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SPOREȘTE NUMĂRUL ÎNTREPRINDERILOR
rd! 

SI-AU REALIZAT PLANUL ANUAL

Minerii din ramura
industriei carbonifere

40 de întreprinderi 
din regiunea Banat

TIMIȘOARA (redacția ziarului 
„Drapelul roșu“). — Siderurgiștii 
de la „Oțelul roșu“ și-au realizat 
planul anual la producția globală 
cu 14 zile mai devreme. Acordînd 
o atenție sporită întreținerii cup
toarelor, reducînd simțitor timpul 
de reparații la cald și la rece, oțe- 
larii au elaborat pînă la data de 
17 decembrie 8130 tone oțel de 
bună calitate. Pe 11 luni la capi
tolul economii ei au consemnat ci
fra de 1 072 400 lei. Au mai anun
țat realizarea sarcinilor anuale de 
plan și întreprinderile „Tehno- 
lemn“ din Timișoara, „Iprofil“- 
Balta Sărată, I. F. Caransebeș și 
altele. Numărul unităților din re
giune care și-au îndeplinit pînă 
în prezent planul anual de pro
ducție se ridică la 40.

La 17 decembrie, minerii din industria carboniferă au 
îndeplinit planul anual la producția de cărbune. Acesta 
este cel de-al 4-lea an consecutiv al șesenalului în care ei 
își îndeplinesc înainte de termen sarcinile anuale. Cantita
tea totală de cărbune extrasă în acest an este de 3,6 ori 
mai mare decît în 1938, iar de ligniți de 14,3 ori. Sistema
tizarea minelor, concentrarea producției, extinderea meca
nizării și ridicarea continuă a calificării profesionale au 
permis minerilor să sporească productivitatea muncii cu 
35,6 la sută față de anul 1959. A fost, de asemenea, îm
bunătățită simțitor și calitatea cărbunelui, procentul de ce
nușă fiind mai mic decît cel stabilit prin plan. Cantitatea 
de cărbune extrasă peste prevederi în cei 4 ani ai șesena
lului reprezintă aproape jumătate din întreaga producție 
realizată în 1938.
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ALE ORGANIZAȚIILOR DE BAZĂ

pe chestiuni mă- 
cu atît mai efici-

Partidul nostru acordă o mare 
însemnătate îmbunătățirii continue 
a Șuncii organizațiilor de bază. Acti- 
vînd acolo unde se decide însăși 
soarta aplicării hotărîrilor partidului 
— în întreprinderile industriale, gos
podării colective, gospodării de stat, 
S.M.T.-uri, instituții etc, aflîndu-se 
în contact némijlocit cu masele 
largi ale celor ce muncesc, organi
zațiile de bază exercită o influență 
hotărîtoare asupra realizării cu suc
ces a politicii partidului în toate 
domeniile de activitate.

în urma recentelor adunări de 
dare de seamă și alegeri, toate orga
nizațiile de bază au birouri noi. In 
rîndurile acestora se află, alături de 
mii de cadre cu o bogată experiență 
a muncii de partid, și numeroși to
varăși, care au fost aleși acum pen
tru prima oară. A ști să se orienteze 
just în condițiile concrete ale locu
lui lor de muncă, a desprinde din 
mulțimea sarcinilor care le revin pe 
cele mai importante și a concentra 
t.oate forțele organizației tocmai spre 
îndeplinirea acestor sarcini, iată ce
rințe de cea mai mare însemnătate 
ce se pun în fața ____________
noilor birouri ale — '
taS“ZES°erienî AUMRM NOILOR BIROURI
arată că, cu cît 
mai bine răspund 
ele acestei cerințe, 
evitînd să-și iro
sească eforturile 
runte, neesențiale,
entă și mai rodnică este activitatea 
fiecărei organizații de partid.

