădenii și-au sporit 
stima și respectul pentru con
structori Nu este aprecierea 
noastră, ci a tuturor celor 140 
de familii din Bîrlad care s-au 
mutat în acest an în case noi. 
Constructorii au dovedit mai 
multă hărnicie, mai multă 
grijă pentru calitatea lucrări
lor efectuate. în prezent, co
lectivul de muncă al între
prinderii nr. 2 de construcții 
Bîrlad lucrează de zor la ridi
carea a 9 blocuri de locuit, a 
unui complex come-cial mo
dern și a unei școli medii cu 
16 săli de clasă.

(de la corespondentul
- Strungarul Gheor- 

forjorul E.



DUMINICA i

VINERI *

prezentat de Filarmonica

LUNI :

S1MBATAi

cercului foto 
cercului de dans

Vă prezentăm fără nici un comentariu 
un asemenea recent ghid săvtămînal:

Ghidul cultural a! săptămânii
despre problemele limbii romîne lite
rare.

— Ședința
— Ședința

ntr-o zi, am primit un telefon: Aici un elev de la Școala medie 
nr. 22 „Gheorghe Lazăr" (din Capitală).Vă invităm la o ședință a 
cercului literar. Altă dată am fost invitați la un recital de poezie; 
altă dată, la o reuniune. De fiecare dată, am întîlnit la aceste ac
tivități sute de elevi. Ceva asemănător unui magnet, îi atrage spre 
școală în ceasul de răgaz, după pregătirea lecțiilor. Acel ceva — 
magnetul — este pasiunea elevilor — a acelor 1 600 de elevi — pen

tru literatură, teatru, muzică, dublată de preocuparea școlii, a organizației 
U.T.M. de a cultiva aceste pasiuni, de fantezia cu care elevii înșiși, cu spriji
nul plin^ de căldură al tovarășilor profesori, își concep și organizează viața 
culturală. Există un bun, o tradiție a școlii, care s-a născut din colaborarea 
rodnică a, tovarășilor profesori cu organizația U.T.M., sub îndrumarea organi
zației de partid. Și această tradiție se dezvoltă necontenit. Experiența școlii 
bucureștene convinge că masa elevilor, chiar și atunci cînd numărul lor depă
șește cifra de 1 000, poate fi cuprinsă în activități culturale și, mai ales, că 
elevii răspund „prezent" ca organizatori și spectatori — la toate acțiunile pe 
care le îndrăgesc.
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— Membrii cenaclului literar „Lucea
fărul' s-au întâlnit la librăria „Mihail 
Eminescu" cu scriitorul Mihai Beniuc. A 
avut loc o discuție despre ultimul roman 
al scriitorului: „Dispariția unui om de 
rînd".

— Grupul de recitatori al școlii a pre
zentat recitalul „George Coșbuc" orga
nizat cu sprijinul Teatrului pentru tine
ret și copii.

— Elevii 
Muzeul de

claselor a Vlll-a au vizitat 
Artă al R.P.R.

MARȚI:

cercului dramatic^Repetiția
— Ședință de lucru a cenaclului li

terar „Luceafărul".
— Repetiție la cor.
— Vizionarea spectacolului cu piesa 

„Acuzarea apără" de Ștefan Berciu 
(elevii claselor a X-a).

MIERCURI :

— Repetiție la
— Repetiție la
— Repetiția formațiilor de 

ușoară și populară

gimnastică artistică 
orchestra simfonică 

muzică

JOI:

Emisiune la stația de radioamplificare. 
In program : prezentarea broșurii lec
tura elevilor' de Ion Popescu; Eminescu

mare de ad- 
colegii, gata 
să încura- 

un reportaj.

Actul de naștere al cenaclului literar 
datează încă din vremea cînd scriitorul 
Camil Petrescu era profesor de limba 
romînă la această școală. De atunci, ge
nerații de elevi și-au prezentat cu emoție 
în cadrul cenaclului primele încercări li
terare, au suferit cînd versurile neizbu
tite le-a fost respinse, au păstrat pentru 
toată viața revista școlii în care le-a 
fost publicată o poezie ori un reportaj. 
Și, indiferent dacă au ajuns sau nu slu
jitori ai literaturii, cenaclul i-a ajutat să 
rămînă prieteni constanți ai cărții. Ce
naclul literar „Luceafărul" continuă, 
astăzi, îmbogățind-o, tradiția vechiului 
■cenaclu. Și nu e puțin lucru să fii mem
bru al cenaclului pe care, odinioară, l-a 
condus Camil Petrescu.

Sub îndrumarea profesorului de limba 
romînă Al. Pîrîianu cunoscut și ca scri
itor sub semnătura lui Al. Mitru, cena
clul literar a strîns în jurul său nu nu
mai pe cei care își fac ucenicia în crea
ția literară, ci și un număr 
miratori ai literaturii — 
oricînd să dea un sfat, 
jeze, să asculte o poezie,
Ca în orice cenaclu, avtivitatea care pri
mează este discutarea în ședințe deschi
se, a creației unor elevi — versuri, proză, 
se editează și o revistă care înmănun
chează tot ce e mai valoros din această 
creație. Este o activitate meritorie, con
dusă cu competență. Dar, deosebit de in
teresante sînt activitățile de masă ini
țiate și organizate de comitetul U.T.M. 
în colaborare cu cenaclul literar. Mem
brii cenaclului au hotărît să facă — de 
pildă — o vizită la Muzeul literaturii. 
Doritorii au întrunit un număr atît de 
mare încît au fost necesare trei vizite, 
nu una. Vizitele s-au soldat cu o altă 
inițiativă — și nume de a reproduce în 
mic „Muzeul literaturii" pentru nevoile 
școlii. Așa s-a născut colaborarea cena
clului cu cercul foto, care execută în 
prezent fotocopii după documentele mai 
importante expuse în muzeu. Documen
tele vor avea o dublă întrebuințare: vor 
fi folosite ca material didactic la lec
țiile de limbă romînă, și vor servi or
ganizării unei mici expoziții în holul 
școlii.

Cenaclul a hotărt invitarea unor poeți , 
și scriitori care să-i inițieze pe începă
tori în tainele meșteșugului scriitoricesc, ' 
să le vorbească despre creația lor pro- £ 
prie. Dar, doritorii de a participa la a- 
ceste întâlniri, s-au ridicat la cîteva sute. 
Deci și această inițiativă a căpătat un 
caracter de masă. Scriitorii Mihai Be
niuc, Mihu Dragomir, Camil Baltazar 
și alții au discutat despre creația literară 
nu numai cu membrii cenaclului ci cu 
sute de elevi. La fel s-a întâmplat și cînd, 
răspunzînd invitației cenaclului, soția 
scriitorului Liviu Rebreanu și fiica sa 
au venit în școală pentru a-și depăna 
amintirile legate de viața și opera scri
itorului.

Cenaclul a pregătit simpozionul — 
Școala în creația marilor scriitori: 
Creangă, Delavi ancea. Sadoveanu; mem
brii cenaclului mobilizează elevii la în
tâlnirile organizate de librăria „M. E- 
minescu" cu diverși poeți și scriitori, la 
matineele poetice care au loc la Teatrul 
Național, la conferințele pe teme lite
rare care se țin la Lectoratul central. 
Sprijinind inițiativa Teatrului pentru co
pii și tineret în organizarea unor mati
nee poetice pentru elevi — realizate de 
elevi, comitetul U.T.M. din școală, îm
preună cu cenaclul literar, a selecționat 
30 de recitatori care activează pe lingă, 
teatru; mulți dintre ei s-au și produs 
pe scenă, iar alți zeci de elevi au parti
cipat ca spectatori.

Altă dată, membrii cenaclului și alți 
elevi au avut satisfacția de a participa 
la o dezbatere pe probleme de poezie la

— Concert
„George Enescu". In program: Haydn, 
Mozart, Beethoven. Soliști: Valentin 
Gheorghiu artist emerit, laureat al Pre
miului de Stat și Ștefan Gheorghiu, ar
tist emerit.

