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EINERILOR DE PE ȘmlERE

ridi-

spe-

cfaliștf, cadre de conducere, ingineri, secretari ai organiza
țiilor U.T.M. din șantiere. In scrisorile sosite la redacție pe 
această temă mai mulți constructori au cerut să cunoască ex
periența pozitivă existentă pe anumite șantiere, referitor la 
organizarea cursurilor de ridicare a calificării și alte forme 
folosite in acest sens.

a rubrica „Tinerilor de pe șantiere — o temeinică 
pregătire profesională ' ziarul nostru a dezbătut 
aspecte legate de activitatea ce se desfășoară pe 
șantierele de construcții privind acțiunile de 
care a calificării.

La această rubrică și-au spus părerea
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Tînărul frezor Petruțu Ște
fan de la Tehnofrig-Cluj își 
depășește zilnic sarcinile de 
plan cu 25—30 la sută. El 
lucrează la freza portală, 
una dintre cele mai moderne 
și de înaltă productivitate 

mașini din sector.

al Șantierului 3, 
comitetului U.T.M.

inginer-șef
secretarul

— întreprinderea de construcții 
hidrotehnice și foraj-București

șeful serviciului organizarea muncii 
întreprinderea 1 construcții-Timișoara

maistru — întreprinderea de construcții 
orășenești — Galați

Foto : O. PLEC AN in R. P. D.A Coreeană

Șantierul nostru execută lucrări de alimen
tări cu apă și canalizări în noile cartiere ale 
Capitalei. în funcție de aceste două mari ca
tegorii de lucrări, meseriile predominante sînt 
instalațiile și drenajele (lucrările de armare, 
zidărie și betoane sînt mai puține). Instala
torii și drenorii — ca orice constructor — fo
losesc pe zi ce trece tot mai multe mate
riale și tehnologii noi de lucru. Conductele 
din mase plastice, din azbociment, din fontă 
sau oțel, conductele prefabricate din beton de 
dimensiuni mari au determinat și determină 
operații noi cu care muncitorii nu au fost 
familiarizați. Pentru cunoașterea noilor me
tode au fost instruiți, mai întîi, la un curs 
special — organizat de C.S.C.A.S. — cei mai 
buni maiștri și ingineri din întreprindere.

Apoi, conducerea șantierului a organizat 
cursuri de ridicare a calificării pentru mun
citori. Cum am procedat? In adunările de 
grupă sindicală, în adunările generale 
U.T.M. — la noi, toți instalatorii și o 
bună parte din drenori, sînt tineri - li s-a 
vorbit oamenilor despre noile lucrări și ma
teriale, subliniindu-se importanța cunoașterii 
din timp a procedeelor dc lucru. Ca urmare, 
la cursuri au fost cuprinși toți muncitorii, cu 
excepția celor care sînt la învățămîntul de 
stat seral sau fără frecventă.

Conducerea șantierului a numit pe cei 8 
lectori și s-a îngrijit de întocmirea tematici
lor pentru cele două cursuri.

Paralel cu aceasta, prin serviciul de orga
nizare a producției din șantier, am luat legă
tură cu conducerea Școlii de 8 ani nr. 89 din 
apropiere, care ne-a pus la dispoziție două 
clase. Ne-am îngrijit apoi ca materialele de
monstrative (fitinguri, țevi, ramificații din

Experiența ne-a arătat că întocmirea unei 
programe analitice corespunzătoare pentru 
cursurile de ridicare a calificării profesionale 
prezintă o importanță deosebită în buna des
fășurare a acestora.

Programa analitică pentru cursurile orga
nizate în întreprinderea noastră cuprinde 
noțiuni de tehnologia meseriei, desen 
tehnic, matematică și de protecția muncii. 
Materiile asupra cărora se insistă în 
mod deosebit sînt : tehnologia materialelor, 
tehnologia meseriei și desenul tehnic. în pri
vința celor doua materii de specialitate am 
căutat să parcurgem capitolele principale ale 
fiecărei meserii din construcții.

Pen.ru zidari de pildă s-au prevăzut lecții 
despre elementele de construcții, despre 
unelte, dispozitive, utilaje și așa mai departe.

Spre deosebire de anii trecuți, ca element 
nou, la orele de tehnologie s-au prelucrat și 
normativele C.S.C.A.S., nou apărute. Intr-una 
din lecții s-a vorbit cursanților despre clasi
ficarea zidăriei și a elementelor de construc
ții. Cu acest prilej, muncitorii au învățat 
care sînt deosebirile între zidăria cu cărămi
dă normală și zidăria din cărămidă eficientă. 
Lecții referitoare la noile procedee de lucru 
și la materialele recent apărute în construcții,

de 
matematică 

asupra

(Continuare in pag. a IV-a)

Anul trecut am fost lector la cursurile de 
ridicare a calificării electricienilor încadrați 
în categoriile 2—3, iar anul acesta la cei din 
categoriile 4—6. Ani remarcat că în timp ce 
la cursul din anul trecut s-au înscris 35 de 
muncitori și l-au frecventat cu regularitate 
25, în acest an se întîmplă de multe ori ca 
numărul celor prezenți în sală să fie mai 
mare decît al celor înscriși. Asta înseamnă că 
muncitorii s-au convins de rolul pe care îl 
au cursurile în perfecționarea continuă a pre
gătirii profesionale, de eficacitatea acestora 
în producție.

Cum am reușit să fac lecțiile interesante și 
utile ? înaintea predării lecției noi, fac semi
narizarea temelor predate anterior. Prin le
garea strînsă a tematicii cu practica de zi cu 
zi a muncitorilor am reușit să angajez 
cursanții într-o adevărată întrecere în 
ce privește calitatea răspunsurilor.

în afară de aceasta, am căutat să fac 
gătură directă între noțiunile teorețice 
plicarea lor în practică. Așa de exemplu, după 
predarea temei „Mașini, electrice" ăm mers cu 
cursanții pe teren unde am discutat „pe viu" 
despre mașinile electrice pe șantier. La fel 
am procedat cu materialele electrotehnice ale 
căror caracteristici le-am discutat amănunțit 
și le-am indentificat ăpoi în depozitul între-

(Continuare în pag. a IV-a)

13 (Agerpres). — 
a avut loc un

ceea

o Ie
și, a- ,

prin inovații
GALAȚI (de la corespon

dentul nostru). — Cabinetul 
tehnic al Uzinelor de utilaj 
greu „Progresul" din Brăila, a 
înregistrat de la începutul a- 
cestui' an și pînă în prezent 
un număr de 130 de propuneri 
de inovații din care 48 au și 
fost aplicate, avînd un efect 
economic antecalculat în va
loare de 3 milioane lei. Una 
dintre cele mai recente inova
ții aparține unui grup de ino
vatori fruntași care au con
ceput și aplicat în producție o 
nouă instalație pentru obține
rea bioxidului de carbon și 
uscarea miezurilor în mediu 
de cO2. Noua. instalație care 
furnizează bioxid de carbon 
aduce uzinei economii în va
loare de peste un milion lei 
anual.

PHENIAN 
La Phenian 
schimb de păreri între dele
gația Partidului Muncitoresc 
Romîn și delegația Partidului 
Muncii din Coreea.

Din partea romînă au parti
cipat: tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., con
ducătorul delegației, EmilBod- 
năraș, Nicolae Ceaușescu și 
Chivu Stoica, membri ai Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R. 
membri ai delegației.

Din partea coreeană, au luat 
parte: tovarășii Kim Ir Sen, 
președintele Comitetului Cen-

trai al P.M.C., conduc;" ”ul 
delegației, Pak Kim Ciol,
Cian Man și Li Hio Sun, mem
bri ai Biroului Politic și vice
președinți ai Comitetului Cen
tral al P.M.C., membri ai de
legației.

Cele două delegații au. avut 
un schimb de păreri în pro
blemele întăririi prieteniei 
dintre cele două partide și 
tari, solidarității Jagărului so
cialist și unității mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale.

Discuțiile s-au desfășurat în- 
tc-o atmosferă prietenească.

ir ir

Vineri, tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, conducătorul de
legației P.M.R., a oferit un 
dineu.

Au . participat tovarășii Kim 
Ir Sen, , președintele C.C. al 
Partidului Munții din Certe», 
Pak Kim Ciol, Kim Cian Man, 
Li Hio Sun, membri ai Birou
lui Politic și vicepreședinți ai 
C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, Li Giu En,. Ha Ang 
Ciun. membri supleanți ai Bi
roului Politic al C.C. al Parti-

(Conlinuare în pag. a IV-a)

Șeful de echipă Vasile Bălan de la Gura 
de exploatare Plisca, mînuiește cu price

pere fierăstrăul mecanic.
Foto: AGERPRES

mecanizatoriîntre
cores-

și în timpul 
De asemenea,

agricole Ia un

Comi- 
rgional dc 

zilele

Schimb de experiență

Soiuri noi de grtu

androsterilitatc — 
polen steril.

Pe terenurile expe
rimentale se studiază 
alte 25 de linii de grîu 
create dc specialiștii 
institutului. Totodată, 
ei au început lucrări
le pentru obținerea de 
hibrizi de grîu pe baza 
de 
cu

Specialiștii de la In
stitutul dc cercetări 
pentru cereale și plan
te tehnice de la Fun- 
dulea au creat două 
noi soiuri de grîu de 
toamnă. Ele sîiit veri
ficate în acest an în 50 
de centre de încerca
rea soiurilor situate în 
diferite regiuni ale ță
rii. Noile soiuri se ca-

racterizcază printr-o 
rezistență mai mare la 
ger, secetă și cădere 
decît soiurile intensive 
străine, au talie scun
dă, calitate bună și o 
capacitate dc produc
ție cu circa 20 la sută 
mai marc decît soiul 
Bezostaia, care, în con
dițiile țării noastre, a 
dat în ultimii ani cele 
mai mari recolte.

dului Muncii din Coreea, mem
bri ai C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, personalități 
ale vieții politice și social-cul- 
turale din Phenian.

în timpul dineului, care, s-a 
dRsrăștfVht îhtr-o ath^bsf^K' 
cdrdială, prietenească, tovară
șii Ion Gheorghe Maufer și 
Kim Ir Sen au rostit toasturi.

în aceeași zi a avut loc un 
spectacol festiv în cinstea de
legației romîne.

ilele acestea, în 
cercurile politice 
U.T.M. de la sate 
vor avea loc con
vorbirile recapitu
lative. Organele 
și organizațiile

U.T.M., propagandiștii sîrit 
chemați să asigure ca aceste 
convorbiri să contribuie la a- 
dîncirea cunoștințelor însușite 
de cursanți în timpul anului 
de studiu cu privire la politica 
partidului nostru de desăvîr- 
șire a construcției socialiste, 
Ia rolul partidului de organi
zator și conducător al insurec
ției armate de la 23 August 
1944. la drumul glorios stră
bătut de poporul nostru, con
dus de partid. în acești 20 de 
ani, să-i ajute pe tineri să în
țeleagă ce are de făcut fie
care, pentru realizarea sarci
nilor trasate de partid. Con
vorbirile recapitulative tre
buie să aibă ca rezultat firesc 
mobilizarea și mai activă a 
tinerilor la înfăptuirea sarci
nilor de plan pe anul 1964. la 
creșterea producției agricole 
vegetale și animale, la reali
zarea în cele mai bune condi
ții a lucrărilor agricole de pri
măvară.

In regiunea București s-au

IAȘI (dc la 
pondentul nostru). — 
In S.M.T. din raionul 
Bîrlad lucrează aproa
pe 600 de mecaniza
tori, în marea lor ma
joritate tineri. Mulți 
dintre aceștia au adus 
o contribuție însem
nată la obținerea u- 
nor recolte sporite la 
hectar în gospodăriile 
cdlective pe ogoarele 
cărora lucrează. Ex
periența valoroasă 
constituie însă un bun 
prețios numai dacă 
este larg răspîndită. 
Din inițiativa 
tetului 
partid Bîrlad, __
trecute a fost orga
nizată o consfătuire

cu toți mecanizatorii 
din cele j S.M.T. 
Timp de 2 zile, cei 
mai buni dintre meca
nizatori au împărtășit 
din experiența lor pri
vind executarea lucră
rilor ~ 
nivel agrotehnic su
perior 
optim.
în cadrul consfătuirii 
s-a vorbit pc larg des
pre participarea meca
nizatorilor la activi
tatea politică și cul
turală de masă în 
campanii.

In încheierea schim
bului de experiență 
mecanizatorii au 
trecut împreună 
seară plăcută.

AÎCTUALITATII
7

(Agerpres)

în cele peste 25 000 de cercuri de 
învățămînt agrozootehnic de masă 
din gospodăriile colective, stațiuni
le de mașini și tractoare și din sta
țiunile experimentale au loc în a- 
ceste zile seminariile recapitulati
ve. Aproape 950 000 de cursanți, 
care în toamna trecută au fost re
partizați, potrivit muncii lor, în 
’ercuri de cultura plantelor de 
cîmp, de creșterea animalelor, de 
legumicultură, și în cercuri pentru 
mecanizatori, cu durata de 3 ani, 
își verifică cunoștințele dobîndite.

