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Prin sporirea productivității

muncii

Stația de purificare a acetilenei de la Combinatul chimic Bor- 
zești.

Nou tip dc coucasor mobil
de utilaj greu 

din Brăila a în-
La Uzina

„Progresul"__ ______ __  ___
caput producția de serie a nou
lui tip de concasor mobil pe 
pneuri CM-6. Proiectul după 
care se execută concasorul. 
care e mult superior față de 
alte tipuri anterioare, a fost 
realizat de ingineri și proiec- 
tanți din uzină. Concasorul are 
un grup motor cu o putere de 
45CP. o gură de încărcare de 
450X220 m. un trior cu site 
rotative care permite clasarea 
pietrelor în trei sorturi de di
ferite granulații și o bandă de 
transportat material pentru 
încărcare. Așezarea șasiului 
pe șase pneuri face posibilă (Agerpres)(Agerpres)

Exponate inedite Manuale și cursuri
în Muzeul

pentru noul universitaran

Se apropie msamințatul porumbului. La casa-laborator a G.A.C. Crimpoia, regiunea Argeș, 
se recapitulează cunoștințele cu privire la agrotehnica hibrizilor dubli care vor fi folosiți. 

Foto : Agerpres

Ciprian Porumbescu"

a

Foto : O. PLEC AN
(Continuare în pag. a IV-a)

colectivului

moment emoționant: 
președintele comitetului sin
dicatului de la Uzinele „Se
mănătoarea" luminează tină- 
rulul Nicolae Drăgșan titlul 
și insigna de .Fruntaș In 
întrecerea socialistă pe 

1963".

îndemn
spre noi succese
egreșit, ' maistrul 
Gheorghe Lache 
își cunoaște oame
nii mai bine ca o- 
ricare altul. Și în
deosebi pe cei care 
au devenit fruntași 

ai întrecerii socialiste. Despre 
ei poate să-ți vorbească înde
lung, să-ți explice cînd și cum 
anume „au scos secția dintr-o 
încurcătură", la ce lucrează a- 
cum ș.a.m.d.

Dincolo de date concrete, de 
nume și cifre, reținem de fapt 
din cele relatate de el — într-o

Proletari din toate țările, uniți-vă 1

Muncit

Foto: l. CIOBANU

deplasarea utilajului pe teren 
accidentat. Avînd greutatea re
dusă și gabaritul restrîns, noul 
tip de concasor este destinat 
în special lucrărilor de con
strucții rutiere și de drumuri 
forestiere. El are o producti
vitate medie de 6 m.c. pe oră, 
putînd produce și sorta piatra 
pînă la 6 mm. Forța și rezis
tența sa permit concasarea ro
cilor dure, cum sînt cele de 
granit și bazalt. El poate fi pus 
ușor în funcțiune și este de
servit de un singur muncitor. 
Pentru lucrul în timpul nop
ții, are instalații corespunză
toare de iluminat.

(Agerpres)

LAUDA CELOR VREDNIC!
A

încrederea

sinteză limpede și convingă
toare — portretul moral al 
fruntașului, al acelui muncitor 
înaintat, vrednic de toată lauda 
și cinstirea. în coordonatele a- 
cestui portret am putea spune 
că se încadrează toți cei 16 
muncitori din grupa sindicală 
nr. 1 de la atelierul strungărie 
al Uzinelor „Semănătoarea*, 
muncitori care au primit ieri, 
titlul și insigna de „Fruntaș în 
întrecerea socialistă pe anul 
1963".

îi priveam pe toți 16. Jumă
tate dintre ei sînt tineri: Petre 

întreaga cantitate de cărbu
ne dată peste planul primelor 
două luni, de exploatările din 
regiunea Banat, a fost obținută 
pe seama creșterii productivi
tății muncii. La aceasta a con
tribuit și introducerea a noi a- 
gregate și utilaje miniere de 
mare randament, extinderea 
procedeelor avansate de lucru. 
La mina Anina s-a dat recent 
în folosință un turbocompresor 
de mare capacitate, care a a- 
sigurat sporirea simțitoare, a 
cantității de aer comprimat 
utilizat la perforări. Cu noi 
utilaje de extracție și de tran
sport au fost înzestrate și alte 
exploatări.

în prezent, în minele de căr
bune din Banat, toate lucrările

Universitățile tehnice
Cele două universități tehnice, 

care funcționează pe lingă consi
liile sindicale locale din București 
și Brașov, desfășoară o rodnică 
muncă de informare a cadrelor teh- 
nico-inginerești din întreprinderi 
asupra celor mai noi și valoroase 
realizări în știința și tehnica mon
dială precum și pentru generali
zarea experienței înaintate din di
ferite sectoare ale producției. Pro
grama de studii, stabilită în ra
port cu specificul activității între
prinderilor din aceste orașe cu
prinde, printre altele, cursuri de 
tehnologia în construcția de ma
șini, sudufă și construcții sudate, 
energetică industrială, turnătorie, 
foraj si tratamente termice, con
strucții, finisaj textil.

Primele cantități 
de polistiren colorat

frumoase cărți

ale anului**
Colectivul celei mai tinere 

unități a industriei noastre 
chimice — Fabrica de polisti- 
ren de la Onești, care a intrat 
în funcțiune la sfîrșitul anu
lui trecut, a livrat pînă acum 
întreprinderilor de prelucrare 
a maselor plastice însemnate 
cantități de polistiren. Specia
liștii Fabricii de mase plastice 
„București" care utilizează, a_ 
lături de alte întreprinderi, 
produsele de la Onești, apre

Anghel, Alexandru Vintilă, Mi
hai Cristea, Nicolae Drăgșan, 
Gheorghe Iorga, Ion Dumitru, 
Cristache Ștefan, Nicolae Dincă.

— Pe toți îi caracterizează, 
In primul rînd, dragostea, pa
siunea pentru meserie, pentru 
tot ceea ce fac, ne spunea mais
trul lor.

într-adevăr, deși calificați cu 
ani în urmă, într-o anume zi a 
săptămînii, Drăgșan, Anghel, 
Dumitru sau oricare dintre ei 
este prezent la cursurile de ri
dicare a calificării ce se țin cu 
regularitate în atelier. Ei nu în
țeleg să scape vreun prilej de 
a-și ridica nivelul profesional 
audiind o lecție, o conferință, 
mergînd la vreun concurs orga
nizat pe temele meseriei. Și 
cum e firesc, cînd se apucă de 
lucru văd totul cu alți ochi. Cu 
ochii experimentați ai muncito
rului de înaltă calificare. Iată-i, 
spre pildă, pe cei trei, amintiți 
mai sus. Un dispozitiv cu ajuto
rul căruia prelucrau carcasa re- 
ductorului C.S.U. — reper de 

de excavare la înaintări și de 
transport în abataje se execu
tă mecanizat. De asemenea, au 
fost mecanizate peste 80 la 
sută din volumul lucrărilor de 
tăiere a cărbunelui în abataje. 
De, la începutul anului și pînă 
acum au fost armate, cu pre
fabricate sau armături meta
lice, galerii pe o lungime de 
aproape 1 000 ml. Pînă la sfîr
șitul anului vor mai fi armate 
cu asemenea materiale, galerii 
pe o lungime de peste 6 000 ml.

Pe această cale, consumul de 
lemn de mină, calculat la. mia 
de tone de cărbune extras, se 
reduce cu aproape 25 m.c. față 
de cel realizat în primul an al 
șesenaluiui.

(Agerpres)

Dintre cele 44 de referate pre
zentate pînă acum în fața cursan- 
ților din București unele tratează 
despre tehnologia de grup și po
sibilitățile ei de aplicare în între
prinderile din Capitală, organiza
rea tehnologiei în flux, procedee 
noi în tăierea metalelor, construc
ții sudate etc. Nu de mult cei care 
audiază cursul privind finisajul 
textil au participat la o interesan
tă demonstrație practică la Țesăto- 
ria Panduri din Capitală. In cu- 
rînd vor avea loc asemenea schim
buri de experiențe la uzinele „23 
August" și „Semănătoarea".

La cursurile celor două facultăți 
sînt înscriși cîte 800 de ingineri și 
tehnicieni.

(Agerpres)

ciază că polistirenul romînesc 
se comportă bine în procesul 
de prelucrare. Ei au realizat 
din el numeroase articole de 
bună calitate pentru industrie, 
construcții, precum și diverse 
produse de uz casnic.

Zilele acestea întreprinderile 
prelucrătoare au primit și pri
mele cantități de polistiren 
colorat.

e turnau primele 
cupe de beton, se a- 
șezau primele cără
mizi. Atunci a venit 
să lucreze la C.l.L. 
Suceava și tînărul 
Gheorghe Finiș. Era 

calificat în meseria de lăcătuș, dar 
aici, pe șantier, în tumultul mun
cii, a deprins o nouă profesie, pe 
cea de montor. A muncit sîrgu- 
incios și o dată cu aceasta a în
drăgit noua unitate industrială 
la a cărei construcție a pus și el 
umărul, elanul său tineresc. La 
terminarea lucrărilor de montaj, 
o dată cu darea în funcțiune a 
Combinatului de industrializare a 
lemnului, a hotărît să rămînă aici, 
să lucreze la Fabrica de plăci fi- 
bro-lemnoase. A fost nevoie să se 
specializeze „din mers“, să se pre
gătească temeinic pentru a mîmii 
tehnica modernă, să-și însușească 
o nouă meserie, cea de mașinist- 
prese. Drumul spre perfecționare 
în această meserie, într-o fabrică, 
unde procesul de producție este 
automatizat — nu se putea opri 

bază în atelier — ducea adesea 
la ovalizarea sau spargerea car
casei. De vină era sistemul de 
prindere a piesei în universal. 
S-au gîndit la un alt procedeu 
de prelucrare și, cu ajutorul u- 
nui dispozitiv nou, gîndit și 
confecționat de ei, la acel re
per rebutul a scăzut la zero.

Ca în orice atelier de strun
gărie, montaj ori lăcătușerie se 
iucrează după o tehnologie sta
bilită dinainte. Și această teh
nologie trebuie desigur cu rigu
rozitate respectată. Pentru tine
rii pe care i-am amintit, a res
pecta tehnologia înseamnă însă 
și îmbunătățirea ei, bine înțe
les, acolo unde este cazul. O 
cere practica, anii îndelungați 
de muncă, o cere calificarea 
înaltă pe care o posezi. Așa se 
face că pe linia I de fabrica
ție sosiseră spre confecționare 
niște șnecuri (melci) de la cri
cul pentru produsul C.S.U. Din- 
tr-o bară trebuiau să se confec
ționeze șase asemenea melci. 
Fruntașii în întrecere s-au gîn

et \ împlinesc 15 
afli de la Plenara 
(Sgmitctului Cen- 
iral al Partidului 
Muncitoresc Ro- 
mîn din 3—5 mar
tie ,1949, unul din 

evenimentele cele mai impor
tante în lupta pentru construc
ția noastră socialistă.

Linia trasată acum 15 a/J, 
Ia istorica jPlenară a Comite
tului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, a stat la 
temelia întregii munci desfă
șurate de partid pentru trans
formarea socialistă a agricul
turii. Căiăuzindu-se neabătut 
după învățătura marxist-leni- 
nistă, analizînd profund situa
ția existentă în agricultura 
țării noastre, raporturile de 
clasă la sate, Plenara din 3—5 
martie 1949 a stabilit progra
mul de transformare socialistă 
a agriculturii, îmbogățit ulte
rior cu noi indicații, măsuri și 
soluții elaborate pe baza exa
minării temeinice a fenomene
lor noi, apărute în procesul 
transformării socialiste a agri
culturii, generalizării expe
rienței pozitive acumulate 
de-a lungul anilor.

„Trecerea la agricultura so
cialistă, la organizarea gospo
dăriilor colective — a arătat 
atunci tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej — presupune 
o industrie dezvoltată, în stare 

■ să pună la dispoziția agricul
turii tractoarele și mașinile de 
care are nevoie, existența unor 
cadre de agronomi capabili să 
donducă agricultura după cele 
mai perfecționate metode 
științifice, o muncă sistema
tică de lămurire și convingere 
a masei țărănimii sărace și 
mijlocașe despre folosul gos
podăriilor colective".

Caracteristic pentru proce
sul de transformare socialis
tă a agriculturii noastre, pro
ces încununat prin încheierea 
colectivizării, a fost înainta
rea treptată, continuă, pe mă
sura convingerii țărănimii de 
a trece pe drumul agriculturii 
socialiste și pe măsura creării 
bazei tehnicG-materiale nece
sare.

Partidul a acordat și acordă 
o atenție deosebită creării și

La Biblioteca Centrală Uni
versitară din Capitală s-a des
chis miercuri dimineață expo
ziția lucrărilor editate în 1963, 
care urmează să participe la 
concursul „Cele mai frumoase 
cărți ale anului". Sînt expuse 
peste 350 de volume reprezen- 
tînd cele mai de seamă reali
zări ale editurilor noastre în 
privința aspectului artistic și 
grafic.

aici. Cu multă pasiune a început 
să studieze cărțile tehnice, să par
ticipe cu regularitate la cursurile 
de ridicare a calificării.

Cunoașterea tot mai perfectă
A. CĂRUNTU

dit însă că se poate aduce o 
îmbunătățire. Și de la gînd la 
faptă n-a fost decît un pas. 
Confecționînd aceste repere 
dintr-o bară mult mai lungă, 
prin procedeul adoptat, se exe
cută acum 20 de asemenea 
piese într-o oră și jumătate. 
Pentru același număr, înainte 
erau necesare aproximativ 4 
ore.

— Pe toți cei care au primit 
titlul de fruntaș, ne spunea 
maistrul în continuare, îi carac
terizează spiritul gospodăresc, 
ordinea și disciplina la locul de 
muncă.

