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Proletari din toate țările, uniți-vă!

cinleia 
tineretului

Muncitor
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Secția turnătorie a fost declarată fruntașă pe uzină... Zeci de brațe le cuprind pe ale inginerului Nicolae Carabaș — 
șeful secției — într-o entuziastă, sinceră și tovărășească felicitare.

Foto : i. cucu

SECȚIE FRUNTAȘĂ
PE UZINĂ

m vizitat recent Uzina de pompe 
din Capitală. Pe parcursul unei 
zile de lucru am urmărit, într-una 
din secții, la montaj, ce acțiuni 
practice întreprinde biroul U.T.M. 
privind mobilizarea tinerilor la 
întrecerea socialistă. Evident, nu

în fiecare zi se petrec lucruri deosebite. In a- 
ceastă secție, ca în toate celelalte ale uzinei, ti
nerii desfășoară o muncă bine organizată, 
chibzuiesc atent asupra acțiunilor pe care le în
treprind pentru sporirea productivității muncii 
și a calității producției. Notăm în rîndurile de 
față cîteva aspecte care, avînd caracterul preo
cupărilor obișnuite, sînt importante pentru ob
ținerea de rezultate cît mai bune în întrecere.

De la început trebuie remarcată grija cu care 
biroul U.T.M. se ocupă de, rezolvarea unor sar
cini cu caracter cotidian. încă de dimineață 
membrii birourilor organizațiilor U.T.M. s-au 
interesat dacă lipsea nemotivat vreun tînăr. Au 
discutat apoi cu unii tineri care aveau greutăți 
în organizarea muncii în acea zi. Printre 
altele, unul dintre membrii biroului a discutat cu

Secvențe
dintr-o
zi de

întrecere
maistrul despre calitatea produselor date cu o 
zi în urmă de către tineri. Sigur că aceste 
discuții sînt urmate, după caz, de măsurr.

Mai tîrziu, în cursul zilei, am participat și la 
o ședință a biroului. Membrii lui au discutat 
despre cîteva probleme concrete privind partici
parea tineretului la întrecerea socialistă. Ingi
nerul Dincă Alexandru, responsabil cu producția 
și calificarea a prezentat o scurtă informare.

— Și luna aceasta — spunea el — numeroși 
tineri au obținut titlul de evidențiat în pro
ducție. Dar trebuie spus că, din păcate, patru 
dintre tinerii care au avut în luna trecută acest 
titlu n-au reușit să și-l păstreze. In acest caz se 
vede că ajutorul diferențiat care trebuie dat ti
nerilor în îndeplinirea angajamentelor luate în 
întrecerea socialistă, n-a fost acordat în măsura 
necesară.

Printre cei de față era și un organizator de 
grupă, Nicolae Dobre. El a întărit această idee 
venind cu un exemplu din grupa sa. Atunci 
cînd în grupă analizîndu-se situația întrecerii 
socialiste s-a trecut la un ajutor concret, dife
rențiat dat tinerilor, au apărut și rezultate bune.

— Cînd montăm pompe cunoscute mai dina
inte — spunea Nicolae Dobre — treaba merge 
bine. Ne mai sosesc însă și produse noi. Și 
atunci la tineri ca Ion Săndulescu, Nicolae Bi- 
volaru și alții se fac simțite lipsa de experiență 
și pregătire profesională. Pentru a-i ajuta pe 
fiecare în parte am cerut sprijinul unor munci
tori vîrstnici cu înaltă pregătire profesională.

Secretarul organizației de bază U.T.M., Ion 
Carpen, i-a dat dreptate :

— E o metodă bună, trebuie răspîndită în 
toate grupele. Vă amintiți de Nicolae Enache? 
Abia dacă-și făcea norma. Avea tragere de 
inimă, dar... nu-1 ajutau cunoștințele. Pe el l-a 
sprijinit în ridicarea pregătirii profesionale co
munistul Alexandru Ghimpețeanu. Enache poate 
arăta astăzi oricui fișa sa de lucru în care sînt 
trecute depășirile.

Și fiecare membru al biroului a vorbit în 
continuare despre activitatea grupelor, despre 
experiența lor privind mobilizarea tinerilor la 
întrecerea. socialistă. Trebuie remarcat modul 
concret, gospodăresc, de a discuta despre parti
ciparea tinerilor la întrecere. S-a subliniat ideea 
că pentru fiecare tînăr în parte trebuie să se 
acorde un ajutor diferențiat, că fiecare tînăr 
trebuie îndrumat să-și ia angajamente lunare 
în întrecere care să fie mobilizatoare și să co
respundă posibilităților. S-a recomandat ca o 
metodă principală pentru sprijinirea tinerilor, 
care nu reușesc să-și îndeplinească angajamen
tele, solicitarea ajutorului muncitorilor cu cea 

. mai bună pregătire profesională.
Am vizitat apoi hala montaj. înaltă 

de cîteva etaje, ea este de fapt o singură 
încăpere ai cărei pereți de sticlă urcă pînă la 
acoperiș. Intr-o parte strungăria, unde mașinile 
strălucesc de curățenie, la mijloc, montajul, iar 
în celălalt capăt se instalează complicatul cir
cuit al noului banc de probă. Lămpi fluorescen
te, din loc în loc difuzoare.

...Către prînz, postul utemist de control (res
ponsabil tînărul inginer Ion Cantea) a efectuat 
un raid. Discuțiile cu muncitorii, cu șefii de- 
echipă, cu maiștrii au ridicat în fața membrilor 
postului problema generalizării experienței 
înaintate în muncă. Și această experiență există: 
la montaj ca și în întreaga uzină, c.ei mai buni 
muncitori au primit recent insigna de fruntaș 
în întrecerea socialistă. Printre aceștia, în sec
ție, sînt și trei tineri : Paraschiv Stănescu, Pe
tre Gherbezeanu și Ion Brusanovschi. Schițîn- 
du-și pe hîrtie planul viitorului număr ăl ga
zetei postului utemist de control, responsabilul 
postului se gîndea că va scrie un articol în 
care va propune
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eri, după amiază, in sala clubului Uzinei „Semănătoa
rea" din Capitală, secției 1 — turnătorie i s-a înmînat, 
într-o atmosferă sărbătorească. Diploma de secție frun
tașă în întrecerea socialistă pe anul 1963. Cînd șeful 
secției a primit distincția de înaltă cinstire a muncii 
colectivului său, muncitori, ingineri și tehnicieni din 

' întreaga uzină prezenți aici au izbucnit în aplauze. Era 
cuprinsă în ele bucuria și mîndria pentru rezultatele

deosebite obținute în întrecerea socialistă de tovarășii lor din colec
tivul turnătoriei.

Secția I a reușit, în 1963 trimestru cu trimestru, să-și realizeze 
sarcinile de plan la toți indicatorii. Planul de producție a fost astfel 
îndeplinit în proporție de 107 la sută, productivitatea muncii cu 103,7 
la sută, iar indicele de realizare a normelor a fost depășit cu 17,23 
la sută.

— Printre factorii care au contribuit la situarea secției noastre în 
frunte — ne spunea șeful secției — a fost fără îndoială preocuparea 
pentru introducerea în producție a procedeelor tehnologice cele mai 
avansate precum și aceea îndreptată spre ridicarea nivelului de cali
ficare al muncitorilor.

Primirea diplomei de secție fruntașă, a constituit totodată un prilej 
de evidențiere a măsurilor stabilite de colectivul turnătoriei, a hotă- 
rhii sale ca în 1964 să obțină rezultate și mai bune, să-și îndepli
nească angajamentele luate în întrecerea socialistă.

I. BODEA

Șl DE BUNĂ CALITATE
olectivul fabricii noa
stre s-a angajat în acest 
an să sporească indicele 
de calitate al cimentului 
și klinkerului, să obțină 
importante depășiri de 
plan la aceste produse

și să realizeze economii suplimen
tare în valoare de peste 230 000 lei.

Obiectivele stabilite au și început să 
fie realizate. In primele două luni 
ale anului au fost produse, peste pre
vederile planului, 1 200 de tone klin- 
ker, 700 tone de ciment, 300 tone mo
zaic și 1 000 tone de var calitatea I.

La această realizare o contribuție de 
seamă și-au adus-o tinerii.

După dezbaterea cifrelor de plan, în 
secțiile Comarnic și Sinaia au fost or
ganizate adunări generale U.T.M., la 
care au participat și cadrele tehnice 
din conducerea întreprinderii. Ingi
nerii și tehnicienii invitați au expli
cat tinerilor cum pot produce mai 
mult, prin ce metode, dîndu-li-se e- 
xemple din secțiile în care lucrează. 
Iată cîteva din căile, arătate în aceste 
adunări U.T.M., prin care se poate 
realiza sporul de producție : mai buna 
folosire a utilajului tehnologic, ali
mentarea ritmică a cuptoarelor, îngri
jirea atentă a agregatelor. In dezba
teri s-a subliniat, de asemenea, im
portanța scurtării termenelor de repa
rații a cuptoarelor, a reducerii con
sumurilor specifice de combustibil și 
energie electrică. Iată și cîteva fapte 
care demonstrează efectul acestor 
dezbateri.

La cuptorul nr. 1 pentru klinker 
era nevoie de o intervenție rapidă

pentru repararea boitei. Tînărul mai
stru Ion Voicu, împreună cu utemiștii 
Constantin Toma, Gheorghe Vodă, 
Alexandru Berteanu, Gheorghe Ciură 
și Ștefan Jugănaru au hotărît să 
execute reparația într-un timp mai 
scurt decît cel planificat.

Se întîmplă uneori ca încărcăturile 
de materie primă să sosească la uscă- 
torie cu un coeficient de umiditate 
mai redus decît cel prevăzut. După 
cum este și firesc, și consumul de 
combustibil trebuie să fie diferențiat 
de la caz la caz. Postul utemist de 
control de la uscătorie, organizînd un 
raid în secție a constatat că tinerii 
Șerban Mincu și Gheorghe Staicu, a- 
veau posibilități de a reduce consu
mul de gaze. La gazeta postului, 
chiar în ziua aceea, li s-a explicat ti
nerilor că în afară de un consum ri
dicat de combustibil, temperatura 
dezvoltată „pe uscat" avariază timpu
riu bolțile uscătoarelor. Exemplele 
date au fost convingătoare. Tinerii 
de la uscătoare sînt acum mai atenți.

Comitetul U.T.M., în colaborare cu 
comitetul sindicatului, a mobilizat și 
în acest an pe utemiștii din toate sec
toarele la cursurile de ridicare a cali
ficării profesionale, la studierea or
ganizată a cărții tehnice de specia
litate. Pe adresa „căsuței poștale" a 
cursurilor de ridicare a calificării au 
sosit multe scrisori din partea tineri
lor. Răspunsurile se dau la orele de 
consultații tehnice de tineri ingineri 
și tehnicieni. Ei citesc periodic poșta 
și pregătesc din timp răspunsurile. 
Ca rezultat al acestei acțiuni, la am
bele mori de ciment, de exemplu, uti-

lajele și agregatele sînt întreținute a- 
cum mult mai bine de tinerii Vasile 
Tucea, Elena Mușa, Elena Pădurice și 
alții. In perioada care s-a scurs de la 
începutul anului și pînă acum, la a- 
ceste locuri de muncă a fost realizată 
o adevărată performanță în ceea ce 
privește prelungirea timpului de func
ționare a morilor. Alături de ceilalți 
muncitori tinerii, antrenați în întrece
rea socialistă, și-au adus contribuția 
chiar din primele zile ale acestui an, 
la ridicarea valorii indicilor de funcțio
nare ai agregatelor de la liniile vechi 
la nivelul tehnicii actuale. Sortind mai 
atent corpurile de măcinare (bilele), ei 
au contribuit la reducerea cu 32 la 
sută a consumului acestor materiale 
față de consumul specific planificat. 
In același timp a fost realizată o de
pășire a indicelui de folosire intensiv 
al morii de ciment nr. 2 în propor
ție de 2,6 la sută.

Generalizarea experienței pozitive, 
organizarea atentă a locului de mun
că, alimentarea ritmică cu materie v 
primă de bună calitate a cuptoarelor, 
urmărirea îndeaproape a angajamen
telor individuale și colective, ridica
rea continuă a calificării profesionale 
a tinerilor muncitori și informarea la 
timp a muncitorilor cu tot ceea ce a- 
pare nou în industria fabricării ma
terialelor de construcții, sînt căi prin 
care s-au obținut succesele de pînă 
acum și care vor sta în atenția noa
stră și în viitor.

EUGEN IONESCU
secretarul comitetului U.T.M.
Fabrica de ciment Comarnic

internațional „George Eoescu
La cererea unor tineri 

soliști din peste 30 țări, 
printre care Anglia, Aus
tria, Belgia, Bulgaria, Ca
nada, Elveția, Franța, 
Finlanda, Grecia, Italia, 
Japonia, Olanda, Polonia, 
S.U.A., Suedia, JU.R.S.S. 
Ungaria, care și-au mani
festat dorința de a parti
cipa la cel de-al 
Concurs 
„George 
fost trimise partiturile 
lucrărilor romînești ce fi
gurează în repertoriul a- 
cestei mari manifestări 
artistice.

Astfel, dintre piesele 
romînești destinate între
cerii tinerilor violoniști

' 1 IlI-lea
internațional 

Enescu", au

însemnări

despre

activitatea

Casei

raionale

de cultură

Salonta

Oțelari de Ia Uzinele 
pentru reparat utilaj mi
nier din Petroșeni, ur
mărind cu atenție des- 
fășutarea procesului de 

topire a metalului.

Foto: AGERPRES

L

au fost expediate la a- 
dresele solicitatorilor sui
ta „Impresii din copilă
rie", Sonata a Il-a în fa 
minor și Sonata a IlI-a 
în la minor de George 
Enescu, concertele pentru 
vioară și orchestră ae 
Paul Constantinescu, Mir
cea Basarab, Pascal Ben- 
toiu și Dumitru Capoianu.

în repertoriul lor, can- 
didații la concursul de 
pian vor putea înscrie 
„Bourree" din Suita a Il-a 
în re major și Sonata nr. 
1 în fa diez minor de 
George Enescu, Sonatina 
și 13 Preludii de Mihail 
Jora, „Passacaglia" de 
Sigismund Toduță etc.
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Cinematografe Un nou tip de pod rulant
sătești

In satele Dumbtăvița, Or
man, Stoiana, Șoimuș și Pecei 
din regiunea Cluj au fost 
date recent în folosință noi ci
nematografe.

Pînă la sfîrșitul acestui an, 
colectiviștii din alte 60 de sate 
ale regiunii Cluj vor putea vi
ziona filme în cinematografe 
noi.

în prezent, în această parte 
a țării funcționează 380 de ci
nematografe sătești, cu 251 mai 
multe decît în anul 1959.