In acest an de învățămînt, 
urmare a măsurilor luate de Con
siliul Superior al Agriculturii și de 
consiliile agricole regionale și raio
nale, cursurile > s-au desfășurat la 
un nivel calitativ superior.

La dispoziția cercurilor au fost 
puse un număr sporit de filme și 
diafilme, de planșe reprezentînd 
principalele tipuri de sol, rase de 
animale, soiuri de legume, fructe, 
metode agrotehnice etc. De ase
menea, prin grija organelor locale, 
în toate regiunile țării au fosț e-

ditate pliante, broșuri prin 
s-a popularizat experiența înainta
tă. Pentru ca lecțiile să fie urmă
rite cu interes, s-a dat mai multă 
atenție folosirii sistematice a unui 
bogat material intuitiv, ca probe 
de sol, semințe și exponate 
producția unității respective.

Cu ocazia încheierii anului 
învățămîntul 
masă cei mai 
mese premii.

La G.A.S. Neudorf, re

giunea Banat, continuă 

stropitul de iarnă al po-

Inginerul agronom 
în vizită la elevi

din milor din livada care se

din Belinț, 
cc-ganizea-

agrozootehnic 
buni cursanți

în 
de 

pri-

(Agerpres)

întinde pe o suprafață 

de peste 300 de hectare.

Foto: AGERPRES

Pregătind încheierea anului
de învățămînt politic U.T.M. la sate

luat de pe acum o seamă de 
măsuri menite să asigure o 
bună desfășurare a convorbiri
lor recapitulative. Pentru a fa
ce cunoscute aceste măsuri, am 
avut o convorbire cu tovarășul 
Ion Constantin, prim-secretar 
al comitetului regional U.TJtf.

Pornind de la indicațiile 
date de C.C. al U.T.M.. — ne-a 
spus tov. Constantin — cu- 
.noscînd situația concretă din 
cercurile politice ale U.T.M.. 
am stabilit cîteva măsuri care 
să-i ajute pe propagandiști să 
aprofundeze o seamă de pro
bleme deosebit de importante 
in jurul cărora se vor purta 
de altfel și dezbateri în cerc ? 
rile politice.

Cu sprijinul cabinetului re
gional de partid, vom organi
za unele consultații pentru 
toți propagandiștii din regiu
ne. Ele vor fi ținute cu prile
jul seminariilor care au loc cu 
propagandiștii în această pe
rioadă. Prin aceste consultații 
urmărim să-i ajutăm pe pro
pagandiști să aprofundeze cu
noștințele în legătură cu rolul 
conducător al partidului în or
ganizarea și înfăptuirea insu
recției armate de la 23 August 
1944. însemnătatea istorică a 
insurecției armate. însemnă
tatea victoriei socialismului în 
agricultura țării noastre, poli
tica P.M.R. de dezvoltare a 
agriculturii socialiste, de obți-

nere a unor producții sporite 
agricole vegetale și animale. 
De asemenea, cu ajutorul co
mitetului regional de partid, 
s-a asigurat ca lectorii atît de 
la regiune cit și de la raioane, 
să dea consultații și tinerilor 
din 
cial 
mai 
cru.
cretă din 
noi am putut să 
din vreme activiști ai comite
tului regional, ai comitetelor 
raionale, membrii comisiilor 
de propagandă, pentru a ajuta 
concret organizațiile de bază 
în buna organizare și desfășu
rare a convorbirilor recapitu-

cercurile politice. în spe- 
în acele sate unde este 
multă nevoie de acest lu- 

Cunoscînd situația con- 
cercurile politice, 

repartizăm

lative, pentru a-i sprijini 
propagandiști în aducerea 
zi a lecțiilor la acele cercuri 
politice rămase în urmă.

Seminariile cu propagandiș
tii — de care vorbeam la în
ceput — au scopul de a-i aju
ta să aprofundeze o seamă 
de cunoștințe politice. De ase
menea. explicîndu-le pe larg 
sarcinile concrete care stau în 
această perioadă în fața orga
nizațiilor U.T.M. îi vom ajuta 
concret în orientarea discuții
lor privind problemele ce se 
vor dezbate în convorbirile re
capitulative, astfel ca tinerii 
din cercuri să înțeleagă bine 
ce au de făcut pentru a înde
plini sarcinile trasate de par-

pe 
la

tid. Bineînțeles că vom folosi 
acest prilej și pentru a le adu
ce la cunoștință măsurile bi
roului comitetului raional 
U.T.M. respectiv cu privire la 
asigurarea încheierii-cu succes 
a anului.de învățămînt politic 
U.T.M. la sate.

— Cum se vor desfășura 
aceste seminarii ? Vă rugăm 
să ne dați cîteva exemple.

Secretarii, ceilalți membri 
ai biroului comitetului regio
nal, au .ajutat comitetele raio
nale în ■' pregătirea concretă a 
acestor seminarii. Toate comi
tetele raionale .U.T.M. s-au o- 
rientat bine invitînd activiști 
de partid care să vorbească în 
fața propagandiștilor despre 
realizările .obținute de poporul 
nostru în dezvoltarea, econo
miei naționale pe anul 1963 și 
sarcinile stabilite de partid 
pentru continua dezvoltare a 
agriculturii socialiste, sarcinile 
ce revin organelor și organiza
țiilor U.T.M. din raionul res
pectiv pentru realizarea planu
lui de stat pe.anul 1964. în ra
ionul Lehliu, de pildă, această 
expunere va fi ținută de to-

La Școala medie 
regiunea Banat, se 
ză periodic interesante activi
tăți cu un bogat conținut edu
cativ pentru diferite clase.

Recent, tov. Peia I. Martin, 
dirigintele clasei a Vl-a, pen
tru a dezvolta la elevi dragos
tea față de satul natal, pentru 
gospodăria colectivă, a invitat 
la una din orele de dirigenție 
pe inginerul agronom loan 
Dihel, care a vorbit elevilor 
despre realizările G.A.C. „8 
Mai“ din Belinț în anul 1963 
și perspectivele sale dc dez
voltare în anul 1964.

Acesta, prin exemple con
crete a prezentat aspecte din 
munca harnicilor colectiviști 
— părinți ai elevilor, din viața 
nouă și fericită a satului, cit și 
hotărîrea lcr de a munci în a- 
nul 1964 cu eforturi sporite, 
pentru a obține recolte boga
te. Elevii, impresionați de a- 
ceastă întîlnire, și-au manifes
tat dorința de a avea șl în vii
tor, în mijlocul lor. fruntași ai 
muncii pe ogoare.

VASILE CICĂ
profesor

P. ISPAS

(Continuare în pag. a JlI-a) . I

PLANETARII LA TIMIȘOARA
La Universitatea din Timișoara 

a fost dat recent în funcțiune un 
planetariu,-cu ajutorul căruia stu
denții și cadrele didactice urmă
resc mișcarea planetelor, eclipsele 
solare, fazele Lunei etc., ceea ce 
le permite să facă o serie de cal-

cule matematice din domeniul as
tronomiei.

Planetariul, avînd o cupolă cu 
diametrul de 6 metri, este primul 
dat în folosire cadrelor institute
lor de învățămînt superior din 
țară.

(Agerpres)

Consfătuire în probleme 
de balneologie

TG. MUREȘ (de la corespon
dentul nostru). — La 12 martie 
a început la Sovata o consfă
tuire pe țară în probleme de 
balneologie la care participă 
medici specialiști în balneolo
gie, directori de întreprinderi 
bolneare, directori ai serviciilor 
medicale balneare și alți spe
cialiști.

In cadrul consfătuirii au fost 
prezentate referate cu privire

la solicitarea și utilizarea ba
zelor de tratament în stațiunile 
balneare, precum și la iolosirea 
alimentației curative și a fac
torilor naturali în tratamentul 
complex balneo-iizio-terapeu- 
lic ele.

Participanții vor vizita uni
tățile balneare din Sovata șl 
vor continua schimbul de pă
reri.

Pen.ru
anului.de


CAPITOLE LA O MONOGRAFIE 
CULTURALA

I ntri-n Valea Prahovei ea intr-un amfiteatru. De o parte și de 
alta, munții sint ninși de lumină. Iar in lumină, ca ace fosfo
rescente de ceasornic, pădurile de brazi rotesc umbre verși, 
foșnitoare. Și munții par a se mișca. Încă din cimpie ii escala
dează puternic alte păduri, cu alte seve in trunchi, cu alte ră
dăcini în pămlnt: sondele, schela Băicoi — poartă de intrare 
In ținutul petrolier dinspre munții Bucegi. Ceva specific te re

ține de la început: prin întinderea ei, schela ți se dezvăluie ca un vast șan
tier cu multe ramificații, de-a lungul a mulți kilometri; in același timp, 
schela are aspect de uzină, organizată pe secții, parcuri de mașini, stații de 
compresoare, puncte de foraj ți extracție. Intre aceste două coordonate, sau 
mai bine zis, cu aceste două trăsături legate organic intre ele, schela comu
nică un peisaj tonic, de o severă frumusețe.

Tot astfel e ți munca petroliștilor, in ore de zi și de noapte, in schim
buri. Tot astfel sint și activitățile lor cotidiene, pasiunea lor pentru cultură 
și artă, convergind către un orizont de preocupări specifice, cu largă sem
nificație. Succint, in bilanțul anului 1963, clubul schelei Băicoi înscria 335 
de acțiuni culturale la care au participat aproape 55 000 de spectatori. Mai 
mult de 60 la sută dintre ei sint tineri, după cum tineri sint și majoritatea 
artiștilor amatori care au pregătit spectacole interesante, atractive. Astfel, 
pe scenă, din unghiul propriilor lor preocupări, petroliștii se recomandă :

DIN ACTIVITATEA TINERILOR PETROLIȘTI 
DE LA SCHELA BĂICOI

INTERVIU 
PE SCENĂ

E un echilibru Impresionant în ritmul 
pe care îl au, înalte, sondele. Un vuiet 
abia perceptibil răzbate din adîncuri și 
urcă prin coloanele de fier, continuu. E 
un decor ușor sonor și în acest decor, 
mișcările petroliștilor, gesturile lor au 
rezonanțe lăuntrice, capătă proporții și 
perspective ca într-un tablou. în fața 
lui,, ca un ghid bine pregătit, brigada ar
tistică de agitație „decupează" rînd pe 
rînd imaginile și le explică. Privim, as
cultăm. Șase tineri, membri ai brigăzii 
de agitație se află pe teren, în documen
tare pentru a pregăti un nou program 
artistic. în multe locuri ale schelei li 
s-a vorbit despre maistrul mecanic Ion 
Constantinescu. Brigada îl caută pentru 
a-i lua un interviu dar, peste tot, 1 se 
răspunde cam astfel: a fost pe aici a- 
cum cîteva ore, însă a plecat. Unde? 
Probabil că la bibliotecă, la club. De la 
bibliotecară se primește însă același 
răspuns. De obicei, Ion Constantinescu 
nu stă la bibliotecă, vine, întreabă ce 
cărți noi au mai sosit, împrumută una 
sau două (anul trecut a avut două fișe 
cLe cititor iar anul acesta aproape că a 
epuizat încă una) și pleacă. Unde? Poa
te că la cabinetul tehnic. Dar nu-i. în 
schimb, prezența sa e semnificativă și 
aici. Este cititor al cărții tehnice și are 
înserate în dosar cîteva inovații care se 
aplică în producție și aduc mari bene
ficii schelei. Iar el, Ion Constantinescu, 
lucrează în continuare la alte proiecte 
și vine de aceea și pe la cabinetul teh
nic, se consultă cu inginerii, studiază 
cărți și reviste tehnice de specialitate. 
Cum spuneam însă, brigada nu l-a pu
tut întîlni nici aici, fiindcă, de la cabi
netul tehnic. Ion Constantinescu a ple
cat prin schelă. Prin schelă sau la școa
la medie unde este membru în comite
tul de părinți; sau seara, la club — 
unde comitetul U.T.M. l-a invitat la o 
întîlnire cu cel mal tineri petroliști ai 
schelei. Pe urmele prezenței sale, bri
gada a realizat astfel interviul pe care 
și-1 propusese. Și l-a redat apoi în cîn- 
tec, pe scenă. Sugestiv, brigada popu
lariza cîteva detalii ale unei biografii 
complexe și lansa îndemnul ca tinerii să 
urmeze exemplul muncitorului în vîrstă 
Ion Constantinescu.

în alte ipostaze, sub alte unghiuri, bri
gada artistică de agitație a clubului re
levă, operativ, momentele cele mai sem
nificative care caracterizează munca 
dintr-o secție sau alta a schelei. Astfel, 
anul 1964, brigada îl deschidea cu un 
„cîntec al cifrelor de plan". In perspecti
va împlinirii lor și brigada de agitație 
își sporește efortul, „chemîndu-le pe 
scenă, din toate secțiile odată, și, lună 
de lună, dîndu-le cuvîntul". Dar cînd ci
frelor de plan li s-a dat astfel posibilita
tea de a fi cunoscute și sub aceasta ipos

Cu gîndul de-a lungul meridianelor.

tază, brigada de agitare a trebuit să le 
adauge în continuare încă alte dimen
siuni. Aflați în întrecerea socialistă, pe
troliștii și-au luat angajamente mobili
zatoare, capabile să le ridice munca la 
indici de productivitate și mai înalți. 
S-au angajat să realizeze 557 000 lei eco
nomii la prețul de cost si tot atîtea sute 
de mii de lei beneficii. în acest context, 
repertoriul brigăzii se completează cu 
teme și fapte noi, concludente prin sem
nificația lor. Raidurile pe tema „Ce e 
nou în schelă0 sau „Gînduri de petro
list" sînt de fapt capitole ale aceluiași 
titlu generic — sub care brigada de agi
tație își înscrie personalitatea ei carac
teristică, operativitatea el — „în ritmul 
sqndelor".

