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Tînărul Constantin Ichim, lăcătuș la Uzina mecanică din Cîm pina a fost declarat de curind 
fruntaș al întrecerii socialiste pe anul 1963. Distincția primită este o confirmare a străda- 
niei sale permanente pentru îmbunătățirea calității produselor: pompele de adincime 

pentru sonde Ia care lucrează întrunesc caracteristicile cele mai Înalte.

„3DH-200A“
Vă prezentăm

Joi 19 martie 1964

AGRICULTURII
CADRE BINE
PREGĂTITE!

Puncte de vedere privind 
pregătirea elevilor 
în școlile agricole

Pasiunea pentru meserie

lături de instalațiile 
4 L.D., pentru fora
jul de mare adîn- 
cime, cunoscute 
apreciate azi 
numai în țară ci și 
peste hotare, de cu

tând la Uzina „1 Mai" din Plo
iești a fost realizată altă instala
ție de foraj cu performanțe su
perioare. Este vorba de instalația 
„•} DH-zoo A**, dotată cu trei mo
toare Diesel de cite poo CP și 
trei convertizoare hidraulice de 
cuplu, cu o sarcină de tracțiune 
la cîrlig de 200 tone.

Fiind echipată cu convertizoare 
hidraulice, instalația are o cine
matică mai simplificată, lucru con
cretizat prin aceea că în loc de 6 
viteze cite erau la instalația 4 LD. 
aici găsim doar două viteze de 
înaintare și una de retragere. In 
același timp, convertizoarele asi
gură o elasticitate sporită a insta
lației și permit o variație lentă, 
continuă, a turațiilor. Prevăzută 
cu un înalt grad de centralizare șt 
mecanizare a comenzilor, instala
ția „1 DH-200 A" poate fi condu
să de la pupitrul sondorului fel 
printr-un selector de viteze, care 
transmite comenzile cu ajutorul 
unei rețele pneumatice.

In ceea ce privește instalațiile 
de noroi, au fost introduse o se
rie de elemente noi (agitatoarele 
de noroi acționate electric, hidro- 
cicloanele și puștile de noroi), 
care asigură nu numai o bună 
omogenizare a noroiului de sondă, 
dar și curăță acest noroi de nisi
purile din strat.

Toate acestea permit, în primul 
rînd, obținerea unui foraj de ca
litate, la un preț de cost mai mic 
și exploatarea unor bazine de pe
trol aflate la adîncimi cuprinse 
intre 3 200 metri (recordul reali
zat de instalația 4 LD) și 5000 
metri.

Multe instalații din componența 
acestui produs au fost proiectate 
in întregime în cadrul uzinei, de 
colectivul de specialiști condus de 
inginerul Victor Săvulescu. Prin
tre acestea, cele mai apreciate pen
tru randamentul pe care îl dau, 
sînt : instalația de noroi, instala
ția electrică și cea de combustibil. 
Dorința de a realiza un 
produs superior celorlalte produse

similare realizate peste hotare, a 
făcut ca fiecare specialist, ori 
muncitor să se gîndească cum 
poate produce același lucru mai 
bine și mai frumos. Au studiat 
cărți tehnice, metode de lucru a- 
■vansate, au experimentat și apli
cat inovațiile proprii,cat inovațiile proprii, pentru a 
găsi cele mai modeme procedee 
de execuție a reperelor. Și le-au 
găsit.

De pildă, carcasa grupului de 
antrenare a masei, a fost execu
tată după un proces, tehnologic 
nou, care constă în asamblarea și 
sudarea pereților laterali după 
prelucrarea mecanică completă 
a pieselor componente. In acest 
fel se asigură o calitate mai bună 
a produsului. Reperele de impor
tanță deosebită în exploatare sînt 
supuse unui examen riguros : ve
rificarea cu ajutorul ultrasunetelor. 
Examenul practic, în sarcină, a) 
noului produs rominesc „3 DH-200 
A" a fost trecut și el cu succes. 
Instalațiile fabricate pînă în pre
zent, se găsesc în exploatare. Cum 
lucrează, cum se comportă la a- 
dincimi mari ne-au spus-o, bună
oară, 
909 :

petroliștii de la sonda nr. 
. „La început, ne-a fost cam 

greu — recunoaște brigadierul. 
Greu pentru că ne obliga să în
vățăm lucruri noi, necuprinse în 
vreun manual. Acum după ce 
ne-am însușit însă cunoștințele 
necesare, ne-ar veni foarte greu 
să părăsim această instalație, să 
trecem să lucrăm pe o alta mai 
puțin perfecționată. Cu „3 DHU 
am ajuns la 4980 metri. Mergem 
înainte spre 5 000 de ntetri. Și 
trebuie să adăugăm faptul că nu 
am avut nici cel mai mic defect 
tehnic de la început pînă acum. 
Dacă o să aveți ocazia să vă în
tâlniți cutând cu constructorii, 
mulțumiți-le din partea noastră".

In uzină nu a mai fost necesar 
acest lucru. Sondorii, pentru mai 
multă siguranță, au scris colectivu
lui uzinei. Le-au mulțumit și le-au 
urat noi succese ‘ muncitorilor și 
specialiștilor Uzinei „1 Mai"-Plo- 
iești, care au realizat un aseme
nea produs superior.

Inginerul GHEORGHE PANAIT ne vorbește despre 
succesele obținute in economisirea metalului la 

Șantierul naval „1 Mai"-Brăila prin:

® Reproiectare
• Tehnologie avansată

entrul școlar Poarta Albă este cea mai mare școală 
agricolă din regiunea Dobrogea. In prezent, peste 
1500 de elevi își însușesc meseriile de tehnicieni 
agronomi, horticultori și veterinari, străduindu-se să 
se pregătească cit mai bine.

In tândurile de față vă împărtășim cîteva aspecte 
privind preocuparea noastră, a conducerii școlii și a 

organizației U.T.M., pentru dezvoltarea la elevi a dragostei față de 
meseria aleasă.

Mai întâi, cîteva cuvinte despre practică. In primul rînd, ne-am 
preocupat ca elevilor să li se dea posibilitatea să participe efectiv la 
procesul de producție, să poată efectua toate lucrările ce privesc 
meseria lor. In ferma școlii, care cuprinde o suprafață însemnată 
de teren agricol, de vie și livadă, precum și un număr mare de ani
male, elevii lucrează pe echipe. Intre echipe s-a organizat o între
cere pentru obținerea celor mai bune rezultate — urmărindu-se 
executarea la timp și de calitate a lucrărilor de agricultură și horti- 
cultură, îngrijirea atentă a animalelor, obținerea unor producții 
sporite.

Organizațiile U.T.M. pe clase și ani de studiu, cu sprijinul tova
rășilor profesori de specialitate și al tovarășilor diriginți, urmăresc 
zilnic rezultatele acestei întreceri, popularizînd fruntașii, îndemnîn- 
du-i pe toți elevii să le urmeze exemplul. Acest îndemn și-l dau 
deseori chiar elevii înșiși. In cadrul unor adunări pe ani de studiu, 
sau pe specialități, ei discută despre rezultatele lor, despre ce în
seamnă să-ți iubești meseria, despre faptul că rezultatele din școală 
le anunță pe cele din producție. Aceste dezbateri au dus, de fiecare 
dată, la îmbunătățirea muncii elevilor, la o participare mai intensă 
la învățătură și practică.

Interesante sînt, de asemenea, pentru elevii școlii noastre vizitele 
pe care le fac in unitățile de producție sau de cercetare agricolă, 
întâlnirile pe care le au cu specia liști în producție. Nu de mult, 
au avut astfel de întâlniri cu un absolvent al școlii, Sucuri Ismet, 
inginer agronom la G.A.S. Pecineaga, cu cercetătorii Stațiunii expe
rimentale Dobrogea, care le-au vorbit despre frumusețea muncii, în 
agricultură, despre răspunderile ce le revin lor ca viitori tehnicieni.

Ing. agr. ȘTEFĂNESCU NICOLAE 
directorul Centrului școlar agricol 

Poarta Albă

O. CLAUDIU
secretar al comitetului U.T.M.

(Continuare in pag. a lV-a)

La întreprinderea 
forestieră Jiblea, a 
fost dat în exploatare 
primul 
curbă 
Argeș.
forestiere din această 
parte a țării au fost 
dotate, de asemenea, 
in primele două luni 
ale anului, cu încă 40

funicular în 
din regiunea 

Exploatările

fierăstraie mecanice,
10 tractoare UTB-650,
11 funiculare, 
toare electrice 
încărcătoarele 
nice.

Ca urmare a 
trării 
moderne și a măsuri
lor luate pentru o ju-

8 mo- 
pentru 
meca-

înzes-
lor cu utilaje

dicioasă folosire a a- 
cestora, indicele de 
mecanizare a crescut 
față de 1959, la ope
rațiile doborît-secțio- 
nat cu 56 la sută, la 
scos-apropiat cu 54 la 
sută, iar la încărcat 
mecanic cu 20 la sută.

(Agerpres)

III de la 
agricoli și 

regiunea

Inginerul Talău Ion, împreună 
cu elevii
Școala de 
tractoriști 
București,

■
anului 

mecanici 
din Titu,

la una din lecțiile 
practice.

levii școlii noas
tre vor pleca 
pentru cîteva luni 
la stațiunile de 
mașini și tractoa
re pentru practica 
de producție. In

buna desfășurare a instruirii 
practice a viitorilor mecaniza
tori o mare răspundere revine 
școlii.

Anul 
practică 
II și III. 
făcut în colaborare cu cele 9 
SMT-uri din regiune, ținîndu- 
se pe de o par
te seama de ce
rințele fiecărui 
S.M.T., iar pe 
de altă parte, 
de condițiile pe 
care acestea le 
pot asigura e- 
levilor. O pro
blemă impor
tantă de care 
depinde în ma
re măsură reu
șita practicii 
este asigurarea 
unei îndrumări 
competente a e- 
levilor dat fiind 
specificul mun
cii în S.M.T., ale 
căror brigăzi 
lucrează la dis
tanțe mari de 
sediul* stațiunii. 
De aceea, încă 
de pe acum, am 
stabilit cei mal 
buni profesori 
de specialitate , 
care vor însoți elevii în practi
că. Pentru ca școala să poată 
cunoaște îndeaproape activita
tea elevilor în timpul practi
cii, împreună cu conducerea 
fiecărui S.M.T., profesorii și 
instructorii vor stabili grafice 
de deplasări la brigăzile unde 
au fost repartizați elevii. De 
asemenea, ei vor avea grijă ca 
elevii să fie repartizați în cele 
mai bune brigăzi pentru a pu
tea învăța din experiența trac
toriștilor fruntași. In zilele 
practicii elevii au prilejul să 
cunoască mașinile noi cu care 
se îmbogățește continuu par
cul de tractoare și mașini a-

acesta trimitem în 
395 de elevi din anii 
Repartizarea lor s-a

gricole. De aceea noi urmărim 
ca în brigăzile care lucrează 
cu noile tractoare U 650, să fie 
repartizați cît mai mulți elevi 
pentru ca încă din timpul șco
lii să se familiarizeze cu mași
nile moderne.

Ne-am îngrijit de pe acum 
să realizăm o colaborare strîn- 
să între fiecare S.M.T. și școa
lă. In general, această colabo
rare se realizează prin organi
zarea unor comisii de îndru
mare a practicii formate de 
conducerea S.M.T. și reprezen
tanții școlii. Astfel s-a reușit

Practica

Și

plinați, mai grijulii față de 
mașinile cu care lucrează. în 
alte stațiuni ca Vlaici, Teiu și 
Costești elevii au fost deseori 
neglijați; în controlul făcut 
de școală s-au găsit în brigăzi 
elevi neîndrumați, puși să e- 
fectueze lucrări pe care încă 
nu le învățaseră, a căror cali
tate nu se urmărea. Lăsați 
fără ajutor, elevii se descurcau 
cum puteau, nevalorificînd în
deajuns timpul de practică 
pentru aprofundarea cunoștin
țelor dobîndite la cursuri.

Pentru

mecanizatorilor
• O experiență interesantă
• Cîteva observații

Ș'

instructori

sugestii

ION TEOHARIDE 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Ploiești In excursie, pe Paring Foto: AGERPRES

ca în majoritatea S.M.T.-urilor 
să se îmbine judicios îndepli
nirea sarcinilor de producție 
ale stațiunilor cu respectarea 
planului tematic al școlii. La 
S.M.T. Miroși, Recea, Greci și 
altele s-a asigurat în anii tre- 
cuți o bună pregătire practică 
a elevilor ; ei au fost dați în 
seama celor mai buni șefi de 
brigăzi, inginerii și tehnicienii 
i-au îndrumat pe elevi îndea
proape la lucrările de întreți
nere și reparare a tractoare
lor și mașinilor. Elevii care au 
făcut practică în aceste stați
uni s-au întors cu cunoștințe 
profesionale prețioase, cu de
prinderi practice, mai disci-

sporirea eficacității 
practicii în pro
ducție trebuie 
să existe o con
cordanță depli
nă între plajiul 
de învățămînt 
și planul tema
tic al lucrărilor 
ce trebuie exe
cutate de elevii 
școlilor profe
sionale de me
canici agricoli. 
In legătură cu 
aceasta avem 
unele observa
ții pe care le 
supunem aten
ției Direcției 
generale de pro
pagandă și în
vățămînt din 
cadrul Consiliu
lui Superior al 
Agriculturii.

Planul de în
vățămînt pre
vede pentru e- 

III două perioadelevii anului 
pentru practica în producția 
și anume : prima perioadă de 
la 15 septembrie pînă la 3 no
iembrie, iar a doua de la 16 
martie pînă la 25 mai. Ambele 
perioade coincid cu campaniile 
agricole, cînd toate tractoare
le sînt pe cîmp, pentru condu
cerea cărora sînt folosiți și 
elevii practicanți din anul III. 
Programa analitică prevede

ANATOLIE DKAGANCIU 
directorul Școlii profesionale de 
mecanizatori agricoli — Slatina

(Continuare în pag. a IV-a)

CAMPIONII MONDIALI LA HANDBAL-

• Valorificarea deșeurilor
conamisirea și gos
podărirea cu grijă 
a metalului capătă 
in Șantierul „1 
Mai"-Brăila o im
portanța deosebită 
pentru faptul că

dintre toate materialele ce se 
întrebuințează la construcția 
de nave, metalul are ponderea 
cea mai mare, reprezentând a- 
proximativ 70 la sută. Conco
mitent cu economisirea meta
lului, se urmărește și obține
rea unor produse de un nivel

tehnic mai înalt, cu o compor
tare mai bună în exploatare.

Așadar, alături de preocu
pările pentru a realiza la ter
men și de bună calitate diver
sele tipuri de nave (șlepuri de 
1 000 tone, bacuri-dormitoare, 
ceamuri pentru transportul 
stufului, tancuri petroliere 
etc), noi ne-am îndreptat, tot
odată, eforturile spre economi
sirea metalului pornind toc
mai de la considerentele ex
puse mai sus.