Reuniune, organizată de elevii clase-

COORDOHATELE TIMPULUI LIBER
Din experiența Școlii medii nr. 22 „Gheorghe Lazăr“ din Capitală 

în organizarea acțiunilor cultural-artistice
lor a Xl-a. In program, simpozion t,Mi
hail Eminescu", jocuri distractive, con
curs de recitări, dans.

Un mic calcul ar demonstra că aproa
pe toți elevii școlii, în decurs de o săptă- 
mină, participă la o acțiune culturală. 
Dar calculul va reieși, mai concludent, 
din trecerea în revistă a vieții culturale 
a școlii, pe care intenționăm s-o relatăm.

cu pasiune 
să citească

la ele, dis-

Uniunea scriitorilor; l-au vizitat apoi pe 
scriitorul Marcel Breslașu la redacția 
1'evistei „Secolul XX" și au văzut cum 
se lucrează la 'elaborarea unei reviste li
terare. Acum visează să asiste la o dez
batere a secției de limbă și literatură a 
Academiei R.P.R., iar conducerea cena
clului face demersurile necesare. Toate 
aceste întâlniri sînt adevărate pledoarii, 
pentru ca elevii să studieze 
limba și literatura romînă, au un,cuouu. 
mult. După asemenea vizite, elevii care 
au avut bucuria să participe 
cută cu colegii lor, le povestesc ce au 
văzut și ce au aflat, astfel că cercul celor 
care iau contact eu asemenea acțiuni 
deosebite se lărgește foarte mult.

De cîțiva ani, în pauza mare a fiecărei 
joi, în toate clasele se ascultă cu deose
bit interes emisiunea locală. Concepută 
ca o emisiune literară — ale cărei tema
tici sînt elaborate în cadrul cenaclului — 
fiecare emisiune este realizată, prin ro
tație de colectivul unei clase. Eminescu,

Orchestra simfonică a școlii la 
o repetiție

Topîrceanu, Coșbuc, Arghezi au fost, pe 
rînd, „oaspeți" ai emisiunilor locale. Tot 
în cadrul emisiunii, se fac recenziile unor 
lucrări literare, se recomandă cărțile 
nou apărute.

Pe acest fond apare explicabilă dra
gostea elevilor pentru literatură, notele 
mari la această disciplină, faptul că 
peste 700 de elevi sînt purtători ai in
signei de „Prieten al cărții", iar alții — 
în special cei din clasele a VIII-a — se 
pregătesc acum să devină. Recenziile, 
discuțiile la bibliotecă pe marginea unor 
cărți noi, ori a unor cărți citite, progra
mele literare prezentate în cadrul reuni
unilor, precum și manifestările la care 
ne-am referit mai sus sînt invitații con
vingătoare la lectură și la dezbaterea 
conținutului de idei al operelor citite. 
In urma tuturor acestor activități, co
misia concursului „Iubiți cartea" orga
nizează. discuții finale sub forma unui 
viu schimb de opinii, deosebit de intere
sante

Cartea ocupă locul ce i se cuvine în 
ansamblul muncii culturale ce se des
fășoară în școală, exercitîndu-și și rolul ei 
educativ. Totuși dacă acțiunile organi
zate în sprijinul cunoașterii literaturii 
noastre clasice au fost numeroase și in
teresante, puține manifestări au fost în
chinate. de pildă, literaturii contempo
rane, ca și literaturii științifice.

In ,,împărăția" celor 25 000 de volume... Eleganță, grație, în ritmul pianului (o repetiție a cercului de gimnastică 
artistică).

„E firesc să îndrăgim cîntecul"^. mai noi
Prin fereastra deschisă, minunata Ba

ladă a lui Ciprian Porumb eseu — am
plificată de vocile celor 400 de coriști — 
răzbate dincolo de zidurile școlii. Corul 
repetă. Băieții și fetele — elevi ai 
claselor a IX-a și a X-a — membrii co
rului și-au însușit Balada și o interpre
tează cu căldură și măiestrie. In repeti
țiile următoare, sînt puse la punct alte 
bucăți muzicale — cîntece revoluționare 
și patriotice, piese corale inspirate din 
muzica populară, coruri din opere — 
care alcătuiesc bogatul repertoriu dl a- 
cestei formații corale.

In altă sală, și în altă zi a săptămînii, 
au loc repetițiile corului pe voci egale — 
format din 150 elevi ai claselor a VIII-a. 
Și aici a fost conceput un repertoriu va
riat, și aici interpreții și dirijorul mun
cesc cu răbdare și pasiune pentru pre
gătirea fiecărei piese în parte.

Cele două coruri se întâlnesc totuși, 
dar împreună cu alte formații artistice 
îndrăgite de elevi — și anume cu două 
din orchestrele școlii: cea simfonică și 
cea de muzică populară. Pregătesc îm
preună piese mai ample, mai grele din 
muzica clasică și contemporană.

Orchestrele — cărora li se mai adaugă 
și orchestra de muzică ușoară — au de
sigur și viața lor proprie, de sine stătă
toare. Orchestra de muzică simfonică — 
de pildă — care cuprinde 50 de elevi — 

Ca un adevărat „stat major"
Așadar, zilnic au Ioc în școală anumite activități cultural-educative. Cine 

le coordonează, cine veghează ca ele să răspundă preocupărilor elevilor și, 
pe această bază, să-i atragă? Cine sînt acei care asigură fiecărei manifestări 
un bogat conținut educativ?

Ca un adevărat „stat major", la reușita fiecărei acțiuni în parte își aduc 
contribuția conducerea școlii, comitetul U.T.M., comitetele organizațiilor pe 
ani de studii și birourile pe clasă, numeroase cadre didactice și, după cum 
s-a văzut, „beneficiarii" înșiși, elevii.

Tot ce se face acum în școală, întregul program după care se desfășoară 
viața culturală, a fost conceput de mult — de la începutul anului școlar. Pla
nul comun a fost bine gîndit, s-a valorificat din plin experiența de ani de 
zile a școlii și organizației U.T.M., s-a apelat la fantezie și ingeniozitate. Re
zultatul ? Parțial l-am relatat. Căci nu ne-a stat în putință să cuprindem în 
această pagină totul. Mai important ni se pare, însă, de semnalat că, 
deși există această diversitate de acțiuni, nimic nu se face la întâm
plare, nimic nu este improvizat, nimic nu se amină — nici o repetiție, nici 
un spectacol, nici o reuniune. Nu exagerăm dacă apreciem că și aceasta aduce 
un plus la întărirea disciplinei elevilor, contribuie la dezvoltarea deprinderi
lor de a folosi timpul după pregătirea lecțiilor în chipul cel mai util. Și mai 
important decît toate acestea, este bogăția de cunoștințe, sentimente și de
prinderi pe care elevii Ie dobîndesc în contact cu literatura și arta, care se 
adaugă — îmbogățindu-Ie — Ia cele însușite în clasă.

Nu numai la început de an, ci permanent se confruntă propunerile elevilor 
cu activitatea care se desfășoară. Se cercetează cu atenție ce place mai mult, ce 
captează mai mult pe elevi, ce nu are succes. Așa că, planul comun nu este ri
gid, se modelează permanent. Este meritul comitetului U.T.M. (secretar Maria 
Cristea), că realizează acest lucru. Firește, în ajutorul lor vin tovarășii profe
sori și, mai ales diriginții, care cunosc preferințele elevilor. Mai este totuși loc 
pentru mai mult și mai bine. Ne-au confirmat aceasta elevii, răspunzînd Ia o 
anchetă.

Răspunsurile scot în evidență o trăsătură generală : multilateralitatea 
preocupărilor ; iubesc teatrul, cinematograful, muzica, doresc ca manifestările 
culturale să răspundă întrebărilor firești pentru vîrsta lor cu privire la ale
gerea profesiunii, comportarea în viață, la relațiile de prietenie, tovărășie, 
dragoste, doresc să se discute despre tot ce este legat de frumosul în viață.

