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Strungarii Paul Popescu și Mircea Smoleanu de la Uzina mecanică Timișoara au numai un an vechime în producție.
Colegi la școala profesională și acum tovarăși de muncă In uzină ei se străduiesc să-și depășească sarcinile de plan, fiind 

în fruntea tinerilor din echipă. Iată-î sur prinși într-o discuție la locul de muncă.
Foto: O. PLECAN
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DIN NOU

LA DRUM CU
In cursul Ionii fe

bruarie a.c. am publi
cat, în coloanele ziaru
lui nostru, o suită de 
reportaje de pe marile 
șantiere de construcții 
industriale, înmănun- 
chiate sub titlul „Șta
feta constructorilor". 
Urmărind problemele 
muncii pe șantiere, 
contribuția tineretului 
Ia darea în folosință la 
termen a noilor obiec
tive industriale, „Șta
feta" a poposit, rind pe 
rînd, pe șantierele 
Combinatului de îngră
șăminte chimice de Ia 
Tr. Măgurele, Combi
natul chimic Craiova, 
Combinatului de Indu
strializare a lemnului 
de la Tr. Severin, Fa
bricii de ciment Tg. Jiu, 
apoi în noua vale car
boniferă a Motrului și, 
în siirșit, pe șantierul 
Uzinei de aluminiu din 
Slatina.

începînd cu numărul 
de față, reluăm „Ștafe
ta constructorilor" pe 
un nou traseu. Primul 
popas — cel de al VII- 
lea de la începutul 
„Ștafetei" — l-am făcut 
în regiunea Argeș.

antierul Combinatu- 
tului de industriali
zarea lemnului de la 
Pitești — una dintre 
cele mai modeme 
unități de acest fel 
ale țării — a oferit 

„țuaieici îiuaaue un element 
inedit. Pe acest șantier, peisajul 
propriu-zis de construcție se lo
godește cu cel al fabricii înche
iate, într-o semnificativă confrun
tare de priveliști, fapte, proble
me. Lîngă eșafodajul de schele 
care anunță viitoarele fabrici de 
cherestea-foioase și cherstea-răși- 
noase, viitorul s-a și transformat 
în „prezent", desenînd arhitectura 
modernă, îmbrăcată în culori pa
stelate, a fabricilor de mobila, de 
placaje, de plăci fibrolemnoase, de 
binale, de parchete și semifabri
cate — fabrici aflate de acum în 
producție.

Sîntem în fața unor impresio-

.Ștafetei" noastre un

Elevi
în excursie

Vacanța de primăvară a oferit 
elevilor din Timișoara un bogat 
program de activitate.

încă în prima zi de vacanță, 100 
de elevi din Timișoara s-au în
dreptat spre Reșița unde au făcut 
cunoștință cu puternica cetate a 
siderurgiei, au vizitat noile car
tiere de locuințe, hidrocentrala de 
Ia Văliug și împrejurimile Reșiței. 
500 de elevi de la Școala profe
sională de construcții s-au îndrep
tat spre Arad, vizitînd orașul, 
principalele întreprinderi indus
triale și instituțiile de cultură. 
Alte excursii au avut, cum s-ar 
zice, un caracter de studiu. Din
tre acestea putem aminti excursia 
făcută de membrii cercului literar 
de la Școala medie nr. 1 la Șiria 
unde au vizitat casa memorială 
Ion Slavici.

Sute de elevi sînt acum în ex
cursiile pe care le-au organizat la 
Orșova, Cazane, Ada Kaleh, Her- 
culane, Semer.ic, Muntele Mic etc.

Din cei 650 elevi care au par
ticipat la excursia organizată de 
Comitetul regional U.T.M. Banat 
prin țară, 100 sînt din Timișoara.

C. BEJAN

★

Comitetul orășenesc U.T.M- 
Tîrnăveni a organizat pentru elevii 
din raion în zilele de vacanță o 
excursie la Cluj. 575 de elevi din 
orașul Tîrnăveni și comunele Bah- 
nea, Adămuș și Jidovei, au vizitat 
Grădina botanică din Cluj, Muzeul 
de istorie a Transilvaniei, Muzeul 
etnografic, laboratoarele Institutu
lui politehnic, Biblioteca universi
tară, Complexul studențesc și alte 
obiective din orașul Cluj. Seara 
ei. au participat, la spectacolele 
date de Teatrul de stat.

ȘTEFAN COVRIG 
proiesor

Cinematografe noi
CLUJ (de la corespondentul 

nostru). — Numărul unităților ci
nematografice cu bandă îngustă 
din regiunea Cluj a ajuns la 380 
iar pînă la sfîrșitul anului vor 
mai fi date în folosință încă 60 
de cinematografe. Recent, în sa
tele Dumbrăvița, raionul Dej, Or
man, raionul Gherla, Boian, raio
nul Turda, Soimuș și Pecei, raio
nul Zalău, au intrat în funcțiune 
alte 5 noi unități cinematografice 
pe bandă îngustă.

rîîbHotoce Centri !
I Rtgionitîă ț

ț ri din toate țările, uniți-văl

cînteia
tinerelului

Organ Central al Uniunii Tineretului
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Prin extinderea metodelor 
moderne

Petroliștii din schelele re
giunii Ploiești au redus în pri
mul trimestru al anului pro
centul impurităților (sare și 
apă) din țiței cu 7 la sută 
față de cel admis. Acest suc
ces este rodul extinderii me
todelor moderne de exploatate 
și tratare. în acest scop, sche
lele au fost dotate cu pompe 
de extracție și alte utilaje mo
derne. Au fost extinse îndeo

sebi tratamentele cu substan
țe tensioactive și lucrările de 
combatere a viiturilor de ni
sip. Petroliștii au făcut, de a- 
semenea, numeroase propu
neri de inovații și raționali
zări.

Cele mai bune rezultate în 
această acțiune au fost obți
nute de schelele Boldești, 
Cîmpina, Moreni, Berea și 
Tîrgoviște.

nante edificii industriale, conce
pute și utilate la nivelul de exi
gență al epocii. 15 000 garnituri 
de mobilă, 18 000 m. c. placaje,mobilă, 18 ooo m. c. placaje,

țiune. Li se adaugă, la fel de im
presionante, panourile cu cifrele 
viitorului — 76 000 m.c. cherestea- 
foioase, 54 000 m.c cherestea-ră-

Simplificând tabloul, redudn- 
du-i datele la esențial, descope
rim — față în față — doi „par
teneri", angajați într-un fertil și

VII. Pe șantierul Combinatului
de Industrializare a lemnului

de la Pitești
35 000 m.c. plăci fibrolemnoase,
240 000 m.p. binale, 250 000. m.p. 
parchete — sînt cifrele de produc
ție ale fabricilor intrate în func-

Ml

volte propria experiență în arta • 
de a organiza și conduce aceste 
unități de înaltă tehnicitate.

Să urmărim acest dialog, pe cî- 
teva din principalele sale coordo
nate.

Viitorul
începe azi
• Oul lui Columb 

și calificarea

Miercuri 1 aprilie 1964

i

1
*

K w■> .4 ■

1 *

Ghiocei

Ajpg

Foto: O. PLEC AN

Au mai primit steagul
de întreprinderi fruntașeCONSTRUCTORUL :

— In lupta cu timpul — lupta 
pentru scurtarea duratei de exe
cuție a unităților combinatului — 
un loc de maximă importanță îl 
ocupă calificarea — ne spune tov. 
ing. Gheorghe Bejenaru, șeful

,Incase — pe care le ridică, pe 
schele înalte, noile fabrici, aflatc-n 
construcție. Un peisaj vast, com
plex, policrom, în perpetuă și 
spectaculoasă prefacere, mărturie 
a hărniciei, avîntului, talentului 
creatot al miilor dt munci cori, 
tehnicieni, ingineri, cuprinși într-o 
pasionantă întrecere.

Dragi tovarășij

La plecarea de pe șantier, tânărul inginer Anghel Sterian, un 

pasionat colecționar de fotografii, ne-a făcut un dar pentru 

reportajul nostru de astăzi t o imagine a fabricii de mobilă a 

combinatului din Pitești.

interesant dialog: de o parte con
structorul, cel ce ridică noile fa
brici, ghidîndu-și activitatea după 
eficiența celor intrate în funcțiune, 
iar de altă parte beneficiarul, cel 
care, preluînd parțial combinatul, 
e în măsură să aprecieze concret 
munca primului, să pună note, 
să-i comunice observații verificate 
de practică; și totodată, să-și dez-

ILIE PURCARU 
VASILE BARAN 

ION POPESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

TELEGRAMĂ

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN IRAK

Cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la întemeierea Par
tidului Comunist din Irak, Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn vă adresează un cald salut frățesc și 
sincere felicitări.

în decursul celor trei decenii de existență, partidul dv. 
înfruntînd represiunile sîngeroase ale reacțiunii, și-a consa
crat toate forțele luptei pentru eliberarea poporului irakian, 
pentru apărarea intereselor și drepturilor celor ce muncesc.

Urăm Partidului Comunist din Irak noi succese în activi
tatea pe care o desfășoară în interesul cauzei păcii, demo
crației și progresului social.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Cronică de campanie
Brigada „Sdnteii 

tineretului" transmite:

Experiența 
bună - 

larg 
răspîndită

IN PAG. A. II-A :

• Radiografia studiului 
individual

• Din poșta de ieri

IN PAG. A. III A

• In cercurile politice 
U.T.M, de la sate au 
început CONVORBI
RILE RECAPITULA
TIVE

• SPORT

• Combinatul chimic de la Borzești • Uzinele „E- 
lectroputere"-Craiova • întreprinderea forestieră 
Fălticeni • Exploatarea minieră Săsar • Fabrica 

textilă „Partizanul roșu‘‘-Brașov
Colectivul de muncă al 

Combinatului chimic de la 
Borzești a primit marți Stea
gul roșu de întreprindere frun
tașă în întrecerea socialistă pe 
țară în ramura petrol-chimie, 
decernat de Consiliul Central 
al Sindicatelor pentru rezulta
tele dobindite in anul prece
dent. In 1963, planul produc
ției globale s-a realizat aici in 
proporție de 105,9 la suta, iar 
cel al producției-marfă de 
101,52 la sută. Productivitatea 
muncii a crescut în aceeași pe
rioadă cu 6,5 la sută.

★
Făuritorii locomotivelor Die

sel, muncitorii de la Uzinele 
,,Electrop\utere“ din Craiova, 
au primit o înaltă recompensă 
pentru hărnicia și talentul lor: 
Steagul roșu și diploma de 
întreprindere fruntașă pe țară 
în întrecerea socialistă pe anul 
1963.

Anul trecut, prin depășirea 
planului de producție, au fost 
fabricate în plus o 
motoare și 
cum ar fi: 4 locomotive Diesel 
electrice, 5 motoare electrice 
de curent alternativ, 5 gene
ratoare electrice și altele. Pro
ducția dată peste plan însu
mează aproape 9 milioane lei.

ir
Întreprinderea forestieră 

Fălticeni a primit Steagul roșu

și diploma de fruntașă pe ra
mură în întrecerea socialistă 
pe țară. Colectivul acestei uni
tăți a realizat în 1963 planul 
de producție ritmic la toți in
dicatorii. Prin mai buna valo
rificare a masei lemnoase, 
muncitorii de aici au dat în 
plus 1952 mc lemn de lucru, 
au sporit productivitatea mun
cii.

mașini
serie de 
electrice

★

Exploatării miniere Săsar i 
s-a decernat Steagul roșu și- 
diploma de întreprindere frun
tașă pe țară în întrecerea so
cialistă pe anul 1963.

Planul anual de producție a 
fost realizat cu 26 zile mai 
devreme. Valoarea produselor 
peste plan și economiilor ob
ținute prin reducerea prețului 
de cost s-a ridicat la peste 20 
milioane lei.

Realizările din acest an vin 
sa întregească pe cele obținu
te anul trecut. Astfel în pri
mul trimestru planul a fost 
îndeplinit cu 3 zile mai de
vreme.

★
Și colectivul Fabricii textile 

„Partizanul roșu" din Brașov, 
a primit Steagul roșu și diplo
ma de întreprindere fruntașă 
pe ramură pentru realizările 
obținute în anul tnecut.

(Agerpres)

etsajul de campanie care 
ne-a fermecat dincoace de 
Dunăre prin dinamismul și 
prospețimea lui l-am întâl
nit și-n Dobrogea. Griul, 
stimulat de îngrășămintele 
administrate, nu cu multă

vreme în urmă, se dezvoltă bine. Ală
turi, pe suprafețe necuprinse cu ochiul, 
pămîntul, mărunțit ca boabele de mază
re, a primit de curînd sămînța sau este 
pregătit s-o primească azi, mîine și în 
zilele următoare.

Din zori, în întreaga zi-lumină 
cîmpul este împînzit de oameni și trac
toare. Ne-am oprit lingă un grup de co
lectiviști care împrăștiau uniform guno
iul de grajd bine fermentat. In urma lor,

două tractoare răsturnau brazde (vezi 
fotografia de sus). Am aflat de la tracto
ristul Ion Burcuș fapțe interesante, a că
ror transcriere o facem concis, așa cum 
ne-a vorbit și el de altfel.

— Pregătim aici terenul pentru cultu
ra porumbului irigat — ne-a relatat 
Burcuș. Diseară terminăm.