Acțiunile întreprinse pe a-

ceasta linie au fost rodnice. In 
1963 am realizat o economie 
de aproape 200 tone metal din 
care s-ar putea construi 4 cea- 
muri de 200 tone pentru trans
portat stuf sau 9 tancuri pe
troliere de 60 de tone.

Prin ce căi am obținut a- 
ceste rezultate ? Răspunzînd la 
întrebare este, credem, firesc 
să enumerăm ca unul din mij
loacele principale, adoptarea 
in construcția de nave a unor 
soluții tehnice noi, moderne, 
trecînd la economisirea meta-

lului încă din prima fază a 
procesului de producție și a- 
nume, de la proiectare. Proce- 
dînd astfel la execuția cea- 
mului de ~ " 
produse, 
științific structurile de rezi
stență și 
șit să facem economii însem
nate de metal și manoperă. La 
ceamul de 240 tone, de pildă, 
s-au economisit prin ultima 
reproiectare, utilizîndu-se so
luția de construcție în secții 
plane și bloc-secții, două tone 
de metal pentru primul vas 
construit. Aceasta la sectorul 

■ II-mecanic. Pe aceeași cale și 
colectivul sectorului l-corp din 
șantier a reușit să economi
sească, în 1963, 59105 kg ta
blă, 10 352 kg. cornier și altele.

Preocuparea colectivului no
stru a fost îndreptată și spre 
realizarea prevederilor din 
planul tehnic care aveau drept 
scop introducerea unor noi 
procedee tehnologice, cu efect 
final — economisirea metalu
lui. Astfel, în ultimul timp su
dura automată și semiautoma
tă a căpătat o largă apli
cabilitate în șantier îndeo
sebi la execuția secțiilor 
plane, a construcțiilor meta
lice și rezervoarelor de 
mare capacitate. Anul trecut, 
de exemplu, s-au realizat 
60 000 m.l. de astfel de suduri 
economisindu-se o cantitate 
de electrozi în valoare de 
90 000 lei. Un sprijin prețios a

240 tone și la alte 
dimensionînd strict

accesoriile, am reu-

primit conducerea șantierului 
din partea tinerilor, a organi
zației U.T.M., prin strădania 
depusă pentru însușirea nou
lui procedeu pe de o parte, iar, 
pe de altă parte, prin econo
misirea propriu-zisă a electro
zilor. In numai trei luni, de 
pildă, echipa condusă de Vale- 
riu Pascale a realizat o econo
mie de 3 000 lei, iar cea con
dusa de Gheorghe Popa peste 
2 600 lei.

In discuțiile purtate în 
„Scinteia tineretului" la ru
brica ^Metalul poate fi și mai 
bine gospodărit" s-au spus 
multe lucruri bune despre 
caile de economisire a acestei 
importante materii prime. 
Dintre toate mi se pare insa 
de o mare importanță pro
blema acțiunilor gospodărești, 
atenția care trebuie dată lu
crurilor așa-zis „mărunte“ in 
ceea ce privește gospodărirea 
metalului. Și la noi, ca și în 
alte șantiere navale din țară, 
se folosește, de exemplu, me
toda croirii după albume. Res
turile care rămîn în urma 
croirii nu se mai aruncă acum 
la fier vechi; ele sînt strînse 
intr-o magazie anume și folo
site la construcția unor repere 
mici fără a mai fi astfel ne
voie de confecționarea lor din 
metal de dimensiuni mari.

Această cale a fost în mod 
eficace folosită de numeroși ti
neri. Despre economisirea me
talului i-a discutat în adu-

nări generale ale organizației 
U.T.M., în ședințele de grupă 
U.T.M. și cu alte prilejuri. 
Trebuie însă remarcat că ace
stea n-au fost discuții obișnu
ite : inginerii, proiectanții, 
maiștrii de secție, muncitorii 
mai vîrstnici cu experiență au 
fost invitați în fața tinerilor 
și au analizat ce posibilități 
există pentru economisirea 
metalului în sector, în secție 
sau intr-un anumit loc concret 
de muncă. Comitetului U.T.M. 
a desfășurat paralel șt o mun
că interesantă de agitație. Pa
nouri mari care îndeamnă pe 
tineri la gospodărirea chibzu
ită a metalului, care arată 
comparativ ceea ce s-ar putea 
construi din materia primă 
economisită sînt așezate astăzi 
in locurile de muncă cele mai 
importante.

Organizația U.T.M. nu s-a 
'.imitat numai la aceasta. Erau, 
de exemplu, în șantier două 
echipe cu mulți tineri care, 
deși aveau locuri de muncă 
apropiate, obțineau rezultate 
diferite în economisirea meta
lului. Organizația U.T.M. a 
inițiat atunci un schimb de 
experiență între cele două co
lective. Vasile Ciutacu, mem
brii echipei sale au împărtășit 
astfel colegilor din echipa lui 
Ion Costel metodele pe care le 
aplică, au arătat cum croiesc 
ei materialul pe bază de șa-

(Continuare în pag. a IV-a)
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DISTINȘI 00 TITLURI SPORTIVE 
Șl ..DIPLOMA DE ONOARE A C.C.

AL U.T.M."
La sediul U.C.F.S. a avut loc miercuri la 

amiază festivitatea înmînării unor înalte dis
tincții sportive, precum și a Diplomei de o- 
noare a C. C. al U.T.M., jucătorilor echipei 
reprezentative de handbal a R. P. Romîne, 
campioană mondială. Distincțiile au fost în- 
mînate de tovarășii Virgil Trofin, prim-se- 
cretar al C.C. al U.T.M. și Aurel Duma, pre
ședintele Uniunii de Cultură Fizică și Sport.

Au primit titlurile de maestru emerit al 
sportului jucătorii: CORNEL OȚELEA, ION 
BOGOLEA și IOSIF IACOB, iar titlul de 
maestru al sportului jucătorii : VIRGIL TA
LE, GHEORGHE GRUIA, CEZAR NICA și 
ION POPESCU. Ceilalți componenți ai echi
pei sînt deținători ai titlului de maestru e- 
merit al sportului din anul 1961, după cîști- 
garea celei de * ......
mondial.

Antrenorului 
NESCU i s-a 
emerit.

Celor 15 componenți ai lotului de handbal 
al R. P. Romîne li s-a acordat Diploma de 
onoare a C.C. al U.T.M. Jucătorilor echipei 
și antrenorilor I. KUNST-GHERMĂNESCU, 
N. NEDEF, E. TROFIN și O. VLASE li s-a 
înmînat insigna „Merite în activitatea spor
tivă".

a 4-a ediții a campionatului

IOAN KUNST-GHERMĂ- 
acordat titlul de antrenor

Peste .190 de între
prinderi industriale, șan
tiere, institute de cer
cetări și unități din alte 
sectoare ale economiei 
naționale, folosesc în 
prezent-izotopii radioac
tivi produși de Institutul 
de fizică atomică. în 
numeroase alte între
prinderi se fac pregă
tiri pentru introducerea 
lor în producție.

Izotopii radioactivi 
permit rezolvarea unor 
probleme complexe care 
nu pot fi elucidate prin

alte procedee, jar în al
te cazuri fac să crească, 
cu mult, precizia și ra
piditatea operațiilor, fa
tă de metodele clasice. 
Da asemenea, ei asigură 
controlul și reglarea u- 
nor procese tehnologica 
complicate, obținîndu-se 
în acest 
bună utilizare 
taților de 
îmbunătățirea 
produselor, 
productivității 
reducerea prețului de 
cost.

mod o mai 
a capaci- 
proddeție, 

calității 
ridicarea 

muncii și

VESTI DIN TARA
a Intrat în producție o nouă 
betoanelor și mortarelor? cu

• La Piatra Neamț 
stație de preparare a 
o capacitate de 50 mc pe schimb, prevăzută cu o 
instalație de transport pneumatic a cimentului și 
dispozitiv de descărcare automată a betonului.

• în satele regiunii Maramureș se află în con
strucție aproape 5 000 de case noi cu cite 2 și 3 
camere, bucătărie, cămară și alte dependințe. Noile 
locuințe se adaugă la cele peste 18 000 de case 
construite de sătenii maramureșeni în anii șesena- 
lului.

• In centrul orașului Roman, regiunea Bacău, a 
fost dat în folosință un complex modern de deser
vire a populației cu mai multe secții și ateliere î 
croitorie, reparații de radio și televizoare, cizmari® 
etc.



Noi sate 
electrificate

TG. MUREȘ (de la cores
pondentul nostru)

In prima jumătate a lunii 
martie au fost electrificate 
satele Chendul Mare, Crăciu- 
nești și Foi din raionul Tg. 
Mureș. Cu acestea, comunele 
Crăciunești și Chendul Mare 
au fost complet electrificate. 
De asemenea, electrificarea a 
fost extinsă și in satele Leor- 
deni, Ilieni, Ciba, Nlculeștl. Cu 
acestea, numărul satelor elec
trificate din raionul Tg. Mu
reș a ajuns la 45.

Vedere nocturni din cen. 
trul orașului Ploiești.

Studenții clujeni- in ceasurile de răgaz

I
IUI n rîndul studenț

ii lor clujeni, s-a în- 
11 cetățenit o tradi

ție, șl anume ace- 
| ea de a nu trece 
IIII nici o săptămînă 

fără a participa la 
una din multiplele manifestări 

cultural-artistice organizate in 
institute și facultăți pentru ei.

★

Aceasta este preocuparea 
principală care stă Ia baza în
tregii munci desfășurate de co
misiile culturale ale consiliilor 
A.S. In fiecare institui se orga
nizează ample acțiuni culturale, 
cu un bogat conținut artistic, 
care atrag foarte mulți studenți.

Iată de ce pe agenda cultu
rală a facultăților sînt înscrise 
multiple acțiuni de masă, ca; 
conferințe, simpozioane, seri li
terare, recenzii, audiții muzi
cale, întîlniri cu oameni de 
știință și cultură etc. Toate a- 
ceste manifestări sînt organi
zate la nivelul anilor, și, ceea 
ce ni se pare foarte important, 
la nivelul grupelor, pentru pre
gătirea lor fiind atras un nu
măr mare de studenți. Aproape 
săptămînal în fiecare grupă are 
loc un medalion literar sau un 
concurs „Cine știe, răspunde" 
pe teme de artă. La realizarea 
programului sînt atrași toți 
membrii grupei. Foarte intere
sant este procedeul folosit de 
unele grupe de la agronomie 
de a invita la acțiunile lor gru
pe ale aceluiași an din alte fa
cultăți (științe juridice, de pil
dă), Multe facultăți au deja o 
experiență valoroasă în organi
zarea unor asemenea acțiuni, 
ca. de exemplu, ci chil de confe
rințe pe tema „Clujul ieri și 
azi* ținut la Institutul politeh-

AFIȘUL
Dintr-o activitate intensa, 

îndelungată și multilaterală de 
grafician, fosil Cova a ales 
afișul pentru expoziția deschisă 
recent în sala Fondului plastic 
din B-dul Bălcescu.

Tematica lucrărilor expuse 
este gravă, sobră. Afișele pre
zentate demască războiul și 
suferințele pe care le aduce, 
solicită vigilența, cheamă pate
tic la lupta pentru pace, oglin
desc schimbările trăite de po
porul nostru în cei douăzeci de 
ani de la Eliberare.

Artistul dă suflet ideii grafice 
cu mijloace care atestă un spi
rit viu și ascuțit. Ideea trăiește 
într-o imagine condensată și 
clară. Textul însoțește desenul 
și participă la viața lui. Cele 
cîteva cuvinte țîșnesc cîteodată 
din pensulă ca un strigăt de 
mînie (Nu vom uita 1), explici- 
tează o chemare („Oțelul pa
triei*) sau dau glas unui apel 
(Dezarmați pe revanșarzi). Tex-

nic, la realizarea căruia și-au 
dat concursul istorici, specia
liști din industrie, oameni de 
artă.

In pregătirea acestor mani
festări, asociațiile studenților, 
împreună cu organizațiile 
U.T.M., țin seama de specii icul 
iiecărei specialități, mai mult, 
de gradul de receptivitate ar
tistică al iiecărui an de studii.

Pregătirea reuniunilor a stat 
totdeauna în centrul atenției 
consiliilor A.S. Serile de dans 
sînt pregătite din vreme, cu 
grijă, pentru ca ele să fie cit 
mai plăcute și instructive. în 
majoritatea facultăților ele sînt 
organizate pe ani și grupe. Îna
intea dansului are loc un scurt 
program artistic, un medalion 
literar, o audiție muzicală etc. 
pregătite de studenții anului 
sau grupei respective. In tim
pul dansului se prezintă surpri
ze, momente vesele, se spun 
epigrame. Membrii cercurilor 
de dans modern le împărtășesc 
celorlalți din cunoștințele acu
mulate aici. Studenții de la Ins
titutul de arte plastice au o ex
periență frumoasă în acest do
meniu. Pe banda de magneto
fon, după care se dansează în 
majoritatea cazurilor, sînt înre
gistrate, printre melodiile de 
dans, diferite cuplete satirice, 
fragmente din programul brigă
zii artistice de agitație etc. care 
prezentate, au o mare eficiență 
în rîndul dansatorilor» st"

*

Nu de mult a avut loc trece
rea în revistă, pe centrul uni
versitar, a formațiilor cultural- 
oriistiee. Cu prilejul acestui 
concurs sulte din formațiile 
institutelor au fost premiate.

LUI IOSIF COVA
tul e de obicei, sugestiv și lapi
dar, strict integrat ideii. Un in
terior țărănesc, o fată cu carte 
în mînă este explicată de în
demnul : „Nici o casă fără car
te*. „Atomul în slujba vieții* 
este răspunsul și chemarea artis

tului adresată omului de știință. 
Graficianul transmite chemarea 
și atitudinea sa într-o simbolică 
elevată: o mînă foarte frumos 
trasată cu linii albe, fluide, fine, 
pe un fond verde intens ține 
simplu și firesc, ca pe un obiect 
curent, atomul supus. Altădată 

fapt ce dovedește munca depu
să de ele, măiestria lor artisti
că. La nivelul institutelor și 
facultăților există multe aseme
nea formații: colective de tea
tru, brigăzi artistice de agita' 
ție, orchestre de muzică popu
lară și ușoară, coruri, echipe 
de dansuri în care activează 
cîteva sute de studenți. Fiecare 
formație a pregătit pe semes
trul I, sub îndrumarea unui ins
tructor de specialitate, cîte un 
program sau două. Grija pentru 
conținutul instructiv și actual 
al acestor programe, pentru ca 
ele să fie cît mai vii, mai atrac
tive este o caracteristică a fie
cărui colectiv artistic. In pre
zent ele sînt în plină activitate, 
în vederea concursului pe țară.