★
în viața cultural-artistică a schelei, 

brigada își desfășoară activitatea și syb 
semnul unei munci de îndrumare meto
dică. Asistă la repetițiile altor formații, 

îndrumă pe cei mai noi artiști amatori și 
îndeosebi pe recitatori și soliștii vocali. 
I s-a încredințat această sarcină fiindcă 
brigada a acumulat o experiență bună în 
ceea ce privește interpretarea, mișcarea 
pe scenă, pregătirea unor spectacole bo
gate și instructive în conținut. Ceea ce 
se mai reține este că, atît la repetiții, dar 
mai ales la spectacole, orchestra este 
membră a brigăzii nu numai de drept, ei 
și de fapt, avînd intrări melodice precise, 
subliniind textul și fiind în dialog cu el, 
completîndu-se reciproc. Aceste calități 
au condus la încetățenirea prestigiului 
brigăzii și i s-a atribuit de aceea și rolul 
de instructor artistic al altor două brigăzi 
de agitație recent înființate. Una din a- 
cestea a și intrat în circuitul manifestări
lor artistice fiind la a treia confruntare 
cu publicuL Cealaltă a debutat în 
primele zile ale lunii martie, într-un 
cadru festiv, avînd ca spectatori, în pri
mele rînduri, și pe membrii „brigăzii 
mari*.

In momentul de față, atenția comite
tului U.T.M. este îndreptată către alte 
puncte și secții ale schelei unde pot lua 
ființă noi brigăzi de agitație. Va fi so
licitat, desigur, același sprijin compe
tent al membrilor „brigăzii mari*.

CUM 
CĂLĂTORESC 

CĂRȚILE
La gfîrșitul anului trecut, cititorii ti

neri care frecventau biblioteca clubu
lui schelei, erau peste șase sute. Adică, 
mai toți tinerii petroliști. Pînă acum, 
mulți și-au reînnoit deja fișele de citi
tor. Vasile Banu, Constantin Brlnzea sau 
Constantin Piscu au trecute pe fișele lor 
rite opt-zece cărți. Cele zece mii de vo
lume — cîte sînt în dotarea bibliotecii — 
intră într-un circuit tot mai larg, sînt în 
continuă călătorie. Munca de populari
zare, formele variate prin care cititorii 
sînt antrenați la dezbateri vii, interesan
te, dau călătoriei cărților coordonate si
gure, pasionante. Colectivul bibliote
cii clubului întreprinde mai întîi o seric 
de acțiuni de inițiere în tematica, evolu
ția și destinul eroilor cărților care vor 
fi mai apoi dezbătute în cadrul simpo
zioanelor, serilor și proceselor literare. 
Diferențierea care s-a făcut între ma
nifestările de inițiere și cele de dezba
tere are la bază o situație specifică sche
lei și demonstrează în fond orientarea 
colectivului bibliotecii către o muncă de 
conținut, eficientă. Dintre manifestările 
pe care biblioteca le organizează, și prin 
aceasta transmite o experiență de mun
că aparte, reținem pe cele întreprinse 
cu sprijinul unui larg colectiv de specia
liști. din care fac parte cadre didactice 

tinere, ingineri petroliști și bibliotecara 
clubului. Pentru activitatea pe care o 
desfășoară în sprijinul popularizării căr
ții, în colectivul acesta sînt incluși și ti
neri cititori, purtători ai insignei con
cursului „Iubiți cartea". împreună stabi
lesc cărțile care vor fi prezentate și ela
borează în detaliu un plan de dezbateri.

Pe rînd, membrii acestui colectiv nu
meros caracterizează personajele cărților 
respective, complștîndu-le reciproc, ca în
tr-un jurnal vorbit, la radio. Dialogul 
lor stârnește interesul publicului, pledea
ză pentru însușirea temeinică, activă, a 
mesajului literaturii.

Pe linia activității de inițiere în tema
tica unei cărți sau alteia se înscriu și 
prezentările de cărți (acțiuni întreprinse 
la sediul bibliotecilor volante și la sta
ția de radio-ampliticare a schelei), și vi
trinele literare (organizate la locul de 
muncă al petroliștilor), și cercurile de ci-

Moment din spectacolul de brigadă „In ritmul sondelor'.

tit (înființate în punctele mai depărtate 
ale schelei). De asemenea și citirea cro
nicilor și notelor de lectură apărute în 
presa literară. Toate converg cu eficiență 
către dezbaterile propriu-zise din cadrul : 
serilor literare. I-am amintit pe Vasile 
Banu, Constantin Brînzea și Constantin 
Piscu, cîțiva dintre cititorii care frecven
tează cel mai mult biblioteca. Sînt pre- 
zenți și aici, ca organizatori ai acțiunilor 
și îndeosebi ale celor înscrise la rubrica 
de activitate permanentă intitulată „Poe
ții despre"... (și urmează, pe rînd, despre: 
șantiere, tinerețe, uzine, dragoste, primă
vară, ogoare etc.). Alteori, la

simpozioanele literare, tinerii petroliști 
dezbat aspecte ale creației literare con
temporane, pe teme ca : „Chipuri de eroi 
comuniști în literatură" sau „Ținerii 
scriitori — despre tineri*. Dar mai inte
resante și desigur, mai greu de organi
zat sînt

procesele literare. în momentul de fată 
se pregătește un proces literar pe mar
ginea romanului „Setea". De reținut că 
toate aceste activități sînt organizate nu 
atît cu sprijinul artiștilor amatori, cit 
mai ales cu cititorii înșiși, cu purtătorii 
insignei „Prieten al cărții*. Ue altfel, a- 
ceștia sînt solicitați ca. la stația de 
radioamplificare a schelei, să prezinte 
recenzii asupra unei cărți sau alteia. Se 
organizează o întrecere pentru cea mai 
bună recenzie, apreciată bineînțeles de 
comisia concursului. în acest fel, comite
tul U.T.M. pe schelă reușește să antre
neze la concurs din ce în ce mai mulți 
tineri, ajutîndu-i în însușirea lecturii.

RĂSFOIND
ALBUMUL 

CELOR 
HARNICI

Veți vedea, în contextul celor ce ur
mează, că brigada de agitație are rolul 
unui dirijor de ansamblu. Se întîlnese pe 
scenă formația de estradă, grupul core
grafic și membri ai cercului foto. Spec
tacolul se numește „Instantanee pe por
tativ" și a fost vizionat, la club sau în 
turnee, de peste trei mii de spectatori. 
Despre ce este vorba ? Membrii cercului 
foto au realizat cîteva sugestive instan
tanee din munca în schelă, chipuri de 
petroliști vîrstnici și tineri, inovatori, 
fruntași în întrecerea socialistă. Cu aces
te fotografii în mînă, membrii brigăzii de 
agitație se află în sală, printre spectatori. 
Pe scenă, doar prezentatorul, răsfoind un 
album și comentmdu-i imaginile. Apoi, 
în sală, surpriză. Cîntînd, brigada de a- 
gitație împarte spectatorilor fotografiile 
eare alcătuiesc albumul și urcă pe scenă. 
„Priviți-le 1 îndeamnă brigada. Ceea ce 
nu pot să transmită totuși imaginile, vă 
vor spune cîntecele, jocurile și poeziile". 
După ingenioasa introducere, brigada se 
retrage, în rînduri, pe scenă. în ritmul 
unui cîntec pe care-1 interpretează, intră 
formația de estradă și grupul coregrafic. 
Pentru fiecare din instantaneele dăruite 
spectatorilor, formația cîntă o melodie, 
grupul coregrafic execută mișcări rit
mice, sugestive, apoi șe dă cuvîntul bri
găzii de agitație care comentează ima

ginile prezentate. Cu alte prilejuri, bri
gada de agitație dă cuvîntul spectatorilor 
înșiși, ca în acest

DIALOG 
DESPRE 

CONȘTIINȚĂ
Brigada de agitație prezintă pe scenă 

cîteva momente din activitatea petroliști
lor. Facem cunoștință cu Nicolae Duțu, 
Constantin Buturoiu și alți tineri har
nici. Raidul brigăzii a surprins însă 
și alte aspecte, negative. Dumitru Cură- 
vale, strungar, întârzie de la lucru 
sau lipsește nemotivat. Ion Scarlat de la 
secția de intervenție execută lucrări de 
calitate numai în prezența șefului de ser
viciu iar apoi lucrează de mîntuială. Cei 
amintiți se află în sală. Brigada le soli
cită cuvîntul, lor și celorlalți spectatori. 
Spectacolul inițial se transformă astfel 
într-un dialog între cei doi și brigadă, 
între ei și public. înscrierile la cuvînt 
sînt directe, pe tot timpul desfășurării 
acțiunii.

— Ce s-ar întîmpla dacă tot așa, fără 
răspundere, ar lucra și muncitorii unei 
fabrici de pîine ? Să zicem că, din gre
șeală, unii ar scăpa în făină niscaiva 
nisip. Și această pîine s-ar nimeri s-o 
cumpere (pe bună dreptate!) tocmai Ion 
Scarlat.

— Da de ce tocmai eu ?
— Asta e, de ce tocmai tu : fiindcă tu 

nu cureți bine nisipul de pe coloanele 
sondelor de care răspunzi. în urma ta, 
ai văzut, sondele dau semne de oboseală.

— Dacă nu-s bun aici, plec în altă 
parte.

— Să obosești și-acolo sondele ?
— Asta nu-i treaba voastră !
— Cit ești aici la noi, și nu numai aici, 

răspundem de tine așa cum și tu ar tre
bui să răspunzi de cei din jur. Dar cum 
să răspunzi, ce să învețe ei de la tine, 
să se înșele unii pe alții ? Ce se întîmplă

Practic, manifestările culturale despre 
care s-a vorbit pînă acum constituie 
pentru clubul schelei Băicoi o experien
ță pozitivă, un bun cîștigat, o etapă con
cludentă pentru perspectivele muncii pe 
care o desfășoară artiștii amatori petro
liști. Obiectivele planului de activitate a 
clubului pornesc de la această experien
ță și o continuă. în ceea ce privește — 
acțiunile cultural-educative, munca de 
răspîndire a cărții și activitatea forma
țiilor artistice existente, am văzut: se 
încearcă forme noi de manifestare, se 
organizează spectacole vii, interesante, 
dezbateri care se referă la situații spe
cifice preocupărilor tinerilor petroliști. 
De organizarea acestor acțiuni, răspund, 
pe rînd, organizațiile U.T.M. din secții. 
Procedeul ca atare dezvoltă sfera de cu
prindere a muncii culturale și poate fi 
extins și asupra altor forme de activitate 
cum sînt, de pildă, cercurile de educație 

* estetică. Recent înființate, ele nu cuprind 
încă un prea mare număr de participant! 
și aceasta nu pentru că tinerii din schela 

atunci cu planul care e și al tău, al fie
căruia dintre noi?

— Să mai chibzuiască și să ne spună 
clar ce are de gînd să facă mai departe.

Cu Dumitru Curăvale dialogul a con
tinuat cam la fel: „Ce mai, a conchis el, 
o să-mi răscumpăr greșeala începînd, 
chiar de azi, vă făgăduiesc. Și tu, Ion 
Scarlat, nu te mai contra degeaba că 
n-ai dreptate deloc, ești un ambițios, 
atîta ești".

Ca o concluzie finală la acest dialog 
adaug faptul că, azi, Ion Scarlat și Du
mitru Curăvale se numără printre mun
citorii petroliști care aspiră la titlul de 
evidențiați în muncă. Opinia colectivului 
le-a fost așadar prielnică și a investigat 
în conștiința lor, descoperindu-le cu ade
vărat calitățile. Iar toată această inte-

Lecție de studiu la cercul plastic

MARGINALII LA UN PLAN
DE ACTIVITATE

Băicoi n-ar dovedi pasiune pentru cul
tură și artă. Dimpotrivă, activitatea pe 
care o desfășoară la club constituie unul 
din argumentele edificatoare de la care 
s-a și pornit de fapt, atunci cînd s-au 
înființat cele șase cercuri, (literar, de 
fotoamatori, de pictură, cercul de prie
teni ai filmului, ai muzicii și ai teatru
lui). Spre deosebire de cercurile de foto
amatori, pictură și literar, celelalte exis-? 
tă însă formal. La început, prietenii fil
mului erau în număr de peste optzeci, 
pe parcurs însă numărul lor s-a redus 
simțitor, aproape de limita minimală. La 
fel s-a întîmplat apoi și cu cercurile de 
prieteni ai muzicii și. ai teatrului. De ce? 
Fiindcă atenția comitetului U.T.M. s-a 
îndreptat numai către „înscrierea ține
rilor la cerc" iar nu către conținutul ac
tivității pe care aveau s-o desfășoare, 
către un plan tematic bine elaborat, ca
pabil să intereseze și să atragă. Mobili
zarea a fost, așadar, formală. Se Im
pune de aceea o reactivare a cercurilor, 
o lărgire a tematicii lor. Prezența în

grare a lor în rîndul colectivului a avut 
ca punct de pornire o manifestare cul
turală specifică, originală. Un proces al 
conștiinței.