Uzinele mecanice 
Timișoara, în cola
borare cu alte în
treprinderi cons
tructoare de mașini 
și de aparataj elec
tric din țară, au 
construit un nou tip 
de pod rulant. Noul 
produs, proiectat și 
executat în întregi
me după documen
tație tehnică romî-

nească, este cu mult 
superior celorlalte ti
puri de poduri simi
lare, construite pină 
acujn în țara noas
tră. Capacitatea ma
ximă de ridicare a 
podului este de 12,5 
tone, iar deschide
rea prin căile 
rulare de 23 m. 
are o viteză de 
dicare de 8 m

întrecerea

de 
El 
ri
pe

minut și de depla
sare pe calea de 
rulare de 100 m pe 
minut. înzestrarea 
lui cu ridicătoare 
electrohidraulice in 
loc de electromag
netice îi asigură o 
siguranță mărită de 
frînare și o produc
tivitate sporită.

(Agerpres)

talentelor

Blocuri de locuințe la Reșița

q. îmbătă și duminică în 
raionul Titu a avut loc 
faza comunală a celui 
7-lea concurs al forma- 
artistice de amatori, 

zile la rînd în satele

de-al 
țiilor 
Două 
Potlogi și Bolintin acolo unde 
s-au născut Grigorescu și Bo- 
lintineanu, au urcat pe scenă 
peste 3 500 de cîntăreți și dan
satori, ca să prezinte în fața 
oamenilor (pentru a cita oară ?) 
frumusețea călușarilor, ele
ganța geamparalelor, sau efer
vescența melodică a ciocîrliei. 
Căminele culturale din raion 
au pregătit o iarnă întreagă 
peste 35 de brigăzi artistice de 
agitație, 45 de formații de 
dans, 29 grupuri vocale, 17 ta
rafuri, 3 orchestre de muzicu
țe, 8 formații de fluierași, 4 
formații corale, cimpoi eri și ți- 
teriști.

Cei mai buni dintre cei buni, 
la alegere au numărat, peste 
3 500I Remarcabile au fost 
formațiile artistice din Pot-

logi, grupul vocal de la Bolin- 
ținu din Vale, tarafurile de la 
Petrești și Ungureni, forma
țiile de fluierași și echipele de 
dansatori de la Vînătorii Mari. 
Unii dintre ei aveau 'emoția 
începutului. Alții abia sosise
ră de la un drum lung făcut 
la Gizeh, în țara piramidelor, 
unde în calitate de soli ai fol
clorului romînesc au cules 
lauri și primiri triumfale, 

l-am mai putea numi pe acești 
artiști amatori cînd Eugen 
Caii de la Florești după ce „a 
zis" o doină a răspuns „bisă- 
rilor“ cu interpretarea unor 
arii din opere, iar fluierașul 
Ilie Baraboi după un reperto
riu popular la fluier a cîntat 
„după ureche" și marșul 
triumfal din Aida.

Iată din ce rînduri a răsărit 
Herlea care azi ridică în pi
cioare spectatorii de la Scala 

, și Metropolitan!

ION MARCOVICI

TURNEE METODICEde puncte roșii 
însemnate pe har
ta raionului Salon
ta, regiunea Cri- 
șana, Indică 52 de 
sedii ale vieții cul
turale din satele și

comunele raionului. Harta, ex
pusă pe un perete la Casa ra
ională de cultură, are pentru 
metodiștii acesteia semnifica
ții precise. Pe „circuitele" a- 
cestei hărți sînt urmărite 
spectacolele celor 3 000 de me
sageri ai artei amatoare din 
raion, deplasările celor cinci 
brigăzi științifice, drumul scri
sorilor metodice, ale schimbu
rilor de experiență etc. De 
aici pleacă — întocmai ca de 
la o centrală electrică — lumi
na în satele și comunele raio
nului, o îndrumare atentă și 
competentă.

Se disting pe această hartă 
cinci puncte care strălucesc 
mai viu: centrele metodice. 
Sînt, căminele culturale cele 
mai bune din raion, pe care 
casa de cultură le ajută să or
ganizeze activități culturale 
model, în scopul generalizării 
și popularizării lor pentru că 
la desfășurarea unor astfel de 
manifestări asistă activiști cul
turali din comunele ale căror

cămine aparțin de centrul me
todic respectiv.

Să ne oprim pe acest bogat 
drum al experienței înaintate 
în comuna Patăr unde „isto
ria" centrului metodic începe 
din anul 1963. Atunci a primit 
aici consacrarea „seara colec
tiviștilor fruntași".

Cu multe zile înainte afișe 
colorate scrise cu litere mari 
anunțau sărbătoarea de la că
min. Grupuri de tineri s-au 
oprit la casele a 40 de colecti
viști pentru a le înmîna frun
tașilor invitații și felicitări. In 
ziua stabilită, căminul cultural 
și-a întîmpinat oaspeții împo
dobit sărbătorește. De la tradi
ționalul „Bine ați venit l" pînă 
la ghirlandele lucrate de tineri, 
de la graficele și panourile 
care confirmau roadele hărni
ciei colectiviștilor, pînă la 
standul de cărți, totul crea o 
ambianță plăcută. Mai întîi 
președintele gospodăriei a adus 
mulțumiri fruntașilor, tuturor 
colectiviștilor pentru munca 
lor harnică și rodnică. Colec-

tivul bibliotecii a selectat din 
mai multe lucrări literare 
fragmente elocvente pentru o 
reușită expunere despre omul 
nou al satului colectivizat. A- 
poi s-a citit un portret dedicat 
colectivistului Ilie Uzupan. Au 
luat cuvîntul fruntași, apoi — 
ascultată cu interes — a urmat 
la cuvînt brigada artistică de 
agitație.

Din Batăr manifestarea te
matică „Să cinstim fruntașii 
gospodăriei" a pornit atunci, 
într-un adevărat circuit, prin 
satele raionului; de fiecare 
dată îmbogățită cu inițiativele 
organizatorilor.

Experiența în munca acumu
lată de brigăzi, echipe și chiar 
gospodării întregi a sugerat 
metodiștilor casei raionale de 
cultură inițierea unor seri cul
turale dedicate echipelor și bri
găzilor fruntașe, schimburi de 
experiență găzduite în sălile 
căminelor culturale sau la 
cîmp și ferme, între brigăzi și 
echipe din aceeași ramură de 
producție aparținînd unor gos
podării colective diferite.

Căminul cultural din Girișul 
Negru a găzduit una din pri
mele manifestări de acest fel. 
Pe scenă, trei panouri: unul 
reprezentînd creșterea sectoru
lui zootehnic al gospodăriei 
de-a lungul anilor ; al doilea 
sarcinile ce revin gospodăriei 
pentru sporirea efectivului de 
animale ; al treilea, intitulat 
„Iată ce venituri pot aduce în
deletnicirile legate de creșterea 
animalelor**  oferind exemplul 
veniturilor realizate de un în
grijitor fruntaș. Intr-un colț al 
sălii, sub lozinca : „Citiți cît 
mai multe cărți despre crește
rea animalelor" un mic ștand 
cu cărți, broșuri și reviste zoo
tehnice. Președintele și ingine
rul gospodăriei colective au 
vorbit despre realizările și per
spectivele sectorului zootehnic, 
despre experiența unor frun
tași în creșterea animalelor. 
Au luat cuvîntul apoi îngriji
torii fruntași care au arătat 
cum studiază problemele de 
zootehnie, cum aplică cele în
vățate, ce măsuri trebuie 
luate pentru a obține cele mai

bune rezultate. Brigada artis
tică de agitație a prezentat 
programul — „La noi, la zoo
tehnie".

Preocuparea sistematică a 
Casei raionale pentru îmbu
nătățirea conținutului diferi
telor activități culturale a 
pornit întotdeauna de la reali- ' 
tățile satelor și comunelor 
unde s-au organizat manifes
tările amintite. Serile de cal
cul „Ce venituri aduce colecti
viștilor creșterea păsărilor**,  
„Ce înseamnă pentru colecti
viști dezvoltarea sectorului 
zootehnic" organizate la cen
trele metodice Gepiu și Gur- 
bediu, concursurile „Cine știe, 
răspunde**  pe teme izvorîte 
din preocupările colectiviști
lor la Berechiu, Căușd, Giri- 
șul Negru etc., serile tematice 
„înflorește viața nouă a sate
lor noastre**,  „îngrijirea pășu
nilor, cale sigură de sporire a 
producției de carne și lapte" 
găzduite la Gurbediu, Chesa, 
Mădăraș, Mofirsit, „Jurnalele 
agricole", au oglindit preocu-

pările de bază, în perioada 
respectivă, ale fiecărei gospo
dării colective.

Inițiativele bune născute în 
căminele raionului s-au bucu
rat de ajutorul casei raionale 
de cultură, care le-a popu
larizat, a ajutat la îmbogăți
rea lor.

Iată cum, de la simpla că
lătorie pe hartă, s-a ajuns în 
comuna Talpoș la o manifes
tare amplă, la o seară cultu
rală complexă : în sala cămi
nului cultural, într-un loc vi
zibil, a fost expusă o mare 
hartă a comunei. Prin desene 
sugestive au fost însemnate 
toate instituțiile și obiectivele 
noi construite în anii puterii 
populare. După o scurtă pre
zentare generală s-a pornit în 
călătorie; fiecare „popas" fiind 
marcat de aprinderea unui 
beculeț. Ghizii erau chiar con
ducătorii instituțiilor respec
tive. Cînd „călătorii" au ajuns 
la G.A.C., președintele le-a 
vorbit despre realizările gos
podăriei, despre perspectivele 
ei’ de dezvoltare în următorii 
ani. La cămin i-a întîmpinat

VIORICA GRIGORESCU

(Continuare in vag. a III-a)



de școlarizare
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'Ansamblul folcloric al Combinatului de faianță și sticlă din Sighișoara prezintă pe scena 
clubului un nou spectacol muzical-coregrafic „Cînt și joc ca pe Tîrnave".

Ce măsuri ați luat pentru
însămînțarea porumbului ?

n pregătirile pe care le fac acum muncitorii din 
G.A.S., mecanizatorii din S.M.T., colectiviștii 
pentru apropiata campanie agricolă de primă
vară, un loc central îl ocupă capitolul „însămîn- 
țarea porumbului**.  Cu scopul de a generaliza 
experiența pozitivă îndeosebi în ceea ce pri
vește organizarea muncii, am adresat recent

ganizațiile U.T.M. din între
prinderile industriale să se 
ocupe în continuare cu și mai 
multă răspundere de ridicarea 
calificării profesionale a tine
retului .folosind în acest scop 
metode variate și interesante.

în darea de seamă, ca și în 
discuții, s-a arătat că pe lîngă 
rezultatele bune obținute fn 
munca și comportarea tinere
tului, s-au manifestat și unele 
neajunsuri care se cer a fi în
lăturate. Unele organizații 
U.T.M. nu au făcut totul pen
tru a dezvolta la tineri răs
punderea față de sarcinile ce 
le revin în producție, de res
pectarea proceselor tehnolo
gice, s-au ocupat insuficient 
de felul în care folosesc 
ei timpul de lucru și ca
pacitatea mașinilor. Conferin
ța a trasat organizațiilor 
U.T.M. sarcina de a desfășura 
o muncă mai concretă în di
recția îmbunătățirii disciplinei 
tineretului în producție.

★
în conferință au fost dezbă

tute pe larg și problemele le
gate de participarea tinerilor 
de la sate la îndeplinirea sar
cinilor de sporire a producției 
agricole vegetale și animale.

Agricultura are o pondere 
însemnată în economia regiu
nii. Deși condițiile climatice 
au fost mai puțin favorabile, 
în anul 1963 producția medie 
la hectar a sporit pe regiune 
cu 108 kg la grîu, și 581 kg la 
porumb. La acest succes — 
consemna darea de seamă — 
o contribuție însemnată au a- 
dus-o și tinerii care, mobili
zați de organizațiile U.T.M., 
au muncit cu entuziasm în 
gospodăriile agricole colective, 
în gospodăriile agricole de 
stat.

O experiență interesantă 
privind munca tinerilor, a îm
părtășit tov. GLISICI JIVA, 
delegat al organizației U.T.M. 
din G.A.C. Diniaș, raionul Ti
mișoara, gospodărie multimi
lionară. Tinerii lucrează în 
toate sectoarele și pretutin
deni au adus o contribuție de 
preț. Din sectorul legumicol,

mai multor ingineri, mecanizatori, președinți de G.A.C., di
rectori de G.A.S., secretari ai organizațiilor U.T.M., următoa
rea întrebare: „Ce măsuri noi ați luat, față de anul trecut, 
privind cultura porumbului?"

Pentru început, de la G.A.C. din comuna Lupșanu, raionul 
Lehliu, regiunea București ne-au răspuns tovarășii:

EMIL SCURTU — inginerul agronom al gospodăriei:
— Noutăți? Firește, am luat măsuri pentru aplicarea în

tocmai a recentelor recomandări ale Secției de cereale și 
plante tehnice din Consiliul Superior al Agriculturii în legă
tură cu epoca de însămînțat, densitatea etc., care prezintă 
particularități în comparație cu anul trecut. Unele dintre 
acestea (parțial sau total) sînt noi pentru gospodăria noastră. 
De exemplu, vom semăna porumbul la o adîncime ceva mai 
mare decît de obicei, ținînd seama de umiditatea solului și 
hibrizii folosiți.

Apoi, spre deosebire de anul trecut, acum întreaga supra
față de 650 hectare o vom însămînța numai cu mașinile 2 
S.P.C. 2. Densitatea medie va fi de 35 000 de plante la hectar 
(mai mică decît anul trecut). Sămînța este pregătită (trei hi
brizi dubli generația întîi, potriviți condițiilor noastre de 
climă și sol). îndată ce am primit buletinul de la laborator, 
am țrimis la S.M.T. probe din fiecare hibrid pentru ca me
canizatorii să poată alege, în funcție de calibrul seminței, 
discurile corespunzătoare.

Facem acum, în cîmp, încă o probă de verificare a semă
nătorilor.

Am repartizat astfel oamenii și atelejale (cite o căruță la 
două semănători) incit alimentarea mașinilor să se poată face 
fără întrerupere. Pregătirile pe care le-am făcut și noi și 
mecanizatorii ne oferă posibilitatea să terminăm semănatul 
întregii .suprafețe în 7—8 zile.

în continuare, ne-am propus ca îndată ce porumbul va 
avea două frunze să facem o lucrare cu sapa rotativă și mai 
departe șă prășim mecanic și manual ori de cîte ori va fi 
nevoie (spre-deosebire de anul trecut cînd am aplicat numai 
două prașile mecanice, complectate cu două manuale).

ION ANGHEL — șeful brigăzii a III-a de tractoare de la 
S.M.T. Lehliu.

