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Metalul poate fi Vedere parțială a insta

lației de purificare a ace-

tilenei din cadrul Fabricii

și mai bine de policlorură de vinii

de la Combinatul chimic

Borzești.

gospodărit Foto: AGERPRES

cu delegația
Partidului Muncitoresc Romin

PEKIN-10 (Agerpres). —
în după-amiaza zilei de 

marți, tovarășul Mao Tze-dun, 
președintele Comitetului Cen
tral al P. C. Chinez, a avut o 
întîlnire în palatul Adunării 
Populare cu delegația Partidu
lui Muncitoresc Romin, alcă
tuită din tovarășii Ion Gheor
ghe Maurer, conducătorul de
legației, Emil Bodnăraș, Nico- 
lae Ceaușescu, Chivu Stoica. 
La întîlnire au participat, de 
asemenea, persoanele care în
soțesc delegația, precum și 
echipajul avionului romînesc 
cu care călătorește delegația. 
A fost, de asemenea, prezent 
ambasadorul R. P. Romine la 
Pekin, Dumitru Gheorghiu.

Tovarășul Mao Tze-dun a 
avut o convorbire prietenească 
cu membrii delegației.

La întîlnire au fost de față 
membrii delegației Partidului 
Comunist Chinez — tovarășii 
Liu Șao-ți, conducătorul dele
gației, Den Siao-pin, Pin Ci- 
jen, Kan Șen.

Marți seara, președintele 
Mao Tze-dun a oferit un di
neu în cinstea tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., conducătorul delega
ției, și a membrilor delegației 
— tovarășii Emil Bodnăraș, 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoi
ca, membri si Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R.

La dineu, au fost invitate 
persoane care însoțesc dele
gația.

Au participat tovarășii Liu 
Șao-ți, vicepreședinte al C.C. 
al P.C. Chinez, Den Siao-pin, 
secretar general al C.C. al 
P.C. Chinez, Pîn Ci-jen, Li 
Fu-ciun, Li Sian-nian, Tan 
Cijen-lin, membri ai Biroului 
Politic. Kan Șen, membru su
pleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, Ian Șan- 
kun, membru supleant al Se
cretariatului C.C. al P.C. Chi
nez, U Siu-țiuan, membru al 
C.C. al P.C. Chinez.

Delegația P.M.R. va face o vizită

I

An de an la această între
prindere lupta pentru econo
mii de metal s-a soldat cu re
ducerea consumurilor speci
fice de la 1125 kg. pe tona de 
construcție metalică în anul 
1959, la 1 060 kg în acest an. 
Și acest consum se mai poate 
micșora, se mai pot face eco
nomii — a hotărît colectivul 
de muncă. Pînă la 23 August 
în secția tabliere metalice vor 
fi realizate 11 tone economii 
de metal. Cum ? Prima posi
bilitate o oferă rebutul admis. 
Cifra acestuia scăzută, înseam
nă mai puțin metal față de 
norma de consum.

— Pentru a ridica calitatea

matică mai bine pregătita, iar 
periodic se fac analize asupra 
frecvenței și însușirii lecțiilor. 
Cu toate acestea, uneori se 
mai dau rebuturi. Ne străduim 
însă atunci ca ansamblele 
care nu primesc viza contro
lului tehnic și trebuie să 
treacă la rebuturi — luna a- 
ceasta am avut două, iar în 
ianuarie patru — să le folosim 
din nou la dimensiuni 
mici prin eliminarea 
părți prelucrate.

O altă cale importantă pen
tru a economisi metalul o re
prezintă îmbunătățirea tehno
logiei de lucru. In anii trecuți 
am experimentat o metodă 
nouă: asamblarea podurilor

în R. P. D. Coreeană

mai 
unor

Economisirea

CTUALITAȚII
La Borzești a intrat în funcțiune

PEKIN 10 (Agerpres). —
După ce va încheia vizita în 

R. P. Chineză, delegația 
P.M.R., în frunte cu tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer va face,

Ia invitația C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, o vizită 
prietenească în R.P.D. Core
eană.

Rezultatul pe luna februarie al concursului organizat

„Din îndemnul
n viața de toate 
zilele metalul este 
o prezență perma
nentă.

Și în aceasta se 
află explicația gri
jii gospodărești

față de metal manifestată de 
întreprinderea de poduri me
talice și prefabricate din beton 
din Pitești. Aici în secția ta
bliere, metalul este singura 
materie primă : pe o ușă a im
punătoarelor hale de beton 
intră laminate și profile de 
oțel și pe celelalte ies podurile 
de cale ferată cărora adesea 
avem prilejul să le admirăm 
trăinicia, suplețea. Oamenii 
care împrumută acestor împle
tituri de antretoaze și longe- 
roane forță și suplețe, încep 
lupta pentru economisirea me
talului — o dată cu prima lo
vitură de ciocan. Intr-un colț 
al halei bine luminat — acest 
colț a fost amenajat special — 
lucrează trasatorii. Fiecare 
consultă planurile de șapte ori 
și măsoară tot de șapte ori 
fiindcă de tăiat se poate doar 
o singură dată. Apoi plăcile 
și profilele de oțel sînt luate 
in primire de echipa de la 
debitat. Urmează lăcătuși, 
montori, nituitori, sudori... 
Privindu-i atent pe toți te 
poți încredința că angajamen
tul lor de a economisi metal 
este bine cumpănit.

începe încă

muncii și a obține astfel o ci
fră cît mai scăzută a rebutu
lui — spunea tînărul inginer 
Petre Georgescu, șeful secției 
tabliere metalice — s-a tre
cut la aplicarea unor măsuri 
prevăzute în planul M.T.O. 
Pentru trasatori și debitori 
s-au creat condiții speciale de 
muncă. Pentru întreg colecti
vul secției au fost inițiate 
cursuri de ridicare a califică
rii pe meserii. Spre deosebire 
de alte cursuri cele de anul 
acesta se desfășoară cu o te-

prin sudură. Ne-a reușit. Anul 
acesta construim prin sudură 
un pod de 60 de tone. Sudura 
elimină nu numai niturile dar 
și unele părți de întărire. Deci 
pe această cale vom economisi 
și cîteva tone de metal.

Cele două tone de metal e- 
conomisite prin croirea cît 
mai rațională, de la începutul 
anului și pînă acum reprezin
tă de asemenea un avans bun 
pentru îndeplinirea angaja
mentului, ținînd seama că in
dicatorii planului au valori fi
zice mai mari în lunile urmă
toare.

Sigur că aceste rezultate nu 
ne mulțumesc. Pentru realiza
rea economiilor de metal e- 
xistă încă posibilități puțin 
folosite. Trebuie să muncim în 
așa fel îneît să ne depășim 
angajamentele.

Am discutat despre aceste 
posibilități în continuare și cu 
șeful controlului tehnic, cu ti
nerii ingineri Horațiu Sără- 
geanu și Radu Popescu. La 
I.P.M.P.B. Pitești, podurile ca 
și alte construcții metalice 
mari se execută după proiec
tele beneficiarilor.

— Uneori, în executarea 
produsului — ni s-a spus — 
constructorii remarcă ansam- 
ble supradimensionate. De o-

V. CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Sondorii Ștefan Pâtrulescu, Ion Grigoriu 
de la Schela Gura Ocniței lucrează la 

de la sonda 69.

și Bucur Trandafir 
înlocuirea pompelor

(Foto: AGERPRES)

pentru organizarea comemorării
Eminescu

In vederea comemorării a 75 de 
ani de la moartea marelui poet 
Mihail Eminescu, clasic al lite
raturii romîne, Consiliul de Mi
niștri a aprobat, printr-o hotâri- 
re, instituirea unui Comitet națio
nal și un plan de măsuri privind 
organizarea acestei comemorări.

Marți a avut loc la Casa Scrii
torilor din Capitală ședința de 
constituire a Comitetului Național 
pentru organizarea comemorări: 
a 77 de ani de la moartea lui Mi
hail Eminescu.

Din comitet fac parte : acad 
Tudor Avghczi, președinte de 
onoare al Uniunii Scriitorilor,

acad. Bălzn, ministrul in-
vâțămintului, Alexandra Bzlaci. 
prorector al Universității Bucu
rești, nod. Mikaz Berâu; preșe
dintele Uniunii Scriitorilor, Dcro- 
sfme Bcfzr. râepreședriire al U- 
niunii Scriitorilor. Icn scrii-

La Combinatul chimic Borzești a intrat în 
funcțiune fabrica de policlorură de vinii.

Materiile prime folosite la fabricarea acestei 
mase plastice sînt acetilena din gaz metau și 
acidul clorhidric, care se obține din clorul fa
bricat în instalația de electroliză a sării. Aceti- 

t lena se obține din gaz metan, prin metoda 
cracării în arc electric, procedeu elaborat în 
țară de Filiala din Cluj a Institutului de fizică 
atomică și specialiști de la ICECHIM, 
IPROCHIM și Uzina chimica Rîșnov. O mare 
importanță pentru calitatea policlorurii de 
vinii o are puritatea acetilenei. In acest scop 
o instalație specială asigură prin purificare o 
acetilena cu o concentrație de peste 99 la 
sută.

Clorura de vinii obținută din acetilena și 
acid clorhidric este destinată fabricării a 
36 000 tone policlorură de vinii în două mari 
tipuri: emulsie și suspensie și 1 000 tone per
clorvinil utilizate la izolări antiacide.

în prezent, la Borzești funcționează linia de 
fabricare a tipului emulsie, cu o capacitate 
anuală de producție de 12 000 tone. La linia de 
producere a policlorurii de vinii tip suspensie 
cu o capacitate anuală de 24 000 tone se des
fășoară încă lucrări de construcție. Instalația

urmează să intre în funcțiune în cursul acestui 
an. La instalația de perclorvinil se desfășoară 
probele tehnologice.

Noua fabrică de policlorură de vinii de la 
Borzești are un grad de automatizare la nivelul 
celor mai moderne unități de acest gen exis
tente în alte țări.

Din policlorură de vinii produsă la Borzești 
fabricile de prelucrare a maselor plastice din 
țară pot realiza o gamă variată de produse 
pentru industrie, construcții, agricultură. Prin
tre acestea se numără conducte, cabluri, insta
lații sanitare, covoare, precum și o gamă boga
tă de obiecte de uz casnic.

Pregătirea cadrelor de operatori, mecanici 
pentru aparate de măsură și control, laboranți, 
maiștri, ingineri și tehnicieni care deservesc 
noua fabrică a fost făcută atît în cadrul Com
binatului chimic Borzești cît și în alte între
prinderi similare din țară și străinătate.

Lucrările de construcție și montaj ale noii 
unități chimice au fost executate de întreprin
derile de specialitate aparținînd Direcției ge
nerale de construcții și montaje pentru uzine 
chimice și rafinării din Ministerul Industriei 
Petrolului și Chimiei.

(Agerpres)

conștiinței socialiste"
Concursul organizat 

de ziarul nostru a 
intrat în cea de a 
lună de desfășu- 

în această perioa-

Imagine din noul film rominesc „Un surîs în plina vară".
Actorii: Florina Luican și Sebastian Papaiani. Citiți în pa-
gina a 111-a un interviu cu cițiva dintre realizatorii noii

producții cinematografice.

NOI CINEMATOGRAFE
Sătești

In localitățile Trestiana, Graj
duri, durea, Mînăstirea și in 
alte 6 sate din regiunea Iași au 
fost date in folosință de la înce
putul anului cinematografe sătești.

In prezent, numărul cinemato
grafelor sătești din regiune se ri
dică la 260. Pină Ia sfirșitul anu
lui vor mai fi înființate alte 40 
de cinematografe.

Racordat la 
sistemul energetic 

național
De curînd, orașul Calafat 

din regiunea Oltenia a fost ra
cordat la sistemul energetic 
național. Cu acesta, toate 
centrele raionale din regiu
ne sînt în prezent racordate la 
rețeaua energetică dc înaltă 
tensiune. (Agerpres)

doua 
rare, 
dă ziarul a primit ma
teriale interesante, bine 
redactate, bogate în 
fapte semnificative din 
activitatea oamenilor 
muncii, fapte izvorîte 
din îndemnul conștiin
ței socialiste.

Așa cum am anunțat 
la început, spre deosebi
re de alte concursuri, 
de data aceasta se vor 
acorda premii la sfirși
tul fiecărei luni, celor 
mai activi corespondenți 
pentru cele mai bune 
materiale trimise redac
ției.

Pentru activitatea 
rodnica desfășurată in 
luna februarie, pentru 
sirguința de a înfățișa 
aspecte 
înaltele 
nevilor 
redacția
următorilor 
denți voluntari:

G.A.C.
comu

MENȚIUNI:
Frîncu Constantin 

— brigadier con
structor în 
„Progresul1,
na Făcăeni, raionul 
Fetești.

Mihai Chiriac — 
strungar la Fabrica 
de postav Buhușl.

Gheorghe I. Ne
grea — controlor 
tehnic Ia Combina
tul siderurgic Hune
doara.

Petre Drag o mir — 
șef al autobazei 
Constanța.

care ilustrează 
trăsături ale ti- 
zilelor noastre, 
acordă premii 

corespon-

PREMIUL II : Io
nel Tărăpoancă — 
de la Combinatul 
chimic Craiova.

PREMIUL III: FIo- 
rea Țistuleasa — de 
la Combinatul de in
dustrializare a lem
nului Pitești.

