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Metalul poate fi și mai bine gospodărit

■
lunetele de vedere 
expuse în ultima
vreme în „Scînte- 

1 ia tineretului" la 
rubrica „Metalul 
poate fi și mai 
bine gospodărit" 

contribuie, după părerea noas
tră, la elucidarea unor pro
bleme legate de extinderea fo
losirii materialelor plastice în 
mai mare măsură.

Perspectivele utilizării ma
terialelor plastice în construc
ția de mașini precum și în 
alte domenii în care acestea 
înlocuiesc metalul sînt, după 
cum bine se cunoaște, foarte 
largi. Producția și sortimentul 
de materiale plastice este în 
continuă creștere, atît în insta
lațiile existente, mai de mult, 
cît și în cele intrate recent în 
funcțiune. Vom aminti astfel 
noua instalație de polistiren 
de la Combinatul de cauciuc 
sintetic-Onești care va produ
ce materiale plastice ca sorti
ment și calitate la nivelul ce
lor mai cunoscute produse 
străine, noua secție de poli- 
clorură de vinii de la Combi
natul chimic Borzești. între
prinderea modernă, de mare 
capacitate pentru prelucrarea 
materialelor plastice intrată de 
curînd în funcțiune la Iași 
ș.a. Totodată, se extind capa
citățile de prelucrare în în
treprinderile existente, s-au 
înființat și dezvoltat secții de 
prelucrare în uzinele construc
toare de mașini sau aparataj 
electric.

în aceeași ordine de idei tre
buie relevat, ca un factor im
portant, experiența cîștigată în 
acțiunea de înlocuire a me
talului cu materiale plastice, 
ceea ce a dus la sporirea în
crederii constructorilor de ma
șini în aceste materiale. Co
lectivele Uzinei de pompe, uzi
nelor „Autobuzul", „Semănă
toarea", Uzineloi' de tractoare, 
de autocamioane și multe al
tele au dovedit multă ingenio
zitate și competență în soluțio
narea problemelor de concep-

ție a reperelor din materiale 
plastice, în proiectarea și con
strucția matrițelor și prelucra
rea materialelor.

în pagina-anchetă publicată 
în „Scînteia tineretului" în 
cursul lunii ianuarie unii din
tre specialiștii care și-au spus 
punctul de vedere cereau, 
printre altele, editarea unor 
cataloage și prospecte care să 
cuprindă rezistențele materia
lelor plastice la o solicitare 
sau alta. Aici nu este însă vor
ba, după părerea noastră, de a

vorbit, despre faptul că exis
tă o insuficientă cunoaștere a 
materialelor plastice și a con
dițiilor de folosire a lor. 
prezent, în învățămînt 
predau, sau se predau 
asemenea cunoștințe.

Pe de altă parte, nu 
manuale de proiectare a repe
relor din materiale plastice și 
ele nu se găsesc nici în străi
nătate. în consecință, singura 
cale justă este, după părerea 
mea, conlucrarea dintre spe
cialiștii în materiale plastice

Folosirea
materialelor

plastice
dispune de cataloage și pros
pecte deoarece ele au un ca
racter cu totul informativ fi
ind destinate spre a compara, 
destul de sumar de altfel, ma
terialele plastice între ele. Eu 
cred că este vorba de un lu
cru mult mai profund, mai im
portant, Se pune înainte de 
toate problema ca cel care 
lucrează cu materialele plasti
ce să-și însușească într-o ase
menea măsură cunoștințele în- 
cît ele să fie similare cu cele pe 
care constructorul de mașini 
le capătă în cursul pregătirii 
sale asupra metalelor, pre
lucrării și utilizării lor. Des
pre acest lucru trebuie deci

Deschiderea Universității

de arte plastice pentru studenți
1
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Vineri seara, la Casa 
de cultură a studenților 
din București, a avut loc 
deschiderea festivă a 
Universității de arte 
plastice pentru studenți. 
Cursurile noii universi
tăți cu durata de doi 
ani au ca scop comple
tarea cunoștințelor este
tice ale studenților de 
la diferite institute de 
învățămînt superior.

Expunerile, prezentate 
de profesori de speciali
tate din cadrul Institu
tului de arte plastice

„Nicolae Grigorescu", 
vor trata despre istoricul 
și dezvoltarea artelor 
plastice din antichitate 
și pînă în prezent, fiind 
urmate de proiecții de 
filme, vizite în muzee 
și expoziții.

în același scop, la 
Casa de cultură a stu
denților se va amenaja 
o secție de arte plastice 
în care cursanții se vor 
iniția în 
arte.

tehnica acestei

(Agerpres)

0 nouă tehnologie de turnare
a elicei pentru cargoul

de 4500 tone
La Șantierul naval din 

Galați a fost realizată o 
nouă tehnologie de tur
nare a elicei pentru car
goul de 4 500 tone. Ea 

,se bazează pe turnarea 
în „sifon" cu destindere 
continuă în maselotă 
exotermă și folosirea în 
locul miezurilor din 
fontă. a miezului din 
ciment care permite rea
lizarea reperului la di
mensiuni apropiate de 
cele ale produsului în 
stare finită. Noua elice 
cântărește după turnare

5 000 kg iafă de 12 250 
kg cît cîntărea prima e 
lice realizată aici și are 
un coeficient de rezis
tență superior celor rea
lizate pînă acum. De pil
dă, unghiul de îndoire 
la rece a atins în pro
bele de laborator 180 
grade, fără a se fisura. 
Tehnologia aplicată a 
permis în același timp 
reducerea substanțială 
a volumului de mano
peră necesară prelucră
rii

(Agerpres)

Sosirea colectivului l

Teatrului „Shuhcspcarc1
oiii Anglia

Continuîndu-și tur
neul pe care îl între
prinde prin mai mul
te țări ale Europei cu 
prilejul aniversării a 
400 de ani de la naș
terea lui Shakespe
are, colectivul Tea
trului „Shakespeare", 
din Stratford-upon- 
Avon a sosit vineri

în Capitală. Artiștii 
din orașul natal al 
marelui dramaturg, 
vor prezenta pe sce
na Teatrului de O- 
peră și Balet din 
București 4 spectacole 
cu piesele „Regele 
Lear" și „Comedia 
erorilor".

(Agerpres)

Sesiune știi n
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și constructorii de mașini. A- 
ceastă cale presupune însă 
continuitate pentru ca specia
listul dintr-un domeniu să a- 
jungă a privi problemele cu 
optica celuilalt și în același 
timp să-și lărgească cunoștin
țele în domeniul vecin. Expe
riența unor întreprinderi (U- 
zina de pompe, .’Semănătoa
rea", „Unirea“-Cluj ș.a.). a 
confirmat necesitatea men
ținerii acelorași cadre pentru 
ca să se ocupe un timp mai 
îndelungat de aceste probleme.

O greutate în extinderea fo
losirii materialelor plastice 
provine și din faptul că seriile 
în care se produc majoritatea 
mașinilor unde se pretează uti_ 
lizarea unor asemenea mate
riale moderne sînt relativ mici 
și adesea construirea sculelor 
nu este justificată economic. 
In această problemă, foarte 
frecvent întîlnită, există însă 
soluții bune care trebuie fără 
amînare abordate:

— tipizarea reperelor din 
materiale plastice spre a mări

numărul de piese care se pro
duc cu aceeași sculă ajungîn- 
du-se la justificarea economi
că a proiectării și execuției ei;

— tipizarea matrițelor. A- 
ceastă soluție, care reduce 
costurile de proiectare, ar ief
tini reperele componente ale 
matrițelor și ar da posibilita
tea refolosirii parțiale a lor 
pentru noi piese din materia
le plastice;

— asimilarea unor tehnolo
gii mai productive în produc
ția de matrițe, deoarece indi
ferent de mașinile unelte fo
losite azi. matrițele se produc 
numai prin așchiere, care este 
un procedeu scump.

Aceste lucruri ar trebui să 
fie într-o mai mare măsură în 
atenția constructorilor de ma
șini și de S.D.V.

Desfășurarea unei munci 
susținute pe linia informării și 
propagandei tehnice ar avea 
un mare rol în folosirea mai 
intensă a materialelor plastice. 
Cînd mă refer la acest lucru 
am, bineînțeles, în vedere o 
informare bogată și amănun
țită asupra experienței pozi
tive dobîndite în țară și în 
străinătate în folosirea mate
rialelor plastice. Această in
formare trebuie să cuprindă 
cît mai detaliat problema, pre- 
zentînd soluții constructive 
ale reperului și sculelor, date 
asupra condițiilor de exploa
tare ale reperului, precum și 
rezultatele tehnico-economice 
obținute. Cotidienele aduc nu
meroase știri despre realizări
le obținute în folosirea mate
rialelor plastice, dar firește ele 
nu pot face o descriere tehni
că a problemelor și a soluții
lor. Acest'lucrur-ar fi-lesne de 
realizat în paginile publicații
lor de specialitate.

In prezent, informațiile des
pre folosirea materialelor 
plastice în construcția de ma
șini, redate sub formă de ex
trase, traduceri și fișe în foar
te multe publicații ale Institu
tului de documentare tehnică, 
Centrul de documentare pe- 
trol-chimie și altele, ajută, fi
rește, pe specialist în docu-

Ing. NIUMA GOLDENBERG 
laureat al Premiului de stat, 

șeiul secției pentru experimen
tarea materialelor plastice 

I.C.E.C.HA.M.

(Continuare in pag. a II-a)

Vineri s-au deschis la 
Cluj, lucrările sesiunii 
științifice a cadrelor di
dactice de la Institutul 
agronomic ,,Dr Petru 
Groza“ din localitate 
și a cercetătorilor știin
țifici de la stațiunile ex
perimentale agricole din 
regiunile Cluj și Mara
mureș. Participă repre
zentanți ai Consiliului 
Superior al Agriculturii, 
fii consiliilor agricole

ale regiunilor Cluj și 
Maramureș, specialiști 
din G.A.S., G.A.C., și 
S.M.T., cadre didactice 
de la celelalte institute 
agronomice din țară.

Se prezintă peste 130 
de comunicări științifice 
privind probleme de a- 
gricultură, hortiviticul- 
tură, zootehnie și me
dicină veterinară.

(Agerpres)

e lista fruntașilor 
erau trecute 21 de 
nume. Cînd tutu
ror muncitorilor li 
s-a înmânat steluța 
roșie și titlul de 
f runtaș în între

cerea socialistă pe anul 1963, 
spre ele s-au îndreptat toate 
privirile. Erau în privirile 
muncitoarelor din grupa I sin
dicală din secția filatură a în
treprinderii „Dacia" cuprinse, 
deopotrivă, respectul pentru 
activitatea creatoare depusă în 
anul trecut de fruntași, dar și 
dorința arzătoare a tuturor 
celor prezenți de a urma exem
plul lor, de a obține in acest 
an succese din ce in ce mai

bune. Un amănunt în această 
privință ne-a reținut de altfel 
atenția: în referatul care s-a 
prezentat cu acest prilej în 
grupa sindicală se arăta că pe 
luna februarie toate muncitoa
rele și-au realizat și depășit 
planul de producție, au obți
nut însemnate economii.

Strădania depusă de frun
tași, în primul rînd, (trebuie 
notat încă o dată că în rîndul 
lor sînt cei ce au obținut rea
lizări peste media rezultatelor 
înregistrate de restul colecti
vului) a făcut ca în anul trecut 
secția filatură în ansamblul ei 
să dea peste plan aproape 50 
tone fire de bumbac, să obți
nă o economie de 6 200 kg de

Brigada filatoarelor condusă de Tereza Sloleru 
a primit Diploma de fruntașă în întrecerea socia
listă pe 1963. (Fotografia nr. 1). Insigna și titlu! 
de fruntaș au fost înmînate, printre altele, și tine
rei Ștefania Taranenco pentru succesele deosebite 

obținute în muncă, (fotografia nr. 2).

Foto : O. PLECAM

Experiența bună, dobîndilă. 
în ultimii ani de Combinatul 
siderurgic, din Hunedoara în 
direcția pregătirii cadrelor pen
tru noile agregate, este folo
sită și de alte întreprinderi din 
regiune.

La termocentrala Paroșeni, 
unde se lucrează intens la mon
tarea unui grup energetic de 
150 MW — care va face ca 
puterea instalată a acestei uni
tăți să le dubleze — se pre
gătesc și cadrele care vor de
servi noul agregat. Numeroși 
muncitori urmează cursuri de 
pregătire în vederea însușirii 
sistemelor de exploatare a no-

bumbac și să mărească 
stanțial indicele de utilizare a 
utilajelor. Numele Elenei du
rea, Aritiei Badea, Elenei Bă
diță, Ioanei Tudorache, Elenei 
Merișan și ale multor altor ti
nere care au primit titlul și in
signa de fruntaș au fost citate 
printre cele ale muncitoarelor 
care au contribuit în mod deo
sebit la succesele amintite.

Cum s-au obținut aceste re
zultate ?

— Filatura, ne spune tov. 
ing. Traian Bobocea, șeful sec
ției, a fost înzestrată cu uti
laje noi (63 de carde, 10 rin
guri, 10 laminoare a cite 2 pa
saje) desfășurîndu-se în para
lel o intensă acțiune de mo
dernizare a utilajului mai 
vechi. Fără o permanentă in
struire a muncitoarelor, fără 
organizarea cursurilor de ridi
care a calificării în care s-a 
pus accent pe cunoașterea a.- 
mănunțită a mașinilor, pe exe
cutarea celor mai corecte mî- 
nuiri, n-ar fi fost posibile re
zultatele noastre.

Intr-adevăr, una din rezer
vele interne cele mai impor
tante folosite, a fost creșterea 
nivelului de pregătire al fila
toarelor de la „Dacia". Intr-o 
vreme existau greutăți la pre- 
parație, în special la deservi
rea și întreținerea laminoare- 
lor noi. Schimburile de expe
riență cu alte 
demonstrațiile 
cui de muncă

întreprinderi, 
practice la lo
an făcut posi-

I. BODEA

(Continuare In pag. a IV-a)

Cei ce muncesc
noaptea

„Ziua" de muncă- a tipografilor de la cotidiene -.este... noaptea. 
In murica lor, tipografii dau dovada unei dragoste rerjiarcabiie pen
tru meseria, deloc ușoară, care le cere multe cunoștințe și multă 
disciplină. Nopțile fiind „zilele" lor .de lucru, cite o dată îi prind 
zorii aplecați peste „pagini" pentru ca milioanele de cititori sa 
găsească, odată cu piinea caldă a dimineții, știrile cele mai noi, în 
ziarul preferat. Iată de ce reporterul, colaboratorul apropiat al tipo-ului grup care posedă instalații 

avînd un nivel tehnic ridicat. 
In același scop mai mulți maiș
tri s-au deplasat la termocen
trala de la Brazi ai cărei para
metri corespund cu cei ai nou
lui grup de la Paroșeni. Alți 
muncitori, maiștri și ingineri 
iau parte la lucrările de mon
tare a instalațiilor.

