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mente — Toarte simple dar

lntîmplaiea povestită de noi 
constituie unul din miile de mo- 

loarle semniiicative —, care .s* 
petrec în aceste zile la fiecare loc de muncă, în uzine, în fa-

I brici. Prețuirea acordată celpr mai buni e un prilej de bucurie 
generală, un îndemn ca fiecare să muncească mai bine. Bi
lanțul însuși al muncii oferă oamenilor prilejul acestei bucu- irii și exigența lor, neastîmpărul lor creatorJ îi îndeamnă la 
mai mult.

La Brazi, sentimentul succesului e dat de cei aproape I34Q00 000 lei obținuți în plus anul trecut prin depășirea pla
nului la producția globală, de cei 14 500 000 lei economisiți la 
prețul de cost, de cele 8 238 tone produse petroliere iecupe- 

Iia'te prin micșorarea pierderilor. Iată dar că, pentru muncito
rii care ieri ieșeau purtînd pe piept steluțele de fruntași, sen
timentul succesului e foarte concret: milioanele de lei, reali-Izate ca beneficiu, miile de tone economisite, înseamnă și munca 
lor, a celor mai buni, hărnicia, disciplina, dragostea dc mese
rie și spiritul de răspundere de care au dat dovadă.

ICine sînt ei ?
Alexandrescu Titus e inginer, iar la secția de reformare ca- 

talilică îndeplinește funcția de șei al unității intii. !n între-

| Crf vrednici — sînt înfrunte!

I

cerea pentru calitatea produselor, pentru buna organizare a 
locului de muncă, pentru aplicarea măsurilor tehnice la cel mai 
înalt nivel, primul care s-a înscris ajiost el, șeiul instalației. 
Zile, ore, uneori nopți au fost necesare pentru ca extrem de 
complicata muncă tehnică înti-o asemenea instalație să se des
fășoare în condiții foarte bune și pe conducte să plece zilnic 
mii de tone de benzine superioare, muncă în care el, inginerul 
Alexandrescu, a adunat rază cu rază, steluța succesului.

Mihai Popescu e maistru, Ion Lixandru și Marin Turbatu 
sînt operatori chimiști, Alexandrii Voicu e mecanic, Andrei Pa
vlov e tot inginer. De la îndrumarea atentă a meșterului sau 
inginerului, pînă la perseverența urmăririi acelor pe cadranele 
unui tablou și pînă la verificarea fiecărei conducte a instala
ției, acești tineri și alții ca ei ciu făcut ca in iot cursul anului 
trecut rafinăria să obțină rezultatele remarcabile pe care le-ci 
obținut.

l-am auzit pe acești băieți vorbind : erau bucuroși de suc
ces, entuziasmați de faptul că au fost distinși cu titlul de frun
taș în întrecere, dar tot atît de exigenți și de severi de ei 
înșiși în ceea ce privește munca lor, actuală, cu planurile lor. 
„Distincția primită, spunea în adunare tovarășul Mihai Po
pescu, ne cere o și mai mare răspundere. De aceea eu am să 
fac aici cîteva propuneri...". Se gîndea la angajamentele sec
ției de a da peste plan în anul acesta 2 000 tone de benzină 
cu cifra octanică 00.

La Uzina „1 Mai", acoio unde se fabrică vestitele sonde ro- 
mînești, adunările obișnuite ale grupelor sindicale de această 
dată aveau ceva din solemnitatea și emoția evenimentului. Pe 
ușa oțelăriei i-am văzut ieșind cu steluța de fruntaș în între
cere pe tineri ca Radu Boțîrleanu, Dumitru Balalia, Maria Du
mitrescu. De alături, de la Uzinaj, ieșeau în rîndul celor a- 
proape 50 de fruntași, tineri ca strungarii Nicolae Manea și 
Gh. Cîrstea, după aprecierea tovarășilor, muncitori excelenți 
prin stăpînirea meseriei, dar și vestiți prin spiritul lor de dis
ciplină (în tot cursul anului trecut ei n-au lipsit nici o zi de 
la lucru), care folosesc cu multă eficacitate programul zilnic 
de munca. Opt tineri din grupa a 7-a a secției sape-ioraj se 
întîlniseră în fața altei adunări, ei fiind cei mai buni în între
cerea desfășurată aci: Petre Timofte, Alexandru Popincă, Pa
vel Soficanu, Stan Voinea și alții — sudori, strungari, rectifi
catori... Meserii deosebite, firi deosebite. Cîteva trăsături se 
întîlnesc însă în simbolul stelelor de pe piept la fiecare dintre 
ei: pasiunea pentru învățătură (toți sînt elevi Ia cursurile de 
ridicare a calificării), respectul pentru disciplina tehnologică, și, 
mai ales, conștiința răspunderii lor de muncitori. Dovada aces
tei răspunderi era înscrisă chiar acolo, pe un panou din sec
ție ; pentru îndeplinirea sarcinilor de plan pe anul 1964, ei au 
făcut 26 de propuneri care au fost trecute în planul de măsuri 
tehnico-organizatorice, a căror eficacitate antecalculată este de 
circa 1 000 000 lei.
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Și iată-ne în alt loc, pe șantierul viitorului Combinat petro
chimic Brazi. Entuziasmul are și aici contururi foarte precise, 
rezultatele muncii constructorilor profilîndu-se Ia proporții gi- 

> în fața ochilor. Cifrele, chiar atunci cînd vorbesc des- 
i peste 2 000 000 lei economisiți în 1963, par aici mici, pe 

lingă dantelăria de oțel la montarea căreia a luat parte tînă- 
, căruia, în momentul acela î se înmîna steluța 

întrecere, sau uriașa încrîngătură de conducte pe 
care le-au montat tinerii din brigada iui Constantin Enache, 
cărora li se înmîna diploma de brigadă fruntașă.

Participînd la întrecere, băieții din brigada, lui Enache s-au 
întrecut și între ei, pe baza acelorași criterii: darea în folo
sință la timp și în bune condiții a < 
(băieții au predat lucrările încredințate cu cîte 2—3 zile mai 

; realizarea unor lucrări de bună calitate (în tot 
cursul anului, la.toate lucrările, au primit calificativul „foarte 

EUGEN FLORESCU | 

(Continuare în pag. a V-a) g

Pregătiri în vederea 
campaniei de primăvară

în întreaga țară continuă pregă
tirile în vederea lucrărilor agricole 
de primăvară. Gospodăriile de stat 
și stațiunile de mașini și tractoare 
au revizuit și reparat aproape în
treg parcul de mașini și tractoare, 
urmînd ca în cel mai scurt timp 
toate aceste utilaje să fie depla
sate la locurile de muncă.

In toate regiunile țării, meca
nizatorii sînt instruiți pentru a 
folosi cu maximum de randament 
semănătorile de porumb și cele
lalte mașini și pentru ca lucrările 
agricole să se efectueze potrivit 
recentelor recomandări ale Consi
liului Superior al Agriculturii.

Multe dintre brigăzile stațiuni
lor de mașini și tractoare se află 
de-acum în gospodăriile agricole 
colective. In unele gospodării dc 
stat și gospodării colective din re
giunile București, Ploiești, Oltenia 

Sclipirilor feerice ale conste
lației Raiinăriei Brazi, li s-au 
adăugat seînteierile steluțelor 
roșii prinse la reverele unor 
bărbați tineri sau foarte tineri. 
Era ieri, în zorii zilei, la secția 
de reformare catalitică a uria
șei rafinării. După schimbul de 
noapte, avusese loc o adunare 
a grupei sindicale ; se discutase 
despre muncă, despre succese, 
despre ceea ce mai trebuie fă
cut, iar ei — 48 la număr — 
porniseră pe aleile de la ieșire 
purtind la revere steluțele de 
fruntași ai întrecerii socialiste 
Tovarășii lor, muncitorii care 
intrau în schimbul de zi, îi în
tâmpinau cu urări.

I
I
I
I 

rași criterii: aarea m rolo- a 
obiectivelor lună de lună I 
infsifo /■>»» f'îîct Q—'i ’7Îlc‘ mni^

I

și Dobrogea, mecanizatorii și co
lectiviștii au început lucrările de 
îngrijire a semănăturilor de toam
nă și cele de pregătire a terenuri
lor pentru îrisămînțări în vederea 
păstrării umidității în sol.

Schimbul de semințe este aproa
pe terminat. In primăvara aceasta, 
unitățile agricole socialiste vor fo
losi sămînța de porumb din cei 
mai valoroși hibrizi dubli, pentru 
întreaga suprafață prevăzută, iar 
pentru celelalte culturi sămînța 
din soiuri productive.

In toate regiunile continuă ac
țiunea de fertilizarea terenurilor. 
De Ia începutul anului și pînă la 
sfîrșitul lunii februarie au fost 
transportate Ia cîmp peste 6 mili
oane tone gunoi dc grajd ceea ce 
reprezintă 8o la sută din cantită
țile prevăzute pînă la începerea 
însămînțăriloi de primă; ară.

STUDENȚII ANULUI I DUPĂ PRIMELE EXAMENE
■ th'deniii- anului I au 

trecut emoția prime
lor examene. Sesiu
nea s-a încheiat re
cent.

Care sînt rezulta
tele .obținute, ce în

vățăminte sc desprind în urma 
acestei sesiuni ?

He-am oprit la două facultăți 
ale Universității „Babeș-Bolyai"- 
din-Cluj.

Care e „secretul" 

rezultatelor bune ?

La această întrebare care se re- 
! feră la munca celor 132 de stu- 
< denți din anul I al Facultății de 

istorie-filozofie nc răspund :

Coni, univ.
NICOLAE KALLOS 

. prodecan:

„N-am pasiunea cifrelor, dar Î11 
cazul de față, statistica este cel 
mai potrivit mijloc dc exprimare. 
V-o redau ca atare: prezentarea In 
examene — sută la sută.: Din 474 
dc examinări, 460 au consemnat o 
pregătire bună, go,g la sută din 
studenți luîndu-și toate examenele. 
35,2- la sută din notele obținute 

sînt de 9 și 10, 52 la sută de 7 
și 8 și 12,8 la sută de 5 și 6.

Deși nivelul de exigență a spo
rit mult,, rezultatele acestea sînt 
totuși superioare celor obținute de 
vechii ani întii. Ele se ridică la ni
velul rezultatelor pc care le-au 
obținut studenții din anii mari. 
Acest lucru ne bucură cu atît mai' 
mult cu cit în anul I studenții au 
de făcut fața unor discipline des
tul dc grelej vaste, cum ar fi, de 
pilda, istoria universală veche.

Încă din primele zile ale finului 
universitar au fost organizate ac
țiuni prin care li s-a arătat noilor 
studenți cum să folosească biblio
teca, cum să întocmească o fișă 
bibliografică, cum să realizeze un 
conspect etc. Pentru a-i ajuta, au 
fost repartizați ca îndrumători la 
grupele anului 1, lectori și asistenți 
cu bogată experiență didactică. Și 
alte cadre didactice de prestigiu, 
ca prof. univ. Nicolae Lascu, prof, 
univ. D. D. Roșea, membru cores
pondent al Academiei R.P.R. etc. 
au fost deseori în mijlocul studen
ților din anul I. Un real sprijin li 
s-a acordat prin organizarea de 
consultații individuale și colective. 
Activitatea studenților din anul 1 
la seminarii, a constituit subiectul 
unor analize periodice în colecti
vele de catedră. In semestrul al 
Il.-lea vom continua să ne preocu
păm cu aceeași atenție de anul 1. 
Vom acorda un sprijin deosebit 
studenților, puțini la număr a că
ror pregătire s-a dovedit nesatisfă
cătoare. Pentru ei vom planifica 
consulta fii speciale, îndrumătorii

CTUALITAȚII
Concursul cultural-artistic al pionierilor și școlarilor Noi cămine și cantine

La sfîrșitul lunii martie sc 
va desfășura faza regională a 
concursului artistic al pionie
rilor și școlarilor. Cu acest pri
lej, cei mai tineri artiști ama
tori, pionieri și elevi din învă- 
țămintul de cultură generală, 
profesional și tehnic, promo

„De trei oii pentru fruntașiAșa l-au sărbătorit băieții din 
brigadă pe responsabilul lor, Constantin Enache, constructor 
la Combinatul petrochimic Brazi cu prilejul înmînării insig
nei de „Fruntaș în întrecerea socialista' (fotografia dc sus) 
Mecanicul Voicu Alexandru și inginerul Andrei Pavlov, doi 

dintre fruntașii Rafinăriei Brazi (fotograiia din stînga).

Fotografiile L CUCU

ȘTAFETA
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CONSTRUCTORILOR
O masă rotundă „în mers“ 

privind contribuția tineretului 

Ia darea în folosință la termen 

a obiectivelor industriale

Citiți in pctg. a III-a 
reportajul nostru:

17. Pe șantierul Uzinei 

de aluminiu din Slatina

de grupe se vor ocupa de fiecare 
în parte, pentru a-i ajuta să-și 
formeze deprinderi de muncă in
dividuală; vom verifica ' periodic 
modul în care studiază ei. O altă 
măsură importantă, după părerea 
noastră, este aceea de a reverificn 
bibliografia, pentru ca să mi se 
ivească situații de suprapunere a 
acesteia. Vom căuta ca bibliografia 
dată fragmentar de fiecare catedră 
șă însumeze volume complete. La 
seminarii, asistenții vor verifica 

dacă bibliografia indicată este stu
diată la zi.

Intr-un cuvînt, ne vom strădui 
sa facem din rezultatele bune ale 
primei sesiuni, o tradiție ne care 
studenții actualului an I s-o conti
nue pînă la absolvirea facultății".

LĂPTOIU NEGOIȚĂ, 
secretar al comitetului

U.T.M. pe facultate:

„Studenții anului 1 au stat în 
atenția comitetului U.T.M. încă 
din momentul intrării lor în facul
tate. Mai întîi, ne-am preocupat 
să-i ajutăm pentru a se acomoda 
cît mai.repede cu munca universi
tară. Pentru aceasta, am organizat 

vați la faza inter raională a 
concursului, se vor întîlni pe 
scenele caselor raionale de 
cultură, în cluburi muncito
rești și săli de teatru, cămine 
culturale, pentru a-și disputa 
întâietatea.

{Ager preș)

în fiecare secție întîlnîrî cu stu
denți din anii mari _care 
le-au vorbit' despre cum tre
buie înțeleasă și folosită perioa
da studenției, ce ‘trebuie să-ți 
ceri cînd ești student,'împărtășin- 
du-le totodată din metodele lor de 
studiu. Majoritatea' studenților lo
cuind in cămin, am hotărit- ca cei 
din anii mai mari să se îngrijească 
îndeaproape de studenții din. anul 
b să-i determine să folosească din 
plin sala de.lectură, să-i’ ajute'la 

planificarea-cît mai judicioasă a 
timpului. Doi membri ai comitetu
lui U.T.M. se ocupă în mod deose
bit de anul 1, sînt permanent în 
mijlocul lor, sprijinindu-i în toate 
privințele: ajută practic organi
zația U.T.M. a acestui an să des
fășoare o activitiate eficientă. Pe 
semestrul II nc-am propus să-i 
atragem și pe studenții din primul 
an spre cercurile științifice, făcîn- 
du-i să înțeleagă importanța ac
tivității științifice pentru un viitor 
specialist.

In preocuparea noastră pentru 
acest semestru va intra mâi buna 
organizare a timpului' liber al stu
denților anului 1; vom organiza 
pentru ei reuniuni, vizite la mu
zee, monumente "istorice,' case me
moriale, pentru sudarea si întă
rirea colectivului".

pentru
Complexul sociabstudehțesc, care 

se va înălța în curînd pe b-dul 
Mărăști din Capitală, va cuprinde 
și o cantină modernă cu o capaci
tate de deservire pentru 3 000 de 
persoane. Aici, toate operațiile de 
pregătire a mesei se vor face cu 
ajutorai unor instalații de meca
nizare și semiautomatizare. Siste
mul de autoservire folosit în multe 
cantine studențești va fi confecți
onat în mare parte din materiale 
plastice.

O altă cantină modernă, tot pen
tru 3 000 de perțoane, a fost 
dată în folosință, luna trecută, în 
cadrul complexului studențesc de 
ps strada Memorandumului din 
Brașov. înzestrată cu utilaj mo
dern, printre care instalații auto-

O presă cu 6 etaje
Recent, la IPROFIL Bucu

rești a fost instalată o presă cu 
6 etaje, destinată operațiunilor 
de încleiere a mobilei, iar la 
Combinatul de industrializare 
a lemnului din Pitești, o presă 
cu 15 etaje, pentru încleierea 
placajelor, ambele proiectate 
șl produse în serie la Uzinele 
„23 August" din București.

La prirna, procesul de func
ționare este complet automa
tizat, închiderea, presarea și 
deschiderea efectuîndu-se 
printr-o singură comandă. 
Dacă la presele cu pernă de 
aer închiderea necesită 46—52 
de secunde, la acest tip de 
presă această operație se face 
în numai 30 de secunde. Prin

LA TEZĂ
Tezele 1 Cei mai 

mulți elevi văd în ele 
bilanțul muncii ritmi
ce și perseverente, de
puse de-a lungul 
întregului trimestru. 
(Mai sînt, însă, și unii 
de ce n-am spune-o !, 
e drept, puțini la nu
măr, care se mai „a- 
gață" de acest cuvîn t, 
pentru o salvare de 
ultimă ora).

Dar tezele, înainte 
de toate, înseamnă o 
etapă în verificarea 
activității multilaterale 
de însușire a cuno

ștințelor *— rezultatul 
firesc al muncii perso
nale intense.

Obiectivul aparatu
lui de fotografiat a 
surprins două momen
te semnificative din 
perioada tezelor de la 
sfîrșitul acestui trime
stru.

Concentrarea maxi
mă și atenția cu care 
este scris fiecare rind, 
astfel ca într-o oră să 
poată fi scris „totul" 
și bine, se răsfrînge 
din plin de pc fețele a- 
cestor eleve din clasa a

GODEA ION, 
secretarul biroului U.T.M. 

al anului I: ;

' „Ținînd seama de faptul că ve
nim din diferite părți ale țării, 
organizația noastră U.T.M. desfă
șoară o susținută activitate pentru 
formarea unui colectiv puternic, cu 
o opinie combativă, capabil'să fie 
motorul unei munci rodnice. In 
cadrul discuțiilor din adunările 
generale, al acțiunilor cultural- 
cducativeț prin munca dusă de la 
om la om, prin înseși normele 
vieții universitare am reușit ca în 
fiecare grupa să închegăm nucleul 
acestui colectiv. Eficacitatea st 
vede în înțelegerea necesității dis
ciplinei studențești, în frecvența 
foarte bună a anului nostru, în 
rezultatele obținute la primele 
noastre examene.

Săptămînal, organizatorii de 
grupă U.T.M., delegații A.S. și 
responsabilii profesionali, fac, pe 
grupe, analiza situației din săvtă- 
mîna respectivă, discutînd fiecare 
fapt în parte, iar atunci cînd este 
cazul organizează dezbateri fulger 
in cadrul grupei. In felul acesta, 
am ajuns să formăm în anul, nos
tru o atmosferă permanentă dc 
muncă, de studiu. In vederea pri
mei- noastre sesiuni am discutat 
cu fiecare student pentru a-l aju
ta să înțeleagă necesitatea pre
zentării la toate examenele și pro
movării cu note bune și foarte 

studenți
mate ce execută zeci de operații 
de preparare a Buncărurilor, pro
duselor de cofetărie și patis.erie, 
cantina pune zilnic la dispoziția 
studenților opt meniuri. Alte can
tine pentru studenți au început să 
funcționeze anul acesta și în cen
trele universitare Tîrgu Mureș și 
Bacău.

In prezent, în cele 65 cantine e- 
xistente în țara iau zilnic masa 
peste 51 000 studenți. La București, 
Cliij, Iași și Timișoara există can
tine dietetice, iar la cantinele din 
celelalte centre universitare au fost 
ainfenajate colțuri dietetic^, unde 
studenții primesc masa pdfrivit re
gimului medical recomandat.

(Agerpres)

faptul că grupul de acționare 
hidraulic, cu un gabarit redus, 
este lipii de. bat iul presei, 
constructorii econotnisesc în
semnate cantități de materiale 
(conducte, cabluri etc), iar ma
șina, la locul de producție o- 
cupă un spațiu mai mic, •

Și presa cu 15 etaje este a- 
preciată de beneficiari ca fiind 
un utilaj care a atins nivelul 
tehnicii actuale. Aceasta lu
crează cu o presiune de ÎS kg 
pe centimetrul pătrat, înze
strată cu 4 electr oventile pro
iectate și produse în țară, pre
sa cu 15 etaje este semiauto- 
matizată.

(Agerpres)

X-a A, Școala medie 
nr. 18 din Capitală 
(foto 1).

Oare cu cc zhribet 
se primește zecele ob
ținut la teza? No „răs
punde" Buzca Cristian 
din clasa a VIII-a B, 
Școala medic nr. io, 
pc care fotoreporterul 
l-a surprins jn clipa 
cînd tovarășa profe
soară Constanța Arva- 
nitache îi înmînează 
caietul de teză la is
toric (foto 2).