Nimic mai adevărat. în cu- 
vîntul pe care l-au luat cu pri
lejul ședinței grupei sindicale,. 
Anghel Petre dădea un exem
plu : „Să nu începi lucrul, 
spunea el, pînă nu ești complet 
lămurit asupra ceea ce trebuie

I. BODEA

(Continuare în pag. a IV-a)

UN EVENIMENT
DE ÎNSEMNĂTATE ISTORICĂ

15 ani de la Plenara 
C. C. al P. M. R. din 
3 — 5 martie 1949

dezvoltării bazei tehnico .ma- 
teriale a agriculturii, înzestră
rii ei cu mijloace tehnice tot 
mai numeroase și mai perfec
ționate, ridicării continue a 
gradului de mecanizare a lu
crărilor agricole. Dezvoltarea 
intensivă și multilaterală a 
producției agricole, obținerea 
unui belșug de produse agro
alimentare a fost și este unul 
din obiectivele de frunte ale 
politicii partidului nostru.

O expresie deosebit de vie a 
caracterului științific al politi
cii Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn este faptul că una din tră
săturile cele mai importante 
ale construcției socialiste la 
sate a constituit-o creșterea 
continuă a producției agricole 
vegetale și animale în întrea
ga perioadă a colectivizării.

Transformările petrecute în 
agricultura noastră reprezintă 
o profundă revoluție care a 

Pe drumul înfloririi
agriculturii socialiste

ititorul tînăr al 
ziarului nostru 
este prea tînăr ca 
să poată avea a- 
mintiri proprii și 
cuprinzătoare des
pre începutul de 

drum al agriculturii noastre 
socialiste, despre acele zile 
străbătute de fior sărbătoresc 
cînd s-au născut primele gos
podării colective. Tinerii ță
rani colectiviști care își orîndu- 
iesc azi rostul sigur și defini
tiv în viață, găsind în gospo
dăria colectivă locul în care 
puterea lor de muncă, capa
citatea. însușirile lor se pot 
fructifica din plin, n-au cum

SUCEAVA (de la corespon
dentul nostru).

Muzeul „Ciprian Porum- 
bescu“ din Suceava și-a îmbo
gățit de curind colecția de ex
ponate cu noi documente care 
ilustrează activitatea muzicală 
a lui Ciprian Porumbescu. Este 
vorba de 26 de scrisori origi
nale adresate familiei și prie
tenilor scrise din Brașov, Stup
ea și Italia. De exemplu, o scri
soare din 2 noiembrie 1882 
scrisă din Brașov către Vasile 
Halip vorbește despre activita
tea muzicală desfășurată în a- 
cest oraș. De 
lecția muzeului 
gățit cu două 
manuscris.

asemenea, co
s-a mai îmbo- 
compoziții în

Construcții
In localitățile miniere din 

bazinul carbonifer al Văii Jiu
lui au început lucrările pregă
titoare în vederea construirii 
unor mari cvartale de locuințe 
moderne pentru mineri. La 
Vulcan sînt prevăzute a fi ri
dicate 27 de blocuri totalizînd 
1 576 de apartamente din care 
20 blocuri turn cu cîte 9 etaje. 
La primele 3 blocuri se lucrea
ză la fundații și s-au pregătit 
cofrajele pentru glisare.

Noul cartier „Aeroport" din 
Petroșani se mărește cu încă 
40 de blocuri cuprinzînd 1440 

schimbat întregul mod de e- 
xistență a satului. S-a încheiat 
definitiv capitolul de tristă a- 
mintire al asupririi seculare, 
al ignoranței și mizeriei în sa
tul romînesc.

Succesele dobîndite în acești 
15 ani reprezintă o temelie 
trainică pentru dezvoltarea 
necontenită a agriculturii so
cialiste pe linia unei agricul
turi moderne, intensive, bazată 
pe tehnica modernă, pe cuce
ririle științei. Aceasta este ca
lea realizării sarcinii puse de 
partid în fața agriculturii so
cialiste — de a spori continuu 
producția vegetală și animală, 
pentru a se crea un belșug de 
produse agroalimentare nece
sar îmbunătățirii continue a 
aprovizionării populației, asi
gurării industriei producătoare 
de bunuri de consum cu canti
tăți tot mai mari de materii 
prime agricole, formării unor 

să știe decît din auzite că al
tădată, la aceeași vîrstă, alți 
tineri ca ei își priveau cu în
grijorare viitorul.

Nu-i mult de atunci și, to
tuși schimbarea e radicală ! 
în 15 ani, un milion și jumă
tate de gospodării țărănești 
fărîmițate au intrat pe făga
șul socialismului. Să răsfoim 
împreună ziarele — această 
cronică diurnă și revela
toare a timpului și isto
riei — să facem o derula
re d.eoi a evenimentelor și 
proceselor Istorice mature de 
la prezentul în care pămîntul 
patriei c ca un singur ogor lu
minat de tot ce știm că dă

Pentru anul de învățămînt 
1964—1965, Editura didactică și 
pedagogică tipărește 215 ti
tluri de manuale și cursuri 
destinate studenților din învă- 
țămintul superior. Acestea ur
mează să apară intr-un tiraj 
de peste 400 000 exemplare, cu 
aproximativ 60 000 mai multe 
decît anul trecut. Au fost ela
borate lucrări originale despre 
analiza matematică, ecuații di
ferențiale, 
statistica 

metalurgia fizică, 
industrială, istoria

Concert la Smeeni
Recent 

tivități a
în sala mare de fes- 
Cămimtlui cultural 

din Smeeni, raionul Buzău, 
peste 500 de colectiviști au as
cultat un concert de muzică

pentru minerii
de apartamente din care 440 
vor fi terminate și date anul 
acesta în folosință. Pentru mi
nerii din Petrila se vor con
strui 19 blocuri de cîte 4 și 9 
etaje care cuprind 1160 de a- 
partamente din care 344 vor 
fi date anul acesta în folosință. 
La 5 din acestea, lucrările au 
și început. La Lupeni s-au 
turnat de curînd fundațiile la 
un bloc cu 9 etaje cuprinzînd 
200 de apartamente, iar la alte 
două blocuri de cîte 32 de a- 
partamente lucrările sînt mult 
avansate. Fiecare din noile

satelor noastre, 
de organizațiile

stocuri de rezervă și a unor 
disponibilități pentru eațport.

Relațiile de producție socia
liste creează posibilități nelimi
tate pentru dezvoltarea inten
sivă a producției agricole, pen
tru sporirea producției pe ace
eași suprafață de teren și mă
rirea producției pe cap de ani
mal în condițiile folosirii de
pline a progresului tehnic, a 
cuceririlor științei agrotehnice 
moderne. Sînt create, totodată* 
cele mai largi posibilități pen
tru dezvoltarea multilaterală, 
complexă, a producției agri
cole prin îmbinarea rațională 
a diferitelor ramuri de produc
ție.

Tineretul 
mobilizat _____ „___
U.T.M., sub conducerea orga
nizațiilor de partid, muncind 
cu energie și entuziasm, însu- 
șindu-și temeinice cunoștințe 
agrozootehnice, învățînd să 
stăpînească bine mijloacele 
tehnice moderne cu care este 
înzestrată continuu agricultu
ra, nu-și va precupeți eforturi
le pentru a-și aduce o contri
buție cît mai însemnată, pe 
măsura forțelor și capacității 
sale, la înfăptuirea sarcinilor 
trasate de partid pentru dez
voltarea și înflorirea neconte
nită a agriculturii noastre so
cialiste ’.

azi strălucire vieții satului, șl 
pînă la acele prime nuclee 
socialiste din viata satului ro
mînesc.

Dacă acum, milioane de ță
rani colectiviști muncesc în 
comun, integrați deplin în sis. 
temui socialist de organizare 
și dezvoltare a producției a- 
gricole — sistem care a schim
bat și schimbă fundamental 
viața, orizonturile satului — 
noi știm că asta n-a fost în
totdeauna așa șl că acum 15

MIHAI CAKANFIL

(Continuare in pag. a Ii-a) 

doctrinelor economice, prope
deutica medicală, anatomia pa
tologică.

O parte din cursurile si ma
nualele destinate viitorului an 
de învățămînt au fost îmbu
nătățite prin includerea de noi 
capitole, teme și lecții, pentru 
a răspunde cerințelor actuale 
ale științei și tehnicii, 
rul de planșe, scheme, 
grame colorate este și 
asemenea, mult sporit.

(Agerpres)

Numă- 
carto- 

el, de

populară dat de orchestra 
populară „Flacăra Prahovei" a 
Filarmonicii de stat Ploiești.

C. BERESCU 
corespondent

Văii Jiului
ansambluri și cvartale de lo
cuințe sînt prevăzute cu cen
trale termice pentru încălzire, 
spații comerciale moderne, ga
raje auto și alte dependințe.

Anul acesta, în Valea Jiului 
vor.fi construite și date în fo
losință 1 700 de apartamente 
pentru care s-au asigurat a- 
proape în întregime proiectele.

Din 1955 și pînă în prezent 
localitățile Văii Jiului au fost 
îmbogățite cu aproape 7 000 de 
apartamente și numeroase că
mine pentru tinerii nefamiliști.

(Agerpres)



PE DRUMUL inFLORIRII
AGRICULTURII SOCIALISTE
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ani, ceea ce este azi o rea
litate luminoasă si plină, era 
doar un germene, era un pro
gram de largă perspectivă ho- 
tărît cu minuțiozitate și cu 
maturitate politică la istorica 
Plenară din 3—5 martie 1949 
a partidului

Doar la cîteva luni după ce 
în documentele plenarei a fost 
indicat drumul pe care-1 avea 
de urmat țărănimea muncitoa
re — drumul agriculturii so
cialiste — ideea întemeierii 
unor gospodării colective s-a 
materializat

Pionierii
colectivizării

Să luăm deci o zi din vara 
acelui an — ziua de dumini
că, 24 iulie 1949. Despre ziua 
aceasta vorbesc ziarele din 27 
iulie. Titluri mari, pe prima 
pagină: „Au luat ființă pri
mele 5 gospodării agricole co
lective".

De la fiecare din cele cinci 
inaugurări istorice ziarele au 
consemnat cronici vii din care 
azi se reconstituie atmosfera, 
culoarea, emoția acelei zile, 
din care se desprinde imagi
nea întîilor țărani colectiviști 
— pionierii colectivizării agri
culturii.

„Spor la muncă, țărani 
muncitori din gospodăria a- 
gricolă colectivă „Ogorul 
Roșu" ! Urarea scrisă cu litere 
mari, roșii în sala căminului 
cultural din Laslea a răscolit 
duminica aceea tot satul.

Steaguri roșii împodobeau 
casele și ramuri mari de ste
jar erau prinse la porți și la 
geamuri. Oamenii s-au îmbră
cat în haine de sărbătoare și 
au ieșit cu flori în ulițe. Din-

spre Mediaș, dinspre Sighișoa
ra, zeci de camioane și mașini 
au adus muncitori de la toate 
fabricile mari ale județului. 
Țăranii muncitori din Saroș și 
din Criș au trimis și ei o mul
țime de delegați. Bucuria ce
lor 66 de familii din Laslea era 
bucuria întregului județ". 
(„Scînteia").

— „Șase jugăre juma’! Atî- 
ta am. Dar am multă casnă 
cu ele: patru juma’ bune de 
arat, două fînețe, asta una la 
mînă. A doua la mînă, pă
mînt fărîmițat în cinci locuri. 
Cum să scoți rod bun ? Nu 
m-a mînat nimeni să intru în 
colectivă. Nimeni: am simțit 
eu ce înseamnă să muncești 
singur! Numai durere. Și mai 
e ceva: e că partidul ne-a în
vățat ce să facem. Și ce spune 
partidul, așa-i !“ („Scînteia ti
neretului")

Ca lăstarul subțire și tînăr 
din care va crește stejarul pu
ternic și rămuros, primele 
gospodării colective erau mai 
mici, cu forțe și cu mijloace 
modeste.

„Comuna Luna de Jos, din 
județul Cluj numără 320 de 
fumuri, 32 familii de țărani 
săraci și mijlocași din această 
comună au cerut încă de mai 
multă vreme partidului și gu
vernului să li se aprobe să în
ființeze o gospodărie agricolă 
colectivă. Ei intră în gospodă
ria colectivă cu pămîntul, vi
tele de muncă și uneltele lor 
mari. Cele 103 hectare de pă
mînt pe care le va avea gos
podăria agricolă colectivă au 
fost comasate.

— Pentru viitorul lor, intru 
în colectiv — spune țăranul 
sărac Meseșan Virgil, arătînd 
pe cei trei copii ai săi. Oricît 
am muncit pînă acum, trăind 
în felul de viață moștenit din 
străbuni, n-am putut scăpa de 
sărăcie. Numai în colectiv o să 
ne putem clădi o viață înstă
rită". („Scînteia").

Primele gospodării colecțive 
erau modeste dar era primul 
pas, erau certitudinea încre-

derii țăranilor în perspectivele 
agriculturii socialiste, erau a- 
cele nuclee în jurul cărora 
avea să crească în fiecare zi, 
în fiecare lună și an, devenind 
mereu mai puternic și mai or
ganizat, sectorul socialist în a- 
gricultură — marile și boga
tele gospodării colective 
azi.

Partidul, statul, întregul 
por s-au aplecat atunci 
grijă asupra acestor prime 
mlădițe.

„Iuliu Matefi a fost trimis de 
tractoriștii de la S.M.T. Sighi
șoara să ia parte la sărbătoa
rea gospodăriei colective din 
Laslea.