In Valea Jiului, unde în 
cursul anului trecut s-au cali
ficat în meseria de mineri 1 000 
de muncitori, iar peste 1 000 de 
mineri și-au perfecționat cunoș
tințele prin cursuri de speciali
zare, continuă și în acest an 
acțiunea pentru ridicarea nive
lului profesional. La Aninoasa, 
de pildă, 90 de ajutori do mi
neri și vagonetari frecventează 
cursurile școlii miniere de cali
ficare, iar alți 80 de muncitori 
calificați — mecanici de loco
motive, artificieri, mecanici de 
compresoare — urmează dife- i 
rite alte cursuri. Pentru deser
virea noilor cuptoare Martin de i 
400 tone, aflate în construcție , 
la Hunedoara, urmează să fie I 
pregătiți în cadrul unor cursuri 
speciale, 250 de oțelari, Iacă- \ 
tuși, electricieni, zidari șamo- 
tori și macaragii.
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In fotografie de la stingă la dreapta : MARIN 1VAȘCU, NI- 
COLAE ZGUBEA, ION GUF.NEfiCU.
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Zeci de blocuri, în diferite 
orașe ale țării își înalță si
luetele svelte spre cer. Zil
nic, în apartamente noi, lu
minoase, confortabile se 
mută oameni ai muncii. 
Fotoreporterul nostru a sur
prins o imagine obișnuită : 
la Cluj, pe malul Someșului 
s-au ridicat noi construcții, 
care au dat o înfățișare cu 
totul nouă acestor locuri.

Foto : O. PLEC AN

grafilor, încearcă întotdeauna un sentiment de deosebită bucurie 
ori de cite ori scrie despre tipografi.

La secția „linotip-paginație" a Combinatului poligrafic „Casa 
Scînteii" a avut loc ședința sindicală de decernare a titlului de bri
gadă fruntașă și a steluței de fruntaș în întrecerea socialistă pe 
anul 1963. In întrecerea desfășurată de-a lungul unui an, numeroși 
tipografi și-au menținut lună de lună titlul de evidențiat în între
cerea socialistă. Cite milioane de cuvinte vor fi cules în acest timp 
linotipjști ca Teodor Raita, Valcriu Toma, Elisabeta Răducu, Eca- 
terina Damian, cîte mii do articole vor fi paginat muncitori ca Ilie 
Ciuraru sau Dumitru Marin — din brigada de muncitori care lu
crează la apariția ziarului „5cîntcia“, c greu de presupus. Fapt este 
că ÎX1 tot «nul munca lor a fost exemplară. Și iatii un motiv în 
plus de satisfacție pentru reporter: în întrecerea dintre brigăzi la 
sectorul linotip-paginație al Combinatului poligrafic Casa Scînteii, 
pe locul 1 s-au situat cei 6 muncitori conduși dc Aurel Rizea, care 
lucrează pentru apariția „Scînteii tineretului". Străduindu-se să în
țeleagă bine spiritul tineresc al ziarului, dînd dovadă de o bună 
organizare a locului de muncă, tovarăși ca Ion Ghenescu, Marin 
Ivașcu sau Nicolae Zgubea execută numai lucrări de bună calitate.

...Steluța de fruntași în întrecere, care li s-a prins pe piept, e o 
distincție pe care o merită din plin.

n reporter poposit 
în Dobrogea, în 
1961, descoperea la 
extremitatea raio
nului Adamclisi o 
comună colectivi
stă despre care se 
Transcriu din ve
de note :

știa puțin, 
chiul caiet

„Oltina. Așezare de o aspră 
și originală frumusețe. In pre
lungirea urmelor cetății roma
ne, satul modern se desfășoară 
pe o coastă domoală, arcuită 
în semicerc pînă la malul unui 
lac, iar casele, rînduite în și
ruri paralele, par așezate în 
tribunele unui vast stadion 
sportiv".

Impresiona simetria și ordi
nea, impresiona buna gospodă
rire, impresiona simțul estetic 
al oamenilor care, într-o sin
gură primăvară, construiseră 
kilometri de trotuare și gar
duri de piatră. Impresionat de 
toate acestea, reporterul a ho- 
tărît să rămână mai multă 
vreme la Oltina, pentru a cu
noaște acest sat interesant și 
oamenii lui. A rezultat din a- 
ceasta o carte și o prietenie. 
Mai prețioasă mi se pare a- 
cum, după trei ani, ultima, 
fiindcă prietenia trainică le
gată cu oamenii de aici l-a fă
cut pe reporter să se soco
tească de-ai satului, să devină 
un fel de cetățean al Oltinei, 
cu domiciliul în diferite case.

Cum arăta Oltina înainte de

colectivizare ? Din peisajul sa
tului de azi cu greu se mai 
poate închipui, iar reporterul, 
ca să reconstituie imaginea 
trecutului, a apelat la memoria 
localnicilor, la mărturiile celor 
mai bătrîni oltineni. Moș Ion 
Bălaia, nea Marin Gimpirea, 
moș Fotin Proicea și alți olti
neni cu părul alb au adus a- 
marele lor mărturisiri din care 
imaginea vechiului sat se de-

tive, obținute pe cele peste 
3 000 ha dovedeau că Oltina 
anilor noștri era și este frun
tașă în lupta pentru mai 
multă pîine. Aceeași bătrîni 
îmi vorbiseră de inundațiile 
catastrofale, din unele primă
veri și toamne, datorate Du
nării și bălții care se revăr
sau. Lingă sat se afla o mla
ștină de cîteva sute de hec
tare, cuibar de boliște și'bălă-

ovăz, chiar și o orezărie — or
ganizată în 1963 — au trans
format vechea mlaștină în- 
tr-un rai de fiecare an.

Cum să mai recunoști trecu
tul sub strălucirea de azi a cu
lorilor Oltinei ? Vechiul sat 
sărac și mohorît, cu cîteva 
ulițe de cîrciumari, negustori, 
chiaburi și cu o imensă masă 
de oameni nevoiași, care-și du
ceau zilele de azi pe mîine,

alături de Levente Levente, 
doritori să-i urmeze exemplul. 
In Oltina, gospodăria colectivă 
a luat ființă abia în toamna a- 
nului 1952, cu 64 de familii 
unite sub numele „Victoria". 
Piatra de temelie fusese pusă. 
Se născuse „Victoria de la Ol
tina" iar anii aveau să-i con
firme trăinicia, urmărind 
toamnă de toamnă și zi de zi, 
victoriile ei.

Oltina și victoriile
oamenilor ei

sena tristă, dezolantă, cutre
murătoare, în opoziție cu ceea 
ce ochii reporterului vedeau 
în Oltina de azi. Mi se vorbise 
de case de lut, acoperite cu 
stuf, iar în jur vedeam sute 
de case noi, confortabile, fru
moase, construite din cără
midă, acoperite cu tablă sau 
țiglă. Mi se vorbise de produc
țiile mici de grîu și porumb, 
obținute pe parcele să le mă- 
sori cu pasul, iar recoltele de 
cereale ale gospodăriei colec

rii. Dar călătorul abia sosit 
vede cu totul altceva: un dig 
puternic, lung de peste 5 km, 
în care se îngrămădiseră sute 
de mii de metri cubi de pă- 
mînt și, scosese de sub regi
mul apelor, aproape 300 de 
hectare, înlesnind irigația și 
deci obținerea unor recolte 
record. O imensă grădină de 
legume, izvor de bani gheață 
pentru gospodărie, tarlale va
ste cu lucernă și sfeclă, loturi 
experimentale de porumb sau

vechiul sat a dispărut pentru 
totdeauna, șters de vîntul re
voluției, iar ziua care mar
chează nașterea Oltinei de azi 
este colectivizarea.

Primul om care a semnat 
prima cerere la puține zile 
după apariția Rezoluției din 
3—5 martie 1949, a fost Le
vente Levente. Gestul lui a pă
rut pe atunci îndrăzneț, și pe 
atunci, cînd Oltina era încă 
Oltina de ieri, puțini au venit

Pe pereții din birourile gos
podăriei se află numeroase 
grafice, scheme, hărți. Au fost 
desenate de mâna inginerului 
Cornel Călinescu sosit la Ol
tina imediat după absolvire, a- 
cum opt ani și devenit între 
timp oltinean. Sînt grafice și 
scheme care rezumq, în linii 
și cifre, dezvoltarea gospodă
riei din 1952 și pînă azi, sal
turile anuale ale producțiilor, 
ale fondului de bază, ale averii 
obștești. Linia anului 1952 urcă

de la cifra 0. Zestrea de atunci 
a gospodăriei era : șapte plu
guri, cinci perechi de boi, două 
perechi de cai. Nici o construc
ție nici un stup de albine, nici o 
oaie, nici un leu în casă. Cei 
șapte colectiviști care au ieșit 
pentru întîia oară la arat, con- 
ducînd cele șapte atelaje, tră- 
gînd prima brazdă pe pămân
tul colectivizat, trăgeau de 
fapt prima brazdă a bogățiilor 
de la Oltina. Cifrele cresc în 
salturi, liniile urcă aproape la 
verticală, schemele nu mai pot 
cuprinde tot ce s-a făcut de a- 
tunci și pînă acum. Trebuie 
să ieși din birouri, dintre re
gistre și dosare și să vezi cu 
ochii.

In 1963, averea obștească a 
„Victoriei" a crescut la aproa
pe 10 milioane, iar venitul to
tal se ridică pentru același an 
la aproape șapte milioane lei- 
Ce spun acestea ? Trebuie să 
ieși și să vezi. Trebuie să stră
bați drumurile dintre tarlalele 
cu grîu și porumb, trebuie să 
treci printre vii și livezi, tre
buie să faci popas la ferme — 
distribuite în cinci „orășele" 
— trebuie să te oprești în 
punctele cheie.

Cînd reporterul sosise la Ol
tina, în 1961, exista o singură

PAUL ANGHEL

(Continuare in pag. a IV-a)



Educăm la tineri
o atitudine plină de grijă

față de cumpărători
r atisfacția muncii, 

a datoriei împlini
te se reflectă la 

i noi, tinerii lucră- 
I tori din comerțul 
! socialist; în modul 
cum reușim să

răspundem preferințelor și ce
rințelor consumatorilor, ofe- 
rindu-le o marfă bună, fru
moasă. La magazinul „Victo
ria" din Capitală, cei peste 100 
utemiști — vînzători, șefi de 
raioane, contabili — ne stră
duim cu toții ca, printr-o de
servire exemplară și politicoa
să a publicului consumator, să 
contribuim la continua ridica
re a prestigiului unității noas
tre Fiecare în parte și-a adus 
aportul la realizarea și depă
șirea planului magazinului în 
anul trecut cu 102,5 la sută. 
Organizația de bază U.T.M., 
sub conducerea organizației de 
partid, are ca obiectiv al acti
vității sale formarea la tinerii 
lucrători a unei atitudini pline 
de grijă față de cumpărători, 
conștiința faptului că tînărul 
vînzăior trebuie să fie cel mai 
apropiat și competent sfătuitor 
al cumpărătorului, să-1 influ
ențeze în formarea bunului 
gust.

în adunările generale ale or
ganizațiilor de bază U.T.M., 
prin discuțiile individuale cu 
tinerii la comitetul U.T.M., 
prin schimburile de experien
ță, raidurile postului U.T.M. 
de control, învățămîntul poli
tic U.T.M. și alte forme ale 
muncii de organizație, urmă
rim dezvoltarea la tineri toc
mai a acestor trăsături carac
teristice lucrătorului din co
merțul socialist.

Experiența ne-a arătat că 
discuțiile purtate în adunările 
generale U.T.M. despre modul 
concret în care ne îndeplinim 
sarcinile de producție,- au o 
mare eficacitate educativă, în
trucât elo constituie de fiecare 
dată prilej de generalizare a 
metodelor bune de muncă, sti
mulează inițiativele și ne a- 
jută în formarea opiniei de 
masă împotriva celor care ne
socotesc obligațiile lor profe
sionale. De aceea, periodic noi 
discutăm în adunările generale 
U.T-M. atitudinea și compor
tarea tinerilor vînzători în re
lațiile cu cumpărătorii. în felul 
acesta, analizînd munca ute- 
miștilor, am putut scoate în e- 
vidență faptul că tinerele vîn
zătoare Elena Bucur, de la ra
ionul confecții femei, Maria 
Boțea, Maria Cioflan, de la ra
ionul obiecte pentru noii năs- 
(juți, Viorel Tănase de la raio
nul încălțăminte și mulți alți 
tineri vînzători îndeplinesc și 
depășesc planul de vînzări da
torită atitudinii lor atente și 
respectuoase față de cumpără
tori, a priceperii dovedite în

prezentarea mărfurilor. Adu
narea a atras atenția tinerelor 
vînzătoare Ioana Săndulescu, 
Vasilica B-urdușan să fie mai 
operative, să asigure o servire 
mai rapidă la raionul lor și 
le-am recomandat mai multă 
politețe și calm în muncă. La 
propunerea comitetului U.T.M. 
adunarea a adoptat și câteva 
măsuri menite să ducă la îm
bunătățirea deservirii cumpă
rătorilor de către tinerii noștri.

Iată cîteva dintre ele :
-Cercetarea la fiecare două, 

trei zile, a condicilor de su
gestii și redamații și luarea 
măsurilor necesare în scopul 
rezolvării sesizărilor făcute la 
adresa tinerilor lucrători. (Sar
cina va fi îndeplinită de un

TRIBUNA
SECRETARULUI

U. T. M.

grup de utemiști — cite unul 
pentru două etaje — numiți de 
comitetul U.T.M.)

— Comitetul U.T.M. va ur
mări caietele cererilor de con
sum pentru a vedea dacă ute
miști i studiază cerințele con
sumatorilor și le aduc la cuno
ștință conducerii magazinului.

— Organizarea unor schim
buri de experiență în care vîn- 
zătorii fruntași să împărtă- 

. șească metodele lor de muncă. 
(Primul schimb de experiență 
Va reuni pe tinerii din raionul 
de mercerie).