SERILE 
SONDORILOR

Diferențiate tematic, acțiunile cultural- 
educative care se organizează au ca 
punct de plecare aspecte din munca și 
viața schelei. Ele vin în sprijinul pro
cesului de producție și ca atare consti
tuie obiective permanente ale planului 
de muncă al clubului. La acest plan, co
mitetul U.T.M. pe schelă a contribuit fă- 
cînd propuneri de a se organiza acțiuni 
cultural-educative menite să ajute la 
ridicarea nivelului de cunoștințe pro
fesionale al tinerilor petroliști, la creș
terea simțului datoriei și al răspunderii 
față de sarcinile încredințate. Astfel de 
acțiuni educative înscrise în planul de 
muncă, cităm : „Să muncim și să trăim 
în chip socialist" — simpozion ; de orga
nizarea lui și mobilizarea tinerilor răs
punde comitetul U.T.M. Acțiunea este de 
lungă durată și se desfășoară pe etape, 
cuprinzînd toate secțiile și sectoarele 
schelei. Recent, ea s-a organizat astfel. 
Comitetul U.T.M. s-a adresat cîtorva ti
neri petroliști, cu următoarea întrebare: 
„Cum înțelegi să muncești și să trăiești 
în chip socialist ?* Au răspuns : Ghera- 
sim Geantă, sondor la baza a Il-a tubu- 
lară, Ion Moise, sondor la sectorul de 
foraj cu turbina, Grigore Dombec, me
canic, Maria Lică, economistă. Seara, la 
club, răspunsurile lor au fost ascultate 
de sute de petroliști. Răspundea, de 
pildă, Ion Moise. Spunea cum a învățat 
el datele tehnicii forării cu turbina, cum 
a realizat astfel mari economii la prețul 
de cost al fiecărui metru forat; cum pa
siunea sa pentru tot ce e nou în tehnica 
forajului s-a format treptat, pe măsură 
ce și-a dezvoltat cunoștințele profesio
nale, iar acolo, la locul de muncă, le-a 
aprofundat. Iar pentru ca această expe
riență, a sa și a altora ca el, să capete un 
circuit mai intens, prin toate celelalte 
sectoare ale schelei, comitetul U.T.M. a 
recurs, după cum am văzut, și la această 
formă — specifică muncii cultural-edu
cative prin care tinerii sînt mobilizați la 
dezbateri de conținut, eficiente. Aceeași 
seară continuă apoi cu un program ar
tistic sau cu o călătorie imaginară pe 
harta petrolieră a țării, prin marile o- 
biective ale industriei chimice care pre
lucrează produsele schelei.

Alteori, această acțiune se desehide eu 
o „scrisoare de felicitare" pe care comi
tetul U.T.M. pe schelă o adresează tine
rilor dintr-o secție. Argumentele care 
susțin scrisoarea sînt. bineînțeles, succe
sele lor, reluate de cei prezenți în sală 

și dezbătute pe larg, îp fața 
unor imagini realizate cu aju
torul diafilmului. Și într-un 
caz și în celălalt, discuțiile 
care se poartă au rostul de a 
evidenția cît mai pregnant ex
periența de muncă a celor mai 
buni tineri petroliști, de a 
fructifica această experiență 
la un nivel mereu mai înalt, 
în alte seri, tinerii audiază la 
club, conferințe care se referă 
direct la specificul preocupări
lor lor, se întîlnese cu inova
torii, organizează concursuri 
„Cine știe meserie, cîștigă", 
sub forma unor jurnale vorbi
te, trec în revistă aspecte ale 
muncii dintr-o secție sau alta, 
în programul activităților clu
bului toate acestea se înscriu 
la rubrica „Tribuna sondoru
lui* și, de organizarea lor răs
pund pe rînd organizațiile de 
bază U.T.M. ale secțiilor.

cercuri a celor aproape șaizeci de tineri 
artiști amatori, cîți sînt în formațiile 
clubului, este de asemenea necesară. Ex
periența lor cultural-artistică poate servi 
membrilor cercurilor ca punct de ple
care, și ca perspectivă totodată, pentru 
dezbaterile pe care le organizează-

Sarcina comitetului U.T.M. pe schelă 
este și aceea de a studia posibilitațilie 
înființării unor formații artistice noi, 
prezente la locul de muncă al petroliști
lor, în secții (de pildă în secțiile I și II 
unde se încearcă înființarea unei brigăzi 
de agitație, la secția de foraj și în alte 
puncte ale schelei unde sînt grupați cei 
mai mulți tineri). în acest scop tinerii 
din formațiile clubului pot îndruma ac
tivitatea noilor artiști amatori, ei înșiși 
dezvoltîndu-și măiestria și aptitudinile. 
Tabloul manifestărilor culturale ale clu
bului schelei devine astfel mai bogat șî 
răspunde preocupărilor de muncă și via
ță ale petroliștilor.

Pa vină realizată de A. I. ZĂINESCU 
Fotografiile : N. ST E LORI AN



Handbaliștii romîni învingînd echipa R. S. Cehoslovace
s-au calificat în finala campionatului mondial

RAVO BĂIEȚI!

Handbaliștii noștri înscriu în urma unui atac spectaculos
Foto (după televizor) O. PLEC AN

PRAGA (prin telefon). - 
Ultimele partide ale semifina
lelor s-au bucurat de aprecie
rile specialiștilor, ale presei 
cehoslovace. „Rude pravo" și-a 
intitv’at avancronica de joi 
„Marea întîlnire“. Firesc, de
oarece echipa țării gazdă a 
campionatului mondial de 
handbal în 7 a susținut vineri 
seara în compania handbaliști
lor romîni derbiul întrecerii, 
partidă hotărîtoare pentru ca
lificarea în finală.

Campioană mondială la 
Dorthmund, reprezentativa ță
rii ncastre a susținut un exa
men deosebit de dificil — cel 
mai greu de pînă acum — exa
men trecut cu brio prin înfrîn- 
gerea pe teren propriu a for
mației R.S, Cehoslovace în a

pr scurt • VI SCURT
• în capitala R. P. Bulgaria s-a 

disputat meciul amical de (ptbal 
dintre Spartak Sofia și tâînâmo 
Moscova, campioana unională care 
a efectuat un tucneu de mai multe 
meciuri în această tară. întîlnjrea 
s-a terminat cu scorul 
(4—1) în favoarea
bulgari.

de 4—1
fotbaliștilor

• La Baltimore, pe 
rit și în aer liber, a 
concurs atletic cu

teren aeope- 
avut loc un 

.......... ,. , _, participarea 
membrilor lotului olimpic al S.U.A. 
în proba de săritură în înălțime 
atletul negru John Thomas a tre
cut peste ștacheta 
m, Cjuz a sărit la 
iar Frank Coweljy 
la 79,41 m.

ridicată la 2,20 
prăjină 4,87 m, 
a aruncat sulița

Peste

In Maramureș
200 rfe cinematografe

BAIA MARE (de ia 
corespondentul nos
tru). — Numărul că
minelor culturale din 
regiunea Maramureș 
dotate în ultimii ani 
cu aparate de proiec
ție se ridică la peste 
zoo. Zeci de mii de 
colectiviști, prieteni ai

sătești
filmului, fac cunoștin
ță acum prin inter
mediul ecranului cine
matografic cu aspecte 
din viața nouă a pa
triei, cu imagini de pe 
tot globul. In timpul 
iernii peste ișo ooo de 
colectiviști au vizionat 
aproape zoo filme do-

Nou procedeu de imprimare 
a țesăturilor

„Țesătoriile 
cu rezultate

Intreprinderea 
reunite" aplică 
bune un nou procedeu de impri
mare a țesăturilor plușate și 
a blănurilor din fibre poliami- 
dice. Elaborat de chimiștii de 
la Institutul de cercetări textile, 
el constă în impregnarea mate
rialului cu o soluție concentra
tă după care țesătura se usucă 
și apoi se imprimă cu o soluție 
de îngroșate pregătită pe baza 
unui detergent petrolier dizol-

-•

ln sala de lectură a elubului 
Uzinelor „Steagul roșu" din 

Brașov
Foto : N. STELORIAN

«ma
șala 

valo- 
mai

cărei componență au evoluat 
jucători cu renume internațio
nal: Mareș, Trojan, Vicha, 
Havlik și Frollo, precum 
și o serie de jucători ti
neri afirmați în întilnirile in
ternaționale disputate în ulti
mii ani: Duda și Beneș. înain
tea acestei întâlniri, specialiștii 
apreciau că indiferent de re
zultatul partidei, ultimul joc 
al semifinalelor va oferi 
tecilor de handbal din 
sporturilor, un spectacol 
ros prin evoluția celor 
bune formații dintre cele 16 
participante la această ediție 
a campionatului mondial.

Maestrul emerit al sportu
lui, Petre Ivănescu, mărturisea 
înaintea meciului sentimente
le, dorința tuturor componenți-

© Au început semifinalele „Cu, 
pei campionilor europeni** la bas
chet. în primele meciuri ale com
petiției masculine, O.F.K. Beograd 
a învins cu 103—94 (41—45) pe
Spartak Brno ; cei mai buni rea
lizatori în acest meci au fost 
Korak (Beograd) — 37 de puncte, 
și Kanvicka (Spartak) cu 31 punc
te. La Milano, formația locală Si- 
menthal a învins pe Real Madrid 
cu 82—70 după ce la pauză spa- . 
niolii conduceau cu 45—41.

în cupa feminină, la Praga, echi- 
sovietică T.T.T. Riga a întrecut 
63—58 (27—34) pe Sparțak Pra- 
Sokolovo.

pa
cu
sa

(Agerpres)

cumentare pe teme a- 
gricole (Creșterea ani
malelor—izvor de mari 
venituri bănești, Cul
tura plantelor de cîmp, 
Valorificarea terenu
rilor în pantă și slab 
productive, Legumicul
tura și hortivitipomi- 
cultura etc.).

vat în apă. Se obține astfel o 
sporire a afinității materialului 
și drept urmare o mai bună 
pătrundere a pastei de imprimat 
pînă la țesătura de bază. Pentru 
evitarea împrăștieiii colorantu
lui pe porțiunile neimprimate 
se adaugă la spălare un pro
dus de stabilizare.

Față de procedeele tolosite 
pînă acum, care necesitau o 
aparatura costisitoare, noul pro
cedeu asigură o mai bună im
primare a țesăturilor, sporirea 
calității acestora, iar pentru a- 
plicarea lui se folosesc utilaje
le existente în întreprindere.

(Agerpres)

Turneu
prin regiune

Membrii orchestrelor de mu
zică populară și ușoară din 
Cernavodă — în majoritate ti
neri — sînt bine cunoscuți și 
apreciați în regiunea Dobro- 
gea. Străduința cu care caută 
ei să pună în valoare noile 
producții folclorice, melodiile 
tinerești, le-au atras aprecie
rea spectatorilor. In prezent, 
membrii celor două orchestre 
străbat orașele și satele regi
unii cu concertul-spectacol 
„Drum prin țară". Pînă acum 
ei au prezentat spectacole la 
Smeeniî Mari, Rasova, Cochir- 
leni și în alte localități. Pro
gramul bogat, variat și atrac
tiv s-a bucurat de mult succes. 
Turneul continuă și în alte 
părți ale regiunii.

B. COSTEA

„ne vomlor echipei noastre: 
strădui, ca și pînă acum, sa 
luptăm cu toate 
pentru a confirma 
handbalului romînesc 
scrie o nouă victorie 
țională în cartea de 
sportului din scumpa noastră 
patrie".

Acum, la miezul nopții, cînd 
transmitem aceste rînduri, ini
mile noastre trăiesc momente 
de mare fericire: băieții noș
tri, acești admirabili, sportivi, 
și-au ținut cuvîntul dat, au cu
cerit o victorie de mare pres
tigiu internațional, care le a- 
cordă dreptul de a-și disputa 
întâietatea în ultimul act al 
competiției — finala campio
natului mondial de 
în 7.

înscriind cea de a 5-a victo
rie consecutivă în această e- 
diție a „mondialelor", handba
liștii romîni au întrecut în for
mația R. S. Cehoslovace spor
tivi excelent pregătiți, hotă- 
rîți să obțină cu orice preț ca
lificarea în finală, susținuți 
frenetic de 18 000 de specta
tori. Rezultatul, 16—15 (9—7).

Culorile sportive ale patriei 
au triumfat: pregătirea teh
nică, marea voință și putere 
de luptă a handbaliștilor noș
tri au biruit.

eforturile 
valoarea 
și a în- 
intema- 
aur a

handbal

» r. -

Uzina de fibre sintetice Săvineștî. In secția textile, după ce au fost încărcate cu fire, un 
nou lot de bobine sînt gata să ia drumul magaziei.