— „Ogorul Roșu" a contrac
tat cu noi 200 de hectare pen
tru desmiriștit, arat și semă
nat — a spus el. Sîntem mîn- 
dri, tovarăși, că lucrăm pă- 
mîntul primei gospodării a- 
gricole colective din județul 
nostru. Cei mai buni tracto
riști și cele mai bune mașini 
vor veni să vă lucreze pămîn- 
tul" („Scînteia"). Era începu
tul ajutorului direct, hotărîtor 
pe care statul l-a acordat gos
podăriilor colective prin mij
loacele mecanizate de lucrare 
a pămîntului prin acea 
mare forță a zecilor de mii 
de tractoare și mașini agrico
le moderne care au făcut po
sibile recoltele mari, o agri
cultură cu adevărat științifică.

de

po- 
cu

Realizările

pînă acum
baza

Cadre crescute pentru agricultură succeselor
(in perioada 1949-1963)

SCU PRE6ĂTIRE SUPERIOARĂ
în viitor

CU PREGĂTIRE MEDIE
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în atenția partidului nostru și a statului democrat-popular a 

stat și stă și asigurarea agriculturii cu cadre de specialiști, ca
pabili să folosească tractoarele și mașinile agricole, să aplice 
cele mai avansate metode agrozootehnice. în perioada 1949— 
1963 au fost pregătite pentru agricultură peste 14 000 cadre cu 
studii superioare, 25 000 cadre tehnice cu studii medii, peste 
100 000 mecanizatori și alți muncitori calificați prin școli pro
fesionale și cursuri de calificare. în 8 ani (1955—1962) au ab
solvit institutele agronomice de 4 ori mai mulți specialiști 
decît în 36 de ani de regim burghezo-moșieresc. Dacă în 1935, 
pentru 9 000 de comune existau doar 292 ingineri agronomi 
(un inginer la 30 de comune), astăzi lucrează în unitățile so
cialiste din agricultură peste 18 000 specialiști cu studii supe
rioare. Pentru înarmarea masei colectiviștilor cu cuceririle 
agrotehnicii moderne a fost organizat învățămîntul agrozoo
tehnic de masă în care au fost cuprinși în iama aceasta aproa
pe 1 000 000 de oameni al muncii din agricultură.

1945 1964

în 1945 existau în țară doar 463 sate electrificate. Acum, 
numărul satelor electrificate se ridica la aproape 5 500. Numai 
în anul 1963 au fost electrificate de două ori mai multe sate 
decît în timpul orînduirii burghezo-moșierești.

65000

le care, în condițiile avînțului 
industriei socialiste, constituie 
un factor de mare importanță 
pentru dezvoltarea întregii 
economii.

Oamenii muncii de la sate 
își pun toată energia, toată 
priceperea în slujba înfăptui
rii programului complex expus 
de tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej la Sesiunea ex
traordinară a Marii Adunări 
Naționale din 1962, program 
menit să ridice agricultura la 
un nivel tot mai înalt.

Relațiile socialiste de pro
ducție statornicite la sate, mo
dernizarea continuă a agricul
turii, dotarea ei cu tot mai 
multe și mai perfecționate 
mașini agricole, măsurile lua
te pentru chimizarea ei mereu 
mai masivă, extinderea culti
vării pămîntului după cele 
mai avansate metode agrozoo
tehnice, lucrările de îndiguire, 
desecări și irigații în curs, 
toate acestea crează condiții 
optime pentru dezvoltarea in
tensivă și multilaterală a pro
ducției agricole. Putem și tre
buie să obținem mereu mai 
mult rod de pe aceeași supra
față de pămînt, să obținem 
producții tot mai mari în zoo
tehnie. Iar aceasta înseamnă 
un preț de cost mai scăzut, 
produse agricole mai ieftine.

Așa cum a arătat tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în 
cuvîntarea rostită la Conferin
ța organizației de partid a Ca
pitalei, „partidul nostru s-a o- 
rientat în mod statornic, de 
mulți ani, spre dezvoltarea in
tensivă și multilaterală a pro
ducției agricole". Obiectivul 
principal în agricultură rămî- 
ne în continuare creșterea 
producției de cereale, factor 
hotărîtor în dezvoltarea celor
lalte ramuri agricole și în pri
mul rînd a creșterii animale
lor. Creșterea producției de 
cereale urmează să se realize
ze în principal pe calea spori
rii producției la hectar, prin 
ridicarea gradului de mecani
zare a lucrărilor agricole, prin 
folosirea de soiuri de grîu de 
calitate superioară și a semin
ței de porumb dublu hibrid, 
prin însăanînțarea la timpul 
optim și în condiții bune, prin 
asigurarea unei densități opti
me a plantelor la hectar și e- 
xecutarea la timp a lucrărilor 
necesare de îngrijire și recol
tare a culturilor etc. Unitățile 
socialiste acordă în continuare 
o atenție deosebită creșterii 
producției plantelor tehnice, 
mazării, fasolei, producțiilor 
de legume și cartofi, fructe și 
struguri. Aceasta contribuie la 
dezvoltarea lor multilaterală, 
la folosirea mai rațională a 
forței de muncă, la creșterea 
producției-marfă și a venitu
rilor bănești,

în cadrul procesului general 
de dezvoltare intensivă și mul
tilaterală a producției agrico
le în țara noastră, un rol din
tre cele mai importante îl are 
creșterea animalelor. Sînt crea
te condiții pentru creșterea 
șeptelului atît în gospodăriile 
de stat, prin creșterea anima
lelor în ferme de tip indus
trial, cît și în gospodăriile co
lective, în gospodăriile perso
nale ale colectiviștilor și în 
celelalte gospodării țărănești.

Creșterea importantă a nu
mărului de animale, precum și 
sporirea producției de came, 
lapte, lînă, ouă, e condiționată 
nemijlocit de dezvoltarea con
siderabilă a bazei furajere. E- 
xistă toate posibilitățile ca 
prin muncă perseverentă, pri
cepută, să fie sporită produc
ția de porumb boabe, siloz și 
masă verde la hectar, să fie 
extinsă cultura plantelor bo
gate în proteine, în special a 
culturilor de mazăre soia, tri
foi și lucemă, să se extindă 
culturile duble și intercalate.

șor — și este firesc. Construi
rea socialismului în agricultu
ră este sarcina cea mai com
plexă a revoluției socialiste. 
Istoria transformării socialiste 
a satului nostru confirmă pa
gină cu pagină înțelepciunea, 
justețea, caracterul științific al 
politicii partidului.

La “ - - -
1949 
tă 
C.C.
importanța deosebită a forme
lor simple de cooperare și în 
primul rînd a întovărășirilor 
agricole care, desființînd ha
turile, au deprins pe țăranul 
muncitor cu munca în comun, 
atrăgîndu.l treptat spre gos- 
oodăria colectivă. Viața a do
vedit justețea deplină a aces
tei orientări; cea mai mare 
parte a țărănimii muncitoare 
a trecut prin întovărășirea a- 
gricolă la gospodăria colectivă.

înfăptuind consecvent prin
cipiul cointeresării materiale a 
țărănimii în creșterea produc
ției agricole, partidul a hotârît 
introducerea sistemului de con
tractări și achiziții, sistem care 
a sporit cointeresarea țărăni
mii în creșterea producției a- 
gricole, a contribuit la atrage
rea țărănimii pe făgașul socia
lismului.

în întreaga perioadă de con
struire a socialismului la sate 
partidul a pus permanent în 
centrul atenției sarcina conso
lidării unităților socialiste ast
fel ca ele, prin exemplul viu 
ăl rezultatelor obținute, să 
devină un mijloc puternic de 
convingere a maselor țără
nești să urmeze drumul gos
podăriei colective. An de an 
gospodăriile agricole colective 
s-au întărit din punct de ve
dere economic și organizatoric 
dovedind țăranilor muncitori 
superioritatea marii agriculturi 
socialiste.

Partidul a așezat întreaga 
activitate de reconstrucție so
cialistă a satului pe un funda
ment economic trainic, acor- 
dînd o atenție deosebită creă
rii bazei tehnice indispensabile 
marii agriculturi socialiste, 
asigurării agriculturii cu ca
dre de agronomi, ridicării ni
velului politic, cultural și pro
fesional al țărănimii munci
toare.

O incursiune în colecțiile 
ziarelor urmărind, de pildă, 
evoluția înzestrării agriculturii 
cu tractoare și semănători me
canice este edificatoare.

Plenara din 3—5 martie 
și mai 
perioada 
al P.M.R.

tîrziu, în toa- 
colectivizării, 
a accentuat SEMĂNĂTORI

32100
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egimul burghezo-moșieresc menți
nuse agricultura la un nivel tehnic 
extrem de scăzut. Țăranii munci
tori duceau lipsă pînă și de cele 
mai rudimentare unelte de mun
că. Datele statistice arată că, îna
inte de cel de-al doilea război

mondial, un plug cu tracțiune animală revenea 
la 3 gospodării țărănești, iar o grapă la 4 gos
podării. Este edificator faptul că la Eliberare, 
în țara noastră mai existau circa 25 000 plu
guri de lemn.

în 1938 existau în țara noastră 4049 trac
toare. Calculat la suprafața arabilă existentă 
atunci, revenea în medie un tractor la 2 493 ha.

In 1963, suprafața arabilă ce revenea la un 
tractor a fost de 150 ha. Aceasta înseamnă că, 
pe aceeași suprafață care revenea în 1938 la 
un tractor, lucrează acum 17 tractoare I

Preocupîndu-se de dezvoltarea bazei tehni- 
ce-materiale a agriculturii statul nostru alocă 
an de an investiții mereu mai mari pentru 
procurarea de mașini și utilaje agricole, pentru 
modernizarea, pentru mecanizarea agriculturii, 
în perioada 1960—1963 au fost alocate agricul
turii investiții de două ori mai mari decît în 
cel 4 ani anteriori. In perioada 1960—1964 in
vestițiile în agricultură se ridică la circa 21

miliarde lei, sumă ce depășește prevederile de 
investiții pe întregul plan de șase ani.

Astăzi, agricultura noastră dispune de o bază 
tehnică-materială avansată, în plin proces de 
dezvoltare și perfecționare. Avem în prezent 
65 000 tractoare, 62 000 semănători mecanice, 
peste 32 000 combine pentru păioase. Numai 
numărul tractoarelor noi ce urmează a fi livrate 
agriculturii In acest an este de aproape două 
ori și jumătate mal mare decît întregul parc de 
tractoare existent în 1938.

O atenție deosebită se dă dezvoltării ramu
rilor industriei chimice care sprijină direct 
creșterea producției agricole. Anul trecut agri
cultura a primit 165 000 tone îngrășăminte chi
mice. Cantitatea de îngrășăminte chimice fo
losită în agricultură în 1963 a fost cu 84 la sută 
mai mare decît în 1962. In anii ce vin, produc
ția de îngrășăminte chimice va cunoaște o și 
mai mare dezvoltare prin darea în funcțiune a 
unor noi unități industriale de mare capacitate.

O agricultură modernă, mereu mal perfect 
mecanizată, folosind din plin și eficace îngră- 
șămintele chimice — iată drumul pe care 
călăuzește partidul agricultura noastră, drumul 
unor recolte mereu mai bogate, drumul unei 
producții agricole mereu mai mari.

De la primele gospodării 
colective și pînă astăzi a fost 
un drum, poate nu tocmai u-

1948 : 12 230 tractoare — 5 100 
1955 : 30 490 tractoare — 12 450 
1959 : 52 000 tractoare 
1963 : 65 000 tractoare

în 
în 
în 
In

— 21 500
— 62 000

semănători 
semănători 
semănători 
semănători

Mai trebuie adăugat că nu
mai în anul trecut agricultura 
noastră a primit 10 300 trac
toare, 10 100 semănători meca
nice și 3 600 combine pentru 
recoltarea cerealelor păioase. 
In 1964, agricultura va fi do
tată cu alte 10 100 tractoare, 
3 000 combine pentru recoltat 
păioase, aproape 4 000 de se
mănători.

Sau. iată alte două cifre, 
vorbind despre investițiile a- 
locate agriculturii : 1950 —
568 000 000 lei; 1961 — 4,8 mi
liarde (de peste 8 ori mai 
mult).

Multe alte lucruri mai tre
buie adăugate aci. în 1963, de 
pildă, industria chimică a 
produs pentru agricultură de 
3,6 ori mai multe îngrășămin
te decît în 1959. Numărul 
specialiștilor care lucrează ac
tualmente în unitățile agricole 
socialiste se ridică la peste 
184)00. în iarna aceasta, aproa
pe 1 000 000 de oameni ai mun
cii de la sate au urmat cursu
rile agrozootehnice de trei ani.

Din aceste elemente și din 
multe altele se compune acel 
complex de mijloace tehnice,

materiale, științifice care ope
rează acum asupra pămînturi- 
lor colectivizate. Aceste pă- 
mînturi sînt cele care în pri
mii patru ani ai șesenalului 
au 'produs, în medie, 10 mili
oane tone de cereale, cu 
1 000 000 de tone mai mult de
cît media celor 4 ani anteriori, 
deși condițiile climaterice în 
multe regiuni au fost nefavo
rabile.

Perspective
insuflețitoare

în fața noastră se deschid 
perspectivele unui avînt pu
ternic al producției agricole, 
perspectivele 
a agriculturii 
moderne.

Conducerea 
stat acordă o 
tă creșterii producției agrico-

unei
așezată pe baze

înfloriri

de partid și de 
atenție deosebi-

Perspectivele care sînt des
chise agriculturii noastre so
cialiste, măsurile de o deose
bită importanță stabilite de 
partid și guvern pun și în fața 
organizațiilor U.T.M. de la sate 
sarcini dintre cele mai mari. 
Un obiectiv central în ceea ce 
privește dezvoltarea agricultu
rii este creșterea producției de 
cereale și în primul rînd de 
grîu și porumb. Tinerii colecti
viști, mecanizatorii din S.M.T., 
muncitori din G.A.S. sînt che
mați să aducă o contribuție 
sporită la pregătirea și desfă
șurarea la un nivel agrozoo
tehnic corespunzător a tuturor 
lucrărilor din apropiata cam
panie agricolă de primăvară 
și, în continuare, în celelalte 
campanii ale anului ; să ajute 
la fertilizarea solului, la apro
vizionarea ritmică a semănă
torilor cu semințe și apoi la e- 
fectuarea în timpul optim a 
lucrărilor de întreținere a cul
turilor.