— Pe baza consultării caiete
lor cererilor de conșum și cu 
sprijinul organizației de partid 
și a conducerii magazinului 
vor fi trimise scrisori unor 
organizații U.T.M. din indus
tria ușoară, pentru a le aduce 
la cunoștință cerințele consu
matorilor, solicitîndu-Ie în a- 
reiași timp ajutorul pentru 
rea i zarea unor nci sormmente 
calitativ superioare. (Primele 
scrisori vor fi adresate unor 
întreprinderi de confecții).
- Organizarea periodică a 

raidurilor postului U.T1I, de 
control pentru a ajuta la întă
rirea disciplinei tineretului.

Imediat după adunarea ge
nerală am observat la utemiști 
mai mult spirit de răspundere, 
o mai mare exigență în mun
că. Trecînd la îndeplinirea ho- 
tărîrii cu privire la organiza
rea schimburilor de experien-

ță, am solicitat-o pe tovarășa 
Elena Bucur, una din cele mai 
bune vînzătoare din raionul 
confecții femei (conducerea 
magazinului a primit scrisori 
de mulțumire de la cumpără
tori pentru modul exemplar în 
care a-j fost serviți de această 
tînără vînzătoare, să vorbească 
tinerilor despre metodele sale 
de muncă) Chiar la raionul de 
confecții, tinerii au avut posi
bilitatea să vadă cum discută 
ea cu cumpărătorii, cum re
comandă marfa. Impărtășin- 
du-le și concluziile sale de vîn
zătoare cu experiență. Elena 
Bucur a insistat asupra reco
mandărilor care trebuie făcute 
consumatorilor în alegerea 
mărfii.

Pentru continua îmbogățire 
a cunoștințelor tinerilor ne-am 
gîndit ca. pe lingă schimburile 
de experiență care vor conti
nua, să solicitam unor tova
răși pregătiți din magazinul 
nostru să vorbească despre 
modul de prezentare a mărfu
rilor, despre reclama comer
cială și altele.

Nenumărate exemple vin să 
ne confirme faptul că pe zi ce 
trece tinerii ajută mai mult 
conducerea unității în cunoaș
terea cît mai exactă a prefe
rințelor și cerințelor consuma
torilor. Astfel, tinerii vînzători 
de la raioanele confecții, trico
taje și altele au sesizat mode
lele necorespunzătoare ale unor 
mantouri, balonzaide, coloritul 
nepotrivit al unor confecții 
pentru copii. La recepționarea 
mărfurilor tinerii vînzători de 
la raionul albituri au respins 
unele țesături cu defecte etc. 
Faptele ne arată cît este de 
bună măsura pe care am luat-o 
pentru cercetarea condicilor de 
sugestii și reclamații. Acum, 
cînd apare o sesizare, Imediat 
o discutăm în comitetul U.T.M. 
Așa am procedat în cazul lui 
Stela Donose, șefa raionului 
poșete. Analizîndu-i atent 
munca am convins-o și pe ea 
că insuccesele din munca sa, 
reclamațiil© se datorau lipsei 
de politețe, de atenție în dis
cuțiile cu cumpărătorii.

După cum am mai spus, în 
întreaga noastcă, activitate ur
mărim să ajutăm H răriri rta||â 
de pârtie conducerea magazi
nului în eforturile pe care le 
face, per.mu ridicarea presti
giului unității noastre în fața 
publicului consumator. Va fi o 
mîndrie pentru fiecare din noi 
dacă în scrisorile adresate con
ducerii magazinului, în condi
cii^ de sugestii vom găsi numai 
aprecieri bune privitoare la 
munca tinerilor lucrători.

ȘTEFAN PLOIEȘTEANU 
secretarul 

organizației de bază U.TJd. 
de la Magazinul „Victoria* 

București

Acjiuni medico-sanifare 
de profilaxie 
și combatere 

a îmbolnăvirilor
In prezent, se desfășoară ac

țiunea de vaccinare și revacci- 
nare antitetanică a populației 
între 1—60 ani din mediul ru
ral. Totodată continua vaccina
rea antipoliomielitică, pe cale 
bucală, a copiilor între 3 și 15 
luni și cea antitifoparatifică. în 
acest scop sînt folosite produ
se realizate de Institutul „Prof. 
dr. I. CantacuzinoF din Capitală.

Apul trecut au lost efectuate 
peste 25 de milioane de vacci
nări șl revacclnărl.

In urma măsurilor de profi
laxie și combatere a îmbolnăvi
rilor au fost obținute scăderi 
importante de morbiditate în 
principalele boli transmisibile. 
Poliomielita, care în anul 1962 
înregistra 0,5 la suta de mii 
locuitori, a scăzut la 0,1 în anul 
trecut; difteria a scăzut în a- 
ceeași perioadă de la 0,9 la 0,4; 
febra tifoidă de la 5,7 la 5,3, 
iar tetanosul de la 3 în 1962 la 
1.0 anul trecut.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

„Să creșteți mari!" Tînăra Nicu lina Bărbulescu, de la G.A.C. 
Drăgănești, regiunea Argeș, aplică în practică învățămintele 

acumulate la cercul zootehnic.
Foto: AGERPRES

Adunăr»
în cinstea Zilei
Internaționale 

a Femeii
Vineri după-amiază, au con

tinuat să aibă loc adunări 
tn cinstea Zilei Internaționa
le a Femeii. Cu acest prilej 
pu fost făcute expuneri și 
conferințe despre 8 Martie, 
despre viața nouă a femeilor 
din patria noastră.

La Fabrica de confecții și 
tricotaje „București', in rin- 
dul numeroaselor participante 
la adunare, s-au aflat la loc 
de cinste cele 360 de femei dis
tinse zilele acestea cu titlul de 
fruntaș în întrecerea socialistă 
pe 1963. La adunarea de la 
Filatura rominească de bum
bac au participat și cele 234 
de muncitoare purtătoare a 
insignei de fruntaș în întrece
rea socialistă.

Adunări asemănătoare au a- 
vut loc la întreprinderile „Tri
cotajul roșu", „Electroapara- 
taj", Fabrica de mase plastice 
„București", „Crinul alb" și 
altele.

Asemenea adunări și simpo
zioane au mai avut loc și în 
alte localități ale regiunii 
Ploiești, precum și la Teatrul 
de Stat Oradea, la Atelierele 
de reparat material rulant Ni
cotină din Iași etc.

Vizita delegației C.C. al P.M.R.

la muzeul palatului din Pekin

PEKIN 6 (Agerpres). în di
mineața zilei de 6 martie, 
membri ai delegației Comite
tului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîrj, condusă 
de tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., pre
cum și persoanele care înso
țesc delegația au vizitat mu-

zeul fostului palat imperial 
din’ Pekin, cunoscut și sub de
numirea de „Palatul de iarnă

Delegația a fost însoțită de 
Sia Ian, adjunct al ministrului 
culturii al R. P. Chineze. Di
rectorul adjunct al muzeului 
a dat explicații asupra istori
cului palatului și a diferitelor 
exponate cuprinse în muzeu.

INFORMAȚII • INFORMAȚII
Vineri, ministrul afacerilor 

externe al R. P. Romîne, Cor- 
neliu Mănescu, a primit în au
diență pe trimisul extraordi
nar și ministru plenipotențiar 
al Japoniei la București, Ta- 
keso Shimoda, în legătură cu 
apropiata prezentare a scriso
rilor de acreditare.

★
Ambasadorul Republicii 

Ghana în R. P. Romînă, Em
manuel Kodjoe Dadzie, a ofe
rit vineri un cocteil cu prile
jul zilei proclamării indepen
denței Republicii Ghana.

Au participat Eduard Me- 
zincescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, M. Cto- 
banu, președintele Camerei de 
Comerț a R- P- Romîne, oa-

meni de știință și artă, zia
riști.

Au luat parte șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă și alți membri 
ai corpului diplomatic.

★

(Agerpres)
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Campionatul mondial de handbal in 1

R. P. Romînă - U. R. S.S.:
PARDUBICE (prin telefon).
Vineri, la Pardubice s-au inaugu

rat jocurile seriei D aflate în aten
ția celor peste 140 de ziariști pre- 
zenți acum în Cehoslovacia. In 
această serie evoluează echipa 
R.P.R., campioană mondială precum 
și formația Uniunii Sovietice ,de 
asemenea, una dintre pretendente 
la primele locuri în ierarhia mon
dială a handbalului în șapte.

Ați aflat; de buni seamă, că pri
ma evoluție a handbgliștilor ro* 
mini a fost încununată de o pre
țioasă victorie. De aceea îngă
duiți-mi un scurt comentariu asupra 
filmului partidei susținută în com
pania formației sovietice. Aș vrea 
să remarc dintr-un început că ma
joritatea specialiștilor au Înclinat 
spre victoria formației noastre. 
Ei eu considerat că rezultatuĂ de 
12—12 ca care s-a terminat coc- 
fruntarea de la București a cdor 
două formații nu poate reprezenta 
criteriul valoric actual. Formația 
sovietică, față de cea care a evo
luat la București, a avut in plus pe 
Lebedev — un excepțional realiza
tor. Echipa noastră a cuprins jucă
torii de bază In frunte cu portarul 
Redl care a apărat „ca In zile 
mari**.

Meciul începe deosebit de dina
mic și datorită faptului că hand
baliștii noștri prelungesc timpul 
de „încălzire* înscriu sovieticii. 
Astfel că în minutul opt sîntem

conduși cu 2—0. In avantaj, sovie
ticii se apără foarte bine încercînd 
să mărească scorul prin contra
atacuri fulgerătoare. Surprinzător 
sportivii noștri ratează atac după 
atac nereușind să creeze culoare 
favorabile pentru a reduce handi
capul. In minutul 12 de-abia în
scriem primul punct prin Ivănescu 
și apoi în mai puțin de un minut 
realizăm egalarea, grație unei in
terceptări și a unui șut inspirat a 
lui Moser. Deși preluăm conduce
rea cu 3—2 printr-un gol înscris 
de Popescu, pierdem avantajul 
pentru că formația noastră, joacă 
inexplicabil de crispat, iar unii din 
componenți săvîrșesc greșeli ele
mentare. De altfel nici în finalul 
primei reprize, cînd echipa re
dresează. na reușim să fructificăm 
ocazii clare de gcL Sovieticii ter
mină prima repnză cu un avantaj 
■iui» : 8—7.

In partea a doua a partidei, 
handbaliștii noștri apar hotăriți să 
egaleze și să învingă. In primele 
minute, Iacob reduce scorul iar 
Redl se remarcă prin intervenții 
deosebit de spectaculoase și efica
ce. Moser, inițiază atacuri pericu
loase combină inspirat și spectacu
los' cu coechipierii săi și astfel 
reușim să înscriem încă două punc
te. La scorul de 10—8 în favoarea

La Casa pionierilor din Baia Mare, peste 200 de școlari Învață sa construiască și să con
ducă aero și novo modele. Foto: AGERPRES

nctaiui poate li $1 mai
bine gospodărit

formației noastre avem o situație 
deosebit de dificilă : în teren se 
află doar patru oameni dar prin- 
tr-un joc excepțional înscriem din 
nou : 11—8. Handbaliștii sovietici 
insistă pentru a profita de superio
ritatea numerică prin contraatacuri 
fulgerătoare în care excelează Le
bedev, un excepțional coordonator 
al atacului. Acum, în cea de a 
doua repriză cînd meciul a cîștigat 
prin dinamism, spectacol și mai 
ales în ceea ce privește eficacita
tea (în primele 12 minute se înscriu 
7 goluri, dintre care cinci în fa
voarea formației noastre) handba- 
liștii romîni se situează pe primul 
plan al disputei. Cu cît ne apro
piem mai mult de finalul întîlnirii, 
scorul ne este din ce în ce mai 
favorabil : patru minute înainte de 
sfîrșit conducem ca 16—12 și vic
toria noastră nu mai poate fi pusă 
sub semnul întrebării. Ultimul 
moment de joc consfințește victo
ria echipei noastre cu scorul de 
16—14.

Astăzi formația noastră întîlneș- 
te la orele 20,30 echipa Norvegiei 
prilej cu care sperăm să obținem 
a doua victorie în confruntarea ce
lor mai bune echipe de handbal 
în șapte din lume

NICOLAE NEDEF
Antrenor al lotului R.P.R.

CBIMCrMI/VTOKft AFE
Șeherazada : rulează la Pa

tria (8,30; 11; 13,30; 16,15; 19;
21.30) . Foto Haber: 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). “ ' “
rulează la Capitol 
16,15; 18,30; 20,30). 
turilor: rulează 
(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 
Munca 
toamnă 
rulează . . ,
20.30) . Program pentru copii : 
Doina (10). Nu-i loc pentru al 
treilea: 
(11,30; 
Liniște

plastice

PE SCURT
• In 2iua a doua a campio

natelor republicane de schi de 
la Poiana Brașov au fost cu- 
noscuți învingătorii probei de 
slalom special. La -masculin a 
cîștigat, în mod neașteptat, Ni- 
colae Iovici de la Steagul Ro
șu Brașov, urmat de Fandrea 
Nicolae și Cornel Tăbăraș. In 
concursul feminin pe primul 
loc s-a clasat Ilona Micloș (Di
namo Brașov) care cucerește 
al doilea titlu Ia aceste cam
pionate. Ea a fost urmată de 
Mihaela Stoenescu și Edith 
Suteu.

• In meci retur 
pentru Cupa ora
șelor tîrguri la 
fotbal, F. C. Koln 
a învins cu 4—0 
(1—0) pe A. S. 
Roma.
• Echipa sovieti

ca de fotbal Moldova-Chișinău, 
care va întreprinde un turneu 
de trei meciuri în țara noas
tră, a sosit în Capitală. Spor
tivii sovietici au fost întîm- 
pinați de reprezentanți ai Fe
derației romîne de’fotbal. Vi
neri seara, ei și-au continuat 
drumul spre Oradea unde vor 
susține duminică primul meci 
al turneului în compania echi
pei Crișul.

TELEVIZIUNE
SIMBĂTĂ 7 MARTIE 1964

Renul alb : 
(10; 12; 14; 
Valea vul- 
la Victoria

(9,30—15; 17,45; 20,30), 
(15; 17,45; 20,30). Din 
pînă în primăvară: 
la Union (16; 18,15;

rulează la Doina 
13,45; 16; 18,15; 20,30). 
— Comoara — Ochii

In urma tratativelor duse la 
București între delegațiile co
merciale romînă și turcă, s-a 
semnat în ziua de 6 martie la 
Ministerul Comerțului Exte
rior, Protocolul comercial pen
tru stabilirea listelor de măr
furi care vor constitui obiec
tul schimburilor în anul 1964 
între R. P. Romînă și Turcia.