— Dar cu însămînțarea celorlalte cul
turi în ce stadiu vă aflați ? — am între
bat noi.

Răspunsul a venit sigur, precis, de 
parcă interlocutorul nostru ar fi . avut 
desfășurat în față un grafic:

— Inul pe 330 de hectare, borceagul 
pe 170 de hectare, lucerna pe 25 de hec
tare sînt sub brazdă, într-un pat germi
nativ bun. Acum zorim cu floarea-soa- 
relui, bineînțeles, fără să dăunăm cu ni

mic calității, ca să nu ne ajungă porum
bul din urmă.

— Înseamnă că în timp puțin ați rea
lizat mult. Ce crezi că v-a ajutat mai 
mult în obținerea acestor rezultate ?

— Organizarea muncii în^brigadă și 
colaborarea cu brigăzile de'cîmp ale 
gospodăriei colective.

Subliniem, din cele ce ne-a relatat 
Burcuș, ceea ce ni s-a părut esențial în 
organizarea muncii în brigada lor în a- 
ceste zile de activitate intensă. în fie-, 
care seară, după ce se analizează rezul
tatele obținute în ziua care s-a scurs, se 
stabilește un plan operativ pentru a doua 
zi, în care se prevede: unde va lucra 
fiecare tractor, în ce condiții de teren, în 
cît timp trebuie să termine, cîți colecti
viști vor veni să ajute, din ce brigăzi de

cîmp, cite căruțe vor fi repartizate pen
tru nevoile brigăzii și pentru transportul 
semințelor.

— După cum se vede, nu ne rămîne 
decît să lucrăm cu toată capacitatea 
tractoarelor — ne-a spus în încheiere 
tânărul mecanizator.

Toate acestea ni le-au confirmat și 
colectiviștii.

...La S.M.T. Pantelimon experiența 
bună a unei brigăzi este îmbrățișată și 
de celelalte. Cine poartă ștafeta acestei 
experiențe? Sînt mulți; începînd cu con
ducerea stațiunii, toți cei care, prin speci
ficul muncii se deplasează la brigăzi o 
cercetează acolo, o notează în carnet și 
o duc mai departe, lă alte brigăzi. Și 
mai are un drum, la fel de sigur — 
foaia volantă. Primul număr va apare în 
zilele acestea în ajunul însămînțării po

rumbului, și va cuprinde: o situație a 
îndeplinirii planului pe stațiune, pe fie
care brigadă, pe fiecare tractor; situația 
înfăptuirii angajamentelor luate în în
trecerea socialistă; un articol despre 
viața și activitatea grupelor U.T.M.; un 
articol despre experiența bună a brigă
zii nr. 7 care lucrează pe ogoarele colec
tiviștilor din comuna Crucea, brigadă în 
care lucrează și utemistul Ion Burcuș.

Asemenea preocupări s-au soldat cu 
rezultate bune. La 29 martie planul de 
hectare de arătură normală era realizat 
în proporție de peste 31 la sută. Este un

ing. NICOLAE SIMIONESCU 
MIHAI CARANFIL 

Foto : ION CUCU
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Pe șantierul 
Combinatului de 
industrializare a

lemnului de Ia Pitești

UN FOSTA IE IIPJ

(Urmare din pag. I)

șantierului. Numărului inițial de 
constructori — nucleului-' de „ve
terani" ai mărilor șantiere — i s-a 
adăugat, lună de lună, noi și noi 
contingente de muncitori, veniți 
pentru prima oară la o mare con
strucție. De buna lor pregătire 
depinde, într-o covîrșitoare mă
sură, asigurarea unui ritm înalt 
de construcție, îndeplinirea cu 
succes a angajamentelor noastre.

Desprindem, la acest prim ca
pitol al reportajului nostru, cîteva 
inițiative interesante, care ne a- 
mintesc — prin punctul lor de 
plecare — situații ce le-am mai 
întîlnit pe marile șantiere.

Spre deosebire de șantierul 
Combinatului de industrializare a 
lemnului de la Turnu-Severin, 
unde între cursurile de calificare 
se întindeau inadmisibile pauze 
/vacanța* de două-trei luni, cursu
rile deschise pe șantierul Piteștilor 
(sub egida aceluiași Minister al 
Industriei Construcțiilor!) funcțio
nează continuu, ziua închiderii 
unei serii cdincizînd, în mod prac
tic, cu cea a deschiderii seriei ur
mătoare. Eficiența pe planul califi
cării nu mai are, desigur, nevoie 
de comentarii. Aceste cursuri „în 
lanț" sînt reclamate de însăși mun
ca pe șantier care nu cunoaște 
„vacanțe", ci, dimpotrivă, progre
sive intensificări ale ritmului de 
construcție, deci și ale cererii dă 
cadre calificate. (Vom mai subli
nia, fie și numai în treacăt, un 
alt aspect al acestor cursuri „în 
lanț". Un aspect neglijat la Turnu- 
Severin, dar apreciat la justa-i 
valoare pe șantierul Combinatului 
din Pitești: perioada de iarnă, de
venită la Tr. Severin, după nu 
știm ce Criterii sentimentale, „va
canță", e folosită la Pitești ca 
etapă majoră, de vîrf, în califica
rea tinerilor constructori. Criteriul 
sentimental a cedat, în favoarea 
unui adevăr prozaic și simplu : 
iama a tocmai vremea cînd lucră
rile șantierului, înregistrînd inevi
tabile curbe descrescătoare, lasă 
mai mult răgaz pentru învățătură).

O altă inițiativă valoroasă — 
pe care o propunem spre studiu 
tovarășilor de la alte obiective in
dustriale — este strînsa colaborare 
ce s-a statornicit, în domeniul ca
lificării, între „constructorul" și 
„beneficiarul* șantierului din Pi
tești. S-a pornit, ca și în cazul 
inițiativei expuse măi sus, de la 
considerarea atentă a vieții, a fap
telor. Majoritatea tinerilor con
structori sînt argeșeni. La închide
rea șantierului, mulți dintre ei vor 
rămîne aici, angajîndu-se ca mun
citori la Combinat. Șantierul în
suși are nevoie, pe lingă construc
torii propriu-ziși, de sudori, elec
tricieni, lăcătuși mecanici, lăcătuși 
montori etc., Oameni care, o dată 
calificați, își vor găsi cu ușurință 
locul în Combinat. Odată ce există 
și pentru asemenea meșteșugim 
cursuri de calificare pe șantier, 
nimic mai firesc ca astfel de 
cursuri să-și extindă aria acțiunii, 
să depășească interesul imediat, 
cuprinzînd un număr mai mare 
de tineri — dincolo de exigențele 
„la zi" ale șantierului. Intr-0 sche
mă simplificată, lucrurile se pre
zintă astfel: dacă șantierul de la 
Turnu-Severin are nevoie, să zi
cem, de io sudori, el califică exact 
io sudori, urmînd ca „beneficia
rul", cînd va prelua combinatul, 
să deschidă iarăși un curs, pentru 
sudorii de care are nevoie. La Pi
tești; numărul de sudori înscriși la 
cursurile de calificare de sub egida 
„constructorului" ține riguros sca
ma și de dorințele „beneficiarului'. 
Un lucru simplu, firesc, un „ou 
al lui Columb* dacă vreți, dar un 
„ou al lui Columb" care la Turnu- 
Severin încă nu și-a găsit echili
brul. . . . .

...Dar descriind această inițiati
vă am și pășit, pe jumătate, în 
teritoriul „beneficiarului". Să ne 
urmăm, în capitolul ce urmează, 
investigațiile.

BENEFICIARUL :
— Și la noi — ne spune tov. 

ing. Victor Chelu, directorul com
binatului — problema calificării 
este „problema problemelor de
cisivă pentru atingerea parametri
lor proiectați, pentru o producție 
ritmică și de calitate înaltă I

Fiindcă patru fabrici ale combi
natului se află în funcțiune, ne-a 
interesat, cum era și firesc, modul 
în care experiența în materie de 
calificare s-a transmis, pe parcurs, 
de la o unitate la alta, astfel ca 
ezitările sau lipsurile începutului 
să nu se repete.

La fabrica de mobilă — prima 
unitate intrată în producție — 
s-a vădit, în faza incipientă a lu
crului, o deficiență care a dat de 
gîndit. Muncitorii — cei chemați 
să mînuiască modernele utilaje — 
au pătruns în fabrică abia în aju
nul inaugurării. Un fel de „oas
peți" ce «bi® de-atunci încolo ur
mau să se familiarizeze cu noua 
lor situație, să devină „oameni 
de-ai casei**. Dar cum rămîne, în 
asemenea circumstanțe, cu obliga
ția de a realiza cît mai repede 
indicii tehnico-economici planifi
cați, de a te încadra în graficul 
de producție, de a da lucru de ca
litate superioară?... Trebuie spus 
că, în această privință, lucrurile, 
la început, n-au stat deloc strălu
cit. S-au tras însă învățăturile 
cuvenite, iar la fabrica de plăci 
fibro-lemnoase, intrată ulterior în 
producție, muncitorii — speciali
zați la alte întreprinderi din țară 
— au fost aduși din vreme la 
Pitești. Tehnologii au pregătit ast
fel „la fața locului", în timp util, 

întreaga tehnologie de fabricație, 
stabilindu-i cu precizie toate de
taliile, iar muncitorii de întreți
nere, asistînd la montaj, au învă
țat să cunoască bine mașinile și, 
implicit, să le stăpînească mai 
bine. (Iată însă, în paralel, o de
ficiență în fața căreia — lucru 
surprinzător ! — ochii pînă mai 
adineauri lucizi par a se-nchide... 
Este vorba de asigurarea combi
natului cu numărul de muncitori 
necesari. La unele din fabricile 
intrate anterior în producție s-a 
constatat, cînd s-a trecut la in
troducerea schimbului II și a 
schimbului III, că numărul munci
torilor pregătiți în școli de cali
ficare nu acoperea necesarul. Ce 
învățătură s-a tras? Pentru fabri
ca de cherestea de foioase, aflată 
în prezent în construcție, a fost 
trimis la specializare un lot de 
muncitori cate, raportat la postu
rile de producție prevăzute în sche
mă, este din nou sub cerințe. Pen
tru hala principală de fabricație, 
din cei 96 de muncitori necesari, 
doar 27 sînt trimiși la specializare, 
iar alți 10, Viitorii lăcătuși de 
întreținere, își perfecționează cu
noștințele asistînd la lucrările de 
montaj. In total, 37. Dar ceilalți 
59 ? !)■

...Nu putem încheia acest capi
tol fată a înfățișa, în liniile-i 
principale, experiența prețioasă a 
comitetului U.T.M. al combinatu
lui din Pitești. O experiență care, 
după aprecierea conducerii combi
natului, este „de un real ajutor", 
măsurîndu-și eficiența printr-o 
seamă de fapte. Aflăm, astfel, de 
existența unui „plan special al 
comitetului U.T.M. pentru spriji
nirea ridicării calificării*'. In cc 
constă acest plan? Fiecare membru 
al comitetului U.T.M., indiferent 
de sarcina pe care o are în comi
tet, răspunde, pe linia de califica
re, de tinerii unui schimb. Prima 
sa datorie este asigurarea frecven
ței la cursul de ridicare a califi
cării — acțiune ce se desfășoară 
sub sugestiva lozincă: ,,O absență 
la curs = o absență în produc
ție !“ (Semnul de egalitate nefiind, 
desigur, decît o metaforă, anume 
pentru a releva importanța cursu
lui de ridicare a calificării!). Dis
cuțiile la locul de muncă, rubrica 
permanentă „Frecvența" introdusă 
la postul U.T.M. de control și în 
programele brigăzii de agitație, 
sînt cîteva dintre formele practice 
care sprijină acțiunea. Dar în pla
nul special al comitetului U.T.M., 
dedicat sprijinirii calificării, sînt 
incluse și alte măsuri, ca expu
neri tehnice operative la locul de 
muncă, concursuri pe meserii etc. 
Cea mai interesantă ni se pare 
inaugurarea — de dată recentă — 
a „Panoului tehnicii". Un panou 
de dimensiuni respectabile, pc care 
sînt afișate, în fiecare luni dimi
neața, „întrebările săptămînii", 
menite să verifice Cunoștințele teh
nice ale tineretului, să dezvolte 
gustul pentru nou. Fiecare între
bare e însoțită de recomandări bi
bliografice. Tinerii sînt invitați 
să depună răspunsurile, pînă sîm- 
bătă seara, în cutia poștală a 
„Panoului tehnicii". Un colectiv 
de tineri ingineri le cercetează, 
face cuvenita selecție, iar luni di
mineața sînt afișate Ia loc de 
onoare, pe același panou, numele 
și fotografiile „premianților", îm
preună cu răspunsurile lor. Un ar
ticol de sinteză face bilanțul ce
lorlalte răspunsuri, corijînd erorile, 
atrăgînd atenția asupra direcțiilor 
spre care tinerii concurenți tre
buie să-și concentreze efortul de 
studiu (rampa de lansare „spre 
evidențiere fiind, bineînțeles, car
tea tehnică !"). Simplu, atractiv, 
tineresc, „panoul-concurs" s-a bu
curat din primul moment de un 
larg ecou printre tineri, ilustrat 
de răspunsurile care-i umplu pînă 
la refuz cutia poștală. Există oare 
șantier sau uzină care să nu 
poată prelua o asemenea fructu
oasă experiență? Tinerii de la Pi
tești au preluat-o și ei, la rîn- 
du-le, de la alții : au preluat-o, 
prin intermediul unui articol apă
rut în coloanele noastre, de la ti
nerii Uzinei de tractoare din Bra
șov... Cine va duce mai departe 
ștafeta ?