— Fiecare din cei 13 mecanizatori din brigada noastră lu
crează la această gospodărie de cel puțin 2—3 ani, așa că 
cunoaște bine terenul. Ce mă suri deosebite am luat în com
parație cu anul trecut? In primul rînd am cunoscut mult 
mai devreme planul de producție al gospodăriei, am stabilit 
din timp ce avem noi de făcut și cu ce ne vor ajuta colec
tiviștii și împreună cu tovarășul inginer și cu brigadierii am 
repartizat fiecărui mecanizator solele pe care va semăna po
rumbul. In prima zi vom băga toate cele 13 tractoare la 
grăpat sau discuit (după nevoie) pentru pregătirea patului 
germinativ. Creăm astfel cîmp de lucru pentru semănători. 
Lucrarea va fi apoi continuată cu 5 tractoare, restul de 8 
trecînd la semănat cu mașinile 2 S.P.C. 2. Măsurile pe care 
le-am luat în brigadă pentru buna funcționare a tractoarelor 
și mașinilor (întreținerile zilnice îndată după terminarea lu
crului), precum și cele stabilite în colaborare cu colectiviștii 
(aprovizionarea ritmică a semănătorilor) ne vor permite ca,

mergînd cu viteza de înaintare a tractorului recomandată, 
să realizăm, totuși, prin folosirea întregii capacități de lucru 
a mașinilor, o viteză zilnică de lucru sporită (90—95 de hec
tare) ceea ce va determina, de bună seamă, încadrarea însă- 
mînțatului în epoca optimă.

TACHE ANGHEL — secretarul organizației U.T.M. din 
gospodărie.

— Unul din obiectivele importante pe care ni l-am propus 
și l-am îmfăptuit a fost transportul pe cîmp al unor însem
nate cantități de îngrășăminte organice bine fermentate cu 
care se va fertiliza, odată cu discuitul, o suprafață mai mare 
decît anul trecut. A fost o acțiune la care organizația U.T.M. 
a mobilizat majoritatea tinerilor colectiviști. Am organizat 
zile în șir convoaie de căruțe sau sănii.

Cu mai multă vreme în urmă am recomandat patru tineri 
care să o lucreze cu semănătorile 2 S.P.C. 2. împreună cu 
ceilalți patru colectiviști mai vîrstnici, ei au fost instruiți de 
inginerul nostru.

Apoi ne-am angajat să transportăm la cîmp întreaga can
titate de sămînța necesară. Dar pentru ca să-i ajutăm cît 
mai bine pe mecanizatori, sacii nu-i vom depozita la capătul 
tarlalelor în același loc, ci-i vom așeza în diferite puncte 
pe solele care urmează să fie însămînțate, acolo unde, con
form calculelor, va fi necesar să se facă alimentara mașini
lor cu sămînță.

In continuare, așa cum s-au angajat în adunarea generală 
a organizației U.T.M. în care am stabilit cu ce vom contri
bui la realizarea planului G.A.C. pe acest an, toți utepiiștii, 
toți^ tinerii colectiviști vor participa zi de zi la toate lucrările 
de întreținere a culturii, astfel îneît aportul nostru la înfăp
tuirea angajamentelor gospodăriei de a obține în acest an 
o producție de peste 3 000 kg de porumb boabe la hectar să 
fie cît mai mare.

I

'Lucrări de mică 
mecani^re

Din cele aproape 40 de pre
vederi din planul M.T.O. al 
întreprinderii forestiere din 
Piatra Neamț, 26 se referă la 
sectorul industrializare. Unele 
au și fost realizate cu rezul
tate eficiente în muncă. La 
parchetul Bejenia, de exemplu, 
a fost pus în funcțiune funicu- 
larul care transportă materia
lul lemnos din parchet la ram
pa de încărcare. Pe lîngă îm
bunătățirile considerabile ale 
condițiilor de muncă, se, eco
nomisesc anual 70 000 lei.'

în prezent sînt pe terminate 
alte lucrări de mică mecani
zare la zonele de exploatare 
și în fabricile de cherestea, lu
crări care vor duce la crește
rea productivității muncii și la 
realizarea unor însemnate eco
nomii.

TEODOR STAVAR 
corespondent voluntar

EXPEmp pomi -
W BUN AL JUIUROR IINERILOR

I
ntr-o atmosferă 
plină de însufleți
re, în zilele de 29 
ebruarie-l martie 
au avut loc, la Ti
mișoara, lucrările 
Conferinței Orga
nizației regionale Banat a 

U.T.M.
Regiunea Banat devine, o- 

dată cu îritreaga patrie, tot 
mai înfloritoare. Pe harta ei 
se înscriu mereu noi obiective. 
Cetatea de foc a Reșiței e azi 
cu mult mai tînără : furnalele 
de 700 mc, oțelăria Martin, 
Fabrica de motoare Diesel sînt 
noile ei giuvaeruri industriale. 
Industria constructoare de 
mașini a devenit o ramură pu
ternică. Au fost extinse și mo
dernizate uzinele de vagoane 
și de strunguri din Arad. Au 
crescut capacitățile de produc
ție în întreprinderile indus
triei ușoare, alimentare și de 
prelucrare a lemnului. O sin
gură cifră e îndeajuns de sem
nificativă : între anii 1960-1963 
producția industrială a regiu
nii a crescut cu 64,7 la sută.

S-a dezvoltat multilateral și 
agricultura regiunii. Peste 
6 000 de tractoare brăzdează 
ogoarele Banatului, gospodă
riile agricole de stat aduc o 
contribuție de seamă la spori
rea producției agricole, vege
tale și animale, gospodăriile 
agricole colective se întăresc, 
se dezvoltă multilateral, își 
măresc continuu proprietatea 
obștească.

Orașele, centrele muncito
rești și satele regiunii și-au 
schimbat mult înfățișarea. 
Numai în anij I960—1963 s-au 
construit și dat în folosință din

P’OITA R.IEBACȚBE!
Grigore Vasile — Mediaș
Cele sesizate de dumnea

voastră s-au dovedit juste : 
activitatea culturală și sporti
vă în comuna Băbeni se des
fășoară defectuos. Față de a- 
ceastă situație s-au luat mă
surile cuvenite. Munca de di
rector al căminului cultural a 
fost încredințată unui cadru 
didactic cu experiență în acti
vitatea cultural-artistică.

Dănilă Namet — Dorohoi
Pentru faptul că unii șoferi 

de la IRTA Dorohoi nu-și fac 
în mod conștiincios datoria, 
organele respective au luat 
măsuri care vor duce la lichi

fondurile statului 243 000 m.p. 
suprafață locuibilă, 8 cămine 
studențești, stația de televi
ziune, stadionul „1 Mai" și 
multe alte obiective social- 
culturale.

Invățămîntul de toate gra
dele, activitatea științifică și 
cultural-artistică cunosc o dez
voltare fără precedent.

Vorbind despre aceste suc
cese și aducînd conferinței sa
lutul comitetului regional de 
partid, tovarășul PETRE BLA-

Conferința Organizației 
regionale Banat a U. T. M.

JOVICI, prim-secretar al Co
mitetului regional de partid 
Banat, a spus : „Toate aceste 
realizări din regiunea Banat 
sînt rodul activității pline de 
însuflețire a muncitorilor, ță
ranilor și intelectualilor ro- 
mîni, germani, maghiari, sîrbi, 
vîrstnici și tineri care lucrea
ză înfrățiți în uzine, fabrici și 
pe ogoare, în școli și facultăți, 
în instituții de cultură, ani
mați de dorința de a-și aduce 
contribuția la opera măreață 
de desăvîrșire a construcției 
socialiste. Comitetul regional 
de partid își exprimă convin
gerea că tineretul din regiu
nea noastră, împreună cu cei
lalți oameni ai muncii, nu-și 
va precupeți eforturile pentru 

darea deficiențelor. Printre al
tele, pentru abaterile săvîrșite,

Răspundem 
la sesizările

tinerilor

au fost sancționați șoferul Io- 
nescu Dumitru și taxatorul 
Mihăilă Gheorghe.

Răducu Constantin — Arad
Sesizarea dv a fost justă.

înfăptuirea politicii partidului 
nostru, pentru înflorirea pa
triei noastre dragi".

Participanții la conferință 
au primit cu un deosebit en
tuziasm această apreciere — 
ea fiind pentru toți tinerii re
giunii un imbold de a-și spori 
contribuția la îndeplinirea 
sarcinilor puse de partid în 
fața organizației regionale 
U.T.M.

★
Și în darea de seamă pre- 

zentată de tovarășul RADU 
BĂLAN, prim-secretar al co
mitetului regional U.T.M., și 
în discuțiile purtate pe margi
nea ei s-a subliniat că, ală
turi de ceilalți oameni ai 
muncii din întreprinderi, ti
nerii muncitori, ingineri și 
tehnicieni participă cu elan la 
întrecerea socialistă, luptă 
pentru creșterea producției și 
productivității muncii, îmbu
nătățirea calității produselor, 
reducerea prețului de cost și 
realizarea de cît mai multe 
economii. în anul care a tre
cut din rîndul tineretului s-au 
ridicat mii de evidențiați și 
fruntași în întrecerea socialis
tă — expresie a înaltei con
științe, a răspunderii de care 

La Trustul regional de cons
trucții Mureș-Autonomă Ma
ghiară și-a încheiat activitatea 
cel de-al doilea curs de școla
rizare, în cadrul căruia peste 
300 de maiștri și tehnicieni de 
pe șantierele de construcții din 
regiune și-au îmbogățit cunoș
tințele profesionale. O atenție 
mai mare s-a acordat cunoaș
terii și însușirii metodelor noi: 
folosirii cofrajelor glisante, a 
panourilor mari din prefabri
cate, elementelor precompri- 
mate din beton armat etc.

Lecțiile teoretice au fost în
soțite de prezentarea unor fil
me documentare.

Insușindu-și mai bine meto
dele moderne, maiștrii și teh
nicienii vor putea mobiliza mai 
activ colectivele pe care le 
conduc la construcția în bune 
condiții și la nivelul exi
gențelor a celor peste 1 600 a- 
partamente și alte obiective 
social-culturale planificate 
pentru anul în curs.

ION VULCAN 
corespondent voluntar

Vinovat s-a dovedit a fi nor- 
matorul. Brigada de dulgheri 
a primit drepturile ce-i reve
neau. Consiliul local sindical 
Arad a luat măsuri ca astfel 
de neglijențe să nu se mai re
pete, acordîndu-se o mai mare 
atenție normării lucrărilor e- 
fectuate de echipe.

Dobrescu Dumitru — Teliuc
Oficiul P.T.T.R Teliuc. ne-a 

informat că a luat măsuri ca 
toate ziarele să ajungă la timp 
la abonați. Pentru abonamen
tele care n-au fost primite de 
către sectorul I, II Teliuc s-au 
făcut comenzile necesare.

dau dovadă tot mai mulți ti
neri pentru bunul mers al pro
ducției.

„Principala preocupare a 
organizației orășenești U.T.M. 
— sublinia în cuvîntul său to
varășul IO AN CAZACU, prim- 
secretar al Comitetului orășe
nesc. U.T.M. Reșița — a fost 
desfășurarea, sub conducerea 
comitetului orășenesc de par
tid, a unei intense activități 
în vederea sporirii contribu
ției tineretului la îndeplinirea 
sarcinilor de plan și a anga
jamentelor luate de colectivele 
de muncitori în întrecerea so
cialistă. în orașul Reșița din 
cei peste 9 000 de tineri antre
nați în întrecerea socialistă, 
peste 1 500 au vdevenit frun
tași",

Ținînd seama de înzestrarea 
întreprinderilor pe o scară 
din ce în ce mai largă cu uti
laje moderne, de perfecționa
rea continuă a proceselor teh
nologice, de necesitatea crește
rii continue a productivității 
muncii, organizațiile U.T.M., 
în colaborare cu organizațiile 
de sindicat, sub conducerea 
organizațiilor' de partid, au 
ajutat în mai mare măsură 
conducerile tehnico-adminis- 
trative din întreprinderi în 
organizarea ridicării și per
fecționării calificării profesio
nale a muncitorilor. în mobi
lizarea tinerilor la însușirea 
temeinică a tehnicii noi. Mulți 
dintre delegați — printre care 
EUGEN SFREDELEAN, de la 
Uzinele de vagoane Arad, 
ȘTEFAN GEORGESCU, de la 
Anina, VIRGINICA MOCUTA 
de la U.T.A., NICOLAE AN- 
DRIȚOIU de la Reșița, MB.

La Filarmonica
din Activități multiple
în sprijinul educației estetice

de spectacole
si-! ! a Filarmonicii

I i< biene... Se repetă,
j IjHU I sub conducerea tî-

i nărului dirijor E.
filmTnl H Rău, în cadrul u-

nui concert edu
cativ, programul săptămînal al 
orchestrei. Sute de tineri ur
măresc cu înfrigurare acor
durile primei Suite enesciene. 

îmi amintesc date, cifre, afla
te cîndva din tratate de istorie 
a artelor, despre tradițiile mu
zicale — rîvnite de vechi cen
tre europene — ale Sibiului. 
Aici, pe malul Cibinului au ră
sunat încă pe vremea lui Mo
zart și Haydn fragmente din 
„Flautul fermecat" sau orato
riul „Anotimpurile". în sălile 
de concert ale Sibiului au cîn- 
tat Franz Liszt, Johannes 
Brahms, aici a fost găsit un 
important opus haydnian (Sim-

VASILE CĂBULEA

Numeroși elevi din clasele a Vlll-a și a IX-a din școlile ploieștene își petrec* timpul li
ber activînd în cercurile de lu cru ale Muzeului de științele na turii al Palatului Culturii.

Foto t D. FLORE A

LANIA VERONICA de la în
treprinderea forestieră „Mol
dova Nouă" au împărtășit, în 
această privință, o experien
ță deosebit de interesantă. 
Fiecare a subliniat o metodă 
sau alta izvorîtă din practica 
acțiunilor organizate cu tine
rii în scopul dezvoltării pa
siunii pentru tehnică : urmă
rirea, pe tot parcursul anu
lui, a felului în care tinerii 
își însușesc și aplică cele pre
date la cursuri; folosirea mai 
bună — pentru îmbogățirea 
conținutului orelor de curs — 
a tinerilor ingineri și tehni
cieni ; antrenarea tuturor ti
nerilor la concursuri pe mese
rii etc. etc.

„Dorința noastră — spunea 
tovarășul NICOLAE ANDRI- 
ȚOIU — delegat al organiza
ției U.T.M. de la C.S.R. - este 
ca fiecare tînăr să devină un 
meseriaș din cei mai buni și 
pentru aceasta trebuie să folo
sim metodele cele mai potrivi
te. La noi urmează cursurile 
de ridicare a calificării 1 265 
de tineri. Unul dintre absol
venții acestor cursuri e aici în 
sală : are 20 de ani, dar, nu 
de mult, conducerea tehnico- 
administrativă i-a încredințat 
un cuptoi’ Siemens Martin. Și 
alți 80 de tineri au fost pro
movați în munci de răspun
dere, iar alți peste 450 de ab
solvenți ai cursurilor de ridi
care a calificării au fost tre- 
cuți într-o clasă de salarizare 
superioară. Noi îi folosim la 
aceste cursuri pe toți inginerii 
și tehnicienii tineri.

Dar și tinerii ingineri și 
tehnicieni trebuie să fie la rîn
dul lor, ajutați să studieze 
să-și perfecționeze calificarea 
profesională. Tovarășul PE
TRU MESTER, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc 
U.T.M. Arad, arăta că in în
treprinderile din orașul Arad 
au căpătat o largă extindere 
ciclurile de conferințe pentru 
cadrele inginerești, simpozioa
nele organizate la cluburi 
— pe ternele cele mai actuale 
privind tehnica modernă.