Foto!
N. STELORIAN

bune. Rezultatele acestei preocu
pări sînt cele arătate,

In vara ne așteaptă mai multe 
examene și fiecare studeftt' e con
știent că trebuie să muncească 
mai mult, să se pregătească.bine, zi 
de zi, încă de acum. Biroul U.T.M- 
își va intensifica eforturile în ceea 
ce privește ajutorarea celor care 
mai au încă deficiențe în munca 
loru.

0 situație 

pe care n-o dorim 

si in semestrul ii

Anul 1 al Facultății de fizică 
numără 70 de studenți. Rezulta
tele pe care le-au obținut ei în 
această primă sesiune de examene 
sînt diferite de cele ale colegilor 
lor de la istorie-filozofie. După 
aprecierea tovarășului prdf. univ. 
ZOLTAN GABOS, decanul facul
tății, aceste rezultate nu pot fi 
considerate mulțumitoare, atît 
pentru că un număr dc studenți 
nu a reușit să promoveze toate 
examenele, cît și pentru faptul că

I. ANDREIȚĂ 
N. ARSENIE

(Continuare în pag. a V-a):
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Vă interesează ultimele 

cărți științifice ?

„Cunoașterea tainelor materiei"
a ★

COLECTIVA
NOASTRĂ-I

BUNĂ
Spicuiri din folclorul nou

Foaie verde ți-o alună 
Colectiva noastră-i bună: 
Hide ca ți o mireasă 
Ctnd intră mirele-n casă. 
Cintă clocîrlla, cintă, 
Pe tarla munca s-avintă; 
și brigada de cu zori 
E la muncă pe ogor. 
Bucurla.mi intră-n casă, 

Casa, casă 
Masa. masă.

Colectiva noastră-n sat 
Pe țărani i-a adunat. 
Duduie batoza-n plin, 
Traiul nostru e mai bun. 
Pe ogor, după tractor. 
Crește griul mai cu spor. 
Colectivă, să trăiești, 
Că tu dragă ne mai ești I 
Ne-ai adus lumină.n sat, 
libertate tu ne-ai dat 
Frunzucă verde din vie 
Bine-i in gospodărie 
Că pe marele ogor 
Munca merge mal cu spor. 
Viața noastră este bună 
Pe ogor ctntul răsună. 
Cintă fete ți flăcăi 
șt pe dealuri și pe văi. 
Și de ce mai tare cintă 
Pe ogor munca s-avîntă 1

★

Frunzuliță măr găsit
Noî de cînd ne.am înfrățit 
Pămînfu-a-ntinerit.
Dîmbuții cu florile 
Plaiu cu miorile 
Frunză verde nalbă mare 
Crește floare, lingă floare 
Colective mîndre tare 
Cresc ca iarba primăverii 
Și ca stele-n poala serii

★

Frunzuliță bob de mei 
Făcui hambar cu temei 
Că din zare pînă-n zare 
Cttu.i holda sclipitoare 
Trec secerătorile

Publicațiile editate în stră
inătate, cărțile editate în țara 
noastră, precum și cărțile 
vechi romînești ce se găsesc în 
rafturile secției documentare 
a bibliotecii regionale din 
Brașov formează un adevărat 
tezaur cultural.

în bibliotecă se păstrează 
de pildă, ediția din Cluj- în 
limba latină a lucrării Decre- 
tum opus tritartitum iuris, 
1572" : este vorba de codul de 
legi întocmit de juristul Ver- 
boezi prin care s-a suprimat 
dreptul de mutarea iobagilor 
după războiul țărănesc din 
1514, condus de Gheorghe 
Doja. Tot aici se află și opera 
cunoscutului filozof materia
list englez Thomas Hobbest 
„Elementa philozophica de 
Cive" tipărită în anul 1669, 
în vestitul atelier al lui Da
niel Elzevir din Amsterdam. 
Dintre renumiții savanți și fi
lozofi iluminiști din secolul al 
XVIII-lea și de la începutul 
secolului al XlX-lea, în biblio
tecă se află reprezentați, prin 
operele lor, I. C. Fichte, Kant, 
F.M. Voltaire, Ch. Montesqu
ieu, G. Hegel, Berzelius ș.a.

Brașovul a fost, în trecut un 
centru important al culturii 
romîneșți. Aici a tipărit Diaco
nul Coresi primele cărți în 
limba romînă. Cărturarii ro
mâni brașoveni din trecut dis
puneau de însemnate biblio
teci particulare. Datorită aces
tora, precum și prin faptul că 

Adunînd comorile 
De nu-ncap în colectivă 
Sacii, stivă lingă stivă 1 
Frunzuliță de lăstuni 
Scoseî poarta din țîțîni 
Că-mi vin carele-ncărcate 
Pînă_n streșini cu bucate. 
Și iar verde salbă moale 
Belșugul după tarlale 
îmi făcu rodu mai mare. 
Belșugul după cîmpie 
îmi aduse bucurie, 
Mi-aduse trai fericit 
Să nu mai fiu necăjit 
Și iar verde de cicoare 
Cîntă glasuri de izvoare 
Bucuria noastră-i mare.

★ Â- 
Frunză verde, frunză rară 
Crește grîu frumos în țară 
Crește-n snopi de bucurii 
Pe-nțțoritele cîmpii.
Holde pline de mătasă : 
Viațfi nouă și frumoasă. 
Fruitză verde mărgărit 
Mult dă spicu înfrățit 
Mult dă cîntec voie bună 
Inimii — așternut, cunună. 
Cunună de rozmarin 
Că ni-i traiul astăzi plin, 
Cunună de sălcioară 
Că e libertate-n țară 
Și iar verde matostat 
Cît privesc în lung și-n lat 
Bucurie am aflat 
Toți muncesc cu vrednicie 
In marea gospodărie.

★

Fluier, fluiera ș de corn 
Mă trezesc noaptea din somn 
Mi te-aduc ușor Ia buză 
Ciutul lumea să-l auză 
Cintul meu de bucurie 
Că avem gospodărie.
Fluieraș mîndru-nflorit 
Din crenguță meșterit 
Cintă noua noastră țară 
Mîndră ca o primăvară.

VALORI BIBLIOFILE
Brașovul era în strinse le
gături economice și cultu
rale cu principatele în Bi
blioteca regională din Bra
șov se păstrează o colecție va
loroasă de cărți vechi romî
nești, editate la Brașov, Bucu
rești, Iași, Sibiu, Buzău, Blaj, 
Buda și în alte localități. Din
tre cărțile în limbile străine 
ce se teferă la țările romîne 
sau scrise de autori români, 
trebuie să amintim în primul 
rînd ediția în limba franceză 
a operei renumitului cărturar 

A

In biblioteca regională Brașov

român Dimitrle Cantemir: 
„Histoire de V empire Otho- 
man", Paris 1743. O descriere 
a Moldovei a scris și medicul 
transilvănean Andreas Wolf, a 
cărui operă a fost tipărită în 
1805, în limba germană. Prin
tre cele mai vechi cărți romî
nești păstrate în bibliotecă se 
numără și cartea „Mărgăritare" 
(1691) tradusă de cărturarii 
munteni Șerban și Radu Gre- 
ceanu. La Viena a fost tipă
rit în anul 1788 dicționarul 
germano-romîn al renumitului 
medic și iluminist loan Uiua- 
riu-Molnar.

Aspect de la biblioteca de 
împrumut a Palatului cultu

rii din Ploiești.

Foto : D. FLORE A

Prime audiții 
ale unor 

tineri
creatori

Sala Dalles a găzduit săptă
mâna aceasta o inedită mani
festare în agenda muzicală a 
Capitalei: un concert dedicat 
în exclusivitate citorva prime 
audiții aparținînd unor tineri 
compozitori ce sînt în același 
timp membri ai corpului di
dactic al Conservatorului bu- 
cureștean.

Au fost interpretate cu acest 
prilej sonatele pentru flaut și 
pian și vioară și pian ale lui 
Dan Constantinescu și Sona
tele pentru clarinet și pian și 
vioară și pian ale lui Alexan
dru Hrisanide.

Lucrările, care s-au bucurat 
de participarea unor tineri 
instrumentiști bucureșteni, au 
interesat publicul prin proble
mele de conținut și de stil pe 
care le ridică piesele tinerilor 
creatori.

I. s.

Muncitoarele Olga Zuav, Veronica Mihăilescu și Elena Cămărașu din secfia extracție de la 
Fabrica de medicamente „Biolarm“ din Capitală, condiționează prin lioiilizare medicamentele 

iabricate. Foto: AGERPRES

Tiparnițele romînești din 
Blaj și Brașov au scos o serie 
de manuale școlare (bucoavne) 
și povestiri populare, care au 
contribuit la răspândirea cu
vântului scris. Cartea lui Ion 
Rus: „Icoana pământului sau 
carte de geografie", Blaj, 1842, 
se numără printre primele ma
nuale de geografie scrise în 
limba romînă. Dintre manua
lele școlare tipărite la Brașov, 
și aflate în bibliotecă, amintim 
de asemenea „Bucoavnă pen
tru învățătura pruncilor" și

„Gramatica romînească și 
nemțească pentru tinerimea 
națională" apărută la Brașov 
in tipografia lui Ioan Gott, 
1838.

La Brașov a activat scriito
rul romîn Ion Barac, care a 
tălmăcit în limba romînă o se
rie de povestiri populare, ce au 
contribuit în mare măsură la 
dezvoltarea gustului pentru ci
tit. Dintre operele lui, în bi
blioteca din Brașov se păs
trează „O mie și una de nopți" 
(Brașov, 1836) și „Halima".

Un însemnat rol în combate
rea neștiinței și a misticismu

,,

Razele infraroșii
au învins „criza

radiotehnicii
Radioul a permis oamenilor 

de știință să realizeze și să 
pună la indemînă omenirii un 
sistem de comunicații la dis
tanțe foarte mari și care nu 
necesită un conductor inter
mediar între stația de emisie 
și stația, de recepție, așa cum 
era și mai este și acum cazul 
în telegrafie sau în telefonie. 
Mesajul care trebuie transmis, 
este .purtat în cazul radioului, 
de către o undă electromag
netică. Aceste unde au fost 
descoperite mai întîi teoretic 
de către Maxwell, după care 
fizicianul german Heinrich 
Hertz a pus experimental în 
evidență existența lor. După 
aceea, aproape în același timp, 
Popov în Rusia și Marconi în 
Anglia, au inventat și perfec
ționat aparatele de radier care 
astăzi cunosc o răspîndire a- 
tît de largă.

Se știe că pentru produce
rea undelor electromagnetice 
șe întrebuințează curenți va
riabili în timp, iar cu cît a- 
cești curenți au o variație mai 
rapidă, eu atît ei produc unde 
mai puternice.

în primele timpuri ale ra
diofoniei, înainte de utilizarea 
tuburilor electronice în radio, 
posturile de emisie erau pre
văzute cu mașini electrice, a- 
semănătoare celor care lu
crează și astăzi în unele cen
trale electrice.

La începuturile radiofoniei, 
utilizîndu-se mașini rotative 
pentru producerea curenților 
de înaltă frecvență care ali
mentau antena de emisie, nu 
se puteau realiza frecvențe 
prea mari. Lungimile de undă 
întrebuințate erau foarte 
mari, deoarece, după cum se 
știe, cu cît frecvența este mai 
mică, cu atît lungimea de 
undă este mai mare.

Dacă se întrebuințau frec
vențe de 10 000 cicli pe secun
dă, lungimile de undă cores
punzătoare erau de 30 km.

Prin, introducerea tuburilor 
electronice, situația însă 
schimbat, 
cucerirea 
înalte.

Desigur 
firesc și întrebarea : 
trebuie să mergem spre frec
vențe din ce în ce mai înalte ?

Răspunsul este ușor de dat. 
Pentru stabilirea unei legături 
prin radio nu este suficient să 
avem la dispoziție o anumită 
frecvență, ci o anumită bandă 
de frecvență. Astfel, de exem
plu, în cazul în care este vor- 

s-a
Ă devenit posibilă 

frecvențelor mai

că se pune în mod
de ce

lui a jucat cărțile de popu
larizare a cunoștințelor știin
țifice și medicale. In biblio
teca regională se păstrează, de 
pildă, lucrarea medicului ro
mîn Popp Vasile : „Despre a- 
pele minerale de la Arpătac, 
Bodoc și Covasna", Sibiu, tipo
grafia lui Ioan Bart, 1821 ; a- 
ceastă carte constituie o rari
tate bibliofilă. Doctorul Va
sile Popp (1789—1842) a 
fost întemeietorul scrisului 
medical în limba romînă, 
iar lucrarea sus-citată con

stituie prima carte medi
cală științifică romînească. 
Tot la Brașov a fost tipă
rită, în anul 1844, lucrarea 
„Makrobiotica sau măiestria 
de a lungi viața..." după Hu- 
feland, tălmăcită în limba ro
mînă de medicul brașovean 
Pavel Vasici-Ungureanu.

Ca urmare a strînselor legă
turi dintre cele trei țări romî
nești, în biblioteca brașoveană 
se găsesc multe din cărțile ti
părite la București și Iași. In 
rafturile bibliotecii sînt pre
zente în număr considerabil 
publicațiile ieșite din tipogra

da prof. univ. 
E. NICOLAU

despre transmitereaba
program de radiodifuziune se 
știe că pentru a auzi în bune 
condiții programul, este ne
cesar ca să se poată transmite 
atît frecvențele joase cores- 
punzînd de exemplu unor in
strumente ca tuba, contrabasul 
din orchestră, cît și frecvențele 
înalte care sînt produse de o 
serie de instrumente ca vio
rile, flautele, ș.a. Banda pe 
care o ocupă un program de

■
® Scurtă istorie

frec-De ce sînt necesare 
vențe tot mai înalte 
Rezultatele unei 
acțiuni
Efectul infraroșiilor:
TEM TRANSMITE 
DE MILIARDE PROGRA
ME RADIO

inter-

PU- 
SUTE

radio sau de televiziune este 
cu atît mai mare, cu cît in
formația pe care o transmitem 
este mai bogată. în cazul pro
gramelor de radiodifuziune se 
utilizează benzi limitate la cî
teva mii de perioade pe se
cundă. Dimpotrivă, în cazul 
programelor de televiziune, 
unde informația este cu mult 
mai bogată, implicit și banda 
se întinde pe milioane de 
cicli pe secundă.

Este clar că nu putem 
transmite astfel de benzi de
cît depășind cu mult dome
niul frecvențelor joase pro
duse cu alternato are.

Cu ajutorul tuburilor elec
tronice se pot genera frecven
țe suficient de înalte pentru a 
satisface necesitățile radiodi
fuziunii pe unde medii și chiar 
ale televiziunii.

în vremurile noastre apare 
însă nevoia de a folosi tot mai 

’ mult comunicațiile prin inter
mediul undelor de radio. Ser
viciile de salvare, pompierii, 
comunicațiile cu navele ma
ritime sau aeriene ne cer să 
alocăm pentru deservirea lor 
tot mai multe benzi de frec
vență. An de an, domeniul 
frecvențelor foarte înalte este 
tot mai insuficient pentru a- 
coperirea necesităților pe care 
le pun diverse compartimente 
ale activității umane.

fia bucureșteană a ini Eliade 
Radulescu. Dintre acestea a- 
mintim „Gramatica romînea- 
scă**, „Din operele lui Byron‘*t 
precum și manualul de grama
tică a lui Iordache Golescu : 
„Băgări de seamă asupra ca
noanelor gramaticești" din 
1840.

Importante sînt și tipăritu
rile editate în timpul revolu
ției de la 1848. Dintre acestea 
amintim lucrarea lui Vasile A- 
lescandri „Protestație în nu
mele Moldovei, a omenirei..." 
și broșura în limba franceză 
„Memorie justificative de la 
revolution roumaine du 11 (23) 
iunie 1848".

încheiem lista cărților vechi 
aflate în secția documentară a 
bibliotecii brașovene cu o bro
șură apărută acum o sută de 
ani: „Legea Rurală cu Procla- 
mațiunea Măriei Sale Domni
torului a Principatelor Unite 
Romîne", în care este codifi
cată legea agrară înfăptuită 
sub domnia lui Alexandru 
Ioan Cuza. Cercetătorii secției 
documentare a bibliotecii re
gionale continuă munca de 
identificare a altor opere pen
tru sporirea valorilor institu
ției noastre.

profesor 
PAVEL BINDER 

bibliotecar șef

oa-,în fața acestei situații, 
menii de știință ce lucrează în 
domeniul telecomunicațiilor 
caută mereu noi procedee cu 
ajutorul cărora să dobîrideas- 
că frecvențe tot mai înalte. 
Astfel, după ce între anii 
1940—1945 au fost „cucerite" 
undele avînd lungimi de ordi
nul centimetrilor, în ultimii 
ani s-a ajuns chiar și în do
meniul zecimilor de milime
tru. Să ne gîndim că aceasta 
corespunde la frecvențe, de 
milioane de ori mai mari de
cît acelea produse cu ajutorul 
alternatoarelor.

Dar în calea utilizării tubu
rilor electronice în aceste 
scopuri apar dificultăți tot 
mai serioase. Practica și teo
ria arată că nu pot fi trecute 
anumite limite în această di
recție.

IATĂ ÎNSĂ CĂ, DE CU- 
RlND OAMENII DE ȘTIIN
ȚĂ AU ANUNȚAT CĂ LA 
DISPOZIȚIA TELECOMUNI
CAȚIILOR SE AFLĂ UN 
DOMENIU PRACTIC NELI
MITAT. ESTE VORBA DE 
UTILIZAREA, ÎN SCOPUL 
TRANSMITERII INFORMA
ȚIEI, A RAZELOR INFRA- 
ROȘII.

în ultimul timp, în electro
nică s-a ajuns la o situație 
oarecum paradoxală. De unde 
la început, electronica se ocu
pa mișcarea controlată a 
electronilor în vid, gaze ioni
zate, conductori și semicon- 
ductori, astăzi ea părăsește a- 
cest domeniu sau mai exact îl 
completează printr-un dome
niu deosebit de atractiv: — 
este vorba de electronica cu
antică, în care nu se mai ur
mărește mișcarea electronilor 
în interiorul corpurilor, adică 
mișcarea de la un atom la al
tul, ci chiar mișcările din in
teriorul unui singur atom 
al unei singure molecule.

în fenomenele privind 
teracțiunea dintre razele 
fraroșii și semiconductor!
par tocmai astfel de situații 
în care electronii trec de pe 
anumite orbite pe altele, înso- 
țindu-și aceste treceri de ab
sorbirea energiei incidente și 
de producerea unei alte ener
gii CU O LUNGIME DE 
UNDĂ CARE POATE FI 
UTILIZATĂ ÎN TELECOMU
NICAȚII.

Tocmai aici este interesul 
deosebit pe care îl prezintă 
noua tehnică : apare posibili
tatea de a controla acest fe
nomen — sau pentru a între
buința un termen tehnic, pen
tru a-1 modula. în felul a- 
cesta semnalele emise sînt 
modulate și astfel poartă o a- 
numită informație.

Deoarece frecvența acestor 
raze infraroșii este foarte 
mare — mai mare decît 1 
milion de miliarde de perioa
de pe secundă — REZULTĂ 
CĂ POT FI TRANSMISE SI
MULTAN PE O ASTFEL DE 
UNDĂ PURTĂTOARE CÎTE
VA SUTE DE MILIARDE DE 
PROGRAME DE RADIO.

Piedicile ce au stat pînă în 
prezent în calea continuei lăr
giri a undelor radio au fost 
învinse.

sau

in- 
in-
a-

DOAMNA
TU HAU

8
W O producție a studiouri, 
w lor vietnameze

Medalia de Argint la Festi
valul internațional al fil
mului de Ia Moscova 1963.

Șeherazada: rulează la Pa
tria (8,30; 11; 13,30; 16,15; 19;
21.30) . Foto Haber î rulează
la Republica (8; 10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,15), București
(9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,30; 
20,45), Excelsior (10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Feroviar (9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 21), Sca- 
no Boa: rulează la Carpați 
(10; 12; 14; 16; ora 19 : Seara 
prietenilor filmului), Festival 
(10; 12; 14; 16,15; 18,30 20,45), 
înfrățirea între popoare (10; 
15,45; 18; 20,45), Grivița (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Flamu
ra (10; 12,15; 16). Renul alb: 
rulează la Capitol (10; 12; 14; 
16,15; 18,30; 20,30). Valea vul
turilor : rulează la Victoria 
(10; 12,15; 14,30; 16,30), Unirea 
(16; 18,15; 20,30). Pași spre
lună : rulează la Bucegi (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Jurna
lul Annei Frank : rulează la 
Lumina (9,30—15; 17,45; 20,30), 
Munca (15; 17,45; 20,30). Din 
toamnă pînă în primăvară: 
rulează la Union (16; 18,15;
20.30) . Program pentru copii:
Doina (10). Nu-i loc pentru al 
treilea: rulează la Doina
(11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).
Liniște — Comoara — Ochii 
orașului meu — Orchestra 
ultrasunetelor — Fotbal pe

Ce este materia ? Care este 
structura materiei ? In ce 
constau trăsăturile fundamen
tale. determinante ale mate-. 
riei? — iată cîteva întrebări 
la care, cercetătorul N. Budre- 
iko dă un răspuns amplu, sis
tematic. ;pe înțelesul maselor 
largi ale tineretului, în stu
diul recent publicat de Editu^ 
ra Politică intitulat „Cunoaș
terea tainelor materiei".