Cu acest prilej invi
tăm pe corespondenții 
voluntari, membrii
cercurilor literare să în
fățișeze în continuare în 
corespondențele lor fap
tele cele mai semnifica
tive din viața și munca 
fruntașilor din uzine, 
întreprinderi, de pe o- 
goare, care contribuie 
cu entuziasm la îndepli
nirea
luate în 
de-a XX-a 
eliberării 
evoce acele
care le-au cunoscut 
anii construcției socia
liste, grăitoare pentru 
evoluția, pentru forma
rea omului nou în patria 
noastră.

angajamentelor 
cinstea celei 
aniversări a 
patriei, să 
momente pe 

în

MINDRIA DE A FI FRUNTAȘ
m asistat la secția 
bloc-motor a Uzi
nelor de tractoare 
din orașul Brașov 
la o scenă de-a 
dreptul emoțio
nantă. Doi dintre 
muncitorii care lu

crează la montarea ambreiaju- 
lui pentru tractor primeau ste
luța roșie. Unul mai in vîrstă. 
cu aproape 20 de ani de mese
rie, și altul de 25 de ani, doar 
de 8 ani în uzină. Aparent. în
tre cele două steluțe, care se 
prindeau pe piepturile acestor 
oameni, nu era dec it o legătu
ră provenită din^ asemănare. 
Și totuși, steluțele acestea erau 
unite prin lire mult mai trainice.

.^Nicolae Gherghel a absol
vit acum 8 ani școala profe
sională de pe lingă mină și s-o 
calificat in profesiunea de mon-

tor. In lunile de practică el l-a 
cunoscut pe Gh. Natea, un 
muncitor cu multă experiențe 
de la care a învățat multe din 
tainele meseriei. La repartizare 
Gherghel a iost trimis în echi
pa lui Ștefan Ardeleanu, unde 
lucrează și tovarășul Natea. 
Comunistul Natea s-a 
in continuare de 
pașilor tinărului
„Dacă vrei să-mi asculți un 
sfat, ii spunea lui Gherghel. 
este să privești totul, și mai c- 
les munca, cu multă seriozita
te. Ești tinăr — tizi, cîntă, dis- 
trează-te — dar cînd e vorba 
de muncă, iă-ți datoria".

Contururile steluței pe care o 
« acum Gherghel fusese

ră desenate atunci de prietenul 
său mai în vîrstă, pe care 
ascultat cu multă atenție. Ui 
dintre secretele succeselor

ocupat
îndrumarea 

muncitor.

Mi

Ii IN NUMĂRUL
tutuim de azheologăe al Acade
miei RPR. Gmrfanfa Crăx»t.

(Continuare in pag. a Iii-a)

DE ASTAZI:
to-

Pag. a ll-a :

varășului Natea era disciplina tîmplare semnificativă 
in producție. A hotărît să facă 
ia fel. Cînd i s-a dat 
președintele co
mitetului sindi
catului arăta că 
Gherghel n-a 
lipsit în ultimii 
8 ani, adică de 
la angajare, 
nici o zi de la
lucru. ’

Seriozitatea
pentru muncă a 
tovarășului mai 
în vîrstă s-a 
vădit și în aten
ția pentru cali
tatea lucrărilor. 
Gherghel l-a urmat și în a- 
ceastă privință. Meșterul sec
ție! a povestit chiar o în-

steluța,

în a- 
cest sens. Se dusese oda
tă la Gherghel să-l roage să-i 

aducă ceva. 
„Găsești piesa 
aproape de lada 
de rebut", i-a 
spus el. „Dar 
lada unde e 
a întrebat Gher
ghel. Meșterul 
s-a mirat: „cum 
nu știa unde 
este ? Doar e a- 
colo de cițiva 
ani!". Pe urmă 
și-a adus amin
te că Gherghel 
n-avea motiv să 
cunoască dru
mul spre lada 

de mulți ani n-ade rebuturi : 
rebutat nici o piesă.

Și iată că acum, doi oameni.

unul mai în vîrstă, altul ioarle 
tinăr, stăteau alături, cu stelu
țele roșii pe piept. „Iți mulțu
mesc, i-a spus Gherghel tova
rășului Natea. M-ai învățat 
mereu lucruri bune".

Douăzeci și șapte de steluțe 
roșii au fost înmînate și frun
tașilor secției forjă a uzinelor 
de tractoare, oameni care și-au 
îndeplinit în mod exemplar sar
cinile. Constantin Negul ici, lo- 
sii Bokoș, Gheorghe Mihăescu 
au primit steluța și pentru că, 
în munca lor ei sînt foarte buni 
gospodari, își organizează bine 
timpul de lucru, economisesc 
metalul. Numai inovațiile re- 
glorului Ion Boțea rac ca pe 
iiecare tractor să se economi
sească 600 grame metal. Dacă 
socotim că în uzină se fabrică 
anual cîteva zeci de mii de

tractoare, vom vedea că eco
nomiile de metal sînt impresio
nante.

La Uzinele „Hidromecanica”, 
23 de echipe au primit diploma 
de fruntașe în întrecerea so
cialistă, 95 de muncitori, 7 
maiștri și 3 ingineri au fost dis
tinși cu insigna și cu acest 
titlu. Printre fruntași se numă
ră strungari ca Francisc Mîn- 
druț și Constantin Suciu, fre
zorul Gheorghe Năstăsoiu, rec
tificatorul Ion Pojar, inginerul 
Pavel Cantor și mulți alții.

...Calitățile morale, dragostea 
de muncă, hărnicia și pricepe
rea iac din fruntași oameni de 
prestigiu ai uzinelor noastre. Și 
tot mai mulți tineri se strădu
iesc sd-i urmeze în muncă, în 
viață.

EUGEN FLORESCU

• Cum întîmpinați primăvara!

In pag. a IlI-a :

• A fi elev
In pag. a FV-a :

- Bâspansaz a noastră cu privire
— Ne vorbește prof. univ. dr. N. APOSTO- 

LESCU. șeful catedrei de pedagogie a Univer
sității din Timișoara

• Cu actorii lui „Royal Shakespeare Com

pany- despre București și publicul bucu-

reștean

I
I
I



CUM ÎNTÎMPINA TI PRIMĂ VARA ? TOATE TRACTOARELE

•••

La ancheta noastră cu privire la pregătirea apropiatei campanii agricole

am primit următoarele răspunsuri

Poate sosi
și mîine!

sămînțarea mazării, măzări- 
chii, ovăzului, borceagului, 
sfeclei de zahăr. Ne vor tre
bui 80 de atelaje la arat, 40 
la grăpat, vreo 20 la trans
portul seminței pe cîmp, 10 la 
lucrările din livadă. Deci, sînt 
necesare 150 de brațe de mun
că. De asemenea, ne vor trebui 
100 de colectiviști care să lu
creze în viitoarea livadă de 
50 de hectare. 120 din toți cei 
pe care i-am amintit sînt ti
neri care, in adunarea ge
nerală a organizației U.T.M., 
și-au luat angajamente con
crete cu privire la contribuția 
lor la efectuarea unor lucrări 
de calitate. Și sîntem convinși 
că fiecare lucrare va fi execu
tată — așa cum e obiceiul — 
la timp și la nivel agrotehnic 
corespunzător. Așa cum am 
prevăzut să fie organizată 
munca, în 4 zile de la începe
re vom termina însămînțările 
executate cu atelajele și in 10 
zile cele executate mecanic.

22

cum, cînd pe coas
te au început să 
șiroiască pîraiele, 
și în gospodăria 
noastră colectivă 
sînt mai multe 
treburi de făcut.

Ne străduim să le rezolvăm pe 
toate așa cum trebuie. Sîntem 
pregătiți: primăvara poate 
sosi și mîine. In campania 
care va începe curînd vom în
sămînța, în total, 1 800 de hec
tare din care 780 cu porumb 
pentru boabe, 400 cu floarea 
soarelui, 160 cu sfeclă de za
hăr, 135 cu mazăre, 100 cu soia 
și altele.

In adunarea generală, colec
tiviștii s-au angajat să obțină 
la toate culturile producții mai 
mari decît prevederile planu
lui. Sînt angajamente care ne 
însuflețesc, ne mobilizează dar 
care în același timp ne obligă 
la o muncă susținută, bine or
ganizată, la lucrări făcute la 
timp și de calitate. Există po
sibilitatea ca sporurile de pro
ducție prevăzute să fie reali
zate. Pe tarlalele gospodăriei 
noastre lucrează brigada de 
tractoare condusă de Gheor
ghe Gheorghiu de la S.M.T. 
Podul Iloaiei. Toate cele
tractoare, 15 semănători, 18 
grape cu discuri, cultivatoare, 
sape rotative — care vor lucra 
la noi — sînt puse la punct. 
Tinerii mecanizatori pot înce
pe lucrul în orice moment. 
Brigada de tractoare va exe
cuta mecanizat circa 80 la 
sută din lucrări. Dar noi avem 
și suprafețe de teren nemeca
nizabil destul, de întinse : 400 
de hectare.

Pentru acestea dispunem de 
150 atelaje, 80 pluguri, apoi 
grape și cîteva semănători. 
Toate au fost reparate. Cu a- 
ceste atelaje vom însămînța te
renurile situate în pantă unde 
nu pot lucra tractoarele. Pen
tru a veni în sprijinul meca
nizatorilor și pentru a însă
mînța în timpul optim și te
renurile situate în pantă, vom 
avea nevoie de 200 de colecti
viști. Organizația U.T.M. din 
gospodărie numără peste 250 
de membri. Sînt tineri harnici, 
care au adus o însemnată con
tribuție în fiecare campanie 
agricolă. Ca întotdeauna, și a- 
cum, organizația U.T.M. a re
partizat sarcini concrete fiecă
rui timar. Sămînță necesară — 
vreo 10 vagoane — se află 
condiționată in magaziile fie
cărei brigăzi de cîmp. Lucra
rea a fost făcută în cea mai 
mare parte de către tineret, 
așa cum s-au angajat. De a- 
semenea, convoaie 
deservite aproape 
tineri cară zilnic 
grajd pe cîmp. Pînă 
transportat 3 500 tone și se vor 
mai transporta încă 1 200. 
Vom începe campania cu în-

FRĂȚILÂ PINTILIE 
președintele gospodăriei colec
tive din comuna Dumești, raio

nul Iași

Z" 1

de atelaje 
numai de 
gunoi de 
acum s-au

olectiviștii no
ștri au avut 
destule tre

buri de făcut și in 
iarna aceasta. Fie
care a muncit aco
lo unde a fost ne
voie de el. Prima 
îndatorire a organi
zației de bază 
U.T.M. din gospodă
ria noastră a fost 
aceea de a-i mobi
liza pe tineri la 
toate acțiunile în
treprinse în vede
rea realizării obiec
tivelor prevăzute în 
planul de produc
ție. Și contribuția 
lor a fost apreciată 
de conducerea gos
podăriei. Iată cite- 
va exemple. Gospo
dăria avea planifi
cat să transporte 
in acest an pe cîmp 
6 000 de tone de 
gunoi de grajd ne
cesar fertilizării u- 
nei mari suprafețe 
de teren. Am con
siderat că treaba 
asta o pot face ti
nerii. Și intr-ade
văr, la cererea or
ganizației U.T.M., 
conducerea gospo
dăriei ne-a încre
dințat nouă această 
lucrare. Pentru că 
toți erau mai puțin

■ ■ -
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SÎNT PE CÎMP

ocupați și atelajele 
erau libere ne-am 
apucat de lucru 
încă din primele 
zile ale anului. Și 
iată că la 1 martie 
se aflau în platfor
me aproape 5 000 
tone de îngrășă
minte naturale. In 
cîteva zile cele 1000 
de tone care au mai 
rămas vor fi trans
portate la 
tarlalelor.
cu aceasta

■ ecanizatorii, bri
gadierii, inginerii 
și lucrătorii din 
gospodăria agri
colă de stat Leh- 
liu au dobîndit o 
experiență bună 

în aplicarea unei agrotehnici 
înaintate în scopul obținerii 
unor producții sporite la hec
tar. Această experiență ne-a 
ajutat și anul trecut să reali
zăm în condiții climaterice nu 
prea favorabile, producții des
tul de bune: 2802 kg de grîu 
la hectar de pe suprafața de 
1800 de hectare, 3063 kg de 
porumb boabe de pe 1210 hec
tare și 2215 kg de floarea- 
soarelui de pe 650 de hectare.

Avem condiții ca în acest 
an să obținem rezultate și mai 
bune. Suntem pregătiți mai 
bine decît anul trecut. Colec
tivul gospodăriei s-a angajat 
cu prilejul dezbaterii planului 
de producție, să realizeze un 
spor de recoltă de 200 kg grîu 
și 500 kg porumb boabe de 
pe fiecare hectar cultivat cu a- 
ceste plante. Firește un factor 
important de care am ținut 
seama la stabilirea acestor an
gajamente este și baza tehni
că de care dispune gospodă
ria: 60 tractoare, 22 semănă
tori 2 SPC 2, 15 semănători de 
cereale, 34 cultivatoare etc. în
treg utilajul agricol a fost re
vizuit, pus la punct pînă în 
cele mai mici detalii. La data

ecanizatorii din stațiunea noastră de mașini 
tractoare — în majoritate tineri — vor avea 
executat un volum mare de lucrări în această 
primăvară. Ei deservesc 15 gospodării colective 
și trebuie să realizeze aproape 20 000 hectare de 
arătură normală. Prima noastră grijă a fost 
aceea de a repara la timp și la un nivel calitativ 

corespunzător întregul parc de mașini cu care vom lucra 
în apropiata campanie agricolă. Munca fiind organizată în 
două schimburi pe subansamble și posturi fixe de lucru am 
reușit să scurtăm perioada de reparații cu 10 zile față de 
cît era planificat. Acest fapt ne-a dat posibilitatea să ne 
ocupăm mai bine și de alte treburi. în primul rînd am depla
sat la brigăzi, în cîmp, toate tractoarele și agregatele, stabi- 
lindu-se precis tarlalele pe care vom începe fiecare lucrare. 
O mare atenție am acordat pregătirii profesionale a meca
nizatorilor și mai ales a celor care vor lucra pe semănăto- 
rile 2 SPC-2. Pe lîngă cursurile din cadrul învățămîntului 
agrozootehnic au fost organizate trei cicluri de conferințe 
pentru șefii de brigăzi, pentru mecanici și sudori, pentru 
pontatori. Un sprijin prețios au primit specialiștii noștri din 
partea organizației U.T.M. la efectuarea probelor cu semă- 
nătorile 2 SPC-2 la bancurile de rodaj. Au fost recomandați 
să dea examen cei mai buni tineri tractoriști care vor lucra 
cu aceste mașini.