Există aici, însă, un neajuns: 
acestor formații nu li se oferă 
posibilități suficiente pentru a 
prezenta spectacole. In raport 
cu munca de pregătire a lor, 
numărul spectacolelor este 
foarte mic. Pentru aceasta se 
impune necesitatea găsirii unor 
posibilități ca, cel puțin în ins
titute, formațiile respective să 
prezinte mai multe spectacole. 
E necesar ca conducerea casei 
de cultură a studenților să facă 
o mai judicioasă repartizare a 
spectacolelor, astfel ca forma
țiile fiecărui institut să poată 
da aici cîteva spectacole pe 
semestru. Comisia culturală ■ a 
consiliului A.S. din centrul 
universitar ar putea ajuta a- 
ceste formații să facă mai mul
te deplasări în satele și orașele 
regiunii, unde sînt deseori in
vitați-

♦
Peetru ee«l •er-.eftm fiecare 

comisie culturală a consiliilor 
A-S. din institute și-a propus 

artistul combină graficul strict 
cu pete de culoare („1944“ este 
o încercare de fuziune a dese
nului și culorii), sau adoptă o 
modalitate picturală. In „Recol
tă bogată* artistul reușește un 
foarte frumos portret al unei 
tinere colectiviste. Culoarea 
caldă sprijină ideea de belșug, 
de vară fecundă, de miez fier
binte, de zi la cîmp. Mai grafic, 
afișul „R.P.R.* folosește culorile 
drapelului național, pure, peste 
care suprapune frumoase con
tururi de schele, sonde, indu
strii. Regăsim și în alte afișe 
(„Forța de neînvins*, „Mereu 
noi cartiere*, „1 Mai ) ritmarea 
sobră, ca de marș a compozi
ției.

Afișul lui losif Cova rămîne 
constant intr-un registru grav. 
Expoziția sa este intr-un fel o 
ilustrare a cuceririlor afișului 
nostru din ultimii ani.

MARIANA CELAC

intensificarea activității cultu
rale în rîndul studenților, orga
nizarea de acțiuni, în special la 
nivelul grupelor. Spicuim 
cîteva din manifestările propu
se. La Institutul agronomic : un 
simpozion pe teme de speciali
tate la care să fie invitați in
gineri agronomi și medici ve
terinari din satele regiunii 
Cluj. Aceștia le vor vorbi stu
denților despre posibilitățile 
multiple de muncă din gospo
dăriile agricole colective și de 
stat, despre creșterea pasiunii 
față de meserie. Cu ajutorul 
artiștilor de la Opera Romînă 
va fi organizată tot aici o seară 
„Verdi", cu care prilej, pe lin
gă prezentarea vieții și ope
rei marelui compozitor, artiștii 
vor interpreta arii renumite 
din operele acestuia. La ni
velul facultăților și anilor de 
studiu vor avea loc cîteva în
tîlniri cu poeți și prozatori de 
la cele două publicații literare 
clujene „Steaua* și „Tribuna". 
Studenții anului 1, agronomie, 
care vor face la vară o lună 
practică, vor fi antrenați la 
pregătirea unor programe ar
tistice pe care să le prezinte 
în G.A.C. șl G.A.S. unde vor 
face practica. La Institutul pe
dagogic se va pregăti un ciclu 
de conferințe pe tema „Cum să 
ne comportăm în societate*, 
ilustrat cu exemple concrete 
din rîndul studenților. La Uni
versitate activitatea este îm

părțită, diferențiat, pe profilul 
facultăților. La nivelul univerr 
sității va avea loc ciclul de 
conferințe „Aspecte din lupta 
glorioasă a partidului nostru* 
și simpozionul „Cum trebuie 
privită o operă plastică". Vor 
ii organizate, de asemenea, seri 
literare pe tema „Poeții cîntă 
ziua de 23 August*. Se vor în
mulți spectacolele date de fi
larmonică pentru studenți.

Se impun și cîteva sugestii. 
E necesar ca în semestrul II, 
legătura cu tinerii muncitori 
din întreprinderile industriale 
din Cluj să se întărească și 
mai mult. La politehnică aceas
tă legătură a devenit tradițio
nală. De asemenea, la facultă
țile de științe economice, fizică 
și matematică, din cadrul Uni
versității.

Un mai mare sprijin poate și 
trebuie să acorde institutelor 
și facultăților, comisia cultura
lă a centrului universitar. Aici 
se pot organiza schimburi de 
experiență între facultăți, pri
vind modul de pregătire a unor 
acțiuni cultural-artistice, ins
tructaje periodice în ceea ce 
privește munca organizatorică 
a celorlalte comisii, astfel încît 
studenților să li se prezinte ac
țiuni șl programe cu un conți
nut viu șl bogat, cît mai mult 
legat de viața și activitatea 
lor.

ION ANDREIȚĂ

Publicații 
științifice editate 
de universitățile 

din țară
La Timișoara a apărut pri

mul volum din Analele Uni
versității din localitate, cea 
mai tînără universitate din 
țară. Volumul, elaborat de 
secția filologie cuprinde 28 de 
lucrări științifice semnate de 
cadre didactice de specialitate. 
Figurează printre acestea, co
municarea „Limba poeziilor 
lui Mihail Eminescu în peri
oada 1886—1889“, cea despre 
folcloristul bănățean Atanasie 
Marienescu, studiul intitulat 
„Noi date bibliografice despre 
scriitorul Ion Slavici".

Asemenea publicații științi
fice, rod al cercetărilor între
prinse de cadrele didactice din 
învățămîntul superior, sînt 
editate periodic și de univer
sitatea din București, Iași și 
Cluj.

(Agerpres)

----- •------

Extind cultura 
roșiilor timpurii

GALAȚI (de la coresponden
tul nostru).

Experiența anilor trecuțile-a 
dovedit colectiviștilor din co
muna Tulucești, avantajele ex
tinderii culturilor de legume 
timpurii. Iată de ce colectiviș
tii de aici au început din vre
me semănatul roșiilor timpurii 
în seră. Pregătirile au fost fă
cute cu mult înainte și la ter
minarea lor la timpul stabilit o 
contribuție importantă au adu
s-o tinerii colectiviști care lu
crează în brigada legumicolă. 
Astfel, ei au ajutat la repara
rea a 50 de tocuri de răsadni
țe, au transportat materialele 
necesare la seră; cei maimulți 
au participat la transportul gu
noiului necesar amenajării ră
sadnițelor calde pe 10 000 m.p. 
Acum o parte din ei, îndeosebi 
fetele, ajută la semănatul ro
șiilor, iar băieții defrișează ar- 
borete de slabă valoare eco
nomică dar foarte bune pentru 
încălzitul serelor.

în fotografie: un aspect din 
secția locomotive Diesel a 
Uzinelor „23 August* din 

Capitală
Foto: AGERPRES

al mișcării muncitorești 
din țara noastră

30 de ani de la moartea lui șteian (ilicorfiniii

I
n focul luptei re
voluționare împo
triva exploatării, 
clasa muncitoare 
din țara noastră a 
dat din rîndurile 
sale mulți condu
cători talentați ai luptei pro

letariatului pentru eliberare, 
eroi a căror amintire lumi
noasă poporul nostru o va 
păstra veșnic.

Unul dintre acești luptători 
este Ștefan Gheorghiu, de 
la a cărui moarte se împlinesc 
50 de ani. El s-a născut la 
Ploiești, la 15 ianuarie 1879 
în familia unui muncitor 
dulgher. Anii copilăriei și 
adolescenței sale coincid cu 
anii de afirmare viguroa
să a mișcării muncito
rești de la noi din țară. La 
sfîrșitul secolului trecut s-a 
format, în ur
ma eforturilor 
îndelungate ale 
muncitorimii.

Partidul So
cial-Democrat 
al Muncitorilor 
din Romînia. 
In cadrul a- 
cestui partid 
și-a făcut uce
nicia politică și 
Ștefan Gheor
ghiu. El a luat 
parte la activi
tatea clubului 
socialist din 
Ploiești, dove- 
dindu-se de 
pe atunci un 
luptător hotărît 
pentru cauza 
clasei muncitoare, adversar 
hotărît al oportunismului.

Stefan Gheorghiu a con
damnat cu tărie trădarea ele
mentelor burgheze — liberale 
din conducerea P.S.D.M.R, să- 
vîrșită în 1899, rămînînd prin
tre luptătorii credincioși cau
zei socialismului care au mili
tat pentru păstrarea organi
zațiilor de clasă ale proleta
riatului.

Incepînd din 1905, după în
ființarea de către muncitorii 
tîmplari din București a pri
mului sindicat condus de I. C. 
Frimu, fapt care marchează 
un pas însemnat pe drumul 
refacerii mișcării muncitorești 
din țara noastră, ștefan 
Gheorghiu devine unul dintre 
cei mai activi organizatori ai 
muncitorilor în sindicate, un 
bun conducător al luptei gre
viste. Activitatea desfășurată 
de el pentru organizarea sin
dicală a muncitorimii, respec
tul de care se bucura în masa 
muncitorească, dîrzenia lui în 
lupta cu exploatatorii, au fă
cut ca la a doua conferință pe 
țară a mișcării muncitorești 
refăcute, din iunie — iulie 
1907, să fie ales în Comisia 
Centrală a Sindicatelor.

Ștefan Gheorghiu a fost 
printre primii muncitori care 
s-au solidarizat cu marile răs
coale țărănești din primăvara 
anului 1907, luînd apărarea 
țăranilor răsculați. Pentru a- 
ceasta a și fost arestat de că
tre autoritățile statului bur- 
ghezo-moșieresc. La închi
soarea din Galați el a fost 
supus unui regim de extermi
nare. Ca urmare a protestelor 
muncitorimii, autoritățile bur

ghezo-moșierești au fost însă 
silite să-1 elibereze.

Ieșit din închisoare cu să
nătatea grav zdruncinată, Ște
fan Gheorghiu și-a început 
din nou lupta în rîndurile 
muncitorilor. In activitatea 
lui, el a îmbinat cu măiestrie 
activitatea organizatorică cu 
aceea de publicist. In anii 
1908—1910 el a publicat în zia
rul „Romînia Muncitoare" un 
ciclu de reportaje cu privire 
la mizeria muncitorilor din re
giunile petrolifere. Aceste re
portaje conțineau o vibrantă 
chemare la luptă adresată 
muncitorilor.

După refacerea Partidului 
Social-Democrat, în ianuarie 
1910, Ștefan Gheorghiu, care 
luptase cu înflăcărare pen

tru organizarea 
muncitorimii, a 
devenit unul 
dintre frunta
șii aripii de 
stînga din par
tid, un adver
sar hotărît al o- 
portunismului. 

Ca purtător 
de cuvînt al e- 
lementelor îna
intate din par
tid, Ștefan 
Gheorghiu a 
elaborat și pu
blicat în sep
tembrie 1912 
manifestul „Ră
zboi războiu

lui" în care condamna răz
boiul între popoarele balca
nice, demasca falsul patrio
tism și demagogia burgheziei 
și moșierimii.

După publicarea acestui ma
nifest, Ștefan Gheorghiu a 
fost trimis în judecată. Pre
siunea opiniei publice a deter
minat însă din nou elibera
rea sa.

Deși grav bolnav el a conti
nuat să rămînă ia postul de 
luptă. La sfîrșitul anului 1912, 
Ștefan Gheorghiu devine se
cretarul Uniunii muncitorilor 
din transport pe apa și uscat 
din Romînia, precum și re
dactor al ziarului „Tribuna 
transporturilor". In această 
calitate a condus marea grevă 
a muncitorilor din portul 
Brăila din mai — iunie 1913, 
una dintre acțiunile de mare 
răsunet din istoria mișcării 
muncitorești din țara noastră.

Boala lui se agravează însă 
din ce în ce mai mult și îl 
răpune în zorii zilei de 19 
martie 1914. înmormîntarea 
lui Ștefan Gheorghiu s-a 
transformat într-o manifes
tație muncitorească la care 
au luat parte zeci de mii de 
oameni, unii veniți din cele 
mai îndepărtate colțuri ale 
țării.

Memoria acestui neînfricat 
luptător, organizator și condu
cător de seamă al mișcării 
muncitorești din țara noastră, 
este cinstită de oamenii mun
cii, care înfăptuiesc astăzi 
idealurile pentru care a luptat 
în trecut și Ștefan Gheorghiu.

N. HUSCARU 
conferențiar universitar

LA BAZA SUCCESELOR -
MUNCA POLITICĂ-EDUCATIVĂ

ilele trecute, tn 
sala Teatrului de 
Stat din Constan
ța, au avut loc 
lucrările Confe
rinței Organiza

regionaleției
U.T.M. Dobrogea.

Delegații la conferință — 
reprezentând mai bine de 
93 000 utemiștl din întreprin
deri, instituții, G.A.S., G.A.C., 
și S.M.T., din școli și facultăți 
de pe șantierele de construc
ții — au analizat profund și 
multilateral modul cum au
fost înfăptuite hotărîrile con
ferinței regionale ținută în 
urmă cu doi ani, au eviden
țiat succesele obținute de ti
neret, sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de par
tid, adoptînd hotărîri care, a- 
plicate în viață, vor duce la 
ridicarea pe o treaptă superi
oară a muncii organizațiilor 
U.T.M., la mobilizarea cu și 
mai mult succes a tineretului
la îndeplinirea sarcinilor sta
bilite de partid.

Din darea de seamă prezen
tată, din cuvîntul participan- 
ților la discuții a reieșit că în 
Dobrogea socialismul a des
chis perspective minunate, 
de neconceput în condiții
le regimului burghezo-mo- 
șieresc, pentru dezvoltarea 
social-economică a regiunii. 
Edificator Tn această di
recție este faptul că numai 

în anii 1962—1963, în industria 
regiunii s-au investit fonduri 
în valoare de aproape 900 mi
lioane lei, reallzîndu-se un 
ritm mediu anual de creștere 
a producției de 17,4 la sută.

Schimbări considerabile au 
avut loc în viața satelor re
giunii. In procesul făuririi a- 
griculturil socialiste și mai a- 
les după încheierea colectivi
zării, agricultura a cunoscut 
o puternică înflorire. Avînd 
un sprijin puternic din partea 

Conferința Organizației 
regionale Dobrogea 

a U. T. M.
partidului și statului, prin do
tarea regiunii cu mașini și 
tractoare, cadre de specialiști, 
credite etc, aplicînd metode 
avansate de lucrare a pămîn- 
tului, sute de gospodării co
lective și de stat au sporit 
continuu -recoltele. Consolida
rea economico-organizatorică 
a G.A.C. a determinat o 
creștere continuă a nive
lului de trai material și 
cultural al colectiviștilor. 
Numai în ultimii doi ani, 
lumina electrică a pătruns în 

alte 63 de sate — azi peste 70 
la sută dintre satele dobrogene 
fiind electrificate. Comunele 
regiunii s-au îmbogățit cu 
zeci de mii de case noi, că
mine culturale, școli, dispen
sare, magazine.