începînd lucrarea cu trece
rea în revistă a istoriei con
cepțiilor moderne despre 
tbmi, autorul subliniază pe 
larg (intr-un interesant capi
tol intitulat ..Pătrunderea în 
adîncul atomului si revoluția 
din științele naturii") cum. 
descoperirea structurii com
plexe a atomului, a conexiu
nii dintre materie, spațiu și

â-

A. Băltăreții ne prezintă cartea sa:

„Minunile
Chimia și agricultura... Două 

științe care pînă nu de mult 
n-aveâu nici o legătură. în 
ultimele decenii însă, o dată 
cu dezvoltarea chimiei, agri* 
cultura a început să folo
sească tot mai mult cuceririle 

■ei, în vederea ridicării pro
ducției. Astăzi, chimia și agri
cultura Iși dau mina, se ajtftă 
reciproc. Prima furnizează ce
lei de-ă două nenumărate 
substanțe chimice — de la în
grășăminte pînă la produse 
speciale pentru dirijarea creș
terii plantelor și formarea 
solului. Agricultura — și lu
mea vegetală în general — 
pune la dispoziția chimiei 
cele mai variate materii pri
me, pe care „meșterii eprube- 
telor" — chimiștij — le trans
formă în bunuri valoroase.

în această carte am încercat 
să prezint tinerilor cititori le
gătura dintre chimie și agri-

„Sarea-noua strălucire
a imei bogății străvechi"

„Sarea — noua stră
lucire a unei bogății 
străvechi" de Ana 
Pîrșoveanu-Apostolide, 
vine sa umple un 
gol demult resimțit 
în literatura noastră 
științifică. Cartea este 
concepută ca o mono
grafie a unei impor
tante resurse minerale.

Bazîndu-se pe o do
cumentație foarte bo
gată care face ca ma
terialul informativ să 
fie util atît specialis
tului, cît și nespecia- 
listului, autoarea tra
tează tema aleasa din 
multe unghiuri de ve
dere. Ea amintește de 
legende și proverbe 
privind sarea, citează, 
vechi documente pri
vitoare la valorificarea 
și transportul gării in- 
sjstînd asupra locuri-, 
lor unde se găsește a- 
ceastă importantă bo
găție minerală.- 

Autoarea continuă 
prin a scrie despre 
diferitele sortimente 
de sare și despre utili
zările ei în alimenta
ție, conservarea ali
mentelor, în industria 
frigotehnica, la crește
rea vitelor etc.

Cîteva 
stanțiale 
erate 
produse 
se obțin 
de la sare ca materie 
primă, începînd cti 
soda fabricată inițial 
prin cunoscutul proce
deu al lui Leblanc, 
continuînd cu clorul 
— aliat prețios al pe
trochimiei $i genera
tor inepuizabil de 
produse chimice, cu 
sodiul metalic, cu „sti
cla solubilă", cu alia
jul spdiu-potasiu, fo
losit ca lichid de ră
cire al reactoarelor 
nucleare.

capitole' sub- 
sînt consa- 
numeroaseloi 
chimice care 
pornindu-se

gIob-1963 ; rulează la Timpuri 
Noi (10—16; 17; 19; 21). Rusal- 
ka : rulează la Giulești (10,30; 
12,45; 15; 17,45; 20). Medîca- 
camentul care ucide : rulează 
la Cultural (16; 19,15). Qivitoq: 
rulează la Dacia (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). Cascada 
diavolului: rulează la Flacăra

(14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Ev- 
dochia: rulează la Buzești 
(15; 17,30; 20). Locotenent
Cristina! rulează la Tomis 
(9,30; 11,45; 14: 16; 18,15; 20,30), 
Melodia (10; 12; 15; 17: 19; 21), 
Modern (10; 12,15; 14,30; 16,30; 
18,45; 21). Podul: rulează la 
Vitan (15; 17; 19; 21), Adesgo 
(15,30; 18; 20,30). Viață sporti
vă : rulează la Miorița (10; 
12,30; 15; 17,45; 20,30). Noi doi, 
bărbații: rulează la Volga (10; 
12; 16; 18,15; 20,30). Revista de 
la miezul nopții: rulează la 
Popular (16; 18; 20,30). Elena 
din Troia : rulează la Arta (16; 
18,15; 20,30). Hoțul din San
Marengo : rulează la Moșilor 

timp, au zdruncinat concepția 
metafizică despre lume. Auto
rul expune pe larg cele mai 
noi cuceriri în domeniul fizi
cii, „ modul în . care demon
strează ele principiile concep
ției marxist-leniniste despre 
lumea înconjurătoare.

; Expunind tezele fundamen
tale ale .dialectici materialis
te. ilustrînd aceste teze pe 
baza unui mare număr de e- 
xemplificări luate din cele 
mai diverse compartimente 
ale științei contemporane, N. 
Budreiko, îl apropie pe;cititor; 
de o serie de probleme fun-: 
damentale ale filozofiei, deș- 
coperindu-i drumul spre în
țelegerea profundă a fenome
nelor naturii.

TR. POTERAȘ

chimiei44
cultură și plante în general,, 
modul cum prima o ajută pe 
a doua să sporească recoltele, 
și cum cea de a doua oferă 
primei- nenumărate materii 
prime. De aceea, lucrarea a 
fost împărțită în trei părți. 
Prima — „Enigma cea mare'-*
— arată, cum reușește planta 
să sintetizeze materiile orga
nice șj. de ce șre ’ ea nevoie 
pentru a realiza complicatele 
reacții chimice din celule. A 
doua .— „Din uzină pe ogoare"
— se ocupă de principalele 
îngrășăminte și substanțe chi
mice necesare agriculturii. în 
sfîrșit, partea a treia — „Co
mori ascunse" — prezintă 
modul de valorificare a bogă
țiilor cuprinse în plante.

Sper că în paginile acestei 
cărți, tinerii mei cititori să 
găsească amănunte interesan
te despre pasionantele legătu
ri dintre agricultură și chi
mie.

partea 
mai 

decît

Lucrarea prezintă și 
unele neajunsuri. In 
primul rînd, 
geologică pare 
puțin adîncită 
cea privitoare la chi
mizarea sării. Intr-o 
încercare de a spori 
atracțivitatea cărții, 
s-â încercat să se gă
sească titluri de capi
tole și subcapitole su
gestive : pe alocuri, 
acest efort sună însă 
fals, forțat („Un copac 
falnic răsărit din Sare" 
etc.), ca și alte „înfru* 
musețări artificiale'' 
ale expunerii. Ar fi de 
dorit ca acestui volum 
să-i urmeze cît mai 
curînd alte monografii 
similare, de pildă, des
pre petrol, despre ga
zele naturale, despre 
minereurile feroase și 
neferoase, despre a- 
pele minerale etc.

I. M. ȘTEFAN

(15; 17; 19; 21), Ferentari (14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), Cotroceni 
(15; 17; 19; 21). Omul cu ricșa: 
rulează la Aurora (10; 12.30; 
15; 17,45; 20,30), Cosmos (15,30; 
18; 20,30). A dispărut o navă : 
rulează la Viitorul (15; 17; 19; 
21). A treia repriză : rulează 
la Colentina (16; 18; 20). Era 
noapte la Roma : rulează la 
Floreasca (16,30; 19,30). Haidu
cul de pe Ceremuș : rulează la 
Luceafărul (15; 17; 19; 21).
Mi-am cumpărat un tată : ru
lează la Progresul (15; 17; 19; 
21). Tudor: rulează la Lira 
15.30; 19). Călătorie în aprilie: 
rulează la Drumul Serii (16; 
18; 20), Crîngași (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE
VINERI 6 MARTIE 1954

18,30 Universitatea tehnică 
la televiziune ; 19,00 : Jurnalul 
televiziunii; 19,10 : Emisiune 
pentru tineretul școlar ; 19,40: 
Continentul păcii ; 20,00 : Săp- 
tămîn-a ; 21,00 : Muzeul regio
nal de artă plastică Iași; 21,15: 
Muzică populară romînească. 
In încheiere : Buletin de știri, 
buletin meteorologic.
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Al VI-lea popas al „Ștafetei" : șantierul Uzinei de aluminiu din Sla
tina. La prima vedere, nimic izbitor. Peisaj caracteristic de șantier — 
mari stilpi de beton încadrînd, ca albe coloane, policromia unei vaste și 
complexe construcții — și totuși, chiar și pentru vizitatorul obișnuit cu 
marile șantiere, sugestia de „nou" e pregnantă la fiecare pas. Te gîndești 
— și gîndul, transfigurînd peisajul, îl face inedit și spectaculos — că alu
miniul ce se va produce aici — 50 000 tone aluminiu și aliaje pe an — va 
inaugura o ramură nouă a metalurgiei neferoase în patria noastră, cu 
consecințe adinei în dezvoltarea altor industrii.

Ca și în popasurile anterioare ale „Ștafetei', masa noastră rotundă 
se deschide cu întrebarea :

— Care sînt, la ora actuală, obiectivele principale ale marelui șantier, 
punctele în care se concentrează cu deosebire eforturile și în care contri
buția tineretului trebuie să se manifeste din plin?

La ordinea de zi:
calitatea

— Urgența întîia — ne spune tov. ing. 
Radu Suman, șeful grupului de șantiere 
al marei construcții — sînt lucrările la 
hala de electroliză, la redresori și la sec
ția de anozi. Ritmul înaintării e bun, 
deși (inginerul suride) s-ar. mai putea 
găsi și aici „rezerve interne". Esențială 
insă, in ceasul de față, e chestiunea ca
lității lucrărilor. Ca să păstrăm și să 
consolidăm cuceririle de pînă acum — 
ritmul înalt al înaintării — e necesar- ca 
fiecare lucrare să fie executată irepro
șabil — ca să nu comporte reveniri și 
retușuri, adică pierderi de ritm! în 
această ordine de idei, îngăduiți-mi să 
semnalez o inițiativă a organizației 
U.T.M. de pe șantier; o inițiativă care 
ne-a fost, vă rog să mă credeți, de un 
neprețuit ajutor !...

Devenim, atenți. (Cînd șeful șantierului ■ 
acordă asemenea note, interesțil față de 
chestiune devin© — explicabil — foarte 
aprins !) Despre ce este vorba ?

La indicația comitetului de partid, co
mitetul U.T.M. pe complex a dezbătut, 
în cadrul unei plenare, problema calității 
lucrărilor executate de tineri. S-a vorbit 
(și .pe bună dreptate ’) despre importanta 
calificării. S-a dezbătut (și merita o dez
batere .') necesitatea propagării cunoștin
țelor tehnice, prin lectorate, simpozioane, 
vitrine cu noutăți etc. Și totuși...

...Și totuși, deși importante, astfel de 
ncțiuni erau chestiuni de durată, cu 
efecte relativ depărtate în timp. Foarte 
bine că peste două-trei luni, tînărul 
montor care lucrează la hala electrolizei 
va izbuti — gratie înaltelor cunoștințe pe 
care le-a cucerit între timp — să dea

numai lucru de calitate. Dar pînă atunci? 
Să acordăm „dispense44 de calitate, să în
chidem pur și simplu șantierul ?... Ce-i 
de făcut ?

S-a propus soluția cea mai eficientă, 
cea mai potrivită împrejurării: o cît mai 
bună asistență tehnică la locul de 
muncă. Comitetul U.T.M. s-a adresat in
ginerilor tineri din cadrul întreprinderii 
„beneficiare" — adică celor ce vor pre
lua, nu peste multă vreme, uzina — soli- 
citîndu-le sprijinul. Sarcina, obligația lor 
de producție era să controleze calitatea 
lucrărilor, să vegheze la respectarea de
plină a normativelor tehnice. La aoelul 
comitetului U.T.M., tinerii ingineri s-au 
angajat să facă mai mult: nu numai 
operă de controlori, de inspectori ..din 
afară-- ai calității, ci și una de colaborare 
activă. Să devină, cu alte cuvinte, co
autori la calitatea iucrărilor, repartizîn- 
du-și sectoarele de construcție și montaj 
ocupate de tineri, ajutîndu-i să repare 
„din mers" orice defecțiune și organi
zând, împreună cu ei, dezbateri pe mar
ginea oricărui „caz-4 sancționabil privind 
calitatea — astfel ca toți să aibă de în
vățat. Un accent deosebit s-a pus pe 
schimbul de noapte (unde lucrează mulți 
utemiști), tinerii ingineri ocupînd și aici, 
prin rotație, pozițiile-cheie. principalele 
puncte de lucru, aflate în prima urgentă 
a construcției și montajului

O acțiune care-și măsoară eficiența 
prin indicii de calitate — tot mai înalți 
— ai lucrărilor înfăptuite de tineri. O 
acțiune „simplă", directă, operativă, acor
dată perfect la cheia de sol a marelui 
șantiec — care e lupta cu timpuL

Mereu prezenți
în viata șantierului

Într-o noapte, tov. Ion Turcu secreta
rul comitetului U.T.M. pe grupul de 
șantiere, se afla undeva, într-un punct al 
construcției. în fastuosul peisaj nocturn 
străpuns de mii de reflectoare și becuri. 
(Membrii comitetului U.T.M. și-au re
partizat. pentru schimbul de noapte, 
controlul regulat al muncii tinerilor din 
punctele de lucru aflate în „prima ur
gență44). înconjurînd o hală în construc
ție, îl izbește un fapt ; o întreagă echipă, 
compusă în 'mare parte din tineri, nu 
lucrează deloc. Membrii echipei se în
vârtesc în jurul betonului preparat, se 
agită. Alții fumează într-un colț și dis
cută... Un tînăr inginer — responsabilul 
cu „asistența" — ridică din umeri ce 
asistență tehnică să mai acorzi, în ase
menea circumstanțe nefericite ?... Echipa 
de zi nu asigurase condițiile bunului 
„start44 al celei de noapte, abandonînd 
betonul preparat, fără să-l introducă în 
respectiva lucrare. Iar betonul se degra
dase. Secretarul își notează întîmplarea, 
iar dimineața, cînd apare echipa de zi, 
stă de vorbă cu tinerii ei : cu Ion Dan, 
cu Preda Tiber iu, cu Capleru Emil... 
Colocviul e scurt, concluzia limpede : nu 
toți membrii echipei dau atenția cuvenită 
lucrărilor de calitate. Dar nu departe de 
ei, o altă echipă de zi, condusă de tînărul 
Ilie Șt. Ene, se distinge printr-o înaltă 
calitate a muncii, asigurînd fertile con
diții pentru echipa de noapte. Schimbul 
de experiență se impune. Cînd să-1 orga
nizăm ? Chiar în după-amiaza aceasta !...

Exemplul ar putea fi extins, cu mici 
variații de la o întîmplare la alta. Schim
burile de experiență operative, organiza
te fără pregătiri speciale, ori de cîte ori 
le dictează împrejurările, fac parte din 
peisajul zilnic al șantierului, fiind un 
mijloc eficient pentru a oferi’ tineretului 
nu numai sugestii, ci și soluțiile practice 
ale atingerii calității înalte — problema 
problemelor la ceasul de față. Numai în 
cursul lunii ianuarie, peste 500 de tineri 
au luat parte la asemenea 
organizate din inițiativa 
U.T.M. Iar în cazul citat.
depășit condiția tehnică, fiind nu numai 
o lecție de producție, ci și una morală. 
Tinerii respectivi — după ce au văzut 
cum lucrează Ilie Șt. Ene — au fost invi
tați să viziteze stația de betoane, „inima 
șantierului", unde se prepară sute de mii 
de metri cubi de beton și unde do
vezile muncii însuflețite, adesea eroice, 
sînt culoarea generală a peisajului. Aici 
lucrează 50 de tineri; supravegherea 
tehnică o asigură un inginer utemist, Ion 
Alexandrescu, în vîrstă de 25 ani. Cînd 
echipa cu pricina a venit să-i viziteze, 
i-a găsit după o dramatică luptă : în

timpul nopții se înlrerupsese aburul care 
asigura încălzirea betonului, ba, culmea,

ș

schimburi, 
comitetului 
schimbul a

Iată unul dintre tinerii constructori ai 
Uzinei de aluminiu din Slatina} Octa
vian Drăgănescu. E de profesie mon- 
tor. Urmele muncii sale se pot intîlni 
și pe iostele șantiere Govora, Săvi- 
neșli, Onești — adică pe acele locuri 
pe care se află azi, in plină producție, 

mari obiective industriale.

Fotografiile de ION CUCb

replică vie, fără soluția practică promptă, 
potrivită împrejurării. Cunoscuta formu
lă : „șantierul nu așteaptă1' — trebuie 
înțeleasă în tot conținutul ei»

(...Pentru asta trebuie pasiune, ardere 
permanentă, entuziasm. Trebuie ca — ‘ 
apreciind. înainte de toate, valoarea rea
lă a lucrurilor, cunoscîndu-le proza seve-

ră — să nu ignori, totuși, nici poezia. Să 
fii mereu sensibil la ce se petrece în 
jur, să nu pășești grăbit, alegînd drumul 
cel mai scurt spre birou. Trebuie să în
veți a citi, în peisajul agitat al construc
ției, viitorul, cu culorile lui fastuoase. 
Și să lupți pentru grăbirea lui — cu toată 
ființa ta, cu toate puterile!...).

Scurt colocviu
despre organizare

...Să străbatem mai departe șantierul, 
luînd, de lîngă fundații, cotele altor ori- 
veliști și fapte.

în c_ai?ina unei macarale de 50 de tone 
— un ținăr cu înfățișare sportivă, arcuit 
deasuora manetelor. La comanda lui. 
macaraua-gigant înalță ca pe-un fulg un 
stîlp prefabricat de beton de 29 de tone. 
așezîndu-1, după numai 20 de minute, la 
poziția stabilită. Macaragiul, utemistul 
Gheorghe Ionică, în vîrstă de 24 de ani. 
este unul dintre cei mai pricepuți meca
nici ai șantierului, dirijînd mașina-uzină 
cu competența și măiestria unui vîrstnic 
tehnician.

...Dar pe șantier există nu numai o 
macara, nu numai un tînăr macaragiu ! 
Culoarea dominantă a șantierului de la 
Slatina este tocmai gradul înalt al me
canizării, existența a numeroase utilaje 
moderne, care imprimă construcției o 
impetuoasă înaintare. (Mecanizarea, fo
losirea largă a prefabricatelor fac ca 
durata de construcție a Uzinei de alu
miniu din Slatina să fie de numai 1 an 
și jumătate față de 5, cît era necesar a- 
cum cîțiva ani la construcții de dimen
siuni similare !).

în aceste împrejurări 
respiri cu putere aerul 
nei impetuoase înaintări 
priveliște,

după ce 
al u- 

altă
tonic 

impetuoase înaintări — o 
macaralele nemișcate, pes-

Chidu Gheorghe, lăcătuș montor, secreta. . 
rul organizației U.T.M. montaj. A mai lu- j 
crat pe șantierele Govora, Săvinești, Cra- ț 
iova. Și pe fiecare din aceste șantiere a 5 
absolvit o clasă la școala medie. Acum < 
se pregătește pentru Institutul de con-1 
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se defectase și banda transportoare a 
stației; dar oamenii de aici, muncind 
fiecare cît șapte — încălzind betonul cu 
cocsiere, apărîndu-1 de îngheț cu panouri 
de polietilenă și stufit, transportîn- 
du-1 rapid cu gălețile, ore și ore 
— salvaseră betonul, nu încurcaseră 
cu nimic graficul de lucrări. Ce-au 
gîndit — față cu o asemenea în
tîmplare — tinerii oaspeți ai stației, cei 
care lăsau să se degradeze betonul ?... 
Cercetîndu-le expresia feței, privirile pe 
care și le aruncau unii altora, secretarul 
U.T.M. n-avea decît să se bucure pentru 
inspirata idee de a-i aduce aici. Și mai 
avea să se bucure după cîteva zile, ur- 
mărindu-le munca, observînd noua lor 
grijă față de calitatea lucrărilor.

Ce se desprinde din aceste exemple ? 
Că esențialul — în munca U.T.M. — 
este să fii mereu printre tineri, și, fiind 
printre ei, să acorzi o infinită atenție 
punctelor-cheie de lucru, celor care de
cid. în strategia marii bătălii a construc
ției, ritmul înaintării, perspectiva victo
riei. Nici o situație sancționabilă (chiar 
și măruntă !) nu trebuie să rămînă fără

se cerne colbul dezinteresului, 
atît mai stridentă, in- 

Iată 
astfel de macara, care,. stă... Nu

te care 
ți se pare cu 
compatibilă cu marele șantier, 
o 
î s-a creat terasament de acces 
n-a 
hala nr.
cu macaraua, 
ță o seamă 
montorii brigăzii lui Gheorghe Antones
cu, compusă din 80 de oameni, stau, din 
pricina situației arătate, de vreo cîteva 
ore. Și nu-i prima oară cînd 
nedorite — astfel de pauze.