Foto : I. CIOBANU

V-

Pregătind încheierea anului de învățămînt politic II. TJ. la sate
(Urmare din pag. I)

varășul Alexa Haralambie, 
prim-secretar al comitetului 
raional de partid. Este prevă
zut, de asemenea, ca un secre
tar sau un alt membru al bi
roului comitetului regional, să 
expună principalele sarcini 
stabilite de conferința regio
nală de partid, de confe
rința regională U.T.M. Sînt 
prevăzute de asemenea, dezba
teri pe forme de învățămînt la 
temele stabilite pentru convor
birile recapitulative. La unele 
comitete raionale U.T.M., cum 
sînt, de pildă, Videle, Urziceni 
se vor da consultații la ultima 
lecție din programa fiecărui 
cerc. în încheierea seminaru
lui, care durează o zi, secreta
rul cu problemele de propa
gandă al comitetului raional 
U.T.M. va comunica propagan
diștilor măsurile biroului 
comitetului raional U.T.M. cu 
privire la încheierea anului de 
învățămînt politic U.T.M. la 
sate.

— Cum a4i procedat la sta
bilirea temelor pentru semi- 
nariile recapitulative ?

— în stabilirea temelor 
noi am avut în vedere faptul 
că tinerii au studiat în 
cercurile politice documente 
de partid și de stat care 
au o mare însemnătate : cu- 

învingătorii au cucerit a- 
ceastă prețioasă victorie ata- 
cînd fără răgaz prin combina
ții de mare finețe tehnică, au 
înscris goluri spectaculoase, 
manifestîndu-și superioritatea 
uneori cu 6 puncte avans.

La sfîrșitul acestui dificil și 
dramatic meci, am solicitat 
pentru cititorii „Scînteii tine
retului" cîteva declarații:

M. BIRJEGA, vicepreșe
dinte al U.C.F.S.r condu
cătorul delegației sporti
vilor romîni:

— Ne bucură din toată inima 
această excelentă victorie rea
lizată în fața unui adversar a 
cărui valoare este unanim apre
ciată pe plan mondial. Perfor
manța handbaliștilor noștri, 
pentru care toți jucătorii au 
luptat cu o energie deosebită, 
este o mărturie fidelă a exce
lentelor condiții de pregătire 
de care se bucură sportivii pa
triei. li felicităm din toată ini’ 
ma pe băieții noștri și le urăm 
deplin succes în finala de du
minică.

VIRGIL HNAT, căpitanul 
-îchipei reprezenlaîîve a 
R.P.R.:

— Este, desigur, greu de îm
părtășit bucuria acestei victorii 
care ne-a asigurat participarea 
în finala ,,mondialelor". Hand
baliștii cehoslovaci au jucat 
bine. A învins echipa noastră, 
mai omogenă și mai bine pre
gătită și în ceea ce privește 
voința și puterea de luptă.

și în 
de o 

O VH-
cele

ION KUNST, anîrenor :
— A fost un meci de mare 

luptă, în care băieții noștri, 
mai buni atît în atac cît 
apărare, au dat dovadă 
excelentă pregătire și 
ință pentru care merită 
mai calde felicitări.

Ne alăturăm acestor meritate 
felicitări și așteptăm cu încre
dere confruntarea cu formația 
Suediei din actul final al ediției 
a V-a a „mondialelor de hand
bal în 7".

NICOLAE NEDEF 
antrenor federal

★
Rezultatele de la celelalte 

meciuri semifinala : R.S.F. Iu- 
goslavia-R. P. Ungară 16—15 
(9—7). U.R.S.S.-Danemarca
17—14 (10—10), R. F. Germană- 
Suedia 16—8 (8—5).

Finala campionatului se des
fășoară duminică între echi
pele R. P. Romîne și Suediei. 
Astăzi are loc meciul pentru 
locurile 3—4 între R. S. Ceho
slovacă și R. F, Germană.

3:

re

vîntarea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la Conferința 
Organizației orășenești de 
partid București, Darea de 
seamă prezentată de tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer la se
siunea Marii Adunări Națio
nale din decembrie 1963. 
Prin convorbirile recapitulati
ve noi ne-am propus să-i aju
tăm pe tineri să-și însușească 
și mai profund ideile cuprinse 
în aceste documente, sarcinile 
trasate de partid, urmărim 
totodată să-i ajutăm să apro
fundeze principalele cunoștin
țe acumulate în cursul anului 
de învățămînt politic U.T.M.

în acest scop, pornind de la 
indicațiile date de C.C. al 
U.T.M. noi am făcut unele re
comandări pentru fiecare tip 
de cerc politic, în parte, pe 
baza cărora comitetele raiona
le U.T.M. au stabilit temele 
concrete pentru convorbiri. 
Am recomandat, de pildă, pen- 
tru cercurile de studiere a Sta
tutului U.T.M., ca în convorbi
rile recapitulative, să se dez
bată probleme privind condu
cerea de către partid a 
U.T.M. — chezășia tuturor 
succeselor noastre, caracterul 
și scopul Uniunii Tineretului 
Muncitor, drepturile și îndato
ririle membrilor U.T.M., pro
bleme privind educarea comu

★

festive

Institutul pedagogic din Cluj. Aspect din laboratorul de în
cercări mecanice.

Foto: O. PLEC AN

Ciclu de conferințe despre Eminescu
Societatea de științe istorice 

și filologice din R. P. Romînă 
— filiala București — organi
zează, la Muzeul de Istorie a o- 
rașului București, un ciclu deîn mijlocul colectiviștilor

GALAȚI (de la corespon
dentul nostru).

In perioada 10 februarie — 
10 martie a.c. prin grija Co
mitetului regional de cultură 
și artă în satele și comunele 
regiunii Galați s-au deplasat 
numeroși intelectuali și forma- 
ții artistice. In perioada amin
tită au mers la sate în rîndul 
colectiviștilor un număr de 
760 intelectuali care au ținut 
534 de expuneri pe diferite 
teme interne și internaționale, 
expuneri privind întărirea 
conomico-organizatorică a gos
podăriilor agricole colective și 
altele. Totodată, în mijlocul 
colectiviștilor au poposit 51 
brigăzi științifice, iar oamenii 
de știință și specialiștii au a- 
cordat 15 consultații științifice. 
Numărul colectiviștilor parti- 
cipanți la aceste manifestări 
depășește cifra de 121 000. In 
aceeași perioadă 74 de forma
ții artistice profesioniste și. de 
amatori au prezentat nume
roase și variate programe la 
care au participat peste 21 000 
colectiviști din satele și comu
nele regiunii.

I

nistă a tinerei generații etc.; 
în cercurile „Să ne cunoaștem 
patria socialistă'* să se poarte 
dezbateri în legătură cu con
ducerea de către partid a lup
tei poporului nostru pentru 
instaurarea regimului demo
crat-popular și construirea so
cialismului, marile realizări 
obținute de poporul nostru 
condus de partid în anii regi
mului democrat-popular, dez
voltarea la tineri a înaltelor 
sentimente ale patriotismului 
socialist și internaționalismu
lui proletar; în cercurile „Tră
săturile moralei socialiste în 
rîndul tinerei generații" să se 
insiste mai mult asupra nece
sității însușirii de către tineri 
a normelor moralei socialiste, 
educării tineretului în spiritul 
unei atitudini noi, socialiste, 
față de muncă și avutul ob
ștesc, dezvoltării spiritului co
lectivismului, de ajutorare to
vărășească. Se vor dezbate 
probleme privind educarea 
moral-cetățenească a tinerilor, 
respectarea de către aceștia a 
normelor de conviețuire so
cialistă ; la cercurile „Curs po
litic U.T.M.“, dezbaterile se 
vor purta în legătură cu creș
terea rolului conducător al 
partidului în etapa desăvîrși- 
rii construcției socialiste în 
patria noastră, politica P.M.R. 
de industrializare socialistă a 

conferințe consacrat comemo
rării a 75 de ani de la moartea 
lui Mihail Eminescu. Cu acest 
prilej, conf. univ. Zoe Dumi- 
treseu-Bușulenga a vorbit vi
neri seara, despre „Meditația 
filozofică la Eminescu".

Ciclul prevede în continua
re, expuneri despre măiestria 
artistică, proza, publicistica și 
umanismul în creația emines
ciană. El se va încheia la 12 
iunie cu conferința academi
cianului Tudor Vianu, intitu
lată „MihaU Eminescu — poet 
universal".

CAG.NET

(Agerpres)

„DEZRĂDĂCINAȚI!46
în cinematografia latino-a- 

mericană se manifestă în ulti
ma vreme tendința^ de zugrăvi
re ă1 unor aspecte 'ImBresidiiCth4 
te din viața și lupta oamenilor 
simpli. Această trăsătură se e- 
vidențiază și în producția me
xicană de filme, care a dat o 
serie de opere interesante, sem
nate de cineaști cunoscuți.

Bogat în semnificații sociale, 
argumentul literar al filmului 
„Dezrădăcinați!" oferea regizo
rului Gilberto Gazcon posibili
tatea realizării unei opere de 
un puternic dramatism. Desti
nul familiei Pacheco dezvăluie 
spectatorului o problemă de 
acută rezonanță actuală pentru 
Statele Unite, aceea a prejude
căților rasiale.

Deși trăiește în America de 
aproape 30 de ani, Pacheco 
continuă să se simtă străin în 
această țară unde începe să 
observe că oricîte merite ar a- 
vea și oricît de cinstită i-ar fi 
munca, fiind mexican se va 
găsi totdeauna un american 
care să i-o ia înainte. Această 
stare de lucruri va determina 
pe doi dintre copiii lui să în
cerce pe toate căile — în cele 
din urmă chiar pe unele ne
cinstite — să treacă barierele 
sociale ridicate de culoarea 
pielii lor. Fiul cel mic al lui 
Pacheco, angrenat în traficul 
cu marijuana, spune pentru a-și 
justifica faptele: „Numai ame
ricanii au trecere -, am vrut să 
fiu ca americanii". Iar sora lui 
va fi gata să se mărite cu un 
bogătaș iancheu pe care nu-1 
iubește, în speranța de a-și re
aliza astfel același deziderat de 
a deveni „americană". Ajuns 
în pragul bătrineții, în clipele 
grele în care nenorocirile ce se 
abat una după alta asupra fa-

țării, de dezvoltare continuă a 
agriculturii socialiste.

Temele concrete stabilite de 
fiecare comitet raional U.T.M. 
pe baza unei largi consultări 
a propagandiștilor, a cunoaș
terii situației din cercurile po
litice, au fost de pe acum ațiu- 
se la cunoștința tuturor pro- 
pangandiștilor.

Ne-ați vorbit pînă acum nu
mai de măsurile ce sînt sau 
vor fi luate de comitetul re
gional și comitetele raionale 
U.T.M. Ce fac însă organizații
le de bază U.T.M., propagan
diștii ?

— Problema cea mai impor
tantă de care se ocupă în a- 
ceastă perioadă toate organi
zațiile de bază U.T.M. de la 
sate, propagandiștii este ajuto
rarea cursanților pentru a se 
pregăti temeinic în vederea 
convorbirilor recapitulative. 
Se va asigura, de asemenea, 
ca toate cercurile să ajungă 
cu lecțiile la zi.

Iată cîteva exemple din ra
ionul Lehliu. In G.A.C. din 
comuna Răzvani, de exem
plu, sînt cinci cercuri poli
tice U.T.M. De curînd, într-o 
ședință de comitet, s-a anali
zat cum își desfășoară ele ac
tivitatea. Un singur cerc era 
rămas în urmă : „Curs poli
tic U.T.M.". Se afla la lecția 
a VI-a. Membrii comitetului,

Ambasadorul R. P. Polone 
în R. P. Romînă, Wieslaw So: 
bierajski, a organizat vineri 
Ia amiază o întîlnire priete
nească cu prilejul vizitei în 
țara noastră a unei delegații a 
Ministerului Invățămihtului 
din R. P. Rolonă, condusă de 
Stșnislaw Dobosiewicz, direc
tor general în acest minister.

Au participat reprezentanți 
ai Ministerului învățămîntu- 
lui și cadre didactice.

Cu prilejul celei de-a 15-a 
aniversări a ziarului „Neuer 
Weg". organ în limba germa
nă al sfaturilor populare din 
Republica Populară Romînă, 
la Casa ziariștilor din Capi
tală a avut loc vineri la amia
ză o adunare festivă.

Au participat cadre de con
ducere din presă și edituri, 
ziariști, corespondenți volun- 
‘ ’ ........— *’ -i preseitari, corespondenți ai 
străine.

In cadrul adunării 
au luat cuvîntul Anton Brei- 
tenhofer, redactor șef al zia
rului „Neuer Weg", Nestor Ig
nat, președintele Uniunii zia
riștilor din R. P. Romînă, Teo
dor Marinescu, redactor șef al 
ziarului „Scînțeia", Mircea Ră- 

• dulescu, redactor șef al ziaru
lui „Ramînia liberă", Maria 
Drotleff, învățătoare din ora
șul Bistrița, corespondent vo
luntar al ziarului „Neuer 
Weg".

Adunarea festivă s-a înche
iat cu un program artistic.

★

Vineri au început lucrările 
primei sesiuni tehnico-științi- 
fice a Institutului de studii 
și proiectări hidroenergetice 
(I.S.P.H.) din Capitală.