Acum la S.M.T. se desfășoară pregătirea colectiviștilor 
care vor lucra pe semănători. în această perioadă a lunii 
martie se face o instruire cu toți mecanizatorii privind 
desfășurarea campaniei de primăvară, și una la care parti
cipă inginerii, președinții de G.A.C., mînuitorii de mașini din 
gospodării.

Cu toate că noi am executat un control al semănătorilor, 
vom merge cu bancul de probă pe la fiecare brigadă unde, 
împreună cu conducerile gospodăriilor colective, vom stabili 
definitiv diseurile potrivite. Va fi necesar însă ca toate gos
podăriile colective să stabilească din timp numărul necesar 
de atelaje care vor transporta sămînță la locul de muncă 
al mecanizatorilor. Anul trecut am întîmpinat unele greu
tăți în această privință. De exemplu la G.A.C. Mehala, Să- 
călaz și în alte părți tractoarele stăteau în brazdă din cauză 
că aprovizionarea semănătorilor cu sămînță se făcea defec
tuos. S-au pierdut zile prețioase de lucru, s-au produs întîr- 
zieri ceea ce a făcut să fie diminuată și producția la hectar.

Vrem ca în prima zi bună de lucru să pornim cu întreaga 
capacitate de lucru a mașinilor și agregatelor încît să termi
năm însâmințările în timpul optim agrotehnic.

și 
de

MARIN ALBU
i.'.^iner mecanic-șef Ia S.M-T. 

Freidorî, regiunea Banat
L

In plină
Răsadurile pe care colecta

viștii din comuna Adunați-

Copăceni, raionul Giurgiu

le-au pregătit cu migală de

buni grădinari vor acoperi

capătul 
Paralel 
un nu-

activitate

trați de răsadnițe și 
au confecționat 
100 000 de ghivece 
nutritive pentru ră
sadul de roșii tim
purii. Repicatul a și 
început. Organiza
ția U.T.M. din bri
gada legumicolă îi 
mobilizează zilnic 
la lucru pe toți ti
nerii legumicultori. 
Majoritatea tineri
lor colectiviști însă 
au participat la o 
altă lucrare impor-

ei fac acum terasele 
pe curba de nivel.

Dar grija cea mai 
mare pe care con
siliul de conducere 
a avut-o, a fost a- 
ceea a pregătirii 
insămînțărilor din 
apropiata campanie 
agricolă de primă
vară. In funcție de 
cerințe, ajutat per
manent de organi
zația de partid, co
mitetul U.T.M. pe 
gospodărie a cana-

Și acum... spre ogoarele gos
podăriilor colective 1 (Meca
nizatorii de la S.M.T. Roși

ori sînt gata de lucru)

de vorba cu ei. A- 
poi am mobilizat 
un număr insufi
cient de tineri la 
confecționatul celor 

semănători • 330 000 de ghivece 
nutritive. Răsaduri
le au crescut, dar 
nu avem ghivece 
suficiente. Am luat, 
firește măsuri pen
tru antrenarea cît 
mai multor tineri 
la această lucrare 
care trebuie urgen
tată. Gospodăria 
noastră colectivă 
s-a angajat ca în
sămînțările din e- 
poca întîi să fie 
gata în cel mult 
7 zile bune de lu
cru. Firește, ne re
vine sarcina să 
mobilizăm tot tine
retul să-și aducă 
contribuția deplină 
la îndeplinirea a- 
cestui angajament.

rii celor 700 de hec
tare ce le vom cul
tiva cu porumb. 
Din cei 32 de colec
tiviști care vor lu
cra pe
18 sînt tineri reco
mandați de organi
zația U.T.M. Acum 
ei sînt instruiți la 
S.M.T. pentru a ști 
cum să mînuiască 
agregatele.

Am scăpat însă 
din vedere anumite 
sarcini pe care ni

Cu multe angajamente

măr de 40—50 de ti
neri (după cerințe) 
au fost antrenați la 
o altă lucrare. Ei au 
transportat 1 300 de 
tone de mraniță pe 
tarlalele cu grîu ie
șit mai slab din iar
nă. Tinerii grădina
ri au avut și ei 
mult de lucru. Ală
turi de vîrstniai, 
au pregătit peste 
1200 de metri pă-

tanti: desfundatul 
terenului pentru 
cele 20 de hectare 
care vor fi planta
te cu vie. Zilele a~ 
cestea au fost pre- 
zenți la această lu
crare cîte 500 de 
oameni dintre care 
peste 300 numai ti
neri. Sub îndru
marea inginerului 
Constantin Neofit,

Uzat eforturile ti
nerilor și spre acest 
obiectiv. Un mare 
număr de tineri, 
mai ales fete, au 
fost repartizate la 
selecționarea și tra
tarea seminței. A- 
cum se află în saci 
15 tone de sămînță 
calibrată, schimba
tă la „Agrosem", 
necesară însămînța-

le-am asumat. Bu
năoară, ne propuse
sem să cerem con
ducerii gospodăriei 
ca tractoriștii să fie 
aprovizionați cu să- 
mintă la locul de 
muncă de cei mai 
activi conductori de 
atelaje, tineri, dar 
pînă acum n-am sta
bilit cine sînt a- 
ceștia și n-am stat

D-TRU PRUNĂ 
secretarul organiza
ției U.T.M. din 
G.A.C. Stoicănești, 
raionul Drăgănești- 
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tineretului 
de la sate

In livada gospodăriei de stat 
din Focșani continuă stropi
tul pomilor. Este una din lu
crările actuale importante, 
care contribuie la asigurarea 
unor producții sporite de 

fructe.
Foto r AGERPRES

curînd o mare parte din cele

200

care

de hectare de grădină

vor fi cultivate aici.

Foto : AGERPRES

rigada noastră a 
pus la punct 9 
tractoare, 8 semă
nători de porumb
2 S.P.C. 2, 3 culti
vatoare, grapele 
cu discuri, sapele 

rotative, tăvălugii inelari, re
morcile, cisternele.

Din prima zi bună de lucru 
noi vrem să intrăm în brazdă 
pe ogoarele gospodăriei colec
tive Tîrgșoru-Vechi pe care o 
deservim de aproape opt ani.

Cunoaștem tarlalele pe care 
le vom însămînța și am stabi
lit cu conducerea gospodăriei,

URGENTĂM
PREGĂTIRILE

de 10 februarie totul a fost 
gata de lucru. Tractoarele, ca 
și celelalte mașini, au fost re
partizate la cele 6 brigăzi. 
Sarcinile de plan în campania 
de însămînțări au fost defal
cate pe brigăzi, pe oameni, pe 
mașini. S-a făcut și repartiza
rea geografică a parcelelor. 
Fiecare brigadă a primit can
titatea de sămînță necesară 
însoțită de buletinul roșu, 
care atestă calitatea ei. Anul 
acesta vom folosi la porumb 
hibridul dublu 208, care a dat

să execute însămînțările pro- 
punîndu-i pe cei mai califi
cați și pricepuți tineri meca
nizatori. Au fost astfel repar
tizați 22 de mecanizatori, prin
tre care tinerii Gheorghe și 
Alexandru Colan, Cristea Mol- 
doveanu, Simion Voicu și alții.

Pe lîngă pregătirea făcută 
la învățămîntul agrozootehnic, 
privind însămînțarea diferite
lor culturi, toți cei 22 de tineri 
mecanizatori participă acum 
la o instruire specială de mai 
multe zile în care ei își veri-

Mai bine ca in 
anul trecut

anul trecut cele mai bune re
zultate.

Dar în afară de pregătirile 
amintite, organizația de par
tid și conducerea gospodăriei 
au acordat o mare atenție re
partizării mecanizatorilor pe 
feluri de lucrări și instruirii 
corespunzătoare a acestora. 
Aici și-a. spus părerea și co
mitetul U.T.M. din gospodărie. 
Ne-a ajutat să ne orientăm în 
alegerea celor care urmează

fică și-și perfecționează cuno
ștințele despre funcționarea și 
reglarea semănătorii 2 SPC 2, 
despre adîncimea de semănat, 
cantitatea de sămînță necesa
ră la hectar, despre tehnica 
semănatului în rînduri drep
te, fără greșuri etc. Totodată 
ei sînt instruiți cum să-și or
ganizeze munca în brigadă, 
cum să distribuie sămînță la 
capătul tarlalelor 5i să dispu
nă în așa fel sacii ca să nu a-

lerge cu tractoarele în gol. 
După aceste instruiri privind 
cunoașterea strictă, amănun
țită a lucrării pe care o au de 
efectuat în campanie, ei vor fi 
supuși unui examen, cu care 
prilej se va constata dacă 
și-au însușit perfect agroteh
nica lucrării respective. Ins
truirile s-au făcut în mod 
practic, pe mașini, afară în 
cîmp.

Iată și alte măsuri menite 
să asigure efectuarea îi9 tim
pul optim și la un înalt nivel 
agrotehnic a lucrărilor din 
campania de primăvară. Toa
te brigăzile și-au fixat sediile 
în mijlocul perimetrelor. Aici 
li se aduce mîncare caldă, 
clipele de răgaz și le petrec 
citind o carte sau ascultînd 
radioul. Un atelier mobil, bine 
dotat, va fi într-o continuă 
mișcare de la o brigadă la alta 
pentru înlăturarea eventuale
lor defecțiuni. Comitetul 
U.T.M. va ajuta practic fiecare 
organizație U.T.M. de brigadă 
să se preocupe permanent de 
modul cum își realizează 
sarcinile de producție tinerii 
mecanizatori, astfel încît a- 
ceștia să-și îndeplinească an
gajamentele luate în întrece
rea socialistă, să contribuie la 
îndeplinirea angajamentului 
luat de gospodărie.

Inginer ȘTEFAN ZAINEA 
directorul G.A.S. Lehliu, 

regiunea București

■ eși ogoarele sînt acoperite cu ză
padă, pentru colectiviștii din ra

ionul Craiova a sosit primăvara, 
îi găsim zilele acestea în grădi
nile de legume, unde au amena
jat peste 18 000 metri pătrați de 
răsadnițe și au însămînțat cu le

gume timpurii alți 10 000 m.p., îi întîlnim pe 
terenurile viitoarelor livezi cu pomi fructi
feri, la pichetat, la amenajarea de terase, la 
săpatul gropilor sau lucrînd la desfundarea 
terenului unde vor rodi viitoarele podgorii. 
Ocupați cu aceste lucrări la ordinea zilei, ei 
acordă aceeași atenție și pregătirii în cele 
mai bune condiții a campaniei de însămîn
țări. Se continuă cu forțe sporite acțiunea de 
fertilizare a solului. O suprafață de peste 
2 000 de hectare (cu 600 mai mult decît sar
cina planificată), a fost îngrășată cu gunoi 
de grajd. Pe alte 2 300 de hectare s-au îm
prăștiat îngrășăminte chimice. S-au luat mă
suri pentru asigurarea semințelor. Schimba
rea acestora, la bazele de recepție, acțiune la 
care tinerii au adus o contribuție însemnată, 
s-a încheiat. Toate gospodăriile colective au 
trimis la laborator probe de semințe pentru 
încercarea puterii de germinație.

în primăvara aceasta, în raionul Craiova se 
vor însămînța aproape 24 000 de hectare cu 
porumb, 2 500 hectare cu floarea-soarelui, 
peste 800 hectare cu sfeclă de zahăr, 823 hec
tare cu mazăre etc. Amplasarea culturilor, 
repartizarea lor pe brigăzi și echipe s-a făcut, 
iar odată cu topirea zăpezii se va trece la 
efectuarea primelor lucrări de întreținere a 
solului. Aproximativ 80 la sută din suprafața 
ce urmează a fi însămînțată este ogor de 
toamnă. însă avem în raion 5 000 de hectare 
teren în pantă, nemecanizabil, unde lucrările 
de pregătire a solului se vor efectua cu ate
lajele gospodăriilor. De aceea repararea că
ruțelor, a plugurilor și a celorlalte atelaje cu

tracțiune animală se impune ca o lucrare 
deosebit de urgentă. La G.A.C. Terpezița și 
Brabova, atelajele au fost puse la punct. Re
pararea lor trebuie însă urgentată în gospo
dăriile agricole colective din comunele Ghe- 
rești, Sărbătoarea, Ciutura și altele, unde a- 
ceste lucrări sînt rămase în urmă.