...Și hala nr. 2 electroliză 
se spune — singurul Ioc de 
în care se petrec asemenea

Stăm de vorbă cu tinerii din brigada 
lui Antonescu. Ni se explică totul, cu lux 
de detalii. (Tot n-au nici o treabă, zic ei. 
făcînd haz de necaz : sînt în vacanță !). 
Aceeași temă, reluată în dialogul cu 
membrii altor brigăzi, duce la concluzii 
identice : întîmplarea de la hala electro
lizei poate sa servească drept etalon u- 
nei situații mai largi.

„Vacanțele" acestea sînt — după cum 
ne-am dat seama — rezultatul unei sla
be colaborări între diversele formații de 
lucru care încheie o mare construcție : 
săpători, betoniști. dulgheri, fierari-be- 
toniști, montori. în cazul brigăzii lui An
tonescu. dulgherii și betoniștii nu execu
taseră la timp un portal, ca să creeze 
front de lucru montorilor. Organizarea 
muncii pe stadii fizice există, firește. în 
planurile de lucrări ale șantierului. Ceea 
ce lipsește este o acțiune — vie. mobili
zatoare. concreta — care să-i strîngă. în 
același tumult al întrecerii, pe tinerii 
montori și constructori, cu obligații pre
cise de ambele părți, cu angajamente 
concrete, cu termene strînse.

Extragem — oferindu-le tovarășilor de 
la Slatina — o filă dintr-o altă ediție a 
...Ștafetei" — de pe șantierul Combinatu
lui de industrializarea lemnului din Tr. 
Severin.

„Pe șantierul de la Tr. Severin — con
semnam într-un reportaj anterior — co
mitetele U.T.M. ale instalatorilor și ale 
constructorilor și-au unit eforturile în- 
tr-o acțiune comună, dictată (ca și în' 
cazul Slatinei !) de necesitatea colaboră
rii, factor determinant în atingerea unui 
ritm înalt al construcției. O acțiune în 
care tinerii celor două organizații și-au 
adresat, reciproc, chemări la întrecere — 
într-un fel, chemări la colaborare — cu

obligații precise pentru ambele părți, de
falcate pe termene și categorii de lucrări. 
Un singur exemplu : ..Tovarăși instala
tori ! — au chemat tinerii care execută 
construcțiile — terminați instalațiile de. 
scurgere a apelor pluviale, în vederea fi
nisării definitive a acoperișului halei, 
pină la data de 15 februarie „Tovarăși 
constructori ! — a sunat, în aceeași cli
pă. răspunsul — vom face tot ce ne ce
reți, cu condiția ca voi să isprăviți, pînă 

' la 10 februarie, căminele de vizitare ne
cesare racordării pentru canale,!". O în
trecere vie, cu termene strînse, cu obli
gații concrete de ambele părți, cu posi
bilitatea unui control eficace. (Nu mâi 
dăm alte detalii. Experiența e relatată pe 
larg în reportajul despre șantierul Com
binatului de industrializarea lemnului 
din. Turnu Severin, apărut în numărul 
4585. al „Scânteii tineretului").

Firește, o asemenea acțiune nu. rezol-

vă cît ai bate din palme — baghetă ma
gică — .problema bunei, conlucrări-între 
diversele formații de lucru, așa cum buna 
conlucrare, o dată statornicită, nu aco
peră. în întregime vasta problemă a or
ganizării muncii pe șantier. Astfel de 
acțiuni, tăind un drum inedit și eficient 
spre o bună organizare, dînd una (doar 
una!) dintre multiplele chei ale rezol
vării problemei, trebuie susținute prin- 
tr-un complex de măsuri, și, înainte de 
toate, prin permanenta muncă vie eu 
oamenii.

...Revenind la chestiunea organizării 
(deci, implicit, și a disciplinei) o sursă a 
indisciplinei, care prejudiciază buna or
ganizare sînt — ne informează to
varășii de la Slatina — cei pe care ti
nerii de pe șantier îi denumesc, în mod 
ironic, „păsările călătoare". Cîțiva tineri 
cărora nu le place să se' țihă de- treabă, 
cîțivai tineri cărora le -plac© mai’ mult să 
colinde de ici tocmai col o;! • ■

fost asigurat front de lucru la
2 electroliză — și, o dată 

s-au trecut. în vacan- 
de tineri! .Alulți dintre „Păsările călătoare"

intervin —

nu-i. — ni 
pe șantier 
întîmplări.

Iată un astfel de exemplar. Numele : 
Mihai Ștefan. 20 și ceva de ani. A venit 
aici de pe. șantierul hidrocentralei din 
Argeș. Ce-a făcut pe-acolo, cum a mun
cit, cum s-a purtat — nu știm nimic ; 
putem doar bănui. Venit la Slatina, s-a 
aciuit într-o echipă de electricieni. Pre
textând apoi că echipa „nu-i place", a 
plecat cu mîinile-n buzunare prin șan
tier, să ochească alt loc. (Fără să-i pese 
că lasă descoperite lucrările ce-i fuseseră 
date în sarcină !). S-a angajat într-o altă 
echipă, a stat cîteva zile și. retrogradat 
pentru lucru de mîntuială, și-a luat iar 
tălpășița. Jocul s-a repetat, vreme de 
aproape trei luni. Apoi Minai Ștefan și-a 
luat zborul, plecind „să-și caute norocul" 
pe șantierul Combinatului chimic Craio
va. Detaliu semnificativ, conturîndu-i 
portretul : lucrează de trei ani pe marile 
șantiere, dar n-are, pînă azi, nici o cali
ficare, nu știe să facă nimic. „Pasăre că
lătoare" a cărei singură rațiune e zbo
rul, zborul la mici înălțimi, fără sens, 
fără țintă.

Alt exemplar: Raicu Ion. A venit aici 
de pe șantierul Uzinei de sodă din Go
vora. A rămas, la Slatina din aprilie pînă 
în 
io 
In 
în
(destul ca să încurce, în acest scurt răs
timp, munca a încă vreo patru echipe !), 
apoi iar a plecat: se‘spune că acum e la 
Argeș... Ca și Mihai-Ștefan, n-are nici o 
calificare, deși lucrează de vreo patru 

' ani pe mari șantiere.
Și ca ei sînt și alții... O fată, Ileana 

Udangiu, a venit de pe șantierul Combi
natului de îngrășăminte chimice de la 
Tr. Măgurele. A stat la Slatina cîteva 
luni, făcîndu-și de lucru în vreo 7 echi- 
■pe, pe urmă a dispărut; revenită într-un

iunie 1963, plimbînau-se pe la vreo 
echipe, părăsind 10 puncte de lucru. 
iunie a dispărut fără urmă. Revenit 
toamnă, a stat pînă la prima zăpadă 

•ț răs-

tîrziu, a mai zăbovit vreo trei săptă- 
mîni, după care a luat-o întins spre alt 
capăt de țară: Combinatul de celuloză și 
hîrtie Brăila. A venit la Slatina în mai 
1983. fără să aibă nici o calificare. A ple
cat în ianuarie 1964, așa cum venise : 
„pasăre călătoare"...

— Să fi știut cu cine-avem de-»a face ! 
— oftează tov. Turcu, secretarul comite
tului U.T.M.

— Ce s-ar fi întîmplat ?
— Ne-am fi ocupat mai mult de ei ! 

Am fi lucrat altfel cu ei !...
într-adevăr, tovarășii de la Slatina 

n-aveau de unde să știe că tînărul care 
răspunde la numele de Ștefan Mihai, bu
năoară, era o „pasăre călătoare",, un ins 
fără țintă, care nu știe ce vrea. Dâr 
orice zi se cunoaște de dimineață, și Mi
nai Ștefan, confirmînd prin purtările lui 
regula, s-a făcut „cunoscut" din primele 
clipe, dezertînd din echipă după cîteva 
zile. Dar nici în cazul lui, nici în col 
al lui Raicu sau Udangiu, nici în altele, 
organizația U.T.M. n-a luat măsuri, opi
nia publică nu s-a făcut auzită. Ce vom 
face, totuși, cu astfel de tineri»? Un șan
tier — știm cu toții! — nu-i numai o 
mai’e construcție, ci și o înaltă școală de 
cadre. „Absolvenții" unei. astfel, de școli 
sîpt primiți pretutindeni cu brațe desr 
chise, ca unii care-au dobîndit o învăță
tură superioară — de muncă, de eroism, 
de etică nouă.

...Atenție, tovarăși utemiști de la Com
binatul chimic Craiova, de la hidrocen
trala de pe Argeș, de la Combinatul de 
celqloză șii hîrtie Brăila ! Cîteva „păsări 

’ călătoare'4, cîțiva tineri fără țintă în via
ță, au poposit pe șantierele voastre ! To
varășii de la Slatina spun că „nu-i cuno
șteau". („Nc-am fi ocupat de ei din pri
mele clipe ! Am fi lucrat altfel cu ei" 
Dumneavoastră, acum, îi cunoașteți. Ce 
veți faee ?...

Cîteva apeluri care așteaptă răspuns
Un apel care așteaptă răspuns — 

un răspuns operativ și concret — se 
referă la unele dintre utilajele necesare 
Uzinei de aluminiu :

Iată cîteva :
• UZINELE „PROGRESUL — BRĂ

ILA au datoria să respecte termenele de 
livrare a cuvelor de electroliză pentru 
Uzina din Slatina.

— V am ruga să adresați, prin ziarul 
dv., un apel către uzinele furnizoare, că
tre tinerii muncitori, ingineri și tehnici
eni care lucrează acolo, ca să privească 
aceste sarcini prin prisma intereselor ge
nerale ale economiei naționale, executînd 
la termen și la un înalt nivel calitativ 
comenzile pe care le așteptăm

Asemenea cuvinte ni s-au mai spus. 
Le-am auzit și Ia Tr. Măgurele, și la 
Craiova, și la Tr. Severin, și la Tg. Jiu. 
Care sînt aceste uzine, cărora le revin 
obligații de mare răspundere, de a livra 
șantierelor țării — la timp și în bune 
condiții — utilajele și construcțiile meta
lice necesare ?

• UZINELE „VULCAN" — București.

• UZINELE „23 AUGUST" — Bucu
rești — să livreze utilaje de mare im
portanță pentru fabricile Combinatului 
de îngrășăminte chimice de la Turnu 
Măgurele. în prima urgență — troliile 
de Ia cuptoarele de prăjire pentru fa
brica de acid sulfuric avînd ca termen 
de livrare — 31 martie. Fabrica de acid 
sulfuric constituie Ia ora actuală obiec
tivul nr. 1. Ea este prima dintre cele 11 
unități industriale ale Combinatului care 
va intra în producție. Peste puțină vre
me, în trimestrul II, vor trebui să în
ceapă probele tehnologice — ritmul con
strucției cere o maximă încordare a for
țelor — deci și respectarea strictă de că-

tre întreprinderile furnizoare a termene
lor stabilite ! Șantierul nu așteaptă !

• UZINELE „GRIVIȚA ROȘIE ‘ — 
București — să livreze aceluiași combinat 
utilajele comandate, adesea de tonaj mic 
— de mai mică însemnătate s-ar 
putea crede! — dar fără de care nu 
se pot, pur și simplu, desăvîrși lucrările. 
(Știți — ni se spunea — ce înseamnă 
pentru ritmul arzător al construcției 
niște șuruburi, de exemplu ? Uneori — 
totul!).

încă un aspect : calitatea! De prisos 
să mai comentăm că orice utilaj, parte 
de utilaj, piese destinate înălțării unor 
asemenea edificii industriale trebuie să 
posede calități excepționale!

Ziarul nostru își pune coloanele la dis
poziția celor vizați — pentru răspuns.

ILIE PURCARU 
VASILE BARAN

j



Formații școiare 

in intrecere
în sala cinematografului 

„Cimentul" din Turda s-a 
desfășurat de curind faza oră
șenească a concursului cultu- 
ral-artistic al elevilor din 
școlile medii și profesionale 
din localitate.

Cei peste 600 de spectatori 
prezenți în sală, au răsplătit 
cu vii aplauze formațiile de 
cor de la Școala medie nr. 1 
și medie nr. 2 din Turda, 
Școala medie nr. 3 și Școala 
profesională din Cîmpia Tur
zii. Cu viu interes au fost ur
mărite și echipele de dansuri 
de la Școala medie nr. 3 din 
Cîmpia Turzii (cu dansul lo
cal .JDe-a-ltmgul Arieșului") 
și de la Școala profesională 
ceramică (cu dansul „Suită de 
pe Someș1").

în urma concursului au fost 
clasificate pe primele locuri 
următoarele formații : corul 
Școlii medii nr. 2, brigada ar
tistică de agitație a Școlii me
dii nr. 1 și formația de dan
suri a Școlii medii nr. 3 din 
Cîmpia Turzii.

PETRE D .VASILE 
corespondent voluntar

O nouă școală
In fiecare an. pio

nierilor și școlarilor 
din comuna Titu- 
lești, raionul Drăgă- 
nești-Olt le sînt cre
ate condiții tot mai 
bune de studiu. 
In ultima perioadă

s-a construit o nouă 
școală care cuprin
de 8 săli de clasă 
mari și luminoase, 
an laborator și o ca
meră a pionierilor. 
Construcția a fost 
terminată mai de
vreme și datorită

contribuției volun
tare a colectiviști
lor. In plus ei au 
efectuat aici un nu
măr mare de ore de 
muncă patriotică.

ION ȘTEFAN 
profesor

Teatrul de păpuși, prezintă...
Un colectiv de tineri colecti

viști a hotărît, nu de mult, să 
înființeze un teatru de păpuși 
în satul Podul Oprii din co
muna Bunești, raionul Huși. 
Inimoșii artiști amatori au 
reușit pînă in prezent să pună 
în scenă piesele „Vitrina cu 
caricaturi** de Mircea Crișan 
și Alexandru Andy și piesa 
„Deschide-te traistă**. La cele

patru spectacole prezentate în 
acest an au participat peste 
800 de spectatori care au răs
plătit cu vii aplauze strădania 
păpușarilor Dorică Ursu, Va
sile Mălăncuș, Rodica Timofte, 
Horia Ioniță și alții. In pre
zent se pregătește o nouă piesă 
„Tică și Rică în vacanță".

ȘTEFAN OLARU 
corespondent voluntar

Zilele acestea a 
avut loc la Centrul 
școlar agricol din 
comuna Dragonv- 
rești-Vale un fru
mos și disputat con
curs dotat cu pre
mii. La concurs s-au

prezentat 5 școli cu 
profil horticol, 4 
școli tehnice veteri
nare și 4 școli teh
nice agricole. S-a 
remarcat școala hor. 
ticolă din Dragomi- 
rești-Vale care a ob.

concurs
ținut locul întîi pe 
regiunea București, 
urmată, de școala 
horticolă din Ale
xandria.

NICU P1RȘAN
elev

Seri ale întilnirilor 
interesante

— In cadrul Mi
nisterului Industriei 
Metalurgice și Mini
sterului Industriei 
Construcțiilor de Ma
șini — există tradi
ția să se organizeze 
seri t cultural-distrac- 
tive, întîlniri cu oa
meni de artă.

Tinerii noștri își 
amintesc cu plăcere 
de întîlririlc cu acto
rii Florin Piersic și 
Crist ea Avram, sati 
de „Scara poeziei" la 
care și-au dat con
cursul numeroși ar

tiști, printre care Si
mona Bondoc, Mitzu- 
ra Arghczi, Gheorghe 
Cozorici, Dem Radu
lescu.

Pe linia acestui gen 
de manifestări', de cu- 
rînd a avut loc o în
tâlnire cu actorul E- 
manoil Petruț, care a 
vorbit despre activita
tea sa, interpretarea 
unor roluri din dra
maturgia contempora
nă și din filme.

Din răspunsurile 
date la întrebări și 
din discuțiile purtate

în legătură cu munca 
de actor, tinerii noștri 
au înțeles mai bine 
tainele montării unui 
spectacol și ale fil
mării, aceasta din ur
mă constituind și o 
completare a cunoș
tințelor acumulate cu 
ocazia vizitării stu
dioului cinematogra
fic „Buftea".

ELENA 
CORIFEANU 
corespondent 

voluntar

ÎN VIZITA
Tinerii muncitori din Unita

tea I de la Uzinele textile din 
Cisnădie și-au dat în urmă cu 
cîteva zile, întâlnire în fața 
uzinei. De aici, un autocamion 
i-a dus dis-de-dimineață la 
Sibiu unde au fost oaspeții ti
nerilor de la întreprinderile 
„Drapelul roșu" și „7 Noiem

brie". In timpul vizitei prin 
secții și ateliere oaspeții au 
făcut un larg schimb de expe
riență privind mobilizarea ti
nerilor la întrecerea socialistă, 
activitatea posturilor utemiste 
de control etc.

VASILE GHIRASLAU 
corespondent voluntar

Imagini 
dintr-un scurt

SPORT • SPORT
Spartachiada republicană

I------- metraj ----------,
■ e aflăm pe Calea Crivtfei, in minuna»; decor

al blocurilor noi. In ceața alburie « dtmiawit ce 
învăluie întregul cartier se conturează frumoasa 

. Clădire a Scolii medii ar 40 Tmrersăm curtea 
I spațioasă a școlii ți înrrem t* cUdtre inwnM 

cu elevii... In clasa a IV-a a se ține orc ie Ma
tematică. In. fața tablei,elen Magdaiena Creer- 

gă rezolvă cu ușurință o problemă. Le aceeas: ori. dm 
a II-a B, sora Magdalenei, Georgeta, jJOJlvye carato tex
tul unei povestiri (foto 1).

La ora de lucru manual, lalele, margarete si flo-i de ct'~.o 
încep să prindă viață pe șerrețele și fețe de mese. lacrele • 
artistic de elevele claselor a Vl-a A și a Vll-a A »o»o ?•

Sub îndrumarea profesoarei de lucru M B-z: ..'e-t:.. ele- 
vele învață să iubească frumosul. In curind se re deschide < 
in incinta școlii o expoziție unde va fi prezentată o mare 
diversitate de exponate executate de ele.: la orele p-c:: ce.

Clopoțelul sună de recreație. Culuareie ri currea :•?: :e 
umplu de veselie.

Recreația e pe sfirșite. Apoi clopoțelul invită dm nou | 
elevii la cursuri. Vizităm sala de gimnastici. Prin ferestre } 
pătrund razele soarelui oprindu-se pe parchet J
sală — numeroase aparate de gimnastică (spaliere, al a 1 
minere, saltele etc). Intr-un cu tint tot ce poare să . |
...o sală de gimnastică...

Ora de educație fizică este așteptată întotdeauna cu piă- | 
' cere (foto 3). La fluierul profesoarei de educație fizică, elevele | 

clasei a VIII-a încep exercițiile. Cîteva imagini ale unui scurt. | 
metraj despre o zi din viața școlii.

Fototext: I. MIHĂICĂ |

rrrrx/jrrrrrrxjxjrj *******'*****^*~*********-^

Din munca și activitatea obștească a femeilor

Sărbătoare sportivă
la Bistrița

Zăpada mei Stă
ruie atei, moale, 
Mșor cenușie. Tere
nurile de sport sînt 
acoperite încă de 
pheaiă. cu ochiuri 
de aoâ. dar pe 
rtrizi grupurile de 
tineri, băieți și fete 

ziasm despre com
petiția abia înche
iata. Sălile de spori 
din omșul Bistrița 
a« găzduit, dumm-

c Se

formația „Făclia" 
iar băieții, în me
ciul cu echipa aso
ciației „Victoria" 
au ridicat pur și 
simplu publicul în 
picioare. Am sur
prins totuși pe 
cineva care sta 
calm, rezemat de 
pecete undeva, in 
colțul sălii. Era 
profesorul de eau- 
ccție fizica Dumitru 
Ncagoș. antrenorul 
de la „Zorile".

® O expresie din 
cele mai elocvente a 
rolului pe care fe
meile îl au în socie
tatea noastră este 
prezența lor activă 
în viața politică și 
de stat. Din Marea 
Adunare Națională 
fac parte 76 de fe
mei, iar în sfaturile 
populare sînt alese 
39 000 de deputate, 
reprezentînd 27,1 la 
sută din numărul 
total al deputațilcr.

• Pentru merite 
deosebite în viața 
politică, de stat și 
pentru contribuția 
lor valoroasă în di
ferite domenii de 
activitate, peste 
15 000 de femei au 
fost distinse cu or
dine și medalii aie 
R.P. Romîne.

• în domeniul o- 
crotirii sănătății și 
al asistenței sociale, 
63 la sută din tota
lul salariaților sînt

femei. Peste 50 000 
de femei fac parte 
din comitetele de 
sprijin de pe lîngă 
unitățile sccial-sa- 
nitare.