în mod firesc, în miezul preocu
părilor organizațiilor de bază din 
industrie se află problemele produc
ției, ale realizării unui progres teh
nic continuu, ale asigurării unei 
eficiențe economice cît mai ridicate 
în activitatea întreprinderilor. în 
funcție de condițiile specifice, de si
tuația concretă existentă într-o anu
mită perioadă, problemele producției 
se pun în fiecare întreprindere în 
mod diferit : într-un loc se ridică cu 
mai mare acuitate problema'creșterii 
productivității muncii, într-altul 
problema economisirii materialelor 
și materiilor prime, într-altul pro
blema îmbunătățirii calității produ
selor. Numai studierea aprofundată 
a situației concrete din raza de acti
vitate a organizației de bază dă po
sibilitate biroului să se orienteze în 
mod just, corespunzător cerințelor 
vieții, să îndrepte eforturile comu
niștilor și ale întregului colectiv de 
muncitori, tehnicieni, ingineri în di
recțiile principale, hotărîtoare pen
tru bunul mers al muncii. Este 
interesantă în această privință ex
periența organizației de bază din 
secția de role a Uzinei „Rulmentul“ 
din Brașov. Aici biroul obișnuiește 
să analizeze 
realizați 
planului : 
prețul de 
globală și 
ganizatorii grupelor de partid ur
măresc la rîndul lor îndeaproa
pe cum se asigură folosirea din 
plin a utilajelor, extinderea me
todelor avansate de lucru, buna 
gospodărire a materiei prime etc. 
Cunoașterea temeinică a situației 
din secție și din fiecare atelier i-a 
permis organizației de bazăzsă sesi
zeze de fiecare dată deficiențele mai 
importante, să intervină imediat

sistematic cum sînt 
indicatorii principali ai 
productivitatea muncii, 

cost, calitatea, producția 
pe sortimente etc. Or-

pentru înlăturarea lor. Rezultatele 
acestui stifde muncă se oglindesc în 
faptul că secția a realizat anul a- 
cesta un spor al productivității 
muncii de circa 12 la sută și însem
nate economii la prețul de cost.

Prin analiza cuprinzătoare și a- 
profundată a muncii pe care au pri
lejuit-o, adunările de dări de seamă 
și alegeri ale organizațiilor de bază 
au constituit pretutindeni un ajutor 
deosebit de prețios în orientarea ac
tivității acestora spre ceea ce este 
principal, esențial în perioada actua
lă. Bine au procedat acele birouri de 
organizații, care, trecînd imediat 
după alegeri la întocmirea planului 
lor de muncă, au prevăzut în primul 
rînd rezolvarea acestor probleme. La 
I.P.R.O.F.I.L. Măgura Codleî, de 
pildă, unde adunarea de alegeri a 
scos în evidență rămînerea în urmă 
față de plan în realizarea indicelui 
productivității muncii, noul bi
rou și-a înscris în planul de muncă 
și a trecut efectiv la luarea unui 
șir de măsuri menite să ducă 
la valorificarea rezervelor și posibi
lităților de creștere a productivită

ții. La Uzina me
talurgică Bacău, 
unde au existat 
lipsuri în ce pri
vește calitatea pro
duselor, toate pîr- 
ghiile muncii de 
partid — contro

lul asupra activității conducerii 
administrative, formele multiple ale 
muncii politice de masă etc., sînt 
îndreptate acum spre remedierea 
lipsurilor semnalate în acest dome
niu. Planul de muncă, atunci cînd 
este judicios întocmit, cînd reflectă 
principalele sarcini, necesitățile re
ale din întreprindere, secție, consti
tuie un ajutor prețios pentru birou 
în justa repartizare a forțelor orga
nizației de bază.

Organizațiilor noastre de partid 
le este proprie munca cu perspec
tivă. Concentrîndu-și atenția asu
pra sarcinilor 
birourile 
chemate 
timp cu 
sarcinile 
semenea 
larg insușit se reflectă între altele 
în grija cu care numeroase birouri 
de organizații se ocupă în aceste» 
zile de pregătirea producției noului 
an ; ele îndrumă conducerile admi
nistrative să ia asemenea măsuri 
tehnice, economice, încît să se pre
vină eventualele deficiențe, să se a- 
sigure îndeplinirea în mod ritmic a 
sarcinilor de plan pe 1964. Practica 
a dovedit cu prisosință eficienta 
muncii cu perspectivă ; o astfel de 
muncă chezășuiește succesele de 
viitor. Acolo însă unde nu există 
grija cuvenită pentru sarcina de 
mîine, unde nu se prevăd și nu se 
iau din timp măsurile necesare 
pentru bunul mers al muncii, se a- 
junge inevitabil la acel stil pompie- 
resc, care din păcate mai caracteri
zează activitatea unor birouri de 
organizații de bază, cînd se intervi
ne doai’ după ce au apărut sau au 
devenit acute anumite deficiențe.