în zilele următoare, cînd tractoarele și ma
șinile agricole vor sosi în G.A.C., se vor lua 
și alte măsuri pentru ca lucrările agricole din 
campania de primăvară să înceapă la timp 
și să se desfășoare în bune condiții. în acest 
scop se va proceda la încă o verificare a se
mănătorilor 2 SPC-2, a discurilor acestora, și 
vor fi instruiți practic oamenii care vor lucra 
cu aceste mașini. Trebuie însă urgentate lu
crările ce se efectuează acum în grădinile de 
legume, apoi transportarea la cîmp a ultime
lor cantități de gunoi de grajd, pregătirea te
renului pentru plantatul pomilor și al viței 
de vie care necesită un volum mare de mun
că pentru că, odată cu declanșarea campa
niei de însămînțări, ele să fie în ansamblu 
terminate. La înfăptuirea acestor măsuri o 
contribuție substanțială o așteptăm din par
tea organizațiilor U.T.M. din gospodăriile co
lective. Mobilizînd un număr suficient de ti
neri (după cerințe) la fiecare din aceste lu
crări ca și la pregătirile ce se fac în vede
rea începerii însămînțărilor, printr-o judi
cioasă repartizare a forțelor tineretului, prin 
recomandarea celor mai buni tineri care să 
lucreze, în campanie, pe mașini, pe semănă
tori, tineretul va răspunde cu prezența sa 
activă la chemările gospodăriilor colective.

în raionul Craiova sînt condiții ca însă
mînțările din această primăvară să se execu
te în timp scurt și la u-n nivel agrotehnic co
respunzător.

GHEORGHE IONESCU 
președintele Consiliului agricol 

raional Craiova

cu brigadierii și cu organizația 
U.T.M. din G.A.C. o serie de 
măsuri practice cu privire la 
colaborarea noastră în scopul 
obținerii unor recolte sporite.

Pe cei 20 de tineri colecti
viști recomandați de organiza
ția U.T.M. să lucreze pe semă
nători îi ajutăm acum să cu
noască felul cum funcționează 
mașinile, cum trebuie să cadă 
sămînță în brazdă, adîncimea 
la care însămînțăm și alte re
guli tehnice. împreună cu in
ginerul Valerian Ținteanu din 
gospodărie am controlat să- 
mînța pe care o vom folosi, 
am fost de față la punerea a- 
cesteia în saci, înscriind pe 
ei soiul, tarlaua și numele 
tractoristului, care o va pri
mi. în felul acesta vom evita 
unele încurcături din timpul 
campaniei, tractoarele nu vor 
mai avea timpi morți, așa cum 
s-a petrecut în anii anteriori. 
Ne-am ocupat și de condițiile 
de muncă ale mecanizatorilor. 
Astfel, o dată cu tractoarele, 
am transportat la casa tracto
riștilor, amenajată de gospo
dăria colectivă, tot cazarma- 
mentul și vesela necesară 
pentru bucătăria tractoriștilor. 
Tot aici am adus o bibliotecă 
cu cărți tehnice, politice și 
beletristice, un aparat de ra
dio cu tranzistori și altele.

Decadal în stațiune sînt e- 
ditate foi volante care vorbesc 
cțespre viața și preocupările 
noastre. Aceste foi volante 
sînt scrise tot de noi, tracto
riștii. Prin intermediul lor a- 
flăm rezultate bune realizate 
și de alți tractoriști cuprinși 
în cadrul celor 24 de brigăzi 
ale stațiunii, ne spunem cu- 
vîntul, ne împărtășim experi
ența proprie. Legat de aces
tea, de rezultatele muncii 
noastre in cadrul grupei 
U.T.M. tot decadal, vom ana
liza activitatea utemiștilor din 
brigadă, vom alcătui infor,- 
mări și vom veni cu propu
neri de îmbunătățire continuă 
a muncii. Sîntem hotărîți să 
contribuim din plin la anga
jamentul luat de stațiunea 
noastră de mașini și tractoare 
în întrecerea socialistă.

VASILE DIMA
șeiul brigăzii nr. 17 din 
Bărcănești, regiunea Ploiești,

LAZAR IONJȚA
organizatorul grupei U.T.M,



A FI ELEV
■ ram între anii 1918—1924 e- 

lev al școlii normale. îmi a- 
mintesc că mă cucereau în
totdeauna lecțiile interesante

i de istorie, de geografie etc. 
I' Mai tîrziu, în clasele mari, 

am descoperit frumusețea 
psihologiei, a pedagogiei și istoriei peda
gogiei. M-au atras atît de mult aceste 
discipline, încît stăteam ceasuri întregi 
în biblioteca școlii și citeam tot ceea ce 
găseam în aceste domenii. Pedagogia, în 
cele din urmă, mi-a hotărît. profesiunea : 
m-am înscris, după terminarea școlii, la 
Facultatea de litere și filozofie, decis să 
mă specializez în pedagogie.

Dar, dacă acestea erau disciplinele care 
mă pasionau, nu înseamnă că pe celelalte 
le neglijam. Dimpotrivă, studiam în egală 
măsură la toate disciplinele, iar seara, 
înainte de culcare, repetam toate lecțiile 
pentru a doua zi, închipuindu-mi că mă 
ascultă profesorul. O făceam în fiecare 
seară. Pe atunci, ce-i drept, nu cu scopul 
de a-mi fixa bine, pentru toată viața cu
noștințele, ci pentru că simțeam o plăce
re deosebită cînd constatam eu singur cit 
de bine știu toate lecțiile. Aceste repetiții 
mi-au folosit mult. Cunoștințele la toate 
materiile studiate în școală mi-au rămas 
pînă astăzi întipărite în minte. Și acum, 
profesor universitar fiind, mă folosesc 
încă de ele.

A fi elev, înseamnă să înveți, să te 
pregătești foarte bine la toate discipline
le. Pentru că mai tîrziu, cînd îți vei alege 
o profesiune, o specialitate, să ai acumu
late cunoștințe multilaterale, care să 
contribuie, toate, la desăvîrșirea pregăti
rii tale în specialitatea respectivă. Dar. 
după ce ți-ai pregătit bine toate lecțiile 
pentru a doua zi, îți mai rămîn cîteva 
ceasuri. Acesta este timpul liber, timpul 
tău, cu care poți să faci ce vrei. Pentru 
formația ta viitoare, acest „timp al tău" 
are o valoare imensă. Sigur, veți spune 
că e puțin. Da, este puțin, dar fiecare 
elev, în acest timp relativ puțin, poate

realiza foarte mult Dacă, bineînțeles, 
știe să-1 folosească.

Aveți alături pe profesorii voștri, orga
nizația U.T.M., care vă îndrumă și vă a- 
jută să utilizați acest timp liber în sco
puri foarte folositoare. Cînd eram eu elev 
nu putea fi vorba de așa ceva. Locuiam 
la internat, intram acolo toamna, cînd se 
deschideau școlile, și mai vedeam orașul 
în vacanță. De spectacole, filme, concerte, 
nici vorbă. De organizarea timpului li
ber, la fel. Cite un meci de fotbal între 
clase, cite o serbare, (pentru care pregă
team cîteva coruri și cîteva poezii) — 
iată cu ce ni se umplea timpul liber. Dar

Ne vorbește 
prof. univ. dr.

N. Apostolescu
șeitil catedrei de pedagogie a Universității 

din Timișoara

noi (e drept, nu toți) nu ne puteam mul
țumi cu ceea ce ne oferea școala în 
timpul liber, și organizam, pe cont pro
priu, cum ne pricepeam, destule activi
tăți interesante. Discutam despre cărțile 
citite, organizam la internat seri de poe
zie și unele mici concerte la care partici
pau din ce în ce mai multi elevi, intram 
pe furiș în sala de gimnastică și lucram 
la aparate.

Astăzi, este cu totul altfel, nu trebuie 
să le spun eu elevii# ce condiții minu
nate au pentru a se dezvolta multilateral. 
Ei le cunosc, le știu, o simt în propria 
lor viață de școlari. Vreau să le spun 
doar că e păcat să nu profite la maxi
mum de tot ceea ce li se oferă pentru a 
trăi o bogată viață spirituală.

Merg adesea prin școli, cu prilejul 
practicilor pedagogice ale studenților, și

constat cu satisfacție că cea mai mare 
parte o elevilor noștri iși drămuiesc bine 
timpul lor liber. Dar sînt, din păcate, și 
tineri care se lasă furați de aparențe, de 
ceea ce cred ei că le aduce satisfacții și 
bucurii. Se lasă furați de distracții ușoa
re, plimbări, iși pierd vremea pe străzi, 
se ocupă excesiv numai de dans și sport. 
Departe de mine de a fi împotriva dis
tracțiilor, sportului, plimbărilor. Vîrsta 
de școală nu poate fi închisă între patru 
pereți, nu le putem cere elevilor să-și pe
treacă tot timpul numai în bibliotecă și 
in sala de clasă. Si nici nu vrem să facem 
acest lucru, dar vrem și trebuie să-i aju
tăm pe elevi să-și gospodărească mai 
bine minutele, să-i îndemnăm să-și pună 
mereu întrebarea .-la ce-mi folosește", 
să-i înarmăm cu tăria de a rezista orică
ror tentații ușoare, să discearnă și să a- j 
leagă ce e mai bine de făcut. Anii de 
școală sînt. în primul rind. anii lecturilor, ! 
anii de prietenie adincă cu cartea. Car
tea trebuie să fie tovarășul cel mai bun 
al tinărului, după ce și-a terminat lec
țiile. Lectura îi va prilejui o odihnă ac
tivă, o reconfortare spirituală și satisfac
ția unor noi investigații in tezaurul cui- | 
turii. Apoi, să-i îndrumăm să nu piardă | 
prilejul de a fi mereu prezenți în viața i 
culturală a școlii, a orașului, să-și gă
sească bucurii și satisfacții la o dezbate- I 
re în cercul literar, de muzică, de teatru, i 
la un spectacol, la un simpozion. Nu tre- i 
buie să ajungem la 40 de ani și să regre- | 
tăm că n-am citit la 16 ani poezia lui j 
Eminescu, opera lui Sadoveanu, că n-am j 
audiat un concert, n-am fost la o expo- ■ 
ziție de pictură. Regretele nu ne vor fi 
de folos. La vîrsta aceea va fi greu s-o ! 
luăm de la început, să realizăm ce ni se j 
cerea la 18 ani. Anii de școală sînt anii 
inițierilor, a inițierilor profunde și multi
laterale pe temelia cărora se vor clădi, 
trainic, pasiunile. Acele 2—3 ore zilnice, 
fără de obligații școlare, adunate, în 11 
ani de școală, valorează, aș spune, atît cît 
valorează orele de curs.

La G.A.S. Popești-sere, București, liliacul a înflorit din 
nou.

Foto : 'AGERPRES

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către noul ministru al Japoniei 

in R. P. Pomină
La 10 martie 1064, președin

tele Consiliului de Stat al HP- 
Romine, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a primit pe trimisul ex
traordinar și ministru pleni- 

, potențiar al Japoniei la Bucu- 
i rești, Takeso Shimoda, care 
j și-a prezentat scrisorile de a- 

creditare.
In cuvintul rostit cu acest 

prilej, ministrul Japoniei, Ta
keso Shimoda, a arătat că po
porul japonez nutrește un res
pect profund față de poporul 
romîn care construiește cu 
succes o industrie modernă și 

• este bucuros să constate că în 
ultimul timp intre Republica 
Populară Romină și Japonia 
s-au întărit și mai mult bune
le relații în diverse domenii, 

. îndeosebi economic și cultural. 
’ Este dorința și convingerea 
; guvernului și poporului japo- 
i nez — a spus în continuare 

ministrul T. Shimoda, ca re
lațiile amicale care unesc Ja
ponia și R. P. Romînă să se 
întărească și mai mult pe vii
tor în toate domeniile, încu
rajate de climatul favorabil 
al destinderii generale și baza
te pe progresul rapid al eco
nomiei naționale a celor două 
țări.

In răspunsul său, președin
tele Consiliului de Stat al R.P. 
Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, a arătat că împărtășește 
părerea ministrului japonez 
privind dezvoltarea favorabi
lă a relațiilor dintre R. P. Ro
mînă și Japonia în diferite do
menii, și l-a încredințat că po
porul romîn nutrește aceleași

sentimente de stimă și priete
nie față de harnicul și talen
tatul popor japonez. In conti
nuare, președintele Consiliului 
de Stat a spus : „Militînd cu 
consecvență pentru promova
rea principiilor coexistenței 
pașnice între state, guvernul 
romîn este animat de dorința 
sinceră de a întări continuu 
relațiile dintre cele două țări, 
în toate domeniile. Există 
multiple posibilități, în spe
cial în domeniul schimburilor 
economice și colaborării teh- 
nico-științifice, care prin e- 
forturi comune, pot ti valori
ficate în interesul ambelor 
țări, al păcii și colaborării in
ternaționale".

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a a- 
vut o convorbire cu ministrul 
Japoniei, Takeso Shimoda.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor au luat parte Gri- 
gore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, și Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe.

Ministrul Japoniei a fost în
soțit de membri ai legației 
Japoniei la București.

★
Acad. St. S. Nicolau, vice

președinte al Marii Adunări 
Naționale, a primit la Palatul 
Marii Adunări Naționale pe 
noul ministru al Japoniei în 
R. P. Romînă, Takeso Shi
moda.

(Agerpres)

Cu ajulorul aparatelor, cunoștințele de fizică devin mai bogate, mai trainice. Iată de ce 
elevii Școlii medii nr. 1 din Tuinu Severin petrec multe ore în laborator.