• In actualul an 
universitar, în insti
tutele de învățămînt 
superior învață pes
te 36 000 de studen
te, ceea ce repre
zintă mai mult de- 
cît numărul total al 
studenților din anul 
școlar 1938—1939.

cAidern Spcria-
chiccei republi
cane.

— Ce-a făcut a- 
sociatia „Zorile’ Ic 
volei?

— Cum n-ai 
fost ? Ai pierdut un 
meci formidabil-..

— Am fost la 
gimnastică, și-

în toate cele cinci 
săli — Școala me
die mixtă. școlile 
elementare nr. 1 și 
2, sălile asociațiilor 
„Victoria" și „Glo
ria" — lupta spor
tivă a fost la fel de 
aprinsă astfel că 
spectatorii care au 
intrat o dată n-au 
mai plecat pînă la 
sfîrșit. Așa că 
schimbul de impre
sii antrenează.

...La volei fete, 
echipa asociației 
„Zorile" a întrecut

memzare «r. j a
opnî 0 ^afimă

peste 3* de șeo-
lori de la Butr
Birgiului condi
de prof. Vasile A-
dace. Aa
oarticipe ta desei
ferea festirâ a
Spcrtachiodei 1
pu'olieane. D.sczp
na : gimnastică.
debutul tineriIpr
sportrri de la Bi-
strița B:.”gău
este promițător: 
fetele au ocupat 
primul loc in clc- 
sament, iar băieții 
s-au situat, de ase
menea, pe un loc 
fruntaș. Aplauze 
entuziaste au ciș
tigat și gimnastele 
din asociația „Fă
clia" (școala medie

mixtă) și băieții de 
la școala horticolă.

Sînt doar cîteva 
spicuiri de la între
ceri. In legătură cu 
sărbătoarea sporti
vă de duminică, de 
la Bistrița, am so
licitat cîteva im
presii profesoarei 
de educație fizică 
Aurora Socină, 
membră în comisia 
locală de organiza
re a Spartachiadei.

— în general, 
toți parîicipanții la 
competiții au dove-

re, ceea ce ictdreș- 

jx m acest « Spar-

* dos Ia seiecțioaa- 
rea «nor rciorocs* 
elemente. di» ma
rea masa a sport i- 
r-Jor din școli, din 
întreprinderile și 
gospodăriile colec
tive raionului

Spartachiada re- 
pnb'.xană, care s-a 
dochie mtr-un ca
dru festiv, va con
tinua antrenarea 
tineretului la prac- 
:.ccrec sportului. 

S't sperăm că tine
rele noastre talente 
vor apăra cm dîrze- 
nie culorile asocia
țiilor din care fac 
parte. în numeroa
sele competiții care 
ii așteaptă. începu
tul este promițător.

^1OREI> 
TONCEANU

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
• Selecționata de fotbal (juniori) a U.R.S.S. 

aflată ia prezent in R. D. Germană, a susținut un 
meci de antrenament cu echipa T.S.C. Berlin. Ține
ai fotbaliști sovietici au ciștigat cu 3—1 (0—1). Au 
marcat pentru echipa sovietică Suljenko, Bani$ev- 
ski. Bufalov.

• In meci retur pentru sferturile de finală ale 
cupei Rappan la fotbal, Standard Liege a învins 
cu 1—0 K)—0) pe Rapid Viena. Cîștigînd și primul 
meci cu 2—0. Standard Liege s-a calificat în semi
finale. urmind să intilnească echipa F. C. Rouen.
• Echipele Celtic Glasgow $i Slovan Bratislava 

ș-au intilnit in meci retur contind pentru sferturile 
de finală ale Cupei Cupelor. Echipa scoțiană care 
cistigase si primul meci, a învins cu 1—0 (0—0) ob- 
ținind astfel calificarea in semifinale.

• Meciul dintre echipele P.S.V. Eindhoven și F.C. 
Zurich, contind pentru sferturile de finală ale Cu
pei campionilor europeni la fotbal ș-a terminat cu 
scorul de 1—0 (1—0) în favoarea fotbaliștilor olan
dezi. Returul va avea ’ loc la 11 martie la Zurich. 
Pînă acum s-au calificat în semifinalele Cupei cam
pionilor europeni două echipe : Real Madrid și In- 
ternazionale Milano.

• Cea de-a doua ediție a campionatului mascu
lin de baschet al Africii a început la Casablanca 
cu participarea selecționatelor din 10 țări. In prima 
zi a competiției Izrael a învins Tunisia cu 53—51 
(29—27) și R.A.U. pe Mali cu 95—59 (41—27).

© în cercurile sportive din Italia a produs mare 
vîlvă comunicatul federației italiene de fotbal prin 
care 5 jucători ai cunoscutei formații F.C. Bologna, 
din prima divizie, sînt acuzați că au folosit „do
ping" înaintea meciului ciștigat cu 4—1 la 2 fe
bruarie cu F. C. Torino.

Conducătorii clubului Bologna, situat pe primul 
loc în clasamentul campionatului italian, au decla
rat că sînt surprinși de această acuzație. Totuși 
un reprezentant al federației a declarat că federația 
deține probe evidente și la 12 martie va fi judecat 
acest caz. Analizele făcute de medici jucătorilor din 
echipa Bologna au fost pozitive la 5 dintre aceștia. 
Folosirea substanțelor stimulative de către fotbaliștii 
italieni dăinuiește de mai multă vreme. Pentru a 
opri această practică antisportivă și vătămătoare să
nătății, federația italiană efectuează controale inopi
nate aproape în fiecare duminică la meciurile din 
campionat.

Fruntaș în colectarea 
fierului vechi

Zilele trecute tinărul Gheor
ghe Godri, tractorist la servi
ciul de desfacere — Uzina 
„Tractorul" din Brașov — a 
primit în cadrul unei adunări 
generale a organizației U.T.M. 
insigna de „Fruntaș în co
lectarea metalelor vechi". în 
1963 la una din adunările ge
nerale — cînd a fost pusă în 
discuție problema necesității 
colectării fierului vechi din 
secțiile uzinei, utemistul 
Gheorghe Godri s-a angajat 
să participe la toate acțiunile 
inițiate. întrecerea organizată 
între tineri a fost cîștigată de 
Ghedrghe G6dri, care în pe
rioada noiembrie 1963 pînă la 
sfîrșîtu) lunii ianuarie, a reu- 

. șit sp strîngă 15 tone de fier 
vechi pentru oțelariile Reși- 
tei. /

EOSIF BEKE 
secretar

al organizației de bază U.T.M. 
nr. ^2 Uzina „Tractorul"

Brașov

Primire la Consiliul 
de Miniștri

Joi 5 martie 1964, vice
președintele Consiliului de 
Miniștri al R P. Romîne, 
Gheorghe Gaston Marin, a 
primit pe primvicepreședinte- 
le Comisiei de Stat a Planifi
cării a R. S. Cehoslovace, 
Dvorak Drahomir și a avut cu 
el discuții în legătură cu unele 
probleme de colaborare econo
mică romîno-cehoslovâcă.

La întrevedere a asistat vi
cepreședintele C.S.P. al R. P. 
Romîne, Mauriciu Novac.

Joi dimineața a sosit în Ca
pitală o delegație culturală so
vietică condusă de I. N. Med
vedev, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. pentru 
legături culturale cu țările 
străine, în vederea semnării 
planului de colaborare cultu
rală și științifică între R. P. 
Romînă și Uniunea Sovietică 
pe anul 1964.

La sosire, delegația a fost 
întâmpinată de Pompilîu Ma- 
covei, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, reprezen
tanți ai ministerului învăță
mântului, Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, func
ționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe.

Au fost prezenți reprezen
tanți ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

(Agerpres)

I
n sala Casei de 
cultură a studen
ților delegații ce
lor 186 000 ute- 
miști din Capi
tală s-au întrunit 
în Conferința Or
ganizației orășenești Bucu

rești a U.T.M. Delegații din 
întreprinderi, instituții, din 
școli și facultăți, de pe șan
tierele de construcții au ana
lizat modul cum au fost înfăp
tuite hotărîrile conferinței oră
șenești ținută în urmă cu doi 
ani, au evidențiat succesele 
obținute de tineret, sub con
ducerea organelor și organi
zațiilor de partid, adoptînd 
notărîri care, aplicate în via
ță, vor duce la ridicarea pe o 
treaptă superioară a muncii 
organizațiilor U.T.M., la mo- 
oilizarea cu și mai mult suc
ces a tineretului la îndepli
nirea sarcinilor stabilite de 
partid.

Din darea de seamă pre
zentată, din cuvîntul partici- 
panților la discuții s-au des
prins mărețele realizări pe 
care oamenii muncii din Ca
pitală, sub conducerea parti
dului, le-au obținut în ultimii 
doi ani. în anul 1963, nivelul 
producției industriale a depă
șit cu 79 la sută pe cel reali
zat în 1959, reprezentînd o 
creștere de 1.5 ori față de pro
ducția industrială a întregii 
țări din anul 1938. Numai în 
primii patru ani ai planului

Tineretul Capitalei — 

la înălțimea răspunderilor 

date de partid!
de 6 ani, în Capitală au fost 
construite 11 întreprinderi și 
41 secții noi, iar vechile în
treprinderi au suferit trans
formări înnoitoare. Atenția 
acordată de conducerea parti
dului și statului nostru de
mocrat-popular dezvoltării e- 
conomice și social-culturale a 
Capitalei, este ilustrată de 

Conferința 
Organizației orășenești 
București a U. T. M.

faptul că în primii patru ani 
ai șesenalului s-au investit în 
acest scop circa 19 miliarde 
lei, aproape de două ori mai 
mult decît în perioada 1956— 
1959.

★
Participants la conferință 

au primit cu bucurie și entu
ziasm aprecierea făcută de 
Comitetul orășenesc de partid, 
prin cuvîntul tovarășului 
Ion Cârcei, secretar al Co
mitetului orășenesc al P.M.R.. 
cu privire la contribuția 
tineretului la îndeplinirea 

sarcinilor de plan pe anul 
1963. „Oamenii muncii din 
Capitală au pășit în cel de-al 
cincilea an al șesenalului cu 
hotărîrea fermă de a înde
plini și depăși sarcinile Pla
nului de stat pe anul 1964. de 
a întîmpina cu rezultate deo
sebite cea de-a XX-a ani
versare a eliberării patriei".

Vorbitorul s-a oprit apoi, în 
cuvîntul său, asupra sarcini
lor care revin organelor și or
ganizațiilor U.T.M., tineretului 
din fabrici, uzine, de pe șan
tierele de construcții, din 
școli și facultăți. „Dezvoltarea 
continuă a industriei noastre 
socialiste pune în fața tinere
tului sarcina de onoare de a-și 
însuși cu perseverență tehnica 
nouă, de a lupta, alături de 
vârstnici — învățând de la ei 
— pentru promovarea a tot 
ceea ce este înaintat în pro
ducție, de a-și ridica neconte

nit nivelul de pregătire profe
sională, de a munci cu pa
siune pentru îndeplinirea an
gajamentelor stabilite în în
trecerea socialistă.

Sarcini deosebit de impor
tante revin tineretului studios 
din Capitală, căruia partidul 
și guvernul i-au creat posibi
lități nelimitate de a cuceri 
cele mai înalte culmi ale ști
inței și culturii".

în continuare, tovarășul Ion 
Cîrcei a subliniat însemnăta
tea indicației prețioase date de 
tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, „ca organele și or
ganizațiile de partid să acorde 
o deosebită atenție muncii po
litico-educative în rîndurile 
tineretului nostru, îndrumării 
permanente a organizațiilor 
U.T.M., de pionieri, asociații
lor studențești, pentru a asi
gura desfășurarea de către a- 
cestea a unei activități bo
gate în conținut, vii, atrăgă
toare, corespunzătoare necesi
tăților construcției socialiste, 
cerințelor specifice vîrstei și 
preocupărilor tineretului".

★
Atît darea de seamă pre

zentată de tovarășul Costică 
Chițimia, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc U.T.M. 
București, cît și delegații și 
invitații care au luat cuvîntul 
în cadrul conferinței au scos 
în evidență contribuția pe 
care tineretul din industrie și 
din construcții, mobilizat de 
organizația U.T.M., și-a a

dus-o la îndeplinirea cu suc
ces a sarcinilor de plan.

Cu mult interes a fost as
cultat cuvîntul delegatului Ion 
Sutoiu, secretarul comitetului 
U.T.M. de la Uzina „Electro
magnetica".

„Acordând principala sa a- 
tenție mobilizării tineretului 
la îndeplinirea sarcinilor de 
plan în producție, comitetul 
U.T.M. s-a ocupat ca toți ti
nerii din sectoarele producti
ve să fie antrenați lună de 
lună, pe bază de angajamente 
concrete, în întrecerea socia
listă. Prin organizatorii de 
grupă U.T.M., responsabilii cu 
producția și calificarea am 
urmărit îndeaproape felul 
cum tinerii își îndeplinesc an
gajamentele luate în întrece
re, cuvîntul dat. Acționând di
ferențiat pentru ajutorarea 
lor, am reușit ca lună de lună 
să avem tot mai mulți tineri 
care își îndeplineau cu succes 
angajamentele stabilite. A- 
ceasta a făcut ca la sfârșitul 
anului să avem peste 200 de 
tineri care lună de lună au 
fost evidențiați în producție".

„Uzina noastră a fost repro
filată, treeîndu-se de la repa
rațiile de locomotive, la con
strucția de utilaj chimic și 
petrolier — a arătat tovarășul 
Ion Paraschiv, secretarul co
mitetului U.T.M. de la Uzine
le „Grivița roșie". Această si
tuație a impus, firește, ca și 
organizațiile U.T.M. din uzină 
să-i ajute efectiv pe tineri 
să-și însușească procedeele 
tehnologice de lucru ale noi
lor produse. Era necesar ca 
tot mai mulți tineri să se 
specializeze în meserii noi, să 
învețe să lucreze, la mașini si 
agregate complicate, la val- 
țuri, aparate automate de su
dură — să stăpânească o în
treagă gamă a tehnicii mo
derne cu care a fost înzestra
tă uzina noastră. Astfel, prin 
cursuri de recalificare organi
zate de conducerea întreprin
derii . peste 200 de tineri 
au învățat anul trecut o a 
doua meserie. Comitetul 
U.T.M. a venit în aju
torul tinerilor inițiind con

cursuri pe teme profesionale, 
mobilizîndu-i la cele peste 80 
de conferințe tehnice organi
zate în uzină, la simpozioane 
pe teme tehnice etc. Numai în 
luna ianuarie, de pildă, s-au 
ținut 9 conferințe tehnice, a- 
xate pe probleme curente ale 
producției, la care au parti
cipat peste 300 de tineri".

Referindu-se la contribuția 
adusă de cei peste 4 000 de ti
neri la realizarea sarcinilor 
de producție, tovarășa Elena 
Borodi de la Fabrica de con
fecții și tricotaje București a 
împărtășit din experiența or
ganizației U.T.M. privind mo
bilizarea tineretului la îmbu
nătățirea calității produselor. 
„De la tineri au pornit ini
țiative valoroase care, aplica
te în producție, au dus la îm
bunătățirea continuă a calită
ții confecțiilor. La sectorul 
VII, de pildă, au prins viață 
inițiativele : „Nici un produs 
de slabă calitate la masa de 
control" și „Fiecare tînăr — 
propriul său controlor". Fiind 
vorba de inițiative valoroase, 
comitetul U.T.M. a indicat tu
turor organizațiilor de bază să 
se ocupe de generalizarea a- 
cestora, urmărind modul cum 
tinerii le aplică, eficacitatea 
lor practică. Am căutat să 
dezvoltăm la tineri răspunde
rea pentru fiecare operație pe 
care o execută, pentru a rea
liza numai produse de bună 
calitate".

★
în Capitală funcționează 

nenumărate unități de deser
vire a populației, o mare, par
te din lucrătorii acestor uni
tăți fiind tineri. Iată de ce 
conferința a acordat atenție 
muncii de educare a tinerilor 
lucrători din comerț. „Una din 
sarcinile importante care re
vin organizațiilor U.T.M. din 
unitățile comerciale, a spus 
tovarășa Cornea Maria, secre- 
cretarul comitetului U.T.M., 
O.C.L. I. este educarea tine
rilor pentru buna deservire a 
populației și sprijinirea con
ducerii întreprinderii pentru a 
cunoaște sortimentele de pro
duse cerute de către consuma

tori. Pentru a cunoaște cere
rea populației, organizația 
noastră a propus ca în cadrul 
fiecărei unități de desfacere 
să existe caiete în care vânză
torii să-și noteze zilnic pro
dusele solicitate de consuma
tori care nu există în unitara 
respectivă.

In vederea asigurării unei 
mai bune deserviri și a stimu
lării îmbunătățirii produselor 
prezentate de întreprinderile 
industriale comerțului, propun 
să se organizeze la nivelul co
mitetului orășenesc consfătuiri 
la care să participe tinerii din 
aceste întreprinderi, precum 
și cei din unitățile comer
ciale".

Așa cum se sublinia la lu
crările conferinței, organiza
țiile U.T.M. au acordat o mai 
mare atenție ridicării califi
cării tinerilor din fabrici și u- 
zine, de pe șantierele de con
strucții. în cuvîntul lor mai 
mulți delegați printre care 
Mihai Constantin de la Uzi
na „Semănătoarea", Ana Savu 
de la întreprinderea „Dacia", 
Vasile Cîlvitu de la C.I.L.-Pi- 
pera au împărtășit din expe
riența organizațiilor U.T.M. 
privind modul cum s-au pre
ocupat ca tinerii să-și însu
șească cît mai temeinic mese
ria, să-și îmbogățească conti
nuu cunoștințele profesionale.

Referindu-se la acțiunile pe 
care organizațiile U.T.M. din 
raionul 23 August le-au în
treprins în acest sens, tova
rășul Vasile Țîrdea, prim-se
cretar al Comitetului raional 
23 August al U.T.M., arăta:

„în scopul însușirii tehnicii 
noi, a procedeelor tehnologice 
și metodelor moderne de lu
cru, organizațiile U.T.M. din 
raionul nostru s-au ocupat cu 
mai multă răspundere de ri
dicarea calificării tineretului, 
de formarea unei bogate 
culturi tehnice. Anul trecut, 
de pildă, la cercurile de ri
dicare a calificării au fost cu
prinși peste 5 600 de tineri din 
fabrici, uzine și șantiere
le de construcții. Organizațiile 
U.T.M., în colaborare cu orga
nizațiile sindicale, au folosit șl 

alte forme de îmbogățire a 
cunoștințelor profesionale: 
simpozioane tehnice, con
cursuri pe meserii, schimburi 
de experiență etc. A intrat în 
practica noastră ca la nivelul 
raionului să organizăm zile pa 
profesii (ziua motoristului, 
strungarului, lăcătușului, su
dorului etc.). Aceste manifes
tări s-au dovedit deosebit de 
utile, ele constituind un bun 
prilej de generalizare a expe
rienței înaintate. Ca urmare a 
ridicării nivelului de pregătire 
profesională a sporit aportul 
pe care tinerii din raionul 
nostru l-au adus la îndeplini
rea sarcinilor de plan. A cres
cut numărul tinerilor inova
tori, raționali2atori în produc
ție, economiile obținute prin 
aplicarea inovațiilor realizate 
de aceștia depășind 1 700 000 
lei.

Comitetul raional a urmărit 
îndeaproape modul cum se 
ocupă organizațiile U.T.M. de 
antrenarea tinerilor la cursu
rile de ridicare a calificării, 
iar analizele făcute, consfătui
rile organizate cu secretarii 
organizațiilor U.T.M., cu lecto
rii de la cursuri ne-au dat pri
lejul să cunoaștem permanent 
problemele concrete din în
treprinderi. să generalizăm pe 
această cale experiența pozi
tivă".

Scoțînd în evidență activi
tatea desfășurată de tineretul 
de pe șantiere. tovarășul 
Gheorghe Ghițulică, secretar 
al comitetului U.T.M. — Direc
ția Generală Construcții Mon
taj, a subliniat necesitatea ca 
organizațiile U.T.M. să Se ocu
pe cu toată atenția de educa
ția tinerilor constructori, de 
ridicarea calificării acestora, 
de întărirea disciplinei în 
muncă, în vederea realizării 
Ia timp a construcțiilor, a îm
bunătățirii calității lucrărilor, 
îndeosebi a celor de instalații 
și de finisaj. „Una din preo
cupările de bază ale activită
ții noastre a fost aceea de a 
cultiva la tinerii constructori 
dragostea față de meseria a- 
leasă, față de realizările regi
mului nostru democrat-popu-



immui saiiiuii smusr
în două gospodării colective vecine 

din raionul Negru Vodă — este vorba 
de Fîntîna Mare și de Independența — 
lucrează Aurel Lupu și Eugenia Lupu. 
Sînt ingineri agronomi, soț și soție. S-au 
cunoscut în urmă cu un număr de ani, 
în facultate și de atunci strădaniile a- 
mindurora, urmează aceleași direcții. 
Alăturarea lor la masa rotundă avea 
deci multiple sensuri, ca și în viața de 
toate zilele. Viața aceasta nu este lipsită 
de greutăți. Tocmai înfruntarea lor. acu
mularea de forțe și îhfrîngerea treptată 
a greutăților dă vieții marea sa frumu
sețe.