Ora 7 pe șantier
• Cînd unele 
anomalii își 
prelungesc 

nepermis de mult 
consecințele

Și totuși..
Acțiunile și inițiativele expuse 

mai sus — majoritatea de prove
niență recentă — au, cu toate în
sușirile lor, o eficiență încă dimi
nuată. Balastul unui trecut nu 
tocmai îndepărtat, ale cărui ur
mări nu s-au șters, frînează ade
sea înaintarea, întunecînd strălu
cirea unor succese.

Despre ce este vorba ?
Să ne adresăm din nou parte

nerilor noștri.

CONSTRUCTORUL:
— într-adevăr!. — confirmă

ing. Gh. Bejenaru, în fața tabele
lor cu cifre pe care le-au extras, 
la rugămintea noastră, diferitele 
servicii tehnico-administrative ale 
marelui șantier. Cu productivita-
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Buni gospodari
■ în timpul iernii, tinerii co- 
Îlectiviști din comuna Buhoci, 

raionul Bacău, au fost pre- 
zenți la reparatul uneltelor, I condiționarea semințelor și 
transportatul gunoiului de 
grajd pe cîmp. De asemenea, 

Iei au confecționat în zilele 
reci peste 55 000 de araci pen
tru susținerea viței de vie.

I Zilele acestea colectiviștii 
au început primele lucrări din 
campania agricolă de primă-

Iva'ră. Confecționarea din timp 
a aracilor ne-a permis să cîș- 
tigăm timpul pe care l-am fi

I folosit în plină activitate pen
tru aceasta.

ITITI GODOCI
colectivist

| Oțelăriilor —
fier vechi

■ Elevii centrului școlar fo
restier din Blaj s-au angajat

Isă predea la I.C.M. în trimes-* 
trul II din acest an școlar,

2 500 kg fier vechi. Zilele a- 
Icestea, ultima chitanță de pre

dare a metalelor vechi, a 
adăugat la cantitatea predată

■ anterior încă 500 de kg. Pînă 
la 21 martie 1964 am colectat

și predat 3 250 kg fier vechi.

■ALEXANDRU CIOBOTARU
elev

Foto : AGERPRES

tea muncii nu stăm deloc strălu
cit. Curba a crescut, ce e drept, 
de la $0 la sută în trimestrul IV 
al anului 1963, la 98 la sută în 
februarie 1964... Dar n-am atins 
încă indicele planificat...

— Care sînt cauzele 7
— Cauze obiective : condițiile 

iernii.
— Și cauze subiective ?...
— Depășirea numărului de 

muncitori.
— Cu cît 7
— Inginerul ezită. Rostește 

cifra după o pauză :
— Vreo 200.
— Așadar, o primă anomalie : 

să aduci oameni dintr-alt loc de 
muncă, pentru a-ți îndeplini pro- 
priile-ți sarcini! Oare asta-i calea 
cea mai potrivită pentru ridicarea 
productivității muncii pe șantier 7 
Ce a dus la o asemenea situație? A 
dus, în primul rînd, o slabă preo
cupare inițială pentru respectarea 
termenelor de execuție. Intîrzie- 
rile survenite la construcția fabri
cii de mobilă, neexecutarea lu
crărilor de finisare la fabrica de 
binale și la cea de placaje — ca 
să dăm numai două exemple — 
au declanșat, cum era și firesc, o 
„reacție în lanț" a tergiversărilor, 
răsturnarea graficelor de execuție. 
Formula „graficului de execuție" 
a avut, multă vreme, doar un 
sens figurat. Un grafic general 
coordonator, judicios întocmit, 
care să cuprindă lucrările de con
strucții, instalaj și montaje, a fost 
pus la punct abia în ultima vre
me, grație măsurilor luate de șe

■ tmdsfera se asea
mănă întrutotul cu 
cea care domină 
sălile de operații. 
De altfel, ceea ce 
și-au propus să 
realizeze cei 63 de 

studenți din anul II medicină 
generală de la I.M.F. Tg. Mureș 
în dezbaterea profesională nu-i 
altceva decît o operație. Și 
încă una din cele dificile.

Sesiunea din iarnă ; cele două 
examene, foarte importante 
pentru profesiunea de medic, și 
un colocviu, au dovedit că în 
munca anului se manifestă lip
suri serioase. E adevărat, ma
rea majoritate — 52 de studenți 
sînt integraliști și cei mai multi 
cu note bune și foarte bune.

Din același colectiv fac însă 
parte și cîțiva studenți care nu 
au reușit să promoveze nici 
unul din cele două examene.

Li s-a dat cuvîntul să expli
ce ei înșiși cauzele pentru care 
rezultatele le sînt nesatisfăcă
toare. S-a întîmplat ca de obi
cei. In loc de cauze au scos la 
iveală motive, scuze. Zita Sle- 
fancovici că nu face parte din 
nu știu ce grupă unde are o 
colegă de liceu cu care era 
obișnuită să învețe, Hosu, că 
i-a „căzut" un subiect care și 
în timpul semestrului i-a fost 
„antipatic", Szabo că s-a pre
gătit, dar s-a intimidat (are 
peste 20 de ani), ceilalți, la fel. 
Trebuiau ajutați acești studenți 
să-și vadă lipsurile, greșelile, 
trebuiau descoperite adevăra
tele cauze ale insucceselor la 
examene. S-a procedat, de a- 

ful șantierului, ing. Gh. Bejenaru. 
Urmărirea graficului se face pe 
baza planurilor operative, reparti
zate pe echipe și brigăzi prin pla
nuri calendaristice. Rămîne, ca 
îndatorire principală de viitor, 
respectarea întocmai a graficului, 
fără nici o amînare de termene, 
fără nici o discontinuitate a mun
cii. Organizarea lucrului „în lanț* 
— care asigură efectuarea în pa
ralel a lucrărilor de construcții, 
instalații și montaje — metodă 
recent introdusă pe șantier, va 
aduce, în condiția strictei ei apli
cări, succese în sporirea produc
tivității muncii. (Acestei metode, 
de altfel, i se datorează, pe lingă 
îmbunătățirea calității lucrărilor, 
creșterea productivității muncii 
pe șantierul fabricii de cherestea 
de foioase, de la 90 la sută în 
trimestrul al IV-lea al anului 
1963, la 98 la sută în februarie 
VW

O altă pricină a productivității 
scăzute o constituie, după cum se 
știe, absențele, întîrzierile de la 
lucru, „rebutul de timp" în pro
cesul producției. Semnalăm însă, 
la acest capitol, o recentă acțiune 
a organizației U.T.M. de pe șan
tier, acțiune a cărei eficiență s-a 
probat de-acum pe deplin. Titlul 
acestei acțiuni — așa cum îl des
prindem din planul de muncă al 
comitetului U.T.M. — e laconic, 
dar sugestiv : „Ora 7 pe șantier". 
O acțiune ce se recomandă sin
gură : periodic, la ora începerii 
lucrului, se efectuează '■— pe baza 
obișnuitului control administrativ

STUDIULUI INDIVIDUAL
ceea, la o analiză metodică, 
minuțioasă, multilaterală. Acti
vitatea din anul acesta, ca și 
cea din anul trecut, a fiecăruia 
din studenții amintiți a fost su
pusă unui adevărat examen ra
diologie. Și, pe film, lucrurile 
sînt clare, indiscutabile.

Cauzele nepromovării exa
menelor pot fi rezumate în 
cîteva cuvinte, ele fiind în ge
neral aceleași. Mai întîi este 
faptul că unii studenți nu frec
ventează cu regularitate cursu
rile și seminar iile (analiza a 
pus în evidență strînsa legă
tură dintre frecvență și pro
movarea examenelor. Ctyva 
studenți au rămas restanțieri 
fiindcă le-au căzut subiecte 
predate tocmai în zilele în care 
jurnalele de grupă îi notau ca 
absenți). Dar de multe ori pre
zența la cursuri și seminarii nu 
înseamnă, așa cum ar fi nece
sar, și o participare activă, pli
nă de interes, de dorința de a 
învqțg cît mai mult. Sînt stu
denți care nu-și iau notițe de
cît sporadic, iar Ia seminarii se 
prezintă de multe ori nepregă
tiți. O altă cauză este aceea că 
nu acordă suficientă atenție 
lucrărilor practice, toată pre
gătirea lor rezumîndu-se la ci
tirea cursurilor. In medicină, 
mai mult decît în alte domenii, 
poți să înțelegi, să-ți însușești 
ansamblul de cunoștințe numai 
după ce stăpînești zeci și sute 
de fapte mărunte, de date dis
parate, strînse cu migală, cu 
perseverență, cu trudă chiar. 
Or, aceste cunoștințe nu și 

al absențelor — o analiză a cau
zelor, o confruntare a „motivări
lor" cu realitatea. In actuala etapă 
a șantierului, cînd lucrările sînt in
tr-un stadiu avansat, cînd fiecare 
lot al construcției e un mozaic 
de formații de lucru> o absență — 
una singură I — provoacă grave 
tulburări procesului de producție. 
Absența unui fierar-betonist, de 
exemplu, devine astfel, raportată 
la consecințele în producție, o 
triplă „absență" : odată cu fie- 
rarul-betonist, nu mai lucrează 
nici dulgherul, nici betonistul, 
fiindcă nu le este asigurată de
vansarea lucrării. Acestea sînt 
premizele pe care organizația 
U.T.M. și-a clădit — cu inițiativă 
și competență — ofensiva împo
triva absențelor.

„Ora 7 pe șantier" !
In dimineața sosirii noastre, la 

ora 7, am asistat la desfășurarea 
concretă a acțiunii. La lotul 2, 
unde lucrează 200 de tineri de 
diferite profesii (fierari-betoniști, 
dulgheri, betoniști, instalatori, 
mozaicari etc.), patru membri ai 
comitetului U.T.M., împărțiți la 
cele patru puncte de lucru, pre
luau din mîna meșterilor, situa
ția prezenței la lucru. La unul 
din lotto i, lă o brigadă de fierari 
betoniști, 3 tineri absenți. La sfîr- 
șitul schimbului, o vizită la locu
ința fiecăruia dintre ci. Erau, 
poate, bolnavi 7 Nu... Unul avu
sese „un caz în familie" (adică o 
petrecere), altul „o treabă foarte 
importantă" (un bilet de cinema 
la matineu), iar al treilea, în

Prin muncă 
patriotică

în primele zile de primă
vară utemiști din Răpisig, ra
ionul Gurahonț, regiunea Cri- 
șana au început acțiunea de 
muncă patriotică la curățatul 
mărăcinilor și al mușuroaielor 
de pe pășune. Numai în trei 
zile au fost curățate peste 50 
ha pășune. Cu același entu
ziasm, tinerii din această co
mună participă la protejarea 
terenurilor însămînțate cu 
grîu, amenințate de inunda
ție. Pînă în prezent s-au săpat 
șanțuri de scurgere a apei pe 
20 ha.

CRIȘAN TEODOR
Colectivist

Contractează 
lina

Colectiviștii din comuna 
Smeeni, regiunea Ploiești, s-au 
Convins pe deplin că toate 
contractele pe care le încheie 
gospodăria colectivă cu statul 
le aduc însemnate venituri 
bănești. Iată de ce, un număr 
din ce în ce mai mare dintre 

le-au putut însuși acei studenți 
care la lucrările practice au 
dovedit puțin interes, au mun
cit fără pasiune, așteptînd de 
fiecare dată să se termine mai 
repede aceste ore.

Dar cauza principală s-a do
vedit a fi lipsa unui studiu in
dividual permanent, sîrguin- 
cios. Cei mai mulți dintre stu
denții restanțieri au învățat 
doar în perioada examenelor. 
Materia fiind vastă, iar timpul 
scurt au învățat pe sărite, ne
reușind să asimileze decît su
perficial cunoștințele. Tot da
torită faptului că nu studiază 
ritmic, zi de zi, acești studenți 
nu reușesc să înțeleagă mate
ria, să-i pătrundă esența, să și-o 
însușească în mod logic. (Poți 
să privești două ore la micros
cop, dar dacă dinainte nu știi ce 
trebuie să urmărești, ce trebuie 
să observi, tot nimic nu reții). 
Și oricît apelează la memorie, 
nici histologia, nici anatomia, 
nici celelalte discipline ce se 
studiază la medicină nu pot fi 
învățate ca o poezie, așa cum 
încearcă unii studenți, și încă 
în timpul sesiunii.

Cite alte lucruri n-au ieșit în 
evidență, atunci cînd, pentru 
comparație, în cursul ședinței, 
s-a întreprins o analiză tot atît 
de minuțioasă și a activității 
unor studenți fruntași.

Cum reușesc ei să obțină 
rezultate bune ? De pildă, Ki- 
keli Paul, unul din cei care la 
toate examenele susținute în 
doi ani de facultate a obținut 
numai zece. Că n-are nici o 
absență, că n*a pierdut o oră 
de curs sau de seminar, că la 
toate lucrările practice s-a pre

curcat, roșind la fiecare cuvînt, a- 
vea să declare că „n-are nici o 
scuză obiectivă"... A doua zi, în 
fața întregii brigăzi, meșterul a- 
mintea întîmplarea, opunîndu-i 
exemple de disciplină în muncă 
ilustrate cu numele unor tineri ca 
D. Trandafir, Teodor Constantin, 
Curcan Constantin, Neacșu Ale
xandru etc.