Dezvoltarea șeptelului și 
creșterea producției animalie
re sînt. de asemenea, sarcini 
de o însemnătate deosebită la 
înfăptuirea cărora este solici
tată întreaga contribuție a ti
nerilor de la sate. Recoman
darea a cît mai mulți tineri

care să lucreze ca îngrijitori 
de animale, permanentizarea 
acestora pe locul de muncă, 
îmbogățirea continuă a cunoș
tințelor lor profesionale să 
constituie preocupări de fie
care zi ale organizațiilor 
U.T.M. din G.A.S. și G.A.C. 
Tinerii să contribuie la obți
nerea unor producții sporite de 
nutrețuri, la creșterea produc
tivității pășunilor și fînețelor, 
la însilozarea furajelor.

Sporirea producției vegetale 
și animale pune în fața orga
nizațiilor U.T.M. din S.M.T. și 
G.A.S., sarcina de a-i mobili
za pe toți tinerii mecanizatori 
la efectuarea tuturor lucrări
lor la un înalt nivel agroteh
nic, la extinderea mecanizării 
în zootehnie.

în scopul creșterii aportului 
tineretului la dezvoltarea hor- 
tiviticulturii, la sporirea pro
ducției de fructe și struguri, 
organizațiile U.T.M. de la sate 
sînt chemate să inițieze largi 
acțiuni de mobilizare a tineri
lor la lucrările de punere în 
valoare a terenurilor slab pro
ductive, erodate și la planta
rea lor cu pomi și viță.

întreaga activitate a tineri
lor din toate sectoarele de 
muncă ale unităților agricole

cu cît vor stăpîni 
știința agrozooteh-

țăran colectivist are

socialiste va fi mai plină de 
roade în condițiile îmbogățirii 
continue a cunoștințelor lor 
profesionale. Roadele muncii 
tinerilor vor fi cu atît mai în
semnate, 
mai bine 
nică.

Tînărul
în față un larg orizont, o per
spectivă dară. El pășește în 
viață cu încredere, cu siguran
ță. Gospodăria colectivă îi 
oferă cu totul alte temeiuri 
pentru viitor decît o făcea al
tădată mica gospodărie indivi
duală. Iată de ce, în această 
zi, cînd se împlinesc 15 ani de 
la istorica plenară a partidului 
care a călăuzit milioane de 
truditori ai ogoarelor pe calea 
socialismului victorios, tinere
tul satelor noastre, alături de 
întreaga țărănime colectivistă, 
își îndreaptă gîndurile cu dra
goste și recunoștință către 
partidul comuniștilor, hotărît 
să-și pună puterea de muncă, 
entuziasmul tineresc, talentul 
și cunoștințele sale, în slujba 
înfloririi necontenite a gospo
dăriilor colective, pentru întă
rirea și dezvoltarea patriei 
noastre socialiste !

Pe măsura dezvoltării secto
rului socialist al agriculturii a 
avut Ioc ridicarea nivelului de 
trai al țărănimii muncitoare. In 
1962 s-au vîndut numai prin 
rețeaua rurală a comerțului so
cialist de 3,8 ori mai multe 
mărfuri decît în 1950. In peri
oada 1951—1962 s-au construit 
la sate peste 800 000 locuințe. 
Cultura a pătruns adînc în sa
tele noastre. Analfabetismul — 
această rușinoasă moștenire a 
trecutului care cuprindea mal 
mult de jumătate din totalul 
populației sătești — a fost li
chidat încă în cursul primului 
plan cincinal. In prezent, în
tregul tineret sătesc de vîrstă 
școlară e cuprins în învățămîn- 
tul general elementar; statul a- 
sigură fiilor de țărani largi po
sibilități de a ajunge pînă la 
cele mai înalte trepte ale învă- 
țămîntului și culturii. în 1961— 
1962 peste 17 500 studenți erau 
proveniți de la sate. Peste 
12 000 cămine culturale și case 
de citit, peste 3 300 cinemato
grafe, mii și mii de formații ar
tistice și teatrale de amatori fac 
să înflorească zi de zi viața 
culturală a satului. In mediul 
rural, unde în trecut asistența 
medicală lipsea aproape cu de- 
săvîrșire, unde 20 la sută din 
copiii pînă la un an mureau din 
cauza bolilor sociale și a lipsei 
de hrană, unde pelagra și tu
berculoza secerau nenumărate 
vieți omenești, funcționează în 
prezent peste 2 000 de case de 
naștere și peste 3 000 circum
scripții medico-sanitare cu a- 
proape 7 000 de medici.
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n țara noastră, în anii construcției socia- | 
liste la sate, concomitent cu creșterea sec- ■ 
torului colectivist a avut loc creșterea pro-1 
ducției agricole vegetale și animale. Parti-1 
dul nostru s-a orientat statornic spre dez- a 

i multilaterală a producției agri-1 
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tivizării agriculturii reprezintă o contribuție a parti-1 
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I——1 dul nostru
voltarea intensivă și i

_ cole. Creșterea producției agricole în perioada colec-

_ dului nostru la tezaurul comun al teoriei și practicii

I construcției socialiste.
In 1961 producția globală agricolă a fost cu 31 la 

Isută mai mare decît cea din 1938. In aprecierea aces-| 
tui rezultat, trebuie avut în vedere că agricultura | 

I noastră a avut foarte mult de suferit de pe urma răz- _
boiului și a celor 2 ani de secetă ce i-au urmat (ceea | 
ce s-a reflectat de altfel în nivelul scăzut al produc- _

| ției agricole din 1948). Creșterea producției agricole | 
Is-a accentuat pe măsura creșterii sectorului socialist I 

din agricultură. Astfel, față de media anilor 1934— | 
1 09 Q wnJin rin nnvnnl rx n nvnomiL tm nnîl ■" 1938, producția medie de cereale a crescut în anii

1 1956 — 1960 cu 1 170 000 tone, iar în 1961 eu
2 600 000 tone. In primii 4 ani ai șesenalului S 
producția medie de cereale a fost cu 1 000 000 tone ’ 
mai mare decît media celor 4 ani anteriori, deși con
dițiile climaterice au fost nefavorabile. IIaițme climaterice au lost netavoraoiie.

Viața a confirmat justețea, înțelepciunea politicii 
partidului care a pus în centrul eforturilor din dome-j 

| niul agriculturii ca problemă cheie, hotărîtoare, spo- “ 
■ rirea continuă a producției de grîu și porumb. S-a I 
(asigurat astfel pîinea populației, necesitățile de fu- S 

raje pentru șeptelul în continuă dezvoltare, constitu- a 
Iirea de rezerve.

Modernizarea agriculturii, dezvoltarea continuă a . 
I bazei ei tehnice-materiale creează premiza pentru I 

creșterea și mai însemnată în viitor a producției agri
cole, în primul rînd a celei cerealiere — baza dezvol- | 

| tării tuturor celorlalt' ramuri ale agriculturii.

partidului care a pus în



Cum îndrumăm
posturile II. T. M. de control

a întreprinderea 
„Electromagneti

ca" din Capitală, 
cele 15 posturi 
U.T.M. de control 
sînt ajutoare pre
țioase ale organi

zațiilor de bază U.T.M. din 
secții în munca politico-edu- 
cativă desfășurată pentru spo
rirea contribuției tineretului 
la realizarea sarcinilor de pro
ducție, îndeplinirea ritmică și 
la toți indicatorii a prevederi
lor de plan. Aceasta este o ur
mare a grijii cu care comitetul 
U.T.M. al întreprinderii se 0- 
cupă de îndrumarea activității 
lor.

Pentru a ajuta posturile 
U.T.M. de control să cunoască 
temeinic îndatoririle ce le re
vin, să-și îmbunătățească con
ținutul muncii, organizăm pe
riodic instruirea lor. La fie
care instruire analizăm modul 
în care s-a muncit în perioada 
precedentă, ce efect a avut 
activitatea lor. Astfel, avem 
posibilitatea să cunoaștem 
concret realizările posturilor 
U.T.M. de control, să interve
nim șj să ajutăm mai mult ac
tivitatea acelor posturi care au 
greutăți în rezolvarea proble
melor.

îndrumarea nu se rezumă 
doar la aceste ședințe de in
struire. Cu cîtva timp în 
urmă, de exemplu, am ob
servat că posturile U.T.M. 
de control din secțiile me
canică, strungărie, lăcătu- 
șerie își limitau activitatea la 
afișarea unor articole la gaze
tele lor, prin care popularizau 
rezultatele bune obținute de 
unii tineri în producție sau îi 
criticau pe alții. Era un mod 
simplist de rezolvare a sarci
nilor ce le reveneau. Iată de 
ce, cu prilejul instruirilor ur
mătoare noi am explicat că 
principala formă de activitate 
a postului U.T.M. de control 
este raidul-anchetă, care să 
urmărească probleme și obiec
tive precise, izvorîte din cerin
țele producției din secție. Dar 
numai a spune lucrul acesta 
nu este de ajuns. Utemiștii 
care lucrează în aceste colec
tive trebuie ajutați cu grijă 
să cunoască direcțiile princi
pale spre care trebuie să-și în
drepte atenția în perioada ur
mătoare posturile U.T.M. de 
control. La ultima instruire 
de pildă, pe baza indicațiilor 
comitetului de partid, cuno- 
scînd modul în care sînt înde
plinite prevederile de plan în 
fiecare secție, noi am ridicat 
în fața posturilor U.T.M. de 
control necesitatea de a acor
da o mai mare atenție mobili- 
zărijjinerilor la îmbunătățirea 
calității produselor și întărirea 
disciplinei în muncă.

In instruirile pe care le or
ganizăm, pe lîngă analiza ac
tivității posturilor U.T.M. de 
control și indicarea probleme
lor care se cer urmărite în pe
rioada următoare, un loc im
portant îl ocupă sc imbul de 
experiență. De pildă, pentru 
cei prezenți la instruire au fost 
pline de învățăminte rela
tările tovarășului Ion Titi- 
rigă, responsabilul postului 
utemist de control din secția 
contoare. El a arătat cum pos
tul U.T.M. de control, îndru
mat de comitetul organizației 
de bază U.T.M., s-a ocupat, de 
exemplu, de modul în care ti
nerii își realizează angajamen
tele luate în întrecerea^ socia
listă, de disciplina tinerilor în 
producție, întreținerea locului 
de muncă. Rezultatele raiduri
lor au fost aduse la cunoștința 
comitetului U.T.M., cu cei în

cauză s-a discutat individual, 
cerîndu-li-se să-și îndrepte 
lipsurile. Gazeta postului este 
o formă tinerească și eficace 
pentru a aduce la cunoștința 
tinerilor rezultatele raidurilor. 
Apariția unei caricaturi, epi
grame are mult efect. Prin ga. 
zetă sînt popularizați și tinerii 
fruntași, sînt aduse la cuno
ștința tuturor metodele pe care 
le folosesc ca un îndemn pen
tru a-i urma.

La aceeași instruire, Nicolae 
Ciutacu a împărtășit experien
ța postului U.T.M. de control 
de la secția centrale telefonice 
automate. Din expunerea sa 
a fost reținut, în mod deose
bit, faptul că, după efectuarea 
raidului, postul nu se mulțu
mește cu sesizarea probleme
lor,. caută și propune soluții, 
măsuri pentru remedierea nea
junsurilor. Astfel, în urma 
raidurilor s-a propus condu
cerii secției îmbunătățirea do
cumentației pentru brigăzile 
de sudaj și testaj.

De obicei, schimbul de expe
riență este urmat și de vizite 
la locurile unde sînt afișate

TRIBUNA
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U. T. M.
gazetele. De fiecare dată aceste 
vizite prilejuiesc discuții rod
nice referitoare la formele în 
care pot fi aduse la cunoștință 
tinerilor rezultatele raidurilor: 
articole, caricaturi, epigrame 
și versuri. Din cînd în cînd, 
organizăm și expoziții cu cele 
mai bune materiale afișate la 
gazetele posturilor.

Posturile U. T. M. de con
trol își desfășoară activi
tatea sub directa îndrumare a 
comitetelor organizațiilor de 
bază U.T.M. din secții. De a- 
ceea, noi acordăm multă aten
ție modului în care comitetul 
organizației de bază U.T.M. 
conduce și îndrumă activita
tea posturilor U.T.M. de con
trol. De fiecare dată, la instru
irea comitetelor și birourilor 
organizațiilor de bază U.T.M., 
noi organizăm discuții despre 
activitatea posturilor U.T.M. 
de control. De exemplu, din 
informările prezentate de se
cretarii organizațiilor de la 
mecanica-lăcătușerie, precum 
și din constatările personale 
ale membrilor comitetului 
U.T.M. pe uzină care răspund 
de aceste organizații, am 
aflat că neajunsurile din acti
vitatea posturilor U.T.M. de 
control din aceste secții se da- 
toresc lipsei de îndrumare din 
partea comitetelor organizați
ilor de bază U.T.M. din secți
ile respective.