Foto : O. PLEC AN

Șeherazada — film pentru 
ecran panoramic : Patria (8,30; 
11; 13,30; 16,15; 19; 21,30). Dez 
rădăcinații rulează la cinema
tografele : Republica (9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21), Capitol (10; 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Fla
mura (10; 12,15; 16; 18,15;
20,30).  Iolantha • Carpați (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Excel
sior (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30), 
Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) . Foto Haber: București 
(9,15; 11,30 13,45; 16,15; 18,30; 
20,45), Tomis (9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30), Arta (10,15;
12.30) , Floreasca (10,30; 16;
18,15; 20,30). Modern (9,30;
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45).
Scano Boa: Festival (10; 12; 
14; 16,15; 18,30; 20,45), Giulești 
(10; 12; 14: 16; 18,15; 20,30), 
Melodia (10; 12; 14,30; 16,45; 
19; 21). Doamna Tu Hau : Vic
toria (10,15; 12,15; 14,30; 16,30; 
18.30; 20,45). Crîngași (16;
18.13; 20,30), Flacăra (16; 16;
20), Cosmos (16; 18; 20). Loco
tenent Cristina: Central (10; 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,45),
Feroviar (9,45; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21). Omul cu ricșa 
— cinemascop: Lumina (de la 
orele 9 la orele 14 rulează în 
continuare; 16,15; 18,30; 20,45).

ÎN CURÎND

PE ECRANE
„Un sur îs in plină vară“

Foarte curînd, va fi prezentat, 
pe ecrane, filmul artistic „Un su- 
rîs în plină vară", o nouă pro
ducție a studioului „București". In 
întîmpinarea premierei ne-am a- 
dresat scenaristului, regizorului și 
protagonistei filmului. Iată ce 
ne-au spus :

Prozatorul D. R. POPESCU, au
torul scenariului, debutant în cea 
de a șaptea artă :

•ir
— Eroul filmului, pe nume Fă- 

nifă, consideră că poate trăi fără 
să se angreneze, alături de fami
lia sa, de vecini și de sat, în ma
rele flux continuu al zilelor noa
stre. In năzuința lui expresă de a 
se „chivernisi", de a-și asigura un 
trai comod, Păniță face uz de o 
serie de modalități de înavuțire 
specifice micului descurcăreț rural 
de odinioară și care-l pun într-o 
postură ridicolă: vinde oglinzi, go
goși, păsăret etc. și treptat, dar si
gur, se îndepărtează nu numai de 
preocupările consătenilor, colecti
viști, ci și de propriul său fond su- 
fletesft{v(ilQros și bogat altfel. 
Acest fond îl va salva, dar mai tir- 

Cascada diavolului: Union 
(16; 18,15: 20,30), Drumul Sării 
(15,30; 17,45; 20). Program de 
filme pentru copii: Doina 
(orele 10). Hoțul din San Ma
rengo : Doina (11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Vitan (15; 17; 19;

20,45). Un ciclu de filme docu
mentare : Timpuri Noi (de la 
orele 10 la orele 17 rulează în 
continuare ; 19; 21). Renul alb: 
Înfrățirea între popoare (10; 
16; 18; 20), Gri vița (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Progresul
(15,30; 18: 20,15). Viață sporti
vă : Cultural (14,30; 17,30;
20,30),  Volga (10; 12,15; 15;
17,45; 20,30). Noi doi, bărbații: 
Dacia (9,45; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21). Rusalka — cinema
scop : Buzești (16; 18,15; 20,30). 
Era noapte la Roma (ambele 
serii): Bucegi (10; 13; 
16,15; 19,30). Haiducul de
pe Ceremuș: Unirea (16;

ziu, după un drum pe care Păniță 
ar fi putut să-l evite, dacă încerca 
să privească mai atent în jur. Un 
rol major în această transformare 
îl are, desigur, mediul social în 
care trăiește — gospodăria colecti
vă din sat — și căruia nu-i este 
indiferent dacă o valoare autenti
că se macină în gol devenind inu
tilă, ori pășește pe un drum care 
să-i valorifice calitățile, utile atît 
lui însuși, cît și societății. Evoluția 
lui Păniță arată că nu se poate trăi 
decît odată cu timpul tău. Și că 
este un efort gol, și caraghios 
pînă la urmă, să-ți închipui că poți 
să realizezi un ideal cinstit, cu 
mijloace meschine și străine timpu
lui nostru generos .

Regizorul GEO SAIZESCU des
pre filmul său, realizat mai ales în 
exterioare.

— S-ar putea spune multe lu
cruri despre pregătirea și realizarea 
artistică a „Surîsului*, dar pentru 
că întrebarea direcționează într-un 
fel răspunsul, am să mă limitez 
doar la a spune cîteva lucruri des
pre „exterioare". Intrucît drama* 
turgia filmului reclamă o desfășu

18,15; 20.30). Magazin film: 
Munca (15; 17; 19; 21). Valsai 
nemuritor: Popular (15; 17;
19; 21). Raidul vărgat: Arta 
(15; 17: 19; 21). Podul : Moși
lor (15,30; 18; 20,30). Misterele 
Parisului — cinemascoD : Au
rora (10; 12; 14; 16; 18.15;
20.30).  Pași spre lună: Viito
rul (16; 18.15; 20.30), Luceafă
rul (15; 17; 19: 21). Pisica de 
mare : Colentina (16; 18; 20).

TELEVIZIUNE
11 martie 1964

Televiziunea romînă va 
transmite astăzi cu începere 
din jurul orei 18, întilnirile :

R .S. Cehoslovacă — U.R.S.S.; 
R. S. F. Iugoslavia — Suedia 
și R. P. Romînă — Danemarca, 
din eadrul semifinalelor cam
pionatului mondial masculin 
de handbal de Ia Praga.

rare în exterior, am ales, după săp- 
tămîni de prospecții, cele mai pi
torești locuri din Oltenia. Selectînd 
însă locurile din jurul Rîmnicului- 
Vîlcei n-am fost tentat totuși, să 
realizez „plain-air-uriu în sine. 
Dimpotrivă, am căutat ca peisajul 
să se integreze total dramaturgiei, 
de multe ori intenționînd ca însuși 
peisajul să „joace", contribuind la 
mersul înainte al povestirii. Svec- 
tatorii vor spune dacă am reușit.

— Genericul ne lasă să întreve
dem că întregul film este realizat 
mai ales de tineri.

— Aș zice toată echipa. Scena
ristul filmului, prozatorul D. R. 
Popescu, — operatorul ' George 
Cornea, scenograful Virgil Moi
se și alți membri ai echipei 
de filmare, sînt toți tineri, 
unii dintre ei debutînd în 
cinematografie în calitate de crea
tori principali. In ceea ce privește 
„trupa" de interpreți, în marea 
majoritate e alcătuită din tineri si 
debutanți în cinematografie, sau 
care pînă la acest film au avut 
neînsemnate apariții pe ecran. 
Amintesc pe Dem. Rădulescu,

Vizitele

P. M. R.
PEKIN 10 — Coresponden

tul Agerpres, E. Soran, trans
mite :

In dimineața zilei • de 10 
martie delegația P.M.R. a vi
zitat universitatea Sinhua din 
Pekin. Delegația a fost înso
țită de tovarășii Li Sian-nian, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez. U Siu- 
țiuan, membru al C.C. al P.C. 
Chinez, Fîn Ți-pin, membru 
al secretariatului Comitetului 
de partid al orașului Pekin.

La intrarea în universitate 
oaspeții au fost întîmpinați de 
Cian Nan-sian. adjunct al mi
nistrului învățămîntului și rec
tor al universității, de cadre 
didactice și de numeroși stu- 
denți care au făcut delegației 
o primire călduroasă.

Fondată în 1911 și transfor-

Constituirea Comitetului Național 
pentru organizarea comemorării 

lui Mihail Eminescu
(Urmare din pag. 1)

președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Alexandru 
Dima, profesor universitar. Ion 
Dumitrescu, președintele Uniunii 

I Compozitorilor, acad. Victor Efti- 
miu, scriitor, Nestor Ignat, preșe
dintele Uniunii Ziariștilor, Dumitru 

, Ignea, scriitor, acad. Iorgu Iordan, 
\ vicepreședinte al Academiei R.P.R, 
i George Ivașcu, directorul revistei 

„Contemporanul*, acad. Ion Jalea, 
președintele Uniunii Artiștilor 

: Plastici, Alexandru Jebeleanu, 
î scriitor, acad. Mihail Jora, compo

zitor, Gyorgy Kovacs, scriitor. 
Lajos Letay. scriitor, George Ma- 
cove seu. profesor universitar, acad. 
D. Panaitescu Perpessicius, direc- 

! torul Muzeului literaturii romîne.
Ion Pas. președintele Comitetului 
de Radiodifuziune și Televiziune, 
acad. Mihail Rale a, președintele 

1 Institutului romîn pentru relațiile 
j culturale cu străinătatea, Aurel 
, Rău, scriitor, Alfred Margul Sper- 
\ ber, scriitor, acad. Zaharia Stanca, 
• scriitor. Perene Szemler, scriitor, 
I Andrei Vela, director general al

Agerpres, acad. Tudor Vianu, se
cretar general al Comisiei Națio
nale a R. P. Romîne pentru 
UNESCO.

Hotărirea Consiliului de Mini
ștri prevede ca Uniunea Scriitori
lor să organizeze, în colaborare cu 
alte instituții culturale între 5 și

George Constantin, Matei Alexan
dru, Catița Ispas, Draga Olteana, 
Liviu Crăciun, Rodica Mandache, 
Melania Cirjă, Eugenia Giurgiu- 
Papaiani ș.a.

— Protagoniștii filmului ?
— Sebastian Papaiani. cunoscut 

din filmul „Partea ta de vină“ și 
tinăra Florina Luican...

FLORINA LUICAN: — Deși 
încă de pe băncile școlii visam să 
ajung actriță, să pot interpreta ra
luri dragi pe scenă și în film, 
totuși, nu mă așteptam ca atît de 
curînd (abia în vara trecută am 
absolvit liceul) visul meu să de
vină realitate

Dacă am trecut cu bine prin 
emoțiile probelor pentru film și 
apoi prin cele ale filmului în sine, 
nu pot decît să mulțumesc regizo
rului și tuturor colegilor din echi
pă, care mi-au acordat toată în
crederea și m-au ajutat cu multă 
înțelegere să depășesc momentele 
care unui debutant îi par întotdea
una de netrecut. Dacă emoțiile rea
lizării rolului au fost foarte pu
ternice, pot spune de pe acum că 
tot atît de puternice sînt emo

delegației

la Pekin
mată în Institut Politehnic în 
1952, universitatea Sinhua cu
prinde acum 12 000 de stu- 
denți. Membrii delegației au 
vizitat facultățile de construc
ții, mecanică, hidrotehnică și 
radiofonie.

Tot în cursul dimineții dele
gația a vizitat fostul palat im
perial de vară, în prezent un 
mare și pitoresc parc popular 
al Pekinului.

Marți seara delegația Parti
dului Muncitoresc Romîn a a- 
sistat la un concert organizat 
de Ministerul Culturii al R. P. 
Chineze.

Au fost interpretate lucrări 
din creația muzicală romîneas- 
că, chineză contemporană și 
din repertoriul clasic uni
versal.

15 iunie „Zilele Mihail Eminescu” 
în cadrul cărora se vor desfășura I 
acțiuni menite să contribuie la a- ‘ 
dindrea cunoașterii și studiului I 
operei lui Mihail Eminescu, la 
răspîndirea ei în străinătate.

Cu acest prilej vor avea loc se- ' 
siunea festivă comună a Acade- 1 
miei R.P.R. și Uniunii Scriitorilor; ' 
deschiderea expoziției „Eminescu” 1 
la Muzeul literaturii romîne; pre- ! 
mi era piesei „Eminescu* de Mir- j 
cea Ștefănescu la Teatrul Națio- | 
nai ,j. L. Caragiale”, simpozioane, j 
urmate de programe artistice în | 
Capitală și în prindpalele orașe 
din țara, în cadrul cărora vor con
ferenția personalități ale vieții 
noastre literar-culturale ; în în
treprinderi, instituții, școli, case 
de cultură, cluburi și cămine cul
turale vor fi organizate conferințe 
pe tema „M. Eminescu — lucea
fărul poeziei romînești". In uni
versități muncitorești și populare 
vor avea Ioc expuneri despre viața 
și opera lui Mihail Eminescu; Mi
nisterul Transporturilor și Teleco
municațiilor va emite o serie de 
mard poștale „Eminescu"; se vor 
edita mai multe volume cuprinzând 
operele de bază ale poetului, pre
cum și studiile de critică și isto
rie literară privind creația emi- 
nesdană.

(Agerpres)

țiile întilnirii mele cu publicul, 
primul meu public...

Principalii autori ai filmului „Un 
surîs în plină vară" lucrează în 
prezent, împreună, la definitivarea 
unui nou scenariu dedicat muncii 
nobile a geologilor. Răspunzînd în
trebării noastre cu privire la noul 
său film D. R. Popescu ne-a spus:

— Congresul al III-lea al Parti
dului a trasat geologilor sarcina 
patriotică de a descoperi noi zăcă
minte de minereuri utile. Se știe 
că o industrie în plină înflorire, 
cum e industria țării noastre, tre
buie să aibă asigurate rezerve se
rioase de zăcăminte.