★
Tovarășul Vasile Vîlcu, 

membru al C.C. al P.M.R. și 
al Consiliului de Stat, prim- 
secretar al Comitetului regio
nal de partid Dobrogea, pri
mit cu bucurie și entuziasm 

de participanții la conferință, 
arăta în cuvîntul rostit: „La 
toate realizările obținute de 
oamenii muncii, sub conduce
rea organelor și organizațiilor 
de partid din regiune, o con
tribuție însemnată și-a adus-o 
și tineretul care, alături de 
vîrstnici, a muncit cu mult 
entuziasm pentru a da viață 
obiectivelor stabilite de cel 
de-al III-lea Congres al par
tidului*. Apreciind succesele 
dobîndite, vorbitorul s-a oprit 
apoi, în cuvîntul său, la sar

cinile care revin organelor și 
organizațiilor U.T.M., tinere
tului din fabrici și uzine, de 
pe șantierele de construcții, 
din G.A.C., G.A.S. și S.M.T., 
din școli și facultăți.

★
Atît darea de seamă pre

zentată de tovarășul Gheor- 
glie Trandafir, prim-secretar 
al Comitetului regional U.T.M. 
Dobrogea, cît și delegații și 
invitații care au luat cuvîntul 
în cadrul conferinței au scos 
în evidență contribuția pe 
care tineretul, mobilizat de 
organizațiile U.T.M., și-a a- 
dus-o la îndeplinirea cu suc
ces a sarcinilor de plan, la 
obținerea unor recolte sporite 
la hectar.

Ca urmare a măsurilor lu
ate — arăta darea de seamă 
— în întrecerea socialistă, or
ganizată de sindicate, au fost 
antrenați peste 19 000 tineri 
din care 4 850 au fost decla
rați evidențiați. Rezultate mai 
bune au obținut în această 
privință, comitetele raionale 
U.T.M. Tulcea, Medgidia și 
Comitetul orășenesc U.T.M. 
Constanța.

Delegații Gavriliuc Alexan
dru, secretar al comitetului 
regional U.T.M., și Florian 
Iorcescu, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc U.T.M. 
Constanța, au arătat că în 
plenare și ședințe de bi
rou au fost dezbătute pe
riodic principalele probleme 

privind activitatea organiza
țiilor U.T.M. din industrie, 
membrii birourilor și colective 
de activiști au fost repartizați 
în întreprinderile în care s-ău 
semnalat neajunsuri în munca 
organizațiilor U.T.M. și le-au 
ajutat în îmbunătățirea acti
vității lor. In cursul anului 
1963, de exemplu, 12 colective 
au ajutat organizațiile U.T.M. 
din întreprinderi, îndeosebi pe 
cele de la „Cimentul“-Medgi- 
dia, Șantierul Naval Constanța, 
Uzinele de superfosfat și acid 
sulfuric Năvodari, Trustul re
gional de construcții hidroteh
nice, în intensificarea muncii 
politico-educative de antre
nare a tineretului în întrece
rea socialistă, îmbunătățirea 
calității produselor, creșterea 
productivității muncii, perfec
ționarea continuă a calificării 
profesionale și întărirea dis
ciplinei tineretului în pro
ducție.

Ținînd seama de dezvolta
rea impetuoasă a industriei, 
de înzestrarea ei cu tehnica 
modernă, comitetul regional 
U.T.M. s-a ocupat cu bune re
zultate de mobilizarea tinere
tului la însușirea temeinică a 
meseriei. împreună cu orga
nele sindicale și conducerile 
întreprinderilor, organizațiile 
U.T.M. au mobilizat la cursu
rile de ridicare a calificării în 
anul 1962—1963, peste 7 200 
tineri. Comitetul raional 
U.T.M. Medgidia, împreună cu 
Consiliul sindical local, a for
mat colective care au ajutat 
organizațiile U.T.M. din între
prinderi în îmbunătățirea ac
tivității cursurilor de ridicare 
a calificării profesionale, în 
mobilizarea tinerilor la însu
șirea tehnologiei noilor repere 
asimilate și participarea la 
conferințe, sesiuni și comuni
cări tehnice. La Fabrica de ci
ment din Medgidia, așa cum 
arăta în cuvîntul său delega

tul Angliei Cazacu, secretarul 
comitetului U.T.M. pe fabrică, 
membrii comitetului U.T.M. 
au fost repartizați spre a se 
ocupa fiecare de un curs de 
ridicare a calificării. în cîteva 
organizații de bază, acolo un
de se constatase o rămînere 
în urmă a pregătirii tinerilor, 
ridicarea calificării tinerilor a 
fost discutată în adunările ge
nerale U.T.M. împreună cu 
cabinetul tehnic, comitetul 
U.T.M. a desfășurat simultan 
două importante acțiuni: an
trenarea tinerilor la studierea 
literaturii tehnice de speciali
tate și la cunoașterea planului 
tematic de inovații și raționa
lizări. Rodnicia acțiunilor în
treprinse este evidentă : 86 de 
tineri au realizat anul trecut 
28 de inovații care, aplicate 
în producție, au adus o eco
nomie de peste 300 000 lei.

In întreprinderile din Tul
cea, așa cum arăta în cuvîn
tul său tov. Colesnicenco So- 
fronie, în însușirea de către 
tineri a noi cunoștințe tehnice 
de specialitate, un rol stimu
lator l-au avut concursurile 
pe meserii „Cine știe, cîștigă“.

Dezbaterile conferinței au 
evidențiat faptul că în urma 
ajutorului primit din partea 
organelor de partid și a mă
surilor luate de organizațiile 
U.T.M., s-au obținut rezultate 
și pe linia întăririi disciplinei 
tineretului în producție, a for
mării și dezvoltării atitudinii 
noi, socialiste, față de muncă, 
în cadrul întrecerii socialiste 
s-a creat o puternică opinie 
de masă împotriva celor care 
se abat de la disciplină.

Stabilind măsuri cu privire 
la mobilizarea activă a tine
retului la îndeplinirea anga
jamentelor luate de colec
tivele de muncă din între
prinderile regiunii, în cinstea 
celei de-a XX-a aniversări a 
Eliberării patriei noastre, con

ferința, printre altele, a ho
tărît :

Desfășurarea unei intense 
munci politico-organizatorice 
pentru a mobiliza tineretul să 
contribuie la darea în fo
losință în termenul stabi
lit a unor importante obiec
tive industriale. Cei mai 
buni activiști vor fi repartizați 
să ajute organizațiile U.T.M. 
de pe aceste șantiere în antre
narea și mai activă a tinere
tului la efectuarea lucrărilor 
de calitate și la timp, la întă
rirea disciplinei în producție.

în colaborare cu organele 
sindicale, organizațiile U.T.M. 
vor ajuta mai mult conduce
rile întreprinderilor din indu
strie în buna organizare și 
desfășurare a cursurilor de 
ridicare a calificării profesio
nale, mobilizînd mai mult de 
8 000 tineri, asigurînd parti
ciparea acestora cu regulari
tate la cursuri și însușirea cu
noștințelor predate. De ase
menea, tinerii vor fi antrenați 
în acțiunile organizate de co 
misiile de ingineri și tehnici
eni și la citirea literaturii teh
nice.

★

Cunoscut este faptul că în 
economia regiunii Dobrogea. 
agricultura ocupă un loc im
portant. De aceea și în dezba
teri s-a acordat o atenție deo
sebită activității celor peste 
54 000 utemiști din G.A.C., 
G.A.S. și S.M.T.

Conferința a apreciat că 
succesele obținute în mobili
zarea tineretului la munca 
de consolidare economico-or
ganizatorică a G.A.C., la obți
nerea unor producții sporite 
la hectar în G.A.S. și G.A.C., 
au fost posibile, în bună mă

sură, datorită faptului că în 
această perioadă, cu mai 
multă regularitate, în plena
rele și ședințele de birou ale 
comitetului regional U.T.M., 
au fost analizate probleme 
privind munca tinerilor din 
gospodăriile colective, s-au 
organizat schimburi de expe
riență între tinerii din dife
rite sectoare de producție, au 
fost trimise colective de acti
viști care au ajutat comitetele 
raionale U.T.M. și organizați
ile de bază în îndeplinirea 
sarcinilor stabilite.

Alexa Tudor, prim-secretar 
al Comitetului raional U.T.M. 
Istria, Popa Marin, prim-se
cretar al Comitetului raional 
U.T.M. Macin și alți delegați 
au apreciat că succesele do
bîndite în această perioadă 
sînt și rodul atenției sporite 
pe care au acordat-o comite
tele raionale instruirii activu
lui U.T.M. cu prilejul „Zilei 
secretarului" și cu alte ocazii, 
a înarmării mai temeinice a 
activiștilor cu cunoștințe eco
nomice, a ajutorului diferen
țiat acordat organizațiilor de 
bază U.T.M.

— Un rol deosebit de mo
bilizator — arăta Știrbițiu 
Ilie, de la G.A.S. Nicolae Băl
cescu — l-au avut la noi a- 
dunările generale în care am 
analizat modul în care și-au 
îndeplinit tinerii sarcinile ce 
le reveneau în campaniile a- 
gricole. Aceste dezbateri deve
nite tradiționale au sporit 
răspunderea personală față de 
muncă, au creat o puternică 
opinie colectivă ce militează 
pentru lucrări de bună cali
tate și disciplină în producție.

în prezent, în gospodăriile 
agricole colective din regiune 
lucrează în sectorul zootehnic 
un număr de peste 6 000 tineri. 
Organizațiile U.T.M. au fost a- 
jutate să se ocupe cu toată a-



încheierea lucrărilor ședinței plenare 
a Consiliului Superior al Agriculturii

Miercuri au luat slîrșit lu
crările ședinței plenare a Con
siliului Superior al Agricul
turii.

In continuarea discuțiilor au 
luat cuvîntul Barbu Popescu 
președintele Consiliului agricol 
regional Dobrogea, prof. Iri- 
mie Staicu, șef de secție la 
Institutul de cercetări pentru 
cereale și plante tehnice-Fun- 
dulea, Traian Corduban, di
rectorul trustului Gostat Su
ceava, Teodor Maghiar, Erou 
al Muncii Socialiste, președin
tele gospodăriei colective din 
comuna Mădăraș, regiunea 
Crișana, Gheorghe Simion, 
președintele Consiliului agri
col raional Teleajen, Nicolae 
Ionescu, vicepreședinte al Con
siliului Superior al Agricul
turii, Virgil Ionescu, inginer 
la gospodăria colectivă din co
muna Căteasca, regiunea Ar
geș, Iulian Vișoiu, președintele 
Consiliului agricol raional Ti
mișoara, Demostene Andro- 
nache, inginer la gospodăria

------- a-------  ----------

Delegația Universității din 
Oxford (Anglia) alcătuită din 
prof. dir. J. Richmond, arheo- 
log, conf. dr. H, M. Powel, spe
cialist în cristalografie și lec
tor F. I. Barnet, filolog, care 
ne vizitează țara în cadrul 
programului de schimburi cul- 
tural-științifice dintre R. P. 
Romînă și Anglia, 4 ajuns 
miercuri dimineața în centrul

colectivă din Panciu, regiunea 
Galați, Mihai Barta, inginer 
la gospodăria colectivă din 
comuna Tătaru, regiunea Do
brogea, Gheorghe Mareș, di
rectorul S.M.T. Ciorani, regi
unea Ploiești, Triță Făniță, 
membru în Comitetul executiv 
al Consiliului Superior al A- 
griculturii și Aurel Nistor pre
ședintele Consiliului agricol 
regional Hunedoara.

In încheierea lucrărilor ple
narei, a luat cuvîntul tova
rășul Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.M.R., președintele 
Consiliului Superior al Agri
culturii. Vorbitorul a subli
niat rezultatele obținute în 
sporirea producției de gospo
dăriile colective și gospodări
ile de stat, realizările institui
telor de cercetări și aplicarea 
lor în practică, activitatea rod
nică, desfășurată de consiliile 
agricole în conducerea și or
ganizarea producției agricole. 
De asemenea, vorbitorul a a- 
rătat sarcinile conducerilor 
unităților agricole socialiste, 
consiliilor agricole și institu
telor de cercetări, precum și 
măsurile tehnico-organizato- 
rice care trebuie luate pentru 
buna desfășurare a lucrărilor 
agricole de primăvară și înde
plinirea planului pe 1964 în 
toate sectoarele producției a- 
gricole.

Ședința plenară a Consiliu
lui Superior al Agriculturii a 
aprobat planul de cercetare 
științifică pe anul 1964, elabo- j 
rat de Institutul Central de 
Cercetări Agricole, și a adop
tat planul de muncă al Con
siliului Superior al Agricul
turii pe anul în curs.

(Agerpres)
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• Sezonul ( de 
ciclism se des
chide oficial du
minică prin des
fășurarea compe
tiției „Cupa pri
măverii", organi
zată de clubul 
sportiv „Olim
pia". La startul 
cursei principale, 
vor fi prezenti a- 
lergători fruntași 
din tara noastră, 
precum și cicliș
tii cehoslovaci 
care se pregătesc 
pentru „Cursa 
.Păcii" Se vor 
disputa, de ase
menea, curse 
pentru tineret, ju
niori categoria 
oraș si semicurse. 
Probele au loc 
pe șoseaua Olte
niței cu ștartul 
tehnic la km 6, 
începînd din ju
rul orei 10.

• Turneul pre- 
olimpic de judo, 
desfășurat în o- 
rașul Gdansk, s-a 
încheiat cu suc
cesul sportivilor 
sovietici care au 
ocupat locul 1 pe 
echipe si au cîș- 
tigat individual 
la două categorii 
de greutate. La 
categoria ușoară, 
a ieșit învingă
tor Aron Bogo- 
liubov, la mijlo
cie, Wirkholtz 
(R.D.G.), iar la 
categoria grea 
Andor Kiknadze.

® Echipele o- 
limpice de hochei 
Pe iarbă ale Ja
poniei și Indiei, 
s-au întîlnit în- 
tr-un meci de 
verificare în ora
șul indian Jul- 
lundur. Meciul 
s-a terminat cu 
victoria neaștep
tată a sportivilor 
japonezi la sco
rul de 2—1 (0-0).

CuplaJgjl interbucureștean

LUME MULTĂ — 
FOTBAL PUȚIN

■f uplajul interbucu- 
f reștean amînai în 

câteva rînduri (în
tâlniri internaționa
le, toatnnS tîrzie, 

I viforniță nedorită și 
altă viforniță ne

așteptată) a marcat deplasarea pe 
Stadionul „23 August* a peste 
optzeci de mii de spectatori. Atî- 
ta dragoste pentru fotbal s-ar 
merita consemnată cu majuscule; 
ne reținem s-o facem pentru că 
cei dinții chemați să-i răspundă, 
jucătorii de frunte, par nițel cam 
plictisiți, blazați chiar la început 
de sezon. Nu toți, e adevărat, dar 
excepțiile sînt rare și, puse una 
lingă alta, cu greu ai putea alcă
tui o formație completă.