După ce lucrase la două puternice 
gospodarii de stat, cu înaltă productivi
tate și posibilități remarcabile de cerce
tare științifică, inginerului Aurel Lupu 
gospodăria colectivă din Fîntîna Mare 
i-a apărut într-o lumină prea puțin a- 
trăgătoare. în principiu, sosirea unui ca
dru de specialitate îi bucurase unanim 
pe colectiviști, toți țineau să-și arate 
sentimentul; dar indicațiile concrete ale 
omului cu calificare superioară, (de pil
dă, sporirea numărului de prașile pînă 
lâ cel prevăzut de știința agrotehnică, 
ori respectarea strictă a termenelor de 
lucrări) li s-au părut „exagerate". Tină- 
rul agronom trebuia să învingă deci o 
anumită apatie, seculara filozofie — 
derizorie — a lui „las-că-mi ajunge și 
atît". E o luptă in care la început a avut 
alături de el o mină de oameni, ca Ma
mut Omer, Regep Skender, Ibrahim 
Ibram; dar rindurile celor care înțeleg 
să lupte pentru belșug cresc repede.

în primul an al venirii sale la Fintina 
Mare, inginerul Aurel Lupu a experimen
tat trei soiuri de griu pe loturi demon
strative. Aceasta deoarece prin aceste 
părți era cultivat un soi de griu cu paiul

Vasile Copăceanu s-a despărțit de anii 
studenției cu o ascuțită părere de rău. 
Dacă încercq, să analizeze lucrurile, a- 
jungea la concluzia că mai mult decît 
orice regreta depășirea unei perioade 
cînd reușise să îmbine de minune mun
ca profesională — învățătura — cu acti
vitatea artistică, aceasta fiind sursa unor 
foarte bogate satisfacții pentru el, în a- 
cei ani. Ca student la Timișoara, făcuse 
parte din echipa artistică a institutului, 
echipă fruntașă pe țară. Primul său gînd 
era că odată cu încheierea capitolului u- 
niver sitar, din viața lui dispare^ și plăce
rea legată de apariția pe o scenă.

Plecînd la celălalt capăt de țară, în
tr-o gospodărie colectivă din raionul 
Negru Vodă, proaspătul inginer zooteh
nist era, prin urmare, convins că își ia 
rămas bun de la artă, pasiunea constan
tă a orelor lui libere, minunata însoți
toare a tinereții sale.

Zimbetul cu care astăzi, după numai 
doi ani și jumătate, el își poate permite 
să reconstituie sentimentele încercate a- 
țunci, la absolvire, demonstrează ceva 
important : că un om cu însușiri creatoa
re și le poate fructifica oriunde.

în comuna Bărăgan, primul său loc de 
muncă, printre primele lucruri pe care 
le-a făcut a fost să înjghebeze o forma
ție de teatru și o brigadă de agitație. Re- 
nunțînd deocamdată să joace el însuși, 
s-a. ocupat de punerea in scenă. Amă
nunt semnificativ : echipa era formată 
numai din colectiviști. „Actorii'1 se 
descitrcau binișor cînd era vorba să prin
dă mișcarea scenică, greutățile mari se 
iveau abia de la rostirea nuanțată a re
plicilor. Dar și aici, după o muncă de 
citeva săptămâni, artiștii amatori făceau 
față foarte onorabil și recoltau, la spec
tacol, aplauze furtunoase.

In comuna Straja, din același raion, 
unde lucrează de doi ani, activitatea a 
continuat. A remarcat cu bucurie citeva 
talente. Talente care nu se mulțumesc 
cu indicația „spune ca mine", ci, cu un 
anumit spirit independent, creează un 
tip, o atitudine. E și cazul: colectiviștii 
devin tot mai pretențioși, au posibilita
tea să verifice ce înseamnă arta adevă
rată. Cinematograful sătesc, televizorul, 
radioul, magnetofonul, turneele forma
țiilor profesioniste — iată mijloacele de 
verificare de care dispun efectiv cei din 
Straja. Incit fostul student artist amator 
din Timișoara își dă prea bine seama că 
baghetei sale regizorale opinia publică 
nu i-ar îngădui să se complacă la un ni
vel de mediocritate.

Asta, presupunind că propria sa con
știință s-ar împăca vreodată cu așa ceva. 
Nu este cazul. Vasile Copăceanu este se~

Iar. în acest scop, organizațiile 
U.T.M. au avut în vedere or
ganizarea cit mai atractivă a 
timpului liber, s-au organizat 
simpozioane pe diferite teme 
la care au fost invitați oameni 
de știință și artă, tovarăși de 
la C.S.P. care, pe bază de ma
terial faptic (planșe, schițe 
etc.), au prezentat tinerilor 
realizările obținute. în dome
niul construcțiilor, perspecti
vele de dezvoltare. Pentru ge
neralizarea experienței pozi
tive, împreună cu comitetul 
sindicatului, au fost organiza
te consfătuiri comune pe teme 
legat© de înșușii-ea cît mai 
bună a meseriei".

In luerările conferinței s-a 
apreciat pozitiv faptul că anul 
acesta comitetul orășenesc 
U.T.M. a analizat în repetate 
rînduri principalele aspecte ale 
muncii tineretului in produc
ție. iar pe baza măsurilor sta
bilite au fost organizate colec
tive de activiști, de tovarăși cu 
experiență care au ajutat 
concret activitatea organiza
țiilor U.T.M. Conferința a 
cerut comitetului orășenesc 
să continue aceste acțiuni, a- 
cordînd totodată îndrumare și 
sprijin permanent organizații
lor U.T3I. din întreprinderile 
industriei ușoare in activita
tea pe care acestea o desfă
șoară pe linia ridicării califi
cării tineretului.

ir
In București, in școlile ele

mentare, medii, profesionale 
și tehnice învață azi peste 
215000 de elevi, iar mai bine 
de jumătate din numărul stu
denților din țară urmează 
cursurile facultăților și in
stitutelor din Capitală. Tine
retul din școli și facultăți în
vață și se pregătește pentru 
viață, pentru muncă rodnică 
și devotată pusă in slujba în
floririi patriei.

Pentru dezvoltarea dragos
tei față de profesia aleasă, 
pentru stimularea pasiunii 
studenților față de tot ceea ce 
este nou în știință și tehnică, 
organizațiile U.T.M. împreună 
cu asociațiile studențești — 
se sublinia în darea de sea

înalt dar cu rezultate submediocre. Anali
za la concret a solului, îngrijirea după me
tode agrotehnice superioare, nu se putea 
să nu-și arate efectele. Cei care bombăni
seră împotriva „risipei" de timp și mun
că, pînă la urmă — adică în fața cînta- 
rului care vădea diferențe simțitoare, 
între soiurile alese (cite 400 kg la ha) — 
au recunoscut bucuros că greșiseră. So
iul cel mai indicat a fost ales

cu inerția
Să duci o campanie susținută pentru 

îngrășarea ogoarelor, cea mai potrivită 
destinație dată gunoiului de grajd, cum 
nu era tradiția locului; să lupți pentru 
sporirea greutății specifice a sectorului 
zootehnic să explici colectiviștilor fenome
ne variate din natură și societate — și asta 
nu numai prin conferințe, ci și așa, cînd 
la un colț de uliță te întreabă omul; 
să-l sfătuiești ce mobilă să-și cumpere, 
cum să-și înnoiască locuința: să-l influen-

cretarul comitetului U.T.M. pe comună, 
poate fi mereu găsit in mijlocul tineri
lor și, (nu numai ca timp) se dăruie a- 
cestei activități. Cu ei discută cărți și e- 
venimente, face planuri și le realizează. 
La reuniunile tovărășești se bucură că 
nici un detaliu din frumoasa ținută a 
mulgătoarei n-ar mai putea-o deosebi de 
o orășeancă. Și tot la aceleași reuniuni 
se întristează nemaiîntîlnind printre cei 
care petrec pe tinerii recent căsătoriți. 
Ce e de făcut — se întreabă el — pen
tru ca momentul căsătoriei să nu mai 
rupă în două felul de a trăi în colectiv 
al celor tineri? Uite, aceste „demisii" 
din vîrsta tinereții trebuie combătute cu 
mijloacele potrivite. De-a dreptul copilă

rești, zău așa, exact a doua zi după că
sătorie „Mocanu Maria, fost Cătană Ma
ria vă trimite cotizația U.T.M. și vă roa
gă s-o iertați dacă v-a supărat cu ceva“... 
Un fel de scrisoare de adio, de la o ute- 
mistă activă pînă alaltăieri. Ai rîde de-a 
binelea dacă n-ai pricepe că aici sînt, la 
vedere, vechi prejudecăți, moravuri pli
ne de praf, meritînd să fie scuturate 
bine. Dar trebuie tact, pricepere, răbda
re pentru a izbîndi aici. Să ne mai sfă
tuim cu cei experimentați, să vedem ce 
este de făcut...

— Toate bune (reflectează, poate, citi
torul acestor rînduri) dar în domeniul 

. muncii profesionale încă n-am aflat ni
mic despre tovarășul Copăceanu. E to
tuși vorba de un inginer zootehnist, par
că așa s-a spus, și anume pentru a exer
cita această profesiune a venit în Do- 
brogea. Nu cumva tocmai la capitolul 
de bază nu e nimic de spus ?

— Fiți pe pace, tovarăși. Domeniul 
muncii profesionale e cel mai solid din 
întreaga activitate a tinerei noastre cu
noștințe. Dacă dintr-un sector zootehnic 
destul de slab pînă acum doi ani, G.A.C. 

din Straja a ajuns să aibă planificat în 
acel sector ca fond de bază 1 400 000 lei 
și să-l și depășească cu circa 300 000 lei; 
dacă începîndu-se munca de selecție la 
oi — merinos și stâncă dobrogeană — 
producția de lină care era de 2,300 kg, a 
ajuns la 3,200 kg și sînt indici că in a- 
cest an va ajur.ge la 4 kg lină ; dacă, 
pentru a nu mai aglomera cifrele, ajun
ge să arătăm că G.A..C. din Straja va fi 
in măsură a aproviziona orașul din apro
piere cu producții masive de lapte fi 
carne de pasăre, să ne fie îngăduit să 
spunem că in toate acestea munca ingi
nerului zootehnist se vede, da, se vede, 
tot atît de limpede ca vinul de Murfat- 
lar in cupa de cristal.

ȘTEFAN IUREȘ

mă și în cuvîntul multor par
ticipant! la discuții — au ini
țiat numeroase și variate ac
țiuni. A crescut necontenit 
numărul studenților care 
muncesc cu simț de răspunde
re pentru a deveni specialiști 
de nădejde, necesari construc
ției noastre socialiste, răsplă
tind astfel grija pe care parti
dul și guvernul o poartă ti
neretului nostru studios.

Făcînd bilanțul succeselor 
pe care studenții bucureșteni 
le-au obținut la învățătură, 
tovarășul Mircea Anghelescu 
președintele Consiliului Uniu
nii Asociațiilor Studenților 
din Centrul universitar Bucu
rești, arăta la conferință :

„în ultimii doi ani peste 74 
la sută din studenții promo
vați au obținut medii de la 
7 la 10. Rezultate superioare 
mediei generale pe Centrul 
universitar au fost obținute 
de studenții Institutului de 
medicină și farmacie, ai Fa
cultății de geologie și de alte 
colective de studenți. Tovarășa 
Aurelia Serescu, studentă la 
I.M.F., sublinia preocuparea 
viitorilor medici și farma
ciști de a se pregăti te
meinic, seriozitatea cu care 
aceștia învață. Rezultatele 
bune la învățătură sînt și 
rodul activității pe care or
ganizația U.T.M. și asociațiile 
studenților o desfășoară pen
tru a dezvolta la studenți răs
punderea față de studiul in
dividual, față de frecvența la 
cursuri și participarea activă 
Ia seminarii și la lucrările 
practice. Conferința, în același 
timp a criticat, pe bună drep
tate, faptul că Ia recenta se
siune de examene în unele 
facultăți cum sînt cele de ’.a 
Institutul de construcții, In
stitutul politehnic (Facultatea 
de metalurgie și mecanică a- 
grieolă, Facultatea de elec
trotehnică) unii studenți au 
obținut rezultate slabe.

Organizațiile U.T.M. și 
U.A.S. din institute trebuie 
să acorde sprijin diferențiat 
grupelor și anilor cu rezulta
te mai slabe, ocupîndu-se.mai 
temeinic de ajutorarea stu

denților dm anul I pentru a-i 
deprinde pe aceștia cu mun
ca specifică învățâmintului 1- 
niversitar. Cunoștințele știin
țifice se construiesc pe baza 
aprofundării temeinice a ma
teriilor care se predau în anii 
de studiu ai studenției. Dra
gostea pentru meseria aleasă 
trebuie dublată de conștiința 
necesității asimilării unei cul
turi temeinice, multilaterale. 
Organizațiile U.T.M. sînt che
mate să desfășoare o asemenea 
muncă îneît la ieșirea din fa
cultate tînărul specialist să fie 
un om cu un bogat bagaj de 
cunoștințe în domeniul în 
care s-a pregătit posesor al 

unei vaste culturi generale.
Conferința a făcut o ana

liză temeinică a activității 
desfășurate de organizațiile 
U.T.M. și de pionieri privind 
modul cum se ocupă de edu
carea comunistă a elevilor, 
de mobilizarea lor la însuși
rea cît mai profundă a cunoș
tințelor predate la ore.

Tovarășul Victor Iliescu di
rectorul Școlii medii „Gheor- 
ghe Lazăr". elevii Daniela 
Toader de la Școala medie 
„I. L. Căragiale", Constantin 
Grama de la Școala profesio
nală „Timpuri noi“ și tova
rășa Marieta Dumitrache, in
structoare superioară de pio
nieri de la Școala de 8 ani nr. 
116 au împărtășit celor prezenți 
la conferință din activitatea 
pe care cadrele didactice, or
ganizația U.T.M. și de pionieri 
o desfășoară în școli pentru a 
antrena cît mai activ elevii în 
procesul de învățămînt. Ne
număratele exemple citate 
dovedesc că în multe școli 
(Școlile medii nr. 22, 28, 39) e- 
xistă o permanentă preocupare 
pentru educarea elevilor în 
spiritul răspunderii comuniste 
față de învățătură, fapt oglin
dit în numărul mare de elevi 
care obțin rezultate bune și 
foarte bune.

Darea de seamă, precum și 
unii vorbitori au arătat însă 
și faptul că în unele școli 
(Școlile medii nr. 2, 15, Școa
la profesională a Uzinei de 
mașini electrice) situația la

țezi pozitiv pentru o împrospătare tot 
atît de importantă, în felul de a gîndi; 
ei bine, toate aceste lucruri iau timp, cer 
pasiune, vor suflet, pretind perseverență 
și dragoste.

Inginerul Lupu nu le drămuiește.
Ceva mai mult. în condițiile de muncă 

schițate mai sus, agronomul își reali
zează cercetările științifice, efectuează o 
lucrare de o
Tema, cu dublu aspect 
și de generalizare — 
în cultură a sorgului 
comportare al acestei 
experimental, nu este 
în toate zonele. Din 
economic, pe terenuri bune sorgul ,are o 
valoare apropiată de a porumbului, dar 
iată de acesta prezintă și o serie de 
avantaje: pe terenurile slabe are posi
bilitatea să depășească în producție po
rumbul (cu circa 500—1G00 kg boabe la 
ha) ceea ce pentru unele pământuri do
brogene este important. Apoi sorgul dă 
mari posibilități recoltării cu mijloace 
mecanice, cu combina, ca și griul, deși 
din punctul de vedere al comparației 
chimice el permite aceleași utilizări ca 
porumbul. în sfîrșit. în anii secetoși, 
producția sorgului hibrid este net supe
rioară porumbului în orice zonă.

Cercetările inginerului s-au bucurat de 
sprijinul consiliului agricol raional. O 
parte din experiențe le-a efectuat la gos
podăria colectivă din Independența, con- 
siderind că posibilitățile economice, mai 
mari acolo, permit investirea mai mul
tor materiale și mai multor zile-muncâ.

La Independența lucrează inginerul, a- 
gronom Eugenia Lupu. Și ea are preo
cupări diferite, esențială răminind ambi
ția de a obține recolte tot mai însemna
te de pe cele 2 300 hectare ale acestei 
gospodării, una din fruntașele raionului. 
Știința e chemată și aici să demonstreze 
căi și metode superioare de obținere a 
belșugului, să educe deprinderi noi de 

• muncă in masa colectiviștilor.
Pe o jumătate de hectar s-au experi

mentat 6 hibrizi dubli de porumb. In 
fond erau aceiași hibrizi cultivați pe în
treaga suprafață a gospodăriei; iar oa
menii erau și ei, firește, aceiași. Numai 
că pe lotul experimental s-a respectat 
cu strictețe densitatea corespunzătoare, 
s-au executat la timp numărul cuvenit 
de prașile mecanice și manuale, s-a mun
cit cum scrie la carte. Experiența a fost 
convingătoare: producția care, in fața 
ochilor tuturor, a fost trecută prin cîn- 
tar și a intrat pe bază de bon, în maga
zie, era cel mai bun manifest pentru 
disciplină, pentru conștiinciozitate, pentru 
însușirea cunoștințelor predate la învă
țământul agrotehnic...

Soții Lupu își continuă munca. E a- 
proape de prisos să se precizeze că la e- 
fectuarea unei serii întregi de calcule 
privind experimentele, amîndoi își alătu
ră forțele. Dar cînd oare nu se ajută ? 
Noul, căruia se străduiesc să-i netezeas
că drumul în două dintre satele dobro

gene, altădată crunt urgisite, îi găsește 
mereu alături. în seri tîrzii, deasupra 
mesei lor de lucru arde lampa.

însemnătate republicană, 
experimental 

este introducerea 
hibrid. Modul de 

plante, introduse 
suficient cunoscut 
punct de vedere
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învățătură nu se situează la 
nivelul cerințelor, procentul 
elevilor cu note slabe menți- 
nîndu-se încă ridicat. Așa 
cum se sublinia la conferință, 
asemenea manifestări și-au 
găsit loc și din cauză că în u- 
nele școli organizațiile U.T.M. 
nu desfășoară o muncă susți
nută de educație pentru a 
cultiva la elevi dragostea de 
învățătură, pasiunea pentru a 
cunoaște cît mai mult din tai
nele științei, tehnicii și 
culturii.

Conferința a apreciat că 
principala sarcină a organiza
țiilor U.T.M. din școli trebuie 
să o constituie ridicarea nive
lului la învățătură, combate
rea și lichidarea mediocrită
ții, educarea tuturor elevilor 
pentru a deveni oameni de 
nădejde, cu o temeinică pregă
tire.

Darea de seamă și discuțiile 
au scos în evidență tradiția 
frumoasă pe care organiza
ția U.T.M. din Capitală o 
are în organizarea acțiuni; 
lor de muncă patriotică 
a tineretului. Numai în a- 
nul 1963, tineretul Capi
talei a colectat și expediat o- 
țelăriilor patriei peste 76 000 
tone metal vechi, a efectuat 
peste 5 500 000 ore muncă pa
triotică, adueîndu-și o însem
nată contribuție la terminarea 
mai devreme a construcțiilor 
de locuințe, înfrumusețarea 
întreprinderilor și cartierelor, 
amenajarea bazelor sportive 
etc. în cuvîntul său, tovarășul 
Gheorghe Calcan, vicepre
ședinte al Sfatului popular al 
Capitalei, a arătat că la obți
nerea celor peste 30 000 000 lei 
economii realizate în 1963 o 
contribuție deosebită a adus-o 
tineretul. în cinstea celei de-a 

XX-a aniversări a Eliberării 
patriei noastre, tineretul din 
Capitală va sprijini prin mun
ca patriotică șantierele de con
strucție, lucrările de ' termofi- 
care Grozăvești — Drumul 
Taberei, construcția centralei 
electrice de termoficare Bucu- 
rești-Sud. înfrumusețarea arte
relor Griviței și Șoseaua Afu
mați etc.

Studenții anului I
dupd primele examene

(Urmare din pag. I)

parte din notele obținute sînto i ...... .........- ......
mediocre.

Din discuția avută cu conduce
rea facultății și cu comitetul 
U.T.M. a reieșit că rezultatele a- 
nului I au constituit o surpriză. 
Dar, în fond, nu este vorba de nici 
o surpriză. Ele se datoresc unor 
cauze ușor depisțabilc. Constau, 
mai întîi, în faptul că nu toți stu
denții anului 1 al acestei facultăți 
au acordat atenție studiului perse
verent încă din primele zile ale 
anului universitar. De asemenea, 
activitatea de îndrumare a studen
ților din anul I a fost săracă. Din 
analiza rezultatelor acestei sesiuni 
au reieșit o serie de măsuri me
nite să ducă la .îndreptarea muncii 
pe acest semestru. Decanatul a 
luat măsura obligativității consul
tațiilor îâ semestrul 11
studenții restanțieri. O 
deosebită va fi acordată 
bunătățirii frecvenței.