Un grup mare de elevi cer să se reînființeze cercul de artă plastică, să 
se facă mai mult pentru inițierea lor în această artă. Unii socotesc că începutul 
ar putea fi făcut cu un cerc de desen, (Cătină Mihai clasa a IX-a E), alții 
sînt de părere că vizitele la muzeele de artă, însoțite de ghizi competenți și 
urmărind — ca și la cercul de muzică — istoricul, școli și curente, operele 
celor mai renumiți artiști — ar umple un gol evident în cunoștințele lor cul-

are în repertoriu „Mica serenadă" de 
Mozart, Rapsodia I și a Il-a de George 
Enescu, precum și alte piese clasice și 
contemporane.

Membrii orchestrei sprijină și alte for
mații artistice din școală: Liana Mora- 
ru, de pildă, creează, cu ajutorul pianu
lui, fondul muzical absolut necesar des
fășurării gimnasticii artistice, iar Andrei 
Gheorghe, la acordeon, își ajută colegii 
— interpreți ai dansurilor populare ro
manești.

Așadar, peste 600 de elevi activează 
cu pasiune în formațiile muzicale ale 
școlii. Desfășurînd o activitate pe plac, 
ei își cultivă talentul, își îmbogățesc cu
noștințele capătă încă din anii de școală 
deprinderea de a-și folosi o parte din cea
surile de răgaz în tovărășia muzicii. Ori
care din cei 600 de elevi, întrebați de ce 
s-au înscris în formațiile muzicale, ne-ar 
răspunde : „doar e firesc să ne placă cîn- 
tecul!".

Școala a asigurat o bună bază mate
rială absolut necesară desfășurării unei 
asemenea activități de masă, iar profesorul 
Pavel Vîșcu, dirijorul — în sensul pro
priu și figurativ al cuvîntului — conduce 
și organizează de cîțiva ani, cu ajutorul 
unui grup de utemiști, cu pricepere și 
măiestrie acest grup masiv de elevi iubi
tori ai muzicii. In prezent, corurile și or
chestrele pregătesc un spectacol bogat 
care va fi susținut în fața colegilor și a 
elevilor din alte școli bucureștene.

0 invitație pentru cei dintr-a Vlll-a
In fiecare sîmbătă seara, are loc o reu

niune. Și fiecare reuniune este organizată 
— prin rotație, de cîte o clasă. In perioa
da în care am fost oaspeții școlii, am avut 
prilejul să participăm la o asemenea re
uniune...

Organizatorii reuniunii au fost elevii 
din clasele a X-a D și L. Iar, invitații — 
elevii claselor a VIII-a. Au impresionat 
plăcut modul în care fetele și băieții de la 
intrare au făcut primirea invitaților, 
schimbul prietenesc de cuvinte, progra
mul prezentat, dansul... Organizatorii s-au 
străduit să elimine din programul serii 
monotonia. Elevii celor două clase a X-a 
le-au demonstrat colegilor lor mai mici că 
reuniunea nu e un simplu spectacol dat 
pe scenă de un număr de tineri; reuniu-

pasionați ai teatrului, 
gimnasticii artistice, 

Pentru ei s-au creat

■SiȚiț în școală 
mitțZicii, dansului, 
fotografi amatori. _ 
alte cercuri. Ele au o tradiție de cîțiva 
ani; altele însă abia acum își formează 
tradiția.

„Istoria" cercului dramatic consemna 
la începutul trimestrului II al anului 
școlar trecut deschiderea primei „sta
giuni" cu piesa „Jocul de-a vacanța" de 
Mihail Sebastian. Primului succes i-au 
urmat altele : cu piesa „Zoia Kosmode
mianskaia", apoi cu piesa „O zi de odih
nă" și pe urmă cu piesa „Prietenii ei". 
Elevii -școlii au aplaudat la „scenă des
chisă" spectacolele prezentate de atunci 
cu regularitate de către membrii cercu
lui dramatic, cu prilejul diferitelor festi
vități sau la reuniunile de sîmbătă seara.

Desigur, nu toate spectacolele reușesc 
să se înscrie în sfera unor reușite re
marcabile. Singur, entuziasmul nu poate 
birui totul: se resimte lipsa unui regi
zor cu experiență. Importantă este însă 
seriozitatea cu care lucrează cei 30 de 
membri ai cercului. Acum, sub îndru
marea unei talentate eleve din clasa a 
XI-a, Liliana Clapan, cercul dramatic 
pregătește un nou spectacol de teatru și 
cîteva montaje literar-muzicale la reali
zarea cărora a fost invitat și grupul de 
recitatori care activează pe lîngă cena
clul literar al școlii. (Constatăm din nou 
rodnicia colaborării dintre cercuri. La 
cererea „artiștilor școlii" și cu sprijinul 
profesorilor de romînă, în cadrul cercu
lui a luat ființă și un seminar de studiu 
al problemelor de măiestrie).

Dar numărul elevilor care îndrăgesc 
teatrul este mult mai mare. Mulți dintre 
ei activează în cercul de teatru la Casa 
de cultură a tineretului din raionul Le- 
nih. De ce nu se înființează în școală și 

nea este un spectacol la care participă 
ca interpreți toți invitații, toți cei pre- 
zenți, înțelegînd prin aceasta că datoria 
organizatorilor este de a se ocupa nu 
numai de cei care Susțin programul, ci 
și de participanții la reuniune, de invi
tați... Ei au fost antrenați în jocuri și 
concursuri distractive, muzicale și lite
rare. Apoi, a urmat dansul. Orchestra in
tona un vals. Tinerii dansau. Dar...

— Stați. Nu e bine așa !
Și, un grup de elevi, membri ai cercu

lui de dans al școlii, demonstrează practic 
cum se dansează corect valsul. Apoi tan- 
goul, foxtrotul. Pe urmă se anunță un 
concurs de dans — cu premii...

Programul se remarcă prin inventivi
tate și fantezie. Așa se întîmpla in fiecare 
sîmbătă seară. 

turale (A. Iacobescu, Ulivi Anca clasa a Xl-a D). Și, în 
talentați care ar activa cu plăcere în cercul plastic și, mai 
beneficieze de o îndrumare calificată în această direcție. In 
gramului unui asemenea cerc, s-ar putea sugera ca acestuia să-i revină sar
cina de a executa decorurile necesare cercului dramatic.

Elevii claselor a VIII-a s-au dovedit cei mai fecunzi în propuneri: fetele 
ar vrea să activeze într-un cerc de balet, foarte mulți și-au manifestat do
rința de a se organiza întîlniri cu scriitori, artiști, în general cu oameni de 
artă și cultură, doresc să se creeze un cerc de cultură cinematografică și, mai 
timid, au sugerat ca la cercurile de dans să se învețe totuși și dansuri moder
ne (de la începutul anului n-au învățat decît tangoul și valsul).

Ni se pare interesantă și sugestia unor elevi din clasele a Xl-a de a se 
organiza mai des vizionarea colectivă a unor valoroase spectacole de teatru, 
urmate de discuții atît cu privire la mesajul piesei respective cît și la realiza
rea artistică.

Nu este întîmplător faptul că despre brigăzile artistice de agitație ale școlii 
n-am amintit nimic pînă acum. Anul trecut, ele erau numite „oglinzile vii alo 
școlii". Și, pe bună dreptate. Ele reflectau prompt, exigent, în programele lor 
toate aspectele ce se cuveneau semnalate. Dar anul acesta brigăzile sînt absente 
din viața culturală a școlii. Explicația ? Se apropie concursul cultural-artistic 
al elevilor și școlarilor — și membrii celor trei brigăzi se pregătesc pentru 
acest concurs. Dar nu trebuie uitat că brigăzile artistice de agitație au 
menirea de a reflecta „la zi“ viața școlii.