Progresul—Steaua, partida pro
gramată ieri în deschidere și ter
minată cu 2—1 în favoarea echi
pei din strada Dr. Staicovici, a în
ceput cu atacuri năpraznice. In 
primele zece minute (cînd s-au și 
marcat cele 3 goluri) s-a jucat 
cu poftă și inteligent; ba, odată, 
în minutul 8, Mafteuță, argintul 
viu al Progresului, a făcut sa 
izbucnească .în tunet galeria, mar- 
cînd un gol excepțional la capătul 
unei curse de rară frumusețe. Au 
fost minute de încordare, fantezie 
și dramatism adică fotbal — 
cărora însă, următoarele le-au 
știrbit bucățică cu bucățică fru
musețea. Pentru că, după aceea, 
Progresul, vrînd să-și mențină 
avantajul, s-a retras în apărare,

risipind în tușe atacurile militari
lor (multe, foarte multe ratate de 
către Racksi, complet neinspirat 
și de Creiniceanu pornit să dri
bleze și adversari și coechiperi), 
iar Steaua, ajunsă dteodată cu 
fundașii pe linia de centru, nu 
s-a priceput să spargă zidul din 
față. A impresionai în această 
parte a jocului forma teribilă în 
care se află Mîndru — la ora ac
tuală, indiscutabil cel mai bun 
portar al nostru — tehnica lui 
Știrbei și puterea de luptă a lui 
Iancu.

Meciul vedetă Dinamo Bucu
rești—Rapid s-a situat, mai bine 
de trei sferturi din timp, sub 
pragul mediu. Cele două goluri 
realizate după pauză, (Octăvian 
Popescu și Haidu) au mai dat 
puțină spumă forfotei la voia în- 
tîmplării de pe teren. Cîștigătorii, 
care au din nou șanse certe la ti
tlul de campion, au făcut ieri, sau 
au fost tîrîți să facă jocul, câte
odată, practic, greu de privit al 
Rapidului. Petru Emil, Octavian 
Popescu și Pîrcălab, jucători de 
talie, fini tehnicieni și cu mare 
prezență de spirit, sînt cei care au 
dus și de data aceasta unspreze- 
cele lor la victorie, iar atunci cînd 
au vrut; au demonstrat că pot ne
bănuit mai mult decît lasă să se 
vadă de obicei. Cei trei cultivă însă 
din păcate un fel de nepăsare, și 
aceasta exact în momentele ând 
colegii lor amorțesc. Se amuză ? 
Iși protejează forțele pentru altă

formații cu rezerve cu tot și — culmeaIn fața porții, efectivul unei

dată? Explicația ne scapă. Acest 
trio — incontestabil de certă va
loare — poate cam tot ce vrea, 
dar ne oferă cu prea multă zgîr- 
cenie ceea ce poate.

lnfrînții (un mucalit din tribu
nă spunea despre Rapid că a 
cîștigat la Crișul trei puncte; 
unul în tur, două în retur, mar
când două goluri trase de un... apă
rător arădean care-și pregătește 
transferul la Giulești) pot fi mul
țumiți că au scăpat ieftin. In 
două, cazuri din trei, cînd au pus 
piciorul pe minge au expediat-o 
dinamoviștilor, iar de poarta lui 
Datau s-au apropiat mai mult ca 
să-l încurce pe acesta să degajeze. 
Cei mai buni oameni ai lor au 
fost Greavu și Lupescu și, parțial, 
Ozon. Ozon a muncit mult, dar

n-a găsit cu cine să se înțeleagă. 
I. Ionescu, introdus în ultima ju
mătate de oră (i se spune „favo
ritul 1}“) a rupt ca și colegii de 
linie speranțele giuleștenilor în- 
tr-un meci nul. La victorie, cînd 
vedeai ce se petrece jos, greu să 
te gîndești.

Avem convingerea că la Rapid 
munca pentru însușirea unei teh
nici individuale la înălțimea ce
rințelor trenează. Gîndim astfel 
pentru că prin toamnă am auzit 
in Giulești o voce spunînd : „ori 
ce-ar fi, noi tot avem oamenii 
noștri care ne susțin". încercăm 
un sfat: să urce cei de pe banca 
de rezerve a Rapidului în peluze, 
atunci cînd pe teren evoluează 
echipa lor, în felul cum a făcut 
cu Crișul și Dinamo București, și

1 golul tot nu vine... 
Foto: V. RANGA

să stea zece minute să asculte. Ar 
găsi, sîntem convinși, destule mo
tive de îngrijorare.

In încheiere, readucem în aten
ția fotbaliștilor fruntași dorința 
veche de a-i vedea jucînd pe mă
sura calităților de care dispun. 
Așteptăm împlinirea. O așteptăm 
pentru că e posibilă.

FĂNUȘ NEAGU
★

Duminică pe stadionul „23 
August" din Capitală, în ca
drul etapei a 15-a a Campio
natului categoriei A la fotbal 
se dispută în program cuplat 
partidele : Steaua — C.S.M.S. 
Iași și Dinamo București — 
Știința Cluj. Primul meci în
cepe la ora 14,15.

universitar Iași.
Prima vizită a oaspeților 

englezi a fost la Universita
tea „Alexandru loan Cuza“ 
din localitate unde au fost pri
miți de decani ai unor facul
tăți și cadre didactice ale uni
versității în frunte cu prof, 
univ. Ion Creangă, rectorul 
Universității ieșene.

Delegația engleză a vizitat 
apoi complexul social studen
țesc din Calea 23 August, Bi
blioteca centrală universitară 
și Casa de cultură a tineretu
lui și studenților din locali
tate.

Ambasadorul Republicii 
Populare Mongole, Togoociin 
Ghenden, a oferit miercuri un 
cocteil cu prilejul celei de-a 
43-a aniversari a Armatei 
Populare Mongole.

Au participat general colo
nel Fiona Arhip, adjunct al 
ministrului forțelor armate, 
reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, generali st 
ofițeri superiori ai Forțelor 
noastre armate.

Au luat parte șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați în 
R. P. Romînă, atașați militari 
și alți membri ai corpului di
plomatic.

(Agerpres)

Participarea filateliștilor romîni 
la expoziția internațională 

„Philatec 1964“
Pe adresa Asociației Filate

liștilor din R. P. Romînă au 
sosit pînă acum aproape 70 de 
cereri de la colecționari din 
București și din alte orașe ale 
tării, care doresc să participe

la expoziția internațională 
„Philatea 1964“ car© va avea 
loc în luna iunie la Paris.

Cu același prilej, țara noas
tră va lua part© și la Congre

sul Internațional anual al fila
teliștilor.

La expoziția de la Paris, R. P. 
Romînă va fi reprezentată prin 
numeroase colecții, avînd ca 
teme construirea socialismului, 
zborurile în Cosmos, viața ti
neretului, pictura, flora și fau
na, sportul, prin exponate cla
sice romînești, colecții reali
zate de tineret, exponate de 
maximafilie (cărți poștale ilus
trat© cu imagini diverse înso
țite de timbre care înfățișează 
același subiect), precum și prin 
literatură filatelică și macheta 
d© timbre.

(Agerpres)

«•ItWluvf Aut Ullllflțr.l:
Scrisori sosite in cadrul 

concursului nostru

Controlor de calitate — iată 
o muncă de mare răspunde
re care cere o înaltă califi
care, atenție deosebită. Ma
ria Anahim de la Uzina me
canică din Sinaia știe că și 
munca ei contribuie Ia creș
terea prestigiului uzinei. De 
aceea, din mîinile tinerei 
controloare pleacă numai 
acele produse realizate la 

un înalt nivel tehnic.

Foto: N. STELORIAN

SEHERAZADA — film pen
tru ecran panoramic: Patria 
(8,30; 11; 13,30; 16,15: 19; 21,30). 
UN SURÎS IN PLINA VARĂ: 
Republica (9,45; 12; 14,15; 16,45 
19; 21,15). DOMNIȘOARA
BARBĂ ALBASTRĂ: Carpați 
(10; 12; 14: 16; 18,15; 20,30). 
Capitol (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 21), Flamura (10; 12; 14; 
16: 18,15; 20,30). DEZRĂDĂCI- 
NAȚII: Excelsior (10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Feroviar (9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30),
Tomis (9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Melodia (10; 12; 
14,30; 16,45; 19; 21). TOTUL 
RĂMlNE 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; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21,15). VI-L PREZINT PE BA
LUEV — cinemascop: Floreasea 
(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 
secii): Union (16; 19,30). PRO
GRAM DE FILME PENTRU 
COPII: Doina (orele 10). PAȘI 
SPRE LUNA: Doina (11,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Dru
mul Sării (16; 18; 20). CAR
TEA RUPTĂ, MĂSURAREA 
TIMPULUI; APARATE CARE 
SALVEAZĂ VIAȚA; CLUBUL 
PROBLEMELOR INTERE
SANTE; SINGURA PLĂCE
RE; IN GRĂDINA ZOOLOGI
CĂ; ORAȘUL: Timpuri Noi 
(de la orele 10 la orele 17 ru
lează în continuare; 19; 21). 
FOTO HABER: Giulești (10: 
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), Cos
mos (16 ■; 19). VALEA VUL
TURILOR : Dacia (9,30 ; 11; 
13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21). HOȚUL 
DIN SAN MARENGO: Buzești 
(13; 15,30; 17,45; 20). Viitorul 
16; 18,15; 20,30). PODUL: Crîn- 
gași (16 ; 18,15 ; 20,30), Feren
tari (16 ; 18,15 ; 20,30). LOCO
TENENT CRISTINA: Unirea 
(16; 18,15; 20,30). Popular
(10,30; 16; 18,15; 20,30), Ades-""> rrri

DIN ÎNDEMNUL
CONȘTIINȚEI SOCIALISTE

~go (15;17: 19; 21). SCANO 
BOA; Flacăra (14,30; 18,30; 
18,30; 20,30), Miorița (10 j 12; 
14; 16; 18,15; 20,30). Lira (15; 
17: 19; 20,45) QIVITOQ: Vltan 
(16; 18,15; 20,30;). CASCADA 
DIAVOLULUI: Munca (16; 
18,15; 20,30). RENUL ALB — 
cinemascop: Moșilor (15; 17;
19; 21). VIAȚA SPORTIVĂ : 
Colentina (15; 17,45; 20,30). E- 
lena DIN TROIA — cinema
scop: Volga (io; 12,15; 15,30; 
18 ; 20,30). OMUL CU RICȘA 

■— cinemascop: Luceafărul (15; 
17; 19; 21). PISICA DE MARE: 
Progresul (15,30; 18: 20,15).
ATENȚIUNE, PĂRINȚI: Co- 
troceni (15 ; 17 ; 19 ; 21). BA- 
BETE PLEACĂ LA RĂZBOI 
— cinemascop : Pacea (16; 16; 
20).

Televiziune
JOI 19 MARTIE 1964

19.00: Jurnalul televiziunii ; 
19.10: Emisiune pentru copii; 
19.30: Clubul tinereții; 20.30: 
„Vacanță la mareu — film; 
21.50: O voce de neuitat — 
Traian Grozăvescu. în înche
iere: Buletin de știri, buletin 
meteorologic.

tenția de munca și activitatea 
lor; în primul rînd, de îmbo
gățirea cunoștințelor zootehni
ce prin citirea literaturii de 
specialitate, organizarea și 
participarea la schimburile de 
experiență și la cursurile a- 
grozootehnice de iarnă.

— Anul trecut — spunea 
inginera Maria Cucută, de la 
G.A.C. Traianu — gospodăria 
a obținut o producție medie 
de 2 270 litri lapte pe cap de 
vacă furajată, față de 2 000 li
tri planificați. Tineri îngriji
tori ca Ștefan N. Florea și 
Mircea Margareta au obținut 
de la loturile pe care le în
grijesc o producție medie de 
peste 2 500 litri lapte pe cap 
de vacă furajată. Cum au fost 
posibile aceste succese ? In 
primul rînd datorită perma
nentizării tinerilor în sector. 
De doi ani, de cînd sînt în 
gospodărie, în sectorul zooteh
nic nu a fost schimbat nici un 
tînăr. Toți tinerii din zooteh
nie participă la cursurile 
agrozootehnice; majoritatea 
lecțiilor au fost ținute direct 
în sector sub formă de de
monstrații practice.

Organizația U.T.M. a acor
dat multă atenție organizării 
timpului liber al îngrijitorilor, 
în sector avem biblioteci vo
lante, sînt citite cu regulari
tate articole din ziare, în pau
ze se organizează scurte spec
tacole ale brigăzii artistice de 
agitație.

Pentru a mobiliza tineretul 
să contribuie efectiv la obți
nerea în 1964 a unor producții 
sporite de grîu și porumb, la 
mai buna folosire a terenuri
lor agricole, conferința, prin
tre altele, a hotărît mobiliza
rea tineretului pentru a con
tribui la redarea în circuitul' 
agricol a 421 hectare teren ne
productiv, la efectuarea lu
crărilor de terasare și plantare 
cu vie și pomi a 1 200 hectare

terenuri în pantă neproducti
ve, la executarea lucrărilor 
de irigații a cel puțin 1 200 
ha cu orez, la încorporarea 
în sol a peste 1000 000 tone 
gunoi de grajd.

îtn anul 1964, cu contribu
ția directă a organizațiilor 
U.T.M., vor fi cuprinși la în- 
vățămîntul agrozootehnic pes
te 25 000 tineri.

★

Bucurîndu-se de minunatele 
condiții create de partid, în 
școlile de toate gradele din re
giune învață peste 120 000 ele
vi. Sub îndrumarea comitetu
lui regional de partid, comite
tul regional U.T.M. s-a ocupat 
mai mult de îmbunătățirea 
muncii organizațiilor U.T.M. 
din școli în vederea mobiliză
rii elevilor la învățătură. 
Conferința a apreciat că în 
îmbunătățirea muncii organi
zațiilor U.T.M. și a.întregii ac
tivități din școli, un rol deo
sebit l-au avut măsurile sta
bilite în primăvara anului tre
cut de comitetul regional de 
partid, de plenarele activelor 
U.T.M., de adunările generale. 
Aplicarea în viață a acestor 
măsuri a dus la creșterea în 
anul școlar 1962—4963, a pro
centului de promovați la 93,7 
la sută.

In încheierea lucrărilor Con
ferinței a luat cuvîntul tova
rășul Nistor Octavian, secre
tar al C.C. al U.T.M.

„Partidul și statul nostru au 
creat întregului tineret al pa
triei condiții de a munci și în
văța, de a se pregăti la nive
lul marilor cerințe ale epocii 
socialiste — a spus vorbitorul. 
Partidul a dat generației noas
tre idealurile cele mai înalte 
de viață, idealurile comunis

mului, învățîndu-ne să mun
cim și să trăim demni, în chip 
socialist, să tindem mereu 
spre perfecționarea morală, să 
punem toată energia și capa
citatea în slujba cauzei po
porului, cauzei socialismului și 
comunismului. A trăi și a 
munci în numele acestor idea
luri de viață, a lupta cu toată 
însuflețirea anilor tineri pen
tru înfăptuirea lor este o bu
curie ce dă mîinilor și minți
lor noastre puteri înzecite. Cu 
bucurie constatăm că la suc
cesele obținute de tineretul 
patriei noastre o contribuție 
de seamă și-a adus-o și Or
ganizația regională U.T.M. Do
brogea. Folosesc acest prilej 
pentru a înmîna Biroului Co
mitetului regional U.T.M. Do
brogea, Diploma de Onoare a 
C.C. al U.T.M. pentru succe
sele obținute în munca patrio
tică".