Continuarea și pe viitor a a- 
cestui fel de a privi problemele 
disciplinei se impune, pentru or
ganizația U.T.M. a „Constructoru
lui", ca o chestiune de primă în
semnătate.

Să ne întoarcem acum la celă
lalt participant în dezbaterea noa
stră.

BENEFICIARUL t
— Pe anul 1963 — ne spune 

tov. Iulian Ioanițescu, inginerul- 
șef al combinatului — indicele de 
productivitate a muncii a fost a- 
tins doar în proporție de 84 la 
sută. O seamă de consumuri spe
cifice au fost depășite. La fabrica 
de mobilă, de exemplu, consumu
rile specifice au fost depășite cu 
39 mc cherestea rășinoase, 123 
mc cherestea de fag, 6 448 kg 
nitrolac. La fabrica de placaje, 
consumul de bușteni a fost depă
șit cu 930 metri cubi...

— Care sînt cauzele ?
— Obiective : constructorul n-a 

dat în folosință unele instalații. 
Amînarea punerii în funcțiune a 
instalației de conservare a buște
nilor a dus la degradarea unei im
portante cantități de materiale. 

cel care cresc ol și in gospo
dăria lor personală (conform 
prevederilor statutare) încheie 
contracte directe cu statul. 
Pînă acum, astfel de contracte

s-au încheiat pentru o canti
tate de 600 de kg de lînă, care 
urmează să fie livrată odată 
cu începerea tunsului oilor.

C. BERESCU
I. BĂNICĂ 

corespondenți voluntari 

în turneu
Orchestra de muzică popu

lară a Filarmonicii de stot 
„Oltenia" a prezentat în fața 
colectiviștilor din comuna Ro- 
jiștea, raionul Segarcea, un 
program de muzică populară.

zentat pregătit, putînd astfel să 
utilizeze bine acest timp, sînt 
desigur fapte ce trebuie luate 
în considerație.

Dar, ceea ce explică în cea 
mai mare măsură succesele lui 
este felul cum muncește. Cole
gii de cămin, colegii de an afir
mă că nu e zi în care Kikeli să 
nu studieze cel puțin 4 ore. De 
obicei, face lucrul acesta la bi
bliotecă. „Aș studia la cămin 
— ne mărturisește el — dar 
aici nu se poate. E întotdeauna 
gălăgie. In sălile de lectură, ca 
și pe coridoare e circulație 
mare, se cîntă, se fluieră, se 
bate din picioare" (atenfie to
varăși din conducerea căminu
lui 29 B /!). Studiul și-l organi
zează metodic, pe baza unui 
plan săptămînal („îmi place să 
respect o cadență săptămînală, 
să merg cu toate disciplinele 
la același nivel. Aceasta mă 
ajută să fiu întotdeauna la zi 
cu materia).

Să luăm ca exemplu tot ana
tomia. A doua zi n-are seminar, 
ci lucrări practice. Kikeli însă 
citește cursul, studiază apoi 
„atlasul anatomic", își face în
semnări, schițe. A doua zi îl 
va fi ușor să recunoască forma
țiile, va ști ce să urmărească, 
ce să rețină, va putea învăța 
mult. Așa procedează la toate 
materiile. Niciodată nu s-a 
plîns că materia e vastă, că nu 
i-ar ajunge timpul. Studiind-o 
zi de zi, temeinic, în sesiune 
nu face altceva decît să sinte
tizeze, să sistematizeze cu
noștințele pe care și le-a însu
șit de-a lungul atîtor zile de 
muncă.

— Sînt și cauze de ordin su
biectiv, privind, de pildă, orga
nizarea producției ?

— Trebuie să recunoaștem că 
da...

— Ne-ați putea vorbi despre 
ele ?

— Răspunsul pe care mi-1 ce
reți presupune o pregătire mai 
lungă. Depistarea integrală a cau
zelor încă nu s-a făcut ; mai sînt 
lucruri care reclamă clarificări...

— Presupunem, totuși, că s-a 
făcut o analiză a depășirii consu
murilor specifice pe anul 1963...

— Ingăduiți-ne să socotim re
marca dv. ca o sugestie. Nu, o a- 
semenea analiză nu s-a făcut. Dar 
o vom face, o vom face cît de 
curînd ?...

Ne uităm la fila de calendar... 
Sfîrșit de martie 1964. Au trecut, 
așadar, aproape trei luni de cînd 
bilanțul consumurilor specifice 
impunea o atentă evaluare a ca
uzelor, soldată cu măsuri opera
tive concrete. Și între timp, buș
tenii continuă să se degradeze 
„din cauze obiective"... (Fie-ne 
îngăduită o întrebare : oare în 
lipsa instalației amintite, nu s-ar 
fi putut asigura umiditatea nece
sară prin simpla stropire perio
dică a buștenilor ce se aflau în 
conservare ?). Și între timp, „cau
zele subiective", ținînd de organi
zarea producției, continuă să func
ționeze netulburate, ca unele ce 
nu-s încă „clarificate"... (Fie-ne în
găduite, iarăși, cîteva întrebări : 
s-a făcut tot ce-i posibil pe linia 

Sala căminului cultural deve
nise neîncăpătoare pentru cei 
450 de spectatori care au răs
plătit cu vii aplauze interpre
tarea artiștilor Tita Bărbulescu, 
Alexandru Grozuță, Constantin 
Chisăr,

NICOLAE BARBU 
elev

Succes meritat
La căminul cultural din co

muna Salcia, raionul Turnu 
Măgurele, își desfășoară acti
vitatea mai multe formații ar
tistice de amatori .printre care 
un grup vocal bărbătesc, O 
echipă de teatru, o brigadă ar
tistică de agitație. In cadrul 
formațiilor artistice activează 
si un număr mare de tineri. 
Numeroasele spectacole date 
atît în comună cît și în satele 
din apropiere s-au bucurat de 
succes. Zilele acestea brigada 
artistică de agitație a prezen
tat în fața colectiviștilor un 
nou program inspirat din mun
ca de fiecare zi a colectiviști
lor. Grosu Sofia, Roșu Stancu, 
Andrei S. Ion, Militaru Radu 
(care a reușit să obțină de la 
lotul de 85 porci pe care îi în
grijește o creștere totală pe 
lună 'în greutate de 1 462 kg) 
sînt doar cîțiva dintre fruntașii 
gospodăriei, lăudați de brigada 
artistică.

LUNGU ALEXANDRU 
colectivist

Minodora Călbureanu proce
dează, în linii mari, la fel. Co
legii îi spun „fata bibliotecii* 
fiindcă aici o poți găsi tot tim
pul, chiar și atunci cînd are 
numai o „fereastră", o oră li
beră, între două cursuri. între 
această poreclă, admirativă fără 
îndoială, și notele bune aleMi- 
nodorei e o legătură evidentă. 
Și apoi, Minodora are cele mai 
bune notițe. Nu-i lipsește nici 
un curs. Și ce ordonate, ce siste
matice îi sînt nu numai notițe
le, ci și desenele, schițele.

Dar la lucrările practice! 
Dorința de a rezolva proble
mele propuse, de a învăța, e 
atît de puternică îneît n-o lasă 
să părăsească nici un moment 
masa de lucru.

Precum se vede, nu-i vorba 
numai de prețul pe care-1 dau 
Minodora și ceilalți studenți 
fruntași fiecărui ceas, fiecărei 
clipe. E vorba în primul rînd 
de pasiunea în studiu, de sîr- 
guință, de dragostea lor tată de 
profesiunea pentru care se pre
gătesc.

Tocmai aceste lucruri lipsesc 
celor cîțiva studenți, rămași 
restanțieri.

Cauzele au fost, așadar, des
coperite, diagnosticul e cît se 
poate de precis. Dar pentru ca 
operația să poată fi considera
tă reușită e necesară aplicarea 
tratamentului corespunzător. 
Măsurile stabilite cu prilejul a- 
cestei dezbateri dovedesc hotă- 
rîrea anului II medicină gene
rală de a-și îmbunătăți activita
tea, de a ridica calitatea mun
cii fecărui student. Per sever înd 
în aplicarea lor, unindu-și e- 
forturile vor putea reuși să de
termine și pe cei a căror mun
că lasă deocamdată de dorit, să 
acorde atenția cuvenită studiu
lui individual, să privească cu 
mai multă seriozitate răspun
derile lor ca studenți, ca viitori 
medici.

NICOLAE ARSENIE

Teatrul de stat din Oradea. 
Concert dat de violonistul 
Stefan Ruha cu orchestra 

filarmonică din Oradea 

înaltei calificări a muncitorilor și 
tehnicienilor, în vederea cunoaște
rii perfecte a procesului tehnolo
gic, a exploatării raționale a uti
lajelor ? Ce măsuri s-au luat pen
tru îmbunătățirea calității produ
selor semifinite ? In 1963, la fa
brica de placaj s-au obținut 
bunăoară, 60 m.c. placaj scart — 
placaj de calitate inferioară, care 
nu poate fi folosit la fabrica de 
mobilă... Și, în sfîrșit, o ultimă ne
dumerire : cînd se va asigura, to
tuși, o temperatură constantă în 
secția de turnare a nitrolacului — 
măsură care va contribui la respec
tarea consumului specific al acestui 
material ?).

încheiem dialogul cu „beneficia
rul" aici... Ar fi multe întrebări 
de adresat, dar ne stăpînim curio
zitatea. Tovarășul inginer-șef al 
combinatului din Pitești ne-a făgă
duit că analiza consumurilor speci
fice va avea Ioc „cît de curînd". 
Așteptăm concluziile ei- Așteptăm 
răspunsul la întrebări.

Pînă atunci, ne vom ocupa, în 
capitolul următor, de o altă pro
blemă, mai importantă decît s-ar 
părea la prima vedere...

• Despre influența cocorilor 
asupra ritmului și calității

„Păsările călătoare" — vechile 
cunoștințe de pe șantierul din 
Slatina I — reapar și aici, purtindl 
sub aripi diplome de studii su
perioare.

Dar despre asta, în numărul 
viitor.



în cercurile politice U.T.M. de la sate 
au început

Semnarea planului 
pentru aplicarea Acordului 

de colaborare culturală
SPORT

Convorbirile recapitulative
In raionul lași

In vederea încheierii anului 
de învățământ politic U.T.M. 
în cele 200 de cercuri din sa
tele raionului nostru, biroul 
comitetului raional s-a preocu
pat de pregătirea celor mai 
bune condiții pentru desfășu
rarea convorbirilor recapitu
lative.

Deoarece unele cercuri erau 
în urmă cu lecțiile, s-a impus 
in primul rînd un sprijin și o 
îndrumare atentă pentru ca în 
toate cercurile să fie însușite 
toate temele. Biroul comitetu
lui raional a procedat astfel: a 
format 6 colective, alcătuite 
din membrii comisiei de pro
pagandă, activiști salariați și 
propagandiști fruntași, care 
au ajutat pe grupuri de co
mune, pe toți propagandiștii să 
ajungă cu lecțiile la zi. 
Totodată, aceste colective a- 
jută organizațiile U.T.M. și pe 
propagandiști să organizeze și 
să desfășoare în cele mai bune 
condiții convorbirile recapitu
lative.

Propagandista Cristina Vi
țelarii de la Mînzătești a 
acordat cursanților dduă 
consultații în legătură cu 
sarcinile care stau în fața 
G.A.C., de a executa la timp 
fiecare lucrare din campania 
de primăvară și de a porni, 
încă din primele zile ale pri
măverii, lă ridicarea construc
țiilor gospodărești prevăzute 
pentru acest an. împreună cu 
toți cursanții, a fost organizată 
și o vizită la S.M.T. Holboca. 
Propagandista Verona Tîrnău- 
ceanu, de la Bivolari, a vor
bit tinerilor despre necesitatea 
și căile creșterii continue a 
producției agricole la hectar și 
a producției de carne și lapte. 
Pentru ă veni și mai mult în 
sprijinul cursanților, ea și-a 
procurat diferite diafilme în 
legătură cu tema ce se va 
dezbate și pe care le folosește 
în timpul convorbirilor. Pro
pagandista Cornelia Ama- 
teiesi de la Popești, acordă 
timp de 4 zile înaintea con
vorbirilor, consultații fiecărui 
cursant care solicită acest 
lucru. Și exemple se mai 
pot da.

Pregătite în felul acesta, 
convorbirile recapitulative 
care a'u și început să se des
fășoare contribuie la mobi
lizarea și mai activă a ti
nerilor la efectuarea în condi
ții superioare a lucrărilor a- 
gricole de primăvară, la obți
nerea in acest an a unor pro
ducții sporite vegetale și ani
male.