în încheiere, un cuvînt de mulțumire adresat de elevii cu care am discutat, 
profesorilor de specialitate, care, cu pasiune și căldură, își consacră multe ore 
din timpul lor liber, îndrumării cercurilor și formațiilor artistice, pregătirii 
unui simpozion, ori perfectînd programul unei reuniuni, învățîndu-i cu răbdare 
pe cei dintr-a VIII-a primii pași de dans. Cine ar putea concepe existența 
cercului de gimnastică artistică — să spunem — fără prezența tovarășei profe
soare de educație fizică, Angela Filip ? Sau echipa de dansatori. Formată la 
început din băieți care ar fi preferat să joace fotbal și din fete care ar visa un 
cerc de balet, ea întrunește astăzi aproape 30 de perechi care nu-și doresc 
altceva decît să învețe și să ofere spectatorilor cele mai frumoase dansuri 
populare. Este meritul tovarășei profesoare Dora Manolache care i-a ajutat 
să descopere frumusețea jocului nostru popular. Autoritatea și competența to
varășilor profesori, entuziasmul tineresc și fantezia cu care se ocupă, alături 
de organizația U.T.M. de cercuri, orchestre, coruri ori dansatori stimulează 
Ia rîndu-i inițiativa și entuziasmul elevilor, completîndu-se fericit și materia- 
lizîndu-se în acțiunile despre care am vorbit.

alte cercuri dramatice, pe cicluri de cla
se chiar ? Ni s-a răspuns: „Lipsește în
drumarea de specialitate...". In ceea 
ce privește îndrumarea de speciali
tate, profesorii de literatură romînă 
ar putea să o acorde cu destulă compe
tență ; succesele cercului dramatic exis
tent demonstrează acest fapt.

★
„Acebta este „istoricul nostru"... ne-au 

lămurit fotografii amatori ai școlii. Iar el 
înseamnă cîteva albume pline cu foto- 

• grafii realizate în cadrul cercului foto! 
instantanee din excursii, fotografii rea
lizate în orele de clasă, la practica 
în producție, sau în orele de sport; mo
mente din pregătirea unei serbări școla
re; corul și orchestra școlii la repetiții, 
aspecte din spectacolele cercului drama
tic. Dintr-un registru de procese verbale, 
aflăm toate amănuntele despre activitatea 
acestui cerc foto: un plan tematic, o bi
bliotecă documentară cu peste 25 de vo
lume de specialitate, discuții despre arta 
fotografică în cele două secții — începă
tori și avansați — conduse de tovarășele 
profesoare Maria Ar sene și Olimpia Bina.

Cei peste 60 de membri ai cercului au 
în plan cîteva proiecte: o expoziție cu 
fotografii cuprinzînd aspecte din viața 
cotidiană a școlii și o altă expoziție, ce 
va fi deschisă în cinstea celei de a XX-a 
aniversări a Eliberării patriei,

★
Deși nu datează de prea multă vreme, 

obiceiul de a fi la fiecare două săptămîni 
în mijlocul Școlii nr. 22, a devenit pentru 
Filarmonica „George Enescu" o adevărată 
tradiție... O sală modernă, luminată 
feeric, în care sute de elevi ascultă cu 
emoție muzica lui Beethoven, Ceaikov- 
schi, aplauzele înfrigurate, „bisurile" și 
chiar programele de sală dactilografiate 
sînt dovada că cercul „Prietenii muzicii" 
are mulți... prieteni.

Mulți elevi au îndrăgit muzica, și do
reau să se „întilnească" cu ea nu numai 
în orele de muzică. Răspunsul a fost 
prompt: conducerea școlii și organizația 
U.T.M. au apelat la cel mai înalt for mu
zical : Filarmonica. De atunci între școa
lă și Filarmonică există strînse legături: 
De atunci, la fiecare două săptămîni — 
vinerea, sala de festivități a școlii se 
umple de entuziaștii iubitori ai muzicii. 
Concertele prezentate sînt alcătuite ți- 
nîndu-se seama de programa analitică; 
ele întregesc și ajută la adîncirea cunoș
tințelor predate în orele de clasă. Pre
zența în mijlocul elevilor a unor artiști 
de prestigiu ca Arta Florescu, Elena Cer- 
nei, Dan Iordăchescu, Nicolae Secărea- 
nu și a altor artiști îi determină pe cei 
600 de membri ai cercului „Prietenii 
muzicii" să intre de fiecare dată cu 
dragoste în sala de spectacole, s-o pă
răsească plini de emoție, mai bogați su
fletește.

sfîrșit, sînt elevi 
ales, ar dori să 
completarea pro-

MARIETA VIDRAȘCU 
V. ALEXIANU 
Foto : O. PLECAN



Semnarea planului de colaborare pe anul 1964 
intre A.R.L.U.S. și Asociația de prietenie 

soviete-romină
Miercuri la amiază a avut 

Ioc în Capitală semnarea pla
nului de colaborare pe anul 
1964 între A.R.L.U.S. pe de o 
parte și Uniunea Asociațiilor 
Sovietice de prietenie și legă
turi culturale cu țările străine 
și Asociația de prietenie so- 
vieto-romînă pe de altă parte.

Planul a fost semnat de Ma
rin Florea lonescu, vicepre
ședinte al A.R.L.U.S. și A. V. 
Grebnev, vicepreședinte al A- 
sociației de prietenie sovieto- 
romînă.

Au fost de față Gheorghe 
Pele, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, acad. Iorgu 
Iordan. vicepreședinte al 
A.R.L.U.S., C. Prisnea, membru 
în Biroul Consiliului General 
A.R.L.U.S., Ion Moraru, vice
președinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
Octav Livezeanu, vicepreședin

te al Institutului romîn pentru 
relațiile culturale cu străină
tatea, reprezentanți ai unor 
organizații obștești și ziariști.

A asistat I. K. Jegalin, am
basadorul U.R.S.S. la Bucu
rești.

După semnare, Marin Florea 
lonescu și A. V. Grebnev au 
rostit scurte cuvîntări.

Seara A.R.L.U.S. a oferit în 
saloanele restaurantului Athe- 
nee Palace o masă tovărășea
scă în cinstea delegației Aso
ciației de prietenie sovieto- 
romînă.

★
De la sosirea în țară delega

ția Asociației de prietenie so- 
vieto-romînă a vizitat obiec
tive industriale, instituții cul
turale și sociale din București 
și din regiunea Argeș, Oltenia, 
Banat și Brașov.

(Agerpres)

Angajamentul tinerilor colectiviști:

Prezenți la toate chemările 
gospodăriei 1

(Urmare din pag. 1)

Să nu uităm de cele 266 hec
tare de pășune și de cele 166 
hectare ocupate cu finețe. Pro
ducția pajiștii poate spori 
mult, experiența anilor trecuți 
confirmă asta, dacă pe aceste 
suprafețe se execută lucrări 
simple de întreținere, cum ar 
fi curățirea de pietre și uscă
turi, defrișarea arbuștilor și 
lăstărișurilor etc. Ați între
prins acțiuni frumoase anul 
trecut, organizați anul acesta 
altele de o și mai mare am
ploare. Noi vă vom da tot 
sprijinul.

— în gospodăria noastră, 
apoi, o mare dezvoltare a 
luat-o sectorul pomi-viticol. 
Peste 450 de hectare de pe 
dealurile comunei, cîndva ne
productive, sînt îmbrăcate a- 
cum de livezi roditoare. Pe 
alte 85 de hectare via a dat în 
toamnă primul rod. Și aici 
este nevoie de un volum mare 
de lucrări la săpat, stropit, tă
iat etc. Iată încă un sector la 
care sînteți chemați să vă a- 
duceți contribuția. Mai avem 
pe dealuri terenuri slab pro
ductive. Și acestea'pot fi mai 
bine valorificate. De aceea, 
noi ne-am gîndit să mai plan
tăm pomi și viță de vie pe 
încă vreo 50 de hectare. Ce 
ziceți, ne dați o mină de aju
tor ?