La sesiune participă cadre 
de conducere din Ministerul 
Minelor și Energiei Electrice, 
academicieni, cercetători și 
proiectanți, reprezentanți ai 
unor institute de specialitate.

în programul lucrărilor se-

miliei lui par s-o destrame, Pa
checo înțelege cu dureroasă lu- 

.ciditgte imensa greșeală săvîi-

tr-un moment de lașitate își 
părăsise țara pentru a deveni 
ceea ce este de fapt acum, un 
dezrădăcinat.

Dacă scenariul oferea un va
loros conținut de idei și de po
tential dramatic, el avea și u- 
nele carențe pe care regia nu

„Doamna

ulti- 
se 

Tu

Tînăra cinematografie viet
nameză continuă să se afirme 
prin realizări meritorii, oglin
dind procesul de maturizare 
artistică prin care trece în mo
mentul de față. Pe linia 
melor succese înregistrate 
înscrie și filmul „Doamna 
Hau", distins cu o medalie de 
argint la al III-lea Festival al 
filmului de la Moscova.

Cineaștii au ales ca temă a 
filmului lor un episod din 
războiul de eliberare națională. 
Am putea spune că Tu Hau 
este un personaj simbolic, li
nia destinului său fiind repre
zentativă pentru aceea a frați
lor ei de sînge: de la pasivitate 
la revoltă mută și apoi la ac
țiuni hotărîte cu arma în mînă. 
Suferințele provocate de vio
lența și barbaria regimului co
lonialist ce i-au distrus ferici
rea, operează o adîncă trans
formare asupra personalității 
lui Tu Hau. După moartea so
țului ei Khoa căzut în lupta cu 
forțele reacțiunii, ajutorul plin 
de căldură al partizanilor o fa
ce să înțeleagă că locul său 
este alături de patrioții în rîn-

sfătuindu-se cu tinerii, cu pro
pagandistul, au hotărît îm
preună să țină săptămînal cîte 
o expunere și convorbire pen
tru a recupera rămînerea în 
urmă. Există acum garanția că 
și acest cerc va putea să-și 
țină convorbirile recapitulative 
odată cu celelalte cercuri din 
comună.

în ceea ce privește sprijini
rea cursanților, îmbunătățirea 
activității unor cercuri, am să 
încep tot cu un exemplu din 
această comună. în brigada 
I, cercul politic își desfășura 
activitatea cu uneia lipsuri. 
Doi membri ai comitetului au 
primit sarcina să-1 ajute pe 
propagandist. Membrii șl can- 
didații de partid din brigadă, 
care sînt și uțemiști, îi ajută 
pe cursanți în studiu, participă 
la dezbaterile din cerc. De pe 
acum se și vede o îmbunătă» 
țire a activității cercului. Co
mitetul U.T.M., consultîndu-se 
cu cursanții, a ajuns la con
cluzia că este necesar să or
ganizeze pentru toți tinerii în
cadrați în cercurile politice 
două consultații : una va ayea 
ca obiect creșterea rolului con
ducător al partidului în peri
oada desăvîrșirii construcției 
socialiste în patria noastră și 
va fi dată de tovarășul Tudor 
Vasile, secretarul comitetului 
de partid, iar cealaltă va avea

9

' siupij, care va dura două zile, 
suit inciuse un număr de peste 
70 de comunicări și referate 
științifice repartizate pe secții 
de specialitate : hidraulică a- 
pljc^tă, instalații și construcții 
hidroenergetice, materiale de 
construcții și încercări pentru 
construcții hidroenergetice, 
precum și probleme de funda
ții geologice.

în ciclul de conferințe „Ro
mîni a în organizații interna
ționale", acad. Tudor Vianu, 
secretar general al Comisiei.ng* ; 
ționale a R. P. Romîne pentru 
U.N.E.S.C.O. a vorbit vineri 
despre „Contribuția R. P.- Ițo- 
mîne la U.N.E.S.C.O.".

*

Mezzosoprana Elena Cemei, 
prim solistă a Teatrului de 
Operă și Balet al R. P. Romî
ne, a părăsit Capitala, piectnd 
în Belgia, unde își va da con
cursul la două spectacole cu 
„Carmen", pe scena Operei 
din Liege.

*
In Capitala R. D. Germane 

a plecat baritonul Dan Iordă* 
chescu, prim solist al Teatru
lui de Operă și Balet al R. P. 
Romîne care va înregistra ț. 
pentru Casa de discuri „Dent*.. 
sche Schallplatten" fragmente 
din opera „Puterea destinu
lui". ' -li-

(Agerpres)

CLUJ (de la coresponden
tul nostru). — Ieri la Cluj a 
avut loc premiera pe. țara. a 
piesei „Judecata" a tîhăritțui.r 
dramaturg clujean Teodor 
Boșca. Regia spectacolțdui 
este semnată de V. T. Popa '^ar.. 
scenografia aparține lui. Th: 
Ciupe. Rolurile principal^ . 
interpretate de Gheorgfie Cdș-. 
mai, Zighi Munte, Ligid Mxj* 
ga, Aurel Giurumeia,

a știut să le atenueze. Persona
jul Elenitei, a cărei apariție în 
dramaturgia filmului se asea
mănă cu aceea a zînelor bine
făcătoare, rămîne un semn de 
întrebare pentru spectator, ne- 
fiind suficient de bine argu
mentat și de convingător. Dar 
ceea ce se poate reproșa în 
primul rînd realizatorilor este 
uneori, un exces de melodra- 
mW. "43D,n?'?.

Fără a se ridica la un nivel 
artistic deosebit, producția stu
diourilor mexicane interesează 
prin realismul și sinceritatea 
cu care a transpus pe peliculă 
tragicul destin al acestei fami
lii dezrădăcinate.

Tu Hau“
durile cărora a luptat Khoa. 
Treptat, în această femeie mi
cuță se dezvăluie neașteptate 
resurse de voință și energie. 
Conștientă de importanța ac
țiunii de atragere a maselor de 
partea mișcării de eliberare, ea 
nu va precupeți nici un efori 
în îndeplinirea acestei sarcini. 
Noua lovitură pe care i-o dau 
dușmanii răpindu-i fetița și uci- 
gîndu-i socrul, nu va cpvea (B- i 
iedul scontat.

De bună seamă că la reușita 
artistică a filmului contribuie 
în mare măsură jocul expresiv 
și plin, de sensibilitat^'âl- ăcfți- 
ței Tra Ciang. Imprumtttîrid 
luptătoarei Tu Hau chipul , său 
de o gingașă frumusețe și înfă
țișarea sa plăpîndă, Tra Ciang 
izbutește în același timp să ne . 
transmită și întreaga ei forță 
morală.

O distribuție omogen alcatri- '. 
ită, ritmul susținut de desfășu
rare a acțiunii și poezia ijțlfa 
ginii vin să se adauge merite
lor incontestabile ale filmului 
„Doamna Tu Hau".

MANUELA GHEORGHIU

ca temă : „Statul nostru de
mocrat-popular", și va fi dată 
de tovarășul Tudor Barbu, 
președintele sfatului popular 
comunal. într-un mod oare
cum asemănător procedează și 
comitetele U.T.M. din celelalte 
comune ale regiunii noastre.

în ceea ce-i privește pe pro
pagandiști, aceștia au ca sar
cină principală, sprijinirea 
cursanților pentru a se pre-,, 
găti temeinic în vederea con
vorbirilor recapitulative, Cîte
va exemple: Jana Rudaru 
(G.A.C. Fundulea), Mircea 
Alexan (G.A.C. Ileana), Elena 
Enciu (G.A.C. I. C. Frimu), 
Mihai Ecaterțna (G.A-C. Nico- 
lae Bălceseu) îi ajută pe 
cursanți pentru a se pre
găti cît mai bine pentru 
convorbiri. Mulți propagandiști 
și-au propus, de asemenea, să 
acorde cursantelor consultații, 
la cererea acestora și din pro
prie inițiativă unde văd că e 
necesar acest lucru. La cercu
rile de studiere a Statutului 
U.T.M. — de pildă — Andrei 
Sonia (G.A.C. Răzvan) va da o 
consultație în legătură cu ne
cesitatea însușirii de către fie
care tînăr a învățăturii mar- 
xist-leniniste; Jana Rudaru 
(G.A.C. Fundulea) va vorbi 
cursanților despre principiul 
conducerii de către partid a 
organizației noastre etc.

CAG.NET
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Tinerilor de pe șantiere — 
o temeinică pregătire 

profesională

ION BOTEZAU
(Urmare din pag. I)

j material plastic, sculele spe
ciale), precum și rechizitele 
necesare să fie asigurate din 
timp.

în conformitate cu instruc
țiunile C.S.C.A.S., am progra
mat cursurile de două ori pe 
săptămînă, marțea și vinerea 

; •— cite două ore, timp de 6 
r luni.

Cum am asigurat prezența 
muncitorilor la cursuri? Oda
tă. cu deschiderea acestora, 
conducerea șantierului a orga
nizat transportul oamenilor cu 
mașinile de la loturile din 
Drumul Taberei și b-dul Ar
mata Poporului. La mobiliza
rea oamenilor ne-a mai ajutat 
și faptul că lectorii, fiind Ingi
neri și maiștri pe loturile res
pective, vin odată cu cursanții.

Eficacitatea cursurilor de ri
dicare a calificării poate fi o- 
glindită de următorul exem
plu : montarea conductei de 
pe b-dul Armata Poporului, în 
lungime de 2 300 m. Aici s-a 
lucrat cu un nou tip de con
ductă din fontă, cu diametrul 
de 500 milimetri. Instalatorii, 

ItSunoșcind din timp de la 
cursuri caracteristicile noii lu-

GHEORGHE
■- (Urmare din.pag. I) 

ăuTost prezentate și altor me
seriași. Dulgherilor li's-a vor
bit despre înlocuitorii lemnu
lui de cofraj prin placaje ba- 
chelizate, plăci fibrolemnoase. 
eofrajer metalice, precum si 
tehnologia de execuție a aces
tora. Fiecare lecție a fost e- 
xemplificată cu aspecte con
crete de pe șantierele noastre.

In această privință aș vrea 
să dau un exemplu. La lucră
rile interioare unii zidari nu 
dădeau atenția cuvenită exe
cutării muchiilor din camerele 
de locuit, nu țineau seama de 
verticalitatea și orizontalitatea 
acestora, nu tencuiau corect 
tavanele și scafele. Am pre
văzut în programă o lecție în 
acest sens. Ea a fost predată 
de Francisc Braun care lu
crează în serviciul controlului 
tehnic de calitate. El a arătat 
cum trebuie executată o ten
cuială corectă, care sînt defec-

NICOLAE

crări, au muncit din ce în ce 
mai bine, terminînd lucrarea 
cu 30 de zile înainte de ter
men și cu calificativul „foarte 
bine“.

Șantierul a încheiat anul 
care a trecut cu rezultate 
bune. Sarcina de creștere a 
productivității muncii a fost 
realizată în proporție de 109,26 
la sută. Toate acestea au fost 
posibile și datorită unei mai 
bune pregătiri profesionale. In 
anul 1964, sarcinile noastre au 
sporit. Avem de executat im
portante lucrări pentru îmbu
nătățirea continuă a alimen
tării cu apă a Capitalei (mi- 
croraioanele C3 și C5 din Bal
ta Albă. Drumul Taberei, ar
tera 2-Sud și altele). Tocmai 
de aceea, la organizarea cursu
rilor din acest an vom ține și 
mai mult seama de gradul de 
mecanizare de pe șantiere, de 
materialele noi cu care lu
crăm, de specificul meseriilor. 
Vom merge cu aceste diferen
țieri chiar și în cadrul unei 
meserii. Așa, de exemplu, 
ne-am propus ca instalatorii 
să-i specializăm pe operații 
(așezarea conductelor, ramifi
cații, îmbinări între conducte 
de oțel și fontă etc.) care cer 
cunoștințe deosebite.

DOCMANOV
țiunile constatate, cauzele lor 
și măsurile de remediere.

Consider însă, că ceea ce 
am întreprins în privința în
tocmirii programelor analitice 
nu epuizează posibilitățile 
noastre de a realiza tematici 
mai bune. în viitor vom re- 
strînge capitolul de „generali
tăți" în favoarea adîncirii a- 
numitor detalii foarte impor
tante în executarea unor lu
crări de calitate. Tematicile 
pe care le vom alcătui vor cu
prinde, în același timp, mai 
multe lecții despre mecaniza
rea lucrărilor pe șantierele de 
construcții. Și spun aceasta, 
pornind tot de la o cerință a 
practicii. Planul de producție 
al întreprinderii noastre pe a- 
nul acesta prevede extinderea 
lucrărilor la blocuri din pa
nouri mari prefabricate. Zida
rii și dulgherii vor trebui în 
acest caz să cunoască bine 
procedeele tehnice privind 
montarea, asamblarea și fini
sarea elementelor prefabricate.

BURLACII
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Succese ale artiștilor romîni $i dcnoliarc

peste hotare
NEW YORK 13 (Agerpres). 