Conferința a hotărît ca or

• • •

iar G. Dima 
condus 
„Reu-

cunosc

fonia „Sibiană"), 
și Timotei Popovici au 
aici, ani în șir, celebra 
niune de muzică".

Tot mai mulți tineri 
azi bucuria întîlnirii cu mari 
comori ale artei, și intuesc a- 
cum, realele dimensiuni ale 
noii vieți muzicale a orașului, 
care a adăugat străvechilor tra- 

o coordonată 
preocuparea

diții artistice, 
fundamentală : 
permanentă pentru atragerea 
spre artă a maselor de oameni 
ai muncii, pentru o educație 
estetică sistematică, judicios 
urmărită sub raport pedagogic 
— a mii de tineri.

Planul de muncă al Filarmo
nicii prevede într-adevăr îna
intea oricăror altor activități, 
a largă suită de acțiuni meni
te a contribui la aceasta.

Care sînt modalitățile edu
cative folosite în munca vastă

I

I. S.

simfo-
La acest gen da 

public 
fabrici,

de popularizare, de instruire 
estetică.

înainte de toate trebuie men
ționate concertele educative. 
Avînd loc șăptămînă de săptă- 
mînă, ele cuprind un program 
asemănător concertului 
nic obișnuit, 
concert participă un 
deosebit — tineri din 
școli și instituții. Toate aceste 
manifestări sînt precedate de o 
prezentare menită a înlesni ti
nerilor înțelegerea creațiilor. 
Dar asemenea concerte, cuprin- 
zînd o serie de lucrări dispa
rate ca tematică și ca gen, ori- 
cît da bine ar fi ale explicate, 
nu pot, bineînțeles, înlocui, 
formele de educație sistemati
că necesare pentru a deschide 
pas cu pas drumurile spre mu
zică. De aceea, Filarmonica din 
Sibiu, a programat de-a lungul 
stagiunii o suită de concerte- 
lecții, care urmăresc familiari
zarea ascultătorilor cu elemen
tele de bază ale limbajului mu
zical, cu o serie de noțiuni 
fundamentale despre formele 
și genurile muzicii, despre 
componența orchestrei simfoni
ce și, în sfîrșit despre marile 
perioade ale evoluției muzicii.

La concertele acestea, ce au 
loc lunar în sala clubului Uzi
nelor „Independența", au fost 
atrași peste 1 800 tineri. Intere
sant este faptul că aceste con- 
certe-lecții (al -căror program 
trebuie desigur încă îmbunătă
țit sub raport pedagogic, astfel 
îneît să cuprindă, într-o ordine 
riguros științifica, 9—10 teme 
esențiale pentru o introducere 
generală în muzică) nu se des
fășoară după tipicul obișnuit al 
unor asemenea manifestări: o 
serie de explicații muzicologice 
întrețesute de exemplificări 
executate de orchestră sau so
liști ai formației simfonice. 
Fructificînd experiența dobîn- 
dită în stagiunea trecută, Fi
larmonica încearcă să dea a- 
cestor concerte o formă mai 
atractivă, îmbinînd explicațiile 
cu scurte concursuri-ghicitoare 
(legate de chestiunile teoretice 
abordate într-un concert ante
rior), cu mici seminarizări, în
coronate la încheierea ciclului, 
cu premii pentru cele mai bune 
răspunsuri și cu diplome pentru 
acei care au urmărit întreaga 
suită de manifestări. .

Ciclul de concerte-lecjii â de
venit astfel o originală Univer
sitate populată de cultură mu
zicală, la care rîvnesc a deveni 
„studenți" și mai tîrziu absol
venți, mii de tineri din oraș.

în care majoritatea legumicul
torilor sînt utemiști, s-a obți
nut în anul 1963 un venit de 
3 450 000 lei, ceea ce reprezin
tă 45 la sută din. venitul glo
bal obținut de gospodărie în 
acest an.

Și alți vorbitori —- ALEXAN
DRU BARBACIORU, prim- 
secretar; al Comitetului raio
nal U.T.M. Bozovici, . AUREL 
DEZNAN, din G.A.C. Macea 
— au' vorbit despre rolul or
ganizațiilor U.T.M. în mobili
zarea tinerilor la muncă în 
gospodărie. Tovarășul IOAN 
BARBOSU — delegat al orga
nizației U.T.M. din gospodăria 
agricolă de stat Teremia Mare 
a subliniat — ca una din for
mele cele mai eficiente în a- 
ceastă privință — dezbaterea 
în adunările generale deschise 
U.T.M. a sarcinilor imediate 
ce stau în fața tineretului din 
gospodărie.

De o înaltă conștiință socia
listă — s-a subliniat în darea 
de seamă — au dat dovadă ti
nerii mecanizatori executînd 
lucrările agricole la timp, la 
un nivel agrotehnic corespun
zător, contribuind la reducerea 
cu 10 la sută a prețului de 
cost pe hectar arătură, nor
mală.

A fost, de asemenea, apre
ciată munca bună depusă de 
cei peste 2 000 de tineri care 
lucrează în brigăzile zooteh
nice din gospodăriile agricole 
colective. Multe din organiza
țiile U.T.M. s-au ocupat în a- 
ceastă perioadă mai bine de 
acești tineri, în atenția lor a 
stat în mai mare măsură mo
dul în care își îndeplinesc sar
cinile de producție. „La G.A.C. 
„Spicul", din comuna Vinga — 
dădea în conferință exemple 
tovarășul FLORE A SOFRO- 
NIE, primul-secretar al Comi
tetului raional U.T.M. Arad — 
tinerii au contribuit la obține
rea a 2 400 1 lapte pe cap de 
vacă furajată (depășind cu 
mult producția medie planifi
cată pe raion), iar cei din 
G.A.C. Dorobanți, Victoria, 
Mureșul, Steagul Roșu, Peclca, 
Peregul Mare — la realizarea

Pentru o cît mai eficientă 
participare la aceste forme de 
educație estetică, secretariatul 
Filarmonicii a inițiat, de aseme
nea, cîteva ore de consultații, 
cînd aproape cotidian tineri 
din oraș vin să ceară ex
plicații suplimentare la proble
mele abordate în cadrul con- 
certelor-lecții sau educative, să 
solicite indicații bibliografice, 
să ceară amănunte cu privire 
la tematicele concertelor-lecții.

Un loc aparte în această sui
tă de acțiuni educative, îl au, 
de asemenea concertele popu
lare — în programul căro
ra figurează piese de largă ac
cesibilitate (uverturi de opere, 
rapsodii, fantezii, potpuriuri, 
valsuri etc.). Avînd loc lunar, 
ele reprezintă un eficient mij
loc de atragere spre sălile con' 
certelor a tinerilor „intimidați'* * 
oarecum la început, de contac
tul cu piese simfonice de an
vergură ce solicită auditorilor 
o anumită pregătire prealabilă.

în sfîrșit într-o succintă tre
cere în revistă a mijloacelor 
folosite în educația estetică a 
tinerilor sibieni, ar mai trebui 
enunțate avancronicele concer
telor apărute în ziarul local 
(redactate de unul dintre mem
brii orchestrei), avancronici, ce 
reprezintă șăptămînă de săptă- 
mînă o competentă invitație 
spre sala de concert, precum și 
programele de sa/ăy- clare- și 
atractive.

Pe linia adincirit preocupări
lor educative ale Filarmonicii 
din Sibiu, mai există desigur 
multe de făcut. Mai ales pe li
nia unei mai riguroase sistema
tizări a tematicii abordate în 
aceste manifestări (bine venită 
ar fi, desigur, din acest punct 
de vedere, consultarea unui 
larg activ de muzicologi și pe
dagogi pe tărîm muzical din 
alte centre muzicale cu expe
riență în domeniul populariză
rii artei), și, de asemenea, pen
tru găsirea unor noi mijloace 
de educație (în special în direc- 
(ia ajutorării, colaborării sau 
chiar înființării unor cercuri de 
prieteni ai muzicii în întreprin
deri și instituții) și lărgirea nu
mărului de auditori din rîndul 
tinerilor din fabrici și școli 
profesionale.

Completarea unor asemenea 
laturi din totalul activităților 
educative ale filarmonicii, vor 
întregi rezultatele unor străda
nii meritorii, efeiente 
ițiuj educației estetice 
lor de tineri.

pe dru- 
a mase-

ÎOSIF SA VA
-----  —-e----

' CONCERT 

) INEDIT
Iohann • Sebastian Bach, 

Franz Schubert, Paul Con- 
stantinescu, Dumitru Bughici 
— iată cîțiva dintre compozi
torii ale căror lucrări au apă
rut pe afișele unor artiști în 
vîrstă de... 7—8 și 9 ani, (elevi 
ai claselor I, II, III de vioară 
a prof. Elena Schmitzer de la 
Școala do muzică nr. 1 din 
Capitală), într-un concert dat 
pentru „elevii" cursului pre
școlar.

Intitulată „Concertul celor 
mici pentru cei mai mici", 
inedita manifestare artistică a 
conturat pe scenă și în sală, ca 
interpreți și ca .auditori, primii 
pași ai unei generații de ar
tiști despre care, desigur, vom 
avea încă multe de scris.

a peste 5 000 kg carne la 100 
ha".

Numeroși vorbitori au sub
liniat că organizațiile U.T.M. 
au datoria să desfășoare o 
muncă și mai eficientă pentru 
antrenarea tineretului din re
giune la sporirea producției 
vegetale și animale. Trebuie 
dată o atenție mai mare în- 
vățămintului agrozootehnic, 
în această privință conferința 
a adoptat hotărîrea ca organi
zațiile U.T.M. să-i ajute mai 
concret pe tinerii înscriși Ia 
cursurile agrozootehnice în 
însușirea temeinică a cunoștin
țelor și aplicarea lor în prac
tică, iaV în noul an de învăță- 
mînt să asigure cuprinderea, 
în aceste cursuri, a unui nu
măr de 20 000 tineri.

★
Așa cum s-a subliniat în da

rea de seamă, tineretul regiu
nii a participat cu entuziasm 
la importante acțiuni de mun
că patriotică. Au fost colectate 
24 750 tone metale vechi; prin 
munca patriotică tinerii de la 
sate au contribuit la fertiliza
rea solului, la redarea de noi 
terenuri agriculturii, la plan
tarea de pomi. Numai în anul 
1963 au fost plantați 195 000 
pomi. Elanul cu care tinerii 
din regiune au luat parte la 
munca voluntară este concre
tizat în cele 12 milioane lei — 
valoarea lucrărilor efectuate 
în 1963.

La chemarea comitetului 
regional U.T.M., organizațiile 
de bază U.T.M. au mobilizat 
un număr mare de tineri care 
au ajutat gospodăriile de stat 
și colective la recoltarea po
rumbului pe o suprafață de 
5 350 ha. Pentru frumoasele 
rezultate obținute în această 
acțiune importantă, Comitetul 
regional Banat al U.T.M., Co
mitetul raional Deta și un 
număr de 6 organizații de 
bază au fost distinse cu Diplo
ma de Onoare a C.C. al U.T.M. 
Delegații utemiștilor din re
giune au asigurat Conferința 
că și în viitor, tineretul regiu
nii va participa cu entuziasm 
la înfăptuirea, prin muncă pa-



SPORT Secvențe dintr^o zi 
de întrecere Lucrările ședinței plenare

Cinci minute pe aeroport (Urmare din pag. I)

cu campionii lumii• •

oborau 
nului: 
purtînd 
nată campionilor lu
mii, Ion Mozer 
(înalt, blond, suplu) 
salutînd cu dreapta

scara - avio- 
Virgil Hnat 
cupa decer-

ridicată deasupra capului, Ivă- 
nescu, surîzător și liniștit, Redl, 
bucuros de unda primăvăratecă 
din aer — și toți la un loc, vic
torioșii de la Praga, emoționați 
de microexploziile aparatelor de 
fotografiat, de urările celor peste 
o mie de iubitori ai sportului ve
niți să-i întîmpine cu flori și o- 
vații.

Richi, feciorul de cinci ani al 
lui Mozer, care, în așteptarea a- 
vionului ne-a arătat cum „aruncă 
tăticul la poartă" ia loc în brațele 
lui Mozer, („ce dor mi-era spune 
Mozerde povara asta mult mai 
plăcută decît orice !**)  și se lan
sează în convorbire înaintea noas
tră.

r— Aî marcat multe goluri ? 
►— Ți-a plăcut ? rîde Mozer.

Da, dar trebuie să-mi dai e 
bicicletă.

Deocamdată cu Mozer e greu 
de discutat așa că ne îndreptăm a- 
tenția spre Hnat, Redl și delega
tul federației de handbal, Lucian 
Grigorcscu.

Hnat (arătîndu-ne Cupă) -t
— Am fost sigur că ne va re

veni tot nouă, imediat după me
ciul cu U.R.S.S., prima mare e- 
chipă pe care am eliminat-o din 
cursa pentru titlu. Sorții (parcă 
spre a ne pune la încercare) au 
făcut să susținem trei finale.

— Da, aprobă Redl, „finala" e 
cuvîntul nimerit, pentru că am 
înfruntat cele mai tari formații. 
Suedia, ajunsă în meciul decisiv, 
suferise o înfrîngere. Noi însă am 
învins în șir. Și sîntem fericiți că 
v-am adus în dar Cupa. V-am a- 
vut de partea noastră pe toți cei 
de acasă și pe cei șaizeci de tu
riști romîni aflați în sală și care 
s-au comportat magistral.

— Ca și voi pe teren.
— Știînau-i alături, spune Hnat, 

aveam impresia că sîntem la noi, 
la Floreasca.

Mozer se apropie, însoțit de fiu.
— Care a fost cel mai greu mo

ment al campionatului ?
— Să vă spună Redl, evită 

Mozer. Portarii știu mai bine.
— Pentru mine, fiecare gol îmi 

crea o stare cumplită. Știți, noi, 
portarii, sîntem la urma-urmei 
cei care ispășim cînd... Totuși, cel 
mai greu moment a fost acel 
22—22 cu Suedia. Sîntem o 
echipă care știe să păstreze disci
plina, dar atunci, la. 22—22, Ion 
Mozer, Hnat și lacob au strigat 
ea la o comanda : „Băieți, acum 
tot ce putem ! Acum !“. Și-am 
dat într-adevăr tot ce șuteam.

Ultimele șase inirif&yiMttr-' 
vine tovarășul Lucian Grigorcscu,

surîzător și liniștit, Redl,

împreună cu comitetul sindicatu
lui să organizeze mai multe 
schimburi de experiență. Lăcătușul 
Paraschiv Stănescu își are locul 
de muncă alături de echipa con
dusă de Boierescu Dumitru. Ti
nerii din această echipă ar fi 
bucuroși să vină în mijlocul lor 
lăcătușul fruntaș și să le vorbească 
despre organizarea muncii, despre 
pregătirea sculelor etc. Șeful de 
echipă, în discuția cu responsa
bilul postului, a asigurat tot spri
jinul unei astfel de întîlniri. O a- 
semenea întîlnire ar putea fi orga
nizată și în echipa condusă de 
Aurel Matei. Aici ar fi nimerit 
sa-și împărtășească din experiența 
personală tînărul Ion Brusanovschi 
al cărui specific de muncă este a- 
semănător celor din echipa.