însușirea priceperii de a acționa 
în 
pe

imediate, urgente, 
organizațiilor de bază sînt 
să se preocupe în același 
deosebită răspundere de 
de viitor. Faptul că un a- 
stil de muncă este tot mai

strîrisă legătură cu problemele 
care le ridică viața, de a con-

(Continuare în pag. III-a)

Ot&uoL tieieieft a.
In ultimii ani, în orașul și regiu

nea Iași s-au construit noi întreprin
deri industriale, blocuri de locuințe, 
localuri pentru policlinici, spitale, 
școli de toate gradele, diverse in
stituții de cultură și artă etc. Alte 
numeroase construcții industriale, 
social-culturale, cît și cartiere în
tregi, artere de circulație iau naș
tere acum sub ochii noștri. Reali
zarea lor a fost stabilită cu prilejul 
vizitei făcute în regiunea Iași, în 
septembrie 1961, de către conducăto
rii âe partid și de stat, în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Bătrînul Iași se înnoiește din te
melii, întinerește. înfățișarea lui de 
azi o vestește pe aceea de mîine.

Privire clin înălțimi

Din turnul Golia, din acela al pa- 
rașutiștilor din dealul Copoului, ca 
și de pe dealul Cetățuia, vezi lașul 
ca în palmă. Iată grupul masiv al 
întreprinderilor industriale. Cele 
cu o existență mai veche — Atelie
rul de reparat material rulant Nico
tină, Fabrica „Țesătura“, Fabrica de 
tricotaje „Moldova“ și cea de țiga
rete etc. — s-au dezvoltat și s-au 
modernizat. In ultimii ani s-au înăl
țat și întreprinderi noi : a intrat în 
funcțiune Fabrica de antibiotice, iar 
Fabrica de mobilă — avînd o capa
citate de 10 000-12 000 de_ gar
nituri anual — a fost dotată în 1963 
cu încă o secție modernă. O altă 
zonă industrială se dezvoltă acum 
în partea de sud-est a orașului, 
după un detaliu de sistematizare 
anume elaborat, cuprinzînd Fabrica 
de ulei „Unirea", cu o capacitate de 
prelucrare de 420 tone de floarea- 
soarelui în 24 ore, și întreprinderea 
pentru prelucrarea maselor plastice, 
Intrată parțial in producție. Alte 
fabrici și uzine sînt în construcție.

Blocurile de locuințe au schimbat

cu totul fața cartierelor Păcurari, 
Copou, Piața Unirii, Tudor Vladimi- 
rescu și, mai cu seamă, Socola și 
Nicolina. în perioada 1959 — 1962 
inclusiv s-au construit circa 5 200 de 
apartamente ; pentru anul acesta au 
fost prevăzute circa 2 100.

lașul își păstrează tradiționala fai
mă de cetate culturală prin multi
ple și variate manifestări. Actorii 
ieșeni de la Teatrul Național „V. A- 
lecsandri", ai Operei de stat, ai Fi
larmonicii de stat „Moldova" și ai 
Teatrului de păpuși desfășoară o 
bogată activitate artistică nu numai 
în oraș, dar și în mijlocul colecti
viștilor. Muzeul regional, cu secțiile 
sale de istorie, etnografie, artă 
plastică, adăpostite în Palatul Cul

(Agerpres)

Roadele bunei organizări 
a muncii

Colectivul schelei petroliere Urlați și-a realizat sarcinile de plan pe 11 luni în proporție 
de 102,30 la sută. Totodată s-au obți nut economii în valoare de 1300 000 lei. In fotografie : 
O brigadă de intervenție din schelă care s-a evidențiat în mod deosebit prin rezultatele obținute 
în producție. (De la stînga la dreapta) : Alexandru Papainog,sondor, Ștefan Năstase, operator tro
liu, Ștefan Nicolae, podar, Niculaie Păduraru, sondor-șef și Ion Stoica, brigadier.

(Foto t R. COSTIN)

Centrale termice 
pentru noile locuințe

In orașele Alba Iulia, Orăștie, Cugir 
și Deva din regiunea Hunedoara au 
fost date în folosință centrale termice 
pentru încălzirea blocurilor de locuin
țe construite în acest an. In ultimii 
ani, în noile cartiere de locuințe 
din orașele și centrele muncito
rești ale regiunii Hunedoara s-au con
struit și pus în funcțiune 34 de cen
trale termice și 13 puncte termice de 
bloc. Ele asigură încălzire și apă caldă 
pentru mai mult de 10 000 de aparta
mente. (Agerpres)

La recoltatul stufului
CONSTANȚA (coresp. 