— Cîntărețul romîn Nicolae 
Herlea a obținut miercuri uc 
nou succes pe scena operei 
Metropolitan din New York 
unde a interpretat rolul lui 
Tonio din „Paiațe". In cronica 
consacrata spectacolului ziarul 
„New York Herald Tribune" 
scrie, printre altele : „Cea mai 
remarcabilă interpretare a se
rii a fost aceea a d-lui Herlea. 
El este un cîntăreț și un ar
tist, o persoană care merită să 
i se acorde atenție- în arta sa 
exista sensibilitate și muzica
litate și în același timp el 
este un actor foarte înzes
trat".

Ziarul „New York Times ’, 
publică de asemenea, aprecieri 
pozitive Ia adresa cintărețului 
romîn subliniind „interpreta
rea convingătoare- dată rolu
lui lui Tonio.

trei concerte dirijate in R. 
Germană de artistul romîn. 
Concertul, in programul căru
ia au figurat „Nunta din Car
pați de Paul ConsUntinescu. 
Concertul pentru vioară și or
chestră de Dvorak și Simfo
nia nr. 2 de Brahms, s-a bucu
rat de un mare succes, diri
jorul romîn fiind rechemat de 
mai multe ori la rampă.

la Berna

D.

BERLIN. — în sala Kon- 
greshalle din Leipzig a avut 
loc joi concertul orchestrei 
Gevandhaus. condusă de mae
strul George Georgescu, artist 
al poporului din R. P. Romînă. 
Acesta a fost ultimul din cele

In Comitetul O.N.U. pentru folosirea

Intervenția reprezentantului

R. P. Romine

juridic al

cosmic în

BERNA. — Vasile 
trescu, ambasadorul R. 
mine la Berna a oferit 
de filme la cinematograful 
.♦Metropol . S-au prezentat fil
mul realizat de Ion Popescu- 
Gopo „Pași spre Lună" și do
cumentarul „Mamaia".

La gală au participat repre
zentanți ai Departamentului 
politic federal și ai altor de
partamente, șefi ai unor misi
uni diplomatice acreditați la 
Berna și alți diplomați, zia
riști, personalități din viața 
publică economică și cultu
rală.

Filmele prezentate s-au bu
curat de succes.

Dumi- 
P Ro- 
o gală

BANGKOK 13 (Agerpres). 
— într-o convorbire cu un co
respondent al agenției TASS, 
ministrul afacerilor externe al 
Tailandei, Thanat Roman, a 
declara: că „oricare ar fi re
zultatele apropiatei Conferin
țe internaționale a O.N.U. 
pentru comerț ți dezvoltare, 
continuarea luptei pentru un 
comerț internațional echitabil 
cămine pentru țările în curs 
de dezvoltare o problemă vi
tală*.

„Poziția noastră, a continuat 
Thana* Komar., se bazează pe 
principiul că comerțul trebuie 
să se dezvolte și să aducă fo
loase tuturor țărilor*. El a de
clarat că lipsa de concordanță 
dintre prețurile la materiile 
prime și cele la mărfuri indus
triale provoacă mari pierderi 
țărilor tn curs de dezvoltare 
care, in general, sini furnizoa
re de materii prime.

BEIRUT. — Libanul va 
participa activ la Conferința 
O.N.U. pentru comerț și dez
voltare, care se va deschide în 
curind la Geneva. Ministerul 
Economiei și Planificării, pre
cum și Ministerul Afacerilor 
Externe au pregătit o serie de 
documente și materiale pentru 
delegația libaneză, care ur
mează să fie condusă de mi
nistrul economiei și planifi
cării. Fuad Ammoun.

Delegația libaneză. scrie 
ziarul „Beirut Al-Masa", se va 
pronunța în cadrul conferinței 
pentru întărirea colaborării 
economice mondiale.

ATENA 13 (Agerpres). — La 
Atena, Ankara, Londra și Was
hington se desfășoară o vie acti
vitate în legătură cu evoluția si
tuației din Cipru. In Capitala 
Greciei au avut loc convorbiri în
tre președintele Makarios, care se 
află într-o vizită în Grecia, și pri
mul ministru grec, Papandreu. La 
convorbiri au participat, de ase
menea, generalul Grivas, coman
dantul organizației militare care 
a condus lupta pentru indepen
dența Ciprului, Kyprianu, ministru 
de externe cipriot, și mai multe 
personalități grecești. După con
vorbiri, Papandreu a 
„Hotârirea Consiliului de Securi
tate de a trimite o forță militară 
in Gpru și de a desemna un ar
bitru. ne-a satisfăcut. Noi nu vom 
torpila această hotărîre în nici un 
fel". Primul ministru a adăugat 
că guvernul grec și cel cipriot 
„doresc pacea, dar, în caz de a- 
gresiime ne vom apăra".

La rîndul său, ministrul de ex
terne grec. Kostopoulos, a definit 
astfel poziția guvernului față de 
nota de‘ avertisment a Turciei : 
„Guvernul grec se menține cu 
fermitate Ia hotârirea sa de a 
reacționa în mod decisiv cu toate 
mijloacele sale față de orice ac
țiune unilaterală a Turciei în "~‘ 
prii".

In cadrul unei conferințe de 
presă, președintele Makarios a de
clarat ; „Vom respinge orice a- 
gresiune cu hotărîre și curaj gata 
să sacrificăm ultimul om pentru 
libertatea noastră". EI a spus că a 
pregătit pentru această conferința 
de presă o cu totul altă declarație, 
dar, nota turcă l-a determinat s-o 
modifice. Președintele cipriot s-a

declarat :

Ci-

(Urmare din pag. I)
cîsu D 

prinderii. La fiecare lecție 
predată, am arătat căile de 
creștere a productivității mun
cii și de reducere a prețului 
de cost.

Pentru pregătirea temeinică 
a lecțiilor, am folosit în spe
cial „Cursul de electrotehnică" 
precum și alte materiale care 
au fost tipărite de Editura teh
nică. Mi-au folosit mult și in
dicațiile date de cabinetul 
tehnic. Aici am fost ajutat să 
aleg cele mai semnificative 
exemple legate de specificul 
întreprinderii noastre. In 
timpul predării urmăresc cum 
îșî iau cursanții notițe. La 
sf.îrșitul lecției, care durează 
două ore, recapitulăm proble
mele importante cu care oca
zie îrni pot forma o imagine 
asupra modului în care au în- 
țehșfisc.ftle predate. Apoi indic 
și bibliografii pe care o mare

jni qc c?v . . - ■ •
pj.c, qeab'.

partb ;dînl cursanti o cite§c: și I 
^•'eânsipecteaza. Dejd elevii I 
cursului meu și-au format o e 
mică bibliotecă tehnică, pro- I 
curîndu-și cărți fie de la ștan- 
dul din incinta întreprinderii ■ 
fie de la librărie. g

In calitate de lector la | 
cursurile de ridicare a califi- 
cării, am întimpinat și unele I 
greutăți legate de lipsa unor | 
teme, greutăți legate de lipsa 
unor manuale de specialitate. ■ 
Consider că este necesar ca | 
Editura tehnică să tipărească 
o nouă ediție a manualului I 
instalatorului electrician — | 
cel. existent fiind depășit, din 
punct de vedere tehnic. De I 
asemenea, filmele tehnice, dia- | 
filmele folosite pentru celelal- 
te meserii să-și îmbogățească I 
tematica, astfel ca și clectri- | 
cienii-instalatori să benefi- _ 
cieze de avantajele lor. mai I 
ales în condițiile introducerii ■ 
unor noi mașini electrice și R 
materiale, electrotehnice.

GENEVA 13 (Agerpres). — 
La Geneva se desfășoară lu
crările celei de-a 3-a sesiuni 
a subcomitetului 
Comitetului O.N.U. pentru fo
losirea spațiului
scopuri pașnice. Subcomitetul 
dezbate aspecte juridice legate 
de activitatea statelor în spa
țiul extra-atmosferic și pro
iecte de acorduri internațio
nale privind ajutorarea cos- 
monauților și a navelor cos
mice în caz de accident sau 
aterizare forțată, precum și a- 
corduri privind răspunderea 
statelor pentru daunele cau
zate de lansarea unor obiecte 
în spațiul cosmic.

In cadrul discuțiilor gene- 
ralg a luat cuvîntul reprezen
tantul R. P. Romîne, prof. Ed
win Glaser, care a subliniat 
importanța elaborării unei 
convenții cu privire la princi
piile care să conducă activita
tea statelor în spațiul cosmic.

Vorbitorul a insistat asupra

importanței pe care o au pen
tru elaborarea convențiilor 
privind spațiul extraatmosfe- 
ric, principii ca folosirea spa
țiului cosmic în scopuri paș
nice, universalitatea dreptului 
internațional și respectarea le
galității suverane a statelor.

După ce a arătat că R. P. 
Romînă sprijină orice pas, 
orice măsură care pot contri
bui la destinderea în relațiile 
dintre state și la soluționarea 
pe cale pașnică a problemelor 
internaționale, reprezentantul 
romîn a subliniat că realiza
rea unor progrese la actuala 
sesiune ar fi de natură să con
tribuie la îmbunătățirea cli
matului politic internațional, 
la iărgirea sferei de colabo
rare și înțelegere între state. 
In ce o privește, delegația R.P. 
Romîne își va aduce întreaga 
contribuție la progresul lu
crărilor subcomitetului.

Lucrările sesiunii continuă.

declarat satisfăcut de convorbirile 
pe care le-a avut la Atena cu șe
ful guyemului grec și cu alte per
sonalități grecești.

Agenția France Presse relevă că 
Comandamentul grec a pus toate 
unitățile forțelor de uscat și ma
rinei ale Greciei în stare de alar
mă generală. Flota greacă a pri
mit ordinul de a efectua manevre 
între Dodecanez și Creta. In cursul 
aceleeași zile Kostopoulos a primit 
în mod succesiv pe ambasadorii 
Turciei, Marii Britanii și Statelor 
Unite la Atena cu care a discutat 
noile aspecte ale crizei cipriote.

La Ankara Ministerul Afacerilor 
Externe al Turciei a dat publici
tății vineri dimineața un comuni
cat în care se subliniază că, „A- 
vînd în vedere situația nou cre
ată ca. urmare a incidentelor, care 
nu încetează să se producă în 
Cipru, guvernul turc a considerat 
necesar să adreseze în noaptea de 
joi spre vineri arhiepiscopului Ma
karios, președintele Ciprului, o 
notă cu caracter de avertisment". 
Copii ale acestei note 
mise ambasadorilor 
nite. Marii Britanii și 
Ankara.

Autoritățile turcești 
de asemenea, un mesaj secretaru
lui general al Națiunilor Unite, 
U Thant.

Primul ministru turc Inonii a 
declarat, potrivit agenției Reuter, 
că „dacă condițiile noastre (cu
prinse în nota turcă) nu produc 
nici o reacție în rîndurile greci
lor din insulă, vom debarca". In 
capitala turcă au avut loc vineri 
demonstrații ale studenților ce- 
rînd debarcarea forțelor turce în 
Cipru. După cum relevă agenția 
Reuter, demonstrația a fost auto
rizată de către comandantul legii 
marțiale din Ankara.

Aceeași agenție relatează des
pre pregătirile militare intense 
care se fac în portul turc Iskan- 
derun.

Ministrul de externe turc, Erkin, 
a avut convorbiri vineri cu am
basadorii S.U.A., Marii Britanii și 
Greciei.

în capitala Marii Britanii s-a 
exprimat părerea, potrivit agenției 
France Presse, că o intervenție 
turcă în Cipru ar putea avea con
secințe grave în condițiile actuale. 
Ministrul de externe britanic, 
Butler, l-a convocat pe ambasado
rul turc la Londra și i-a făcut cu
noscută îngrijorarea guvernului 
englez.

In cadrul convorbirii Butler a 
transmis guvernului turc „reco
mandările de moderație" ale gu
vernului britanic. Butler a avut 
întrevederi și cu ambasadorul 
S.U.A. la Londra.

au fost rc- 
Statelor U- 
Greciei la

au adresat, ♦

CIIMEMATOEnAFE
Șeherazada — film pentru 

ecran panoramic : Patria (8,30; 
11; .14,30; 16,15; 19; 21,30). Dez 
rădăcinatiî rulează la cinema
tografele : Republica (9,45; 12; 
14.15; 16,45; 19; 21,15), Capitol 
<10;'12; 14; 16.15; 18,30; 20,45). 
Flamura (10; 12,15; 16; 18,15;
20.30) . Iolantha : Carpați (10;
12; 14; 16). Excelsior (10;
12,15; 15,30; 18; 20,30). Mio
rița (10; .12; 14; 16; 18,15;
20.30) . Foto Haber : București 
(9.15; 11,30 13,45; 16,15; 18,30;
20.30) , 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).
Vi-1 prezint pe Baluev : Festi
val (10; 12; 14,30; 16,30; 18,30;
20.45) , Seara prietenilor filmu
lui : Carpați orele 19 ; Seano 
Boa: Giulești (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Melodia (10; 12; 
14,30; 16,45; 19; 21). Doamna Tu 
Hau: Victoria (10,15; 12,15; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,45), Fla
căra (16; 13; 20), Locote
nent Cristina: Central (10 ; 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,45),
Feroviar (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) . Omul cu ricșa — ci
nemascop : Lumina (de la 0- 
rela9 la orele 14 “rulează în. 
continuare; 16,15; 18,30; 20,45). 
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) . Cavalerul Pardaillan —

cinemascop : Cosmos (14; 16; 
18; 20). 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), Grivița (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), Arta (16; 18,15:20.30), 
Rusalka — cinemascop : Bu- 
zești (16; 18,15; 20,30). Era
noapte la Roma (ambele serii): 
Bucegi (10; 13; 16,15; 19.30),
Cotroceni (16; 19,15).