Printre mărfurile prevăzute 
în lista exportului rommesc 
figurează : mașini-unelte, mo
toare electrice, utilaj frigori
fic, produse chimice și petro
lifere, ciment etc. în schimbul 
acestora vor putea fi cumpă
rate diin Turcia : minereuri, 
bumbac, mohair, țesături, piei, 
citrice etc.

★

Opera de Stat din Cluj, a 
prezentat vineri seara un spec
tacol cu „Boris Gudunov*4 la 
care, și-a dat concursul In rolul 
lui. Boris basul sovietic Ivan 
Petrov, artist fel poporului al 
U.R.S.S.

Spectacolul în coregrafia lui 
Roman Moravschi, s-a bucu
rat de un frumos succes. Oas
petele va apare din nou Pe 
scena clujeană în opera 
„Faust“.

(Agerpres)
—

Lucrări în timpul
iernii

aentare, dar nu rezolvă în
tru totul această cerință. Cen
tralizarea activității de infor
mare pe temele fabricației 
șj. întrebuințării materialelor 
plastice ar scuti pe cei intere
sați să piardă multă vreme 
pentru a le căuta în noianul de 
materiale publicate.

în legătură cu informarea 
și documentarea celor care fo
losesc masele plastice ar fî, de 
asemenea, foarte necesar să 
se facă mai multe expoziții în 
care sensul tehnic al expona
telor să prevaleze. De mult fo
los ar fi dacă, în cadrul unor 
asemenea expoziții, s-ar pre
zenta în paralel reperele rea
lizate din material plastic 
comparativ cu cele metalice, 
înainte și după exploatare, in
dicii . tehnico-economici reali
zați. precum și modele străi
ne, baza de documentare în 
problema respectivă etc. O 
astfel de expoziție, periodică 
sau permanentă, dar împros
pătată la zi, ar fi de mare uti
litate atît pentru constructorii 
de mașini, cit și pentru teh
nologii în prelucrarea mate
rialelor plastice.

în sfîrșit, trebuie să arătăm 
că folosirea materialelor plas
tice este insuficient prevăzută 
încă de la proiectarea produ
selor. Multe din rezultatele 
bune obținute pe linia folosi
rii cu succes a acestora în lo
cul metalelor sînt o urmarea 
Inițiativelor din întreprinderi
le care au mașinile-unelte ca 
mijloace de producție. Acesta 
este fără îndoială un fapt bun 
și rezultatele lor ar trebui stu
diate și extinse.

Prevederea utilizării mate
rialelor plastice încă din faza 
de proiectare ar fi însă mult 
mai rațională deoarece docu
mentația tehnică ar rezolva a- 
semenea probleme cum sînt: 
proiectarea adecvată a suban- 
samblelor în care funcționea
ză un reper din material plas
tic, S.D.V. necesare, estimarea 
economicității la scara întregii 
serii de produse etc. Dacă s-ar 
proceda astfel se vor putea ex
tinde mult unele soluții verifi
cate în practică și care au dat 
bune rezultate pe linia pregă
tirii fabricației ca: folosirea 
materialelor plastice pentru 
modele de turnătorie și S.D.V., 
dispozitive hidraulice cu hi-

droplast, folosirea materiale
lor plastice pentru protecția 
muncii, la finisajul produselor 
etc. Aceasta ar duce la econo
misirea într-o mai mare mă
sură a metalului și la utilarea 
secțiilor din numeroase ramuri 
industriale, posibilitate încă 
insuficient studiată.

In ceea ce ne privește, tre
buie spus că LC.E.C.H.I.M.-U1 
desfășoară de mai mulți ani o 
activitate pe linia impulsionă
rii folosirii materialelor plas
tice în multe direcții printre 
care și aceea a înlocuirii me
talelor. în 1962 această activi
tate a fost simțitor extinsă prin 
lărgirea profilului și forțelor 
de cercetare în cadrul unei 
secții de specialitate. Colecti
vul de cercetători și tehnicieni 
a obținut rezultate bune. Prin
tre ele se poate enumera in
troducerea conductelor de po- 
licarbonat, în locul celor de 
cupru, față de care prezintă 
numeroase avantaje de rezis
tență și montaj. De asemenea, 
amintesc că, la sfîrșitul anu
lui trecut, au fost predate 
spre experimentare Uzinei „1 
Mai"-Ploieștl rotori și statorl

de turbină pentru foraj pe
trolifer, iar în colaborare 
cu Uzina „Rulmentul“-Brașov 
s-au încercat cu rezultate bune 
colivii de rulmenți din mate
rial plastic.

Un număr mare de experi
mentări se desfășoară în in
stalații chimice în vederea în
locuirii oțelurilor inoxidabile, 
a cuprului, plumbului etc. Lu
crările noastre se desfășoară 
într-o permanentă colaborare 
cu întreprinderile specializate 
în prelucrarea materialelor 
plastice cît și cu cele care fo
losesc aceste materiale.

Pentru informarea între
prinderilor, pe linia solicitări
lor celor care și-au spus punc
tul de vedere cu prilejul an
chetei organizate de „Scînteia 
tineretului", trebuie să amin
tesc că institutul nostru a de
terminat caracteristicile ma
terialelor plastice indigene sau 
străine folosite în țară. Aceas
tă lucrare a fost deja multi
plicată de Centrul de docu
mentare al M.I.P.C. și este în 
curs de difuzare.

în acest an cercetătorii 
noștri și-au propus un plan 
concret de muncă în care se

prevede extinderea activității 
de înlocuire a metalului, atît 
în construcția de mașini, cit și 
în alte domenii (folosirea, de 
pildă, a conductelor de p.v.c. 
pentru transportul metanului, 
experimentarea de conducte 
din materiale plastice pentru 
înlocuirea oțelului în rețelele 
de încălzire a locuințelor, fo
losirea conductelor de polie
tilenă la irigații, pentru tran
sportul apei sub presiune și al
tele). Atenția noastră e, de a- 
semenea, îndreptată spre stu
dierea eficienței economice a 
folosirii materialelor plastice 
în construcția de mașini.

★

Este evident că problemele 
ridicate în articolul de față, 
ca și de ceilalți participanți la 
discuție, nu epuizează discuția 
în legătură cu folosirea mate
rialelor plastice în scopul eco
nomisirii metalului. Există 
însă, așa cum am văzut, con
diții reale pentru o mai largă 
extindere a folosirii materia
lelor plastice cu rezultate teh
nice și economice superioare 
celor obținute pînă azi.

orașului meu — Orchestra 
ultrasunetelor — Fotbal pe 
glob-1963 ; rulează la Timpuri 
Noi (10—16; 17; 19; 21). Rusal- 
ka: rulează la Giulești (10,30; 
12,45; 15; 17,45; 20). Medica-
camentul care ucide: rulează 
la Cultural (16; 19,15). Qivitoa: 
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 Ia 
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 
(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 trei* 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).

Orele 19.60 — Jurnalul tele
viziunii; 19.10 — „Călătorie ve
selă cu... Silvia Chicoș — emi
siune muzical-distractivă de 
Titi Acs. 19.40 — In fața hărții. 
19.55 — Filmul „Printre oa
meni buni". 21.15 — O seară 
de operetă... In încheiere: Bu
letin de știri, sport și buletin 
meteorologic.

Deși activitatea principală. pe 
șantierele-forestierilor se desfășoa
ră începînd din primăvară pînă în 
toamnă, totuși aici jnunca nu șe 
oprește nici în timpul iernii. Se fac 
în această perioadă pregătiri pen
tru declanșarea din plin a campa
niilor de construcții sau alte acti
vități. Spre exemplu, anul acesta 
se vor face împăduriri pe circa 
65 OOO ha, ce se vor desfășura în- 
tr-un număr mare de șantiere pe 
întreaga suprafață păduroasă a ță
rii. Campania va începe în primă' 
vară. Pe timpul iernii se continuă 
însă recoltarea semințelor de pin, 
confecționarea butașilor de plop șî 
salcie, identificarea terenurilor ce 
urmează a fi împădurite etc.

In același timp pentru circa 30 
șantiere de corectare a torenti- 
lor ce își vor începe foarte curînd 
activitatea se face acum organiza
rea de șantier, construindu-se ca
bane, magazii etc., precum și a- 
provizionarea cu materiale.

în timpul iernii se face, de ase
menea, revizuirea și repararea apa
ratelor și utilajelor folosite la com
baterea dăunătorilor forestieri. Cu 
aceste aparate urmează să se e- 
xecute în acest an lucrări de com
batere a dăunătorilor și bolilor, în 
numeroase șantiere pe o suprafață 
de circa 350 000 ha.

R
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Răspunsuri pentru 
toate vîrstele

toii am ajuns în Stol
nici, comună mare si
tuată în mijlocul cîm- 
piei argeșeni, începuse 
să se însereze. La vre
mea aceasta, cînd soa
rele începe să coboare

încet și umbrele prind să se alun
gească, vreo sută de oameni coborau 
„Coasta Pietrei11. In urma lor, dealul 
se brăzdase cu zeci de trepte, pe care 
în primăvară se va planta viță de 
vie. Seara, la căminul cultural, ace
iași oameni îl ascultau pe inginerul 
agronom anticipînd în cifre belșugul 
pe care-l pregăteau acum. — O seară 
de calcul — așa este trecută în evi
dența activităților culturale discuția 
gospodărească, despre veniturile ce se 
vor obține peste trei ani, atunci cînd 
via de pe cele 18 ha va da rod. Lucru 
care exprimă direcția principală spre 
care este îndreptată, permanent, a- 
tenția organizatorilor activității cul
tural-educative din comună, a comi
tetului U.T.M. Obiectivele muncii 
culturale, sub multiplele forme și po
sibilități, răspund în acest sens unui^ 
criteriu de eficiență. Știind bună
oară, că în legătură cu dezvoltarea 
sectorului zootehnic există unele nelă
muriri în rîndul colectiviștilor, con
ducerea căminului cultural a inițiat 
o seară tematică „Cum contribuie 
creșterea șeptelului la sporirea averii 
obștești a colectivei noastre". A vor

bit medicul veterinar Gheorghe Bă
nică, au vorbit brigadierii zootehnici, 
„au vorbit" artiști amatori în forma 
lor specifică, adudnd în scenă per
sonajele piesei „Zmeoaicele".

In zilele cînd colectiviștii erau an
trenați ia transportul gunoiului de 
grajd pe cîmp, scena căminului cultu
ral a găzduit o seară de întrebări și 
răspunsuri. Tema: „Fertilizarea solu
lui podzolic11. Era normal ca în cuvîn- 
tul colectiviștilor să se pornească de 
la demonstrarea importanței îngrășă
mintelor naturale. Intervenția ingine
rului a fost urmată de un calcul: la 
tablă. Programul brigăzii. „Cîntec 
pentru cei harnici" a adresat mulțu
miri tinerilor colectiviști care în iama 
aceasta și-au adus contribuția la rea
lizarea sarcinilor din gospodărie 
„Serile de întrebări și răspunsuri". 
„Sfatul agronomului", conferințele 
constituie prilejuri de a dezbate teme 
interesante ca „Fondul de bază și 
căile sporirii luiu, „Păstrarea semințe
lor în timpul iernii", „îngrijirea ani
malelor în timpul stabulației".

In același context de preocupări se 
înscriu și concursurile organizate de 
comitetul comunal U.TM., care tre
zesc interesul larg al tinerilor. La con
cursul „Cine știe agricultură câștigă" 
au fost la fel de câștigați și cei a- 
proape 60 de tineri din comună care 
s-au pregătit anume ca și ascultătorii 
(vreo cîteva șute de colectiviști) care 
făcuseră neîncăpătoare sala căminului.

Mulți dintre ei erau cursanți la cele 
cinci cercuri ale învățământului agro
zootehnic. Deci, o recapitulare cu pu
blic la care tinerii Sevastița Manea, 
Dumitra Jugănaru, Ioana Fier, Paula 
Bucurescu, Ion Grigorescu au dove
dit că sînt bine pregătiți.

Alte manifestări organizate de că
minul cultural pregătesc, ,într-un fel 
anticipează munca viitoare a colecti
viștilor. Programul unei seri întregi 
din săptămîna trecută, a foșt dedicat 
planului de producție al gospodăriei 
colective. Perspectivele de dezvoltare 
ale economiei colective (dublarea su
prafeței pentru legumicultură, dezvol
tarea sectorului apicol, a pomi-viticul- 
turii, a sectorului zootehnic) au con
stituit tema „jurnalului vorbit" pre
zentat de tehniciană Maria Florea și 
de inginerul Constantin Manea. Vor
bind apoi despre „Principalele măsuri 
ce trebuie luate pentru obținerea unor 
producții mari de porumb în condiții 
neirigateu profesoara de științele na
turii Elisabeta Vîșcu a prezentat în 
fața colectiviștilor un întreg complex 
de măsuri pentru anul 1964.. Progra
mul căminului cultural a fost însă în 
săptămîna aceasta mult mai bogat și 
variat, adresîndu-se tuturor vîrstelor 
și preferințelor. El a cuprins și o cro
nică a evenimentelor internaționale, 
și o seară literară, sfaturi pentru gos

podine, o audiție muzicală, recenzia 
unei cărți și sfatul agronomului, ur
mat de un nou program al brigăzii 
artistice de agitație, o zi dedicată ti
neretului. Această zi, a cuprins la în
ceput o binevenită expunere pe tema 
„Cum să ne comportăm în viața de 
toate zilele". Inițiativa comitetului 
U.T.M. s-a dovedit în acest sens rod
nică. Expunerea, ilustrată cu exemple 
concrete, cum sînt cele amintite de 
noi, a avut darul pe de o parte să 
atragă atenția cuvenită celor ce se 
mai fac vinovați de o comportare ne
corespunzătoare. Artiștii amatori din 
Martalogi au adus cântece și dansuri 
din comuna lor, într-un frumos spec
tacol care a precedat concursul. Ziua 
dedicată tineretului s-a încheiat cu 
piesa într-un act „Un cîntec din 
fluier*" prezentată de tinerii din co
muna Stolnici.