„Scînteii"). — în Delta 
Dunării se lucrează intens 
la recoltatul stufului. Cele 
mai bune rezultate au fost 
obținute de întreprinderile 
stuficole din Rusca, Sulina 
și Șontea. Coloana I-a con
dusă de Tudor Șopîrlă de 
la întreprinderea Șontea și 
coloana a 4-a condusă de 
Dumitru Ilușca de la în
treprinderea Sulina sînt 
fruntașe la recoltat. Ele

realizează zilnic peste plan 
15—20 tone stuf. Pînă în 
prezent au fost recoltate a- 
proape 90 000 tone stuf. O- 
dată cu recoltatul se exe
cută și transportul. Peste 
50 la sută din cantitatea 
de stuf recoltată a fost de
pozitată în platforme pe 
marginea coloanelor și 
brațelor principale ale 
nării pentru a fi mai 
încărcate în ceamuri.

Pentru deservirea populației
CRAIOVA (coresp. 

„Scînteii“). — De curînd 
rețeaua comercială a ora
șului Craiova s-a îmbogă
țit cu 3 unități noi ; un 
magazin alimentar cu au- 

. toservire și două magazine 
specializate pentru desfa
cerea produselor indus
triale. A mai fost dat re
cent în folosință un labo
rator central de cofetărie

și patiserie. De la începu
tul acestui an rețeaua co
mercială a orașului a cres
cut cu 48 de magazine, iar 
128 au fost reamenajate, 
dotate cu mobilier și uti
laj comercial modern. Pînă 
la sfîrșitul acestui an vor 
mai fi date în folosință în 
cartierele noi ale orașului 
două complexe comerciale 
moderne.

A 19^a serie

BRAȘOV (coresp. „Scîn
teii“). — Pînă la data de 
18 decembrie a.c., 75 de în
treprinderi industriale și 
organizații economice din
regiunea Brașov au rapor
tat îndeplinirea planului 
anual de producție. Colec
tivele de muncitori, ingi
neri, tehnicieni și proiec- 
tanți din uzinele, fabricile, 
combinatele chimice bra
șovene au reușit să obțină 
în 11 luni 136 000 000 lei e-

IL

nu

conomii la prețul de cost. 
Printre fabricile care și-au 
îndeplinit planul anual 
înainte de termen se
mără întreprinderea de 
prefabricate, Fabrica 
șuruburi și subansamble și 
cea de scule și unelte din 
Brașov, „Drum nou“ și Fa
brica de geamuri din Me
diaș, „Libertatea" din Si
biu, întreprinderea minie
ră Căpeni și altele.

JE
în ultimul timp, atelierul de preparat al 

secției a Vl-a din cadrul Uzinelor. „Semănă
toarea“ a fost înzestrat cu utilaje și instalații 
noi. Au fost montate două prese de mare to
naj, două electrostivuitoare și o instalație 
pentru spălarea pieselor. Atelierul a mai fost 
înzestrat cu o linie tehnologică pentru execu
tarea știfturilor elastice, cu o mașină pentru 
îndreptarea oțelurilor late și alte utilaje.

Unele din utilajele existente au fost moder
nizate ; au fost concepute și confecționate nu
meroase dispozitive care contribuie la ridica
rea productivității muncii și la îmbunătățirea 
calitativă a produselor.

de

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii“). 
— Colectivul fabricii de geamuri 
din Tîrnăveni și-a îndeplinit zi
lele trecute planul anual la pro
ducția globală. La succesele ob
ținute au contribuit măsurile or
ganizatorice și tehnice aplicate în 
acest an. Deosebit de eficiente au 
fost măsurile pentru adaptarea 
mașinii de fabricat geam orna
mentat, pentru răcirea cu apă a 
foarfecilor de la mașinile auto
mate și a fundului formelor din 
secția sticlărie etc.

Pînă acum, pe lista întreprin
derilor care au raportat îndepli
nirea planului anual de producție 
și-au înscris numele 33 de între
prinderi din regiune.

Muncitorii, inginerii și tehnicienii uzinei au 
soluționat, în ultimul timp, o serie de proble
me tehnice ale producției. Pînă nu demult 
discurile pentru gențile de la roțile combinei 
de cereale se debitau cu flacără oxiacetileni- 
că ; se pierdea mult timp, iar calitatea nu 
era întotdeauna corespunzătoare. Acum ele 
sînt decupate cu ajutorul unei matrițe spe
ciale, pe o presă de mare tonaj. O altă îm
bunătățire importantă este înlocuirea siste
mului mecanic de declanșare la prese cu un 
altul electric.