VICTOR B1RLIGA 
secretar al Comitetului 

raional U.T.M.-Iași

Prima promoție 
de ceasornicari

Școala profesională UCECOM 
din Galați a dat prima promoție 
de ceasornicari din țară. Timp de 
j ani, elevii școlii, proveniți de 
la diferite cooperative meșteșugă
rești din țară, printre care cele 
din Brașov, Timișoara, Mediaș, 
Reșița și altele, an fost speciali
zați în confecționarea diferitelor 
piese și scule, utilizarea aparatelor 
de măsurat, reparații și control 
etc. In timpul școlarizării ei au 
avut prilejul să cunoască funcțio
narea unei game complete de cea
sornice de la cele mai simple pînă 
la cronOmeirele de mare precizie.

a n viața organizațiilor U.T.M. de la 
sate, pregătirea și desfășurarea 
convorbirilor recapitulative ocupă 
în aceste zile un loc important. 
In comuna Budeasa Mică, raionul 
Pitești, fotoreporterul nostru a 
surprins cîteva aspecte în legă

tură cu pregătirea și desfășurarea convorbi
rilor recapitulative.

In pregătirea convorbirilor s-a dat' multă 
atenție consultațiilor acordate celor 20 de 
cursanți de la cercul politic „Sa ne cunoa
ștem patria socialistă", atît de președintele 
G.A.C. (în legătură cu sarcinile concrete ce 
stau în fața G.A.C. în acest an cît și de pro
pagandistă. De altfel tovarășa Adriana Zam- 
firescu, propagandista cercului, îi ajută în 
permanență pe cursanți pentru a se pregăti

(foto 1). Reține totodată atenția și seriozitatea 
cu care se pregătește fiecare cursant pentru 
convorbirea recapitulativă. Un exemplu 
(foto 2) îl constituie și Sabina Paraschiv, una 
dintre cele mai bine pregătite cursante din 
cerc.

Este firesc deci ca fiecare convorbire re
capitulativă să se desfășoare la un nivel 
corespunzător, în strînsă legătură cu proble
mele concrete din gospodărie, iar la dezba
teri să participe toți cei douăzeci de 
cursanți. în fotografia a 3-a, a fost surprins 
un aspect din timpul dezbaterii celei de a 
II-a teme a convorbirilor recapitulative : 
„Marile succese obținute de poporul nostru 
condus de partid, pe drumul desăvîrșirii con
strucției socialiste".

INFORMA
Acâd. prof. Gheorghe Opres- 

cu, directorul Institutului de 
istoria artei al Academiei 
R. P. Romîne, a fost ales re
cent membru corespondent al 
Academiei de Arte Frumoase 
din cadrul Institutului Fran
ței.

După premiul „Marmottan", 
acordat în urmă cu un an, a- 
ceasta este a doua distincție 
pe care acad. prof. Gheorghe 
Oprescu o primește din par
tea Academiei de Arte Fru
moase a Franței, ca semn al 
prețuirii meritelor sale de sa
vant și istoric, pentru intere
sul manifestat față de arta 
franceză și lucrările de spe
cialitate scrise în limba fran
ceză.

ționale a Studenților din Fran
ța (U.N.E.F.), care are loc la 
Toulouse.

în Capitală a avut loc în 
zilele de 30 și 31 martie o con
sfătuire pe țară pe tema „Me
canizarea execuției drumurilor 
forestiere".

La lucrările eî au luat par
te tovarășii Alexandru Mo- 
ghioroș, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Mihai Su- 
der, ministrul economiei 
restiere, și alți membri 
conducerii ministerului.

Participanții, circa 300 
rectori, ingineri șefi de între
prinderi, maiștri, tehnicieni, 
șefi de brigăzi și coloane, me-

fo- 
ai

d'i-

T I I9

canizatori, precum și cercetă
tori și proiectanți de speciali
tate au dezbătut măsurile care 
trebuie luate în vederea rea
lizării sarcinilor de plan din 
acest an — care prevăd con
struirea a peste 1 700 km de 
drumuri forestiere.

★
Marți seara a sosit în Capi

tală Vasudev Sri Ram, șeful 
secției fond special pentru 
probleme de irigații din ca
drul O.N.U. Oaspetele se va 
întîlni cu reprezentanți ai Co
mitetului național al R.P.R. 
pentru F.A.O. și ai Consiliului 
Superior al Agriculturii.

(Agerpres)

și științifică Intre R.P. Romînă 
și R. P. 0. Coreeană 
ne anii 1964 - 1965

între 27 și 31 martie 1964 
s-âu desfășurat la București 
tratativele culturale între R.P. 
Romînă și R.P.D. Coreeană.

în urma tratativelor, desfă
șurate într-o atmosferă de în
țelegere reciprocă și colabo
rare tovărășească, la Ministe
rul Afacerilor Externe a fost 
semnat planul pentru aplica
rea Acordului de colaborare 
culturală și științifică între 
R. P. Romînă și R.P.D. Co
reeană pe anii 1964—1965.

Noul plan prevede o dezvol
tare a colaborării în dome
niul științei, învățămîntului, 
culturii și artei, presei și ra
diodifuziunii.

Din partea romînă planul 
fost semnat de Pompiliu Ma-’ 
covei, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, iar din 
partea R.P.D. Coreene de 
Giăn Du Ho an, ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București.

Cu prilejul semnării planu
lui, șefii celor două delegații 
au rostit scurte cuvîntări.

La semnare au participat 
Jean Livescu, adjunct ăl mi
nistrului învățămîntului, Ion 
Moraru, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Nicolae Cicu, se
cretar al Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, funcționari supe
riori din Ministerul Afaceri
lor Externe.

Au participat Kim San 
Ziun, director în Comitetul de 
relații cu străinătatea din 
R.P.D. Coreeană, și ceilalți 
membri ai delegației coreene. 
Au fost de față membri ai am
basadei R.P.D. Coreene la 
București.

Cu ocazia semnării Planu
lui cultural pe anii 1964—1965, 
Pompiliu Macovei, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
a oferit o masă în cinstea de
legației R.P.D. Coreene.

★
Delegația R.P.D. Coreene a 

fost primită de Constanța Cră
ciun, președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și 
Artă.

(Agerpres)

Expoziții 
regionale

Printre alte forme de stu
diere a cererii de mărfuri a 
populației, în vederea con
tractărilor pentru semestrul 
II, unitățile comerciale și cele 
producătoare organizează în 
cursul lunii aprilie expoziții 
regionale la Cluj, Timișoara 
și Onești. Expozițiile vor cu
prinde țesături, confecții și 
tricotaje, încălțăminte, pălării 
etc.

Aprecierile și sugestiile pe 
care vizitatorii din regiunile 
respective și regiunile înveci
nate le vor face cu acest pri
lej, vor constitui un ghid atît 
pentru unitățile producătoare 
în activitatea lor de viitor, 
cît și pentru unitățile comer
ciale în acțiunea de contrac
tare a produselor.

(Agerpres)

C I

TENIS: Competiția rezervată elevilor
Pe terenurile Cen

trului de antrenament 
nr. 2 din Capitală, 
au început ieri, în or
ganizarea Școlii spor* 
tive de elevi nr. 2 din 
București, întrecerile 
pentru „Cupa sfatului 
popular al Capitalei" 
la tenis rezervată ele
vilor. Aflată la cea 
de-a IlI-a ediție a sa, 
competiția are ca scop 
ridicarea performanțe
lor tinerilor tenismeni, 
precum și verificarea

stadiului de pregătire 
a acestora la început 
de sezon. La întreceri 
participă 209 elevi și 
eleve, reprezentînd 14 
asociații și cluburi 
sportive din orașele 
Tg. Mureș, Craiova, 
Hunedoara, Brașov, 
Cluj, Cîmpia Turzii și 
București. Sub în
drumarea unor cadre 
de specialitate elevii 
își vor disputa timp 
de cinci zile tradițio
nalul trofeu. Din rîn-

dul participanților re
marcăm pe campionii 
de juniori (14—16 ani) 
Viorel Marcu, Dan 
Dimache, Andrei Ba
log, Agneta Kun, Vera 
Rado și Felicia Bucur. 
Alături de aceștia, Io
sif Kerekeș, Radu Ni- 
culescu și Ion Sântei 
vor fi principalii pre- 
tendenți la primeli 
locuri.

S. UNGUREANU

PE SCURT
• Astăzi, de 

la ora 16,15 pe 
stadionul „23 
August" din 
Capitală selec
ționata cat. A 
de fotbal sus
ține o partidă

internațională in compania 
formației iugoslave Sarajevo. 
Întâlnirea este așteptată cu in
teres deosebit, constituind un 
serios criteriu de selecție a ju
cătorilor noștri fruntași în ve
derea viitoarelor meciuri in
ternaționale. Echipa iugoslavă 
a deplasat la București cel mai 
valoros lot, din care fac par
te internaționalii Fazlagic, 
Biogradlic, Ferhatovic și Mu- 
sovic. Echipa Sarajevo posedă 
un palmares valoros. Fotba
liștii iugoslavi au învins cu
2— 1 pe Fenerbahce, cu 3—1 
pe Besiktas la Istanbul, cu
3— 1 pe Ferencvaroș Buda
pesta, cu 2—1 pe Ujpest Buda
pesta etc. In acest meci, echi
pa divizionară va cuprinde, 
printre alții, pe Mîndru, Grea- 
vu, Petru Emil, Constantin,

Pîrcălab, FI. Voinea, Crăini- 
ceanu, Sasu.

în deschidere, de la ora 
14,30 va avea loc o întâlnire 
între două selecționate de ju
niori.

• In turneul internațional de 
fotbal de la Budapesta echipa 
maghiară Ujpest Dozsa a în
vins cu 3—0 (1—0) pe Rapid 
Viena prin punctele marcate 
de Solimossi (2) și Goroecs. 
Ferencvaroș Budapesta a în
trecut cu 2—1 (1—1) pe F.C. 
Austria. Au marcat Albert, 
Rakosi respectiv Fiala.

• Simbătă, 4 
aprilie, în sala 
sporturilor de 
la Floreasca, 
cu începere de 
la ora 18, e- 
chipa Voința 
București întîl- 

nește pe Voroș Meteor Buda
pesta în finala „Cupei campio
nilor europeni11 la tenis de 
masă (feminin),

• După1 eon» 
sumarea a 7 
runde, în tur
neul interna
țional de șah 
de la Sarajevo, 
conduce mare
le maestru so

vietic Lev Polugaevskl cu 5,5 
puncte, urmat de Ivkov (R.S.F. 
Iugoslavia) 4,5 puncte, Ciocîl
tea (R.P.R.), Pachmann și 
Hort (ambii R. S. Cehoslova
că) cu cîte 4 puncte fiecare. 
Ciocîltea a cîștigat partida în
treruptă cu iugoslavul Damia- 
novici, dar în runda a 7-a. a 
pierdut în 38 de mutări la 
marele maestru Pachmann.

Alte rezultate: Polugaevskl 
— Gojak 1—0; Damianovid — 
Hort 0—1; Parma — Dely re
miză; Gufeld — Kozomara re
miză. In runda 8-a, Ciocîltea 
are piesele albe în partida cu 
Polugaevski.

• Partidele jucate în funda 
a 4-a a turneului internația* 
nai de șah de la Bordeaux s-au 
încheiat cu următoarele rezul
tate: O’Kelly — Bilek remiză; 
Darga — Gheorghiu 1—0; Ma- 
tanovici — Bouteville 1—0; 
Clarke — Mazzoni 1—0; Mă
riei — Forintos remiză; Trin- 
gov — Rolland 1—0.

• Au luat sfîrșit campiona
tele mondiale de scrimă (tine
ret) desfășurate timp de 4 zile 
în sala „Snortcsarnok" din 
Budapesta. în clasamentul fi
nal pe medalii, primul loc a 
fost ocupat de Franța (2 me
dalii de aur și una de bronz), 
urmată de Austria (1 de aur 
și 1 de argint), R. P. Ungară 
(1 de aur). U.R.S.S. (2 de ar
gint), R. P. Romînă (1 de ar
gint), Suedia (2 de bronz), 
R. P. Polonă (1 de bronz).

(Agerpres)

La rampa de încărcare de la Uzina de tractoare din Brașov, un nou Iot de mașini este gata 
de plecare spre ogoarele patriei

Foto : AGERPRES

A T © G R Â F
TUL RAMÎNE OAMENILOR : 
Union (16; 18,15; 20,30) ; Viito
rul (16; 18,15; 20,30). LEUL ȘI 
ARMONICA; PÎINIȘOARA, 
AVENTURILE UNEI PRI- 
CHINDUȚE; IN LUMEA PĂ
PUȘILOR; UN LOC LA SOA
RE: Doina (de la ora 10). RE
NUL ALB: Doina (11,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20.30) MUGUR
IN SOARE, MINGEA DE 
FOTBAL : Timpuri Noi (de la 
ora 10 la 17 în continuare; 19; 
21). DOAMNA TU HAU : Cul
tural (16; 18; 20). FOTO HA
BER : Dacia (9,15; 12; 14.15; 
16,30; 18,45; 21), Colentina (16: 
13,15; 20,30), Ferentari (16: 18.15
20.30) . Cotroceni (16; 18,15:
20.30) . IOLANTHA : Buzești 
(15,30; 17,45; 20); Floreasca (16; 
18,15; 20,30). ROCCO ȘI FRA
ȚII SĂI — ambele serii: Crin- 
gași (16; 19,15); O ZI CA LEII:

Bucegi (10: 12: 16; 18,15; 20,30); 
Aurora (9: 11,15; 13,30; 16; 
18.15: 20,30) CEI DOI CARE 
AU FURAT LUNA — cinema
scop: Unirea (16; 18,15; 20,30). 
VACANTA LA MARE: Flacă
ra (16; i8: 20); PISICA DE 
MARE: Vitan (15; 17; 19;
20.45). VI-L PREZINT PE 
BALUEV — cinemascop: Mio
rița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
CAVALERUL PARDAILLAN 
— cinemascop: Munca (15: 17; 
19; 21). SC ANO BOA: Popular 
(16; 18; 20,30). ERA NOAPTE 
LA ROMA: Moșilor (15; 18; 
21). MAMELUCUL: Progresul 
(15.30; 18; 20,15). OMUL CU 
RICȘA — cinemascop: Flamu
ra (10; 12,15; 15,30: 18; 20,30). 
HAIDUCUL DE PE CERE- 
MUȘ: Lira (15.30; 18; 20,30). 
PAȘI SPRE LUNĂ: Pacea 
(16; 18; 20).