In acest fel la căminul cultural își 
dau întîlnire, sub diverse forme, cele 
mai importante preocupări actuale și 
de perspectivă ale colectiviștilor, ti
nerii nu numai că găsesc aici acțiuni 
interesante dar participă efectiv și 
permanent la pregătirea lor.

La căminul cultural, prin activită
țile organizate se dau astfel răspun
suri pentru toate vîrstele.

VIORICA GRIGORESCU

---
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întîlnire cu brigada

științifică
• La căminul cultural din 

comuna Roci a avut loc zilele 
trecute 6 întîlnire a sătenilor 
din comună cu membrii bri
găzii științifice a căminului 
cultural din comuna Negomir, 
raionul Tg. Jiu. Cu acest pri
lej profesoara Popescu Aris- 
tina. medicul veterinar Blidaru 
Vasile, profesorul Moraru 
Constantin și directorul Po
pescu Constantin au dat răs
punsuri la numeroase între
bări puse de cei din sală pri
vind cultura și îngrijirea po
milor fructiferi, îmbunătățirea 
raselor de animale, tratarea 
unor boli etc.

ION VULPE 
corespondent

l

‘9
1 7 Se consultă cărțile noi ao-

site la bibliotecă.

Foto : N. STELORIAN

Poeții satului
La fiecare două săptăminj co

lectiviști din Mogoșești și MunceJ 
coboară spre Mircești. Din luna 
noiembrie funcționează aici ce
naclul literar „Vasile Alecsandri"

Am răsfoit planul de activitate 
ai cenaclului.

Membrii cenaclului vor alcătui 
programe pentru brigăzile de agi
tație, se vor tine lecții de teorie 
literară, se vor organiza întîlniri 
cu colectiviștii din satele vecine 
și schimburi de experiență cu 
cercurile literare din regiunile Iași 
șl Bacău.

ION ANIȚEI 
corespondent voluntar

Pentru cine a au
zit cît de cît despre 
frumusețea portu
lui, jocului și țîpuri- 
turilor oșenești, po
sibilitatea de a în- 
tîlni tot ce are mai 
frumos Oașul, într-o 
sinteză raională, e 
mai mult decît ade
menitoare, iar orga
nizatorii expoziției 
au făcut tot ce le-a 
stat în putință pen
tru a oferi intr-ade
văr o imagine con
centrată. armonioa
să, revelatoare atît 
pentru măiestria 
creatorilor populari, 
cît și pentru noile 
condiții social-cul- 
turale din Oaș.

în încăperile bo
gat împodobite cu 
„opere* ale creato
rilor populari, zeci 
de fotografii suges
tive. aduc de depar
te. de pe la „sîm- 
bre“ și nunți, de la 
activități culturale 
și din tumultul 
muncii socialiste a

raionului, mesajul 
unei vieți dinamice, 
pline de poezie. A- 
jutat de fotografiile 
negreșteanului Ioni
ta Andron, pătrunzi 
în toate satele, 
scrutezi peisaje și

obiceiuri oșenești, 
faci cunoștință cu 
tipuri iradiind forță 
și frumusețe sufle
tească ' " 
nul", 
„Demnitate")!

Mă gîndesc la 
rostul estetic și e- 
ducativ al unei ase
menea expoziții de 
artă populară. Oare 
cîte fantezii, cîte is
cusințe nu se vor fi 
trezit la confrunta
rea cu atîtea obiec
te și vestminte im-

(..Campio-
..Mireasă",

Corespondenții ne scriu 
despre t

CEL DE AL VI1-LEA 
CONCURS AL 
FORMAȚIILOR 

ARTISTICE
DE AMATORI

Pregătiri pentru
faza raională

Recent, comuna Burue- 
nești, raionul Roman, a fost 
centru de concura al fazei 
intercomunale din cadrul 
etapei a doua a celui de 
al Vll-lea concurs al for . 
moliilor artistice de amatori.

La concurs au participat 
artiștii amatori dip comu
nele Burueneștl, Doljeștl. 
Tămășeni și Râchijeni.

Datorită bunei pregătiri 
ce au avut-o s-au calificat 
pentru faza raională colec
tivul brigăzii artistice de la 
căminul cultural Adjudenl 
șl echipa de dansatori.- De 
asemenea, câștigătoare a 
Întrecerii Intercomunale a 
fost formația de muzicuțe 
de la căminul cultural Tă- 
mășeni. S-au remarcat cu 
această ocazie tinerii artiști 
amatori Ghiuzan Tarchlziu, 
Nicolae Medveș, Maria 
Lucaci, Mina Bogliș.

EMIL AVĂDANI 
învățător

întrecerea talentelor

presionante ? Cîți 
dintre feciorii și 
fetele care s-au pe
rindat pe dinaintea 
lor nu vor avea 
să-și încerce puteri
le în realizări simi
lare ?

sate a fost o adevă
rată întrecere în 
ceea ce privește 
frumusețea obiecte
lor selecționate. 
Sînt aic| vechi bli
de de lut, ornamen
tate bogat, într-un

pletirea coajei de 
cireș în paie de o- 
văz... Maiul („pra- 
nicul") cu care spa
lă rufele o fată din 
același sat e și el 
prezent la expozi
ție : obiect de stric-

A
I

însemnări
Colind prin expo

ziție. cu cîțiva ti
neri din Huța și 
Moișeni veniți anu
me la Negrești, să 
vadă expoziția în 
care „cel mai mîn- 
dru steag de nuntă" 
a fost adus de la ei 
din comună.

De altfel, între

stil caracteristic; 
Fabrica „Oșana" 
din Negrești a ex
pus o garnitură de 
mobilă țărănească 
specifică. Moiș Gh. 
a Gichii, din Moi- 
șenl, a trimis o co- 
jocnă (furcă de tors), 
învelită în flori, 
realizate prin îm-

tă utilitate în care 
o mînă îndrăgosti
tă a încrustat frun
ze și flori... „Mire- 
sica", cu tot tipicul 
vestimentar și al 
podoabelor (inclusiv 
pieptănătura — pla.. 
să cu șuvițe de 20— 
30 de fire), piesă de 
rară frumusețe, e 
lucrată de Finta 
Floare, din Negrești, 
în timp ce alte ex
ponate, impresio- 
nînd prin armonia 
culorilor, migala lu-

crăturii și fantezia 
motivelor vorbesc 
despre talentul în
născut și nenumă
rate zile și seri de 
lucru ale consăten- 
celor sale. Vezi o 
cergă de lînă, poală 
de pindileu (brode
rie de 5—6 m lun
gime), costum de 
cocon ș.a.-m.d.

Cu cele cîteva 
sute de obiecte și 
fotografii, imaginea 
revelatoare a unui 
ținut ți se întipăreș
te puternic în min
te. Prezență cultu
rală demnă de a- 
tenție în viața raio
nului, expoziția a- 
ceasta bine organi
zată răspunde gus
tului de frumos al 
tineretului din Oaș, 
fiind un stimulent 
în cultivarea conti
nuă a minunatei 
arte folclorice din 
acest ținut.

M. NEGULESCU

A Will
i n uzina noastră, la realizarea unei durabile prie- 
I tenii cu cartea contribuie activitățile organizate 

în cadrul concursului „Iubiți cartea". Dezvolta
rea pasiunii, stimularea gustului, disciplina de 
lector sînt etape pe care tînărul prieten al căr
ții le parcurge mai ușor și cu mai bune rezul
tate cînd are un ajutor colectiv și calificat Va

rietatea metodelor de popularizare a cărții și asigurarea con
sistenței dezbaterilor ni se par cerințe esențiale ale acestui 
ajutor. Din practică mi-am putut da seama că pentru popu
larizarea literaturii beletristice folositoare este și prezen
tarea unei recenzii; dar receptivitatea tînărului este mult 
mai mult stimulată dacă se întîlnește cu eroii cărții într-un 
concurs, la un simpozion sau proces literar, într-un medalion 
literar-muzical sau participă la întîlniri cu poetul sau pro
zatorul preferat Astfel de acțiuni organizate anul trecut în 
uzina noastră au fost mult apreciate de prietenii cărții.

Desigur, formele de călăuzire a lecturii tinerilor sînt ine
puizabile. Depind de inițiativă și pasiune, de propria-ți dra
goste față de carte și de cititori, de pregătire și practică. De 
multe ori mi-am pus problema dacă aceleași forme de acti
vitate le pot folosi și în popularizarea cărții științifice, po 
litice. Răspunsul l-am aflat trecînd la aplicarea lor în prac
tică. Iată cîteva exemple.

Organizasem adesea seri de poezie revoluționară. La reali
zarea lor își dădea concursul, de obicei, colectivul obștesc 
al bibliotecii (cuprinde 25 de tineri, dintre cei mai activi 
cititori, cu talent interpretativ și dezvoltat simț artistic). 
Reușita lor a crescut atunci cînd am invitat în mijlocul nos
tru tineri poeți. Festivalurile de poezie tematică („versuri 
închinate partidului", „poezii despre Lenin", „1 Mai în poe
zie" etc., realizate pe baza acelor volume indicate în biblio
grafia concursului „Iubiți cartea"), au reținut interesul prin 
expunerile convingătoare ale poeților cit și prin recitare.

Invitarea în mijlocul tinerilor a activiștilor de partid, a 
oamenilor de cultură și știință care să prezinte cartea po
litică, științifică s-a dovedit un sprijin prețios în îndruma
rea lecturii. De exemplu, pentru a face cunoscută activitatea 
și operele marilor dascăli ai proletariatului, am organizat 
evocări literare ca : „O mare prețuire-. „Friederich Engels", 
„Chipul lui Lenin oglindit în literatură*. La realizarea a- 
cestora am cerut sprijinul Editurii Politice, al Editurii pen
tru literatură universală, ceea ce a asigurat un înalt nivel 
expunerilor și dezbaterilor. Fiecare moment evocator a fost 
însoțit, bineînțeles, și de recomandarea unor opere sau dis
cutarea altora cunoscute de toți tinerii. Cităm, printre aces
tea. „Sarcinile Uniunilor Tineretului" și „Despre cultura pro
letară" de V. I. Lenin. ..Manifestul Partidului Comunist" de 
Karl Marx și Fr. Engels, cărți citite de tinerii participanți la 
concurs. Un alt exemplu. Prietenii cărții din uzină citiseră, 
în majoritate, cartea Iui Al. Sîperco „N-a fost în zadar". în 
secțn au discutat între ei, pe colective s-au organizat și re
cenzii urmate de dezbateri. Cum toți voiau să cunoască mai 
îndeaproape, mai temeinic momente din lupta U.T.C.-uîui. 
ne-am gîndit că o întîlnire cu autorul cărții — ar fi folosi
toare. La întîlnirea cu scriitorul sfera discuțiilor s-a lărgit, a

i

depășit, cum era și firesc, cadrul romanului, făcîndu-se 
apel la cunoștințele dobîndite la învățămîntul politic, în ca
drul căruia tinerii studiaseră cuvîntarea tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej — la a 40-a aniversare a creării U.T.C..

La baza organizării unor seri tematice : „Realizările obți
nute sub conducerea partidului în desăvîrșirea construcției 
socialismului", a stat interesul tinerilor de a cunoaște mai 
temeinic viața noastră nouă. A fost însă și un prilej de a 
populariza cartea care oglindește aceste mari prefaceri. Cum 
am alcătuit-o ? Mai întîi, un jurnal vorbit. Realizatorii lui 
au fost cîțiva tovarăși din uzină care vizitaseră obiectivele in
dustriale din Hunedoara, Reșița, Moldova. Mulți tineri citiseră 
și volumele de reportaje, „Paralela 45" de Pop Simion, „400 
de zile în orașul flăcărilor" de V. Nicorovici și altele. Imaginea 
patriei în viitor a fost reconstituită de tineri pe baza cu
noașterii rapoartelor tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
prezentate la cel de-al III-lea Congres al P.M.R. și la Sesiu
nea Extraordinară a Marii Adunări Naționale din 1962. Progra
mul artistic — care a urmat — a fost o selecție a celor mai 
frumoase poezir^și cîntece despre patria noastră. A urmat 
apoi un concurs „Uzina noastră ieri și azi", și, în încheiere, 
cîteva filme documentare care au contribuit la fixarea și 
prin imagini a celor discutate la această seară tematică.

Sînt forme de activitate, după părerea mea, calitativ supe
rioare simplei prezentări sau recenzii de carte. Popularizarea 
în acest fel a cărții politice, științifice, îl solicită pe tînăr 
să-și ceară el însuși mai mult. Cred că pînă și o carte lite
rară se citește cu creionul în mînă. Avem asemenea tineri 
— și nu puțini la număr — care o fac ; își notează impre
siile, caracterizări asupra personajelor, rețin fragmente, co
mentează și apreciază situații. Cu atît mai mult cerințele 
față de cartea politică, științifică socotesc că sînt și trebuie 
să fie mult mai mari. Obișnuința studiului la cursurile de

Ucenicie literară 
la școala uzinei

ia „23 Au- 
activitatea 

faptele de 
1, din pers-

Cenadul literar de 
gust" își desfășoară 
tocmai 'acolo unde 
viață țîșnesc artezian, 
pectiva unei etici noi, destăinuind 
valori umane de o mare noblețe și 
frumusețe. Zugrăvirea unor astfel 
de eroi trebuie să trezească simță
minte de mîndrie dar și de răs
pundere. .

Prodigioși, cei mai mulți din 
membrii cenaclului au ajuns Ia 
realizări prețuite mai cu seamă de 
cititorii ziarului „Viața uzinei** 
care acordă un spațiu îndestulă
tor producțiilor literare dezbătute 
în cenaclu. Unele din acestea, ale 
lui G. Chirculescu, Tr. Bădulescu 
sau Dumitru Toma, depășesc ca
drul „amatoricesc", ținând spre 
virtuți așteptate cu interes. La a- 
cestea contribuie interesul susținut 
manifestat de întregul colectiv
pentru dezvoltarea 
fiecăruia în parte. 
Tr. Bădulescu a pre
zentat o schiță „în
toarcerea" demnă de 
relevat ca și două lu
crări mai ample — 
„La excepțional", 
„De ce, tovarășe?**.

Unul dintre proza
torii înzestrați ai ce
naclului, lăcătușul 
Dumitru Toma și-a cîștigat un fru
mos prestigiu în cenaclul literar 
al uzinei: „Luceafărul* l-a promo
vat, publirindu-i trei schițe ce do
vedeau calități robuste pentru un 
începător.