— Da ! răspunde ca un sin
gur glas întreaga sală.

— Ne-am propus apoi să 
ridicăm unele construcții ne
cesare gospodăriei : un grajd 
pentru taurine, o maternitate, 
o magazie, un patul și o lo
cuință pentru inginerii șj teh
nicienii gospodăriei. Vom avea 
nevoie de cantități mari de 
materiale de construcții: peste 
100 de mii de bucăți cărămidă, 
30 000 bucăți chirpici, lemne 
de construcție, ciment etc. U- 
nele le vom cumpăra din co
merțul socialist, altele — cum 
este cărămida, chirpiciul, lem
nele etc. — le vom procura 
însă pe plan local, fără să ne 
coste prea mult. Voi cu ce ne 
veți ajuta ?

Și tinerii au dat imediat 
răspunsul.

Foarte mare a fost numărul 
celor care au făcut propuneri, 
al celor care au ținut să-și ia 
angajamente concrete chiar în 
această adunare. Replici ca : 
„Voi participa la desfundarea 
terenului pentru vii", „Voi 
săpa atîtea gropi pentru 
pomi", „Voi merge în zooteh- 
nie“, „Mă angajez să ajut 
pe..." și multe altele au fost 
nelipsite din cuvîntul celor în
scriși.

— Eu, spunea Aurelie. Popes
cu, lucrez în brigada 1 de cîmp. 
Tovarășul președinte ne-a 
cam lăudat aici în adunare. E 
adevărat, am obținut rezultate 
bune anul trecut. La noi, tine
rii au muncit bine. Anul aces
ta trebuie să muncim și mai 
bine. Cere oare gospodăria de 
la noi lucruri de neînfăptuit ? 
Nu. Lucruri obișnuite. Să fii 
punctual, să vii zilnic la lucru, 
să nu faci lucrări de mîntuia- 
lă. Noi trebuie să ajutăm pe 
fiecare să înțeleagă că impor
tant este să lucrezi acolo unde 
gospodăria îți cere. Vreau să 
spun aici că dacă în brigada 
noastră Victoria Radu, Maria 
Anghel și marea majoritate a 
celorlalți tineri au înțeles a- 
cest lucru, mai avem totuși și 
„plimbăreți “ care vin la mun
că după poftă. Ce te faci cu 
Nicolae Brebenel care cred că 
a și uitat să mai dea cu sapa, 
sau cu Constantin Popa care, 
cum vine luna mai, o zbugheș
te din comună și vine tocmai 
prin august, septembrie cînd 
se culeg viile. Pe unde umbli 
Costică în timpul ăsta ?

— S-a spus — a intervenit 
Anton Oprea de la brigada 
nr. 8 — că transportul gunoiu
lui de grajd e o lucrare urgen
tă și foarte importantă. Ca să 
o terminăm mai repede, pro
pun să recomandăm la fiecare 
atelaj încă un tînăr ca însoți
tor care să ajute la încărcat și 
descărcat. Apoi, să organizăm 
zile de muncă patriotică, zilele 
convoiului, cum le mai spunem 
noi, la care să participe toți 
tinerii. Și încă ceva. Există 
mari rezerve de gunoi • de 
grajd în gospodăriile persona
le ale colectiviștilor. Să-1 
transportăm și pe acesta la 
cîmp. Eu o să transport din 
această sursă la cîmp, 35 de 
care cu gunoi...

O mare atenție au acordat 
tinerii dezvoltării sectorului 
pomi-viticol. Eu, spunea Ion

Tănase din brigada nr. 4, voi 
participa la plantarea cu pomi 
a întregii suprafețe planifica
te, iar în timpul liber voi mai 
săpa încă 10 gropi. Uite, să ne 
angajăm să săpăm fiecare cîte 
10 gropi. Vor fi în total pes
te 4 000.

Propunerea sa a fost susți
nută și de Gicu Constantin din 
satul Băești, și de Anton 
Oprea și de * rnulți alții, fiind 
înscrisă în planul de măsuri.

— La noi în zootehnie, și-a 
început Radu Victoria cuvîn
tul, vor veni noi tineri. Și aș 
propune ca toți cei 19, să fie 
tineri. Ioana Bolovan și alți 4 
sau 5 și-au arătat chiar aici 
dorința să lucreze ca îngriji
tori de animale. Sînt bine ve- 
niți. Eu mă angajez să ajut la 
început 3 tineri care vor fi 
repartizați la îngrijirea tine
retului taurin, să-i învăț cum 
să îngrijească și să hrănească 
animalele. Dar un lucru vă 
spun: veniți aici, aici să 
stați ’ Să nu faceți ca Ion Ior- 
dache, care după 3 ani a pă
răsit sectorul, sau ca Aurel 
Nicolae sau Ciucă Floarea, 
care au stat o vreme, au ple
cat, iar au venit... Păi putem 
să plecăm noi cînd vrem din 
sector ? Nu. Aici e program 
care trebuie respectat ca la 
fabrică.

Și ea, dar mai ales Dumitru 
Ghiță, tehnicianul veterinar, 
au vorbit de necesitatea per
manentizării tinerilor în secto
rul zootehnic și, legat de a- 
ceasta, de unele măsuri ce 
trebuie luate de conducerea 
gospodăriei și organizația 
U.T.M. „Să le dăm tinerilor 
îngrijitori haine de protecție, 
la grajduri și la hala de pă
sări să instalăm aparate de 
radio". „Le vom instala chiar 
începînd cu luna afi'ta“ a pro
mis președintele. „Să le asi
gurăm cîte o zi pe săptamînă 
liberă4'. „Și asta este posibil a 
răspuns președintele — reco- 
mandați-ne tineri și chiar 
mîine vom introduce îngriji
tori de schimb“.

în felul acesta, prin propu
neri, prin răspunsuri pe loc a 
prins contur contribuția pe 
care tinerii s-au angajat să 
și-0 aducă în acest an ia întă
rirea economico-organizatorică 
a gospodăriei din Grădiște. 
Spicuim cîteva obiective mai 
importante :

• tinerii vor participa la 
muncă, la toate lucrările (însă- 
mînțări, întreținerea culturi
lor, recoltat, întreținerea pășu
nilor, plantarea pomilor și a 
viței de vie, valorificarea de 
noi terenuri, la transportul și 
împrăștierea îngrășămintelor, 
la construcții etc.) dînd mare 
atenție calității lucrărilor și 
încadrării lor în epoca optimă.

• se vor recomanda, în 
funcție de nevoi, tineri care să 
lucreze pe semănători, batoze 
și combine. în sectorul zooteh
nic toți îngrijitorii vor fi re
crutați din rîndul tinerilor re
comandați de organizația 
U.T.M.

• fiecare tînăr de la ferma 
de vaci se angajează să obțină 
cîte 100 litri de lapte pe cap 
de vacă peste sarcina planifi
cată.

• prin acțiuni de muncă pa
triotică, se vor reda circuitu
lui agricol 5 hectare din cele 
20 înscrise în plan; se vor 
transporta la cîmp 320 tone 
îngrășăminte organice ; se vor 
săpa 1 200 de gropi pentru 
plantarea pomilor; se va în- 
treține întreaga suprafață de 
pășune și fînețe ; se vor con
fecționa 4 000 bucăți chirpici, 
iar lucrările necalificate de la 
construcții se vor executa tot 
de tineri prin muncă patrio
tică.

★
Prima zi după adunare. Pe 

dealul morii, odată cu răsări
tul soarelui, 400 de topoare și 
tîmăcoape, mînuite de către 
tineri, au început să taie lăstă
rișurile și mărăcinii de pe 
pajiștea gospodăriei. între 
convoaiele de care ce trans
portă la cîmp gunoi de grajd 
se disting cu ușurință și ate
lajele conduse de Marin Zap- 
ciroiu, Ioana Rusu, Constanța 
Breazu și ceilalți tineri re
partizați la această lucrare. 
Tatiana Ștefan, Ioana Vlad și 
Elena Iancu au început și ele 
lucru la stropitul pomilor.