Am ales dintre ele fierul. In film 
e vorba de o grupă de geologi a- 
flată în plină perioadă de pros- 
pecții. Dincolo de fierul pe care-l 
caută, sînt prezente, desigur și alte 
căutări ale tinerilor geologi. Aș 
vrea să vorbim în viitorul film 
despre noua generație de tineri in
telectuali ai țării noastre, despre 
pasiunile lor.

V. GRIGORESCU

INFOKMATII
Ambasadorul Uniunii So

vietice la București, I. K. Je- 
galin a oferit marți un dejun 
în cinstea delegației culturale 
sovietice condusă de I. N. 
Medvedev, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. 
pentru legăturile culturale cu 
țările străine, care se află în 
țara noastră cu prilejul înche
ierii planului de colaborare 
cultural-științifică între R.P.R. 
și U.R.S.S. pe anul 1964.

Au participat Pompiliu Ma- 
covei, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Jean Li- 
vescu, adjunct al ministrului 
învățămîntului, Octav Live- 
zeanu, vicepreședinte al Insti
tutului romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, func
ționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe, pre
cum și membrii celor două de
legații.

★
Reprezentanți ai Teatrului 

„Royal Shakespeare Company" 
au fost primiți marți de Con
stanța Crăciun, președintele 
Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă. La primire 
au fost prezenți Dumitru Po
pescu, vicepreședinte, și cadre 
de conducere din comitet.

Au fost dc față reprezen
tanți ai Ambasadei Marii Bri
tanii la București.

Economisirea începe incă de la proiectare
(Urmare din pag. I) 

bicei lucrul acesta se petrece 
atunci cînd secția nu are ma
terialul prevăzut în proiect, ci 
altul cu secțiune mai mică și 
încearcă să facă o schimbare. 
Aceste schimbări, efectuate 
bineînțeles cu știrea proiec
tantului. sînt un indiciu al po
sibilităților de îmbunătățire 
constructivă.

Discuția noastră a sunat ast
fel ca un apel către proicctanți 
care pot ajuta întreprinderea 
să realizeze și pe această cale 
economii de metal. Uneori s-a 
încercat chiar la întreprindere 
schimbarea unor soluții con
structive. Nu de mult, la con
strucția podurilor de cale fe
rată s-a adoptat soluția sudu
rii în locul niturilor la prin
derea corpurilor de contra 
șină. Pe anul 1964 executarea 
construcțiilor metalice cu a- 
ceastă soluție va aduce o eco
nomie de metal de circa 60 
de tone. Totodată, ar fi posi
bilă aplicarea noii tehnologii 
de sudură, (despre care vor
bea inginerul Georgescu), la 
mai multe construcții meta
lice. Aceasta depinde însă, în 
primul rînd de întreprindere, 
de conducerea ei și de cadrele 
tehnice. Că aplicînd sudura în 
locul nitului la podurile cu 
deschidere mică se obțin eco

ȚE_LJ^G£_AM_Ă
Tovarășului OTTO GROTEWOHL

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

Berlin

Cu prilejul celei de a 70-a aniversări a zilei dv. de naștere, 
vă rog să primiți, în numele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Romîne și al meu personal, un salut tovără
șesc și cele mai cordiale felicitări.

Vă urez, din toată inima, stimate tovarășe Grotewohl, multă 
sănătate, viață lungă și noi succese în activitatea rodnică pe 
care o desfășurați pentru înflorirea continuă a Republicii 
Democrate Germane, pentru întărirea prieteniei frățești din
tre popoarele țărilor noastre, pentru victoria cauzei păcii și 
socialismului.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare 

Romîne

Primirea de către vicepreședintele Consiliului 
de Stat, Avram Bunaciu, a ambasadorului 

Republicii Arabe Unite
Marți, vicepreședintele Con- Republicii Arabe Unite. Mo- 

siliului de Stat, Avram Buna- hamed Fahmy Hamad, 
ciu, a primit în audiență de 
prezentare pe ambasadorul (Agerpres)

nomii însemnate de metal, lu
crul este dovedit de actuala 
construcție cu sudură. Rămîne 
de calculat ce avantaje ar a- 
duce o rSspmdire largă a me
todei și ce măsuri tehnico-or- 
ganizatorice trebuie luate.

Dar pînă atunci și chiar și 
după extinderea sudurii nitu
rile vor fi folosite încă pe 
scară foarte largă la con
strucțiile metalice. Anual aici 
se consumă între 350—500 
tone de nituri. Și aici există 
de asemenea mari posibilități 
de economii. Nituitorii sînt în 
general tineri. îi vezi lucrînd 
cu hărnicie și dacă stai de 
vorbă simți că sînt mîndri de 
ceea ce fac. Și fac o treabă 
bună. Norma de consum este 
respectată iar lucrul este de 
calitate. Totuși multe nituri 
sînt arse, strîmbate, tăiate și 
apoi aruncate. Eliminarea a- 
cestor rebuturi înseamnă, fi
rește, o economie de metal. Iar 
calea pentru aceasta o repre
zintă îmbunătățirea tehnologi
ei de lucru. După cum arăta 
șeful controlului tehnic de ca
litate, actualele instalații de 
încălzire a niturilor sînt peri
mate. Aprecierea temperaturii 
se face din ochi și de aceea 
niturile uneori se ard sau nu 
sînt suficient de moi pentru 
prelucrat și se deformează. 
„Sînt necesare cuptoare elec

trice înzestrate cu aparate de 
măsurarea temperaturii. Am 
reduce astfel aproape toate 
pierderile de nituri", spunea 
inginerul care se ocupă do ca
litatea produselor. O consem
năm convinși că ea va găsi 
ecou la conducerea întreprin
derii.

In cadrul discuției noastre, 
tovarășul inginer Radu Popes
cu, membru al comitetului 
U.T.M., a vorbit foarte mult 
despre experiența tinerilor dc 
la secția prelucrări mecanice 
în realizarea economiilor de 
metal. Aici comitetul U.T.M. 
a ajutat permanent cursurile 
de ridicare a calificării susți- 
nînd părerea că unele lecții 
trebuie să se refere direct la 
gospodărirea metalului. Și 
bine a făcut. Din rîndurile ți
nerilor lăcătuși, Gheorghe 
Bocanu. Ion Mincă, Radu 
Neacșu, Gheorghe Cătălan si 
Gheorghe Pătrașcu, au devenit 
adevărați „specialiști" în rea
lizarea economiilor de metal. 
Oțelul economisit de colectivul 
secției în anul trecut a totali
zat aproape 16 tone.

Din păcate această experi
ență n-a fost răspîndită. Este, 
firește, datoria comitetului 
U.T.M. să se ocupe de îmbună
tățirea activității de ridicare 
a calificării la secția tabliere. 
Și aici, mai ales aici, trebuie 
insistat pe gospodărirea meta
lului. Totodată, tinerii de la 
mecanică, care obțin cele m^i 
mari economii de metal, tre
buie să fie cunoscuți și în sec
ția vecină. Nu numai pentru 
un schimb direct de metode de 
muncă, dar și ca un mijloc de 
stimulare.

*
La I.P.M.P.B. există preocu

parea ca metalul să fie bine 
gospodărit. Pe marele șantier 
al întreprinderii, oțelul eșțe 
întîlnit pretutindeni, dar nu 
aruncat la întîmplare. Stivele 
cu laminate sînt aranjate la 
îndemîna montorilor, bucățile 
mici de metal care rămîn de 
la prelucrări sînt așezate în 
locuri speciale, pentru a pu
tea fi folosite atunci cînd este 
nevoie de piese mărunte. Am 
prezentat concluziile discuției 
noastre cu specialiști din în
treprindere fiindcă după păre
rea tuturor mai există încă 
posibilități de economisire a 
metalului. Traduse în viată ele 
vor ajuta ca în întrecerea so
cialistă, efortul pentru reduce
rea consumului de metal să 
fie încununat de succese și 
mai mari decît cele prevăzute 
în angajament.



închiderea

Itruului internațional

dc la Leipzig

despre București și publicul bucureștean
I roii Iui Shakes- 
Ipeare coboară 
' scările. Regele 
Lear discută a

i mical cu Anii-
I pholus din. Si- 
racuza iar Ed

Imund, iiul lui Gloucester 
întreține o conversație ci 
Luciana, sora soției lui 

I Antipholus din Eies. Hai
nele de epocă din mătase 
și catifea au rămas unde- 

(va Ia garderobă iar inter- 
preții britanici ai drama
turgiei shakespeariene nu 

Isînt în dimineața aceasta 
decît niște curioși vizita
tori ai Bucureștiului. Pînă 

I la spectacolul de seară 
mai sînt destule ore, din 
tre care cîteva actorii lui 

I„RoyaI Shakespeare Com
pany* le vor consacra cu
noașterii capitalei Romî- 

| niei.

Ibu

aci

De cîteva zile sînteți... 
bucureștean. Cum vă simțiți ?

■ îl întrebăm pe cunoscutul 
actor Ian Richardson.

— Mărturisesc sincer: toarte 
bine. Cînd am pornit la diurn 
către București nu știam la ce 
să ne așteptăm în acest oraș pe 
care nu-1 mai cunoscusem. De 
telul meu sînt prudent, am 
chiar o doză de pesimism. Dar 
odată sosiți în București, nu nu
mai că am lost surprinși și ui
miți de frumusețea orașului, 

r acest popas este deosebit 
de agreabil, una din escalele 
cele mai plăcute ale turneului 
pe care îl întreprindem în Eu
ropa...

— Ce părere aveți despre 
publicul romînesc ?

— Este un public foarte cald, 
entuziast, instruit. In fața unui 
asemenea public joci cu multă 
plăcere.

In discuție intervine Alee Mc 
Cowen :

— M-a impresionat recepti
vitatea publicului romînesc. A- 
tenția sa, concentrarea cu care 
urmărește desfășurarea specta
colului sînt remarcabile. Nică
ieri în turneul nostru european 
nu am întîlnit un public ca cel 
do aseară de la „Regele Lear“ : 
concentrat, generos, cultivat.

Aceeași părere o exprimă și 
actrița Julie Christie :

— Pretutindeni, spectatorii 
ne-au primit foarte bine. La 
București am simțit multă căl
dură, am găsit un public inte
ligent, care știe să răsplăteas
că entuziast efortul artistic...

Interpreții britanici ai lui 
Shakespeare au găsit răgazul 
necesar a deveni... spectatori. 
Bineînțeles, la spectacolele 
bucureștene cu piesele marelui 
dramaturg.

— Cred că punerea în scenă 
a „Comediei erorilor" realizată 
Ia București este inventivă și 
spirituală — ne spune Alee Mc 
Cowen. Decorul creat cu deo- 

este adaptat 
r piesei. în 

plus, teatrul bucureștean a avut 
noroc: interpretul 

5 are un irale gea
măn, care îi seamănă perfect, 
ceea ce dă multă savoare ac
țiunii...

Brian Murray ne vorbește

I 
I 
Imifi

dar 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
Isebită inteligență e 

perfect cerințelor

(un mare... no
Iui Antipholus

I.....I

După repetiția-lecție cu „Hamletu : tînărul interpret al per-■ 
sonajului shakesperian este felicitat de un actor britanic ■ 

Foto: O. PLEC AN I 
asigurate locuri de muncă, iar ■ 
la bătrînețe — pensii.

In sala strimtă cu scenă mi-B 
nusculă domnește ceva din al-g 
moșiera unei premiere. Studenți I 
din anul IV (clasa Costache An- ■ 
toniu și Beate Fredanov) inter- ■ 
pretează scene din „Hamlet". I 
Au emoția dinaintea unui exa-l 
men. Spectatorii sînt doar in- ■ 
terpreți experimentați ai lui| 
Shakespeare. Jocul este răsplă- B 
tit cu aplauze repetate. Tonyj 
Church își exprimă satisfacția ■ 
pentru prilejul ce i s-a oferit de I 
a cunoaște studenți ai institu- > 
tului „la luciu . Caroline Maudl 
apreciază că pregătirea viitori- ■ 
lor actori romîni este profundă, g 
atentă, plină de grijă. |

Hotărîrea de a urca pe scenă B 
nu este deloc ușoară — spune g 
ea. La dv. se cere mult celui cel 
vrea să devină actor. Numai ta-" 
lentul — înnăscut, ca să spun g 
așa — nu-i suficient. Se so-l 
licită o multilaterală pregăti- ® 
re pe pian cultural-artistic peg 
care institutul o asigură. 1

Caroline Maud ține sâ *
ge cuvinte laudative la adresau 
Bucureștiului și a bucureștenî-< 
lor: 1

— Popasul în admirabilul g 
vostru oraș este extrem de pîă-l 
cut. Sintem înconjurați cu o c- B 
tenție în care deslușim intere- g 
sul și aprecierea iată de tea-1 
irul britanic, iațâ de cultura" 
noastră. Dovediți o căldură» 
care ne impresionează... |

EUGENIC OBREA g

despre spectacolul bucureștean 
cu „Cum vă place":

— Montarea este extrem de 
interesantă, respecți nd fidel 
textul și spiritul piesei. M-a 
bucurat faptul că am găsit un 
spectacol Shakespeare de o a- 
semenea factură...

Ian Richardson a asistat la 
un spectacol cu opera „Oedip".

— A fost o seară memorabi
lă. Muzica este extraordinară, 
iar Ohanesian a cîntat admiia- 
bil, cu o dicțiune foarte fru
moasă. Decorul — plin de ima
ginație. Mi-aș dori un disc cu 
această operă...