Dar evoluția lui Dumitru Toma 
ac lasă îndelung așteptată. Lucră
rile mai recente dovedesc nu o 
creștere a mijloacelor lui artistice 
și dimpotrivă. Prozatorul se aplea
că mult asupra unor fapte nesem
nificative și oglindirea artistică/ 
de o prețioâtate nebuloasă, co
boară la un nivel mult sub spe
ranțele ce l-au înconjurat. (In po
vestirea ..Un aloi de gheață* do
mină o atmosferă apăsătoare, 
populată de personagii cam nefi
rești). Dumitra Toma are calități 
de umorist pe care cenaclul se 
atrădulc însă prea puțin să i le 
dezvolte, discuțiile purtate în ju-

însemnări despre 
cenaclul literar 

al Uzinelor 
„23 August" 

Bucurejfi

rul lucrărilor sale nu sesizează un 
anumit epigonism de care suferă. 
Ne întrebăm de ce se înrobește 
mimetismului, dacă originalitatea, 
șî. numai ea, l-a ajutat în publi
carea unor lucrări ? Dacă posibi- 
litățile-i certe îl ajută să zugră
vească uzina cu faptele ei și s-o 
vadă acolo, la locul de muncă ?

Opinia cenaclului trebuie să. ar
gumenteze convingător faptul că 
rezultatele obținute facil nu pot fi 
durabile, că măiestria -— se ob
ține prin muncă neîntreruptă, prin 
învățătură neîntreruptă, prin dis
ciplină niciodată slăbită. Intr-un 
cuvînt, muncă în sensul cel mai 
convingător.

Prezența înzestratului G. Chir
culescu apropie cenaclul de virtuții 
poetice autentice.

Poetul manifestă prin ce 6crie 
dorința de autodepășire, abordînd 

o tematică de actua- 
litate, întîlriită în 
mai toate versurile 
sale (Etaje în soare", 
„O floare alături de 
oțel* etc.).

Și sudorul Culcea 
Florea, relevat de C. 
Baltazar ( //hi debit li; 
ric mai cristalin, mai 
direct**) ar putea 
transpune cu mai 

multă profunzime sentimentele 
sale de muncitor/ după cum L 
Brătianu ar putea să imprime mai 
puternic nota poetică personală,, 
cu alte cuvinte să părăsească ■ pas
telul vetust, imitat ca în ,!be- 
cor tirâu", „lamă* etc.

Poeții ca și prozatorii cenaclului 
pot ajunge la realizări merituoase, 
inspirate de entuziasmul general 
al construcției socialiste, însușin- 
du-și individual și în forme oiga- 
nizate o cultură bogată, și nu doar 
atît, ci învățînd din exemplul și 
măestria marilor scriitori.

Iar opinia cenaclului trebuie să 
asigure în continuare/ o dată eu 
judicioasa orientare a tinerilor a- 
matofi/ climatul de stăruitoare a- 
plecare asupra manuscrisului care 
se impune. Lucru care se așteaptă 
după cum se așteaptă și creșterea 
numerică a membrilor cenaclului, 
și o mai rodnică și multiplă parti
cipare în viața culturală a uzinei.

ROMULUS ZAHARIA

La seclla de a,te plastic»

a Școlii de artă populară 
din Ploiești.

Foto: D. FLOREA

învățămînt politic pe care le urmează tinerii — poate și tre
buie să influiențeze și activitatea din cadrul concursului „Iu
biți cartea", pînă la obținerea insignei și mult mai mult 
după aceea.

Desigur, avem multe de făcut încă. Și noi, în cadrul bi
bliotecii, și organizațiile U.T.M. din uzină. Am făcut nume
roase recenzii și prezentări ale cărților științifice ca „Biblia 
pentru credincioși și necredincioși", „Adevărul despre căr
țile sfinte", „Omul, Cosmosul și dumnezeu", „Origina omu
lui" etc. O singură dată am invitat însă un conferențiar u- 
niversitar care a vorbit despre origina creștinismului. Cum 
cărțile citate sînt mult solicitate de tineri, organizarea unor 
întîlniri periodice cu cercetători științifici ar răspunde mai 
bine, mai calificat îndrumării lecturii tinerilor. Legătura per
manentă pe care am realzat-o cu editurile a dat posibilita
tea ca multe din cărțile nou apărute să fie prezentate de au
torii lor, de redactori care au răspuns de cartea respectivă. 
Este un bun cîștigat în activitatea noastră de răspîndire a 
cărții literare pe care va trebui să-1 folosim mai des și cu 
permanență și în popularizarea cărții politice și științifice.

Montajul literar „20 de ani de realizări sub conducerea 
partidului", montajul literar-muzical „Te cînt, viață nouă", 
discuția la masa rotundă cu tema „O lume fără arme" — 
și alte activități pe care ni le-am propus în plan, le vom 
realiza cu concursul atît al prietenilor cărții, cît și cu .în
drumarea scriitorilor, cercetătorilor, lucrătorilor din edituri. 
Tinerii înșiși — prin stadiul de lectură la care au ajuns — 
’ -i se mai mulțumesc cu simple forme de prezentare sau re
cenzie, ci impun organizarea acelor manifestări din care să 
tragă cît mai multe învățăminte.

ELENA HAITA 
bibliotecară la Uzinele 
„Republica"-București

$i acum, după orele de curs, 
puțină muzică nu strică. E- 
levii Școlii de maiștri de la 
Grupul școlar profesional 
„Steagul Roșu"-Brașov, știu 
să-și petreacă timpul liber 

In mod plăcut.

Foto; N. STELORIAN

La centrul de concurs Vi- 
zantea, juriului i-a fost greu 
să se decidă asupja celor- 
care trebuiau promovați 
pentru faza imediată, cea 
raională, deoarece toți ar
tiștii amatori s-au pregătit 
cu seriozitate pentru con
curs. Pînă la urmă au fost 
aleși cei mai buni dintre 
cei mai buni. Soliștii vocali 
Uenuța Boșcan, Florica Gîr 
leanu, Tereza Moroș și Cor
nelia Ciobanu, iar dintre 
soliștii instrumentiști V. Ol
teană și Costică Boboc, 

■ echipa de dansuri a cămi
nului cultural din satul Ră-- 
zășeasca — Vizantea, co
rul din comuna Găuri șl, 
brigada artistică de agitație 
din satul Mînăstireasca — 
Vizantea vor fi prezente și 
la faza raională.

Dar 
tare 
iveală 

De 
tistică 
satul Mînăstireasca a 
compusa din nu mai . 
țin de 25 tineri. Rezul
tat meritoriu, dacă aceas
tă preocupare pentru creș- - 
terea numerică ar fl ioșt 
însoțită și de gțija pentru 
cultivarea tinerelor talente. : 
în sugestivul-program inti’ - 
lulat ■ „Spre mai .mult -șl 
spre mai bjne“ care eviderț- _ 
ția multe' din realizările 
colectiviștilor din partea lo- 
culuf, multi'dintre artiștii’ 
amatori, s-au mulțumit să-și 
„spună’1 rolul, fără să reu
șească ,să rede<j; convingă
tor bogățiq de idei și-fapte 
reflectate în text.

Cîteva spicuiri, acum din 
cele notate la centrul de 
concurs din comuna Sovefa. 
Dintr-un început trebuie 
subliniată evoluția în pro
gres a formației de dansuri 
din comuna Soveja (ins truc- - 
tor artistic George ta Hanță) 
care reunește 
de membri din 
ta.

Notele cele 
acest centru, gbținînd tot
odată dreptul de a partici
pa la faza raională, le-au 
mai primit corul din Soveja, 
soliștii vocali Sanda Con- 
standache din Cîmpuri, Le- 
nula Mărășteanu și Mina 
Bălan din Soveja, cit și so
listul instrumentist Costică 
Potop din Cîmpuri care a 

..cîniat la caval.
Semnalăm o deficientă 

serioasă în desfășurarea 
concursului Ia acest- cețltru: 
absenta brigăzilor artistice 
de agitație. Si la Cîmpuri. 
și la Soveja — ori de clțe, 
ori brigăzile de agitație au 
dat programe — s-au bucu
rat de mult succes. Atît 
conducerea acestor cămine 
culturale, cît și instructorii 
metodiști ai Casei raionale 
de cultură   Part du care 
răspund de activitatea lor. 
e necesar să ia măsuri ur
gente de îndreptare a Iw 
crurilor,

din această confrun- 
artistică au ieșit Ja 
șl lipsurile, 
pildă, brigada 

de agitație
ar- 
din 

fost 
pu

aproape 80 
trei genera-;

nral marf Ja

CORNELIU 
MIHAILESCU

Confruntare plină
de învățăminte
Nu de mult colectiviștii 

din Popești-Polonca, raionul 
Costești, au primit, solii 
artei amatoare din comunele 
vecine — Rîca și Slobozia 
Trăznitu. Le cunoșteau ta
lentul, dar azi trebuia să le 
dea „note* și lor — ca- 
oaspeți — șl artiștilor ama
tori din comuna lor și să-i . 
aleagă pe cei mai buni’ 
pentru faza raională,

Sala căminului i-a întîm- 
pinat sărbătorește. Rînd pe 
rînd colectiviștii au aplau
dat programele de cîntece 
și dansuri, de brigadă. ■ ■ 

în urma concursului, juriul 
a hotărît ca pentru faza ra-. . 
ională să fie propuse urmă
toarele formații . artistice : 
.corurile de la căminele cul
turale din Rîca și Slobozia 
Trăznitu; brigăzile artistice 
de agitație din comuna Slo
bozia Trăznitu și cea de la 
Popești'Polonca i echipele 
de dansuri din Popești-Po
lonca.

în acest util schimb de 
experiență au ieșit Ia Ivea
lă și unele deficiențe. Ast
fel brigăzile artistice deși 
au scos în evidență unele 
aspecte interesante privind 
experiența înaintată în . 
muncă a unor colectiviști, 
multe din texte au rămas- la 
un ton general. • -

Colectivul de corespon
denți din comuna Po
pești, raionul Costești: 
GH. DOBRESCU, GH. 
DRAGOȘ, ROMULUS 

STĂNESCU.



Semnarea planului de colaborare științifică 
pe anul 1964 intre Academia R. P. Romine 

și Academia de Științe a U. R. S. S.
Vineri a fost semnat în Ca

pitală planul de colaborare 
științifică pe anul 1964 între 
Academia Republicii Populare 
Romîne și Academia de Știin
țe a U.R.S.S.

Planul prevede efectuarea 
de cercetări în colaborare în 
diferite domenii, schimburi 
reciproce de colaboratori, de 
informații și rezultate ale cer
cetărilor științifice.

Planul a fost semnat de 
acad. Athanase Joja, membru 
al Prezidiului Academiei R. P. 
Romîne și de acad. A. P. Vi
nogradov, membru al Prezi
diului Academiei de Științe a 
U.R.S.S.

Au fost de față I. K. Jega- 
lin, ambasadorul Uniunii So
vietice în R. P. Romînă, și 
membri ai ambasadei.

I. N. Medvedev, vicepre

ședintele Comitetului de Stat 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. pentru legăturile cul
turale cu țările străine, șeful 
delegației sovietice la tratati
vele pentru semnarea Planu
lui de colaborare cultural- 
științifică dintre R.P.R. și 
U.R.S.S. pe anul 1964 și mem
bri ai delegației sovietice au 
fost primiți de Constanța Cră
ciun, președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă.

In aceeași zi I. N. Medvedev 
a fost primit de acad. Mihail 
Ralea, președintele Institutului 
romîn pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea.

La ambele vizite a fost de 
față G. E. Cebotariov. consi
lier al Ambasadei U.R.S.S. la 
București.

(Agerpres)

Prețuirea celor mai buni
(Urmare din pag. I)

bilă învingerea acestor greu
tăți.

In această acțiune, spunea 
șeful secției, și-au adus o mare 
contribuție fruntașii, munci
toarele cu mare experiență. 
Valeria Perețeanu avea o pre
gătire profesională din cele 
mai bune. A arătat, cu prile
jul unei demonstrații practice, 
cum se execută mânuirile co
rect, cum se prind firele rup
te, Demonstrații practice s-au 
făcut la preparație și in ceea 
ce privește legarea semitortu- 
lui sau a benzii de la laminor.

Experienței fruntașilor i s-a 
deschis astfel cale liberă. Or
ganizația U.T.M. a îndemnat 
toate tinerele să ia exemplu 
de la cele mai bune și acest 
îndemn nu s-a rezumai numai 
la atit. Ea a organizat con
cursuri pe temele meseriei, a 
urmărit zi de zi angajamentele 
luate de fiecare tînără în în
trecerea socialistă, le-a ajutat 
cind a fost nevoie. „Cum pu
tem obține produse de calita
te", „Ce fac eu pentru a redu
ce deșeurile", „Cum îmi orga
nizez locul de muncă" — iată 
probleme care au figurat de 
multe ori pe ordinea de zi a 
adunărilor generale U.T.M. 
din schimbul I al secției fila
tură.

— A fost acesta un prilej 
cum nu se poate mai nimerit 
de a împrumuta ce-i mai bun 
din munca celor mai buni', ne 
declara Victoria Rădulescu, 
locțiitoarea secretarei U.T.M. 
pe schimb. Ștefania Taramen- 
ca, de pildă, a absolvit școala 
profesională in 1961. Drumul 
străbătut de atunci și pi nd as- 
tăzi, cind numele i-a fost citat 
printre cele mai bune munci
toare a fost scurt, insă rodnic. 
De ea s-au apropiat părintește 
muncitoarele mai vechi (Maria 
Rădulescu și Vasilica Pa seu 
sînt numai două dintre ele), 
i-au îndrumat pașii, atunci 
cind nu prea știa multe lucruri 
din tainele meseriei. Și astăzi, 
iată : Ștefaniei Taramenco i s-a 
prins pe piept steluța roșie. 
S-a îmbujorat de emoție gă
sind totuși cîteva cuvinte pen
tru a-și arăta hotărirea de a 
munci și în acest an pentru a

se situa mereu in rindurile 
fruntașilor.

Munca in filatură n-are ni
mic spectaculos la prima ve
dere. Ea cere insă o atenție și 
dexteritate mare. calificare, 
organizare perfectă. Muncitoa
rele de la mașini trebuie să 
colaboreze In permanență cu 
cele de la levată. „Aceasta, ne 
spunea șeful secției, este o 
alici rezervăk internă folosită la 
noi, foarte importantă in va
lorificarea superioară a mate
riei prime și obținerea unor 
produse de calitate*. Elena 
durea, de pildă, a dat în anul 
trecut circa 700 kg fire 
peste plan, Valeria Perețeanu 
aproape 1 000 kg. „Secretul" ?