Ca o cerință imediată 
pune și o nouă repartizare și in

consul- 
pentru 
atenție 
și îm-

se im-

In încheierea dezbaterilor a 
luat cuvîntul tovarășul Virgil 
Trofin. prim-secretar al C.C. 
al U.T.M. Vorbitorul a trans
mis felicitări în numele C.C. 
al U.T.M., întregului tineret 
al Capitalei, organizațiilor 
U.T.M. și activiștilor pentru 
rezultatele obținute.

„Organizațiile U.T.M. din 0- 
rașul București — a spus vor
bitorul — se pot mîndri pe 
bună dreptate cu succesele 
deosebite pe care le-au obți
nut în activitatea lor în ulti
mii doi ani. S-au obținut re
zultate bune în mobilizarea 
tineretului la îndeplinirea cu 
succes a planului de producție. 
Preocuparea organizațiilor 
U.T.M. din întreprinderi pen
tru antrenarea activă a tinere
tului la îndeplinirea planului 
de producție, este oglindită de 
faptul că peste 76 000 de ti
neri din Capitală au parti
cipat cu însuflețire la între
cerea socialistă, luîndu-și an
gajamente concrete privind 
îmbunătățirea calității produ
selor, creșterea productivității 
muncii, reducerea consumuri
lor specifice, obținerea de eco
nomii, iar dintre aceștia 23 000 
au fost evidențiați în întrece
rea socialistă. Au fost obți
nute, de asemenea, rezultate 
bune în activitatea organiza
țiilor U.T.M. din școli, in
stitute de învățămînt, din in
stituții de artă și cultură.

S-a îmbunătățit munca or
ganizației U.T.M. din Capita
lă pe linia mobilizării tinere
tului de la sate, la îndeplinirea 
sarcinilor economice puse de 
partid în fața unităților so
cialiste din agricultură. Orga
nizația U.T.M. din orașul 
București a obținut rezultate 
frumoase în activitatea pa
triotică".

In continuare tovarășul 
Virgil Trofin s-a referit la 
principalele sarcini care revin 
organelor și organizațiilor 
U.T.M.. întregului tineret din 
Capitală. „Mobilizarea tinere
tului din întreprinderile Ca
pitalei, de pe șantierele de 
construcții la îndeplinirea rit

de grtivă 
didactice.

struire a îndrumătorilor 
din rindul cadrelor 
Aceasta pentru că pe semestrul 1, 
o mare parte a îndrumătorilor dc 
grupe nu aveau ore cu studenții 
grupelor de care răspundea. La 
noua repartizare va trebui să se țină 
cont de acest lucru, pentru că în 
felul acesta îndrumătorii dc gru
pă vor putea fi cit mai des în mij
locul studenților, Ic .vor cunoaște 
mai bine preocupării^ și vor in
terveni la timp.

O altă cerință care a reieșit din 
această analiză o ^constituie inten
sificarea muncii politico-educative.

Unit studenți aducînd cu ei 
„deprinderi" din Școala medie — 
consideră ca se poate învăța doar 
în sesiune, că inr facultate nu ai 
nevoie de un studiu zilnic, perse
verent. Așa se explică nivelul scă
zut al unor dezbateri din seminar 
rii, faptul că la fizică, obiect de 
specialitate, (pentru care pe se
mestrul 1 n-au fost prevăzute se- 
minarii) au fost înregistrate cele 
mai slabe rezultate. Aceste atitu
dini trebuie să constituie subicc- 

mică și la toți indicatorii a 
planului pe anul 1964 trebuie 
să constituie principala sarcină 
a organizațiilor U.T.M. Cea 
mai mare atenție trebuie acor
dată mobilizării tinerilor mun
citori, ingineri și tehnicieni la 
îndeplinirea însuflețitoarelor 
angajamente luate de colecti
vele de muncitori din între
prinderi în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării 
patriei noastre.

Pentru aceasta — arăta vor
bitorul — este necesar ca or
ganele și organizațiile U.T.M. 
să generalizeze experiența va
loroasă obținută de evidenția- 
ții și fruntașii în întrecerea 
socialistă, să antreneze cît mai 
mulți tineri Ia înfăptuirea mă
surilor tehnico-organizatorice 
pe anul 1964, la realizarea de 
inovații și raționalizări.pentru 
obținerea unei productivități 
sDorite, pentru economisirea 
metalului, combustibilului și 
energiei electrice.

Organizațiile U.T.M. din în
treprinderile orașului Bucu
rești trebuie să se ocupe te
meinic de creșterea nivelului 
de pregătire profesional și 
tehnic al tinerilor, de întărirea 
disciplinei socialiste a muncii.

Un ajutor deosebit trebuie 
acordat organizațiilor U.T.M. 
din întreprinderile de con
strucții și montaj, pentru ca 
acestea să contribuie perma
nent la creșterea eficienței in
vestițiilor, la terminarea în 
termen a construcțiilor și in
stalațiilor.

Comitetul orășenesc, organi
zațiile U.T.M. din școli și înva- 
țămîniul superior să pună în 
centrul activității lor formarea 
pasiunii elevilor și studenților 
pentru studiu. însușirea te
meinică a cunoștințelor teore
tice și practice, stimularea 
dorinței de a-și forma un larg 
orizont de cunoștințe politice, 
culturale și științifice. Trebuie 
ca organizațiile U.T.M., asocia
țiile studenților, să lupte cu 
mai multă hotărîre pentru îm
bunătățirea continuă a activi
tății politico-educative în rîn- 
dul studenților, pentru ridica
rea pe o treaptă și mai înaltă 

tul unor dezbateri în care să li se., 
arate studenților ce înseamnă stu- 
denția, care este rolul, studiului in
dividual iii realizaredl unei pregă
tiri temeinice. La facultatea de 
fizică, însă, asemenea dezbateri 
n-au avut loc. Semnificativă este, 
în acest sens, următoarea situație: 
se luase inițiativa organizării unei 
consfătuiri a studenților din anul 
I cu cadre didactice și studenți 
fruntași din anii mai mcfyi. Această 
consfătuire, care trbuia ,să se țină 
la începutul anului universitar, 
s-a aniînat de cîteva ori; atunci 
cînd a avut loc, la sfîrțșitul lunii 
decembrie, din anul 1 aii, participat 
mimai 15 studenți. Iar discuțiile, 
pe marginea abaterilor unor stu
denți, între organizatorul U.T.M. 
al grupei, delegatul A.S> și respon
sabilul profesional nu puteau fi 
eficiente din moment ce de la ele 
lipsea însuși cel discutat. Pentru 
acea^a e necesară mobilizarea tu
turor studenților la asemenea dez
bateri, antrenarea, tuturor la viața 
universitară. Comitetul U.T.M. pâ 
facultate, cu sprijinul cadrelor di
dactice, trebuie să ajute biroul 
U.T.M. al anului I în organizarea 
unor adunări generale despre con
ținutul activității studențești, 
etică, disciplină universitară, 
care să dezbată cum trebuie să 
muncească, să-și organizeze tirxpul 
fipcare student, ce trebuie să-și 
ceară pentru a deveni un bun 
specialist. O atenție specială tre
buie acordată antrenării fiecărui 
student la studiul individual, dez
voltării răspunderii față de mun
ca personală, mobilizarea intensă 
pentru 'însușirea ritmică, perseve
rentă a cunoștințelor. In acest 
scop experiența bună a Facultății 
de istorie-filozofie poate trece cu 
ușurință și la Facultatea de fizică. 
Aceasta cu atît mai mult, cu cît 
la sfîrșitul semestrului pe studenți 
îi așteaptă o sesiune cu un număr 

mare de examene.

*

de 
în

Cu brigada științifică
brigadă științi- 

formatâ din 
ingineri, profesori, 
medici de la centrul 
universitar din Ti
mișoara a prezentat 
în fața a peste 200 

de colectiviști din 
comuna Foeni cîte- 
va noi realizări ob
ținute pe tărîmul 
cercetării științifice. 
După aceste expu
neri vizitatorii au 
răspuns la o serie

a nivelului de însușire a 
cunoștințelor, pentru înțele
gerea profundă a justeței în
vățăturii marxist-leniniste. Să 
avem mare grijă de felul cum 
lucrează organizația de . pio
nieri cu copiii. Comitetele ra
ionale U.T.M. să nu lase a- 
ceastă muncă numai pe seama 
instructorilor de pionieri. Se
cretarii organizațiilor de bază 
să participe mai des la activi
tățile pionierești, la excursiile 
ce le organizează, la adu
nări etc".

Tovarășul Virgil Trofin, vor
bind despre necesitatea îmbor 
gățirii permanent© ă conținu
tului muncii educative cu ti
neretul, a spus : „Principal a 
problemă căreia va trebui să-i 
acordăm toată atenția în acest 
an este aceea de a ne ocupa 
cu mai multă grijă, cu mai 
multă atenție, cu mai multă 
competență de rezolvarea 
sarcinii de mare răspundere 
pusă in fața organizației 
U.T.M. de către partid și anu
me aceea de a ne ocupa de e- 
ducația comunistă a tineretu
lui. Uniunea Tineretului Mun
citor este principalul ajutor 
al partidului în educația 
comunistă. Sarcina noastră 
de bază este aceea de a ne 0- 
cupa de creșterea, de formarea 
tinerei generații, de educația 
sa în spiritul învățăturii 
marxist-leniniste. Vorbind des
pre însemnătatea educației co
muniste și despre aspectele 
complexe pe care le implică a- 
ceastă muncă, Lenin sublinia 
că tineretul este chemat nu 
numai să-și însușească învă
țătura marxist-leninistă, tot 
ceea ce știința și cultura au 
reușit să ofere omenirii, dar, 
pe baza însușirii acestor cu
noștințe, să participe activ 
alături de întregul popor la 
făurirea noii orînduiri, la fău
rirea orînduirii socialisie, a o- 
rînduirii comuniste.

Avem în Capitală un nu
măr însemnat de tineri scrii
tori, compozitori, pictori, zia
riști ; generația aceasta de 
intelectuali, crescută și forma-- 
tă în anii regimului democrat- 
popular, își aduce o mare 

Brigada de mecanici con
dusă de Ilie Tudor, de la 
secția de întreținere a Ae
roportului Băneasa, lucrînd 
la revizia avioanelor înain
te de plecarea în cursă.

Foto: AGERPRES

Cei vrednici 
sini în frunte!

(Urmare din pag. I)

bine" deși uneori nu le-a lost 
ușor, pe vremea iernii, a fri
gului, sau pe arșiță); folosind 
cu chibzuință materiile prime și 
materialele de lucru, ei au eco
nomisit lunar circa 4—5 000 lei. 
Primind diploma, cei 12 membri 
ai brigăzii Iui Enache erau plini 
de încredere că și în anul aces
ta vor obține rezultate la iei 
de bune.

„Am luat, spunea în cuvîntul 
sau șeful brigăzii, toate măsu- 
liiefiecare om e instruit, știm 
cu toții ce avem de făcut ; toți 
sîntem înscriși la cursurile de 
ridicare a calificării; organiza
rea locului de muncă e bună, 
cu aprovizionarea avem respon
sabilități precise, iar angaja
mentele sînt concrete — lunar 
să terminăm lucrările cu 3—4 
zile mai devreme, să realizăm 
economii de circa 2 500 lei. 
Adăugăm la toate acestea entu
ziasmul nostru și declarăm că 
nici în 1964 nu ne vom da 
bătuți...".

Entuziasmul lor are, așadar, 
contururi foarte precise și pri
mele dovezi ale succesului lor 
se pot deja enumera : în ianua
rie brigada a cîștigat din nou 
titlul de brigadă evidențiată în 
întrecere, iar în februarie și-a 
terminat lucrările cu 5 zile mai 
devreme, toate lucrările fiind 
bune, economisind materiale în 
valoare de 5 000 de lei.

de întrebări puse de 
participant! la con
ferință în domeniul 
energeticii, chimiei 
și medicinei.

MARIAN ADAM
corespondent voluntar

contribuție la dezvoltarea con
științei socialiste a oamenilor 
muncii. Va trebui ca în viitor 
să ne ocupăm mai mult de ac
tivitatea organizațiilor U.T.M. 
din aceste instituții.

Comitetul orășenesc U.T.M., 
organizațiile U.T.M. vor tre
bui să se ocupe de dezvoltarea 
la tineri a cunoștințelor ști
ințifice, de combaterea diferi
telor prejudecăți mistice, să 
formeze la tineri concepții să
nătoase despre lume, viață 
și societate.

în încheiere aș vrea să ex
prim convingerea Comitetului 
nostru Central, că Organizația 
U.T.M. a orașului București, 
întregul tineret, sub conduces 
rea și îndrumarea permanentă 
a Comitetului orășenesc de 
partid, a organizațiilor de 
partid, în anii care urmează va 
obține succese și mai mari în 
munca și lupta pentru dezvol
tarea industriei, pentru însuși
rea științei și culturii, în mun
ca de educație comunistă a ti
neretului".

★

în încheierea lucrărilor, de
legații la conferință au adre
sat o telegramă Comitetului 
Central al P.M.R., tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în 
care se spune: „D!nd glas 
gindurilor și sentimentelor ti
neretului din Capitală, noi, de
legații la conferință, asiguram 
Comitetul Central și pe dum
neavoastră, iubite tovarășe 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, că 
vom închina întreaga putere 
de muncă, elanul și entuzias
mul nostru tineresc operei de 
desăvîrșire a construcției so
cialismului în scumpa noastră 
patrie".

Conferința a ales noul co
mitet orășenesc U.T.M. și co
misia orășenească de revizie, 
în prima sa plenară, comitetul 
orășenesc U.T.M. a ales ca 
prim-secretar pe tovarășul 
Costică Chițimia.

ION POPESCU

VASILE DINULESCU



După adoptarea rezoluției asupra Ciprului
de către Consiliul de Securitate

NICOSIA 5 (Agerpres). — 
La Nicosia a fost dată publi
cității o declarație oficială a 
guvernului cipriot în legătură 
cu adoptarea de către Consili
ul de Securitate a rezoluției a- 
supra Ciprului, prezentată de 
cinci membri nepermanenți ai 
Consiliului.

Rezoluția, se arată în decla
rație, „deschide drumul unei 
acțiuni viitoare pentru salvgar
darea dreptului poporului ci
priot*. Declarația precizează 
că rezoluția va permite guver
nului cipriot să întreprindă 
pașii necesari pentru restabili
rea păcii în Cipru, fiind toto
dată o piedică în calea orică
rui pericol de intervenție stră
ină.

Declarația subliniază că re
zoluția a fost adoptată, deși 
Anglia și S.U.A. au insistat ca 
această problemă să nu fie a- 
dusă în fața Consiliului de 
Securitate și ca guvernul ci
priot să accepte propunerea 
de a se trimite în Cipru o 
forță de poliție a N.A.T.O.

Intr-o declarație făcută 
miercuri seara la Nicosia, pre
ședintele Makarios a arătat că 
rezoluția adoptată de Consiliul 
de Securitate „constituie un 
succes în prima fază a luptei 
noastre pe tărîm internațio
nal". El a subliniat că obiectul 
principal al demersului guver
nului cipriot pe.lîngă Consiliul 
de Securitate a fost obținerea 
adoptării unei rezoluții caro 
să protejeze Ciprul împotriva 
oricărei intervenții armate sau 
împotriva oricărei amenințări 
cu intervenția armată din ex
terior. „Noi ne-am atins 
scopul nostru, a subliniat Ma
karios, Consiliul de Securitate 
recunoscînd suveranitatea Ci
prului și adresînd un apel tu
turor statelor membre de a se 
abține de la orice acțiune sus
ceptibilă de a agrava situația 
în insulă și de a pune în peri
col pacea internațională*. Re
zoluția adoptată de Consiliul 
de Securitate, a spus el, nu a-

• Declarația guvernului 
cipriot și a președintelui 

Makarios
sigură și nu poate asigura so
luționarea problemei cipriote. 
Dar rezoluția marchează ca
drul soluționării problemei și 
ea trebuie să se realizeze în 
deplină concordanță cu Carta 
O.N.U.

Comentînd rezoluția Consi
liului de Securitate, vicepre
ședintele Ciprului, dr. Kuciuk, 
a declarat că acceptă cu re
zerve rezoluția și își exprimă 
speranța că forța internațio
nală va fi constituită într-un 
timp cît mai scurt.

ATENA 5 (Agerpres). — 
Comentînd adoptarea de către 
Consiliul de Securitate a rezo
luției privind trimiterea de 
trupe O.N.U. în Cipru și a nu
mirii unui mediator, primul 
ministru al Greciei, G. Fa- 
pandreu, a declarat că ..prin 
aceasta, criza cipriotă se înde
părtează ca pericol, dar se 
menține ca problemă, o pro
blemă evident dificilă, căreia 
i se poate găsi o soluție dacă 
sint aplicate principiile pi.na 
acum ignorate, ale justiție: 
internaționale*.

ANKARA 5 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul în Adunarea 
Națională a Turciei. primul 
ministru Ismet Inânu a salutat 
miercuri noaptea aprobarea de 
către Consiliul de Securitate a 
trimiterii în Cipru a unei forțe 
internaționale de pace. Potri
vit declarațiilor sale, cu aceas
tă rezoluție chestiunea resta
bilirii securității în Cipru este 
acum pe drumul soluționării.

LONDRA 5 (Agerpres). — 
lntr-un comunicat semnat de 
primul ministru britanic. Alee 
Douglas-Home, se arată că a- 
doptarea de către Consiliul dc 
Securitate a rezoluției în pro
blema Ciprului a fost primită 
de guvernul britanic „cu sa- 
tisfacție4*.

La Dallas

Audierea
martorilor

in procesul 
lui Pubij

DALLAS 5 (Agerpres). — Pro
cesul lui Jack Ruby a intrat in 
faza sa activă miercuri, la Dal
las, odată cu audierea primilor 
martori. Aceasta a fost posibili 
după cc, in decurs de peste două 
săptămîni, au fost desemnați ce: 
12 jurați, opt bărbați și patru L- 
mei, prcvâzufi dc legislația sSntc - 
lui Texas. înainte de a se intra : i 
fondul procesului, apărător:: !:. 
Ruby au întreprins noi efortur 
pentru a obține transferarea del: 
berarilor in fața unui tribunal dd- 
tr-un alt oraș. In ședința din di
mineața zilei de-miercuTi, tribuna
lul a audiat șapte din cei 27 de 
martori în acest proces. Unul âin 
martori, Georgia Mayor, secretară 
la secția de publicație a ziarului 
„Dallas Morning News**, a decla
rat că Ruby, care se afla în secția 
ziarului unde alcătuia textul unu: 
anunț publicitar, „nu a arătat nici 
o tulburare în momentul cind a a- 
flat vestea asasinării președintelui 
Kennedy". Potrivit agenției U.P.I., 
martorii care se aflau împreună cu 
Ruby în sala de publicitate a zia
rului au decarat că nu au văzut 
la cl „nimic neobișnuit". Aceste 
depoziții contrazic tezele apărări:, 
care pretind că Ruby a împușcat 
pe Oswald „pentru a răzbuna fa
milia Kennedy* sau din cauza 
„puternicului șoc emoțional pe 
care l-a avut" la aflarea știrii a- 
sasinării președintelui.

NEW YORK 5 (Agerpres). — 
La sediul O.N.U. s-a anunțat 
miercuri seara că secretarul 
general al O.N.U.. U Thant, a 
adresat guvernelor Canadei. 
Suediei, Finlandei, Irlandei și 
Braziliei cererea de a furniza 
trupe pentru forța internațio
nală din Cipru. Această cere
re este o urmare a rezoluției 
adoptate in unanimitate de 
Consiliul de Securitate prin 
care se recomandă crearea u- 
nei forțe internaționale în Ci
pru.

La Washington

Primele audieri publice 
ale comisiei prezidențiale

WASHINGTON 5 (Agerpres). — 
Miercuri au început primele audi
eri publice ale comisiei preziden
țiale pentru anchetarea împreju
rărilor în care a fost asasinat pre
ședintele Kennedy, comisie prezi
dată de judecătorul Curții su
preme, Warren.

Primul a fost audiat avocatul 
newyorkez Mark Lane, care îl re
prezintă pe Lee Harvey Oswald, a- 
sasinul prezumtiv al lui John Ken
nedy. Lane a declarat în fața co
misiei că a fost informat despre 
o întîlnire care a avut loc în lo
calul de noapte al lui Jak Ruby 
din Dallas cu opt zile înainte de 
asasinat, și la care au participat 
trei persoane. Una dintre acestea 
a fost Tippit, agentul dc poliție 
despre care se spune că a fost 0- 
morît de. Oswald pe cînd încerca 
să-l aresteze. La întîlnire a 
participat un individ din New 
York, care a plasat într-un ziar 
din Dallas un anunț calomnios la 
adresa lui Kennedy chiar în ziua 
asasinării acestuia. A treia per
soană nu a fost identificată.