între popoare (15,45; 18; 20.15); 
Grivița (10; 12; 16; 18,15; 20,30); 
Volga (10; 12: 14,15; 16,30;
18,45; 21). DOMNIȘOARA...
BARBĂ ALBASTRĂ: Victoria 
(9,45; 12; 14,45: 16,30; 18,45:
21); Arta (10: 12,15: 16; 18.15; 
20,30); Luceafărul (15; 17; 19;

SEHERAZADA — film pen
tru ecran panoramic : Patria 
(8,30; 11; 13,30; 16,15; 19; 21,30). 
UN SURÎS IN PLINA VARA: 
Ciulești (10; 12; 14; 16; 18,15: 
20,15); Excelsior (10; 12; 14,15; 
16,30 18,45; 21): Drumul Sării 
(15,30; 17,45; 20). ÎNDRĂGO
STITUL: Republica (9,45; 12; 
14,15; 16,45; 19; 21,15). Bucu
rești (9; 11; 13; 15: 17;
19; 21) ; Melodia (10; 12;
14.30; 16,45; 19: 21); Mo
dern (10; 12; 15; 17; 19; 21); 
Tomis (9: 11; 13; 15; 17; 19; 
21). CELE TREI LUMI ALE 
LUI GULIVER: Carpați (10: 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Festi
val (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21): Feroviar (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). LOVITURA DE 
PEDEAPSĂ Capitol (9,30:11,45; 
16,30; 18,45; 21); înfrățirea

(Agerpres)

★

Marti dimineața a părăsit 
Capitala îndreptîndu-se spre 
Paris delegația Uniunii Aso
ciațiilor Studenților din R.P.R., 
condusă de tov. Luca Constan
tin. vicepreședinte al U.A.S.R., 
care va participa la cel de al 
53-lea Congres al Uniunii Na-

Cronică
de

21). SECRETUL LUI MAT- 
HYAS: Central 10,30; 12,30; 
14,30; 16,30; 18,30: 20,30).
TUDOR — Cinemascop — 
(ambele serii): Lumina
(10 ; 13 ; 16,15 ; ' 19,30). TO

----

campanie Să vîr discul în cutie, poate că s-ar mai putea., Dar cum să-l 
fac să se și învîrtească ?

Desen: M. CARANFIL

(Urmare din pag. I)

indicator important, dar nu cel mai im
portant, la ora actuală, pentru mecani
zatorii de aici. Ei sînt preocupați în pri
mul rînd de încadrarea însămînțărilor

în epoca optimă și de calitatea acestora 
(au terminat însămînțările din epoca I 
pe 2 250 de hectare și au asigurat con
dițiile necesare ca semănatul porumbului 
pe 3 740 de hectare să nu dureze mai 
mult de 10 zile).

Despre colaborare, 
timp optim și o 

poveste cu discuri
Ceea ce ne-a reținut atenția la G.A.C. 

din comuna Ciobanu, raionul Hîrșova, a 
fost colaborarea rodnică dintre brigăzile 
de cîmp ale G.A.C. și brigăzile de trac
toare. Pînă acum ea s-a concretizat prin 
terminarea însămînțărilor din epoca I pe 
740 de hectare în 9 zile, față de 13 zile 
anul trecut, cînd cu aceeași forță de 
muncă (20 tractoare) s-au însămînțat nu
mai vreo 450 de hectare.

în legătură cu această colaborare am 
avut o convorbire cu tovarășii : inginer 
Aurel Pănculescu — președintele gospo
dăriei colective, Marin Negurici, — șeful 
brigăzii a 3-a de tractoare și Gheorghe 
Voinea, șeful brigăzii a 4-a de tractoare 
de la S.M.T. Hîrșova. Iată ce fapte in
teresante ne-au relatat despre măsurile 
stabilite în comun pentru bunul mers al

tuturor lucrărilor din campanie și în
deosebi al însămînțării porumbului.

Angajamentele și îndatoririle 
G.A.C.

• Asigură din timp toată cantitatea de 
sămînță calibrată, tratată, însoțită de bu
letinele roșii;

• Repartizează cîte doi oameni perma- 
nenți la două semănători (unul într-un 
capăt al terenului, altul în celălalt capăt) 
care au datoria să alimenteze cutiile de 
distribuție ale semănătorilor și să jalo
neze terenul pentru ca tractoriștii să 
poată însămînța în rînduri drepte ;

• Repartizează cîte o căruță la fiecare 
brigadă, care să transporte operativ apa 
pentru radiatoare, piese etc. ;

• Alte 6 căruțe asigură transportul 
sacilor cu sămînță la locul de muncă al 
mecanizatorilor.

Toate acestea s-au înfăptuit și se vor 
înfăptui în continuare întocmai. Intere
sant este faptul că aici (ca și în alte 
G.A.C.-uri din regiunea Dobrogea) nu se 
vor mai folosi însoțitori la semănătorile 
2 SPC2. S-a constatat că aceste posturi 
nu sînt necesare, brațele de muncă pu
țind fi folosite la alte lucrări care cer 
urgență. Mecanizatorii, așa cum fac și cei 
din G.A.S., pot însămînța și singuri ; este

deajuns, așa cum am arătat, ca la două 
semănători să fie 2 alimentatori (fiecare 
la cîte un capăt al solei) care în același 
timp fac și jalonarea terenului. Rezulta
tele practice ce vor fi obținute folosin- 
du-se un procedeu de organizare sau al
tul, din cele două amintite, vor demon
stra avantajele pe care le prezintă unul 
sau celălalt. De reținut este însă~ faptul 
că toți cei care lucrează la semănat — 
mecanizatori, colectiviști — trebuie să se 
preocupe cu aceeași răspundere de buna 
funcționare a mașinilor, de calitatea se
mănăturii.

Relatîndu-ne cele menționate mai sus,, 
cu privire la îndatoririle G.A.C., tovară
șul președinte a ținut să remarce activi
tatea bună pe care o desfășoară organi
zația U.T.M. din G.A.C., contribuția e- 
fectivă pe care o aduc tinerii colectiviști 
la bunul mers al lucrărilor din campa
nie. în marea lor majoritate, mobilizați 
de organizațiile U.T.M. din brigăzile de 
cîmp, ei sînt prezenți în fiecare zi la 
muncă, acolo unde consiliul de condu
cere, brigadierii stabilesc încă din seara 
precedentă. Și pînă acum nici o lucrare 
nu le-a fost respinsă la recepție. 8 din 
cei 12 alimentatori sînt utemiști reco
mandați de organizația U.T.M., iar con
ductorii și însoțitorii de atelaje care a- 
jută la încărcatul și descărcatul semin
ței, sînt tineri.

Lucrările se desfășoară conform grafi
cului.

Și acum iată cum ne-au prezentat cei 
2 șefi de brigăzi de tractoare,

Angajamentele și îndatoririle 
mecanizatorilor

• Respectă întocmai planul agroteh
nic dat de inginerul gospodăriei colecti

ve, plan care reprezintă, de altfel, un 
ghid al calității lucrărilor ;

• înainte de a începe lucrul la însă- 
mînțatul porumbului vor face încă o dată 
proba la toate cele 12 semănători 
2 SPC2'ca să verifice starea de funcțio
nare a acestora ;

• Vor controla în mai multe ture, la 
fiecare întoarcere la capete, dacă să- 
mînța a fost îngropată la adîncimea co
respunzătoare dacă în fiecare cuib a că
zut numărul stabilit de boabe, dacă rîn- 
durile sînt drepte ;

• Pentru încadrarea însămînțării po
rumbului în epoca optimă vor lucra cu 
toată capacitatea mașinilor în întreaga 
zi-lumină, astfel îneît fără să depășeas
că viteza întîia mică a tractorului să 
realizeze zilnic 8 hectare în loc de 6 cît 
prevede normativul ;

• Vor însămînța întreaga suprafață 
numai în cuiburi cu semănătorile cu 
clapeți.

Dar ca discurile ce facem ?

Această din urmă îndatorire nu și-o 
pot îndeplini dacă ar trebui să înceapă, 
de pildă, mîine semănatul, pentru sim
plul motiv că nici o semănătoare nu are 
discuri. Au avut, bineînțeles, și toate 
discurile corespundeau calibrului de să
mînță pe care le au G.A.C. — (21-20-14; 
21-20-15) dar... aceste discuri nu se po
triveau cu cutia semănătorii — erau 
prea mari și atunci le-au trimis la baza 
de aprovizionare ca să le schimbe. Pînă 
acum însă, nu au primit nici un răspuns.

Am mai întîlnit cazuri asemănătoare 
în regiunea București și alte cîteva în 
regiunea Dobrogea. Vom analiza această 
problemă și într-unyl din reportajele 
viitoare.

Utilaje noi
La întreprinderea de 

prefabricate din beton 
de la Galați a intrat 
recent în funcțiune un 
nou cazan de aburi și 
o instalație de uscat. 
Ca urmare, productivi
tatea muncii a crescut 
cu 14 la sută. Mări
rea capacității de pro
ducție a întreprinderii

— produse noi
a permis, de aseme
nea, introducerea în 
fabricație a unui noti 
produs : grinda din 
beton pentru complexe 
zootehnice și a sporit 
producția de panouri 
industriale prefabrica
te, fîșii cu goluri pen
tru planșee și altele.

( Agerpres)
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MARȘURI

ALE PĂCII
• Franța

PARIS 31 (Agerpres). — 
Marele marș al partizani
lor păcii spre Compiăgne 
s-a încheiat în acest oraș 
cu un miting de masă în 
apărarea păcii.

Andre Souquîere, secre
tar general al Mișcării 
partizanilor păcii, fost de
ținut la Buchenwald, și 
alți luptători pentru pace 
au exprimat hotărîrea fer
mă a partizanilor păcii din 
Franța de a intensifica 
lupta pentru pace.

în rezoluția adoptată la 
miting, au fost aprobate 
propunerile Consiliului Nac
ționai al Păcii cu privire 
la intensificarea 
pentru apărarea 
pentru dezarmare generală 
și totală, împotriva consti
tuirii „forței de șoc" fran
ceze, împotriva răspîndirii 
armei nucleare.

luptei 
păcii,

® R.F. Germană
BONN 31 (Agerpres). — 

Marșurile de primăvară 
ale păcii care au avut loc 
in diferite regiuni ale 
R. F. Germane, au luat 
sfîrșit la 30 martie. La a- 
ceste marșuri, desfășurate 
pe 20 itinerarii, au partici
pat aproximativ 
de 
pentru organizarea marșu
rilor a adresat un apel, 
prin care se cere guvernu
lui federal să nu participe 
Va proiectatele forțe mul
tilaterale 
N.A.T.O., 
planul pentru crearea unei 
zone denuclearizate în Eu
ropa centrală și să creeze 
o instituție care să se o- 
cupe cu problemele dezar
mării.

100 000
persoane. Comitetul

nucleare ale 
să examineze

• Norvegia
OSLO 31 (Agerpres). — 

Marșul antiatomic Eid- 
svold-Oslo, care a durat 
trei zile, s-a încheiat la 30 
martie. în toate localită
țile, participaaiții la marș 
au distribuit manifeste 
prin care chemau la lupta 
pentru o zonă denucleari- 
zată în nordul Europei.

La mitingul care a avut 
loc în fața primăriei din 
Oslo, a luat cuvîntul Tur 
Erling Staff, avocat la 
Curtea de Apel. El a che
mat la intensificarea luptei 
pentru o zonă denucleari- 
zată. ,

® Cuvintarea

Pe

Tratativele pentru dezarmare La Geneva continua

Lucrările Conferinței pentrude la Geneva
comerț si dezvoltare

Dumitrescu

Cuvifltare
Ungară

militar 
insecu-

31 (Agerpres). 
Marii Adunări Na-

a președintelui Braziliei

în Japonia

șefului delegației
R. P. Romine, V.

GENEVA 31 (Agerpres). — 
Ședința din 31 martie a Co
mitetului celor 18 state pentru 
d’ezarlmare, prezidata de re
prezentantul Mexicului, Er
nesto de Santiago, a fost con
sacrată problemei dezarmării 
generale și totale.

Luînd cuvîntul, reprezentan
tul S.U.A., Adrian Sisher, a 
insistat din nou asupra unor 
amănunte privitoare la propu
nerile sovietice de dezarmare, 
cerînd ca și în cursul altor 
ședințe ale Comitetului „lă
muriri".

Reprezentantul Poloniei, 
Mieczyslaw Lobodycz, a criti
cat în cuvîntul său modul de 
abordare de către S.U.A. a 
problemei dezarmării generale 
și totale.