Realizarea angajamentelor 
stabilite în adunare a început 
chiar de a doua zi. Tinerii răs
pund prin fapte la chemarea 
gospodăriei.

UE PESTE HOTARE
Florența: Deschiderea Dezbaterile Din Consiliul 

Conferinței De Securitate in problema Ciprului
internaționale

a tineretului

Miercuri s-a deschis în sala 
„Cinquecento - a Palatu
lui Vecchio din Florența 

lucrările Conferinței interna
ționale a tineretului pentru 
pace și independență națio
nală.

La lucrările conferinței par
ticipă delegații ale organiza
țiilor de tineret și studențești 
din peste 82 de țări. Din par
tea tineretului din Republica 
Populară Romină participă o 
delegație condusă de Anghel 
Paraschiv. membru al Biroului 
C.C. al U.T.M.

Participanții la conferință au 
fost salutați de primarul ora
șului Giorgio La Pira, cunos
cut activist pe tărîm obștesc 
din Italia.

Reprezentanții organizațiilor 
de tineret din Anglia. Algeria, 
Japonia, Polonia, S.U.A. și 
U.R.S.S. au prezentat rapoarte 
în legătură cu problemele dis
cutate.

Vizita
Tudor

la Casa
..Pierre

poetului
Arghezi

de editură
Seghers"

PARIS. — In cursul dimine
ții de miercuri, acad. Tudor 
Arghezi a făcut o vizită la 
Casa de editură „Pierre Se- 
ghers“, care a publicat în co
lecția „Poeți de astăzi" tradu
cerea poeziilor sale. Cu acest 
prilej, acad. Tudor Arghezi a 
acordat un interviu televiziu
nii pariziene.

Declarația
președintelui

Makarios

NICOSIA. — Marți seara a 
fost dată publicității la Nico
sia o declarație a președintelui 
Republicii Cipru, Makarios, în 
care se anunță că datorită ac
tualei situații anormale, care 
domnește în insulă, efectivele 
poliției cipriote vor fi sporite 
la 5 000 de oameni.

In declarație se subliniază 
că sporirea efectivului poliției 
cipriote se va face pe bază de 
voluntariat. Noii polițiști vo
luntari vor purta o uniformă 
specială furnizată de stat și 
vor fi împuterniciți printr-o 
legitimație specială.

în explicația la această ho- 
tărîre, președintele Makarios 
subliniază că ea a fost luată 
pentru a ușura reluarea acti
vității normale în 
pentru a face față 
situații neplăcute.

în declarația sa, 
relevă că s-a dat ordin forțe
lor de poliție să dezarmeze 
orice persoană asupra căreia 
s-ar găsi o armă fără permi
sul corespunzător. Orice per
soană care va încerca să se 
sustragă acestei hotărîri, se 
spune în declarație, va fi defe
rită justiției. Sînt sigur, arată 
Makarios, că toți cetățenii Ci
prului vor sprijini guvernul, 
pentru ca ordinea să fie resta
bilită din nou în Cipru.

insulă și 
anumitor

Makarios

I 
I
I
I
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PORT MORESDY — Cores
pondentul agenției Associated 
Press anunță că în prezent, 
în Noua Guinee — teritoriu 
aflat sub tutela Australiei — 
se desfășoară alegerile pentru 
primul parlament al acestui te
ritoriu. Ele au început la 15 fe
bruarie și vor dura pînă la 18 
martie, din cauza condițiilor 
geografice grele și a răspîndirii 
celor peste un milion de alegă
tori în 12 000 de state situate 
in junglă și culmi muntoase. 
Parlamentul urmează să fie 
format din 64 de deputați — 
10 vor fi numiți de guvernul 
australian, 10 locuri vor fi re
zervate europenilor, iar restul 
de 44 vor reveni candidaților 
din rîndul tuturor raselor.

Guvernul australian va avea 
însă dreptul de veto în ceea ce 
privește adoptarea de legi în 
parlamentul acestui teritoriu.

Potrivit agenției Associated 
Press, nu se așteaptă o partici
pare la vot mai mare de 75 la 
sută din numărul alegătorilor. 
De fapt, după cît se pare, au
toritățile australiene nici nu

NEW YORK 26 (Agerpres). 
După cîteva amînări, la 25 fe
bruarie au fost reluate la 
O.N.U. dezbaterile Consiliului 
de Securitate în problema Ci
prului. Discuțiile au fost des
chise printr-o cuvîntare a se
cretarului general al O.N.U., 
U Thant.

Făcînd un bilanț al întreve
derilor pe care le-a avut pînă 
acum cu reprezentanții țărilor 
care participă la lucrările Con
siliului de Securitate în pro
blema Ciprului, U Thant a de
clarat că s-au înregistrat une
le progrese asupra unor punc
tă, dar că în problemele fun
damentale divergențele persis
tă. U Thant și-a exprimat spe
ranța că Consiliul de Securita
te va 
practic 
impas. 
O.N.U. 
dresat 
Greciei 
influența lor pentru a împie
dica săvîrșirea unor noi acte 
de violență în Cipru.

A luat apoi cuvîntul repre
zentantul Marocului, Sidi Ba
ba, care a arătat că țările 
neangajate urmăresc cu sim
patie lupta dreaptă a poporu
lui cipriot pentru salvgardarea 
independenței și apărarea in
tegrității sale teritoriale.

Referindu-se la acordurile 
de la Zurich și Londra, Sidi 
Baba a cerut Consiliului de 
Securitate ca aceste acorduri 
să nu fie puse unilateral în 
cauză, ci, pe această bază, să 
se formuleze amendamente la 
Constituția cipriotă.

Reprezentantul Cehoslova
ciei, Jiri Hejek, și-a exprimat 
părerea că sarcina Consiliului 
de Securitate este de a apăra 
integritatea teritorială a Ci
prului amenințată de o agresi
une din afară. Reprezentantul 
Cehoslovaciei a chemat O.N.U. 
să respingă orice încercare de 
a folosi acest organism inter
național drept o umbrelă care 
să mascheze amestecul străin 
în treburile interne ale Repu
blicii Cipru. El adresat un apel 
guvernelor interesate să depu
nă toate eforturile pentru a se 
ajunge la un acord care să 
aibă la bază principiile Cartei 
O.N.U.

în continuarea dezbaterilor 
a luat cuvîntul reprezentantul 
Norvegiei. El s-a pronunțat 
pentru crearea forței interna
ționale de poliție care să fie

putea găsi un mijloc 
de a ieși din actualul 
Secretarul general al 
și-a reînnoit apelul a- 
guvernelor Ciprului, 
și Turciei de a folosi

trimisă în Cipru pentru a apă
ra ordinea și pentru a menține 
pacea.

Reprezentantul Coastei de 
Fildeș, Assuan Usher, a propus 
ca eventuala forță de poliție, 
care ar urma să fie trimisă în 
Cipru, să fie plasată direct sub 
autoritatea efectivă a secreta
rului general al O.N.U.

A luat apoi cuvîntul repre
zentantul Turciei, T. Meneme. 
neioglu, care a susținut punc
tul de vedere al liderilor mi
norității turce din insulă.

Reprezentantul Uniunii So
vietice, Fedorenko, a respins 
afirmațiile lui Patrick Dean, 
reprezentantul Angliei, care 
la ultima ședință, a negat fap
tul că trupele engleze se află 
în Cipru fără consimțămîntul 
guvernului cipriot. El a re
marcat că ignorînd protestele 
președintelui Makarios, Anglia 
continuă să trimită noi trupe 
în Cipru sub pretextul resta
bilirii ordinei și păcii. Fedo
renko a cerut reprezentantului 
britanic ca Anglia să facă o 
declarație în care să se anga
jeze că nu va interveni în pro
blemele interne ale Ciprului și 
nu va recurge la forță.