După ce a transmis delega- 
ților, tuturor organizațiilor 
U.T.M. din regiunea Dobrogea, 
minunatului ei tineret, salutul 
C.C. al U.T.M., tovarășul Nis
tor Octavian s-a referit pe 
larg la sarcinile ce revin orga
nizațiilor U.T.M. în mobiliza
rea tineretului la înfăptuirea 
politicii partidului de dezvol
tare economică și culturală a 
regiunii.

în primul rînd, în munca 
politică desfășurată va trebui 
să acordăm o atenție deose
bită cunoașterii și însușirii de 
către tineri a învățăturii mar- 
xist-leniniste, a politicii parti
dului nostru, a sarcinilor sta
bilite de partid pentru desă-

vîrșirea construcției socialiste, 
dezvoltînd pe această cale dra
gostea și atașamentul profund 
față de P.M.R., hotărîrea de 
a-și dărui întreaga energie 
realizării acestor sarcini. La 
baza muncii de formare a pro
filului înaintat al tînărului zi
lelor noastre stă munca, edu
carea lui în procesul muncii.

In industrie, unde producția 
cunoaște o dezvoltare deose
bită, organizațiile U.T.M. vor 
trebui să mobilizeze tineretul 
la îndeplinirea ritmică a pla
nului de stat la toți indicii, la 
continua perfecționare a pro
ducției, la îmbunătățirea cali
tății produselor, acordîndu-se 
cea mai mare atenție tinerilor 
de pe șantiere. O mare aten
ție trebuie acordată mobiliză
rii active a tinerilor pentru 
a-și spori contribuția la reali
zarea angajamentelor pe care 
oamenii muncii din întreprin
deri le-au luat în cinstea ce
lei de-a XX-a aniversări a 
Eliberării patriei.

Pe baza rezultatelor și a 
experienței dobîndite pînă în 
prezent este necesar să mobi
lizăm un număr mare de ti
neri la cursurile de ridicare a 
calificării, să extindem în toate 
întreprinderile difuzarea și ci
tirea cărții tehnice, organiza
rea diferitelor concursuri pe 
teme profesionale, precum și 
asigurarea participării unui 
număr cît mai mare de tineri 
la activitățile organizate de 
cabinetele tehnice. Pentru în
deplinirea sarcinilor stabilite 
de plenara C.C. al U.T.M. din

ianuarie 1964, comitetul regio
nal și comitetele raionale 
U.T.M., să ajute organizațiile 
U.T.M. pentru a se ocupa cu 
mai multă răspundere de întă
rirea disciplinei tineretului în 
producție.

Referindu-se la sarcinile ti
neretului din agricultură, vor
bitorul a spus : „Una din cele 
mai importante sarcini care 
stau în perioada actuală în fața 
comitetului regional U.T.M. 
este îmbunătățirea muncii tu
turor organizațiilor U.T.M. din 
G.A.C. pentru dezvoltarea la 
tinerii colectiviști a dragostei 
față de G.A.C., față de avutul 
obștesc, a hotărîrii de a parti
cipa cu regularitate la mun
că, în tot timpul anului, în a- 
cele sectoare unde gospodăria 
are mai multă nevoie, pentru 
creșterea producției vegetale 
și animale, pentru sporirea 
fondului de bază și a averii 
obștești.

Ținînd seama de importan
ța și rolul gospodăriilor agri
cole de stat și a S.M.T.-urilor 
este necesar ca, comitetele re
gional și raionale U.T.M., să 
ajute organizațiile U.T.M. din 
aceste unități la mobilizarea 
întregului tineret în întrece
rea socialistă, pentru îndepli
nirea planului și angajamen
telor luate, întărirea discipli
nei în muncă, ridicarea nive
lului cunoștințelor agrozooteh
nice și aplicarea lor în prac
tică, în vederea sporirii pro
ducției agricole vegetale și 
animale și creșterii rentabili
tății gospodăriilor de stat.

în continuare, tovarășul Nis
tor s-a referit pe larg la sar

cinile importante care revin 
organizațiilor U.T.M, din școli 
și facultăți: ridicarea nivelu
lui la învățătură, întărirea 
disciplinei, îmbunătățirea con
ținutului și eficacității acțiu
nilor cultural-educative.

Tovarășul Nistor Octavian 
și-a exprimat convingerea că 
tinerii din regiunea Dobrogea 
nu-șl vor precupeți eforturile 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
trasate de partid. „Anul acesta 
poporul nostru sărbătorește 20 
de ani de la Eliberarea pa
triei. Va trebui să folosim toa
te forțele, toată energia noas
tră tinerească pentru ca în 
cinstea glorioasei aniversări, 
sub conducerea comitetului 
regional P.M.R., să obținem 
rezultate și mai mari în toate 
sectoarele de activitate".

★

în încheierea lucrărilor, 
participanții Ia Conferință au 
adoptat o telegramă adresată 
C.C. al P.M.R., tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, în 
care, exprimînd dragostea și 
atașamentul față de politica 
partidului, își exprimă hotărî
rea de a întîmpina cea mai 
mare sărbătoare a poporului, a 
XX-a aniversare a Eliberării 
patriei, cu rezultate cît mai 
bune în toate domeniile de ac
tivitate.

★
Conferința a ales noul comi

tet regional U.T.M. și Comisia 
de revizie. în prima sa ședință 
de lucru, Comitetul regional 
Dobrogea al U.T.M. a reales ca 
prim-secretar pe tovarășul 
Gheorghe Trandafir.

ION ȘERBU

Deseori cînd sq- | 
sea la punctul de 
deservire cu pîine a I 
întreprinderii fo- ■ 
restiere Brezoi, ra- - 
ionul Rîmnicu Viî-I 
ăsea o mulțime de ■

. . . . ....................... . «1
bine, și-a zis gestionara. Ei sînt atîția țj eu una, I 

... ...i sa fac ceva sH-i ajut. Din dorința de a veni în- 
sprijinul muncitorilor, din respect față de timpul lor prețios, I 
*----- .----- ... scmm.ba orariul. g

------------ — ------ J a distribuirii plini. a fost schimbai — 
la ora 4 dimineața. Nimeni mi i-a cerut acest efort, dar ea I 
a considerat că-i bine să-l facă în interesul celor multi, din I 
respect pentru tovarășii săi de muncă.

Muncitorii au primit cu multă bucurie hotărîrea gestiona-1 
felicitat-o călduros. §

, 1 de Piin€ este deschis fără întrerupere de - 
la 4 dimineața pînă cînd ies muncitorii din schimbul de zi I 

pen- - 
aceș- I 
înd-o, I

MITICA I. UDRESCU I
I. F. Brezoi S

Pe adresa surorii 1 
medicale Melania . 
Hoară, de la Spița- I 
Iul de stat din co- ■ 
muna Poenari, re- ■ 
giunea București, ■ 
sosesc zilnic seri- ■ 
sori de mulțumire. ■ 
în cuvinte simple, I 
pornite din inimă, ■

I 
I
I 
I

Marin din comuna ■ 
Căscioarele, Cornelia I 
Ciureei. ■

I 
I 

și sincer ■ 
de priete-1 
centru rea- ■ 

rea planului, pen- ■ 
introducerea nou- |

subțiri, transfer- I 
>st oprită, piesa a 

mică ■ 
mul- ■

Dej-Triaj, unde lucrează Borzași Alexandru și I 
cînd muncesc împreună s-au obișnuit să-și ■

I 
s-a întors ia stxungui — 
ajuta lui Suvagau ori I

Suvagau Va- I 
meserie des- I 

cei trei ■ 
bogate, J

I 
ă, iar roadele se văd ■ 
fruntași la învățătură. Q

DOBRESCU N. CONSTANTIN I 
Depoul de locomotive |

C.F.R. Dej-Triaj

I
I
Icea, noua gestionară Elisabeta Ruciu găsea o mulțime de 

oameni așteptînd-o. Cei mai multi ieșiseră din schimb la 
3,30 dimineața.

INu-i l
Trebuie 

pnnâniMtiul

Is.a născut îăeaa de 'a st 
Programul de începere

I/f zvi-y» A XTJ—..

I
Irei, au felicitat-o

Acum chioșcul
Iți A Ai vninonio r\

Ide la lucru.
Elisabeta Ruciu își exprimă astfel respectul și grija pen- 

Itru munca oamenilor din întreprindere. Stima pe care 
tia i-o dovedesc este pe deplin îndreptățită. Și, cunoscînd-o, 
Elisabeta Ruciu se bucură

I
I
I de

mulțumire
| oamenii își împărtășesc recunoștința și mulțumirea lor pen- 

Itru îngrijirea de care s-au bucurat.
La căpătîiul bolnavilor, sora Melania își petrece cea mai 

mare parte din timp. Seara, cînd somnul cade greu peste I pleoape, ea stă de veghe. Un cuvînt cald, o îmbărbătare, au 
de multe ori tonicul celui mai bun medicament.

Unul din pacienți, Ion Hrean îi scria: „Vă mulțumesc și 
Ivă sînt prolund recunoscător pentru grija pe care a-ți avut-o 

față de mine”. Și cîți din cel care au părăsit spitalul nu i-au 
adresat asemenea cuvinte.

I Despre pasiunea pe care o are tinăra soră medicală față 
de munca sa, respectul față de oameni, vorbesc și scrisorile 
primite de la Savu Dumitru și Ioana Marin din comuna

IOgrezeni, Virginica Mirea din comuna C” ‘ ~ “
Popescu, învățătoare în comuna Corbii Ciuregi.

Rînduri de mulțumire pentru înalta conștiință în muncă.

I IONEL PROTOPOPESCU
activist cultural

, Munca naște cel

I Prietenii
lizarea planului, pen-

(tru i___ 2_____ ___
lui fi unește pe oameni, gîndurile, acțiunile lor devin un tot puternic.

Am cunoscut recent trei buni prieteni.

I Cuțitul strungului dezbracă metalul de șuvițe î 
mîndu-le în spirale violete. Iată că mașina a fost oprită, 
scoasă, măsurată cu șublerul și confruntată cu desenul. O mică I încruntare a sprîncenelor dovedește că strungarul nu-i prea i 
țumit.

— <

IȘi cei doi tineri se apleacă asupra bucății de metal.
Aceasta se întîmplă de multe ori la secția strungărie a Depoului 

de locomotive C.F.R. Dej-Triaj, unde lucrează Borzași Alexandru și
I Suvagau Vasile. De cînd muncesc împreună s-au obișnuit să-și
■ împărtășească gîndurile, experiența.

Ilată că problema a fost lămurită: Borzași prinde iarăși piesa în 
strung și, atent, își continuă munca. Suvagau s-a întors la strungul 
Isău. Mîine, poate Borzași va fi cel care va i

lui Iacob Andrei. Pentru ei nu există secrete în muncă.

Deși tineri ca vîrstă, utemiștii Borzași Alexandru,

Isile și Iacob Andrei au acumulat în timpul anilor de 
tule cunoștințe tehnice. Entuziaști, îndrăgostiți de meserie, cei trei

I prieteni, conștienți că munca lor cere zi de zi cunoștințe mai l 
s-au hotărît să urmeze cursurile serale ale școlii medii. Și astfel,

Isînt colegi în clasa a X-a.
După orele de program îi poți vedea în secție aplecați asupra 

cărților și caietelor. învață. Și aici se ajută, iar roadele se văd 
| în catalog, unde fruntașii în muncă sînt și 1

I

Bucurie 
meritată

Scrisori

Prietenii

Suvagau, ia privește piesa asta; uite, aici...



Practica
mecanizatorilor

(Uimaie din pag. I)

însă pentru anul m două fe
luri da lucrări:

a) lucrări de pregătire a te
renului pentru semănatul cul
turilor de toamnă și arături 
de toamnă ; b) lucrări de re
parare și întreținere tehnică a 
tractoarelor și mașinilor agri
cole. Lucrările de reparare a 
tractoarelor în atelierele sta
țiunilor de mașini și tractoare 
sînt planificate și se execută 
însă în lunile decembrie, ia
nuarie și februarie, adică în 
lunile cînd planul de învăță
mînt nu prevede ore de practi
că în producție pentru elevi! 
anului III. In felul acesta ele
viic anului III nu efectuează 
lucrări de reparație în atelier, 
deși ele sînt de foarte mare 
importanță pentru pregătirea 
lor profesională. Și pentru e- 
levll anului II sînt prevăzute 
în planul de învățămînt două 
perioade de practică: prima 
de la 3 noiembrie pînă la 22 
decembrie, iar a doua de la 
6 aprilie pînă la 27 iulie. Pro
grama analitică indică pentru 
prima perioadă lucrări de re
parații la tractoare și mașini 
agricole în atelier, iar pentru 
perioada a doua, lucrări pe te
ren. Este adevărat că etapa în 
care elevii anului II trebuie 
să execute lucrări de reparații 
coincide cu perioada în care 
se fac acestea în atelierele sta
țiunii de mașini și tractoare ; 
dar se ivește o altă greutate. 
Obiectul de specialitate — ma
șini agricola și tractoare — 
este predat elevilor începînd 
din anul II (în anul I ei stu
diază obiectele de tehnică ge
nerală). Anul școlar începe Ia 
15 septembrie, iar la 3 noiem-
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,Cine știe, răspun- | 
care specialitate în E

brie cînd trebuie să plece pen
tru practica în ' "
au parcurs mai L-,_____ _
mătatea materiei. Deci bagajul 
lor de cunoștințe este încă 
prea mic pentru a putea exe
cuta cum se cuvine lucrări de 
reparații la tractoare și mașini 
agricole.

Aceste nepotriviri scad din 
eficiența practicii; înlăturarea 
lor nu se poate realiza la ni
velul școlii, ci numai stabilin- 
du-se o corelație perfectă în
tre programele de învățămînt 
și calendarul muncilor în sta
țiunile de mașini și tractoare.

Un mare ajutor în desfășu
rarea practicii de producție a 
elevilor îl primește școala din 
partea organizației U.T.M. La 
începutul fiecărei perioade de 
practică, comitetul U.T.M. ia 
legătură cu comitetele U.T.M. 
din S.M.T. pentru a asigura 
continuarea vieții de organi
zație a elevilor și în timpul 
cît lipsesc din școală. Ei sînt 
atrași, împreună cu ceilalți ti
neri mecanizatori, la viața de 
organizație, la activitățile ti
nerilor colectiviști din gospo
dăria colectivă pe ogoarele că
reia lucrează brigada.

Ne mai despart puține zile 
pînă la începerea practicii de 
producție ; în ceea ce ne pri
vește, vom lua în continuare 
toate măsurile ce se impun 
pentru a crea elevilor toate 
condițiile de a verifica în pro
ducție cunoștințele dobîndite 
la cursuri, de a și le îmbogăți 
astfel încît la absolvire să 
aibă calificarea necesară unor 
mecanizatori chemați să con
ducă modernele mașini cu 
care este înzestrată — prin 
grija partidului — agricultura 
noastră socialistă.