Luînd cuvîntul, șeful delegației 
R. P. Romîne, Vasile Dumitrescu, 
a declarat că lucrările Comitetu
lui din ultima perioadă au avut 
darul de a pune într-o lumină și 
mai puternică importanța pe care 
o acordă guvernele și popoarele 
problemelor dezarmării. Subliniind 
că sarcina principală a Comite
tului este elaborarea tratatului de 
dezarmare generală și totală, vor
bitorul a spus că delegația romî
nă a insistat întotdeauna asupra 
faptului că principalul criteriu 
pentru aprecierea unui plan de 
dezarmare îl constituie tocmai e- 
ficâcitatea sa în ce privește lichi
darea grabnica și definitivă a pe
ricolului uniii război nuclear.

Trecînd în revistă propunerile 
făcute în această privință de di
feritele delegații, V. Dumitrescu a 
arătat că propunerea puterilor oc
cidentale pornește de la premisa 
că securitatea internațională a 
statelor se bazează pe forța ar
melor, pe ceea ce se numește „pu
terea de descurajare". După păre
rea noastră, a spus el, o aseme
nea concepție nu poate duce de- 
cît la promovarea cursei înarmă
rilor și deci, într-o direcție opusă 
securității statelor. După părerea 
noastră, această concepție ca mij
loc principal sau unic de asigu
rare a securității tinde, în fond, 
la obținerea unor avantaje mili
tare. Or, orice avantaj 
poartă în sine germenul

rității, este un factor al cursei 
înarmărilor cu toate primejdiile 
pentru securitatea tuturor statelor, 
inclusiv pentru statul inițial a- 
vantajat, care decurg de aici.

Există o altă concepție despre 
securitate și modul de a o asigu
ra — a continuat vorbitorul. Con
cepția care întemeiază securitatea 
statelor în condițiile actuale pe 
dezarmare și dat fiind că cea mai 
mare primejdie pentru securitatea 
statelor este astăzi primejdia nu
cleară — în primul lînd pe de
zarmarea nucleară.

Reprezentantul R. P. Romîne a 
declarat că amendamentul Gro- 
mîko are meritul că vizează toc
mai lichidarea din prima etapă a 
tuturor mijloacelor de ducere la 
țintă 'a armei nucleare și prin a- 
ceasta a posibilității unui război 
nuclear. El a arătat că dintre cele 
două planuri de dezarmare supuse 
Comitetului, planul sovietic co
respunde ccl mai mult scopului e- 
liminării pericolului războiului 
nuclear și de aceea se bucură de 
un sprijin larg în cadrul Comite
tului după cum rezultă și din de
clarațiile reprezentanților Birma
niei, Nigeriei și Indiei. „Dacă ți
nem seama de năzuințele popoare
lor — a spus în încheiere șeful 
delegației R. P. Romîne — tre
buie să pornim Ia alcătuirea pro
iectului de tratat de dezarmare 
generală și totală, luînd ca punct 
de plecare necesitatea de a pune 
capăt cît mai curînd primejdiei 
nucleare și în felul acesta de a a- 
sigura securitatea tuturor state
lor".

Următoarea ședință va avea 
loc joi 2 aprilie.

GENEVA 31 Trimisul spe
cial Agerpres, N. Puicea, 
transmite :

La 31 martie, Conferința 
Națiunilor Unite pentru co
merț și dezvoltare și-a conti
nuat lucrările.

Primul vorbitor a fost B. E. 
Talboys, ministrul agriculturii 
al Noii Zeelande, care .a expri
mat mai întîi delegaților re
gretul guvernului statului 
Samoa occidentală, care n-a 
putut participa la conferință. 
Arătînd că problemele care se 
pun conferinței cer un intens 
efort de colaborare, el a de
clarat că accesul la piețe este 
prima condiție a dezvoltării 
comerțului.

A. Ullastres, ministrul spa
niol al comerțului, s-a referit 
în cuvîntarea sa la pierderi
le pe care le suferă țările în 
curs de dezvoltare ca urma
re a înrăutățirii raportului de 
schimb.

Șeful delegației R. S. Ce
hoslovace, Frantisek Hamuz, 
ministrul comerțului exterior, 
a declarat că convocarea Con
ferinței Națiunilor Unite pen
tru comerț și dezvoltare re
flectă o îmbunătățire a cli
matului politic internațional. 
El și-a exprimat regretul că 
de la conferință lipsesc re
prezentanții unor țări, printre 
care R. D. Germană, R. P. 
Chineză, R.P.D. Coreeană, 
R. D. Vietnam. Popoarele și 
guvernele, a continuat vor
bitorul, își dau seama că 
numai adoptarea unei ati
tudini realiste poate duce 
la o colaborare pașnică 
și o lărgire continuă a vieții

economice. In acest sco,p tre
buie adoptate măsuri practice 

. și concrete. în acest sens el a 
enumerat normalizarea rela
țiilor economice mondiale pen
tru a elimina efectele războ
iului rece și colonialismului ; 
stabilirea modalităților prin 
care comerțul între țările so
cialiste și țările occidentale să 
crească atît în volum, cit și ca 
structură, depunîndu-se efor
turi comune care să contri
buie la progresul țărilor ân 
curs de dezvoltare.

După-amiază, dr. Abdel Mo- 
neim Kaissuny, președintele 
conferinței, a dat cuvîntul șe
fului delegației Republicii Ga
bon, Andre Anguile. .

Au mai luat cuvîntul repre
zentanții Birmaniei, Etiopiei, 
Poloniei,. Danemarcei, Tuni
siei și Greciei.

GENEVA 31 (Agerpres). 
Gogu Radulescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
șeful delegației R. P. Romine 
la Conferința Națiunilor Uni
te pentru comerț și dezvoltare 
de la Geneva, a oferit la 31 
martie un dejun la care au 
luat parte dr. Râul Prebisch, 
secretarul general al Confe
rinței, Janez Stanovnik, pre
ședintele Comisiei a treia a 
conferinței, ambasadorul Ace
vedo Rodrigues, adjunct al șe
fului delegației Braziliei.

Au participat, de asemenea, 
Victor lonescu, ministrul co
merțului exterior, Mircea 
Malița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe și Costin 
Murgescu, membri ai delega
ției R. P. Romine.

BUENOS AIRES. — Delegația de cineaști romînl 
caie participă Ia Festivalul international al filmului 
de la Buenos Aires, condusă de Mihnea Gheorghiu, 
președintele Consiliului cinematografiei din Repu
blica Populară Romînă, a sosit în capitala Argenti
nei. La sosire, delegația a fost salutată de Vinoli 
Barreto, președintele Asociației regizorilor argenti
nieni, și de membri ai Comitetului de conducere al 
festivalului. Au fost de față Dumitru Fara, ministrul 
R. P. Romine in Argentina.

Vizita delegației de partid 
și guvernamentale sovietice

în R. P.
BUDAPESTA 31 (Agerpres). 

— La 31 martie a sosit la Bu
dapesta delegația de partid și 
guvernamentală sovietică con
dusă de N. S. Hrușciov, prim- 
secretar al C;C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

La gara de est delegația a 
fost întîmpinată de Jânos Kâ
dâr, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., președintele guvernu
lui revoluționar muncitoresc- 
țar^nesc ungar și de alți con
ducători ai partidului și guver
nului ungar.

In .piața din fața gării a avut 
loc un miting, la care au luat 
cuvîntul Jânos Kâdâr și N. S. 
Hrușciov. Pe tot parcursul pînă 
la reședința delegației, N. S. 
Hrușciov și persoanele care îl 
însoțesc au fost salutați de mii 
de cetățeni ai Budapestei.

Marți după-amiază, delegația 
de partid și guvernamentală 
sovietică a făcut o vizită lui 
Istvân Dobi, președintele Con
siliului Prezidențial al Repu
blicii Populare Ungare, și lui 
Jânos Kâdâr, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Socialist Un
gar și președinte al guvernului 
revoluționar muncitoresc țără
nesc ungar.

Apoi, în clădirea Parlamentu
lui /aU început convorbirile în
tre delegațiile de partid și gu
vernamentale ale U.R.S.S. și 
R. P. "Ungare.

Seara, C.C. al P.M.S.U. și gu
vernul ungar au oferit un di- 
neu în cinstea delegației. In 
timpul dineului, Jânos Kâdâr și 
N. S. Hrușciov au rostit toas
turi.

„Cerem libertate și pămînt"; 
„Pămîntul este al celor ce-1 
lucrează" — sint cuvintele 
scrise pe pancartele cu care 
țăranii din Uruguay partici
pă la un marș organizat 
pentru a atrage atenția asu
pra situației grele a agri
cultorilor din această țară.

Congresul
U. D. T.

din Finlanda

CIPRU: Propunerile președintelui
Makarios privind asigurarea

ordinei în insulă

Declarația-program
a guvernului grec

ATENA Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite r

Luni seara, Parlamentul 
grec și-a reluat lucrările. Pri
mul ministru Papandreu a 
prezentat declarația-program 
a guvernului, care expune un 
larg program de măsuri pe 
plan intern și extern.

In politica internă Papan
dreu s-a referit la unele mă
suri cum ar fi majorarea sa
lariilor funcționarilor publici 
și ofițerilor, reorganizarea a- 
paratului administrativ, întă
rirea administrației locale. El 
a precizat că va fi pusă în a- 
plicare o veche promisiune a 
Uniunii de centru privind su
primarea măsurilor excepțio
nale. In legătură cu aceasta, 
el a arătat că vor fi eliberați 
„condiționat" deținuții politici.

O mare parte din declarație 
a fost consacrată politicii eco
nomice a guvernului, care își 
pune ca principal obiectiv ac
celerarea ritmului de dezvol
tare economică. Papandreu a 
arătat că guvernul seva stră
dui să îmbunătățească nivelul 
de trai al populației, să repar
tizeze echitabil venitul națio
nal și să creeze posibilități de 
lucru pentru toți cetățenii.

în program sînt prevăzute 
unele măsuri privind reorga
nizarea agriculturii și îmbu
nătățirea situației țărănimii.

în ce privește comerțul ex
terior, declarația-program 
precizează că Grecia își va

extinde legăturile comerciale 
nu numai cu țările Pieței co
mune, ci și cu țările cu care 
are acorduri bilaterale, pre
cum și cu noi țări din Africa 
și America Latină.

In legătură cu cheltuielile 
militare, Papandreu a arătat 
că acestea continuă să consti
tuie o povară excesivă pentru 
bugetul grec, reducînd posibi
litățile de aplicare a unui pro
gram consacrat politicii sociale 
și investițiilor publice.

Ocupîndu-se de politica ex
ternă, el a reamintit aparte
nența Greciei la N.A.T.O., 
subliniind totodată că deși 
„sîntem aliații Occidentului, 
vrem să fim, de asemenea, 
prieteni cu răsăritul". Refe- 
rindu-se la problema Cipru
lui, Papandreu a arătat că a- 
cordurile de la Londra și Zu
rich în loc să contribuie la in
staurarea păcii au dus aceas
tă țară la impas.

După prezentarea declara- 
ției-program, guvernul a ce
rut votul de încredere al par
lamentului.

ATENA 31 (Agerpres). — 
Cîteva sute de mame, soții și 
copii ai deținuților politici greci 
au demonstrat pe străzile prin
cipale ale Atenei, cerînd elibe
rarea tuturor deținuților poli
tici, amnistie generală. Demons
trantele s-au îndreptat spre 
cancelaria primului ministru 
grec Papandreu unde—au înmî- 
nat revendicările lor.
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BUDAPESTA. — La 31 martie, Ia Budapesta s-a 
deschis Congresul al VIII-lea al Asociației inter
naționale a juriștilor democrați, la care participă 
juriști progresiști din 61 de țări.

La lucrările congresului participă și o delegație a 
Asociației juriștilor din R. P. Romînă, condusă 
Ion Constant Manoliu, ministrul justiției.

BELGRAD. — Marți dimineața au început 
Belgrad, sub egida Academiei sîrbe de știință 
artă, lucrările simpozionului internațional privind 
relațiile între state în condițiile actuale, Ia care 
participă oameni de știință iugoslavi și invitați din
tr-o serie de țări, printre care și R. P. Romînă.

In ședința de deschidere, reprezentantul R. P. 
Romine, prof. univ. Mihail Ghelmegeanu, a rostit o 
cuvîntare de salut. Lucrările simpozionului se vor 
desfășura între 31 martie și 3 aprilie. In cadrul lu
crărilor se v<pr prezenta referate și comunicări.

CAIRO. — Intre 6 și 8 aprilie, la Cairo va avea 
loc o reuniune a Secretariatului permanent al Con
siliului de solidaritate al țărilor Asiei și Africii. In 
legătură cu aceasta, luni seara, la Cairo a sosit Mo
hammed Yazid, ministrul nigerian al informațiilor, 
care a declarat că va transmite președintelui Nas* 
ser un mesaj al președintelui Ben Bella.

BONN. — Ministrul apărării al guvernului 
Germane, von Hassel, a trecut în rezervă 15 
rali ai Bundeswehrului. Printre ei se află și 
ralii Speidel și Heusinger. Speidel a fost coman
dant al forțelor terestre ale N.A.T.O. din Europa 
centrală și însărcinat special al guvernului federal 
pentru problemele militare N.A.T.O., iar generalul 
Heusinger a fost inspector general al Bundeswehru
lui și mai tîrziu președintele Comitetului militar 
permanent N.A.T.O. cu sediul la Washington.

lată mai jos o imagine din 
Seul de la una dintre de
monstrațiile de protest ale 
studenților împotriva trata
tivelor japono-sud-coreene. 
După cum se poate vedea, 
importante forțe polițienești 
au fost aduse împotriva de

monstranților.