Din nou despre București.
— Îmi place Capitala dv. — 

spune Julie Christie. N-am a- 
vut mult timp pentru a o vizi
ta, dar ceea ce am văzut mi-a 
produs o impresie plăcută. Ga
leria națională conține opere 
valoroase, iar Muzeul satului 
este original și plin de interes. 
Păcat că n-am vreme să vizitez 
un adevărat sat romînesc...

Împreună cu actorii britanici 
pornim către Institutul de artă 
teatrală și cinematografică. Vii
torii noștri artiști și profesorii 
lor fac o caldă primire oaspeți
lor londonezi. Un însuflețit dia
log despre arta scenică, despre 
pregătirea tînărului actor și, în 
final, o repetiție-Iecție cu 
„Hamlet". Tom Fleming remar
că bunele condiții create acto
rilor de mîine și mărturisește 
invidia față de ei pentru că cu

Rezultatele primului tur i Declarația
de scrutin al alegerilor

cantonale din Franța
PAR1S 10. Corespondentul 

Agerpres, G. Dascal, transmite : 
Ministerul de Interne al Franței a 
dat publicității luni seara datele 
generale privind primul tur de 
scrutin al alegerilor cantonale.

Partidul Comunist Francez a 
.obținut 1464550 de voturi (21,70 
la sută), Partidul independent îm
preună cu unele grupări de 
dreapta 1282 825 de voturi (15 
la sută), S.F.I.O. 1 124 43^ voturi 
(16,64 la sută), Partidul de gu- 
vernamînt — U.N.R. — împreună 
cu republicanii independenți 
x 056 223 voturi (16,24 sută), 
Partidul radical împreună cu alte 
grupări 990057 (14,60 la sută) 
M.R.P. 633312 (9>45 la sută), 
Partidul socialist unificat 160514 
(2,37 la sută).

Rezultatul alegerilor dovedește 
că Partidul Comunist Francez ră- 
mîne primul partid al Franței. 
Votul de duminică a arătat o dată 
mai mult că în țară există o lar
gă majoritate dc stînga. Cu toate 
că P.C.F. a obținut cele mai mul
te voturi în primul tur de scrutin, 
lui i-au revenit numai 39 de man
date de consilieri generali (cu 14 
mai mult decît în 1958), în timp 
ce partidul radical (990057 vo
turi) a obținut 279 de locuri. A- 
ceastă situație se datorește mai a- 
Ies faptului că între numărul 
populației cantoanelor există 
serioase diferențe — sînt cantoa
ne urbane cu o populație de 200 
de ori mai mare decît a unui can
ton rural — ceea ce face ca nu
mărul de voturi necesare pentru a- 
legerea unui consilier într-un can
ton rural să fie cu mult mai mic 
decît într-un canton 
populație numeroasă 
Comunist a propus

urban cu
Partidul 
înainte

de alegeri un proiect 
lege potrivit căruia cantoanele 
fie grupate pe sectoare electorale, 
cu alegeri pe scrutin de listă, cu 
un singur tur și cu repartizarea 
locurilor în raport cu voturile ob
ținute de fiecare listă.

Dacă se face totalul voturilor 
obținute duminică de diferite 
partide de stîriga se constată că 
4 379 °72 au f°st date stingii 
(64,80 la sută), în timp ce cele
lalte partide au obținut doar 
2 379 °42 voturi, adică 35,20 la 
sută.

In momentul de față există po
sibilități ca partidele de stingă să 
obțină noi succese în cel de al 
doilea tur de scrutin care va avea 
loc duminica viitoare. Primele a- 
corduri între partidele de opoziție 
au și fost încheiate. In departa
mentul Nord, federația partidului 
socialist S.F.I.O. și-a retras can- 
didații în șapte cantoane, unde 
comuniștii se află in frunte la 
balotaj, iar comuniștii și-au re
tras candidații în 12 cantoane, 
unde socialiștii sînt în frunte. In 
departamentul Nievre, reprezen
tanții P.C.F., S.F.I.O. și ai parti
dului radical au încheiat un acord 
pentru a renunța reciproc la can
didaturi în cantoanele unde unul 
din reprezentanții acestor partide 
se află în frunte. Ele au căzut de 
acord să prezinte un program uni
tar împotriva U.N.R. și a politicii 
sale, pentru o politică de progres 
social, libertate și pace,

Ziarul „UHumanite", comen- 
tînd primul tur de scrutin al ale
gerilor cantonale, arată că „aces
tea s-au caracterizat prin consoli
darea pozițiilor P.C.F., care, după 
datele oficiale, este în fruntea tu
turor partidelor.

de 
să

PNOM PE.\H. — 5enJ statului 
cambodgian, prințul Norodom Sic- 
nuk, a declarat într-o cuvintare 
rostită în fața unor inalți demni- 
tari și transmisă de postul de reais 
Pnom Penh că eforturile sale de a 
obține convocarea unei coniennte 
internaționale pentru garantarea 
neutralității Cambodgiei nu au iost 
încununate de succes. El a subli
niat că aceasta se datarește pozi
ției ostile a Statelor Unite. Contra, 
propunerile adresate Cambodc.e: 
a spus el, nu pot ii acceptate. Prin
țul Sianuk a anunțat că a cerut 
guvernului sa respingă aceste con
trapropuneri.

Sesiunea Comisiei economice O. N. U.
pentru Asia

DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE
în Comitetul (mior 18 state

pentru dezarmare
GENEVA 10 (Ager preș). —
Cea de-a 173-a ședință a Co

mitetului celor 18 state pentru 
dezarmare, care a avut loc Ia 
10 martie, a iost prezidată de 
James Barrington (Birmania).

In cuvînlarea sa, delegatul 
Bulgariei, K. Lukanov, a arătat 
că problema dezarmării nu tre
buie condiționată de rezolvarea 
altor probleme internaționale,

LEIPZIG 10 — Trimisul spe
cial Agerpres, C. Varvara, 
transmite : La 10 martie s-a 
închis Tirgul internațional de 
primăvară de la Leipzig. La 
acest tirg au luat parte peste 
8 600 de firme din 64 de țâri. 
Pavilionul țării noastre s-a 
bucurat de aprecierea unani
ma a vizitatorilor care și-au 
exprimat în cartea de impresii 
admirația în special față de 
exponatele industriei noastre 
constructoare de mașini.

în ultima zi a tîrgului, pa
vilionul romînesc a fost vizitat 
de Julius Balkow, ministrul
comerțului exterior și inter- 
german al R. D. Germane ?i 
de un grup de oameni de afa
ceri din R. F. Germană.

-------

Dezbateri
in Senatul S. U. A.

WASHINGTON 10 (Ager
pres). — In Senatul S.U.A. au 
început luni dezbaterile asu
pra proiectului de lege cu pri
vire la drepturile civile. A- 
cest proiect, elaborat încă de 
defunctul președinte Kennedy, 
prevede interzicerea discrimi
nării rasiale sub toate forme
le, precum și alte măsuri în 
sprijinul cetățenilor ameri
cani de diferite rase și religii 
care nu se bucură în prezent 
de drepturi depline.

Confirmînd previziunile ob
servatorilor politici și comen
tatorilor occidentali de presă, 
opoziția sudistă a declanșat, 
din prima clipă a dezbaterilor, 
tot felul de manevre dUatoni 
și obstrucționiste, pentru a tx- 
tirria ei: mei miL: timp cu 
putrâțâ votarea legii. Dind ci
tire proceselor verbale ale «i- 
timei sesiuni a Senatului, Ruz- 
sel a împiedicat de la început, 
cu peste trei ore, pe senatorul 
Mike Mansfield să prezinte o 
moțiune care cerea ca proiec
tul de lege să fie dezbătu: 
imediat in ședințe plenare, 

să mai treacă pnn 
Senatorul Hubert

Humphrey, considerat drept 
liderul' partizanilor adoptării 
proiectului, a rostit o cuvintc- 
re in care a cerut o dezbatere 
largi, dar și «o acțiune deci
sivă și definitivă. Este ror'oa 
— a spvs Humphrey — de o 
problemă națională și morală, 
care întrece de departe, prin 
greutatea ei, majoritatea ace
lora prezentate in mod obiș
nuit Congresului*.

Dar imediat după cucintări- 
le senatorilor Humphrey și Ja
vits, sprijinitori ai proiectului 
ce lege, senatorii sudiști au 
recurs din nou la tactica de 
tergiversare a dezbaterilor, cu
noscută in mod obișnuit sub 
denumirea de „filibusterism*.

Ținind seama de obstrucția 
senatorilor sudiști la proiectul 
de lege privind drepturile ci
vile, după terminarea primei 
ședințe, senatorul Mansfield 
și-a exprima: părerea că „dis
cuțiile vor dura foarte multe 
luni".

:ra c*

ia
din Cipru

TEHERAN. — Participanții 
la cea de-a 20-a sesiune a Co
misiei economice O.N.U. pen
tru Asia și Extremul Orient 
(E.C.A.F.E.), ale cărei lucrări 
se desfășoară la Teheran au 
dezbătut problema dezvoltării 
comerțului în țările membre ale

comisiei. Numeroși delegați 
care au luat cuvîntul au criticat 
acele țări dezvoltate care prin 
tarife vamale excesive limitea
ză importurile de materii pri
me, provocînd astfel prejudicii 
mari țărilor în curs de dezvol
tare.

Cosmetica 
în timp și spațiu

tica este cunoscută 
cele mai vechi tim- 

Asirienii, babilo
nienii, perșii cunoșteau fardu 
rile și le mînuiau cu iscusință 
și artă. In Egiptul vechi se 
fardau atît femeile cit și băr
bații — mari demnitari, func
ționari la curtea faraonului, 
preoți, comandanți de oști. 
Ritualul îngrijirii feței Și tru
pului nu era un lucru fără 
importanță, ci o datorie soci
ală, în funcție de situația pe 
care bărbatul sau femeia o a- 
veau la curte sau în templu. 
Experți în arta machiajului 
procedau la un ceremonial la
borios care cuprindea anumite 
băi, unsori speciale, epilări, 
masaje, farduri de față și de 
ochi (pentru ca privirile să de
vină languroase) etc. Se pur
tau peruci în cele mai diverse 
culori. Preotesele și preoții nu 
puteau sacrifica sau dansa 
în cinstea zeilor dacă nu erau 
fardați pînă în cele mai mici 
amănunte. La marile sărbători 
ale revărsării Nilului sau Ia 
cele închinate Zeului Soarelui 
(Amon-Ra) preotesele, purtînd 
pe cap o bonetă de aur cu 
două coarne între care strălu-

cea discul solar, aveau chipu
rile astfel pictate îneît adu
ceau cu ale zeilor.

In Grecia antică erau ținuți 
la mare cinste pornografii — 
in traducere exactă „pictori 
de curtezane". Aceștia pictau 
cu măiestrie fețele hetairelor, 
după ce ridurile fuseseră în 
prealabil astupate cu o pastă 
specială din clei de pește și 
praf de ceruză. Tot ei pictau și 
statuile divinităților în Atena 
veche. Cuvîntul pornograf și-a 
schimbat cu vremea semnifi
cația ajungînd să 
pe cei care scriau 
despre curtezane.

Romanii plăteau 
tru sclavi și sclave 
șteau secretele cosmeticii.

Chiar și popoarele zise bar
bare utilizau cosmetica. In în
semnările despre campaniile 
sale în Galia, Cezar notează că 
femeile galilor își colorau o- 
br-ajii în tonuri pastelate.

Pînă și în întunecatul Ev 
Mediu, îngrijirea feței era o 
preocupare de seamă, în spe
cial a femeilor. In Spania, al
chimiștii vindeau peste 300 de 
alifii pentru înlăturarea zbîr- 
citurilor. In Anglia, ca să 
aibă pielea albă, femeile 
beau oțet și își lăsau sîn-

desemneze 
obscenități

averi pen- 
care cuno-

ceea ce ar lovi în însăși ideea 
tratativelor de dezarmare.

A luat apoi cuvîntul Vasile 
Dumitrescu, reprezentantul Re
publicii Populare Romine.

Reprezentantul Angliei, Paul 
yiason, a pledat în cuvîntaiea 
sa pentru includerea submari
nelor înzestrate cu rachete nu
cleare „Polaris" în complexul 
tipurilor de arme nucleare care 
ar putea ii menținute pînă la 
încheierea procesului dezarmă
rii.

Reprezentantul Italiei, F. Ca- 
valletti, a sprijinit planul ame
rican, în special „înghețarea" 
mijloacelor strategice de trans
portare la țintă a armei nu
cleare.

S. K. Țarapkin, reprezentan
tul U.R.S.S., a demonstrat în 
cuvînlarea sa că a cere inclu
derea submarinelor atomice cu 
rachete „Polaris" în complexul 
așa-numitei umbrele rachețo- 
nucleare înseamnă a pleda 
pentru menținerea armei nu
cleare ofensive pînă în ultima 
etapă a dezarmării. Totodată, 
cl a arătat că obiecțiunile îm
potriva includerii în complexul 
umbrelei racheto-nucleare a 
rachetelor antirachetă, consti
tuie o încercare de a lipsi sta
tele de o apărare eficientă în 
cazul unui eventual atac nu
clear.

Următoarea ședință a Comi
tetului celor 18 va avea loc la 
12 martie.

Semnarea protocolului privind schimbul de mărfuri
și plățile pe anul 1964 intre R. P. Romină

și R. P.
SOFIA 10 (Agerpres). — La 

10 martie s-a semnat la So
fia Protocolul privind schim
bul de mărfuri și plățile pe a- 
nul 1964 între R. P. Romînă 
și R. P. Bulgaria.