ORADEA (coresp. „Scîn
teii“). — La stațiunea bal
neară Victoria-Oradea con
tinuă să sosească în aceste 
zile la tratament și odihnă 
sute de oameni ai muncii 
din diferite regiuni ale țării. 
Sînt oaspeți din cea de-a 
19-a serie — ultima din a- 
cest an. Ei au la dispoziție 
pavilioane bine îngrijite și 
încălzite, un bloc alimentar 
unde se asigură o masă con
sistentă de 3 ori pe zi, uni-

tăți de deservire, chioșcuri 
cu ziare și reviste. Mai 
multe pavilioane au fost în
zestrate cu mobilier nou. Sta
țiunea dispune de un ștrand 
în aer liber, solicitat și iar
na, bazinul fiind umplut cu 
apă termală.

în acest an circa 13 000 de 
oameni ai muncii și-au pe
trecut aici concediul de o- 
dihnă, cu 3 000 mai mult 
decît anul trecut.

turii ; muzeul „Unirii", deschis în 
ultima casă domnească a lui Alex. 
Ion Cuza din str. Lăpușneanu ; mu
zeul „I. Creangă", de la Golia ; boj
deuca lui Creangă din cartierul Ți- 
căului și alte instituții de cultură au 
fost vizitate în acest an de peste 
300 000 de oameni ai muncii. Bi
blioteca regională, aflată în Palatul 
Culturii, și Biblioteca Centrală Uni
versitară „M. Eminescu", care func
ționează la Iași de aproape 125 de 
ani, desfășoară o vastă activitate de 
răspîndire a cărții. Construcții noi 
extind baza materială necesară 
creării unor condiții optime pentru 
învățământ, pentru manifestări cul- 
tural-artistice. Localul Universității 
„Al. I. Cuza" s-a mărit cu o nouă

lecturi, poezii

h Me vmnței elevilor
prinderi se vor orga
niza manifestări artis
tice la care își vor da 
concursul formații pio
nierești, întâlniri cu 
evidențiați în întrece
rea socialistă, scriitori, 
oameni de știință, pre
cum și reuniuni de 
dans. Vizitarea muzee
lor, „Circuitul orașu
lui" cu autocarele vor 
constitui alte momente 
plăcute pentru școlari. 

Teatrul pentru copii 
și tineret, Teatrul 
„Țăndărică", cinemato
grafe din fiecare raion 
vor prezenta nume
roase spectacole spe
ciale pentru elevi. In 
piețele principale 
cep să se 
„orășelele de

La Palatul 
lor, purtătorii 
lor roșii vor

Pentru ca elevii din 
Capitală să se bucure 
de o odihnă plăcută și 
reconfortantă în timpul 
vacanței de iarnă, con
ducerile școlilor și or
ganizațiile U.T.M. au 
alcătuit un< bogat pro
gram de activități cul
tural-educative și spor
tive. Printre manifestă
rile din această perioa
dă se înscriu festivită
țile prilejuite de cea 
de-a XVI-a aniversare 
a Republicii, monta
jele muzical-literare, 
simpozioanele, serbă
rile pomului de iarnă 
etc. Ca și în anii tre- 
cuți, vor avea loc con
cursuri de cîntece, re
citări,
despre patrie și par
tid. La casele de cul
tură ale tineretului și 
la cluburile unor între-

în- 
profileze 

basm', 
pionieri- 
cravate- 

participa

ION HORNEA 
lăcătuș

din Capitâli 
la concursul pentru 
obținerea insignei de 
polisportiv, Ia între
ceri de 
șah, volei, alături 
„adversari" ai 
oaspeți din Ploiești. 
Aproape 7 000 de pio
nieri și școlari fruntași 
la învățătură, partici
pau ji la carnavalul 
pionieresc care se va 
desfășura la Palatul 
din Dealul Cotroceni- 
lor, fac ultimele pre
gătiri înainte de a-și 
începe călătoria cu 
„vaporul veseliei' ală
turi de Moș Gerilă și 
de alte personaje le
gendare. Pe „puntea' 
vasului vor avea loc o 
paradă a costumelor 
dotată cu premii, jocuri 
distractive și con
cursuri „Cine știe, cîș- 
tigă'.

la 
gimnastică, 

de 
lor —

aripă, care adăpostește sute de săli 
de curs și laboratoare, amfiteatre, 
biblioteci, muzee etc. în ultimii ani 
s-au înălțat Casa de cultură a sin
dicatelor și Casa de cultură a tine
retului și studenților. Cît despre 
Centrul universitar al lașului, el po
sedă astăzi ÎS cămine studențești 
noi, cu o capacitate de aproape 6 000 
de locuri. Acestea dau Copoului alt 
nume, acela de Copou universitar, 
în care denumirea tradițională se 
îmbină cu aceea conferită de actua
litate.