Generalizînd experiența 
bună obținută de unele comi
tete ale organizațiilor de bază 
U.T.M., i-am ajutat pe tovară
șii din aceste secții să-și orga
nizeze mai bine munca de în
drumare a posturilor U.T.M. 
de control. Iată un exemplu. 
Marin Țuică, secretarul orga
nizației de bază U.T.M. de la 
secția centrale telefonice auto
mate a fost sesizat de maistru 
și de către muncitori că tine
rele sudorițe nu execută bine 
operațiile și din această cauză 
se pierde timp cu refacerea lu
crărilor. Biroul a îndrumat

Cm? 
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intrat într-o anume 
ritmicitate apariția 
în mai toate regiuni
le țării a unor cule
geri locale de ver
suri și proză. Prezen
ța creatorilor — în

deosebi tineri — membri ai cercu
rilor literare este, evident, multi
plă și contribuția la dezvoltarea 
fenomenului cultural-artistic este 
pretutindeni apreciabilă. Acest 
contact polivalent și activ cu rea
litatea se împlinește, odată sau de 
mai multe ori pe an, în plachete, 
din ce în ce mai consistente în 
conținut și din ce în ce mai îngri
jite din punct de vedere grafic.

O dată cu culegerea dobrogeană 
analizată alăturat, condeierii Ol
teniei sînt prezenți și ei cu un 
„Caiet literar", însumînd douăzeci 
de nume, caiet ce oferă pri
lejul de a constata preocuparea 
pentru o ținută grafică superioară. 
Se cuvin apreciate, se înțelege, e- 
forturile alcătuitorilor culegerilor 
— Marin Porumbescu, la Constan
ța și Maria Colhon la Craiova — 
precum și sprijinul caselor regio
nale ale creației populare sub egi
da cărora s-au tipărit.

Placheta craioveană realizează 
un itinerar liric inspirat din reali
tățile specifice regiunii respective, 
autorii se arată permanent preo
cupați de a-i cunoaște cît mai e- 
xact realizările și de a organiza, 
pe baza acestei cunoașteri, filoa
nele poetice. Peisajul contemporan, 
în care se impune ca prezență ac
tivă fundamentală omul, se relevă

INFORMAȚII
Miercuri a avut loc ședința 

lărgită a Biroului Comitetului 
Național pentru Apărarea Pă
cii din R. P. Romînă.

Au participat membri ai Bi
roului, membri ai Comitetului 
și secretarii comitetelor regio* 
nale de luptă pentru pace.

în cadrul ședinței, acad. Mi
hail Ralea, președintele Comi
tetului, a prezentat o infor
mare asupra activității desfă
șurate de Comitetul Național 
pentru Apărarea Păcii în anul 
1963.

Participanții la ședință au 
adoptat apoi planul de activi
tate pe anul 1964.

★

între 2—4 martie a avut loc 
sesiunea anuală de referate și 
comunicări științifice a Insti
tutului de cercetări zootehnica.

La sesiune au participat, în 
afară de cercetători din insti
tut și stațiuni experimentale, 
specialiști din Consiliul Supe
rior al Agriculturii, din învă- 
țămîntul agricol superior și u- 
nele unități agricole socialiste.

Au fost prezentate rezultate 
ale cercetărilor din ultimii ani 
privind aspecte noi legate de 
alimentația animalelor și teh
nologia nutrețurilor, selecția, 
ameliorarea raselor și crește
rea efectivelor. Au fost expuse, 
de asemenea, rezultate ale u- 
nor lucrări de organizare a 
procesului de producție în fer
mele de animale.

(Agerpres)

La Pekin

tinerii din
raionul
Lehliu

La start,

jos (spre Cristianul Mare).
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postul U.T.M. de control să 
întreprindă un raid-anchetă 
pe această temă. S-a văzut a- 
tunci că într-adevăr unele su- 
dorițe nu erau atente și în
curcau firele. Dar cu prilejul 
raidului, postul a sesizat și o 
altă problemă și anume că în 
secție există posibilități de e- 
conomisire a unor materiale 
pînă atunci nefolosite. După ce 
a studiat concluziile raidului, 
biroul le-a pus în discuția a- 
dunării generale U.T.M. pen
tru ca toți utemiștii să le cu
noască și să-și spună părerea. 
Ajutate, sudorițele și-au îmbu
nătățit mult munca. Cu acest 
prilej, a fost dezbătută însă și 
cealaltă sesizare a postului — 
mai buna gospodărire a mate
rialelor. S-a ajuns la conclu
zia că, o zi pe săptămînă ti
nerii din secție pot să lucreze 
cu materiale economisite (ho- 
tărîrea a și fost tradusă în 
viață).

Așa procedează și comitetele 
organizațiilor de bază U.T.M. 
de la mecanică-strungărie 
(secretar Alexe Anghelina), de 
de la secția contoare (secretar 
Ion Marta) și altele. In aceste 
organizații, activitatea postu
lui U.T.M. de control este pe
riodic discutată și în adună
rile generale U.T.M.

In îndrumarea posturilor 
U.T.M. de control, sîntem în 
permanență sprijiniți de Comi- 
tetuȚ raional U.T.M. Lenin. 
După un interesant schimb de 
experiență care a avut loc în
tre responsabilii posturilor 
U.T.M. de control la nivelul 
raionului, a fost organizată 
instruirea lor. Cu acest prilej, 
tovarășa inginer Valeria Coto- 
robai, secretar cu problemele 
economice, a vorbit responsa
bililor posturilor U.T.M. de 
control despre sarcinile și pro
blemele pe care trebuie să le 
urmărească, despre organiza
rea raidurilor, ca principală 
formă de activitate a lor.

ION ȘUȚOIU
secretarul comitetului U.T.M. 

de la întreprinderea 
„Electromagnetica"

București
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Spectacol oferit în cinstea 
delegației C. C. al P. M. R.

PEKIN 4 (Agerpreș). —
Delegația Comitetului Cen

tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn, condusă de Ion Gheor
ghe Maurer, a asistat marți 
seara la un spectacol de cînte- 
ce și dansuri, oferite în cin
stea sa de Ministerul Culturii 
al R. P. Chineze.

însoțiți de Liu Șao-ți, vice
președinte al C.C. al P.C. Chi
nez, Den Siao-pin, secretar 
general al C.C. al P.C. Chinez

membru supleant 
politic al C.C. al 

Ion Gheorghe

și Ken Șen, 
al Biroului 
P.C. Chinez, 
Maurer și membrii delegației 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn au 
urmărit dansurile și cîntecele 
chinezești și romînești execu
tate de artiștii din Pekin.

în cursul dimineții, delegația 
romînă a vizitat gara din Pe
kin și stadionul popular aco
perit.

Locul I—la faza intercomunală
La căminul cultural din co

muna Dobriceni se desfășoară 
o intensă activitate artistică. 
Formațiile artistice și-au îmbo
gățit repertoriul cu noi aspecte 
din viața satului. Zilele acestea 
în întreg raionul Horezu s-a 
desfășurat faza intercomunală 
în cadrul celui de-al Vll-lea 
concurs al formațiilor artistice. 
Artiștii amatori din Dobriceni 
s-au prezentat pe scena căminu
lui din Stoenești — care a fost 
gazda acestei faze de concurs.

Corul, din Dobriceni, format 
din 110 coriști, (anul acesta a 
împlinit 10 ani de activitate), a 
ocupat locul I.

Locul I în confruntările artis
tice de la Stoenești l-a obținui 
și brigada artistică de agitație 
din Dobriceni prin prezentarea 
unui frumos program inspirat 
din noua viață a satului.

Cei peste 150 de artiști ama
tori din Dobriceni s-au întors 
acasă cu un prim succes : locul 
1 la faza intercomunafă a con
cursului. li așteaptă un nou 
examen — întrecerea cu cei 
mai buni din raion.

ION NIȚULESCU 
e/ev, Școala medie 

Horezu

SPARTACHIADA REPUBLICANĂ
azele sportive din 
Lehliu-sat, regiu
nea București, găz
duiesc un eveni
ment de seamă; 
inaugurarea primei 
ediții a Spartachia- 

dei Republicane — competiție 
organizată în cinstea aniversă
rii a douăzeci de ani de la eli
berarea patriei. La ,,premiera“ 
acestei largi competiții sportive 
de masă și-au dat întîlnire pes
te 500 de tineri colectiviști, 
elevi și muncitori din G.A.S. și 
S.M.T. Printre participanți se 
află campioni regionali și raio
nali, tineri care au cucerit lau
rii victoriei în diferite competi
ții de masă și republicane. Ală
turi de aceștia, participă și nu
meroși tineri care pășesc pen
tru prima oară pe terenurile de 
sport, așa cum sînt, colectiviș
tii : Marin T. Costea, Dumitru

Oprea, tehniciană zootehnistă 
Stefania Minoiu etc. Îndrumați 
cu atenție de instructorii și pro
fesorii de educație fizică, tinerii 
debutanți vor deprinde, pe par
cursul competiției, elementele 
tehnice și tactice ale celor mai 
atractive ramuri sportive.

Organizatorii, comitetul
U.T.M. și asociația sportivă, cu

sprijinul organelor locale, s-au 
preocupat să asigure condiții 
optime pentru buna desfășurare 
a Întrecerilor. S-au amenajat t 
terenuri de fotbal și volei, poli
gon de tir, pistă de alergări, 
popicărie, s-au construit: un 
portic de gimnastică, bare fixe 
și paralele. De asemenea, maga
zia sportivă a fost dotată cu di
ferite materiale și echipament 
Aceste măsuri — ca și pregăti
rea intensă în preajma compe
tiției — au contribuit la obține
rea unor rezultate frumoase.

...Asistăm la primele con
cursuri. Pe pista de alergări — 
un grup de fete la startul 
probei de 400 m plat. Tinerele 
participante se avîntă cu elan 
într-o pasionantă întrecere, ca
re avea să aducă victoria tine
rei Simiona Gheorghe. Urmează 
alt grup de concurente și apoi 
altul. Pe „' 
spectatori, colegi de muncă și 
școală, urmăresc cu atenție în
trecerile. Apoi, intră în con
curs băieții.

Intre timp, la poligonul de 
tir încep concursurile pentru 
desemnarea celui mai bun țin- 
taș. Concurența sînt îndrumați 
cu atenție de instructorul spor
tiv Vasile Costache, de la 
G.A.C. Lehliu-sat. Pe listele par- 
ticipanților și-au înscris nume
le tinerii colectiviști: Vasile 
Mit ran, Aurel Călin, Marin 
Stanciu și alții. în continuare, 
în sălile de sport ale casei ra
ionale de cultură, au loc inte
resante concursuri de trîntă, 
haltere, tenis de masa, gimnas
tică, sporturi care se bucură de 
o frumoasă popularitate în rîn- 
durile tinerilor colectiviști. Aici 
se remarcă tinerii t Paul Stoian, 
Vasile Stînculescu, M. Radu, 
Petre Stan, Dumitru Cătălin 
etc.

Programul întrecerilor sporti
ve ale primei ediții a Sparta- 
chiadel Republicane este deose
bit de bogat. în zilele următoa
re, la Lehliu-sat ca și în cele
lalte comune șl sate din raion 
se vor organiza concursuri de 
ciclism, jocuri de volei, hand
bal, fotbal, la care își vor dispu
ta întîietatea sute și mii de ti
neri.

margine, numeroși

S. SPIREA

PE SCURT
Vineri, în 4 orașe din R.S. Ceho

slovacă (Praga, Bratislava, Pardu
bice și Gottwaldov) se desfășoară 
primele meciuri din cadrul celei de 
a 5-a ediții a campionatului mon
dial masculin de handbal în 7. 
Cele mai valoroase 16 formații din 
lume vor fi prezente la lupta spor
tivă pentru cucerirea titlului mon
dial deținut în prezent de echipa 
R.P. Romîne.

Vineri, echipa R.P.R. va 
juca cu formația U^R.S.S., iar 
Norvegia întâlnește Japonia. 
Sîmbătă (ara 19,30). echipa 
noastră susține un alt meci 
dificil cu echipa Norvegiei, iar 
U.R.S.S, joacă cy Japonia. 
Luni 9 martie, în ultima zi a 
preliminariilor, R.PR. are ca 
adversară Japonia, iar U.R.S.S. 
întâlnește Norvegia

• Miercuri, la Milano, în 
meci retur pentru sferturile 
de finală ale „Cupei campio
nilor europeni" la fotbal, echi
pa italiana Internazionale a 
învins cu 2—1 (2—0) pe Parti
zan Belgrad și s-a calificat în 
semifinale. Surpriză la Praga, 
unde echipa Borusia Dort
mund a întrecut cu 4—0 (î—0) 
pe Dukla Praga în meciul tur, 
din cadrul aceleeași competiții.

• în ruh&a a 11-a a turneu
lui zonal de șah de la Moscova 
s-a terminat o singură partidă: 
Spasski — Stein, consemnată 
remiză la mutarea 40. S-au în
trerupt partidele Korcinoi — 
Suetin și Bronștein — Gheller. 
în clasament conduce Spasski, 
cu 5,5 puncte, urmat de Bron- 
ștein 5 puncte și o partidă în
treruptă.

(Agerpres)

DOUA CULEGEM
în trăsăturile lui esențiale, distinc
tive. Petre Dragu (poemele „Preaj- 
ba", „Mărturie"), Ilarie Hinoveanu 
(„Gorjan cu vioara")/ Ilie Purcaru 
(reportajul dens cu ample semnifi
cații „Ogoarele apej") sau Lucian 
Zatti (însemnările „De la Gorj te 
duci și vii") ni se relevă, pornind 
de la cunoașterea unor actuale 
realități oltenești, prin creații apre
ciabile.