Tratativele s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere reciprocă.

Din partea romînă Protoco-

Bulgaria
Iul a fost semnat de Nicolae 
Anghel, adjunct al ministrului 
comerțului exterior iar din 
partea bulgară de Anghel An- 
ghelov, adjunct al ministrului 
comerțului exterior.

A fost de față I. Beldean, 
ambasadorul Republicii Popu
lare Romine în Republica 
Populară Bulgaria.

NICOSIA 10 (Agerpres). — 
Situația din Cipru continuă să 
rămînă încordată. Agenția 
France Presse relatează că co
mandamentul forțelor de po
liție britanice din Cipru con
tinuă să depună eforturi îm
preună cu reprezentantul per
sonal al secretarului general al
O. N.U., generalul locotenent
P. S. Gyani, de a determina 
pe ciprioții greci și turci să 
înceapă tratative pentru înce
tarea definitivă a focului. A- 
ceastă sarcină, menționează 
France Presse, întîmpină însă 
o serie de dificultăți. Condu
cătorii comunității ciprioților 
greci refuză orice discuție cu 
ciprioții turci atîta timp cît a- 
ceștia se împotrivesc hotărîrii 
de a depune armele ce le de
țin.

Atmosfera este confuză și 
în localitatea Malia, unde con
tinuă schimbul sporadic de 
focuri. La Nicosia, începînd de 
luni dimineața, au fost închise 
toate magazinele aflate în a- 
propierea liniei de demarcație 
ce separă cartierele ciprioților 
greci de cele turce.

Din Kyrenia, coresponden
tul agenției France Presse a- 
nunță că poliția ciprioților 
greci a fost autorizată să per
cheziționeze locuințele ciprio- 
ților turci și să patruleze în 
localitate, excortată de trupe 
britanice.

Pe
SCHI'I

MANILA. — Filipinele au 
hotărît să stabilească relații 
consulare cu Federația Mala- 
yeză, a anunțat Jose Roy, 
membru din partea opoziției 
în Comisia senatorială pentru 
afaceri externe și în Consiliul 
consultativ prezidențial, po
trivit acordului încheiat luna 
trecută la Bangkok între pre
ședintele Macapagal și primul 
ministru malayez, Abdul Rah
man.

MOSCOVA. — Ministrul de ex
terne al Tunisiei, Mongi Slim, 
care se ailă într-o vizită la Mosco
va, a avut la 10 martie o convor
bire cu ministrul de externe al 
U.R.S.S., Andrei Gromîko.

BAGDAD. — Un nou grup de 
200 de deținuți întemnițați pentru 
participarea lor la lupta partizani
lor kurzi au iost puși luni în li
bertate, în baza unui ordin al gu
vernatorului militar general al 
Irakului,

— La 9 martie, a 
festivitatea de des- 
Tîrgului internațio- 
Utrecht — Olanda.

HAGA. 
avut loc 
chidere a 
nai de la ______
La tirg participă aproape pa
tru mii de firme din peste 30 
de țări, printre care și R. P. 
Romină. Țara noastră partici
pă cu un stand de mașini, 
unelte. încă în ziua deschide
rii, standul romînesc a fost vi
zitat de numeroși reprezen
tanți ai organizațiilor comer
ciale și de oameni de afaceri 
din Olanda și din diferite țări 
ale lumii. Produsele industriei 
noastre constructoare de ma
șini din țară au stîrnit intere
sul vizitatorilor.

un stand de mașini.

BRUXELLES. — Luni, a încetat 
din viață al treilea soldat din 
grupul celor 10 soldați belgieni in
toxicați cu gaze în timpul unui ac
cident care a avut Ioc pe poligo
nul Beverlo, cu o săptămînă în 
urmă, în timpul unor exerciții.

în legătură cu aceasta, un număr 
de 19 organizații de tineret din 
Belgia au adresat scrisori deputați- 
lor parlamentului, cerînd să fie 
cercetate cu minuțiozitate cauzele 
care au dus la moartea celor trei 
militari.

Luînd cuvîntul în Camera Re
prezentanților a parlamentului bel
gian în timpul dezbaterilor pe mar
ginea bugetului apărării naționale, 
deputatul comunist, Gaston Moulin, 
a cerut crearea unei comisii parla
mentare pentru cezcetoxeg. acești^ 
caz.

Interviul televizat
al lui Harold Wilson

JAPONIA : Aspect de la o de
monstrație pentru pace la care 
au participat peste 800 oameni 
de știință de la Universitatea 
din Tokio și alte institute de 
cercetări din capitala Japoniei.

LONDRA. — Intr-un inter
viu televizat, liderul laburist 
britanic Harold Wilson a de
clarat că, in cazul unei victo
rii laburiste in alegerile gene
rale din acest an, partidul său 
va anula acordul prin care 
Anglia s-a angajat să-și con
struiască propriile sale sub
marine nucleare care urmea
ză a fi înzestrate cu rachete 
nucleare americane „Polaris".

El a arătat că, in cazul unei 
victorii electorale, laburiștii 
vor înceta orice finanțare a 
proiectului privind crearea u- 
nei forțe nucleare britanice 
proprii și vor aloca mai multe 
fonduri pentru întărirea for
țelor convenționale britanice, 
pentru ca Anglia „să joace un 
rol mai mare in lume*.

Liderul laburist a subliniat 
că Anglia va trebui să renun-

ge, plătind de multe ori cu 
viața, culoarea la modă. Dar 
Anglia puritană s-a ridicat cu 
strășnicie împotriva acestor 
practici în cazul cînd ele aveau 
ca obiect seducerea bărbaților. 
Iată cum sună o ordonanță 
din anul 1779:

„Toate femeile, fetele, ori 
văduvele fără deosebire de 
etate, rang și situație, care, 
după apariția acestei ordo
nanțe seduc pe orice supus de 
sex masculin prin folosirea 
de farduri, alifii, apa de înfru
musețare, dinți artificiali, păr 
fals, pernițe introduse în ro
chii, cu scopul de a se căsători, 
se fac vinovate de înșelă
ciune și conform legii împo
triva înșelătoriei, o astfel de 
căsătorie, după dovedirea vi
novăției femeii, se declară 
nulă și va fi desfăcută*.

Astăzi cosmetica se practică 
pe baze științifice și face parte 
din acțiunile de igienă și în
grijire a sănătății cetățenilor. 
Cosmetica purcede acum nu 
de la alifie și fard, ci de la 
buna circulație a sîngehri, de 
la buna funcționare a orga
nismului — calea cea mai si
gură pentru a avea un aspect 
plăcut, o față frumoasă.

ideea de a deveni o Pu~ 
nucleară independentă,

țe la 
fere 
întrucit, oricum., ea ar depinde 
cu totul de S.U.A.

El a reafirmat, de asemenea, 
poziția partidului său potrivit 
căreia trebuie să se ajungă la 
un acord pentru prevenirea 
răspindirii armelor nucleare.

Referindu-se la discursul lui 
Wilson, agenția americană 
Associated^ Press reamintește 
că acordul prin care S.U.A. se 
angajau să furnizeze Angliei 
rachetele Polaris a fost în
cheiat la Nassau, în 1962, între 
fostul președinte Kennedy și 
primul ministru britanic de 
atunci McMillan. Cu această 
ocazie, S.U.A. au forțat Anglia 
să renunțe la programul de 
construire a rachetei Scybolt, 
fapt care a provocat vii ne
mulțumiri în Anglia.

Animalul cel mai rapid 
din lume

La întrebarea „care este 
animalul cel mai rapid? “ 
majoritatea oamenilor 

sint tentați să răspundă: ca
lul de curse. Este adevărat că 
un cal pur sînge poate atinge, 
pe distanțe scurte, peste 60 
km pe oră, totuși această vi
teză este cu mult inferioară 
vitezei pe care o poate atinge 
polipul de mare : 200 de km 
pe oră !

Dacă ținem seama că un 
vultur, atunci cînd se repede 
din înălțimi asupra victimei, 
poate atinge 90—100 km pe 
oră ; că gîștele sălbatice, ca și 
rațele, pot atinge 70—95 km pe 
oră ; că porumbelul poștal nu 
depășește 50 kilometri pe oră; 
că antilopa nu trece de 50 km 
pe oră; ogarul — 45 km ; ie
purele — 42 km, iar omul cel 
mai rapid — 10 m s = 36 km 
pe ora — trebuie să privim cu 
admirație la acel locuitor al 
adîncurilor. animal fantastic, 
despre care s-a scris mult în 
romanele in legătură cu marea 
(au scris despre el și Jules 
Verne și Victor Hugo și alții) 
— polipul — care lasă cu mult 
în urmă orice vietate trăind 
pe pămînt, în aer sau în apă.

FOTO: Japan-Press-Tokio

DALLAS 10 (Agerpres). — 
Cinci martori ai apărării au fost 
audiați în ședința de luni a 
procesului lui Jack Ruby care, 
prelungindu-se pînă tîrziu sea
ra, a fost cea mai lungă de Ia 
începerea dezbaterilor tribuna
lului . din Dallas. Depozițiile 
acestora, așa cum se știa de 
altfel dinainte, trebuiau să con
firme teza apărării, potrivit că
reia Ruby suferă de tulburări 
cerebrale și a ucis pe 
Oswald într-un moment 
„și-a pierdut rațiunea1.

Principala depoziție, care a 
durat peste trei ore, a fost a- 
ceea a dr. Roy Schaffer, proie- 
sor de psihologie la Universita
tea Yale, care a examinat din 
nou duminică pe Ruby. El a 
declarat că testele la care a 
fost supus acuzatul l-au dus la 
concluzia că acesta „suferă de 
tulburări cerebrale organice, 
provocate probabil de un acci
dent". In sprijinul acestor afir
mații, el s-a referit la faptul că 
Ruby a făcut greșeli în repeta
rea unor texte prezentate de 
specialist, dar martorul sa 
încurcat la rîndul lui și a tă
cut greșeli cînd procuroiul 
Henry Wade l-a pus în iața u- 
nor texte asemănătoare. Depo
ziția dr. Schaffer a fost încăr
cată de atîtea elemente de spe
cialitate îneît ședința a trebuit 
să iie întreruptă pentru puțin 
timp deoarece unul din jurați... 
a adormit. Specialistul a recu
noscut în același timp că a fost 
„salarizat" și „plătit cu ora" de 
avocatul lui Ruby, Belli, pentru 
a depune această mărturie.

Ceilalți martori, printre care, 
iostul campion mondial de box 
Barney Ross, George Senator, 
un prieten al acuzatului, și dan
satoarea de striptease Patricia 
Ann Kohs, l-au prezentat pe 
Ruby drept un individ extrem 
de nervos, care-și pierdea ra
țiunea în unele momente de 
furie și care era avid după pu
blicitate. Dar și în depozițiile 
acestora au apărut numeroase 
inconsecvențe față de mărtu
riile lor preliminare, făcute în 
timpul anchetei. Barney Ross 
„nu și-a amintit" de pildă că 
afirmase la FJ3.I. cu Ruby era 
un individ „calm și stăpînit, 
care nu putea să omoare mă
car o muscă".

Lee 
cînd

GAGRA — N. S. Hrușciov, 
i-a primit la Gagra pe An
dreas Arauzos, ministrul in
dustriei și comerțului și mi
nistrul ad-interim al afaceri
lor externe al Ciprului, și pe 
deputatul cipriot Vasos Lissa- 
ridis și a avut cu ei o convor
bire în cursul căreia au fost 
abordate problemele situației 
din Cipru și dezvoltării conti
nue a relațiilor sovieto-cl- 
priote.

Arauzos și Llssarldis au re
mis lui N. S. Hrușciov un me
saj personal al președintelui 
Republicii Cipru, Makarios.

NEW YORK. — In Comitetul 
Special al O.N.U. pentru examina
rea problemei aplicării Declarației 
cu privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor colo
niale continuă dezbaterile pe mar
ginea situației din Rhodesia dc 
sud.

La ședința din 9 martie a comi
tetului au luat cuvîntul reprezen
tanții U.R.S.S., Indiei și Tangani- 
căi.

In cuvîntul său, reprezentantul 
U.R.S.S., N. T, Fedorenko, a subli
niat că situația din Rhodesia de 
sud s-a agravat în așa măsură in
cit de examinarea ei trebuie să se 
ocupe iară întîrzicre Consiliul de 
Securitate.

LEOPOLDVILLE. — Cei 
1 000 de studenți ai Universită
ții Lovanium din Leopoldville 
au participat luni la demons
trații antiguvernamentale. Stu
denții au cerut satisfacerea 
principalelor lor revendicări 
privitoare la îmbunătățirea 
predării cursurilor și a condi
țiilor de trai. Ei s-au barica
dat în clădirea universității și 
au refuzat să se supună ordi
nelor ministrului apărării, Je
rome Anany, care, sprijinit de 
unități înarmate, a sosit la u- 
niversitate pentru a pune ca
păt demonstrațiilor studențești.

Universitatea Lovanium a 
fost creată cu zece ani în ur
mă și se află sub controlul ie
zuiților.

VARȘOVIA — După cum 
transmite agenția P.A.P., 
Urho Kekkonen, președintele 
Finlandei, care se afla într-o 
vizită oficială în R. P. Po
lonă, s-a înapoiat la Varșovia 
după o călătorie prin țară.

La 10 martie Urho Kekko
nen a fost primit de Wladi- 
slaw Gomulka, prim-secretar 
al CC. al P.M.U.P.

Pe
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