Sînt propuneri bune. împreună 
cu comitetul sindicatului organi-

zația U.T.M. trebuie să treacă Ia 
măsuri practice pentru generaliza
rea experienței fruntașilor în în
trecerea socialistă: schimburi de 
experiență, invitarea celor mai 
buni muncitori la microfonul sta
ției de radioamplificare, discuții 
pe marginea tehnologiei unui nou 
produs, cu participarea fruntași
lor etc.

La sfîrșitul zilei de muncă, am 
stat de vorbă cu maistrul princi
pal. Mir-a arătat carnetul său: pe 
o foaie, sarcinile secției din ziua 
aceea („stabilite conform angaja
mentelor întrecerii"), iar pe cea 
alăturată, rezultatele. La produ
sele „Lotru-65“ și „8o", „Brateș" 
și pompa de iz țoii, erau trecute 
bucățile realizate peste plan. La 
celelalte produse norma era înde
plinită. “ 
depășire.

Un succes în întrecrea socialistă 
la care contribuiseră și tinerii.

PE VIU
• Cuplajul 

bucureștean de 
restanță din etapa a 
ll-a a campionatului 
de toamnă, are loc as
tăzi pe stadionul 23 
August din Capitală, 
cu începere de Ia ora 
14,15 cînd se va dis
puta meciul Steaua- 
Progresul. In conti
nuare se desfășoară 
întîlnirea dintre Rapid 
și Dinamo.

inter- 
fotbal,

• Revista sovietică 
„Jocuri sportive", care a- 
pare intr-un tirai de

••a Consiliului Superior al Agriculturii

Total, cam io la sută

(Urmare din pag. I)

Campionii mondiali relnlorși în București. Intr-un entuziasm 
general Virgil Hnat, căpița nul echipei, prezintă „pe viu", 

celor veniți să-i întîmpine, troieul cucerit.
Foto i V. RANGA

au făcut într-adevăr să amuțească 
publicul, într-atît de extraordinar 
a fost iureșul atacului nostru. 
Specialiștii prezenți susțineau 
după aceea că o combinată a re
stului lumii n-ar fi rezistat acestui 
vifor, nici nervos, nici fizic. Ad
mirabilă această putere de luptă, 
rod al unei educații a voinței me
todice și permanente. Se cunosc 
din presă elogiile aduse reprezen
tativei noastre, totuși mă simt 
dator să repet încă o dată ceea ce 
ziarele străine au subliniat în 
titluri și reportaje ample, că jocul 
echipei noastre a constituit o ex
traordinară propagandă făcută 
handbalului. $i, ca unul care am 
văzut și ediția precedentă a cam
pionatului fnondial desfășurată la 
Dortmund, afirm (întărind această 
afirmație cu zeci de declarații ale 
specialiștilor), la Praga am jucat 
cu două clase mai bine decît în 
R.F.G.

— Adversarii cei mai de temut?
— Suedezii și sovieticii, spune 

Mozer.
— Și cehii ?

. .Și ei..p<ir în^.orȚtinca.pe fiare
v-am expus-o.

Sîntem lievdif-î să tntrerupem v 
din nou convorbirea. De dala a-

■.. ceast^ definitiv. Un grup de, FĂNUȘ NEAGXJ

porteri sosiți tocmai de la Arad 
îl ridică pe brațe pe Redl care a 
jucat o vreme în orașul lor și-l 
poartă în alai spre ieșire. La rîn
dul lui, Mozer e înconjurat (mai 
bine zis asaltat) de colegii de fa
cultate, acum profesori de educa
ție fizică. îmbrățișări, veselie, 
flori.

Văzîndu-ne cu carnetele des
chise, careva din grup strigă : — 
Notați, vă rog : Ion Mozer este un 
Pele al handbalului.

— Asta în nici un caz, zice 
Mozer. Și eu și toți ceilalți băieți 
mai avem de învățat încă.

-— Șînteți cei mai buni, ripo
stează fostul coleg.

— Trebuie, susține Mozer, să 
învățăm să. eliminăm din jocul 
nostru orice greșeală și trebuie să-i 
învățăm pe cei 7 / ,
buni decît noi. Păstrați denumirea 
pentru cei din schimbul următor.

Nu i-am ascultat rugămintea : 
înscriem aici, cu dragoste că Ion 
Mozer este Pele al handbalului — 
și toți la un loc, cîșligălorii Cupei 
de campioni mondiali, o mate 
echipă.

Acum, la înapoierea acasă, vă 
îrp-hrățifăm cp' toții.

directorul care, vorbind prin
tre altele și despre formațiile 
artistice, a dat cuvîntul artiș
tilor amatori. Cortina s-a ri
dicat și pe scenă au prins 
viață fragmente din spectaco
lele lor. Și așa mai departe.

O experiență bună a dobîn- 
dit Casa de cultură din Salon
ta în îndrumarea activității 
artistice din raion. Studioul 
artistului amator (cu secțiile 
de teatru, coregrafie, brigăzi 
artistice și muzică) și-a dove
dit din plin eficiența. Audie
rea lecțiilor de specialitate, 
îndrumările concrete în dome
niul repertoriului, dezbaterile 
și discuțiile care au precedat 
spectacolele celor mai bune 
formații din raion, i-au ajutat 
deosebit de mult pe cei 160 de 
instructori amatori. în spriji
nul acestei eficiențe vin artiș
tii amatori din formațiile ca
sei de cultură laureate ale 
concursurilor regionale. La 
sfîrșit de an, bilanțul muncii 
lor este bogat: 79 de specta
cole prezentate în raion, mai 
ales în satele aparținătoare 
comunelor. Și dacă în satul 
Ucuriș au urcat pe scenă, ală-

turi de toți tinerii din comu
nă și bătrînii, formînd o echi
pă de dansuri de 90 de dansa
tori, sau dacă în cătunul Hodi- 
sel din comuna Ursad s-a 
înființat o echipă de dansuri 
alcătuită din reprezentanți a 
trei generații, o formație de 
teatru șl o orchestră, sau în 
satul Căușd corul se întrece 
cu echipa de teatru — meritul 
este și al artiștilor amatori ai 
casei de cultură, al metodiști- 
lor care au ajutat cți dragos
te și răbdare pe „colegii4* lor 
începători.

Alcătuirea repertoriiler pe 
grupe de comune din centrele 
metodice, în așa fel ca forma
țiile de același gen din aceste 
comune să pregătească spec
tacole diferite, a asigurat o 
varietate mult mai mare a 
programelor formațiilor artis
tice.

Revelatoare ni se pare și 
activitatea cercurilor pe ge
nuri de artă din cadrul casei 
de cultură avînd ramificații 
evidente în munca de îndru
mare din raion.

O activitate bogată, orienta
tă multilateral, iată temelia 
prestigiului Casei raionale de 
cultură din Salonta.

Marți au continuat, în Sala 
Palatului R. P. Romîne, lu
crările ședinței plenare a 
Consiliului Superior al Agri
culturii.

La ședință au participat to
varășii Alexandru Moghioroș, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.Ri, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, și 
Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.M.R., președintele Consi
liului Superior al Agriculturii.

Tovarășul Gheorghe Moldo
van, membru în Comitetul 
Executiv al Consiliului Supe
rior al Agriculturii, a prezen
tat planul de muncă al Con
siliului pe anul 1964. în conti
nuare, au avut loc discuții pe 
marginea rapoartelor și refe
ratelor prezentate. Au luat 
cuvîntul Vasile Vedeanu, pre
ședintele Consiliului agricol- 
regionai București, Mihai Ti- 
torenco, președintele Consi
liului agricol raional Făurei, 
Iosif Cora, inginer la G.A.C 
Macea, regiunea Banat, Os- 
vald Flaman, vicepreședinte 
al Consiliului agricol regional 
Bacău, Ion Delcea, Erou al 
Muncii Socialiste, directorul 
S.M.T. Cîrcea, regiunea Olte-

Cornel Costea, președin- 
Consiliului agricol regio- 
Maramureș. Ion Cozoș,

nia, 
tele 
nai ....................
medicul circumscripției vete
rinare Acățari, regiunea Mu- 
reș-Autonomă Maghiară, Lu
cian Hatmanu, directorul 
Trustului Gostat Iași, Vaier 
Mican, inginer la G.A.C. Co- 
șeiu, regiunea Cluj, Bujor Mă- 
nescu, șef de secție la Institu
tul de cercetări hortiviticole, 
Petre Moldovan, vicepreședin
te al Consiliului Superior al 
Agriculturii, Ion Toma, direc
torul G.A.S. 2 
nea Brașov, Victor Vasilescu, 
președintele Consiliului agri
col raional Muscel, Mihai Bă- 
iuță, președintele Consiliului 
agricol regional Oltenia, Gh. 
Laza, președintele Consiliului 
agricol raional Salonta, Adri
an Ionel, președintele G.A.C. 
din comuna Movileni,. regiu
nea Iași, și prof. Mircea Mo
toc, șef de secție la Institutul 
de cercetări hortiviticole.

Vorbitorii din ședința ple
nară de marți ca și cei peste 
60 de membri ai Consiliului și 
invitați, care au luat cuvîntul 
luni după-amiază, în ședin
țele pe secții de specialitate,

Prejmer, regiu-

au împărtășit experiența lor 
in creșterea producției vege
tale și animale, în organiza
rea muncii și conducerea u- 
nităților agricole socialiste, au 
arătat măsurile luate pentru 
realizarea sarcinilor în anul 
1964 și au făcut propuneri 
pentru continua îmbunătățire 
a activității consiliilor agri
cole regionale și raionale si 
consolidarea economică și or
ganizatorică a unităților agri
cole socialiste.

Lucrăile 
continuă.

ședinței plenare

★
în sala Palatului 

un 
în cinstea partici-

Seara,
R. P. Romîne, a avut loc 
spectacol 
panților la ședința plenară a 
Consiliului Superior al Agri
culturii.

Și-au dat concursul soliști 
ai Teatrului de Stat de Ope
retă, prim-balerini de la Tea
trul de Operă și Balet al R. P 
Romîne, artiști ai Teatrului 
satiric-muzical „C. Tănase", 
orchestrele de muzică popu
lară și de muzică ușoară ale 
Radioteleviziunii romîne.

(Agerpres)

tineri să fie și mai
Păstrați aei

• PE SCURT • PE
150 000 
publicat 
sament al celor mai bune 
echipe de fotbal din Eu
ropa. Pe primul loc se

de exemplare, a 
de curînd turela-

Clasamentul primelor 10 
echipe europene, potrivit 
revistei sovietice, este ur- 
mătorul : 1. Suedia- 2.
Iugoslavia ; 3. U.R.S.S. ;
4. Anglia ; 5. R. P. Unga
ră ; 6. Italia j 7. Belgia ; 
8. Scotia ; 9. R. P. ROMÎ
NĂ î 10. Danemarca. Echi
pa Franței este clasată pe 
locul 11, cea a R. P. Bul
garia ne locul 13, iar R. P. 
Polonă, pe locul 14.

SCURT
fă de Boca Juniors (Ar
gentina) si Banik'Ostrava 
(R. S. Cehoslovacă). în 
ultimul meci, F 
trava a învins 
echipa Strongest 
Paz.

Banik Os- 
cu 3—1 
din La

și Budd-

I N F
Marți Ia amiază, a părăsit Capi

tala plecînd spre Franța delegația 
Universității-București condusă de 
acad. Gh. Mihoc, rectorul univer
sității, care în cadrul programului 
de schimburi cultural-științiiice și 
tehnice între cele două țări va vi
zita instituții Ue învfyămînt supe
rior din Franța,; Pin 'delegație iac 
parte : prof, dr? Alexandru Bălăci, 
prorector al Universității-București, 
acad. Al. RosettL*  cțpcanul Facultă
ții de limbaj liftygtură romînă, 
proi. univ N.^omanuc, decanul 
Facultății de biologie, proi. dr. N. 
Nestorescu, director adjunct al 
Institutului ,lD^,- l;l-Gantacuzinon și 
cont. univ. Valentuț^Lipalti.

La aeroport delegația a iost con
dusa de reprezentanți ai Ministeru. 
lui Invățămîntulul., Ministerului 
Afacerilor Exlerrie cddre didactice 
universitare,

O R M A
Au fost de față reprezentanți oi 

Ambasadei Franței Ia București.
★

Marți seara a părăsit Capitaia( 
plecînd la Budapesta o delegație 
a R. P. Romîne care va participa 
la lucrările celuj de-al III-lea Con
gres al Fronțuluj Popular Patriotic 
din R P. Ungară.

Delegația este formată din 
Gheorghe Stoica, membru al C.C. 
al P.M.R., șeful Direcției pentru 
problemele organelor locale ale 
administrației de stat din Consiliul 
de Miniștri, conducătorul delegației 
și Liviu Neacșu, vicepreședinte al 
Comitetului Executiv al Sfatului 
popular al Capitalei,

La plecare, delegația a fost con
dusă de Gheorghe Pele. adjunct al 
ministrului afacerilor externe si 

alte persoane oficiale.
Au fost de față Jeno Kutl, am.

T I i
Ungare la Bucu-basadoiul R. P.

rești și membri ai ambasadei.
★

în cadrul programului de schim
buri culturale, științifice și în do
meniul învățămîntului între R. P. 
Romină și Anglia, a sosit în Ca
pitală o delegație a Universității 
din Oxford, alcătuită din Jan Ar- 
hibald Richmond, profesor de ar
heologie, H. M. 
ferențiar universitar 
tea cristalografie, și 
lector la Catedra de
ce.

In timpul vizitei, 
avea întrevederi 
știință romîni, vor ține conferințe 
de specialitate și vor vizita diferi
te instituții universitare, științifice

- și social-culturale din București șl 
alte orașe din țară.

Powel, con- 
în specialita- 
F. I. Barnett, 
limbi romani-

oaspeții vor 
cu oameni de

află echipa Suediei, care 
în 1963 a obținut victorii 
asupra selecționatelor R.P. 
Ungare, U.R.S.S., Iugosla
viei și R. F. Germane.

• Turneul internațional 
de fotbal, desfășurat în 
capitala Boliviei, La Paz, 
a fost cîștigat de formația 
braziliană Botafogo, urma.