Petre Dragu — care publică în 
culegere și o frumoasă poezie de
dicată „meșterului nostru, Ar- 
ghezi", înfățișează în imagini (cu 
vizibile influențe ale acestuia, în
deosebi în topica versului) efortul 
încununat de împliniri al construi
rii combinatului de la Preajba 
(„în lutul galben, peste dîmbii 
goi / Minunea asta am clădit-o 
noi / Din mina lui, și-a ei, și-a 
mea, și-a ta ! Am plăsmuit gigan
tica rindea / Și-am izbutit, cu în- 
dîrjire calmă / Să facem locul 
drept și-ntins ca-n palmă...** etc.). 
Punctul de reper în receptarea di
mensiunilor creației oamenilor îl 
constituie, firește, „ca un simbol, 
Coloana lui Brîncuș", element care 
revine într-o altă ipostază în „Gor
jan cu vioară", a lui Ilarie Hino
veanu („Pe fruntea lui osoasă și 
înaltă / Parcă Brîncuș a petrecut o 
daltă"), alăturîndu-i și pe un al 
doilea, tot atît de frecvent ca 
punct de referire : „Arcușul lui în 
aerul livezii / Are zvîcnirea vorbei 
lui Arghezi".

Este vizibilă preocuparea pentru 
a asigura creației specificitate, au-' 
tenticitate, pornind de Ia elemen
te locale, transfigurate însă în 
poezie de interes general. S-ar pu
tea face frumoase aprecieri asupra 
calităților certe și ale altor poezii 
aparținînd lui Ilarie Hinoveanu 
(„Focul tractoriștilor", „Dialecti
ca" — păcat de finalul general), 
Romulus Cojocaru („Noiembrie") 
după cum lucrările în proză din a- 
cest „Caiet literar", „La gurile 
Jiului" de Ștefan Bosun sau „A- 
lexe" de Petre Stoenescu merită a-

tenție, cu toate că sînt sub nivelul 
unor creații mai vechi ale autorilor 
lor.

Se impune însă, înainte de toa
te observația că unitatea calitativă 
a culegerii diferă prea mult de la 
autor la autor, că există o anumită 
anemie a unor metafore care face 
poeziile banale, lipsite de vibrație, 
confecționate. O anumită imper
sonalitate supără în multe lucrări. 
Unele sînt tributare unei cumințe- 
nii dulcege : „Sonet", „Luminițe" 
— aceasta aducînd cu un -cîntec 
din programul unei brigăzi artisti
ce, „Rondelul păcii", „Vîntul săru
tă sondele" — prozaică și declara
tivă, ca și „Odă pentru om" etc. 
Șina Dănciulescu este prezentă în 
aceeași plachetă cu două poezii, 
dintre care în „Ora de schimb" 
constatăm o înregistrare fără emo
ție („Cisternele strecurau în adînc 
pulsul lung al țițeiului / Oamenii, 
coborînd de pe turle / îmi strîn- 
geau mîna... Și simțeam că au ne
voie de mine" etc.). Cele două 
proze ale lui Constantin Baban, 
în afară de intenție, cam prea de
monstrativă, și o limpezime a cu- 
vîntului, au din păcate, puțină ex
presivitate.

Am insistat asupra unor aseme
nea deficiențe pentru că pînă a- 
cum s-a acumulat la casele de 
creație o asemenea experiență care 
dă dreptul la a cere să se împli
nească acel salt spre calitate pe 
care îl presupun acumulările. Pen
tru aceasta am sugera : o mai 
bună organizare a activității cercu
rilor literare și a ședințelor de lu
cru ; formarea unor colective mai 
largi în selecționarea lucrărilor 
pentru culegerile ce urmează să a- 
pară ; mai multă exigență din par
tea fiecărui membru al cercului li
terar pentru munca pe vers ca și 
pentru continua îmbogățire a pro
priei pregătiri.

NICOLAE DRAGOȘ

ipărită într_o ex
celentă ținută gra
fică, culegerea de 
versuri a poeților 
dobrogeni „Episto
le de pe malul 
mării" înmănun

chează producțiile poetice ale 
unor oameni angrenați cotidian 
în munca profesiei lor. Departe 
de a fi monotonă, placheta are 
o tematică în care intră atît 
viața urbană cît și cea rurală, 
dragostea și munca, cele mai 
intime aspirații. Ca un leit-mo
tiv în tematica tuturor revine 
marea, ceea ce creează în mica 
antologie poetică o atmosferă 
de grup artistic cu teme și mij
loace artistice comune. Inten
ția de a comunica o experiență 
poetică unitară pare a se des
prinde și din titlu, care para
frazează titlurile versurilor lui 
Ovidiu despre Dobrogea și ve
chiul Tomis. Tinerii poeți do
brogeni cîntă marea, ca un ele- 
ment-prieten, în versuri nota
bile. Orașele portuare, dinami
ca cheiurilor, pescarii — con
stituie noutățile tematice ale 
plachetei. „Iarnă tulceana" de 
Aurora Conțescu descrie frea
mătul viu, permanent, al micu
lui port fluvial tulcean spulbe- 
rînd iluzia de tîrg patriarhal 
încetățenită de o întreagă lite
ratură anterioară. Vasile Petre 
Fati cîntă, cu fior liric autentic, 
dragostea. Un virtuos cu o ima
gistică căutată — uneori prea 
căutată și ermetică („Litera 
zburătoare trebuia să se des
prindă din rînd / îngreuiată de 
picătura roșie de cerneală / Su
prapusă cu prețul durerii pe 
zbor" sau „Sălciile au intrat 
desculțe în apă / Picurată din 
liniștea serii printre norii sub
țiri / Se-ncurcă în pletele plopi
lor luna și nu mai scapă / Cum 
nu mai scapă vîrstele de iu
biri..." Pescuit) este Nicolae 
Fătu. El publică însă în pla
chetă și o poezie simplă și ex-

presivă pe care o cităm în în
tregime : „A mai rămas undeva 
o fereastră / Cu scîncet de cîi- 
ne bătut / Uitată sub dragostea 
noastră / Strivită sub cît am 
crescut... / Un ciot într-o zveltă 
livede / O vîrstă a casei și-a 
mea / Orașul de mult nu mai 
crede / Trecutul ce-ntîrzie-n ea 
(Casa veche). O poezie cu sen
suri prea condensate scrie Ni- 
coleta Voinescu : „Stă strajă 
hotarelor nopții / O floare ce
nușie cu sevă de piatră / Prima 
secundă / învie cu mine deo
dată / Dau clorofila fierbinte în 
sclipăt / Mîini învățate cu rit
mul : vestale / A doua secun
dă / Ne prinde-ntre două di
mineți ca-ntre niște petale" (!) 
Studentul Olimpiu Vladimirov, 
apropiat de viitoarea lui profe
sie de constructor, dedică ver
surile sale viitorilor ingineri : 
„Hîrtia de calc e-o fîșie de 
zare, / în care ți-ai înfipt arcul 
privirii / Mîna a descris armo
nii liniare / Urmărind, ușoară, 
firul gîndirii" (Constructorul). 
Mariana Filimon e preocupată 
de înălțimea aspirațiilor sufle
tești, preocupare comună cu 
cea a poeziei altor tineri. Bogat 
reprezentați sînt Ștefan Raicu 
și Octav Georgescu. La Ștefan 
Raicu plaja, marea și dragostea 
sînt elemente care nu pot fi 
despărțite. în „Neliniște" senti
mentul iubirii e prins în tot 
adevărul lui sufletesc : „Mai ai 
de făcut un pas doar pe dig / și 
digul se curmă / Privindu-te, 
strig / neliniștit din urmă... / 
Strig — / strigătul meu să 
se-ntindă în mare, / să continue 
digul spre zare“. Poeziile lui 
Octav Georgescu, fie că se 
ocupă de blocurile litoralului, 
fie de „călătoria ploii pe străzi" 
ori de dragoste, au un drama
tism interior care împrumută 
versurilor profunzime și gravi
tate : „Nici pescărușii nu mai 
zboară lin / Și marea nu mal 
toarce sfori de aur / Posomo-

„Salutul pionierilor* — așa 
se numește poezia pe care 
Marinela Gîrbocea, elevă în 
clasa a Vl-a a Școlii de 8 
ani nr. 129 din Capitală, o 
recită la serbarea la care 
și-au dat concursul numeroși 

pionieri și școlari.
Foto: N. STELORIAN

rîtă geme în tăcere / Iar vîntul, 
ca un duh nevolnic, rupe / Cu 
colți de gheață lotcile stinghe
re" (Regăsire). Cu prea puține 
versuri pentru a descifra un 
profil propriu sau cu versuri 
nereprezentative sînt Ion Drăgă- 
nescu, Abdișa Abdișa, Irinarh 
Vartic, Stanislav Popescu, Ele
na Popescu și Vasile Terezea 
(de la care însă se poate reține 
o vibrantă poezie de dragoste : 
(„îmbrățișarea").

înainte de a încheia prezen
tarea acestei plachete unitare 
ca tematică dar diferită calita
tiv de la autor la autor, cităm 
cîteva fragmente, spre a atrage 
atenția asupra unor stridențe 
ce nu le dorim repetate în ur
mătoarele culegeri dobrogene. 
In versuri banale, plate, un poet 
se întreabă : „Ce mă oprește 
să-ți sărut ideile ?" dorind „Să 
alergăm cu picioarele goale, 
pînă vei cădea de oboseală ; 
să-ți desfac părul și bluza ne
încercat de sfială". Un altul 
observă cu uimire urmările de
cisive ale gestului de a atinge 
„din călcîi pînă-n creștet / cu 
privirea" care, tăioasă fiind, 
începe să fie urmărită ca o 
„daltă a privirii". Sînt stri
dențe ce puteau fi evitate, mai 
ales că autorii unor asemenea 
versuri publică și poezii bune 
în placheta ce promite viitoa
re împliniri calitativ mai 
certe.

M. UNGHEANU

Teatrul Regional București
Prezintă joi 5 martie orele 20 

Premiera :

Punctul culminant
Comedie în 3 acte 

de
GHEORGHE VLAD

în distribuție :

SANDU RADULESCU, (artist emerit). ION MARINESCU, 
DUMITRU FEODOREAC, SILVIU STANCULESCU, ALE
XANDRA POLIZU, EUGEN PETRESCU, CONSTANTIN 
FLORESCU, CONSTANTIN RASCHITOR. ICA MOLIN, 
CORNEL GIRBEA, LUCREȚIA RACOVIȚĂ, DODO ICO- 

NOMU, AND A CAROPOL, DOR EL LIVIANU.
Regia Mihai Dimiu

Scenografia Mihai Tofan

Biletele se găsesc la sediul teatrului, șos. Ștefan cel Mare nr.
34, telefon 12 94 23. Tramvaie 4, 5, 24, 26, 27, troleibuz 88, auto

buz 35.



ÎNDEMN SPRE
(Urinare din pag. I) 

să faci, pînă nu ai totul pus la 
punct'. în amănunte n-a intrat. 
Tovarășii Iui de muncă știau 
însă că Anghel, ca și Vintilă, 
Cristea, Iorga ori ceilalți frun
tași, se interesează întotdeauna 
cu o zi înainte asupra a ceea ce 
au de făcut mîine, își pregătesc 
sculele, dispozitivele, iau legă
tura cu maistrul pentru a fi a- 
provizionați cu materiale, își 
pregătesc mașina. Nicolae Din- 
că, de pildă, șl-a organizat in 
așa fel locul de muncă, îneît 
piesele venite spre ajustare să 
fie introduse în lucru în ordi
nea urgenței stabilită de mon
taj. Dincă este responsabilul u- 
nei brigăzi. „Oamenii pe care-i 
am, ne spune el, sînt de califi
cări diferite. împreună cu mais
trul avem grijă' întotdeauna să 
împărțim lucrul ținînd seama de 
nivelul fiecăruia, de gradul de 
precizie al lucrării. Și aceasta 
ține de fapt, tot de organizarea 
locului de muncă".

— De la fruntași învață toți 
muncitorii, ne spune maistrul 
Gheorghe Lache. Ei își împărtă
șesc cu dărnicie experiența, a- 
jută și pe alții să obțină succe
se din ce în ce mai mari în 
producție.

Bilciu Iulian, frezor, avea mai 
puține cunoștințe profesionale. 
Văduva Ilie la fel. Spre ei, spre 
activitatea lor, s-au aplecat cu 
grijă fruntașii, le-au îndrumat 
pașii pe calea deâăvîrșirii me
seriei. Mai multe zile la rînd 
Dumitru Ion a observat cum 
muncește Bilciu : i-a văzut scu
lele cu care lucrează, dispoziti
vele, i-a controlat piesele, felul 
cum își îngrijește mașina. Atît 
Ion Dumitru, cit și Petre An
gliei, i-au arătat lui Bilciu 
și Văduva cum să-și ascută scu
lele, au confecționat împreună 
anumite dispozitive. Cu cîtva 
timp în urmă, cînd cei doi înce
pători într-ale meseriei au fost

NOI SUCCESE j
declarați evidențiați în întrece
rea socialistă, muncitorii mai ■ 
vechi, fruntașii, s-au bucurat că I 
ajutorul lor a prins roade.

...De fapt nu toate cele spuse I 
mai sus s-au amintit în ședința | 
grupei sindicale nr. 1 de la „Se- ■ 
mănătoarea4’. Toți muncitorii I 
care au participat cunoșteau I 
meritele fruntașilor. Ceea ce ■ 
s-a impus atenției a fost analiza I 
amănunțită și concretă a reali- I 
zării planului pe luna februarie, ■
urmată de defalcarea precisă a | 
sarcinilor care revin pe luna în I 
curs liniei I de fabricație.
Și de aici am desprins, de f 
hotărîrea tuturor de a se 
în viitor în rîndul evidențiați- 
lor și, apoi, 
trecerea « 
au insistat asupra necesității 
îmbunătățirii colaborării între 
sectoare, a bunei organizări a 
locului de muncă. Nici nu se 
poate altfel. Ascultam, de ......
una din sarcini: pe toată 
sînt de făcut 1 200 garnituri la 
grapa stelată 
pe ziua <’ "* 
iar restul de 400 pe ziua de 23. 
Și acesta e un exemplu din 
și sute de repere. Pentru f* 
re există însă o asemenea pro
gramare științifică, am spune.