Caracteristice pentru transformă
rile prin care trece lașul sînt și 
străzile sale. Cea mai mare parte 
dintre ele sînt acum pavate și as
faltate, de nerecunoscut pentru cel

MANOLE CORCACI 
coresp. „Scînteii“

Zăpada s-a cam lăsat așteptată. 
Dar omul de zăpadă... din material 
plastic a sosit în vitrina magazinu
lui „Romarta copiilor“ din Bucu
rești. Și bineînțeles micii săi admi
ratori nu lipsesc.

(Foto ; AGERPRES)

Excelenței sale Domnului 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine
București

Doresc să exprim Excelenței Voastre cele mai cordiale mulțumiri 
pentru amabilul dv. mesaj de felicitări cu prilejul Zilei Independenței 
Finlandei și să vă adresez cele mai bune urări pentru fericirea dv. 
personală, precum și pentru progresul și prosperitatea poporului romîn.

URHO KEKKONEN 
președintele Republicii Finlanda

(Continuare în pag. III-a)

juin noul peisaj tejean

Siiiin
S-a âneheiat sesiunea O. KL U.
Cea de-a 18-a sesiune a Adunării 

Generale O.N.U. și-a încheiat lucră
rile în noaptea de marți spre 
miercuri. Luînd cuvîntul cu acest pri
lej, președintele actualei sesiuni a A- 
dunării Generale, Carlos Sosa-Rodri- 
guez, a declarat că lucrările au fost 
axate îndeosebi în jurul probleme
lor menținerii păcii, abolirii colonia
lismului și segregației rasiale, îm

bunătățirii condițiilor economice și 
sociale în țările în curs de dezvol
tare. Printre realizările obținute în 
această direcție el a menționat a- 
doptarea proiectului de rezoluție cu 
Drivire la interzicerea plasării pe 
orbită a obiectelor avînd la bord 
arma nucleară, pregătirea conferin
ței O.N.U. pentru comerț și dezvol
tare și altele.

dosirea Sa Moscova a delegației 
Republicii

La 18 decembrie a sosit la Mosco
va o delegație de partid și guverna
mentală a Republicii Algeriene De
mocratice și Populare, condusă de

algeriene
Hadj Ben Alia, președintele Adună
rii Naționale, membru al Biroului 
Politic al Frontului de Eliberare Na
țională din Algeria.

Votul parlamentului italian
In Camera deputaților a avut loc 

marți noaptea votul de încredere 
pentru noul guvern italian. In fa
voarea guvernului au votat 350 de 
deputați ; 233 de deputați au votat

contra, iar 25 de deputați socialiști 
aparținînd aripei de stînga au refu
zat să participe la vot, părăsind sala. 
(Amănunte in corespondența din 
Roma pag. a IV-a).

Iarna se accentuează 
în Europa

După cum transmite agenția 
France Presse, serviciile meteorolo
gice franceze au anunțat că termo
metrele au înregistrat scăderea tem
peraturii în cea mai mare parte a 
țării. în mod paradoxal singura re
giune unde frigul și iarna nu sînt 
atît de accentuate este nordul Și 
nord-vestul țării. în schimb, în su
dul Franței zăpada a continuat să 
cadă din abundentă, provocînd per- 
turbații în circulația feroviară și ru
tieră. în apropierea orașului Arles, 
situat în regiunea Mării Mediterane. 
a fost necesară intervenția pompie
rilor. pentru a degaja automobilele 
imobilizate de zăpadă. Temperatura 
a scăzut în medie pînă la minus 15 
grade.

în țările scandinave, unde pînă 
acum iarna s-a făcut prea puțin 
simțită, termometrele neînregistrînd 
decît minus 2 grade C„ a început să 
ningă, iar temperatura a scăzut.

în R.F.G. 80 de șlepuri au fost 
blocate de gheată.
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Odată
Iarna a intrat în satele noas

tre. Deocamdată surîzătoare ca o 
prelunga ușor asprită a toam
nei. E o pAit-adă de învățătură, 
de viață culturală intensivă în 
sate. Activitatea culturală de iar
nă a început, de fapt. în majo
ritatea comunelor mult mai din 
vreme.