• Ld Șopron 
posta s-au disputat două 
întilniri amicale intra se
lecționatele feminine de 
baschet ale R. P. Ungare 
și Austriei. In ambele 
partide, victoria 
nit sportivelor 
cu 71—50 și 
77—47.

a reve. 
maghiare 
respectiv

(Agerpres)

triotică, a unor importante 
obiective economice, la înfru
musețarea 
regiunii.

orașelor și satelor

★
grijii permanente a 

și guvernului -s-a
Datorită 

partidului 
creat o largă bază materială 
atît pentru învățămîntul suge- stea în atenția organizațiilor 
rior, cît și pentru cel element ''“ *
tar și mediu. In învățămîntul 
de toate gradele din regiunea 
Bănat, studiază aproape 200 000 
tineri. Iată de ce activitatea 
elevilor și studenților s-a 
bucurat, cum era și firesc, de 
atenția conferinței. Organiza
țiile U.T.M. din școli, conduse 
de organizațiile de partid și 
bucurîndu-se de sprijinul larg 
al cadrelor didactice, și-au în
dreptat atenția spre ridicarea 
spiritului de răspundere al e- 
levilor față de principala lor 
îndatorire — învățătura. Ca 
urmare, la sfîrșitul anului șco
lar 1962—1963 procentul ele
vilor promovați din școlile 
medii reprezintă ia cursurile 
de zi 96 la sută, iar la învăță- 
mîntul seral și fără frecvență 
94 la sută. Așa cum s-a apre
ciat în conferință, rezultate 
pozitive s-au obținut și în ac
tivitatea școlilor profesionale 
și tehnice, forma principală 
de pregătire a viitorilor mun
citori și tehnicieni. în mod 
deosebit a fost evidențiată 
munca organizațiilor U.T.M. 
din școlile medii și profesio
nale din orașul Reșița, raioa
nele Sînriicolau Mare, Timișoa
ra, din școala de mecanizatori 
Lugoj, școala profesională a 
Uzinelor de vagoane și școa
la tehnică sanitară din Arad, 
unde, datorită metodelor efi
ciente. de educație și sprijini
re a procesului de învățămînt, 
în primul trimestru al acestui 
an, elevii au obținut rezultate 
bune la învățătură.

Pe bună dreptate însă tova
rășii HAMZA STELUȚA, ele
vă la Școala medie nr. 1 Ca
ransebeș, HORNE A IO AN, de
legat al organizației U.T.M. 
de la Grupul școlar Electro
motor, AUREL DEZNAN, pro
fesor în comuna Macea, raio
nul Arad, au arătat că orga-

nizațiile U.T.M. nu trebuie să rezultatele obținute și cerin- 
se îngrijească doar ca elevii țele care stau în fața studen- 
să promoveze fiecare an.
studiu, ci și de modul, cum 
promovează, în ce măsură a- 
cumulează cunoștințe profun
de, .Lupta împotriva mediocri
tății la învățătură trebuie să

U.T.M. pentru că toți elevii să 
absolve școala cu temeinice 
cunoștințe, bine pregătiți pen
tru viață, cu uri larg orizont 
cultural-științific.

★
In orașul de pe Bega înva

ță, în institute și facultăți, 
10 000 de studenți. Pentru ei 
au fost construite noi amfi
teatre, laboratoare utilate mo
dern, cămine și cantine ele
gante. Cîtă deosebire între 
vechiul centru universitar 
care în anul 1938 număra doar 
două facultăți, 500 de studenți 
și cîteva zeci de cadre univer
sitare (în prezent șînt 1100 !)
— și noul centru universitar 
dezvoltat în anii puterii popu
lare ! Referindu-se la activita
tea în rîndul studenților, da
rea de seamă consemna faptul 
că organizațiile U.T.M. și aso
ciațiile studenților au obținut 
rezultate bune, îp munca ' po
litica desfășurată pentru înde
plinirea sarcinilor trasate de 
Conferința a IV-a a U.A.S.R. 
ca marea majoritate ă studen
ților să obțină rezultate bune 
și foarte bune în sesiunile de 
examene. într-adevăr bilanțul 
sesiunii de examene reflectă 
răspunderea7 unui număr mare 
de studenți față de propria 
pregătire : 80 la sută din tota
lul integraliștilor obțin califi
cative între 7-^10. Așa cum au 
subliniat însă mulți vorbitori
— printre care delegatul or
ganizației U/T.M. din centrul 
universitar, tovarășul NELU 
IONESCU, delegatul organiza
ției U.T.M. de la facultatea de 
construcții, tovarășul DIMI- 
TRIE BUZEA — organizați
ile U.T.M. și U.A.S. din insti
tute și facultăți trebuie să a- 
corde un sprijin diferențiat — 
și mai eficient — grupelor și 
anilor de studii, să se por
nească de fiecare dată de la

ților în așa fel, îneît, la ieși
rea din facultate, tînărul spe
cialist să. fie un om. cu un bo
gat bagaj de cunoștințe în do
meniul în care s-a pregătit.

★ ■
Pe bună dreptate, majorita

tea participanților la discuții 
au subliniat faptul că la baza 
succeselor obținute de orga
nizațiile U.T.M. stă munca e- 
ducativă desfășurată în rîndul 
tinerilor. Comitetul regional, 
comitetele raionale și orășe
nești, majoritatea organizații
lor de bază U.T.M. au acordat 
și acordă o mare atenție des
fășurării învățămîntului poli
tic U.T.M. In prezent, în re
giune sînt cuprinși în învăță
mîntul politic U.T.M. 106 000 
tineri, iar 14 300 utemiști stu
diază în învățămîntul de pâr
tie}.

In conferință s-a vorbit des
pre preocuparea unor organi
zații U.T.M. din orașul Timi
șoara de a organiza timpul li
ber al tinerilor cît mai atrac
tiv, de a veni în sprijinul îm
bogățirii cunoștințelor lor, 
prin cît mai multe acțiuni plă
cute, instructive. Iată — a dat 
exemple tovarășul. ION BUȘE. 
prim-secretar al comitetului 
orășenesc U.T.M. — tinerii 
muncitori de la întreprinderi
le „Banatul", „1 Iunie", s-au 
întâlnit la reuniunile, și la se
rile literare, la concursurile 
pe teme din geografie, istorie, 
cu elevi ai diferitelor școli din 
oraș. S-au organizat excursii 
la locuri istorice urmate de 
dezbateri și concursuri pe tema 
„Țara noastră, ieri și azi", 
mii de tineri au vizitat Capi
tala patriei, Hunedoara, Dof- 
tana, Hidrocentrala „V. I. Le
nin" de la Bicaz.

In cuvîntul lor, mulți dele
gați și invitați au subliniat 
necesitatea folosirii și mai de
pline a bogatei baze materiale 
a culturii existente în regiu
ne : cluburi, case de cultură, 
teatre, cinematografe, biblio
teci, stadioane, parcuri etc.

Conferința a hotărît îmbu
nătățirea în continuare a

In labpratorul de chimie al Școlii medii nr. 7 din Cluj, elevii Gyurgy Sandor, Zsigmond At
tila și Balint Eva, din clasa a lX-a A, In timpul efectuării unei experiențe.

Foto: O. PLEC AN

/ tata
ci

muncii politico-educative, cul
tural-sportive desfășurate de 
organizațiile U.T.M. S-au sta
bilit măsuri privind îmbună
tățirea conținutului învăță
mîntului politic și a ciclurilor 
de conferințe, crearea de noi 
cercuri ale naturaliștilor, în
deosebi la sate, îmbunătățirea 
muncii de educare științifică a 
tineretului; organizarea unor 
acțiuni de masă pentru popu
larizarea cărții, creșterea nu
mărului de purtători ai insig
nei „Prieten al cărții “ cu 
12 000 ; atragerea masei tine
retului la manifestările cultu
rale, în mișcarea artistică de 
amatori; dezvoltarea mișcării 
sportive prin antrenarea la 
Spartachiada republicană și 
în celelalte competiții a peste 
260 000 de tineri; organizarea 
mai multor dezbateri pe teme 
ale comportării tineretului în 
muncă și în viață, pe margi-. 
nea unor spectacole, extinde
rea cercurilor de „Prieteni ai 
filmului",, ai teatrului, ai mu
zicii, ai artelor plastice, a 
cercurilor de învățare a dan
sului etc.

★
în încheierea lucrărilor con

ferinței a luat cuvîntul tova
rășul ȘTEFAN BÎRLEA, se
cretar al Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Munci
tor. Transmițînd utemiștilor, 
tuturor tinerilor din regiunea 
Banat, salutul
Central al U.T.M. și felicitări 
pentru 
pentru contribuția adusă 
îndeplinirea sarcinilor trasate 
de partid, vorbitorul a spus : 
„Ne putem mîndri cu rezulta
tele obținute ; ele înfrumuse
țează tabloul activității gene
rale duse de oamenii muncii 
din regiune, sub conducerea 
partidului. Organele și orga
nizațiile U.T.M. se prezintă în 
fața Conferinței cu un bilanț 
frumos în munca de educare 
comunistă a tineretului". în 
continuare, tovarășul Ștefan 
Bîrlea a vorbit despre sarci
nile care stau în prezent în 
fața organelor și organizații
lor U.T.M. Referindu-se la or
ganizațiile U.T.M. din, între-

Comitetului

succesele obținute, 
la

prinderile industriale, tovară
șul Ștefan Bîrlea a subliniat 
că sarcina principală spre care 
este necesar să fie orientată 
întreaga muncă politică și or
ganizatorică este mobilizarea 
tuturor tinerilor la. îndeplini
rea ritmică a sarcinilor' de 
plan la toți indicatorii, la rea
lizarea unei producții de bună 
calitate.

Pentru aceasta este nevoie 
ca fiecare organizație U.T.M. 
să pună în centrul atenției e- 
ducarea tineretului prin mun
că, să dezvolte la tineri senti
mentul răspunderii pentru în
deplinirea sarcinilor de pro
ducție, să-i îndrume astfel în- 
cît, fiecare tînăr să dovedeas
că prin fapte dragostea pentru 
meseria aleasă, pentru colecti
vul în care muncește. Folosind 
cu pricepere cursurile de ri
dicare a calificării, cartea teh
nică, cabinetele tehnice, toate 
celelalte mijloace și forme a- 
tît de interesante intrate deja 
în tradiție — concursuri, ex
puneri, dezbateri, simpozioane 
— organizațiile U.T.M. să-i a- 
jute pe tineri să-și însușească 
și să aplice tehnica nouă cu 
care sînt înzestrate pe o sca
ră din ce în ce mai largă în
treprinderile noastre. Să întăr 
rim în rîndurile tineretului 
disciplina, atitudinea creatoa
re față de sarcinile de pro
ducție, să-i ajutăm să-și în
deplinească cu cinste angaja
mentele luate în întrecerea 
socialistă.

Ocupîndu-se de munca tine
retului de la sate, tovarășul 
Ștefan Bîrlea a subliniat că și 
în viitor organizațiile U.T.M. 
trebuie să pună în centrul acti
vității lor dezvoltarea la tineri 
a dragostei față de munca în 
gospodăria colectivă. în aceeași 
măsură este important ca or
ganizațiile U.T.M. să mobili
zeze activ tineretul la în
deplinirea sarcinilor de pro
ducție ale gospodăriilor de 
stat, la îmbunătățirea calității 
lucrărilor efectuate de meca
nizatorii din S.M.T., la întări
rea disciplinei tinerilor care 
lucrează în aceste unități ale 
agriculturii noastre socialiste.

în continuarea cuvîntului său, 
tovarășul Ștefan Bîrlea a ară
tat că este necesar ca organi
zațiile U.T.M. din școli și fa
cultăți să cultive și să dezvol
te pe mai departe la elevi și 
studenți spiritul răspunderii 
față de propria pregătire, să 
creeze o puternică opinie îm
potriva celor ce se mulțumesc 
cu puțin, împotriva mediocri
tății. Mediocritatea nu se poa
te împăca în nici un fel cu anii 
grandioși, de plin avînt pentru 
desăvârșirea construcției socia
lismului în patria noastră. îmi 
exprim convingerea — a spus 
în încheiere vorbitorul — că 
tineretul din regiunea Banat, 
sub îndrumarea organizațiilor 
de partid, va obține în viitor 
alături de ceilalți oameni ai 
muncii succese și mai mari 
pentru traducerea în viață a 
sarcinilor trasate de Congresul 
al III-lea al Partidului Munci
toresc Romîn.

★

In încheierea lucrărilor con
ferinței, delegații și invitații 
au adoptat o telegramă adre
sată C.C. al P.M.R., tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej 
prin care au mulțumit din 
inimă în numele organizațiilor 
U.T.M, și al întregului tineret 
din regiunea Banat, Partidului 
Muncitoresc Romîn, Comite
tului său Central, tuturor co
muniștilor pentru grija părin
tească ce o poartă tineretului, 
pentru viața fericită pe care o 
trăiesc și s-au angajat să în
tîmpine cea de-a 
versare a 
noi victorii în muncă și ... 
învățătură.

* I
Conferința a ales noul corni- i 

tet regional și comisia regio- | 
nală de revizie. în prima sa șe- .

(Agerpres)

SEHERAZADA — tilm pen
tru ecran panoramic: Patria 
(8,30; 11; 13,30; 16,15: 19: 21,30). 
UN SURIS IN PLINA VARA: 
Republica (9,45; 12; 14,15; 16.45 
19; 21,15). DOMNIȘOARĂ
BARBĂ ALBASTRĂ: Carpați 
(10; 12; 14: 10; 18,15; 20,30).
Capitol (9,30; 11,45; 14; 16,15; 

; IR.ilO: !’1>; Flamura (10; 12; 14; 
I 16! 18,15; 20,30). DEZRĂDĂCI- 
: NATH: Excelsior (10; 12; 14,15; 

16,30; 1635; 21), Feroviar (9,13; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30),
Tomis (9,15; 11,30; 13,45; 16; 
16,15; 20.30), Melodia (10: 12; 
14.30; 16,45; 19; 21). TOTUL 
RAMINE OAMENILOR: Bucu
rești (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
Grivita (10; 12,15: 16: 18,15;
20,30). Modern (10; 12; 15; 17; 
19; 21). O ZI CA LEII: Festi
val (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30: 
21). VI-L PREZINT PE BA
LUEV — cinemascop: Floreasca 
(16,30; 18,30; 20,30). IOLAN- 
THA: Victoria (10,15; 12,15; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Arta 
(16; 18,15; 20,30). ERA NOAPTE 
LA ROMA (ambele serii) : Cen
tral (10,15; 13; 16; 19). A TREIA 
REPRIZĂ — cinemascop: Lu
mina (de la orele 10 la orele 
14 rulează în continuare; 
18,15; 20,30). MEDICAMEN
TUL CARE UCIDE (ambele 
serii): Union (16; 19,30). PRO
GRAM DE FILME PENTRU 
COPII: Doina (orele 10). PAȘI 
SPRE LUNĂ: Doina (11,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Dru
mul Sărij (16; 18; 20). CAR
TEA RUPTĂ, MĂSURAREA 
TIMPULUI; APARATE CARE 
SALVEAZĂ VIATA; CLUBUL 
PROBLEMELOR INTERE
SANTE; SINGURA PLĂCE
RE; IN GRĂDINA ZOOLOGI
CĂ; ORAȘUL: Timpuri 
(de la orele 10 la orele 17 
lează în continuare; 19; 
FOTO HABER: Giulești
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I
I
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secretar pe tovarășul RADU 
BĂLAN.