TELEVIZIUNE
Sîmbătă 14 martie 1964

19,00 : Jurnalul televiziunii : 
19,10 : Știți să desenați copii ? 
19,35: Din viața animalelor 
(VII) ; 20,05 : în fața hărții : 
20,15 Două schițe scenarizate :

„Bătălia de la Waterloo" și 
„Prietenele"; 20,45 : Transmi
sie de la Praga : Campionatele 
mondiale de handbal mascu
lin ; 21,45 : Cîntece populare 
romînești; 22,30 : Seară de
operetă — Transmisiune de la 
Sofia. în încheiere : Buletin 
de știri, sport, buletin meteo
rologic. . .
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Aspect de la ultimul incident 
din Paphos, unde 7 ciprioți 
greci au fost uciși, iar 34 răniți. 
In fotografie: ciprioți greci 
înaintează cu prudență în îm
prejurimile minaretului de unde 
ciprioții turci au deschis focul.

Foto : France Presse

Ședința Comisiei permanente a C.A.E.R

pentru transporturi

de Securitate

După cum transmite M.T.I., 
la 13 martie a avut loc la 
Budapesta plenara Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist din R.P. Ungară. 
Participanții la plenară au a- 
doptat hotârirea de a se con
voca cel de-al doilea Congres 
al U.T.C. din R.P. Ungară, în 
4 decembrie 1964.

WASHINGTON. — In comi
sia Senatului S.U.A. pentru 
afacerile externe au început 
vineri dezbateri în problema 
comerțului Est-Vest. Deschi- 
zind dezbaterile, președintele 
comisiei, senatorul William. 
Fulbright a declarat că politi
ca Statelor Unite în acest do
meniu se găsește într-o con
tradicție crescîndă cu aceea 
a aliaților lor. Apoi a luat 
vintul secretarul de stat 
SALA., Dean Rusk, care a 
pus punctul de vedere al 
vernului american în proble
ma comerțului Est-Vest.

cu- 
al 

ex- 
gu-

STOCKHOLM. — Luînd cu
vîntul în Riksdagul (parla
mentul) suedez. în cursul dez
baterilor în problema creării 
unei zone denuclearizate în 
nordul Europei, fostul mi
nistru de externe, Unden, a 
declarat că această propunere 
merită să fie examinata cu a- 
tenție. Unden a arătat că crea
rea unei asemenea zone poate 
fi înfăptuită în urma tratati
velor cu țările din această re
giune.

In cuvîntul său, fostul mi
nistru de externe al Suediei a 
criticat, totodată, pe cei care 
se pronunță pentru producerea 
în Suedia de arme atomice.

Procesul de
DALLAS 13 (Agerpres). — Vi

neri dimineața s-a încheiat audie
rea martorilor în procesul Iui Jack 
Ruby care se judecă în orașul 
Dallas. Ultimul si cel de-al 66-lea 
martor care a apărut in sala tri
bunalului a -fost dr. Frederick A. 
Gibbs din Chicago care a depus 
mărturie în . numele apărării. Mar
torul a afirmat că în urma exami
nării lui Ruby a ajuns la concluzia 
că acesta suferă de ,,o formă par
ticulară, foarte rară de epilepsie4' 
La o întrebare a procurorului el a 
declarat însă că nu poate să-și 
formeze o părere in Drivința fap
tului dacă Ruby era conștient sau 
nu în momentul cind l-a ucis pe 
Lee Oswald. Aceasta, are o mare 
importanță întrucit Codul penal 
din Texas stipulează achitarea in
culpatului dacă se dovedește că 
acesta „nu știe să deosebească bi
nele de rău* în momentul comite
rii delictului.

Urmează acum să fie rostit re
chizitoriul acuzării și să ia cuvin-

KOLN. — într-o declarație de 
politică externă făcută la n mar
tie la televiziunea vest-germană, 
Thomas Dehler, vicepreședintele 
Bundestagului, a subliniat că este 
necesar ca guvernul de la Bonn să 
treacă la o revizuire a politicii 
sale față de Uniunea Sovietică. El 
s-a pronunțat pentru îmbunătăți
rea relațiilor cu U.R.S.S. și a a- 
tras atenția că în urma propune
rilor sovietice cu privire la un 
tratat de pace, guvernul R. F. Ger
mane trebuie, la rîndul său, să 
formuleze propuneri corespunză
toare. Thomas Dehler s-a declarat, 
de asemenea, împotriva legăturii 
unilaterale a Germaniei occiden
tale cu N.A.T.O., care împiedică 
reunificarea Germaniei.

VARȘOVIA. — După cum 
transmite agenția P.A.P., la 13 
martie s-a deschis la Varșovia 
cea de-a 15-a Plenară a Comi
tetului Central al P.M.U.P. Pe 
ordinea de zi a plenarei se află 
adoptarea tezelor C.C. al 
P.M.U.P. pentru Congresul al 
IV-lea al partidului, stabilirea 
datei convocării congresului și 
a principiilor de alegere a de- 
legaților.

Cuvîntarea de deschidere a 
lucrărilor plenarei a fost rosti
tă de Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P. 
El a arătat că Biroul Politic 
propune ca plenara să fixeze 
data convocării Congresului al 
IV-lea al partidului la 15 iunie 
a.c. Tezele C.C. care vor fi 
aprobate de plenară vor servi 
ca document principal al discu
țiilor din preajma congresului.

l<i Dallas
tul avocații apărării, după care 
jurații se vor retrage pentru a de
libera.

După cum subliniază agenția 
France Presse, în procesul lui 
Jack Ruby, jurații pot face urmă
toarele alegeri :

1. Nevinovat ; 2. Nevinovat de
oarece și-a pierdut rațiunea în 
momentul crimei. Tn acest caz 
Ruby va fi imediat eliberat •, 3. 
Nevinovat, deoarece și-a pierdut 
rațiunea în momentul crimei și 
este în continuare nebun. Acuza
tul urmează să fie internat într-un 
azil pentru criminali alienați min
tă! pînă în momentul însănătoșirii 
sale ; 4. Vinovat de asasinat cu 
premeditare. Ruby este pasibil de 
pedeapsa cu moartea sau de pe
deapsa cu închisoarea de la 2 ani 
pînă la închisoare pe viață ; 5.
Vinovat de asasinat fără premedi
tare. Inculpatul este pasibil de 
pedeapsa cu închisoarea între 2 și 
5 ani cu posibilitatea suspendării 
pedepsei.
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VARȘOVIA 13 (Agerpres). 
în ziua de 12 martie s-a în
cheiat la Varșovia ședința Co
misiei permanente a C.A.E.R. 
pentru transporturi.

La ședință au luat parte 
delegațiile Bulgariei, Ceho
slovaciei, R.D.G., Mongoliei, 
Poloniei, Romîniei, Ungariei și 
Uniunii Sovietice. Au asistat, 
de asemenea, în calitate de 
observatori reprezentanți . ai 
R. D. Vietnam, R. P, Chineze, 
ai Cubei precum și reprezen
tanți ai Organizației căilor fe
rate ale țărilor socialiste.

La ședință s-a făcut bilanțul

activității desfășurate de co
misie în anul 1963 și a fost 
stabilită orientarea activității 
sale viitoare, in primul rînd 
în legătură cu o coordonare a 
planurilor de dezvoltare a 
transporturilor în anii 1966— 
1970.

Au. fost-, examinate probleme 
organizatorice legate de acti
vitatea parcului comun, de 
vagoane de marfă al țărilor 
membre ale C.A.E.R. precum 
și alte probleme de colaborare 
în domeniul transporturilor.

Ședința Comisiei s-a desfă
șurat într-o atmosferă de prie
tenie și colaborare frățească.

Declarația comună 
iugoslavo ■ algeriană

BRIONI 13 (Agerpres). — A- 
gențitt Tailing anunță că, pre
ședintele Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito și președintele Republicii Al
geriene Democratice și Populare, 
Ahmed Ben Bella, au semnat joi 
seara, la Brioni, declarația comu
nă cu privire la vizita în Iugosla
via a președintelui Algeriei.

In declarație se constată cu 
satisfacție o oarecare accentuare 
a tendințelor spre slăbirea încor
dării internaționale și dorința 
crescîndă a țărilor de a promova 
o politică de rezolvare pașnică pe 
calea înțelegerii a problemelor 
litigioase.

Cei doi președinți se pronunță 
pentru măsuri hotărite în scopul 
lichidării complete cît mai ur
gente a tuturor formelor de colo
nialism și neocolonialism și con
damnă în mod energic politica de 
discriminare rasială din Africa de 
Sud în special, și salută eforturile 
încununate de succes ale țărilor

africane pentru întărirea colabo
rării, solidarității și unității lor.

In declarație se arată că marile 
deosebiri 
dezvoltare economică 
constituie 
principalele probleme internațio
nale. In legătură cu aceasta, cei 
doi președinți acordă o însemnă
tate deosebită apropiatei conferin
țe. a Națiunilor Unite pentru co
merț și dezvoltare.

Cei doi președinți salută Trata
tul de la Moscova cu privire la 
interzicerea parțială a experiențe
lor nucleare..Ei consideră că acest 
Tratat constituie un pas inițial 
care trebuie să fie urmat imediat 
de acorduri internaționale noi și 
tot mai largi în direcția denucle- 
arizării. Cele două părți sublinia
ză însemnătatea deosebită pe care 
o are înfăptuirea zonelor denu
clearizate în diferite regiuni și 
constată cu satisfacție că la aceas
tă. idee aderă un număr' cit mai 
mare de țări.

existente în gradul de 
a țărilor 

în prezent una dintre

Descoperirea 
unor indicatoare 

de distanță romane

ecent, au fost descoperite 
în localitatea Naimeh, 
borne militare romane 

(pietre indicatoare de distanță 
care erau așezate de trupele 
romane de-a lungul drumuri
lor), purtînd numele unor îm
părați ca Adrian și 
cel Pios 
Fulvius).

Asemenea 
datînd din 
romane, au

(Titus
Antonin 
Aurelius

rite anul trecut în diverse re
giuni din Iordania, cu ocazia 
unor săpături.

Urmările inundațiilor 
din S.U.A.

borne 
vremea 

mai fost

militare, 
ocupației 
descope-

5 -a anunțat că de pe urma 
inundațiilor care s-au pro
dus în regiunea Louisville 

(S.U.A.) din cauza revărsării ape
lor riului Ohio și a afluenților 
săi, nouă persoane și-au pierdut 
viața, peste 110000 au rămas fără 
adăpost, iar pagubele sînt evalua
te la mai multe milioane de dolari. 
Apele riului au fost .umflate ca

urmare a unor ploi abundente, 
depășind cu mai bine de $ metri 
cota de alarmă:' Nivelul apelor 
continuă să crească. Armata și 
garda națională împreună cu 
muncitorii serviciilor comunale în
cearcă să construiască un dig pen
tru a canaliza apele revărsate ale 
riului.

Peste 27 000 de familii au fost 
evacuate. Guvernatorul statului 
Kentucky a cerut președintelui 
Johnson să declare regiuni lovite 
de dezastru 30 de districte care au 
avut de suferit de pe urma inun
dațiilor.

Locuitorii Budapestei

După cum anunță presa 
ungară. Budapesta are 
în prezent 1920 000 de 

locuitori, cu 115 400 mai mulți 
ca în 1960.
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NEW YORK 13 (Agerpres). 
— La 12 martie, secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, a 
adresat Consiliului de Secu
ritate un raport în legătură 
cu măsurile pe care le între
prinde pentru îndeplinirea re
zoluției cu privire la Cipru. 
Secretarul general declară că 
forțele O.N.U. vor fi trimise 
în Cipru „în decurs de 24 de 
ore sau într-un termen apro
piat de acesta". Efectivul aces
tei forțe va fi de 7 000 de oa
meni. In raport se spune că 
planurile pentru transportarea 
rapidă a acestor contingente 
se află într-un „stadiu avan
sat" și că „detașamentul de 
avangardă aflat în Cipru a și 
luat măsuri în vederea dislo
cării forțelor O.N.U.".

Pe de altă parte, secretarul 
general anunță că problema 
desemnării unui mediator în 
Cipru „se află încă în suspen-

Maimuțica Makuka de la par
cul zoologic din Moscova, ma
nifestă un interes deosebit 
pentru mijloacele moderne de 
comunicații. In fotografie: 

Makuka Ia telefon.
Foto : TASS

Primele bancnote 
Yemenite

In Yemen au fost emise 
primele bancnote din is
toria țării. Pînă în pre

zent nu au circulat decît mo
nezi. Ministrul de finanțe al 
Yemenului a declarat că prin 
emiterea bancnotelor, care au 
o valoare de 5 și 10 riali, s-a 
îmbunătățit circulația mone
tară a țării.