TOKIO 
Delegația 
ționale a Republicii Fopulare 
romine condusă de acad. Ște
fan S. Nicolau, vicepreședinte 
al M.A.N. își continuă vizita 
în Japonia la invitația Dietei 
japoneze. Delegația M.A.N. a 
părăsit Tokio indreptîndu-se 
spre orașul Kyoto, vechea capi
tală a Japoniei. în acest oraș, 
delegația a vizitat importante 
monumente istorice, de artă și 
cultură japoneze precum și 
muzee.

Cu ocazia prezenței delega
ției M.A.N., ambasadorul Ta- 
kao• Katsuya, reprezentantul 
Ministerului Afacerilor Exter
ne al Japoniei pentru regiunea 
Kansai, a oferit o cină în cin
stea delegației. Au participat 
directorul direcției pentru coo
perare economică și alte ofi
cialități din M.A.E. și Dieta 
japoneză. A fost prezent, de 
asemenea, ministrul R. P. Ro
mine în Japonia, Ion Obrado-

HELSINKI 31 (Ager
pres). — La Tampere au 
luat sfîrșit lucrările Con
gresului Uniunii Democra
te a tineretului din Fin
landa. Congresul a adoptat 
o serie de documente pri
vind sarcinile organizații
lor de tineret în viitorul 
apropiat, în special în le
gătură cu alegerile comu
nale care vor avea loc în 
toamna acestui an.

A fost aleasă noua con
ducere a.................
crate a 
Finlanda. 
Uniunii a 
Syjbman.

Uniunii demo- 
tineretului din 
Președinte al 
fost ales Ossi

După cutremurul 
din Alaska

NICOSIA 31 (Agerpres). — 
Arhiepiscopul Makarios, preșe
dintele Ciprului, a înmînat luni 
generalului Gyani, comandan
tul trupelor forțelor O.N.U. în 
Cipru, un memorandum în 
care sint propuse unele măsuri 
pentru asigurarea ordinei pe 
insulă.

în prima etapă, președintele 
Makarios propune ridicarea 
blocadei de pe toate șoselele, 
lichidarea spațiului verde“, 
care desparte capitala Ciprului 
în două părți, și desființarea 
aeroportului construit de către 
elementele extremiste în apro
piere de Nicosia.

în cea de-a doua etapă, Ma
karios consideră necesară de
zarmarea tuturor elementelor 
rebele și înfăptuirea altor mă
suri.

produs un incident între po
liția cipriotă și o unitate en
gleză din forța O.N.U., fără a 
se înregistra nici o victimă, 
în urma incidentului, s-a a- 
nunțat că pe viitor autorită
țile cipriote vor fi informate 
dinainte asupra deplasărilor 
unităților forței O.N.U.

NICOSIA 31 (Agerpres). — 
în localitatea Halefka s-a

NICOSIA 31 (Agerpres). —- 
După cum relatează coresponden
tul din Nicosia al agenției France 
Presse, discuțiile dintre coman
dantul forței O.N.U. în Cipru, cu 
reprezentanții guvernului cipriot 
și cu comandanții forțelor mili
tare 'ale Greciei și' Turciei din 
insulă, privind viitorul acestor 
forțe militare au ajuns la un im
pas.

Agenția France Presse relevă că 
guvernul, grec este gata să-și re
tragă contingentul său din Cipru, 
dacă acest gest va fi urmat și de 
guvernul Turciei.
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NEW YORK. — După încheierea ciclului 
de spectacole date de Nicolae Herlea la Opera 

Metropolitan din New York, reprezentantul 
permanent al R. P. Romine la O.N.U., Mihail 
Hașeganu, a oferit luni seara în saloanele mi
siunii, un cocteil în cinstea artistului romîn. 
La cocteil au participat diplomați, membri ai 
conducerii Operei Metropolitan și artiști ai 
operei, oameni de artă și cultură, ziariști. 
Cocteilul s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

Pe
CAIRO. — Printr-un decret al președintelui 

Nasser, starea excepțională, instituită în Republica 
Arabă Unită în 1961 în urma separării Siriei, a luat 
sfîrșit în mod oficial. Conform decretului, tribunale
le securității de stat vor fi dizolvate. Agenția 
France Presse anunță că în urma promulgării noii 
constituții a Republicii Arabe Unite, 100 de deținuți 
politici au fost eliberați.

LIMA. — Potrivit unor știri sosite la Lima, apro
ximativ 500 de indieni din tribul Maschos asediază 
în prezent o „hacienda" (fermă — n.r.) din provin
cia Madre de Dios situată în sud-vestul Republicii 
Peru unde s-au refugiat un număr de 50 de persoa
ne. Șase dintre persoanele asediate au fost rănite de 
săgețile indienilor dintre care una se ailă în stare 
gravă.. Indienii au ocupat un teren pentru ateriza
rea avioanelor situat în apropierea fermei. Autorită
țile au ordonat ca mai multe detașamente ale arma
tei să plece în ajutorul asediaților.

CAIRO. —• Agenția M.E.N. transmite o informa
ție primită din partea Ambasadei Republicii Arabe 
Yemen de la Cairo, în care se arată că Anglia con
centrează trupe la frontiera dintre Yemen și emira
tul Beihan. In informație se sublintază că asupra 
orașului yemenit Harib au fost aruncate foi volante, 
care cheamă populația să părăsească orașul.

RYAD. — Postul de radio Mecca a anunțat luni 
seara că prințul moștenitor Feysal și-a atribuit titlul 
de vicerege al Arabiei Saudite și va exercita toată 
puterea, independent de prezența sau absența rege
lui Saud din țară. Acesta pare să fie deznodămîn- 
tul luptei îndelungate pentru putere dintre prințul 
Fșysal, care este și prim-ministru, și fratele său, 
regele Saud. Anunțarea oficială a preluării întregii 
puteri de către Feysal înlătură practic de pe arenă 
pe Saud, care este neVoit să rămînă doar o persoană 
fără nici o prerogativă a puterii.
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RIO DE JANEIRO 31 (Ager
pres). — In cadrul unei cuvîntări 
radiodifuzate ținută la Rio de 
Janeiro în fața reprezentanților 
Asociațiilor subofițerilor din for
țele armate braziliene, președinte
le Joao Goulart a declarat printre 
altele: „Voi duce la bun sfîrșit 
campania pentru reformele struc
turale ale țării și voi lupta pînă la 
capăt".

Goulart a atacat cu violență pe 
cei care fac caz de „amenințarea 
comunistă" pentru „a apăra mari
le lor interese economice" și a 
spus că campania împotriva sa 
este finanțată de cercurile „care 
se opun decretului său, privind 
monopolul rafinării 
favoarea companiei 
ționale, Petrobras".

petrolului în 
petroliere na-

★

31 (Agerpres).RIO DB JANEIRO ... .
— După cum s-a anunțat la Rio de 
Janeiro, ministrul industriei și co
merțului, Egibio Michaelsen și pre
ședintele Băncii centrale, Nilo Me
dina și-au prezentat demisia din 
cauza „tensiunii politice". Intr-o 
declarație dată publicității de Con
federația Generală a oamenilor 
muncii din Brazilia se subliniază că 
guvernatorii conservatori din pa
tru state (Carlos Lacerda, Ademar 
de Barros, Magalhaes Pinto, Udo 
Meneghetti — n.r.), plănuiesc răs
turnarea de la putere a președin
telui Goulart cu ajutorul armatei 
a 2-a și a 3-a. Acești guvernatori
— arată declarația — „se opun 
progreselor democratice și rezulta
telor întrevăzute prin recentele 
decrete ale președintelui Goulart 
cu privire la înfăptuirea reformei 
agrare și exproprierea rafinăriilor 
particulare de petrol".

La Washington s-a înapoiat 
luni, venind din Alaska, 
Edward Mc Dermott, șeful 

serviciilor de planificare de urgen
ță ale guvernului american, care a 
fost trimis de președintele Johnson 
pentru a efectua o primă evaluare 
a distrugerilor provocate de cutre
murul care a bîntuit în această 
regiune. După cum transmite agen
ția Associated Press, Mc Dermott 
a apreciat că vor fi necesare apro
ximativ 500 milioane dolari pontru 
reconstruirea orașelor, uzinelor, 
căilor ferate și altor instalații ne
cesare pentru ca viața să-și reia 
cursul normal. El urmează să pre
zinte un raport detaliat președinte
lui Johnson.

Potrivit relatărilor trimisului 
special Ia Anchorage al agenției 
Reuter, luni s-a apreciat că numă
rul victimelor de pe urma cutre
murului întrece cifra de 100. Din
tre acestea, 21 de persoane au 
fost găsite moarte, iar alte 83 sint 
date dispărute. Cutremurul de vi
nerea trecută a provocat pagube

uriașe rețelei de căi ferate din 
Alaska. Cei 760 de kilometri de 
căi ferate care deservesc interio
rul acestui stat au devenit practic 
inutilizabili. Se consideră că vor fi 
necesare săptămîni pînă ce circu
lația trenurilor va putea fi reluată.

Hemingway și operele sale și nu
trea speranța că biblioteca va o- 
glindi interesul pe care îl purta 
el însuși nivelului artelor în Sta
tele Unite".

rului și altor tumori, experimen
tatori și medici.

în cadrul conferinței au loc 
discuții în legătură cu efectul pre
paratelor anticanceroase, metode-

Un dar prețios al văduvei 
lui Hemingway

Fundația însărcinată cu crea
rea bibliotecii John Ken
nedy, care urmează să ia 

ființă pe lîngă universitatea Har
vard, a anunțat că văduva lui Er
nest Hemingway a dăruit biblio
tecii toate manuscrisele, scrisorile 
și notele scriitorului.

într-o scrisoare de mulțumire 
adresată d-nei Hemingway, Jac
queline Kennedy, văduva fostului 
președinte, spune : „Nimic n-ar fi 
putut face o plăcere mai mare so
țului meu decît darul manuscri
selor lui Hemingway. El avea o 
mare

Fundația îi 
rea bib

admirație pentru Ernest

parte, îngăduindu-le să iasă. Ei au 
ucis cîteva animale mici și au a- 
tacat elefanții circului.

Personalul circului a izbutit să 
îndrume cinci lei înapoi în cușcă, 
dar unul a fugit în oraș.

Pompierii plecați în urmărirea 
leului fugar l-au încolțit în gară, 
unde l-au închis într-o cameră, 
pînă cînd a venit dresorul res
pectiv și l-a luat înapoi la circ.

Perspectivele televiziunii

Conferință științifică 
consacrată terapiei 

anticanceroase

Institutul de Oncologie expe
rimentală și clinică al Aca
demiei de științe medicale 

a U.R.S.S., a organizat la Mosco
va o conferință științifică consa
crată terapiei anticanceroase. La
conferință participă oameni de
știință care au realizat preparate 
medicamentoase împotriva cance-

le de aplicare a lor și mijloacele 
de ocrotire a organismului împo
triva influenței unor doze prea 
mari.

.Evadarea1 unor lei 
de circ

Sase lei de la un circ din c- 
‘ rașul Albi (Franța) au scă- 
, pat dintr-o cușcă, setnă- 

nind panică. Leii au început să se 
bată între ei, iar zăvorul cuștii a 
fost dat la un moment dat la o

Care sînt perspectivele televi
ziunii în următorii 25 de 
ani ? La această întrebare 

savanții din întreaga lume dau 
răspunsuri similare. Televizorul de 
buzunar, de aproximativ aceeași 
dimensiune ca un aparat de radio 
cu transistori, a și fost pus în 
vînzare. In viitor se va trece la 
un stadiu și mai avansat. Progra
mele de televiziune nu vor mai fi 
urmărite pe ecranul aparatului de 
televiziune ci pe niște ecrane 
foarte subțiri, fluorescente, care 
vor putea ii atîrnate pe perete. 
Un singur aparat de recepție va

deservi mai multe ecrane așezate 
în încăperi diferite. In următorii 
douăzeci și cinci de ani vom avea 
aparate de televiziune în culori, 
cu imagine tridimensională și su
net stereofonic.

Amatorii de filme vor avea Ia 
dispoziție aparate de televiziune 
prevăzute cu dispozitiv de înregis
trare care va putea înregistra și 
apoi reproduce scenele televizate, 
așa cum un magnetofon reproduce 
programele de radio.

Camerele de luat vederi vor a- 
junge la dimensiuni atît de mici 
îneît vor putea fi transportate de 
un jokeu în timpul unei curse, 
permițînd astfel telespectatorilor 
să urmărească cursa văzută de pe 
spinarea calului. Cablurile coaxia
le vor fi înlocuite cu raze Laser 
care vor transmite programele in- 
ter-țări. Transmisiile intercontinen
tale se vor realiza în continuare 
cu ajutorul sateliților artificiali.

Previziunea cea mai îndrăzneață 
afirmă că tehnologia televiziunii 
nu se va opri la ecranul televi
ziunii ci că în viitor imaginile vor 
ii transmise direct centrului vi
zual din creier, unde vor produce 
impulsuri vizuale normale.
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