Ultimul vorbitor a fost mi
nistrul afacerilor externe al 
Ciprului, Spyros Kyprianu. El 
a menționat că eforturile se
cretarului general al O.N.U., 
U Thant, de a găsi o rezolvare 
a problemei Ciprului, n-au 
dat rezultatul scontat, datorită 
opoziției anumitor puteri care 
se cramponează de propunerea 
ca Consiliul de Securitate să 
aprobe acordurile de la Zurich 
și Londra. Adresîndu-se repre
zentanților Greciei, Turciei și 
Angliei, țări garante ale aces
tor acorduri, Kyprianu a în
trebat : Consideră oare aceste 
țări că acordul de garanție 
din 1960 le dă dreptul să inter
vină cu forța militară în Ci
pru?

Primul care a răspuns aces
tei întrebări a fost reprezen
tantul Greciei, Dimitri Bitsios, 
care a subliniat că, după pă
rerea lui, acest tratat de ga
ranție nu dă nici un drept de 
intervenție militară unilatera
lă în Cipru, fără autorizația 
Consiliului de Securitate.

După răspunsul reprezen
tantului Greciei, ședința a luat 
sfîrșit. Următoarea ședință a 
Consiliului de Securitate va 
avea loc la 27 februarie.

După cum s-a anunțat, nu de mult s-a produs o ciocnire în
tre două vase australiene. Foto grafia înfățișează un aspect din 

timpul operațiunilor de salvare a celor aflați pe bord.

Sesiunea Comitetului
Special al O. N. U

Junta militari
din Guatemala

își intensifică teroarea

NEW YORK 26 (Agerpres). 
— La 25 februarie, la New 
York au început lucrările se
siunii Comitetului Special 
O.N.U. pentru examinarea pro
blemei aplicării Declarației cu 
privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor 
coloniale. Luînd cuvîntul, se
cretarul general al O.N.U., 
U Thant, a arătat că în cei doi 
ani de existență Comitetul s-a 
ocupat in primul rînd de lichi
darea colonialismului pe con
tinentul african dar, în aceas
tă parte a lumii există încă 
cele mai mari teritorii colo
niale și unele dintre cele mai 
grele probleme coloniale.

în cursul anului 1964, a 
continuat U Thant, Comitetul 
va acorda neîndoielnic o aten
ție deosebită recentelor eveni
mente de pe teritoriile a căror 
situație a fost examinată anul 
trecut, avînd în vedere rezo
luțiile adoptate la cea de-a 
18-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. Secretarul gene
ral al O.N.U. a arătat că se 
referă la situația din Africa 
de sud-vest, Rhodesia de sud,

Basutoland, Bechuanaland, 
Swaziland, la teritoriile aflate 
sub dominația portugheză, de 
asemenea, la Aden, Rhodesia 
de nord, Nyassaland, Sahara 
spaniolă, Gambia.

în cursul ședinței, Sori 
Coulibaly (Republica Mali) 
a fost reales în unanimitate 
președinte al Comitetului.

Sori Coulibaly a atras aten
ția în cuvîntarea sa asupra 
faptului că în multe regiuni 
ale lumii colonialiștii, ignorînd 
hotărîrile O.N.U., se crampo
nează de trecut și amenință 
pacea și securitatea interna
țională. Comitetul special al 
O.N.U., a arătat el, va face to
tul pentru a obliga puterile 
coloniale să părăsească terito
riile stăpînite și să recunoască 
independența lor.

CIUDAD DE GUATEMALA 
26 (Agerpres). — Corespon
dentul din Ciudad de Guate
mala al agenției Prensa Lati
na a transmis un material in 
legătură cu represiunile la 
care sînt supuși patrioții gua
temalezi de către autoritățile 
juntei militare, aflate la pu
tere. După cum subliniază co
respondentul, de la venirea la 
putere a guvernului militar al 
colonelului Azurdia, sute de 
patrioți guatemalezi au fost 
torturați.

Referindu-se la tratamentul 
inuman la care sînt supuși cei 
arestați, în știre se subliniază 
că aceștia sînt bătuți pînă își 
pierd cunoștința.

Patrioții arestați sînt ame
nințați că părinții, soțiile, co
piii sau frații lor vor fi supuși, 
de asemenea, represiunilor. în 
numeroase cazuri, arată în în
cheiere corespondentul agen
ției Prensa Latina, rudele de- 
ținuților politici sînt arestate 
și ținute în închisoare ca osti- 
teci.

Procesul lui Jack Ruby

Un sfinx și o piramidă uriașă sculptate în... zăpadă înghețată. Performanța a fost realizată la 
Sapporo, capitala insulei japoneze Hokkaido.

DALLAS 26 (Agerpres). — 
Pentru prima oară de la în
ceperea procesului de la 
Dallas al lui Jack Ruby, asa
sinul lui Lee Oswald, în șe
dința de marți au putut fi 
desemnați doi jurați din cei 
19 candidați-jurați care au 
compărut în fața tribunalu
lui. „într-o singură ședință — 
a transmis agenția U.P.I. — 
s-a realizat mai mult decît în 
cele șase zile ale primei săp- 
tămîni a procesului". In pre
zent, din cei 12 jurați prevă- 
zuți de lege au fost desem
nați cinci. In scopul de a se 
urgenta lucrările procesului, 
judecătorul Joe Brown a ho- 
tărît să se țină ședințe și în 
cursul nopții. „Atît apărarea 
cît și acuzarea — subliniază 
corespondentul din Dallas al 
agenției France Presse — au 
fost marți seara de acord că 
alegerea celor 12 membri ai 
juriului va fi terminată pro
babil la începutul săptămînii 
viitoare". Numai după ce a- 
ceastă fază procedurală va fi 
încheiată, procesul lui Ruby 
va putea intra în fond.

Referindu-se la desfășura
rea ședinței de marți, trimisul 
agenției France Presse relevă 
că „ziua s-a încheiat la fel 
cum a început, prin inciden
tele obișnuite între acuzare și 
apărare". Controverse puter
nice au stîrnit discuțiile în ju
rul rapoartelor întocmite de 
psihiatri cu privire la starea 
sănătății lui Ruby. Avocații 
a'părării se străduiesc în pre
zent să demonstreze că aceste 
rapoarte au fost întocmite de 
medici numiți de tribunal, în 
timp ce judecătorul Brown a

refuzat să ia în considerare a- 
cest punct de vedere.

în mai multe rînduri, în 
cursul audierii candidaților- 
j urați, aceștia au declarat că 
așteaptă să afle motivul real 
pentru care Ruby l-a asasinat 
pe Oswald.

DALLAS 26 (Agerpres). — 
La 26 februarie, a noua zi a 
audierilor în procesul lui Jack 
Ruby, jumătate din numărul 
juraților a fost selecționat. Al 
șaselea jurat, un comerciant, 
a fost ales chiar după o jumă
tate de oră de la începerea șe
dinței.

Melvin Beli, principalul a- 
vocat al apărării, a recunoscut 
eșecul încercărilor apărării de 
a obține o strămutare a pro
cesului de la Dallas, în altă 
localitate și a exprimat păre
rea că procesul propriu-zis ar 
putea să înceapă peste o săp- 
tămînă.

La Washington, Earl Warren, 
judecător al Curții Supreme a 
S.U.A. și președintele comisiei 
prezidențiale pentru ancheta
rea asasinării lui John Ken
nedy, a anunțat numirea unui 
cunoscut avocat american care 
să apere în fața comisiei in
teresele lui Lee Oswald, asa
sinul prezumtiv al președinte
lui Kennedy. Este vorba de 
Walter Craig din Phoenix, sta
tul Arizona, președintele Aso
ciației avocaților americani, 
care va avea acces la toate 
materialele aflate în mîinile 
comisiei prezidențiale. Pînă în 
prezent comisia prezidențială 
a audiat pe văduva, mama și 
fratele lui Lee Oswald.

au intenționat să asigure par
ticiparea largă a papuașilor 
la vot, întrucît în parla
mentul Noii Guinee vor fi 
„aleși" deputați care vor servi 
interesele Australiei. Așa se 
explică de ce alegerile au fost 
fixate în perioada sezonului 
ploios și au fost create centre 
de votare la distanțe mari, ast
fel îneît pentru a ajunge la ele, 
unii dintre papuași trebuie să 
străbată drumuri lungi, adesea 
impracticabile.