Am vizitat cîteva cămine cul
turalo din raionul Roșiorii de 
Vede, regiunea București. Con
ținutul programelor de activita
te pe timpul iernii ale acestor 
cămine este, în mod firesc, sub
ordonat întăririi economico-or- 
ganizatorice a gospodăriilor a- 
gricole colective, răspîndirii pe 
seară largă a cunoștințelor poli
tice, agrozootehnice, științifice, 
educării țărănimii în spiritul co
lectivismului, al unei noi atitu
dini față de muncă și avutul ob
ștesc. în planul de activitate a 
căminului din Siliștea se dă o 
mare- atenție ciclului de expu
neri pe teme agrozootehnice, la 
care sînt atrași colectiviști necu- 
prinși în invățămintul de trei 
ani. „Păstrarea și folosirea nu
trețurilor însilozate“, „Cum pu
tem spori producția de lapte și 
carne în condițiile gospodăriei 
noastre“, iată două titluri din ci
clul dc 12 expuneri programat.

— în comuna noastră, ne-a 
spus directoarea căminului cul
tural din Peretu, funcționează 14 
cercuri de învățămînt agrozoo
tehnic do masă, cuprinzînd 600 
de cursanți. Căminul cultural 
sprijină îndeaproape aceste 
cercuri, programează filme docu
mentare și științifice în legătură 
cu temele studiate. Biblioteca 
popularizează broșurile și lucră
rile din bibliografia cursurilor prin 
standuri și liste bibliografice. în 
ziua de 1 decembrie a avut loc 
o întîlnire cu cititorii pe tema 
„Creșterea tineretului taurin“. 
Stația de radioficare îi popu
larizează pe colectiviștii eviden
tial în procesul de învățămînt.

Comuna Peretu, așezată la 
confluenta rîului Vedea cu pî- 
rîul Bărîcea, are condiții foarte 
prielnice legumiculturii. De a- 
ceea, în cadrul ciclului de 
expuneri, pentru cei necuprinși 
în învățămînt, a fost progra
mată o conferință pe tema „Dez
voltarea sectorului legumicol, o 
sarcină importantă a gospodării
lor colective din Peretu". Desi
gur că și aici conducerea cămi
nului cultural se preocupă de a- 
sigurarea unei activități variate, 
de organizarea unor manifestări 
culturale specifice pentru femei 
și tineret, de propaganda științi
fică prin conferințe, acțiuni de 
popularizare a cărții și multe al
tele.

cu sosirea iernii
în biroul comitetului raional 

pentru cultură și artă mi-a atras 
atenția un grafic interesant. E 
vorba de graficul de deplasări 
ale celor șapte brigăzi științifice 
din raion. S-au luat măsuri pen
tru instruirea atentă a brigă
zilor științifice în scopul orientă
rii expunerilor și răspunsurilor 
spre problemele de bază ale gos
podăriilor colective, ale educării 
socialiste a țărănimii, răspîndirii 
de cunoștințe științifice temeini
ce în rîndul sătenilor. în comune 
căminele culturale asigură un 
bogat material ilustrativ de care 
se servesc specialiștii în răspun
surile la întrebările adresate bri
găzii. Fiecare brigadă aduce cu 
ea un film documentar ilustrînd

Vițitînd cîteva 
cămine culturale

„tema dé bază“ a înlîlnirii cu 
colectiviștii în ziua respectivă. 
Duminică 17 noiembrie, locuito
rii comunei Cucuieți s-au întîlnit 
cu o brigadă științifică. în a- 
ceastă comună, sectorul zooteh
nic e încă slab dezvoltat, de a- 
ceea brigada științifică și-a ales 
ca temă de bază, pornind de la 
întrebările primite, „Creșterea 
animalelor în gospodăria colecti
vă“, despre care vorbește și fil
mul documentar cu care a sosit 
în Cucuieți. Tot de la centrul 
de raion sînt trimiși în comune și 
sate conferențiari bine pregătiți, 
care le vorbesc colectiviștilor 
despre problemele care-i intere
sează, de ordin politic, social, 
economic, științific.