Lane a contestat teoria că Ken
nedy a fost asasinat de Oswald.

Lane a mai spus că a stat dc 
vorbă cu numeroși martori oculari, 
care i-au spus că focurile au fost 
trase de pe o movilă acoperită de 
iarbă, de unde se poate vedea bu
levardul pe care a trecut mașina 
prezidențială și nu de la etajul al 
șaselea al unei clădiri de pe acest 
bulevard, așa cum se spune în 
versiunea oficială.

Declarația lui Lane contrazice 
teoria unor organe guvernamen
tale și a autorităților din Texas 
care susține că Oswald a acționat 
singur în asasinarea lui Kennedy.

Lucrările adunării Organizației 
SănătățiiMondiale a

dej Statelor Unite a anunțat că, 
la sugestia guvernului grec, vi
zita pe care Hota a 6-a ameri
cană urma să o iacă în zilele 
de 5 și 6 martie la Phalere, în 
apropiere de Atena, a iost a- 
minată la o dată ulterioară. „Se 
crede — scrie agenția France 
Presse — că propunînd amina- 
rea acestei vizite, guvernul grec 
a vrut sa evite manifestațiile 
an tiame: ioane care cu loc de
seori cu acest prilej, deoarece 
opinia publică greacă critică 
atitudinea guvernului S.U.A. in 
problema Ciprului".

în ultimele zile pe străzile A. 
lenei, precum și în alte orașe 
ale Greciei au avut loc nume
roase manifestații de acest iei.

GENEVA 5 (Agerpres). — După 
cum s-a mai anunțat, in cadru! 
discuțiilor cu privire la raportul 
comisiei de validare a deplinelor 
puteri, discuții care au deschis 
lucrările celei de-a 17-a adunări 
a Organizației Mondiale a Sănă
tății (O.M.S.), delegatul R. P. Un
gare, membru al Comisiei de va
lidare a contestat împuternicirile 
reprezentantului clicii ciankaișisrc 
și a cerut restabilirea drepturilor 
legitime ale R. P. Chineze in Or
ganizația Mondială a Sănătății. 
Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor, reprezentanții R. S. Ceho
slovace, R. P. Albania, Franței, 
U.R.S.S., R.A.U., Indoneziei, Cu
bei, R. P. Bulgaria și altor țări au 
contestat de asemenea, validarea 
împutemiciiilor reprezentantului 
ciankaișist, cerind restabilirea 
drepturilor legitime ale R. P. Chi
neze în Organizația Mondială a 
Sănătății.

Nicolae Ecobescu, reprezentantul 
permanent adinterim al R.P. Romî- 
ne pe lîngă Oficiul European al 
O.N.U. a subliniat importanța și 
urgența rezolvării problemei resta
bilirii drepturilor legitime ale R.P. 
Chineze în Organizația Mondială 
a Sănătății. Reprezentantul R. P. 
Romîne a arătat că „nu se poate 
vorbi în mod realist despre acti
vitatea O.M.S. și despre o coope
rare fructuoasă între toate țările 
din sînul acestei organizații atîta 
timp cît țara cu poporul cel mai 
numeros din lume nu este repre
zentată în O.M.S., iar locul său 
este ocupat de persoane care nu 
au dreptul de a vorbi în numele 
poporului chinez".

Raportul Comisiei de validare, 
care recomanda validarea depline
lor puteri ale ciankaișistului, a 
fost adoptat cu 51 voturi pentru, 
21 contra și 22 de abțineri.

Convorbirea
lui Fidel Castro

cu un grup de ziariști
HAVANA 5 (Agerpres). — 

Primul ministru al Cubei. Fidel 
Castro, a avut o convertire 
cu un gmp de ziariști cubani 
și străini cu priiejul recepției 
oferite ce însârcinatu! cu afa
ceri ad-îBterim al Marocului 
în Cuba. în cinstea sărbătorii 
naționale a acestei țări.

Referindu-se la problemele 
comerțului internațional în 
ansamblu și ale comerțului ex
terior al Cubei, Fidel Castro a 
subliniat importanța apropiate: 
conferințe mondiale pentru co- 
merț și dezvoltare de la Ge
neva. Ei a declarat că la a- 
ceastă conferința punctul de 
vedere al Cubei coincide in 
multe privințe cu poziția altor 
țări larino-amcricane și ale A- 
fricii. Arătând că guvernul Cu
ban se pronunța în favoarea 
comerțului liber cu toate ță
rile lumii, premierul Cubei a 
declarat că țara sa este gata să 
iacă comerț eu oricare altă 
țara care dorește acest lucru.
Cuba — a spus el — se aJlu 

într-o situație foarte bună din 
punct de vedere comerciat Re
zervele valutare ale țării, sin: 
în prezent mai mari deci; in 
momentul victoriei revoluției 
in 1959'.

Referindu-se la relațiile cu- 
bano-americane. Fidel Castro 
a declarat că Cuba este gata 
ă reia aprovizionarea cu apă 

bezei maritime mL.tarc a-

Aspect de pe una din străzile principale ale orașului Accra, 
capitala Republicii Ghana.

Aniversarea proclamării

Memorandumul guvernului polonez
primi de la alte părți din această 
regiune armele nucleare și termo
nucleare susmenționate. Pentru a 
se asigura îndeplinirea acestor o- 
bligații se propune instituirea u- 
nui sistem corespunzător de in
specție care ar putea fi efectuată 
de către comisii mixte, pe baze pa- 
ritare, alcătuite din reprezentanți 
ai statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia și ai statelor par
ticipante la N.A.T.O., precum și 
din reprezentanți ai altor state.

In cursul conferinței de presă, 
Rapacki a spus că această propu
nere a guvernului polonez este re
zultatul năzuinței consecvente a 
Poloniei de a îndrepta evoluția c- 
venimentelor din Europa centrală 
pe calea destinderii, dezarmării și 
securității reciproce. Sîntem con
vinși, a spus ministrul, că adopta
rea ei ar avea de asemenea o 
mare importanță pentru consolida
rea păcii în lumea întreagă. El a 
declarat, de asemenea, că continuă 
să râmină actuală o propunere an
terioară a guvernului polonez de 
a se crea o zonă denuclearizată în 
Europa centrală.

privind reglementarea

Tratativele de la Geneva
ii sută. In cuvîntarca sa, repre
zentantul R. P. Polone, M. 
Biustajn. a prepus conferinței să 
adreseze un apel în acest sens tu- 
cuor guvemclo.- lumii. El a 8c- 
da*2t ci exiști posibilitatea sâ se 
iMss&i imt-an um? ndam scurt 
la -t-Aiv apreoabSe ri această

XepBeaesBtc^H SILA
C mmâes xz ixxuciz d

sâeascâ pccccnerea sovietku. 
sac să o Epsească de continuu

Larnd arrinîul. reprezentantul 
Ixmi Srviecce. S. K. Țanpkin. 
a atras om nou atenția puterilor 
cczLÎeatale asupra propunerii cu 

ivire la reducerea bugetelor mi- 
rare. Propunerea sovietică, a spus 
xbiWTul, a găsit sprijin din 
trrea multor membri ai Comite

tului și ce aceea „argumentele* 
paterilor occidentale împotriva ci 
nu sint întemeiate. S. K. Țarapkin 
s-a ocupat, de asemenea, de pro
blema menținerii bazelor militare 

pe teritoriile diferitelor 
Lmind necesitatea lichi- 
sau a reducerii efectivelor 

iorțeix străine din țările Europei 
catmle.

Reprezentantul Braziliei, Josue dc 
Castro, s-a pronunțat pentru alo
carea unei părți din bugetele mi
litare pentru crearea unui fond 
îțedai de dezvoltare economica a 
țârilor ia curs de dezvoltare.

Viitoarea ședință plenară a 
mitetuiui va avea Joc marțea

independenței Ghanei

ADDIS ABEBA 5 (Ager
pres). — Ministerul de Externe 
al Etiopiei a adresat ambasa
dei Somaliei o notă în care 
face cunoscut că guvernul eti
opian este gata să înceapă 
tratative directe în vederea 
reglementării conflictului de 
frontieră dintre cele două țări. 
In notă se propune ca aceste 
tratative să aibă loc la Ente
bbe (Uganda) sau Khartum 
(Sudan). De asemenea, se pro
pune ca ele să înceapă săptă- 
mîna viitoare cel mai tîrziu.

Guvernul etiopian a infor
mat în același timp Organiza
ția Unității Africane în pri
vința propunerii adresate So
maliei. După cum se știe, re
centa conferință a miniștrilor 
de externe ai țărilor membre 
ale acestei organizații a reco
mandat inițierea unor trata
tive directe bilaterale în vede
rea reglementării conflictului.

iua de 6 Martie 
are pentru poporul 
ghanez o deose
bită însemnătate. 
Cu 7 ani în urmă, 
la 6 martie 1957, 
în locul fostei co

lonii engleze Coasta de Aur a 
apărut un nou stat indepen
dent pe harta Africii: Ghana.

Proclamarea independenței 
Ghanei a fost o expresie a 
avîntului mișcării de eliberare 
națională, care a cuprins po
poarele coloniale din Africa. 
La 1 iulie 1960, Ghana a fost 
proclamată republică suverană 
și unitară. Președinte al Re
publicii a fost ales dr. Kwame 
Nkrumah.

In perioada care s-a scurs 
de la cucerirea independenței, 
poporul ghanez și-a concentrat 
eforturile pentru dezvoltarea 
economiei naționale, a culturii, 
pentru ridicarea nivelului de 
trai.

Timarul stat african și-a cîș- 
tigat un binemeritat prestigiu 
internațional datorită luptei 
sale consecvente pentru lichi
darea colonialismului și depli
na eliberare a Africii, pentru 
o politică de pace și colabora
re între toate statele, pentru

transformarea acestui conti
nent într-o zonă denucleariza
tă. Ghana se pronunță în fa
voarea dezarmării generale și 
totale, pentru înțelegere și 
destindere internațională.

între popoarele romîn și 
ghanez s-au statornicit relații 
prietenești, sincere. R. P. Ro- 
mînă a încheiat cu Republica 
Ghana acorduri menite să 
ducă la dezvoltarea colaboră
rii tehnico-științifice, a relații
lor comerciale și de colabora
re culturală.

Vizita făcută în anul 1961 în 
țara noastră de dr. Kwame 
Kkrumah, președintele Repu
blicii Ghana, a constituit un 
nou prilej de afirmare a prie
teniei dintre popoarele noas
tre, contribuind la lărgirea re
lațiilor dintre cele două țări.

Bucurîndu-se sincer de rea
lizările obținute de poporul 
ghanez în dezvoltarea econo
miei și culturii naționale în cei 
7 ani de independență, poporul 
romîn, tineretul, îi urează noi 
succese în munca și lupta pen
tru întărirea independenței 
naționale, pentru dezvoltarea 
economică a țării și progres 
social și pentru apărarea păcii.

Pe
patru ore de discuții, ministrul 
de externe al Filipinelor, Salvador 
Lopez, a declarat corespondenților 
de presa că „n-a fost posibil să se 
ajungă la o soluție". Problema, a 
spus el, „a rămas în același stadiu 
în care se afla miercuri seara".

LYON. — Prof. Dionisie Mi
hail Pippidi, membru cores
pondent al Academiei R. P. 
Romine a ținut la universita
tea din Lyon o conferință in
titulată : „Coloniile grecești 
din. Dobrogea în epoca elenis
tică^. Aceasta constituie prima 
conferință dintr-un ciclu de 
conferințe ce vor fi ținute de 
prof. Pippidi. la Universitatea 
din Lyon, Institutul de epigra- 
fie, unde a fost invitat pe 
timp de o lună. în afară de 
conferințele de la Lyon prof. 
Pippidi va mai ține conferințe 
la Montpellier și Dijon.
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ATENA. — După cum f 
mile corespondentul din 4 
al agenției France Presse.

nea si

din viei-

In favoarea dezvoltării
meroase. Iată în fotogralie.

Afaceri cu narcotice

speciale
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portul ii 
tura uniz

Un Ulm realizat 
de șapte țări

Instalație pentru depista
rea celor care se abat 

de la regulile circulației

Prima lucrare postumă 
a Iui Hemingway

face imposibilă repetarea unor a- 
sc menea intnnplări.

șofer 
indi- 
Acest 
„gar-

semaforului electric, 
de control, denumit 
de fier" este montat pc un 
El înregistrează automat

Automobil „acordeon^

orașe mari din

un detașament al forțelor 

patriotice din districtul Ben 
Thu la o defilare, după ob

ținerea unei victorii asupra * 

trupelor guvernamentale

Forțele patriotice 

namul de sud continuă lupta 
împotriva trupelor guverna

mentale cu mult mai nu-
comerțului international■* .»

LIMA 5 (Agerpres). — Zicru 
Peruvian „Correo" se pronunți 
intr-un articol redcc:»oual per. 
tru stabilirea de relații comer 
dale între Peru și țările J 
liste.

Republica Peni, arată 1 
trebuie să iacă comerț cu 
țările dacă reiat

și calin memoria lai Kennedy

sint intr-adever cvan-ajoase 
țării. Ziarul menționează că 
Anglia. Franța și alte țâri 
occidentale au relclii comerci
ale cu țările socialiste. De ce 
ar trebui Peru sâ-și limiteze 
contactele comerciale, dacă a- 
cestea sint avantajoase econo
miei țării ? — întreabă „Correo".
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NEW YORK. — La sediul O.N.U. 
s~a anunțai joi seara că secretarul 
general al O.N.U., U Thant a amr 
nat pentru o dată ulterioară, care 
nu a iost încă stabilită, vizita ce 
urma să o efectueze luna aceasta 
în Birmania și în Iran dat fiind ac
tivitatea pe care trebuie să o des
fășoare secretarul general în pro
blema cipriotă.

c
BUDAPESTA. — După cum 

anunța agenția M.T.I. Janos Ra
dar, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, a primit delegația 
de activiști ai Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, în frunte cu 
I. V. Andropov, secretar al 
C.C. al P.C.U.S. care face o vizită 
prietenească în R. P. Ungară.

NEW YORK. — La 5 martie s-au 
împlinit 40 de ani de la apariția 
săptămînalului „Worker*, organ 
al Partidului Comunist al S.U.A.

Cu acest prilej Elisabeth Gurley 
Flynn, președintele Comitetului 
Național al P. C. din S.U.A. sem
nează în numărul jubiliar un ar
ticol consacrat drumului parcurs 
de ziarul ,.Worker' în cei 40 de 
ani de existență.

BANGKOK. — După ce miercuri 
seara lucrările conferinței miniș
trilor de externe ai Malayeziei, 
Filipinelor și Indoneziei s-au în
trerupt fără a se fi ajuns la un 
acord, joi a avut loc o nouă șe
dință în trei, la insistențele minis
trului de externe tailandez. După

BELGRAD. — Joi dimineața a 
sosit la Belgrad o delegație guver
namentală algeriană condusă de 
Ahmed Ben Bella, președintele 
Republicii Algeriene Democratice 
și Populare. Ea va face o vizită o- 
ficială de o săptămînă în R.S.F. 
Iugoslavia la invitația președinte
lui Tito și a guvernului iugoslav. 
La aeroport delegația a fost în- 
tîmpinată de Iosip Broz Tito, Ed
vard Kardeli, Aleksandar Ranko- 
vici, Petar Stambolici, Svetozar 
Vukmanovici-Tempd, Kocea Po- 
povici și alți conducători iugoslavi.

'ASUNCION, — Ministerul 'Afa
cerilor Externe al Paraguayului a 
anunțat miercuri că președintele 
Franței de Gaulle, va face o vizi
tă oficială în Paraguay în cursul 
acestei primăveri.

BAGDAD. — Intr-un comunicat 
al guvernului militar general al 
Irakului, relatează agenția France 
Presse, se anunță că un grup de 
300 de persoane, deținute pentru 
participarea lor la lupta partiza
nilor kurzi, au fost puse în liber*

tată spre economii, fie că nu sint 
celibatari atit de convinși.
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Ziarul „New York Herald Tri
bune" anunță că cunoscu
tul compozitor Igor Stra

vinsky compune o lucrare corală 
în memoria fostului președinte 
John Kennedy. El l-a solicitat pe 
poetul W. H. Auden să scrie tex
tul pentru această lucrare intitu
lată „A la memoirc de Kennedy".

150 de ani de la nașterea 
marelui poet 

Taras Sevcenko

La Moscova s-a deschis 
miercuri o sesiune științifi
că consacrată aniversării a 

150 de ani de la nașterea marelui 
poet ucrainean Taras Sevcenko. 
Nicolai Belcikov, membra cores
pondent al Academiei de științe a 
U.R.S.S., a prezentat la sesiune ra-

ifi.

Pentm prima dată in istoria 
cinematografiei mondiale, 
șapte țări vor colabora la 

realizarea unui film cu a cărui 
temă universală au fost toate de 
acord.

Regizorii, scenariștii și actorii 
cei mai reprezentativi din U.R5.S. 
S.U.A., Franța, R.F. Germană, Ja
ponia, Anglia, Italia vor transpu
ne pe ecran șapte povestiri despre 
crincena încleștare și suferințele 
de nedescris din timpul celui de-al 
doilea război mondial. Filmul, care 
poartă titlul „Ultima zi de război*, 
este menit să demonstreze necesi
tatea eforturilor unite pentru a

Ț7 ăduza cunoscutului scriitor 
j/ Ernest Hemingway a anun 

tat că peste citeva luni vt 
fi .publicată o primă lucrare pos 
turnă a scriitorului decedat. Ac 
țiunea acesteia se petrece la Pari 
în anii 20. Această lucrare pare 
să aibă cel mai pronunțat carac
ter autobiografic din întreaga sa 
operă.

Cantată închinată 
lui Michelangelo

Cu prilejul aniversării a 400 
dc ani de la moartea lui 
Michelangelo, compozitorul 

italian Vittorio Gelmetti a com
pus o cantată închinată acestuia. 
Cantata va fi interpretată la orgă 
electronică în incinta expoziției 
speciale consacrate marelui artist 
al Renașterii.

In ciuda numerosului public, „vedetele" grădinii
zoologice din Moscova, leul de mare, este întotdeauna gata să 

pozeze în iața iotograiului.

O zi nefastă 
pentru burlacii danezi

Odată pe an, la 25 februarie, 
tradiția permite fetelor da
neze rămase nemăritate să 
ceară mina burlacilor. Anul acesta 

peste 120 fele bătrine și mai bine 
de zoo de celibatari din orașul 
Dronninlung au luat parte la un 
bal special unde s-a înregistrat un

mare r.umăr de căsătorii. Potrivit 
tradiției, bărbatul care respinge 
cererea in căsătorie este pedepsit 
să cumpere cele: refuzate o duzini 
de perechi de mănuși fine. Statis
ticile arată că numărul căsătorii
lor înregistrate este mai mare 
decit numărul mănușilor vîndute 
cu duzina, de unde reiese fie ca 
burlacii au o înclinație pronun-

n cinci —-----
R.F.G. au intrat în func
țiune instalații 

care permit depistarea fără greș 
a pietonilor sau conducătorilor 
auto care se abat de la regulile cir
culației. In locul agentului cu car
netul de contravenții, la intersecții 
a fost instalat un aparat care foto
grafiază automat pe orice 
sau pieton care nu respectă 
cațiile 
aparat 
di anul 
stilp.
□oua clișee consecutiv, primul în 
momentul depășirii liniei dc de
marcație, al doilea cu o secundă 
mai tîrziu. Al doilea clișeu arată 
dacă șoferul s-a răsgîndit și a oprit 
totuși automobilul la timp sau 
dacă pietonul s-a întors dincoace 
de linie.

Nod aparat înregistrează $i de
pășirile altor vehicule.

genția D.P.A. anunță că au- 
’ ....................'...1 au

confiscat un mare stoc de 
narcotice provenite în R.F.G. prin 
contrabandă. Valoarea, la bursa 
neagră, a acestui stoc de narcotice 
este evaluată la aproape 4 milioa
ne de mărci vest-germane. Pîna 
în prezent au fost arestate două 
persoane implicate în această a- 
facere.

Igenția D.P.A. anunță că 
toritățile din Milnchen

u prilejul unei expoziții or
ganizate la Londra, directo
rul tehnic al grupului „Bri

tish Motor Corporation", Alec 
Issigonie, a declarat că este pe 
cale să producă un nou tip dc au
tomobil. Este vorba de tin auto
mobil „acordeon'" care, printr-o 
simplă apăsare pe buton, se va 
lungi sau scurta după dorințele 
posesorului său. Automobilul, a 
spus Issigonie, poate să transporte 
același număr de persoane ca și 
alte automobile, puțind fi compri
mat în timpul staționării. "

Această invenție, potrivit spuse
lor lui Issigonie, va putea consti
tui o soluție în problema staționă
rii automobilelor în marile orașe 
aglomerate ale lumii.
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