Atelierul strungărie are ca 
angajament în întrecerea socia-

încrederea
(Urmare din pag. I)

mecanismelor și aparatelor din 
Fabrica P.F.L., a determinat condu
cerea combinatului să-i încredin
țeze utemistului Finiș sarcina de 
a răspunde de întreținerea și re
pararea aparatelor de măsură și 
control. Ca lăcătuș de întreținere 
a aparatelor de măsură și control 
s-a evidențiat în mod deosebit. 
Muncitorii de la Fabrica P.F.L. cu
nosc multe episoade din munca 
acestui tînăr.

In urmă cu cîtva timp s-a pro
dus o defecțiune la instalația hi
draulică de la presă. Era pericli
tată funcționarea normală a în
tregului proces tehnologic. Tînărul 
Finiș împreună cu alți muncitori 
din secție a lucrat continuu și în 
scurt timp instalația a fost pusă

’ ih da? eh ; ■

UE PESTE HDTAHE
PREZENȚE R©MÎNEȘTI

LEIPZIG: Instalație de foraj rommească premiată

Ambasadorul R. P. Romine

scrisorile de acreditare

în legătură cu problema 
cipriotă

• Consiliul de Securitate a adoptat un proiect de 
rezoluție cu privire la CipruNEW DELHI 4 (Agerpres). 

— Ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al R. P. Ro- 
mîne în India, Aurel Arde- 
leanu, a prezentat scrisorile de 
acreditare președintelui Indiei, 
Sarvapalli Radhakrishnan. So
lemnitatea a avut loc la 3 mar
tie la palatul prezidențial din 
New Delhi.

în cuvîntul său, ambasado
rul romîn a transmis din par
tea președintelui Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, urări 
de bine și de sănătate pre
ședintelui Indiei, precum și u- 
rări de prosperitate poporului 
indian. Ambasadorul romîn a 
subliniat importanța statorni
cirii și dezvoltării continue a 
relațiilor de prietenie și cola
borare dintre cele două țări.

în răspunsul său, președin
tele Indiei, Sarvapalli Radha
krishnan, a mulțumit pentru 
urările transmise și și-a ex
primat încrederea că relațiile 
deja existente între R. P. Ro- 
mînă și Republica India sînt 
chezășia extinderii, pe baza 
principiilor reciproc avantajoa
se, a colaborării dintre cele 
două țări.

Președintele Sarvapalli Ra
dhakrishnan a avut apoi o 
convorbire cordială cu amba
sadorul Aurel Ardeleanu.

cu medalia de aurfapt, I 
afla I

oi, al fruntașilor în în- I 
socialistă. Muncitorii I
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Ite: La Tîrgul Internațional 
de primăvară de la Leipzig 
pavilionul romînesc este vizi- 

'IU. __ pildă, I
luna I

_ ' 2 2*'*' _ _jtijri la[ ™ 
telată ; 400 vor fi date | 
de 12 martie, 400 pe 17, I 

ni rl» AOH «« ®
n zeci | 
fieca- I

I
listă pe 1964 obținerea unor e- I 
conomii în valoare de 770 000 I
Ia. .*«« IZ 1^.

produselor, I 
procentului I 

lorii grupei I 
hotăriți să | 

eliberării | 
rezultate | 

plan, a angajamentelor I 
firește, așa va fi. Chib- |

I
I 
I
I 
I 
I

este și un pri- ■ 
Deși la Fabrica I 
producție este ■ 

ir studiază, ■ 
soluție mai I 
li, rv,/ wr/ț * 

: trecut a propus | 
,Bandă transportoa- B
'•‘.a „Scaune pentru ■ 

hidraulică": Am- I 
cînd o însemnată contribuție la | 
buna desfășurare a procesului de | 

parte | 
decti- ■

I
| ței pașnice".

I Ședință a unei comisii 
I permanente a C.A.L R.
I 
I 
î 
I
3 

I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
Iziei, i 

nelor, 
mentî

LEIPZIG 4 (Corespondentul
Agerpres, C. Vărvara, transmi-

tat în continuare de reprezen
tanți ai organizațiilor comer
ciale și de oameni de afaceri 
din diferite țări ale lumii. Un 
mare interes trezesc mașinile 
unelte de prelucrare a metale
lor, locomotiva Diesel electri
că și în mod deosebit instalația 
de foraj 3 DH 200.

Miercuri, Direcția Tîrgului 
a premiat cu medalia de aur 
instalația de foraj 3 DH 200

pentru înaltul nivel tehnic și 
modul de prezentare.

Printre numeroșii oaspeți 
străini care au vizitat miercuri 
pavilionul romînesc a fost și 
un grup din Marea Britanie 
printre care, Mr. Drayson, Mr.

Currey, Mr. Brig. Clarke, 
membri ai^parlamentului și re
prezentanți ai firmei Domini
ons Export Co. Ltd, care s-au 
interesat în mod amănunțit de 
exponatele pavilionului romî
nesc.

Vernisajul expoziției „Monumente
arheologice din Rominia1 la Atena

lei, reducerea cu 0,5 la sută a 
prețului de cost al 1 
precum și scăderea procentului 
de rebut admis de la 0,35 la 
0,33 la sută. Muncitorii 
sindicale nr. 1 sînt 1 '
întîmpine ziua de 23 August — 
a XX-a aniversare a eliberării 
patriei noastre — cu 
deosebite în îndeplinirea sarci
nilor de ]' 
luate. Și:
zuința și maturitatea cu care-și 
organizează lucrul, oricît de 
mărunt ar fi, este o garanție în 
plus.

In sprijinul dezvoltării

comerțului internațional

colectivului
tn funcțiune. Asemenea exemple 
sînt multe.

Finiș Gheorghe este și un pri
ceput inovator. r / ’ 
P.F.L. procesul de producție este 
automatizat, acest tînăr studiază, 
observă, caută mereu o t ’ 
bună, un procedeu de lucru mai 
productiv. Anul ‘ "
două inovații: „l 
re pentru așchiile supradimensio
nate" și inovația ~ "
ventile la presa l....... . ..
bele inovații au fost aplicate adu-

producție.
...Am redat astfel, o ) 

din caracterizarea pe care colecti
vul său de muncă i-a făcut-o ute
mistului Gheorghe Finiș cînd pe 
reverul hainei i s-a prins insigna 
de fruntaș în întrecerea socialistă.

CINEMATOGRAFE
SEHERAZADA — film pentru 

ecran panoramic ; Patria (bd 
Magheru nr. 12—14). FOTO 
HABER : Republica (bd. Ma
gheru nr. 2), București (bd. 
6 Martie nr. 6), Excelsior (bd. 
1 Mai nr. 174), Feroviar (Calea 
Griviței nr. 80). SCANO BOA: 
Carpați (bd. Magheru nr. 29), 
Festival (bd. 6 Martie nr. 14), 
înfrățirea între popoare (bd.

Bucureștii—Noi), Grivița (calea 
Griviței — Podul Basarab), Fia. 
mura (șos. Giurgiului nr. 155). 
RENUL ALB: Capitol (bd. 6 
Martie nr. 16). VALEA VULTU
RILOR: Victoria (bd. 6 Martie 
nr. 7), Unirea (bd. 1 Mai nr. 
143). PAȘI SPRE LUNĂ: Central 
(bd. 6 Martie nr. 2), Bucegi (bd. 
I Mai nr. 57). JURNALUL 
ANNEI FRANK — cinemascop: 
Lumina (bd. 6 Martie nr. 12). 
PISICA DE MARE: Union (str. 
13 Decembrie nr. 5—7). PRO
GRAM DE FILME PENTRU 
COPII (dimineața): Doina (str. 
Doamnei nr. 9). NU-I LOC PEN
TRU AL TREILEA (după amia
ză): Doina. RUSALKA — cine
mascop: Giulești (calea Giulești

nr. 56). MEDICAMENTUL 
CARE UCIDE (ambele serii) : 
Cultural (Piața I. Pintilie nr. 2). 
QIVITOQ; Dacia (calea Griviței 
nr. 137). CASCADA DIAVOLU
LUI : Buzești (str. Buzești nr. 
9—11), Flacăra (calea Dudești 
nr. 22), Cosmos (bd. 30 Decem
brie nr. 89). MISTERELE PARI
SULUI — cinemascop: Crîngași 
(șos. Crîngași nr. 42). LOCOTE
NENT CRISTINA: Tomis (calea 
Văcărești nr. 21), Melodia (șos. 
Ștefan cel Mare, colț cu strada 
Lizeanu), Modern (Piața G. Coș- 
buc nr. 1). PODUL: Vitan (calea 
Dudești nr. 97). VIAȚĂ SPOR
TIVĂ: Miorița (calea Moșilor 
nr. 127). NOI, DOI, BĂRBAȚII: 
Munca (șos. Mihai Bravu nr. 
221), Volga (șos. I. Pintilie nr. 
61), REVISTA DE LA MIEZUL 
NOPȚII — cinemascop; Popular 
(str. Mătăsari nr. 31). ELENA 
DIN TROIA — cinemascop: 
Arta (calea Călărași nr. 153). 
HOȚUL DIN SAN MARENGO : 
Moșilor (calea Moșilor nr. 221), 
Ferentari (calea Ferentari nr. 
86), Cotroceni (șos. Cotroceni 
nr. 9). OMUL CU RICSA — ci
nemascop: Aurora (bd. Dimitrov 
nr. 118). A DISPĂRUT O 
NAVĂ rulează la cinemato
graful Viitorul (str. M. Emi- 
nescu nr. 127). CU TOȚII ACA
SĂ; Colentina (șos. Colentina 
nr. 84). ERA NOAPTE LA RO
MA (ambele serii): Floreasca 
(str. J. S. Bach nr. 2). HAIDU
CUL DE PE CEREMUȘ: Lucea- 

(calea Rahovei nr. 118).

LIMA. — Luînd cuvîntul în 
cadrul unei conferințe de pre
să care a avut loc la Lima, Fer
nando Schwald, ministrul afa
cerilor externe al statului Peru, 
s-a pronunțat în sprijinul dez
voltării comerțului cu tarile 
socialiste. După cum a subli
niat ministrul, faptul că Peru 
nu întreține relații diplomatice 
cu țările socialiste, nu trebuie 
să constituie un impediment 
pentru relațiile comerciale cu 
aceste țări.

Ministrul afacerilor externe 
Peruvian a criticat programul 
american „Alianța pentru pro
gres" pentru ineficienta sa.

NEW YORK 4 (Agerpres). — 
Vorbind la Durham, statul Ca
rolina de nord, Edwin Neilan, 
președintele consiliului băncii 
din Delaware, și în același 
timp președintele Camerei de 
comerț a S.U.A. a declarat că 
este de așteptat ca în cursul 
lunii aprilie, cu prilejul reuniu
nii unui comitet al Camerei, să 
se producă o schimbare în ce 
privește poziția acestei organi
zații față de comerțul est-vest.

,,Comerțul est-vest, a spus 
Neilan, este cel mai bun mij
loc pentru realizarea coexisten
ței pașnice".

ULAN BATOR 4 (Agerpres). 
După cum transmite agenția 
Monțame, la 2 martie, la Ulan- 
Bator s-a încheiat cea de-a 
doua ședință a Comisiei per
manente de geologie a Consi
liului de Ajutor Economic Re
ciproc.

La ședința comisiei au luat 
parte delegațiile R. P. Bulga
ria, R. S. Cehoslovace, R. D. 
Germane, R. P. Mongole, R. P. 
Polone, R. P. Romîne, R. P- 
Ungare și Uniunii Sovietice.

La ședință au fost discutate 
sarcinile comisiei pe linia în
deplinirii hotărârilor Comitetu
lui Executiv al C.A.E.R. pen
tru problemele geologiei, a- 
doptate la cea de-a 10-a ședin
ță a Comitetului Executiv 
precum și alte probleme.

Ședința comisiei a decurs 
într-o atmosferă de lucru și 
de prietenie.

■9-

ATENA 3 — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : La Atena a avut loc, în 
sala Clubului oamenilor de 
artă și litere, vernisajul expo
ziției de planșe cu fotografii 
„Monumente arheologice din 
Romînia“, organizată de Comi
tetul național grec pentru 
UNESCO, în colaborare cu co
mitetul național romîn pentru 
UNESCO. Expoziția a fost des
chisă de G. Kurnutos, secretar 
general al Comitetului grec 
pentru UNESCO și director ge
neral în Ministerul Educației, 
care a subliniat că această ex
poziție contribuie la dezvolta
rea relațiilor culturale între 
cele două tari, în interesul păcii

și al prieteniei dintre cele două 
popoare.

La deschiderea oficială a ex
poziției* a,u luat parte personali
tăți politice, membri ai Consi
liului Ligii de prietenie greco- 
romîne, numeroși oameni de 
artă și cultură din Atena. Au 
luat parte și șefi ai unor misi
uni diplomatice la Atena și 
membri ai corpului diplomatic.

Au asistat, de asemenea, Mir
cea Bălănescu, ambasadorul 
R. P. Romîne la Atena, 
membri ai ambasadei.

Ziarele grecești au publicat 
marți prezentări ample în legă
tură cu această expoziție și 
numeroase fotografii de la ex
poziție.

Și

NEW YORK 4 (Agerpres). — 
Consiliul de Securitate a adop
tat miercuri rezoluția în pro
blema Ciprului elaborată de 
cinci țări membre neperma
nente ale Consiliului (Coasta 
de Fildeș, Bolivia, Maroc, Bra
zilia și Norvegia).