Pasiunea pentru meserie se cultivă 
încă din

(Urmare din pag. I)

Cercurile pe materii contribuie 
și ele la dezvoltarea dragostei față 
de meserie. In școala noastră func
ționează mai multe cercuri : de 
agrofitotehnie, de legumicultura, 
de pomicultură $i viticultură, de 
mecanizarea agriculturii, de zoo
tehnie și medicină veterinară etc. 
In aceste cercuri, în care activează 
aproape o treime din numărul ele
vilor, sub îndrumarea profesorilor 
de specialitate, se studiază diverse 
probleme legate de obiectele șco
lare sau de producția unor gos
podării. Elevii întocmesc referate 
pe care le prezintă nu numai în 
cadrul cercului, ci și în fața elevi
lor din specialitatea respectivă sau 
a întregii școli, atunci cînd tema 
studiată prezintă importanță pen
tru toți elevii. Cercurile își desfă
șoară activitatea pe baza unor pla
nuri în care sînt cuprinse, pe lingă 
temele de studiat și referatele ce 
se prezintă, și excursiile pe care 
le organizează cercul, materialul 
didactic ce va fi confecționat de 
către elevi. Bune rezultate au ob
ținut elevii ds ta cercul de agro
fitotehnie, care și-au propus să 
cerceteze „acțiunea complexului 
de factori asupra culturii griului 
și asupra culturii porumbului", 
temă pe care continuă s-o studieze.

Numeroase unități agricole so
cialiste ca G.A.C. Vlădeni — re
giunea București, Stațiunea expert-

mentală Dobrogea, G.A.5. M. Ko- 
gălniceanu, GAC rrAda Marinescu" 

regiunea Dobrogea și altele, ne-au 
trimis scrisori de mulțumire, care 
vorbesc despre dragostea și con
știinciozitatea dovedită în pe
rioada de practică de mulți elevi.

In școala noastră a intrat în 
tradiție ca în fiecare an să se or
ganizeze concursuri pe teme știin
țifice. Scopul lor este antrenarea 
elevilor la însușirea temenică a 
materiei ce se predă în școală și 
studierea unui bogat material bi
bliografic legat de meseria lor. A- 
nul acesta, bunăoară, s-a organi
zat concursul „C 
deu pentru fiecare specialitate ... 
parte : „Căile de sporire a pro- « 
ducției agricole vegetale în con- I 
dițiile pedoclimatice ale regiunii 0 
Dobrogea" — pentru agronomi ; I 
„Metodele agrotehnice de obținere I 

a materialului săditor legumicol, 
pomicol și viticol, în vederea ob
ținerii unor producții mari de 
fructe și legume în conformitate 
cu sarcinile planului de 
pentru horticultori. In c 
s-a desfășurat faza pe clasă a con
cursului, iar acum se «’ 
faza pe ani de studiu , , 
Majoritatea elevilor au dat răs
punsuri care au dovedit o bună 
pregătire.

Încă în școală elevii sînt ajutați 
să îndrăgească meseria pe care o 
vor practica apoi o viață întreagă.

e $tat“ — ■ 
decembrie, I 

Incn n rn:i. ® 

desfășoară I 

și școală. |

Inginerul Giieorghe PANAIT ne vorbește des 
pre succesele obținute în economisirea metalului 

la Șantierul naval „1 Mai“-Brdlla prin :

® Reproiectare
e Tehnologie avansată
♦ Valorificarea

deșeurilor
(Urmare din pag. I)

bloane mari ș.a. Rezultatul nu 
s-a lăsat mult așteptat. Pu- 
nîncl în practică ceea ce a vă
zut la fruntași, echipa lui Ion 
Costel a economisit, la confec
ționarea a 14 800 repere dife
rite, cantitatea de 26 tone ta
blă și 770 kg fier cornier.

Și nu este singurul exemplu.
Folosirea resturilor recupe

rabile la confecționatul armă
turilor și a elementelor struc
turale mici, a contribuit la 
creșterea indicelui de utilizare 
a laminatelor ce intră în exe
cuția structurilor de mică 
complexitate. în șantierul no
stru se Obișnuiește să se facă 
periodic analiza normelor de 
consum tocmai ca o urmare a 
numeroaselor initiative ce se 
ivesc în gospodărirea mai 
bună a metalului. Aceasta 
ne-a dat posibilitatea să depi
stăm subansamblele la care 
s-ar putea efectua reduceri di
mensionale prin introducerea 
materialelor recuperabile. 
Bunăoară, la șlepul de 1 000 
tone înlocuirea elementelor de 
osatură ce se executau din 
profile sudate (corniere, table 
flanșate) cu profilele de oțel 
lat cu bulb, ne-a dat posibili
tatea să obținem corpuri de 
nave mai judicios dimensio
nate și de aceeași rezistență, 
dar cu deosebirea că am folo
sit o cantitate mai mică de 
metal.

In ultimul timp noi am tre
cut la folosirea mai largă a 
materialelor plastice în con
strucțiile navale, în special la 
lucrările de instalații (apă po
tabilă, instalații sanitare) reu
șind să înlocuim 250 kg țeava 
de metal cu 21 kg țeava din 
material plastic. Este doar un 
început, pentru că în cursul a- 
cestui an, folosind asemenea 
materiale noi, moderne, la ar
măturile de la mobilier cit $

la alte repere, vom reuși să 
economisim o cantitate totală 
de 3 tone de metal.

Rezultatele obținute pînă in 
prezent pe linia reducerii con
sumului de metal vin să con
firme importantele rezerve ale 
șantierului nostru, resurse 
către care noi ne îndreptăm 
acum atenția. Problema îmbu
nătățirii continue a activității 
de proiectare și întocmire a 
tehnologiei, în vederea alege
rii acelor soluții care se dove
desc cele mai economicoase, 
stabilirea unor norme de con
sum judicioase, pe baze știin
țifice, cît și posibilitatea ex
tinderii pe o scară mai largă 
a materialelor plastice în con
strucția de nave — iată lucrul 
de care va trebui să ne ocu
păm cu o mai mare atenție. 
Firesc, în aceste preocupări 
sînt antrenați și tinerii din 
șantier.

In urma dezbaterii cifrelor 
de plan pe 1964, a cercetării 
amănunțite a posibilităților pe 
care le avem, ne-am angajat 
să economisim în acest an noi 
cantități de metal. Cu ce ne 
pot ajuta tinerii? Consider, 
înainte de toate, că educarea 
lor în spiritul gospodăresc, al 
folosirii cu chibzuință a fiecă
rui gram de metal, constituie 
lucrul esențial. In anul trecut, 
după cum am arătat, organi
zația U.T.M. a inițiat unele 
acțiuni bune în acest sens și 
ele ar trebui continuate.

Cred apoi că tinerii din șan
tier ar trebui să acorde o a- 
tenție mai mare la croirea ra
țională a tablelor. Acest lucru 
nu-i greu de realizat dacă ei 
vor fi preocupați mai mult de 
îmbunătățirea albumelor de 
croire, folosind dispozitivele și 
matrițele existente, dacă vor 
prelucra piesele în pachet ș.a. 
Noi am calculat că numai prin 
folosirea acestor căi, tinerii pot 
economisi, pe puțin, 12 tone 
de metal.

Vizita delegației

In Austria
VIENA. — Cu prilejul vizi

tei în. Austria, delegația R. P. 
Romîne, condusă de Mihail Flo- 
rescu, ministrul industriei pe
trolului șl chimiei, a vizitat 
Tîrgul internațional de la Vie
na, întreprinderi industriale 
din Austria și Expoziția indus
triei petroliere de

1 cursul zilei 
Mihail Florescu, a

’ ’ cordială 
al

la Viena. 
de miercuri, 
avut o con- 
cu ministrul 

Austriei, dr.

’ ’ 'Austriei, dr.
, a oferit la 

18 martie o masă în cinstea de
legației romîne, la care au par
ticipat ministrul afacerilor in
terne, Franz Olah, ministrul 
transporturilor și energiei e- 
lectrice, Otto Probst, precum 
și funcționari superiori din 
secția a IV-a a cancelariei fe
derale — care răspunde de in
dustria etatizată. De asemenea, 
au fost de față membri ai am
basadei R. P. Romîne la Viena. 
Masa s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească.

COPENHAGA. — în sala 
Bibliotecii comunale din Aar
hus a avut loc vernisajul ex
poziției de arhitectură romî- 
nească, organizată de Legația 
R. P. Romîne Ia Copenhaga, 
în colaborare cu Asociația ar- 
hitecților din Jutlanda centra
lă. Expoziția a fost deschisă 
oficial de către viceprimarul 
orașului Aarhus, Oria Hylles- 
ter, care a salutat inițiativa 
organizării expoziției, ea ofe
rind posibilitatea unei mai 
bune cunoașteri a preocupări
lor poporului romîn. La des
chidere au participat membri 
ai Consiliului municipal al o- 
rașului Aarhus, președintele 
Asociației arhitecților din 
Jutlanda centrală, arhitecți, 
ziariști.

Cu ocazia deschiderii expo
ziției s-a oferit un cocteil care 
s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială.

Ziarele din Aarhus au pu
blicat articole și fotografii 
despre expoziție.

PARIS. — Marți seara, a 
sosit la Paris delegația Uni
versității București, condusă 
de acad. Gh. Mihoc, rectorul 
universității, care în cadrul 
programului de schimburi cul- 
iural-științi£ice și tehnice în
tre cele două țări, va vizita 
instituții de învățămînt supe-

Bourget, de- 
întlmpinată de

Pe
c 
u 
R

U Thant comandant suprem

BELGIA. La Bruxelles a avut 
loc zilele trecute un marș anti- 
atomic al tineretului belgian, la 
care au luat parte peste 20 or
ganizații de tineret. In fotogra
fie : aspect din timpul marșului.

Jean Roche, rectorul Univer
sității din Paris, Pierre Bar- 
toli, secretarul general al Sor- 
bonei, profesori universitari.

A fost de față ambasadorul 
R. P. Romîne la Paris, dr. 
Victor Dimitriu.

BELGRAD. — între 10—18 
martie o delegație a agenției 
O.N.T.-Carpați, condusă de 
directorul general Gh. Teodo- 
rescu, a făcut o vizită în 
R.S.F. Iugoslavia. Delegația a 
vizitat o serie de localități tu
ristice și a avut convorbiri cu 
o delegație iugoslavă condusă 
de Milka Kufrin, președinta 
Comitetului federal de turism 
din Iugoslavia, în urma cărora 
s-a încheiat un protocol pri
vind colaborarea în domeniul 
turismului.

Cu ocazia semnării protoco
lului, ambasadorul R. P. Ro
mine la Belgrad, Aurel Măl- 
nășan a oferit un dejun la 
care au participat membrii ce
lor două delegații.

PARIS. — Asociația de prie
tenie Franța—Romînia a or
ganizat zilele acestea o serie 
de manifestări cu caracter 
cultural în diferite orașe ale 
Franței.

In sala municipală din Pe
tit Anenilly (suburbie a ora
șului Rouen), s-a inaugurat o 
expoziție de artă populară ro- 
mînească.

ATENA. — La 19 martie se 
deschide la Atena sesiunea 
noului Parlament grec ales la 
16 februarie. In cursul dimi
neții de joi cei 300 de deputați 
aleși vor depune jurămîntul, 
după care va avea loc alege
rea noului președinte al 
Parlamentului. Potrivit relată
rilor presei, candidatul Uniu
nii de Centru la funcția de 
președinte al Parlamentului 
va fi deputatul Athanasiadis 
Novas, fost ministru în prece
dentul guvern condus de Pa- 
pandreu.

La 23 martie regele Con
stantin al Greciei, va depune 
jurămîntul în fața noului 
Parlament și va da citire me
sajului tronului. Parlamentul 
își va relua lucrările la 30 
martie, cînd primul ministru 
G. Papandreu va prezenta de
clar ația-program a noului gu
vern. Dezbaterile asupra de- 
clarației-program vor dura 
pînă la 4 aprilie.

RIO DE JANEIRO. - După 
cum transmite agenția Prensa 
Latina, forțele patriotice din 
Brazilia au început să consti
tuie detașamente de activiști 
cu scopul de a contribui la 
aplicarea programului politic 
al președintelui Goulart.

Detașamentele își propun, 
printre altele, ca sarcini apă
rarea cuceririlor democratice 
ale poporului, lupta pentru 
efectuarea imediată a refor
melor de bază, în primul rînd 
a reformei agrare, eliberarea 
Braziliei de sub dependență 
străină.

Inițiatorul
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în procesul lui Ruby
DALLAS 18 (Agerpres).

Agențiile de presă • anunță că 
familia lui Jack Ruby s-a a- 
dresat mai multor avocați din 
Dallas, solicitîndu-i să-1 apere 
pe asasinul lui Lee Oswald în 
fața Curții de apel.

Colaboratorul lui Belli, Phil 
Burleson, va prezenta săptă- 
mîna viitoare cererea de re ju
decare a procesului. Este vor
ba de o chestiune de proce
dură, pe motiv că „verdictul 

j seama nici de lege, 
______ dovezile prezentate". 
Judecătorul Brown, după toate 

________ va respinge a- 
__________ 2, iar avocații vor 
trebui atunci să se adreseze 

. i de apel criminale din 
Austin, capitala statului Te
xas. Curtea nu se va pronunța 

j un an cel puțin, 
în acest timp, Ruby va rămîne 
în închisoarea din Dallas. Dar 
el nu va mai fi singur în ce- 

Ilula sa, ci o va împărți cu de
ținuți aleși în mod special.

constituirii deta-

al forței O.N.U. în Cipru
NEW YORK 18 (Agerpres). 

— Purtătorul de cuvînt al se
cretarului general al O.N.U.. 
relatează U.P.I., a anunțat că 
U Thant și-a asumat funcția 
de comandant suprem al for
ței O.N.U. în Cipru. în a- 
ceastă calitate el răspunde de 
acțiunile sale numai în fața 
Consiliului de Securitate și va 
da, din proprie inițiativă, or
dine privitoare la acțiunile 
forței O.N.U. din Cipru.

De asemenea, purtătorul de 
cuvînt a făcut cunoscut că se
cretarul general a trimis gu
vernelor celor cinci țări, care 
s-au obligat să furnizeze trupe 
forței internaționale a O.N.U., 
un memorandum cuprinzînd 
14 puncte după care se va 
ghida în misiunea sa forța 
O.N.U. în Cipru. Textul aces
tui memorandum nu va fi dat 
publicității, și numai Consi
liul de Securitate va fi infor
mat asupra cuprinsului său.

S-a precizat că U Thant „nu 
va purta negocieri" în legătu
ră cu instrucțiunile pe care le 
va da forței internaționale din 
Cipru cu niciunul din guver
nele care au furnizat trupe a- 
cestei forțe sau cu alte guver
ne, ceea ce, potrivit agenției 
U.P.I. „înseamnă că secreta
rul general va fi suprema au
toritate după Consiliul de 
Securitate și că nici un gu
vern nu va avea dreptul să

intervină în conducerea ope
rațiunilor din Cipru".