— Îmi organizez în așa fel 
munca, spunea Elena durea, 
incit nici un moment mașina 
să nu meargă în gel. Sint aten
tă la prinderea firelor și fac 
lucrul acesta în cel mai scurt 
timp. In toate cele opt ore de 
muncă nu părăsesc nici pen
tru o clipă mașina.

Dacă plec, se pot rupe fire 
și se produc deșeuri. Deviza 
mea este: „să meargă toate 380 
de fuse, ale mașinii în toate 
cele opt ore".

Pe întreaga întreprindere, 
peste 150 de muncitoare, mai
ștri, ingineri, brigăzi și echipe 
au fost declarați fruntași in 
întrecerea socialistă pe 1963. 
Lauda adusă muncii lor și în
tregului colectiv constitue un 
îndemn spre noi succese, spre 
îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de plan pe acest an, a 
angajamentelor luate de între
prindere in întrecerea socia
listă. Secția filatură și-a luat, 
de pilda, angajamen:ul de a 
economisi 15 tone fire bumbac 
pe întregul an, dintre care 10 
tone pinâ la 23 August — a 
XX-a aniversare a Eliberării 
patriei noastre. Rezultatele ob
ținute in lunile ianuarie și fe
bruarie constituie o garanție 
că angajamentul luat va de
veni faptă.

La ședința grupei sindicale, 
despre care am amintit, planul 
pe luna martie a fost defalcat 
punct cu punct pe fiecare 
muncitoare, s-au luat angaja
mente, s-au făcut propuneri 
pentru ca filatura să producă 
în fiecare zi fire cit mai multe 
și de cea mai bună calitate.

Oltina și victoriile 
oamenilor ei

(Urmare din pag. I) 

fermă de taurine, cu citeva 
grajduri și cu circa 700 ani
male, dintre care 130 vaci. 
Intre timp, la Oltina, în celă
lalt capăt al satului, a mai a- 
părut o fermă cu opt grajdu
ri, numărul de taurine a tre
cut peste mie, dintre care a- 
proape 400 vaci. Eram de față, 
cind la ferma de porcine de la 
Strunga, îngrijitorii număra- 
seră cu bucurie în 1961, cei 
1 000 de grăsuni și purcei so
cotiți pentru atunci o reali
zare record. Intre timp, cifra 
animalelor crescute într-un 
singur an s-a triplat. S-a du
blat numărul de păsări pe 
care gospodăria le livrează 
scutului, astfel incit încărcă
tura la suta de hectare revine 
la circa 800 capete. T.urma de 
oi a gospodăriei a sporit de la 
3 000 la peste 5 000. Numai ve
niturile din sectorul zootehnic 
depășesc anual suma de 3 
milioane lei.

S-au obținut tot mai bune 
rezultate în cultura pământu
lui, Oltina rămînînd și azi 
fruntașă a raionului în pro
ducția de cereale-marfă. Ore
zul s-a dovedit o plantă de 
viitor, de vreme ce orezăria 
organizată anul trecut la Ol
tina a dat pe cele 30 ha o pro
ducție de aproape 7 000 kg la 
hectar. S-au extins viile și li
vezile. --

Ceea ce îl impresionase în 
chip deosebit pe reporter, 
la primii lui pași în Oltina., 
era vasta, îndrăzneață, înver
șunata campanie de valorifi
care a fiecărei palme de pă- 
mînt. Fiecare coastă abruptă 
sau rîpă, fiecare mal prăpăsti
os, fusese cuprins într-un plan 
de „chirurgie estetică* avîn- 
du-se în vedere transformarea 
lui intr-o grădină. Această mo
dificare a scoarței cu cazmaua 
și hîrlețul, se desfășoară din 
plin încă de atunci. Pe multe 
coaste apăruseră terase, kilo
metri de terase pe care olti- 
nenii au plantat vii și livezi.

Viile gospodăriei ocupă acum 
peste 300 ha de terenuri 
odinioară slab productive, iar 
livezile vor atinge in curind 
100 ha.

Pe aceste coaste și ripe ster
pe, cel ce scrie aceste rinduri 
a putut vedea cel mai frumos 
poem al muncii colectiviste, 

probă a vredniciei oamenilor, 
a înaltului lor spirit colecti
vist. Cheia de aur a victorii
lor de la Oltina e munca.

★
Intenționasem cindva să rea

lizez, cu ajutorul unui foto
graf iscusit, o suită de imagini 
care să urmărească dezvolta
rea Oltinei an de an. Citeva 
dintre aceste imagini au și fost 
făcute ocupînd cîteva pagini 
dintr-o carte...

Dar cite lipsesc ?
Ar fi trebuit să figureze 

imaginea grandioasă a celor 
3 000 de colectiviști încleștați 
în lupta cu apele furioase ale 
Dunării revărsate, uniți în
tr-un singur front de trupuri 
lung cit îi digul de la Oltina...

Ar fi trebuit să figureze 
imaginea sutelor de oameni 
distribuiți pe liniile canalelor 
de irigație, desenînd cu sapa 
și lopata geometria gradinei, 
a orezăriei, a loturilor de pro
ducție model...

Ar fi trebuit o imagine pa
noramică a dealurilor Oltinei, 
cu terasele elegante, sculptate 
ca niște trepte spre cer, iar pe 
aceste terase, lingă fiecare pom 
sau viță de vie, omul, colecti
vistul care le-a plantat...

Ar fi trebuit imaginea fie
cărui colț de sat din această 
Oltina nouă, mereu mai nouă, 
cu garduri de piatră, trotuare, 
lumină electrică, apă curentă 
adusă prin conducte, cinema
tograf, dispensar, cămin cul
tural.

Ar fi trebuit...
Ar fi trebuit ca reporterul 

să se, mute practic la Oltina 
și. să urmărească zilnic crește
rea acestui poem al muncii 
colectiviste,

...Ceea ce poate că va și 
face, foarte curînd. Merită!

PE SCURT • PE SCURT

Situația din Cipru
NICOSIA 6 (Agerpres). — 

După cum transmit agențiile oc
cidentale de presă, în Cipru au 
avut Ioc joi noi incidente între 
ciprioții turci și greci.

Cele mai puternice ciocniri, 
care s-au prelungit întreaga zi, 
s-au produs in satul Karmi, din 
nordul Kyreniei, ca urmare a 
unui atac masiv lansat de cipri
oții turci împotriva ciprioților 
greci din acest sat. Incidente 
au avut loc și în satul Tem- 
blos locuit de cipriot i turci.

între timp, ia Nicosia, rela
tează agenția U.P.I., cinci per
soane au iost rănite, ca urmare 
a exploziei unei bombe în zona 
turcă a orașului.

In legătură cu aceasta se re
latează că vicepreședintele Ku
duk i-a acuzat pe ciprioții greci 
că ar ii săvîrșit acest atentat. 
Ministrul de interne cipriot, 
Polykarpos Gheorghiadis, a res
pins această acuzație, conside-

rînd că atentatul constituie o 
provocare.

v Agenția Associated Press a- 
nunță că incidente au avut ioc 
și în localitatea Kazaphar. 
unde schimburile de focuri au 
continuat toată ziua.

Un purtător de cuvînt militar 
britanic a anunțat că trupele 
britanice au intrat în acțiune 
în regiunea Kyreniei, trăgind 
numeroase rafale pentru 
proteja împotriva atacurilor u- 
nor ciprioți turci pe elevii greci 
de la o școală.

NEW YORK. — Intr-o scri
soare adresată secretarului ge- 
neral al O.N.U., U Thant, mi
nistrul afacerilor externe al 
Ciprului, Spiros Kyprianu, l-a 
informat că „guvernul Cipru- 
lui acceptă crearea unei forțe 
de pace a O.N.U. în Cipru, în 
conformitate cu rezoluția a- 
probată de Consiliul de Secu
ritate'.

Cuvintul șefului 
delegației romine 

la sesiunea 0. M. S.

NICOSIA 6 (Agerpres). — 
Afirmația cuprinsă în declara
ția făcută de președintele Ma
karios în legătură cu adopta
rea rezoluției în Consiliul de 
Securitat că „tratatele impuse 
Ciprului cu cinci ani in urmă 
în condiții nefavorabile au fost 
puse în discuție în organizația 
internațională și s-a vădit că 
sfîrșitul lor va fi inevitabil" a 
determinat pe observatori să 
se întrebe dacă se referă și la 
prezența bazelor militare en
gleze în insulă.

NEW YORK. — Primind 
consimțămîntul guvernului ci
priot in legătură cu crearea 
forțelor O.N.U. pentru menți
nerea păcii in Cipru, U Thant, 
secretarul general al O.N.U.. a 
anunțat Consiliul de Securita
te. printr-un raport, că l-a nu
mit pe generalul-locotenent, 
P. S. Gyani (India), în funcția 
de comandant al acestei forțe.

Gyani a trecut Za îndeplini
rea îndatoririlor sale. El. l-a 
anunțat pe secretarul general, 
U Thant, că intenționează să 
numească pe generalul-maior 
N. P. Carver (Anglia), adjunct 
al forțelor O.N.U. din Cipru.

Interviul acordat
de Nicolae Herlea

in S.U.A.

GENEVA 6 (Agerpres). — în 
cadrul dezbaterilor privind ra
portul directorului general al 
Organizației Mondiale a Sănă
tății, a luat cuvîntul șeful de
legației R. P. Romîne, Voinea 
Marinescu, ministrul sănătății 
și prevederilor sociale. Refe- 
rindu-se la eforturile între
prinse de O.M.S. pentru elabo
rarea indicatorilor necesari a- 
precierii științifice a stării să
nătății în lume, vorbitorul a 
arătat că sistemul de organi
zare a ocrotirii sănătății în 
R. P. Romînă a permis insti
tuirea unei metodologii unita
re în privința problemelor de 
sănătate și activității rețelei 
sanitare. în legătură cu acea
sta, el a amintit despre anche
ta complexă medicală organi
zată în anii 1959—1960 în sco
pul cunoașterii structurii rea
le a morbidității și a legătu
rilor dintre aceasta și condi
țiile economice, sociale, geo- 
climatice etc.

în continuare, Voinea Mari
nescu s-a ocupat de acțiunile 
întreprinse pentru lichidarea 
tuberculozei. El a declarat că 
în R. P. Romînă mortalitatea 
prin tuberculoză a scăzut de 
peste patru ori, iar morbidita
tea cu aproape 60 la sutT 
de anul 1950. Vorbitorul 5 
liniat in același 
turtle în vedei

tă față 
a sub- 

limp că efor- 
a lichidării 

depline a tuberculozei vor con
tinua cu și mai multă intensi
tate în viitor.

Trecînd la problema organi
zării îngrijirii medicale, șe
ful delegației R. P. Romîne a 
vorbit despre larga extindere 
a serviciilor pentru ocrotirea 
sănătății, despre construcțiile 
ce noi spitale, policlinici, la
boratoare. El a declarat că in 
R. P. Romînă protecția muncii 
este o problemă de stat

In încheiere, vorbitorul a 
subliniat că îmbunătățirea 
continuă a stării de sănătate 
a popoarelor este condiționată 
în primul rînd de posibilitățile 
materiale ale țărilor respecti
ve. de dezvol tarea lor econo
mică și socială. ..Ca apărători 
ai sănătății popoarelor, avem 
datoria să militam neobosit 
pentru desființarea mijloacelor 
de distrugere, pentru înlătura
rea amenințării războaielor 
din viața omenirii-.

La frontiera semaiezo-etiopiană 
au reînceput ostilitățile

ADDIS ABEBA — Ministrul 
informațiilor al Etiopiei a a- 
nunțat in cadrul unei confe
rințe de presă organizată vi
neri dimineața la Addis Abe
ba, că la frontiera cu Somalia 
au reizbucnit ciocnirile milita
re. Au fost semnalate atacuri 
somaleze la posturile de fron
tieră din Debo și alte locali
tăți, Ministrul etiopian a anun
țat că „guvernul său a luat 
toate măsurile necesare pentru

a respinge atacurile soma
leze*.

După ce a arătat că guvernul 
somalez nu a răspuns încă ce
rerii formulate cu cîteva zile 
in urmă de Etiopia de a se în
cepe tratative directe pentru 
soluționarea conflictului de 
frontieră dintre cele două țări, 
ministrul informațiilor etio
pian a reînnoit această cerere 
arătind. necesitatea urgentă a 
negocierilor directe.

NEW YORK 6 (Agerpres). — 
Buletinul de știri al Casei 
Albe transmite interviul acor
dat de Nicolae Herlea cu cîte
va zile înainte de a apare pen
tru prima oaia pe scena cele
brului teatru de operă Metropo
litan din New York. Herlea 
a declarat că schimbul de ar
tiști este ioarte folositor pentru 
„promovarea înțelegerii între 
popoare", reamintind că nume
roși muzicieni americani au vi
zitat Romînia. Mulți dintre ei 
vor participa, anul acesta în 
septembrie, la Festivalul inter
național „George Enescu". în 
același timp, numeroși cîntăreți 
precum și ansamblul „Rapsodia 
romînă" au tăcut turnee în Sta
tele Unite.

în legătură cu apropiatul său 
debut pe scena americană, Ni
colae Herlea a spus : „Am plă
cute emoții artistice de a juca 
aici, deoarece Metropolitanul 
este unul din cele mai mari tea
tre din lume”.

Cîntărețul romîn și-a expus 
apoi unele păreri despre meni
rea artistului. Artistul romîn a 
arătat apoi că repetițiile cu an
samblul operei Metropolitan se 
desfășoară bine și a avut cu
vinte de admirație pentru diri
jorul Kurt Adler și pentru cîn- 
tăreții americani.

Buletinul de știri al Casei 
Albe face o prezentare a artis
tului romîn, subliniind succe
sele obținute pe cele mai mari 
scene ale lumii și la diverse 
concursuri muzicale internațio
nale. Buletinul relevă, totodată, 
că lui Nicolae Herlea i s-a atri
buit cel mai înalt titlu artis
tic din Republica Populară Ro- 
mînă. acela de „artist al po
porului".

JAPONIA : La Tokio a avut 
ioc recent o demonstrație pen- ' 
tru interzicerea armelor nu
cleare. Participanții au cerut 
poporului japonez să-și siringă 
rindurile in lupta pentru inter
zicerea armelor nucleare. în fo
tografie : Aspect de -la demon

strație.
Foto : KYODO-TOK1O

PARIS. — într-o declarație 
făcută ziariștilor francezi, cîn
tărețul de muzică ușoară Gil
bert Becaud a spus printre al
tele : „Am petrecut cîteva zile 
în Romînia, uncie arii fost pri
mit cu multă căldură. Păstrez 
o frumoasă amintire de la în- 
tîlnirea mea cu publicul bucu- 
reștean".