ADDIS ABEBA. — La Addis 
Abeba continuă lucrările se- 
niunii Comisiei economice a 
O.N.U. pentru Africa (E.C.A.), 
întrunită, după cum se știe, fa 
19 februarie. Discuțiile s-au re- 
ier it la industrializarea țărilor 
africane, crearea unei Piețe co
mune africane, crearea unei 
bănci africane de dezvoltare și 
altele.

Miercuri, printre cei care au 
luat cuvîntul, a fost și delega
tul algerian care a subliniat im
portanța construirii unui drum 
transsaharian însoțit de o con
ductă de petrol și de una de 
gaze, la realizarea cărora Al
geria invită toate țările africa
ne să participe. El a sprijinit, 
de asemenea, propunerea cu
prinsă în raportul cu privire la 
industrializare, referitoare la 
instalarea în Algeria a unui 
complex petrochimic și a unor 
uzine siderurgice.

Vorbitorii au propus crearea 
unei școli de comerț pentru 
formarea de cadre africane, 
și-au expus părerile în legătură 
cu crearea Băncii africane de 
dezvoltare.

COLOMBO. — La 26 fe
bruarie, după o vizită oficială 
în Pakistan, premierul Consi
liului de Stat al R. P. Chine
ze, Ciu En-lai, a sosit într-n 
vizită oficială în Ceylon. îm
preună cu premierul Ciu En- 
lai, la invitația d-nei Sirimavo 
Bandaranaike, primul ministru 
al Ceylonului, au sosit și Sun 
Țin-lin, vicepreședintă a R.P. 
Chineze, și Cen I. vicepremier 
și ministru al afacerilor ex
terne.

WASHINGTON. —■ Un pur
tător de cuvînt al Casei Albe 
a anunțat că președintele 
S.U.A., Johnson, a trecut marți 
în revistă conflictul america- 
no-panamez, precum și situa
ția din Vietnamul de sud cu 
secretarul de stat Dean Rusk 
și cu ministrul apărării, Ro
bert McNamara. Nu au fost 
date alte amănunte asupra 
conținutului acestor convor
biri.

Totodată, Departamentul de 
Stat a făcut cunoscut că între 
S.U.A. și Panama au fost re
luate contacte la nivel oficial 
într-o încercare de a se ajun
ge la restabilirea relațiilor di
plomatice dintre cele două 
țări. Richard Phillips, purtăto
rul de cuvînt al Departamen
tului de Stat, a refuzat să răs
pundă la o întrebare a ziariș
tilor cu privire la existența 
unor perspective încurajatoare 
în această problemă.

Pe de altă parte, în capitala 
Republicii Costa Rica, San 
Jose, președintele acestei țări, 
Francisco Orlich, a declarat că 
președintele Johnson a răspuns

la propunerea de mediere a- 
supra conflictului americano- 
panamez făcută guvernelor ce
lor două țări. După cum a de
clarat el, președintele S.U.A. a 
făcut unele modificări la pro
punerea costaricană și a ac
ceptat unele din punctele pre
zentate. Orlich s-a arătat opti
mist în ce privește evoluția e- 
forturilor de mediere între
prinse de Costa Rica.

NEW YORK. — La sediul Orga 
nizației Națiunilor Unite a început 
sesiunea unui nou comitet consul
tativ însărcinat cu studierea posi
bilităților de aplicare a descoperi
rilor științei și tehnicii în folosul 
țărilor aflate în curs de dezvoltare. 
Comitetul, cuprinzînd oameni de 
știință din 18 țări, a iost lor mal de 
Consiliul economic și social al 
O.N.U.

Adresîndu-se comitetului, secre
tarul general al O.N.U., U Thant, a 
subliniat că țările în curs de dez
voltare trebuie să stăpînească în
tr-o măsură mai mare știința și 
tehnologia industrială, atît de im
portante pentru progresul lor.

KIEL. — Agenția France Presse 
anunță că miercuri dimineața a 
fost găsit în portul Kiel, corpul ne
însuflețit al ministrului instrucției 
și cultelor din landul Schleswig- 
Holstein, Edo Osterloh, care dispă
ruse de acasă cu o zi înainte.

După cum relatează agenția men 
ționată, poliția din Kiel presupune 
că este vorba de o sinucidere. Ea 
este pusă în legătură cu demasca
rea trecutului nazist al profesoru
lui Menzel, recent numit rector al 
Universității din Kiel. Acesta fuse
se obligat să-și dea demisia din 
postul pe care-1 deținuse la univer
sitate, deși Osterloh, potrivit agen
ției France Presse, îl susținuse 
chiar și după ce trecutul său na
zist devenise cunoscut. Osterloh,

membru al U.C.D. a fost criticat 
pentru sprijinul dat lui Menzel, 
deși grupul creștin-democrat din 
dietă aprobase poziția lui.

ATENA. — La Atena a iost 
deschisă o anchetă oiicială asupra 
dezastrului transatlanticului grec 
.,Laconia', care a luat ioc în timp 
ce naviga în apele Atlanticului în 
cursul lunii decembrie, anul trecut 
avînd la bord 1 028 de pasageri. 
După cum se știe, 128 de pasageri 
și-au pierdut viața în urma acestei 
catastrofe, în timp ce, vasul s-a 
scufundat.

După cum transmite agenția Reu
ter, ancheta este desfășurată de 
Comitetul pentru investigații al 
Consiliului maritim ai accidentelor 
de sub președinția judecătorului 
Curții de Apel din Atena, C. 
Chourdakis.

Potrivit agenției, comitetul a pri
mit dispoziția să-și urgenteze cer
cetările, astfel ca concluziile sale 
să poată ii înaintate Consiliului 
suprem asupra accidentelor mari- 
time în maximum o lună.

WASHINGTON. — Agenția Uni
ted Press International anunță că 
Departamentul de Stat al S.U.A. 
a făcut cunoscut guvernului cam
bodgian că Statele Unite intențio
nează să trimită în Cambodgia re
prezentanți la înalt nivel pentru a 
discuta propunerea prințului Noro
dom Sianuk, șeful statului cambod
gian, cu privire la convocarea u- 
nei conferințe cvadripartite pentru 
garantarea neutralității Cambod- 
giei.

După cum se știe prințul Sianuk 
a propus în cursul săptămînii tre
cute convocarea unei asemenea 
conferințe cu participarea Cambod- 
giei, Tailandei. Vietnamului de sud 
și a Statelor Unite.

WASHINGTON. — După 
cum a anunțat un purtător 
de cuvînt al Departamentului

de Stat, William Foster, șeful 
delegației americane la ședin
țele Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare de la Ge
neva, se va întoarce în urmă
toarele zile la Washington.

Foster, care este directorul 
Agenției pentru dezarmare și 
control asupra armamentelor, 
va fi înlocuit la Geneva de 
Adrian Ficher, directorul ad
junct al acestei agenții. .

După cum a menționat pur
tătorul de cuvînt al Depar
tamentului de stat, această 
înlocuire nu are nici o semni
ficație politică, ea fiind le
gată de apropiata examinare 
în Congres a bugetului agen
ției, condusă de Foster.

CAIRO. — Agenția M.E.N. a- 
nunță că ministrul afacerilor ex
terne al R. Ș. Cehoslovace, Vaclav 
David, care face o vizită oficială 
în Republica Arabă Unită, a fost 
primit marți de către președintele 
R.A.U., Gamal Abdel Nasser.

Tn cadrul unei conferințe de 
presă, Vaclav David a anunțat că 
președintele Nasser a acceptat in
vitația președintelui Antonin No
votny de a vizita Cehoslovacia.
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