Luînd cuvîntul înainte de 
vot pentru a-și explica poziția 
față de această rezoluție, re
prezentantul Uniunii Sovieti
ce, Fedorenko, a arătat că, ți
nând seama de poziția țării ce
lei mai interesate — Cipru — 
delegația sovietică va vota 
pentru proiectul de rezoluție, 
cu toate deficiențele sale. El a 
cerut în același timp să fie 
pus la vot separat paragraful 
IV al rezoluției, care se referă 
la componența, efectivul și 
structura forțelor O.N.U. pen
tru Cipru. Delegația sovietică, 
a spus Fedorenko, nu poate 
sprijini acest punct și se va 
abține de la vot.

Fedorenko a subliniat că 
U.R.S.S. iși rezervă dreptul de 
a cere convocarea Consiliului 
de Securitate chiar înainte de 
expirarea perioadei de trei 
luni, prevăzută pentru stațio
narea în Cipru a Forței inter
naționale, în cazul cînd aceas
tă forță internațională nu va 
fi folosită potrivit scopurilor 
exprimate de rezoluția celor 
cinci țări.

După ce reprezentantul Bra
ziliei, în numele celor cinci 
autori ai rezoluției a făcut cu-

Patrick

Harold 
a discu-

FINLANDA : O întîlnire originală dintre două mijloace de transport ale Laponiel: Un a- 
vion al Companiei aeriene finlandeze și o sanie, trasă de un ren, specifică ținutului. 

Foto : LEHTIKUVA

O întîmplare ciudată echipajului au reușit să-1 tra
gă înăuntru.

Un membru al echipajului 
unui avion militar de 
transport cu patru mo

toare a fost precipitat în vid, 
în urma deschiderii acciden
tale a unei trape, în timp Ce a- 
vionul zbura deasupra regiunii 
Knoxville, statul Tenessee. O- 
mul a fost prins de un puter
nic curent de aer și un cama
rad al său ar fi suferit aceeași 
soartă, dacă nu ar fi avut pre
zența de spirit să se agațe de 
un lanț, rămînînd suspendat 
sub avion. Ceilalți membri ai

Creșterea populației 
Parisului

Potrivit datelor Institutu
lui Național de Statistică, 
populația Parisului și a 

celor trei departamente înveci
nate (Seine, Seine-et-Oise și 
Seine-et-Marne) a crescut între 
anii 1954—1962 cu 1 140 000 de 
locuitori, reprezentînd o crește
re anuală de aproximativ 
140 000 de persoane. Dacă acest 
ritm se menține, în 1970 popu-

lațla acestei regiuni va fi
10 milioane de locuitori.

de

Ravagiile vulcanului 
Villarica

Autoritățile chiliene au anun
țat că cel puțin 25 de per
soane au fost ucise în lo

calitatea Conaripe din regiunea de 
sud a țării, cu prilejul erupției 
vulcanului Villarica, situat la 500 
km de Santiago de Chile. Erupția 
a provocat alunecări de teren și 
inundații. 80 la sută din casele 
localității au fost distruse de un 
torent de zăpadă topită provenită 
de pe pantele vulcanului. Circa 150 
persoane au rămas fără adăpost. 
Localitatea Challupen a avut, de 
asemenea, de suferit. Martorii ocu
lari afirmă că această erupție a 
fost cea mai violentă care 9-a în
registrat din anul 1948 încoace.

Conferința de la Bangkok
și-a întrerupt lucrările

BANGKOK 4 (Agerpres). — Cea 
de-a doua conferință a miniștri
lor afacerilor externe ai Indone
ziei, Federației Malayeze și Filipi- 
neiur, convocată în vederea regle
mentării conflictului dintre cele 
trei țări, și-a întrerupt miercuri 
lucrările.

Agențiile de presă subliniază că 
în cadrul tratativelor nu s-a reali
zat un acord cu privire la proble
mele puse în discuție, întrucît de
legația malayeză a continuat să-și 
mențină punctul de vedere, punând 
condiții prealabile oricărei soluțio
nări politice, a conflictului.

Delegațiile celor trei țări au că
zut de acord astipra creării unui 
grup de observatori format din 
reprezentanți ai Tailandei — care, 
după cum se știe, și-a asumat ro
lul de mediator în acest conflict 
— pentru a supraveghea respecta
rea acordului intervenit între cele 
trei țări asupra încetării focului la 
frontiera dintre Indonezia și teri
toriile Borneo de nord și Sarawak, 
incluse în Federația Malayeză.

într-o declarație făcută la Bang
kok, ministrul de externe al Indo
neziei, Subandrio, a subliniat că 
în ciuda rezultatelor negative ale 
actualelor tratative la nivel minis
terial, Indonezia este gata să par
ticipe la o altă conferință în ve
derea soluționării crizei malaieze.

în același timp, primul ministru 
al Federației Malayeze, Rahman, a 
declarat că guvernul său este ho- 
tărît să prezinte conflictul cu In
donezia în fața Organizației Na
țiunilor Unite.

Agenția France Presse rela
tează că marți au fost Înregi
strate noi cutremure în arhipe
lagul insulelor Azore. în foto
grafie : Refugiați din Sao Geor
ges debarcați în portul Angra 

situat pe o altă insula.

noscut că nu se va opune vo
tului separat cerut de U.R.S.S. 
asupra paragrafului referitor 
la crearea forței internaționa
le a O.N.U. ce urmează să fie 
trimisă în Cipru, el a pro
pus să se treacă la vot imediat 
după cuvântarea secretarului 
general al O.N.U., U Thant.

în cuvântarea sa, U Thant a 
declarat printre altele că pre
lungirea perioadei de trei luni 
de staționare a forței interna
ționale în Cipru nu se va pu
tea face fără aprobarea Con
siliului de Securitate.

Pus la vot separat, para
graful patru al proiectului de 
rezoluție a fost aprobat cu opt 
voturi pentru, trei abțineri 
(U.R.S.S., Franța și Ceho
slovacia). Restul proiectului 
de rezoluție a fost adoptat în 
unanimitate.

Rezoluția invită toate state
le membre, conform obligații
lor lor și Cartei O.N.U., să se 
abțină de la orice acțiune sau 
amenițare care ar putea agra
va situația în Republica Cipru 
sau ar constitui un pericol 
pentru pacea internațională.

Ea recomandă secretarului 
general să desemneze de co
mun acord cu guvernele Ci
prului, Greciei, Turciei și Ma
rii Britanii un mediator care, 
împreună cu reprezentanții 
celor două comunități , și ai gu
vernelor susmenționate să fa
vorizeze o soluție pașnică a 
problemei Ciprului.

întrevedere U. Thant - H. Wilson
NEW YORK 4 (Agerpres). — 

La 3 martie, liderul laburist 
britanic Harold Wilson a avut 
la sediul O.N.U. o întrevedere 
cu secretarul general, U Thant, 
in prezența reprezentantului 
britanic la O.N.U., 
Dean.

După Întrevedere, 
Wilson a declarat că 
tat cu U Thant o serie de pro
blema internaționala, printre 
care chestiunea Ciprului și 
crearea unei zone denucleari- 
zate in Europa centrală.

Wilson a spus că a exprimat 
secretarului general al O.N.U. 
nemulțumirea sa fața de modul 
cum sa desfășoară lucrările

conferinței pentru dezarmare a 
celor 18 state de la Geneva, 
subliniind că Occidentul tre
buie să acționeze în vederea 
consolidării destinderii interna
ționale.

„Lipsa unui progres de la 
semnarea Tratatului de la Mos
cova privind interzicerea par
țială a experiențelor atomice 
este îngrijorătoare'4, a spus Ha
rold Wilson.

LONDRA 4 (Agerpres). — 
Harold Wilson, liderul Parti
dului laburist al Marii Britanii 
s-a înapoiat la Londra după 
vizita pe care a făcut-o în 
Canada și S.U.A.

Jacques Soustelle 
se ascunde în Italia

ryoliția din Milano a anun- 
£ țat că Jacques Soustelle, 

fost ministru francez și 
unul din conducătorii organiza
ției teroriste O.A.S., se ascun
de în Italia. Comunicatul po
liției din Milano confirmă u- 
nele știri care circulă în acest 
oraș, potrivit cărora el este 
ascuns de elemente neofascis
te italiene.

Poliția italiană este in cău
tarea lui Soustelle care, după 
cum se știe, a fost expulzat din 
Elveția cu cîtva timp în urmă.

Buletinul de știri 
al Casei Albe anunță,,.

Buletinul de știri al Casei 
Albe anunță că minis
trul adjunct al apărării. 

Cyrus Vance, secretarul de

stat adjunct pentru afacerile I 
interamericane, Thomas Mann 
și secretarul de stat la Mini- < 
sterul apărării pentru armata ' 
terestră, Stephen Ailes, au i 
prezentat comisiei senatoriale 
pentru problemele economice 
o declarație comună în care 
sprijină proiectul privitor la 
construirea unul nou canal 
interoceanic de-a curmezișul 
istmului care leagă America 
de Nord și cea de Sud.

In declarație se spune că 
„un complex de considerente 
economice, politice și strategi- , 
ce fac cît se poate de necesară 
studierea acestui proiect*.

Declarația precizează că si
tuația existentă între Statele 
Unite și Panama impune cons
truirea unui nou canal care să 
nu mai ridice „probleme de 
securitate" de felul celor din 
zona canalului Panama.

Pn
SOFIA. — Miercuri după- 

amiază ambasadorul R. P. Ro
mine Ia Sofia, Ioan Beldean a 
oferit un spectacol de gală cu 
filmul artistic „Tudor".

Au participat șefi și membri 
ai misiunilor diplomatice a- 
creditați la Sofia, personalități 
din domeniul artei și culturii, 
ziariști bulgari și străini.

drul aceleiași ședințe că An
glia sprijină întrutotul poli
tica S.U.A. în această regiune. 
Această declarație a premieru
lui a constituit un răspuns la 
interpelarea deputatului labu
rist, Mayhew, care a cerut lui 
Douglas-Home să expună pozi
ția guvernului în această pro
blemă.

tură cu necesitatea realizății 
unui acord privind restabilirea 
păcii în Yemen.
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BEIRUT. — Agenția France 
Presse anunță că în zilele de 
5—8 martie la Beirut va avea 
loc congresul cadrelor univer
sitare din țările arabe. La con
gres vor participa delegații din 
toate țările arabe. Congresul va 
avea ca temă „Rolul universită
ții în progresul societății arabe 
contemporane*.

DALLAS 4 (Agerpres). — In 
cadrul procesului lui Jack Ruby, 
asasinul lui Lee Oswald, s-a în
cheiat, în sfîrșit, procedura selec
ționării ultimilor doi jurați. Numă
rul de 12 jurați a fost completat.

Apărarea a încercat din nou să 
obțină respingerea automată a 
noilor jurați. Judecătorul nu a 
acceptat această cerere și în felul 
acesta a putut fi ales ultimul 
jurat.

In ședința din 4 martie a tri
bunalului au 
martorilor.

început audierile

(Agerpres). — în 
martie a Camerei

4
3
o serie de repre- 

opoziției laburiste

LONDRA 
ședința din 
Comunelor, 
zentanți ai 
au criticat poziția guvernului în 
legătură cu situația din Viet
namul de sud. Poziția a fost 
precizată de premierul Douglas 
Home, care a reafirmat în ca-

COLOMBO. — Ministerul Afa
cerilor Externe al Ceylonului a dat 
publicității un comunicat în care 
se arată că președintele R.S.F. 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, pre
ședintele Republicii Arabe Unite, 
Gamal Abdel Nasser și primul mi
nistru al Ceylonului, Sirimavo 
Bandaranaike au căzut de acord să 
invite guvernele țărilor care au 
participat la prima conferință de 
la Belgrad a statelor neangajate 
la o întîlnire preliminară în ve
derea pregătirii conferinței la nivel 
înalt ce ar urma să aibă loc în 
anul 1964.

Se propune ca întîlnirea preli
minară să aibă loc la 23 martie 
1964 la Colombo la nivelul amba
sadorilor. La această întîlnire se 
vor discuta probleme organizatori
ce, locul și data convocării con
ferinței la nivel înalt precum și 
pregătirea ordinei de zi a confe
rinței.

NEW YORK. — într-un ra
port prezentat Consiliului de 
Securitate, secretarul general 
al O.N.U., U Thant, a anunțat 
că misiunea specială a O.N.U. 
în Yemen a fost prelungită pen
tru o perioadă de alte două 
luni, respectiv pînă la 4 mai. 
Raportul precizează că această 
hotărîre a fost luată în legă-

CAIRO. — La 4 martie, s-a des
chis Ia Cairo Conferința miniștri
lor de externe ai țărilor arabe. 
Conferința este consacrată exami
nării situației internaționale și.din 
lumea arabă și a evenimentelor 
care s-au petrecut de la conferința 
arabă la nivel înalt, precum și 
pregătirii turneului pe care urmea
ză să-1 efectueze în țările lumii 
miniștrii de externe arabi pentru 
a expune punctul de vedere al ță
rilor lor în problema folosirii ape
lor Iordanului.

TOKIO. — Conferința pe 
treaga Japonie „Pentru pace 
Asia“ și-a încheiat lucrările, 
ședința plenară au participat 
proximativ 8 ooo de delegați 
prezentînd numeroase organizații 
democratice din 46 de prefecturi 
ale țării.

Conferința s-a desfășurat sub 
lozincile luptei pentru interzicerea 
armei nucleare și pentru dezar
mare generală. Participanții la 
conferință au întâmpinat cu aplau
ze mesajele de salut sosite din 
diferite țări ale lumii.
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SANTO DOMINGO. — Agen

ția Prensa Latina anunță că în 
capitala Republicii Dominicane a 
avut loc o demonstrație de pro
test împotriva juntei militare afla
te la putere. La demonstrație au 
participat numeroși studenți de la 
Universitatea din Santo Domingo.

Poliția a intervenit împrăștiind 
demonstrația. Mai multe persoane 
au fost rănite. Un mare număr de 
participanți au fost arestați.
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