Tot la New York, s-a anun
țat că S.U.A. 
țele O.N.U. 
dispoziția lor 
de transport.

Agenția France Presse, ci
tind un purtător de cuvînt al 
guvernului cipriot relatează 
că o comisie guvernamentală 
specială prezidată de Spiros 
Kyprianu, ministrul afacerilor 
externe al Ciprului, a fost 
constituită în vederea asigură
rii legăturii între forța inter
națională a O.N.U. și autori
tățile cipriote. Comisia, -pe 
lingă alte misiuni, va mai fi 
însărcinată să furnizeze mij
loace de cantonament unități
lor forței O.N.U.

vor sprijini for- 
prin punerea la 
a unor mijloace

------ ®-

Deschiderea

sesiunii f.S.M.

șamentelor este L. Brizzola, 
deputat al Congresului Națio
nal, fost guvernator al statului 
Rio Grande Do Sul. Detașa
mentele grupează de pe acum 
peste 10 000 de oameni.

într-o cuvîntare radiodifu
zată, Brizzola a subliniat că 
„numai unindu-se, muncitorii, 
studenții, reprezentanții inte
lectualității, toți patrioții vor 
putea învinge pe cei care je
fuiesc poporul nostru".

ADDIS ABEBA. — Etiopia 
și Somalia au căzut de acord 
să înceapă tratative în vederea 
reglementării pașnice a con
flictului de frontieră dintre 
ele, a anunțat un purtător de 
cuvînt al Ministerului de Ex
terne etiopian. Tratativele vor 
începe Ia 24 martie în capita
la Sudanului, Khartum. După 
cum se știe, conferința miniș
trilor de externe ai țărilor 
membre ale Organizației Uni
tății Africane de la Lagos a 
recomandat celor două țări să 
inițieze tratative bilaterale în 
vederea reglementării conflic
tului dintre ele.

La granița dintre Somalia 
și Etiopia au avut loc luna 
trecută ciocniri militare. în 
prezent este. în vigoare un a- 
cord de încetare a focului.

CAIRO. — Comentînd hotărîrea 
Parlamentului libian de a lichida 
bazele militare străine de pe teri
toriul acestei țări, ziarul „Al Ah. 
bar“ scrie că întreaga lume arabă 
și toate forțele iubitoare de liber
tate sprijină poporul libian în în
făptuirea drepturilor sale legitime. 
Libia, subliniază ziarul, nu este 
singură.
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Situație încordată
în Congo

sosesc in 
săptămîni 
agravarea

tirile care 
ultimele 
subliniază 
situației din Congo. 
Instabilitatea econo
mică și politică cu
noaște o accentuare 

mereu mai profundă, a crescut 
deficitul bugetar, în finanțele pu
blice se manifestă fenomene anar
hice, s-au redus rezervele de devi
ze, șomajul și mizeria au luat gra
ve proporții. Congo este împins 
tot mai mult pe un drum străin de 
aspirațiile poporului său, de intere
sele sale vitale. Revista americană 
„NEW YORK TIMES MAGAZINE4* 
sublinia că, în fond, „sfînta trei
me" — businessul, birocrația și 
biserica — sînt cei ce guvernează 
Congoul. Cea mai mare parte a 
imenselor bogății ale acestei țări 
se scurg în safeurile societăților 
monopoliste. Principalii benefi
ciari ai tragediei congoleze sînt

tot faimoasele societăți „Union 
Miniere du Haut Katanga", „Uni- 
veler“ precum și „Soci6te Gene
rale" care domină viața economică 
a țării, chiar și după trei ani de 
la acordarea independenței.

Situația grea a economiei a stîr- 
nif profunda nemulțumire a po
porului și a organizațiilor demo
cratice. In ultimul timp, s-a du
blat numărul demonstrațiilor și al 
grevelor cu caracter antiguverna
mental. La Stanleyville .a avut loc 
o puternică demonstrație a tinere
tului, care a fost înăbușită de tru
pele guvernului central, iar zilele 
trecute peste 1 ooo de studenți de 
Ia Universitatea „Lovanium" au 
manifestat revendieîndu-și dreptu
rile lor.

Acestor acțiuni populare, guver
nul central le-a răspuns prin sus
pendarea celor mai elementare 
drepturi democratice, prin înteți- 
rea represiunilor. Ziarul „COM-

SOFIA 18 (Agerpres). — La 
18 martie s-a deschis la Sofia 
cea de-a 27-a sesiune a Comi
tetului Executiv âl Federației 
Sindicale Mondiale. La lucră
rile sesiunii participă membri 
ai secretariatului F.S.M., ai Co
mitetului Executiv al F.S.M. și 
conducători sindicali din apro
ximativ 30 de țări. Din partea 
R. P. Romîne participă tova
rășii Martin Isac, președintele 
Consiliului Central al Sindi
catelor, membru al Comitetu
lui Executiv al Federației Sin
dicale Mondiale și Larisa 
Munteanu, secretar al C.C.S.

Sesiunea a fost deschisă de 
Renato Bitossi, președintele 
Federației Sindicale Mondiale. 
Raportul „Cu privire la acti
vitatea F.S.M. și la promova
rea politicii unității de acțiu
ne a sindicatelor pe plan na
țional și internațional" a fost 
prezentat de Louis Saillant, 
secretar general al F.S.M,

tudenții spanioli au ieșit 
din nou în stradă. Cîte- 
va zile la rînd, Madridul 

a fost martor al agitației uni
versitare. Evenimentul merită 
a fi reținut pentru stările de 
spirit pe care le scoate în re
lief. Demonstrațiile au pornit 
de la Facultatea de științe po
litice și economice. Un cunos
cut profesor urma să rostească 
o conferință despre „compromi
sul politic". Auditoriul extrem 
de numeros ocupase sala uni
versității ma- 
driliene. Dar 
zînd se pregă
tea să pătrundă 
în incinta sălii, 
conferențiarul a 
aflat că i se in
terzice să vor
bească din dis
poziția autori
tăților. Măsura 
a provocat in
dignarea stu
denților. Facul
tatea de științe 
politice și eco
nomice a deve
nit teatrul unor 
furtunoase în
tâmplări. în
tr-un amfiteatru s-au baricadat 
120 de studenți. Ei au rezistat 
asalturilor polițiștilor în cursul 
zilei de vineri, în noaptea care 
a urmat și abia sîmbătă în zori 
au putut fi scoși cu forța din 
clădirea universitară. Numele 
tuturor studenților au fost 
registrate : sancțiunile nu 
vor lăsa mult așteptate, 
clipa în care au trecut la 
țiune, studenții madrilieni 
noșteau riscurile. Nu au ezitat 
totuși. Este o dovadă de hotă- 
rîre ce merită subliniată.

Manifestațiile studențești au 
continuat cu toate că politia a 
intervenit spre a-i împrăștia 
pe demonstranți. Interzicerea 
conferinței ce nu promitea a ii 
pe placul autorităților a fost 
doar punctul de plecare al 
protestului universitar. Pentru 
că curînd lozinca esențială n 
devenit cea a libertăților de
mocratice. Manifest^ editate de 
Federația Universitară Demo

a vieții

mijlocul 
intervin 

care în 
este cea

LA MADRID

Frământări

în rmdul

studenților

in
se 

Din 
aa- 
cu-

cratică spaniolă exprimau nă
zuințe care se întîlneau cu cele 
ale muncitorilor ce demonstra
seră în fața sălii congresului 
sindicatelor iranchiste. In clan
destinitate, s-a desfășurat o 
„adunare liberă a studenților" 
care s-a pronunțat pentru o o- 
rientare democratică 
universitare spaniole.

Frămîntările din 
studențimii spaniole 
într-un moment în 
Spania problema nr. 1

a viitorului ță
rii. Franchisor 
cu Franco sau 
fără Franco ? 
Unele forțe po
litice vor să 
stăvilească ne

mulțumirea 
populară prin 
modificări de 
suprafață ce nu 
ating esența 
franchlsmului.

Se vorbește 
mult de „libe
ralizare", dar 
în practică lu
crurile au ră
mas ca și pînă 
acum. In acest 

context valul protestatar ce 
a bîntuit în ultimele săp
tămîni Spania, capătă o sem
nificație specială. In iond 
muncitorii, studenții, oamenii 
simpli mereu mai numeroși 
care au curajul să iasă pe 
străzile Madridului spre a-și 
rosti năzuințele afirmă destul 
de clar opoziția față de fran- 
chism, indiferent de variantele 
sale. Manifestările acestea suc
cesive lasă urme în viața po
litică spaniolă, obligînd autori
tățile de la Madrid la o atitu
dine mai prudentă.

Agitația din universitatea 
madrileană este departe de a 
se fi potolit. Porțile Facultății 
de științe economice și juridi
ce au lost ferecate pentru trei 
zile. Bastoanele de cauciuc ale 
poliție! au reprezentat replica 
oficială la cerințele intelectua
lității de mîine a Spaniei. "

E. O.

Membrii expediției peruviene

continuă să fie încercuiți în junglă
LIMA 18 (Agerpres). — 

Arme, medicamente, alimente 
și un nou post de radio-emi- 
sie au putut fi în sfîTșit pa
rașutate în luminișul junglei, 
situaț la 1 050 km pord esț de 
Lima, unde 33 de membri ai 
unei expediții peruviene con
tinuă să fie încercuiți de in- 
indieni sălbatici, conduși de 
oameni albi. împrejurimile lu
minișului au fost mitraliate și 
bombardate în speranța de a 
izgoni pe asediatori. Pe de 
altă parte, detașamentul mili
tar trimis în ajutor, care caută 
să-și croiască drum prin desi
șul „infernului verde', a reu
șit să treacă fluviul Galvez și 
să ajungă în zona unde se gă
sesc exploratorii, o zonă din 
cele mai puțin cercetate din 
lume.

Nu este exclus ca atacanții 
să posede aparate de radio, 
căci se pare că ei au intercep
tat un mesaj al asediaților 
prin care aceștia anunțau că 
vor lansa semnale cu ajutorul

fumului pentru a înlesni sar
cina avioanelor. Or, la puțin 
timp după aceasta, coloane de 
fum s-au ridicat in diferite 
puncte ale regiunii, pentru a 
zădărnici «cciunco aeriană ds 
identificare.

Deși ploile torențiale conti
nuă să constituie un serios 
handicap, piloții avioanelor, 
profitînd do un scurt timp de 
buna vizibilitate, au putut ob
serva în împrejurimile lumi
nișului flori de mac, ceea ce 
lasă să se presupună că macul 
este cultivat în vederea pre
lucrării și fabricării opiului. 
Această ipoteză, în cazul cînd 
se va dovedi exacta, ar explica 
atacurile singer oase ale asedia
torilor, care se tem că ar pu
tea fi descoperit secretul ac
tivității lor.

Ultimul mesaj primit prin 
radio din partea membrilor 
expediției vorbește de „un 
nor de săgeți, însoțit de țipete 
stridente", care se abat asupra 
lor.

HAVANA. Aspect din timpul carnavalului 1964 al tineretului.

BAT" menționa că guvernul a pro
cedat la arestarea unor deputați 
opoziționiști și interzicerea parti
delor de opoziție. Aproximativ 50 
de membri ai celor două camere 
ale parlamentului congolez au fost 
nevoiți să-și părăsească țara, iar 
alții se.află în închisoare.

în octombrie 1963 a fost decre
tată starea .excepțională și au fost 
arestați numeroși activiști progre
siști. întrunirea parlamentului a 
fost împiedicată, întrucît, dezbate
rea pe marginea politicii guvernu
lui ar fi putut duce la căderea ac
tualului guvern.

Ziarul „ALGER REPUBLICAIN" 
arăta ca „dedesubturile celor în- 
tîmplate devin mai limpezi în lu: 
mina noului plan occidental cu 
privire la Congo, elaborat în ur
mă cu un an. Acesta prevede îm
părțirea țării în numeroase pro
vincii, foarte slab legate una de 
alta și bucurîndu-se de «autono
mie» în probleme economice, de 
securitate internă".

Această „autonomie" duce im
plicit la împărțirea artificială a 
țării în provincii, creînd posibili
tatea exploatării mai lesnicioase a 
bogățiilor de către marile mono
poluri.

Nemulțumirea maselor s-a ma
nifestat tot mai puternic, îmbră-

cînd în ultimele luni chiar și for
ma unei lupte armate. Agențiile de 
presă relatează că o mare amploa
re au luat acțiunile organizate ale 
partizanilor în provincia Kwilu. 
O parte întinsă a acestei provin
cii se află sub controlul partizani
lor. Acțiunile lor au fost îndrep
tate în primul rînd împotriva 
companiei „Univeler" — proprie
tara a 20000 acri de pămînt și a 
unor instalații de rafinărie. Parti
zanii au distrus o porțiune a căii 
ferate Elisabethville — Port Franc- 
qui, singura cale de transport a 
cuprului din Katanga spre Europa 
Occidentală. In regiunea orașelor 
Idiofu și Gungu au avut loc 
ciocniri violente în cursul cărora a 
fost ucis chiar și șeful statului 
major al armatei congoleze, 
Ebaya.

Guvernul a luat o serie de mă
suri pentru „pacificarea" provin
ciei. Au fost trimise pentru înăbu
șirea răscoalei trupe de elită, eli
coptere și avioane. La Leopold
ville s-a anunțat, de curînd, că 
trupele guvernului central congo
lez, trimise pentru „a restabili or
dinea" întîmpină o puternică re
zistență din partea detașamentelor 
de partizani. In localitatea Ki- 
kandji, situată în nordul provin
ciei, partizanii au respins înainta
rea trupelor guvernamentale, iar

in apropiere de Liverville le-au 
provocat grele pierderi. Lupte vio
lente s-au semnalat în ultimele 
zile și în apropierea localității 
Kikwit, capitala provinciei Kwilu. 
Agenția U.P.I. remarca că „activi
tatea detașamentelor de insurgenți 
din această provincie s-a intensifi
cat considerabil". Răscoala, potri
vit unor agenții de presă, ar avea 
printre conducătorii ei pe Pierre 
Mulele, fost ministru în guvernul 
condus de Lumumba. Răscoala s-a 
extins și în alte provincii — a- 
nunță ultimele telegrame de presă.

Agenția „FRANCE PRESSE" re
latează că ample acțiuni de parti
zani au început și în provincia 
Maindombe, situată în nordul flu
viului Kasai, unde sute de oameni 
au atacat trupele guvernamentale 
din localitățile Bongimba, Mângâi 
etc.

„Evenimentele din Kwilu, pre
cum și răscoalele dintr-o serie de 
alte provincii — sublinia „ALGER 
REPUBLICAIN" — dovedesc că 
poporul congolez este ferm hotarît 
să continue cauza lui Patrice Lu
mumba — lupta pentru o adevă
rată suveranitate și independență 
a țării sale".
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