VASILE BARAN 
ILIE BRINDESCU

12,15; 14,30; 17,45; 20), Bucegi 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30).
Aurora (9,45; 11,45: 14; 16,15; 
18,30; 20,45) HAIDUCUL DE 
PE CEREMUȘ: înfrățirea între 
popoare (10; 15,45; 18; 20,15).

TUDOR (ambele serii); Cultu
ral (10; 16; 19,30). VALEA 
VULTURILOR: Dacia (9,30; 
11: 13; 15; 17; 19; 21). HOȚUL 
DIN SAN MARENGO: Buzeștl 
(13; 15,30; 17,45; 20). Viitorul 
(14; 16,15; 20,30). NU-I LOC 
PENTRU AL TREILEA: Crîn- 
gași (16; 18,15; 20.30). LOCO
TENENT CRISTINA: Unirea 
(16; 18,15; 20,30). Popular
(10,30; 16; 18,15; 20,30), Ades- 
go (15; 17: 19; 21). SCANO 
BOA: Flacăra (14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), Miorița (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30). Lira (15; 
17: 19; 20,45). QIVITOQ: Vitan 
(16; 18,15; 20,30;). CASCADA 
DIAVOLULUI: Munca (16; 
18,15; 20,30). VACANȚĂ LA 
MARE — cinemascop: Moșilor 
(15; 17; 19; 21) A 12-A NOAP
TE: Cosmos (16: 18; 20). VIA
TĂ SPORTIVA: Colentina (15; 
17,45; 20,30). ELENA DIN
TROIA — cinemascop: Volga 
(10; 12,15; 13,30; 18; 20,30).
OMUL CU RICȘA - cine
mascop : Luceafărul (15: 17; 
19; 21). PISICA DE MARE; 
Progresul (15,30; 18; 20,15).
DOAMNA TU HAU: Feren
tari (16; 18,15: 20,30). RENUL 
ALB: Cotroceni (15; 17; 19; 
21). BABETE PLEACĂ LA 
RĂZBOI — cinemascop: Pacea 
(16; 18; 20,15).
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GENEVA: In Comitetul celor 18 state
pentru

GENEVA 17 (Agerpres). — 
Ședința din 17 martie a Co- 
mitetului celor 18 state pentru 
dezarmare a fost consacrată 
problemelor dezarmării gene
rale și totale.

Reprezentanții S.U.A., A. 
Fisher, Italiei, F. Cavaletti, 
și Canadei generalul Burns, 
au cerut ca și pînă acum noi 
precizări la planul sovietic de 
dezarmare generală și totală. 
Reprezentantul S.U.A., Fisher, 
a încercat să arunce asupra 
țărilor socialiste răspunderea 
pentru faptul că în perioada 
care a trecut de la reluarea 
lucrărilor, Comitetul bate 
pasul pe Ioc.

în cuvîntările lor reprezen
tanții Cehoslovaciei, M. Zem- 
la și Uniunii Sovietice, S. K. 
Țarapkin, au criticat modul 
neconstructiv în care puterile

dezarmare
occidentale au abordat planul 
sovietic de dezarmare.

Comparand cele două pla
nuri de dezarmare — cel 
american și cel sovietic — 
S. K. Țarapkin a subliniat 
printre altele, că ceea ce des
parte aceste planuri este pro
blema lichidării pericolului 
unui război nuclear. Soluțio
narea problemei dezarmării 
merge pe o cale bună numai 
în acel caz, a spus el, în care 
acest pericol este lichidat de 
la începutul procesului de de
zarmare.

Reprezentanții sovietic și 
cehoslovac au arătat că planul 
american de „înghețare" a 
mijloacelor strategice de 
transport al armei nucleare 
înseamnă de fapt menținerea 
unei mari cantități de rachete 
cu focoase nucleare, de ase
menea, transpunerea cursei 
înarmărilor în alte domenii.

Conferința miniștrilor educației
ai țărilor

ABIDJAN 17 (Agerpres). — 
La Abidjan, capitala Coastei 
de Fildeș, s-a deschis marți 
conferința miniștrilor educa
ției ai țărilor africane. La con
ferința participă delegați din 
aproape toate țările africane, 
precum Rene Maheu, direc
torul general al V.N.E.S.C.O., 
și observatori din unele țări 
ale lumii.

Conferința a fost deschisă 
de președintele Coastei de Fil-

africane
deș, Houphouet Boigny, iar cu- 
vîntarea inaugurală a fost ros
tită de Rene Maheu.

Participanții la conferință 
urmează să dezbată probleme
le dezvoltării învățămîntului 
în Africa, lichidării analfabe
tismului și școlarizării tuturor 
copiilor de vîrstă școlară.

Un plan în vederea lichidării 
analfabetismului în Africa, a 
fost elaborat în mai 1960 la 
Conferința șefilor statelor afri
cane.

Lucrările 
Adunării 
O. M. S.

GENEVA 17 (Agerpres).— în 
cadrul celei de-a 17-a sesiuni 
a Adunării Organizației Mon
diale a Sănătății (O.M.S.) care- 
și desfășoară lucrările la Ge
neva, grupul țărilor africane 
au cerut expulzarea Republicii 
Sud-Africane din această or
ganizație, ca urmare a politicii 
sale de apartheid.

Rezoluția privind excluderea 
R.S.A. a fost supusă dezbate
rilor Comitetului regional pen
tru Africa de către delegația 
senegaleză, fiind susținută, 
după cum transmite agenția 
U.P.I., de grupul celor 34 de 
țări africane. Potrivit agenției, 
comitetul și-a suspendat lucră
rile după primirea acestei re
zoluții dînd posibilitate dele- 
gaților să discute textul aces
teia precum și să hotărască 
dacă ea să fie sau nu supusă 
debzaterilor Adunării în ple
nul ei.

U.P.I. reamintește că sub pre
siunea condamnării de către 
țările africane a politicii sale 
de apartheid R.S.A. a fost ne
voită pînă în prezent să pără
sească Organizația Națiunilor 
Unite pentru Agricultură și 
Alimentație (F.A.O.) precum și 
Organizația Internațională a 
Muncii (O.I.M.).

In întimpinarea Conferinței 0. IV. V. 

pentru comerț și dezvoltare
HELSINKI 17 (Agerpres). — 

Intr-o declarație pentru presă, 
cunoscutul specialist finlandez 
în domeniul comerțului, P. 
Honkaiuri, a subliniat că im
portanța apropiatei conferințe 
a O.N.U. pentru comerț și 
dezvoltare constă în aceea că 
este menită să înlăture dificul
tățile comerciale și să contri
buie la extinderea comerțului 
între toate statele, indiferent 
de orînduirea lor socială. 
„Dezvoltarea comerțului inter
național, a spus el, contribuie 
la înlăturarea contradicțiilor 
dintre țări, la îmbunătățirea 
relațiilor dintre popoare".

DELHI 17 (Agerpres). — In 
India se acordă o mare impor
tanță apropiatei Conferințe 
O.N.U. pentru comerț și dez
voltare de la Geneva.

Cunoscutul om de afaceri 
indian K. P. Goenka, președin
tele Federației Camerelor de 
comerț și industrie, membru 
al delegației indiene la confe
rința de la Geneva, a declarat: 
„Conferința de la Geneva este 
un eveniment de seamă în co
laborarea economică interna
țională".

In încheiere, el și-a expri
mat încrederea că în urma 
conferinței de la Geneva se 
vor stabili legături mai strîn- 
se între statele socialiste și 
alte țări ale lumii.

LONDRA 17 (Agerpres). — 
Intr-o declarație făcută presei, 
Richard Briginshaw, președin
tele Organizației progresiste 
„Anglie, înainte", s-a referit 
la o serie de probleme legate 
de Conferința O.N.U. pentru 
comerț și dezvoltare, sublini
ind că aceasta va duce cu si
guranță la îmbunătățirea re
lațiilor dintre Est și Vest.

Referindu-se la urmările 
nefaste generate de existența 
grupărilor economice închise 
de tipul Comunității Econo
mice Europene, Richard Bri
ginshaw a scos în evidență 
necesitatea participării tuturor 
țărilor la un comerț bazat pe 
egalitate în drepturi.

Reprezentanții britanici la 
conferință trebuie să folosea
scă din plin acest prilej pen
tru a contribui la dezvoltarea

Dezbaterile din
WASHINGTON 17 (Ager

pres) — După cum s-a mai a- 
nunțat, în Senatul Statelor 
Unite se desfășoară dezbateri 
asupra proiectului de lege pri
vind drepturile cetățenești.

Senatorul Richard B. Rus
sell, calificat de agenția As
sociated Press drept conducă
torul democrat al senatorilor 
din sud care duc lupta împo
triva legislației privind drep
turile civile, a propus un pro
iect ingenios pentru rezolvarea 
problemei egalității rasiale. El 
a cerut adoptarea unui pro
gram finanțat de guvern pen
tru strămutarea populației de

relațiilor comerciale dintre 
Est și Vest.

DJAKARTA 17 (Agerpres). 
— în mesajul adresat Confe
rinței pentru problemele dez
voltării industriei naționale 
indoneziene, care se desfășoa
ră la Bandung, Chaerul Saleh, 
locțiitor al primului ministru 
al Indoneziei, a sublimat că 
țara Sa acordă o mare impor
tanță Conferinței O.N.U. pen
tru comerț șj dezvoltare,

„în fața Indoneziei, se arată 
în mesaj, stă sarcina de a asi
gura piața internă cu mărfuri 
indigene pentru a preîntîmpi- 
na scurgerea rezervelor de 
valută străină din țară. De a- 
ceea Indonezia este interesată 
într-un comerț internațional, 
bazat pe egalitatea în drepturi, 
ca factor esențial în obținerea 
unui progres naționali care să 
permită creșterea bunăstării 
poporului indonezian".

Evoluția evenimentelor 
în problema cipriotă

Senatul S. U. A.
culoare pe bază de volunta
riat, menit să dea tuturor sta
telor americane o proporție 
egală de locuitori de culoare.

Russell a motivat această 
propunere prin declarația că 
problema rasială este foarte 
serioasă în regiunile unde 
procentul locuitorilor de cu
loare este cel mai ridicat. Este 
însă greu de presupus ca acest 
proiect, ar putea fi ceea ce 
inițiatorul lui numește „un în
ceput în rezolvarea adîncilor 
conflicte rasiale din Statele 
Unite" care reclamă în reali
tate lichidarea oricăror preju
decăți și măsuri rasiste.

Populația din Dar-Es-Salaam 
capitala Tanganicăi mani fes- 
tînd pentru unitatea africană 

și pace

Ambasadorul R. P. Romine in Belgia 
și-a prezentat scrisorile de acreditare

BRUXELLES 17 (Agerpres). 
La 17 martie Ion Oancea, am
basadorul extraordinar și ple
nipotențiar al R. P. Romîne 
în Belgia, a fost primit de re-, 
gele Belgiei, Baudouin, căruia 
i-a remis scrisorile de acredi
tare.

La ceremonie au asistat 
Henri Fayat, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
Andre Schaller, marele mare
șal al Curții Regale și alte 
personalități ale palatului.

Din partea ambasadei 
R.P.R. din Bruxelles au asis
tat Constantin Popescu, Radu 
Mocanu și Vasile Mircea, se
cretari ai ambasadei.

Ambasadorul R. P. Romîne 
în Belgia a adresat din partea 
președintelui Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, urări de 
sănătate pentru regele Belgiei 
și de prosperitate pentru po- 
porul- belgian.

Mulțumind, regele Baudouin 
a rugat pe ambasadorul Oan
cea să transmită președintelui 
Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne și poporului romîn 
cele mai bune urări din par
tea sa.

Regele Belgiei s-a întreținut 
cordial cu ambasadorul R. P. 
Romîne la Bruxelles.

Sesiunea Agenției internaționale 
pentru energie atomică

VIENA 17 — Corespondentul 
Agerpres, Șt. Deju, transmite : 
La sediul Agenției internațio
nale pentru energie atomică 
(A.l.E.A.) din Viena s-a deschis 
sesiunea grupului de studii care 
se ocupă cu analizarea aspecte
lor economice ale aplicării în 
industrie a radioizotopilor. în 
prezent, 60 de specialiști din 
țările membre ale A.l.E.A. șl 
reprezentanți a diferite organi
zații internaționale studiază

Vâziia președintelui de Gaulle 
îs> Mexic

A
A

Declarația 
comerțului

WASHINGTON 17 (Ager
pres). — Statele Unite ar tre
bui să vîndă țărilor socialiste 
mărfurile pe care acestea sînt 
în măsură să și le procure și 
din altă parte — a declarat 
L. Hodges ministrul comerțu
lui al S.U.A. în fața comisiei 
senatoriale pentru afacerile 
externe.

După cum relatează France 
Presse, Hodges a subliniat că 
în timp ce schimburile comer
ciale între țările Europei oc-

ministrului
al S. U. A.
cidentale și țările răsăritene 
se dezvoltă, exporturile ame
ricane în aceste țări sînt încă 
supuse restricțiilor dintre care 
unele „întrucîtva lipsite de 
sens". A sosit timpul, a spus 
el, ca Statele Unite să reexa
mineze problema acestor res
tricții.

Senatorul democrat Frank 
Calson, s-a pronunțat și el 
pentru liberalizarea comerțu
lui cu Răsăritul.

MEXICO 17 (Agerpres). — In 
cadrul vizitei pe care președintele 
de Gaulle o întreprinde în Mexic, 
luni seara a avut loc o primă în
trevedere între acesta și președinte
le Mexicului, Lopez Mateos.

După cum transmite agenția 
France Presse, în cursul acestei 
întrevederi cei doi oameni de stat 
au procedat la o amplă trecere în 
revistă a problemelor importante 
care se ridică în prezent în Eu
ropa și America Latină. In acest 
sens, de Gaulle și Mateos s-au 
referit la o serie de chestiuni pri
vind O.S.A., Panama și Cuba. De 
asemenea, ei au abordat probleme 
legate de călătoria generalului de 
Gaulle din toamna acestui an în 
toate țările Americii Latine, de 
unificarea vest-europeană și în 
special probleme referitoare la 
Piața comună și la zona latino-a- 
mericană a liberului schimb.

ir
Vizita președintelui de Gaulle 

în Mexic a prilejuit un schimb in
direct de păreri la un ton destul

de ridicat între presa americană 
și cea franceză.

Oglindind nemulțumirea provo
cată în cercurile oficiale din 
S.U.A. de această vizită, unele 
ziare au considerat-o chiar „o sfi
dare lansată Statelor Unite" 
(„New York Times').

Răspunzînd acestor insinuări, 
ziarul „La Nation" apropiat gu
vernului francez precizează că a- 
ceastă vizită „departe de a consti
tui o provocare la adresa aliatului 
american, constituie, în spiritul 
șefului statului francez, dovada că 
Europa (occidentală) trebuie și 
poate sprijini efortul S.U.A. în a- 
cest continent în curs de dezvol
tare". La rîndul său „Paris ]our“ 
afirmă că „contrariu punctelor de 
vedere difuzate, de Gaulle nu a 
plecat în Mexic pentru a lansa o 
sfidare americanilor".