Gilbert Becaud pleacă în 
curînd la Geneva, pentru a 
turna un film de scurt metraj, 
după care va întreprinde un 
turneu la Moscova și Pekin.

NEW YORK. — La 5 martie, 
secretarul general al O.N.U., 

,U Thant, i-a primit pe reprezen
tanții Indoneziei, Lambertus Palar, 
și Federației Malayeze, Dato Ong 
Yoke Lin, cu care a discutat pro
blema relațiilor dintre cele două 
țări' în urma eșecului negocierilor 

] de la Bangkok.
După cum s-a mai anunțat, 

U Thant și-a contramandat vizita 
oficială pe care urma să o facă în 
țara sa, Birmania, din cauza sarci
nilor pe care le are de îndeplinit 
în problema Ciprului. De la înce
putul anului curent este a doua 
oară că U Thant este nevoit să 
contramandeze o vizită anunțată. 
La începutul lunii februarie, el a 
trebuit să întrerupă vizita începută 
în mai multe țări din Africa.

VIENA. — La Viena s-a des
chis săptămîna filmului vesel 
„Viennala“ - cum este denu
mită aici, la care participă 16 
țări. Pentru a patra oară în 
capitala Austriei în două săli 
centrale sînt prezentate zilnic, 
matineu și seara, comedii de 
lung metraj.

Țara noastră participă cu 
filmul „Cinema. cinema“ de 
Ion Popescu-Gopo și un scurt 
metraj „Politică și delicatese'1.

PARIS. — La 5 martie, N. V. 
Podgornîi, conducătorul dele
gației parlamentare sovietice, 
care a făcut o vizită în Franța, 
a luat cuvintul la televiziunea 
franceză.

După ce a transmis un salut 
cordial poporului francez, din 
partea popoarelor sovietice. 
N. V. Podgornîi a arătat că 
scopul vizitei l-a constituit lăr
girea contactelor dintre cele 
două țări, consolidarea priete
niei dintre cele două popoare. 
„Ni se pare, și aceasta coincide 
cu părerea colegilor noștri 
francezi, că am reușit, într-o 
oarecare măsură, să realizăm 
acest lucru" — a declarat șeful 
delegației parlamentare sovie
tice.

La 6 martie, după o vizită de 
12 zile în Franța, delegația So
vietului Suprem al U.R.S.S. a 
plecat spre patrie.

BERLINUL OCCIDENTAL. 
— La 5 martie, maestrul 

j George Georgescu, artist al 
I poporului din Republica Popu- 
, Iară Romînă, și-a încheiat se- 
1 ria de concerte date în Berli- 
i nul occidental. Spectatorii care 

au umplut pînă la refuz imen
sa sală a Filarmonicii au a- 
plaudat îndelung pe dirijorul 
romîn pentru interpretarea re
marcabilă dată Simfoniei a 

1 IlI-a, „Eroica", de Beethoven, 
i La sfîrșitul concertului, diri- 
I jorul a fost chemat de mai 

multe ori la rampă.

MADRID. — Savanții spa
nioli de la Institutul de cerce-

■ tari științifice, aflat sub con- 
I ducerea dr. Manuel Losada, au 
I descoperit mecanismul asimi- 
j lării azotului, pe cale fotosin-

tetică, de către plantele cu clo
rofilă.

După cum precizează presa, 
acești savanți au refăcut dru
mul parcurs la nivelul subce- 
lular și enzimatos de către 
electronii clorofilei plantelor, 
activizați cu ajutorul luminii

Potrivit dr-ului Manuel Lo- 
sada, s-a dezvăluit astfel pro
cesul transformării azotului 
mineral în aminoacizi și pro
teine.

PARIS. — In orașul Palezo, 
departamentul Seine-et-oise 
și-a deschis lucrările cel de-al 
șaptelea Congres național al 
Uniunii studenților comuniști 
din Franța la care participă 
peste 300 de delegați din toate 
departamentele țării. Se exa
minează raportul cu privire la 
activitatea Uniunii, prezentat 
de secretarul general Alain 
Forner.

ATENA. — în după-amiaza 
zilei de 6 martie, la Atena a 
încetat din viață regele Paul 
al Greciei, în vîrstă de 62 de 
ani.

După două ore de la moar
tea regelui Paul, la Palatul, re
gal din Atena, în prezența 
membrilor cabinetului și a al
tor oficialități ale țării, a a- 
vut loc ceremonia depunerii 
jurămîntului de către noul 
rege al Greciei, Constantin.

In timpul bolii tatălui său, 
regele Constantin, care urmea
ză să împlinească vîrsta de 
24 de ani, a prezidat Consiliul 
de coroană în calitate de prinț 

-'moștenit or.

WASHINGTON — Ministrul 
apărării al S.U.A., Robert Mc 
Namara, a părăsit Washingto
nul, în dimineața zilei de 6 
martie, îndreptîndu-se spre 
Saigon. După cum s-a mai a- 
nunțat ,el este însoțit în călă
toria sa în Vietnamul de sud 
de oficialități de frunte ale 
Departamentul de Stat, De
partamentului Apărării și 
C.I.A.

LONDRA. - Luînd cuvîntul 
în fața unui miting conserva
tor la Westminster, primul mi
nistru britanic, Douglas-Home, 
a confirmat că viitoarele ale
geri generale din Anglia vor 
avea loc „în iunie sau octom
brie".

El a arătat că la 9 aprilie 
vor avea loc la Londra alege
rile municipale, care „vor 
marca deschiderea sezonului 
electoral", căci ele vor fi ur
mate, în cursul lunii mai, de 
alegerile municipale din în
treaga țară. „Apoi, în iunie sau 
octombrie, a declarat Douglas- 
Home, vor urma alegerile le
gislative".

După cum transmite agenția 
France Presse, înainte de pro
nunțarea acestui discurs, Dou- 
glas-Home și-a x-etras în mod 
public criticile formulate îm
potriva liderului laburist Ha
rold Wilson, pe care îl acuzase 
anterior că intenționează să 
pună marina de război brita
nică „la dispoziția O.N.U.".

PARIS. — Regizorul Henri 
Colpi, realizatorul filmelor 
premiate la festivalele de la 
Cannes, „Absență îndelunga
tă" și „podin", a primit pen
tru studiul său „Apărare și 
ilustrare a muzicii de film", 
premiul „Armand-Tallier". 
Aceasta distincție se acordă 
unei opere literare care tratea
ză despre arta cinematogra
fică.
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Procesul lui
DALLAS — Depozițiile a doi 

inspectori de poliție, citați in 
ședința de joi a procesului lui 
Jack Ruby, au constituit, po
trivit afirmațiilor principalu
lui avocat al apărării. Melvin 
Belli, dovezile cele mai cople
șitoare- împotriva lui Jack 
Ruby.

Aceste depoziții demonstrau 
că Ruby a comis cu premedi
tare crima, cu intenția bine 
stabilită de a-1 ucide pe Lee 
Oswald. Primul martor. Ar
cher. a declarat că înoată după 
ce l-a împușcat pe Oswald. 
Ruby a exclamat ^Sper că 
l-am omorit !• și, mai tîrziu a 
precizat în mod clar: ..Voiam 
să-l omor. Voiam să trag trei 
gloanțe-. Revolverul lui Ruby 
mai conținea cinci gloanțe în 
momentul arestării acestuia.

Al doilea martor, Momillon, 
a declarat că la întrebarea 
unui agent de poliție cu pri
vire la motivele crimei sale. 
Ruby a răspuns : ..Trebuia ca 
cineva s-o facă, deoarece, voi, 
polițiștii, nu o puteați face". 
Și el a confirmat că Ruby in
tenționa să tragă trei focuri 
asupra lui Oswald.

Avocatul Melvin Belli s-a 
străduit timp de trei ore să 
demonstreze celor 12 jurați că 
nu se poate acorda încredere 
mărturiilor depuse. El a încer
cat să evidențieze cîteva con
tradicții minore între declara
țiile celor doi martori și ra
poartele scrise făcute de ei șe
filor lor ierarhici în legătură 
cu crima.

In cursul ședinței viitoare, 
în sala tribunalului va fi pro
iectat filmul asasinatului.

★
LONDRA 6 (Agerpres). — 

Ultimul număr al revistei bri
tanice „Spectator* publică un 
articol de M. Brinberg, lector 
la catedra de sociologie a Uni-

R
versitâții din Berkeley, (Cali
fornia) care exprimă serioase 
îndoieli că Lee Harvey Oswald 
ar fi fost asasinul președinte
lui Kennedy.

In primul rind, arată Brin
berg, s-a spus că arma crimi
nală a fost un Mauser de 7,65 
mm. pentru ca ulterior să se 
afirme că Oswald *a cumpărat 
o carabină italiană de 6,5 mm, 
care, in cele din urmă a fost 
declarată arma crimei.

In al doilea rind, potrivit 
declarațiilor unanime ale me
dicilor din Dallas, Kennedy a 
fost lovit din față, glontele 
pătrunzi nd sub mărul lui 
Adam. In plus, toate depozi
țiile martorilor oculari, dt și 
fotografiile, arată clar că în 
momentul atentatului, mașina 
prezidențială trecuse deja de 
depozitul de cărți școlare de 
unde se presupune că a tras 
Oswald.

In al treilea rind, s-a con
statat oficial că au fost trase 
trei focuri, dar au fost găsite 
cinci cartușe. Brinberg pune 
întrebarea : ,.A tras Oswald
cinci focuri in cinci secunde 
și jumătate, cind experții ara
tă cit se poate de sceptici în 
ce privește posibilitatea ca um 
trăgător fie el cit de experi
mentat — și nu era cazul a- 
cestuia - să poată trage 
cest timp trei focuri cu 
precizie ?*.

In al patrulea rind 
părerea autorului, lui Oswald 
nu îi mai rămăseseră decit 
două minute pentru a ascunde 
arma, a coborî de la etajul 
șase la etajul doi al clădirii, a 
părăsi clădirea, a sta de vorbă 
cu un polițist, a merge mai 
departe de-a lungul a patru 
blocuri de clădiri, a lua un 
autobuz pentru un scurt timp 
și apoi a pleca mai departe cu 
un taxi.

în a- 
mare

după

TEHERAN. — La Teheran iși 
continuă lucrările cea de-a 20-a 
sesiune a Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Asia și Extremul 
Orient (E£.AF£.j. In prezent, 
participanții la sesiune exami
nează situația economică a ță
rilor din Asia.

In expunerea sa, reprezentan
tul Afganistanului a arătat că 
poporul și guvernul țării sale 
luptă pentru crearea unei baze 
materiale trainice in vederea 
dezvo!tării economice continue 
a țării. El a subliniat necesita
tea acordării de ajutor din 
partea țărilor prietene și O.N.U.

Delegatul Cambodgiei, care a 
luat apo tul, a vorbit des-

pre măsurile întreprinse 
țara sa in scopul realizării 
dependenței economice. In anul 
1963, a arătat el, Cambodqia a 
renunțat la ajutorul american, 
a naționalizat băncile, a insti
tuit monopolul de stat asupra 
operațiunilor de export și im
port. EI a subliniat interesul 
țării sale iată de problemele 
ce se discută în cadrul sesiunii, 
intrucit acestea au o mare în
semnătate pentru Cambodgia, 
care promovează o politică de 
coexistență pașnică.

în continuarea lucrărilor au 
mai luat cuvintul și delegații 
altor țări.

de 
în-
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I secția de parazitologie a
, Institutului zoologic al univer- 

' i din Bonn. Poliția i-a pus 
, ... urmărire cu ajutorul ciini- 
,lor polițiști. Unul din ei a pu- 

t. dar cu acest prilej 
, . , mina unui polițist și
■i-a înghițit verigheta. Polițis- 

t transportat la spital. 
,doilea urs continuă să fie 

Autoritățile au chemat 
1 din capitala R. F. 

-------------- • să participe la ope- 
. rațiunile de prindere a ursului.

dente. Aparatul care se branșează 
ia un aparat de radio obișnuit, 
absoarbe zgomotele de joasă frec
vență și le transformă în semnale 
electrice de frecvență și de puteri 
date. El reconvertește apoi aceste 
semnale în sunete cu aceleași 
frecvențe, dar cu faze opuse. Un
dele sonore se anulează și rezul
tatul este.... liniștea totală. Dispo
zitivul, pe cit de simplu pe atît de 
eficace, este menit să fie de mare 
ajutor în lupta dîrză care se duce 
în întreaga lume împotriva zgo
motelor.

Vîrcolacii erau probabil 
oameni

Liniștea obținută 
cu ajutorul zgomotului

Inginerul sovietic prof. Bu- 
kovski a terminat probele 
de verificare ale unui apa

rat care, combătînd răul prin rău, 
permite să suprime în apartamen
te orice fel de zgomote, indiferent 
de sursă — stradă, apartamentele 

l vecine etc. Probele au fost conclu-

Ț ntr-un articol apărut in-
/ tr-o publicație a Socie

tății Regale de Medicină 
din Anglia, dr. Leon Illis, de 
la „Guy's Hospital* își expri
mă părerea că legendele des
pre vîrcolaci revin prea des în 
folclorul prea multor popoare 
ale lumii, pentru a nu avea o 
oarecare bază reală.

Potrivit dr. Illis, explicația

Vedere din orașul Lome, capitala Republicii Togo

ar putea fi că „vircolacii" e~ 
rau oameni suferinzi de o boa
lă rară a sîngelui și pielei nu
mită porphyria. Simptomele 
ei sînt o extremă sensibilitate 
la lumină, pigmentarea dinți
lor care capătă o culoare roș- 
cat-cafenie, apariția unor le
ziuni care desfigurează fața și 
mîinile, precum și apariția u- 
nor tulburări mintale.

înfățișarea oamenilor sufe
rinzi de această boală se po

trivește cu descrierea vircola- 
cilor întîlnită în literatura 
veche.

„Din cauza fotosensibilității 
ei și a chipului desfigurat este 
posibil ca o persoană atinsă de 
porphyria să fi umblat mai 
mult noaptea*.

Acest lucru a determinat 
probabil pe ceilalți oameni 
să-i considere pe cei suferinzi 
de această boală „aliați cu 
diavolul". .
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