In același timp, însă ziarele 
franceze nu se sfiesc să releve 
eșecurile înregistrate de S.U.A. în 
America Latină.

rezultatele anchetei întreprinse 
de A.l.E.A. în întreaga lume, 
încă din anul 1961, pe tema a- 
plicării radioizotopilor în indu
strie. Sesiunea, care va elabora 
recomandări în această direcție, 
dispune de materiale documen
tare trimișe de guvernele din 
diferite țări. Materialele au. fost 
împărțite în trei grupe, după 
folosirea izotopilor în : desco
perirea zăcămintelor, minerit 
și în producție.

La lucrările sesiunii participă 
din partea R. P. Romîne C. 
Iliescu, secretar științific al In
stitutului de fizică atomică și 
Valentin Ionescu.

Lucrările sesiunii continuă.
------•------

CONGO: Acțiuni

ale partizanilor
in provincia nnindomoc

LEOPOLDVILLE. — Referin
du-se la declarațiile unui purtător 
de cuvînt al cartierului general al 
armatei naționale congoleze, agen
ția France Presse anunță ca în 
afară de provincia Kwilu, ample 
acțiuni de partizani au început să 
se desfășoare și în provincia 
Maindombe, situată în nordul flu
viului Kasai. Mai multe sute de 
persoane, aparținînd tribului Ban- 
kutchu, au atacat magazinele 
unor societăți europene în locali
tățile Malembe, Monbi și Beno 
Bendi. Au fost atacate apoi jan
darmeria și trupele guvernamen
tale din localitățile Bongimba, 
Mângâi și alte localități.

ANKARA 17 (Agerpres). — 
în cadrul unei ședințe extraor
dinare, consacrată politicii gu
vernului în problema cipriotă, 
Adunarea Națională a Turciei 
a adoptat o rezoluție prin care 
îl împuternicește pe președin
tele Ismet Inonii „să procedeze 
în caz de necesitate la o de
barcare în Cipru".

NICOSIA 17 (Agerpres)^ — 
Situația din Cipru continuă să 
se normalizeze. Guvernul re
publicii tinde să-și asume din 
ce în ce mai precis răspunde
rea pentru păstrarea ordinei, 
primii 200 de ofițeri și soldați 
canadieni, care vor face parte 
din forța O.N.U., au sosit la 
Nicosia. Alți 200 de ofițeri și 
soldați canadieni urmează să 
sosească în cursul nopții de 
marți spre miercuri.

în ce privește hotărîrea par
lamentului turc de a acorda 
guvernului împuternicirile „de 
a proceda, în caz de necesitate, 
la debarcarea în Cipru" și a- 
brogarea acordului dintre Gre
cia și Turcia în legătură cu 
condițiile speciale ale cetățeni
lor respectivi care trăiesc în 
cealaltă țară, sînt elemente 
care continuă să rețină atenția 
corespondenților agențiilor de 
presă.

Referindu-se la aceste hotă- 
rîri ale Turciei, coresponden

tul din Atena al agenției 
France Presse, arată că aceste 
măsuri „constituie primul semn 
concret al unei răciri a rela
țiilor dintre Grecia și Turcia".

Intervenind la trei zile după 
declarația guvernul grec că 
orice agresiune asupra Cipru
lui ar putea fi interpretată ca 
o agresiune directă asupra 
Greciei, măsurile luate de Tur
cia, la 16 martie, scrie France 
Presse, iau fără îndoială as
pectul unui reproș care ar pu
tea fi urmat de altele.

VIENA 17 (Agerpres). — 
Potrivit relatărilor agenției 
France Presse, la 17 martie 
guvernul austriac a făcut cu
noscut ca a luat hotărîrea de 
a trimite în Cipru în cadrul 
forței O.N.U. un contingent 
sanitar, format din 54 de per
soane, printre care 5 medici și 
36 infirmieri.

Plecarea contingentului aus
triac spre Cipru este prevăzu
tă peste 8 zile.

BRUXELLES 17 (Agerpres). 
Tot marți, guvernul belgian, 
prin reprezentantul său la 
O.N.U., l-a anunțat pe secre
tarul general al O. N. U., 
U Thant, că Belgia va con
tribui cu 100 008 dolari la 
cheltuielile necesitate de între
ținerea forței O.N.U. în Cipru.

MOSCOVA. — Ziarul „So- 
vetskaia Rossia" a publicat un 
document inedit de o excepțio
nală valoare — o schiță des
pre viața Măriei Ulianova, 
mama lui L'enin. Schița a fost 
scrisă în anii ’30 de către sora 
lui Lenin și a fost păstrată 
timp îndelungat în arhive.

CAIRO. — Printr-un nou decret, 
publicat la Cairo, au fost naționa
lizate cinci societăți pentru produc
ția și comerțul de materii plastice. 
Patru dintre acestea vor funcționa 
în viitor sub egida societății de 
stat pentru produse chimice și far
maceutice, iar a cincea va fi in
clusă în societatea de stat pentru 
ciment și materiale refractare.

HAVANA. — La 16 martie, 
între guvernele U.R.S.S. și Cu
bei a fost semnat acordul cu 
privire la colaborarea pe anii 
1964—1965, în domeniul irigă
rii și asanării pămînturilor. A- 
cordul prevede că Uniunea So
vietică va trimite în Cuba uti
laje și materiale necesare, pre
cum și specialiști.

ATENA. — Marți dimineața, 
sute de studenți ai institutelor 
tehnice din orașele Salonic și 
Larissa au început un marș 
spre Atena. In următoarele 
zile exemplul lor va fi urmat 
de studenții din Grecia de 
nord-vest și Peloponez. Parti
cipant la marș se vor aduna 
la Atena și vor cere guvernu
lui ca la terminarea studiilor 
să le fie asigurat locul de 
muncă, școlile tehnice să fie 
încadrate în sistemul învăță
mîntului mediu, precum și ca 
învățămîntul în aceste școli să 
fie gratuit.

BRAZZAVILLE. - Parlamentul 
Republicii Congo (Brazzaville) a 
adoptat la 17 martie o rezoluție 
în care cere guvernului să proce
deze la revizuirea acordurilor cu 
Franța, retragerea țării din Uniu
nea Afro-Malgașă și stabilirea de 
relații cu toate țările lumii care 
promovează o politică de pace și 
libertate. Parlamentul a hotărît, 
de asemenea, judecarea imediată a 
procesului persoanelor implicate 
în încercarea de lovitură de stat 
din 7 februarie a.c. și adoptarea 
unor măsuri în vederea întăririi 
finanțelor țării și numirea de 
specialiști congolezi în acest do
meniu în locul celor străini.

Măsurile preconizate de parla
ment sînt îndreptate spre întări
rea independenței țării.

PARIS. — Agenția France Presse 
anunță că marți a fost lansat la 
Cherbourg, primul submarin fran
cez „Gymnote", destinat să expe
rimenteze utilajele și mijloacele de 
lansare a rachetelor cu focos nu
clear, cu care vor fi dotate viitoa
rele submarine nucleare franceze. 
„Gymnote" este cel de-al 73-lea 
submarin construit Ia șantierele 
arsenalului din Cherbourg, în ul
timii 50 de ani.

SAIGON. — După cum rela
tează agenția France Presse, 
partizanii sud-vietnamezi au 
atacat luni nouă lagăre strate
gice din diferite provincii din 
Vietnamul de Sud. Ei au cap
turat o importantă cantitate 
de armament și au incendiat 
unele din clădirile lagărelor.

Agenția relevă că aceste 
atacuri au survenit după ce a 
fost lansată de către junta

militară o așa-zisă „nouă po
litică" în privința lagărelor 
strategice. Principala schim
bare pâre însă să fie modifi
carea numelui dat acestor la
găre în comunicatele oficiale. 
Ele se vor numi de acum „sate 
ale vieții noi".

NEW YORK. — In legătură 
cu știrea căderilor radioactive 
semnalate deasupra orașului Las 
Vegas ca urmare a exploziei sub
terane efectuată la xj februarie pe 
poligonul de experiențe din Ne
vada, ziarul „Nezo York Times" 
a publicat marți un articol în 
care subliniază că specialiștii nu 
au putut încă să determine cau
zele acestei „emisii accidentale" 
de radiații. Potrivit ziarului, ex
plozia s-a produs la mare adînci- 
me și a fost de o intensitate sla
bă. După toate probabilitățile ea 
a provocat o fisură în stîncă,

BAGDAD. — Luni a fost 
dată publicității la Bagdad o 
lege care — potrivit agenției 
France Presse — prevede o 
largă amnistie.

De amnistie vor beneficia' 
toți participanții la acțiunile 
kurzilor. Această . amnistie se 
încadrează pe linia declarației 
guvernului irakian din 18 
noiembrie 1963 și a acordului 
de încetare, a focului din 10 
februarie 1964.

Generalul Musleh, ministrul 
de interne și guvernator mi
litar general, a anunțat că în 
viitoarele două luni va fi a- 
plicată o descentralizare ad
ministrativă în provinciile din 
nordul Irakului.

S.U.A. Vedere a orașului Louisville în urma revărsării fluviu
lui Ohio.

După inundațiile din 
valea fluviului Ohio

După-o bătălie de o săptămî- 
nă împotriva apelor fluviu
lui Ohio care s-a revărsat 

datorită ploilor torențiale, locui
torii din cinci state ale S.U.A. au 
început să se înapoieze la locuin
țele lor. Potrivit agenției Associa
ted Press, autoritățile consideră că 
acestea au fost cele mai catastro
fale inundații în valea fluviului 
Ohio din ultimii 19 ani. Se consi
deră că peste 20 000 de case au 
fost distruse sau avariate de ape 
în statele Illinois, Virginia, Ohio, 
Indiana și Kentuchy, aproximativ 
100 000 de persoane rămînînd fără 

adăpost. Pagubele materiale sînt 
evaluate în jurul sumei de 200 
milioane dolari.

In timp ce apele fluviului Ohio 
au început să se retragă, în statul 
California s-a semnalat luni o 
nouă calamitate naturală. In Ver
dugo Hills, suburbie a orașului 
Los Angeles, s-au declarat nume
roase incendii de păduri care, fa
vorizate de un vînt puternic, a- 
menință un mare număr de lo
cuințe. Luni dimineața, din Los 
Angeles se putea vedea un imens 
nor de fum. In mai multe locuri 
a fost tăiat curentul electric, po
trivit unor informații mai multe 
case fiind deja distruse de flăcări.

Vulcanul Rokatanda 
dă semne de activitate

Vulcanul Rokatanda din 
insula indoneziană Pa- 
lue a dat în ultimele 

zile semne de activitate, trans
mite agenția Antara. Vulcanul 
emite fum și foc, provocînd 
încălzirea considerabilă a at
mosferei în jurul masivului și 
cutremure de pămînt. Nave 
speciale au fost trimise în re
giune pentru a evacua popu
lația. Autoritățile se tem că, 
în cazul în care vulcanul va 
erupe, întreaga insulă Palue 
va dispare în Ocean.

„Decanul de vîrstă 
al locuitorilor globului"

Seicul Kazem Youssef 
Khalil, din Irak, care se 

ș autointitulează „decanul 
de vîrstă al locuitorilor globu
lui", a declarat în fața televi
ziunii că intenționează să se re
căsătorească. El afirma că s-a 

născut în timpul domniei sul
tanului . Selim al IlI-lea și că 
ar avea 150—160 de ani. Pînă 
acum a avut patru soții.

Doi frați siamezi operați 
cu succes

Citind declarațiile unor 
oficialități ale clinicii 
din Frankfurt pe Main, 

agenția U.P.I. anunță că în a- 
ceastă clinică au fost operați 
cu succes doi frați siamezi, 
care s-au născut la 31 decem
brie 1963.

Nașterea celor doi frați sia
mezi a fost ținută secret, iar 
operația a avut loc la 5 mar
tie, după ce examinarea me
dicală a celor doi a creat spe
ranța ca operația să reușească; 
și ei să rămînă în viață.

După cum au declarat ofi
cialitățile clinicii, operația a 
reușit, deoarece organele prin
cipale interne ale celor doi 
frați erau separate.

Frații siamezi erau lipiți 
unul de altul la nivel abdo

minal. In prezent, ei sînt să
nătoși, organele lor funcțio- 
nînd ■ normal.

Cutremurele de pămînt 
din Elveția

Cutremurele de pămînt, care 
se succed de la 17 februarie 
în valea Sarnen, au provo

cat un exod al populației din sa
tele acestei regiuni. In unele ca
zuri, familii întregi s-au mutat în 
alte regiuni ale Elveției, dar în 
majoritatea cazurilor au plecat nu
mai femeile și copiii, în timp ce 
capul familiei a rămas pe loc.

Soitele Sarnen Kerns, Sachseln 
și Stalden, unde au fost resimțite 
cutremurele cele mai violente, se 
despopulează pe zi ce trece, căci 
în fiecare zi se produc noi avarii 
la locuințe. Cutremurele, deși de 

mică amploare, sapă încetul cu în
cetul edificiile : sute de locuințe 
sînt deacum ruinate și numeroase 
clădiri publice vor trebui să fie 
reconstruite.

Potrivit serviciilor seismologice 
elvețiene, nu este posibil să se 
prevadă cit timp va mai dura a- 
cest fenomen, dar un lucru este 
sigur, și anume, că intensitatea 
cutremurelor scade.

Monede spaniole 
datînd din anul 1515

Ț n cursul unor săpături de 
/ fundații, în orașul Pavia 

s-a descoperit un număr 
mare de monede spaniole. Ar
heologii le evaluează ca datînd 
din anul 1515. Monedele vor fi 
expuse într-un castel care da
tează din secolul al XlV-lea.

Statisticile comisiei executive 

a Pieței comune pe anul 1963
BRUXELLES 17 (Agerpres). 

Comisia executivă a Pieței co
mune a dat publicității la 
Bruxelles statisticile privind 
comerțul celor „șase" în anul 
1963.

După cum reiese din cifrele 
publicate, țările Pieței comune 
au înregistrat în cursul anului 
trecut un deficit în comerțul 
lor extern de trei miliarde de 
dolari. Cel mai important de
ficit al comunității s-a înregis
trat în comerțul cu S.U.A., a- 
cesta atingînd cifra de 2,5 mi
liarde dolari.

Potrivit cifrelor, exporturile 
țărilor Pieței comune au cres

cut abia cu 5 la sută în 1963 
față de anul 1962 în timp ce 
importurile au înregistrat o 
creștere de 10 la suta față de 
1962.

Un lucru surprinzător care 
se constată în statisticile pu
blicate este faptul că comer
țul Pieței comune cu Marea 
Britanie a înregistrat o impor
tantă creștere în ciuda barării 
de către Franța a intrării a- 
cesteia în Piața comună. Ast
fel. importurile Pieței comune 
din Anglia au crescut cu 17 la 
sută față de anul precedent.

Schimburile dintre țările 
Pieței comune au crescut cu 17 
la sută față de anul precedent.
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