★

în etapa l-a a celui de-al 7-lea 
concurs al formațiilor artistice da 
amatori, raionul Roșiorii de Ve
de a obținut un succes deosebit: 
8 locuri I, două locuri II, un loc 
III și o mențiune. Rezultatele 
bune obligă. Pentru a se prezen
ta cît mai bine în etapa urmă
toare, formațiile de amatori din 
acest raion și-au început pregă
tirile din timp. în comuna „Mo- 
romeților", Siliștea, corul și-a 
fixat repertoriul și a început re
petițiile. ca și cele două formații 
de dansuri din comună, orches
tra de acordeoane și formația de 
teatru. Brigada artistică de agita
ție a început să repete noul 
text „Viața nouă în sat la noi“. 
Dorind să dea impuls pregătirii 
formațiilor artistice comitetul ra
ional de cultură și artă, îndru
mat de comitetul raional de par
tid, a programat, între 24 noiem

brie și sfîrșitul lunii decembrie, 
timp de patru duminici, un in
teresant „schimb de experiență“.

— Avem, în' raion, 26 de co
mune, spune secretarul comite
tului pentru cultură și artă. în 
prima dintre cele patru duminici 
(24 noiembrie) 13 dintre cămi
nele culturale au deplasat for
mații (cor, dans, brigadă de agi
tație, soliști) la celelalte 13 cămi
ne gazde, care au asigurat, la 
rîndul lor, cîte o. manifestare 
cultural-educativă (concursuri, 
jurnale vorbite, călătorii pe har
tă, informări politice). La fie
care din aceste spectacole-mixte 
participă un reprezentant al co
mitetului pentru cultură și artă 
și în încheiere au loc discuții în
tre directori, instructori ai for
mațiilor și alți membri din co
lectivele de conducere ale celor 
două cămine.

★
Se poate spune că, în cele mai 

multe din comunele raionului, 
organele de partid și de stat, 
conducerile căminelor culturale 
s-au preocupat de pregătirea 
activității culturale de iarnă.

Această perioadă e folosită de 
locuitorii satelor roșiorene pentru 
o continuă îmbogățire cu noi cu
noștințe. Căminele culturale se 
află în cea mai activă perioadă 
a lor, dovedindu-se prezențe de 
seamă în viața satelor.

ÎN CERCURILE 
LITERARE 

DIN ÎNTREPRINDERI
Numeroase cercuri literare 

se pregătesc să se prezinte 
la concursul de creație „Al. 
Sabia“, organizat de revista 
„Clubul“, de Casa Centrală 
a creației populare și Comi
sia de îndrumare a cercuri
lor literare de pe lingă 
Uniunea Scriitorilor.

Concursul este menit să 
stimuleze pe membrii cercu
rilor literare pentru a realiza 
lucrări, îndeosebi ale genu
lui scurt, care pot fi valori
ficate în mișcarea artistică 
de amatori : poezii, schițe, 
povestiri, reportaje, foiletoa- 
ne, monologări, dialoguri 

' scurte, programe pentru bri- 
I găzile artistice de agitație, 
j scenarii literare, pentru filme 
I de scurt metraj.

în vederea participării la 
concurs, membrii cercului li
terar de la Uzinele „23 Au
gust“ din Capitală, de pildă, 
și-au propus în planul de 
lucru să creeze texte pen
tru brigăzile artistice de a- 
gitație. Cele mai bune pro
grame, apreciate de ^specta
tori — muncitori, ingineri, 
tehnicieni din uzină — vor 
fi reunite într-o culegere.

Cercul- literar de la Uzi
nele „Steagul roșu“-Brașoo 
și-a propus să organizeze un 
concurs de creație pe uzină, 
pentru a selecționa cele mai 
bune lucrări. La Uzinele de 
tractoare din Brașov, cercul 
literar a organizat o consul
tare a muncitorilor, ingine-ILIE CONSTANTIN

La Institutul de teatru din Capitală se reprezintă „Steaua 
fără nume“ de M. Sebastian. Iată-i pe studenții Monica 
Ghiuță (necunoscuta), Virgil Ogășanu (profesorul), Ion Ilidișan 
(Udrea) într-o scenă din spectacol. (Foto : I. MICLEA)

rilor și tehnicienilor colectînd 
sugestii, aspecte interesante 
din viața și munca uzinei, 
care să constituie surse de 
inspirație pentru viitoarele 
lucrări.

La Suceava, 60 de oa
meni ai muncii, mulți din
tre ei cunoscuți ca autori 
de texte pentru brigăzile 
artistice de agitație, au con
stituit noul cerc literar „N. 
Labiș“. Pentru concurs ei 
și-au propus să creeze texte 
inspirate de realitate, desti
nate artiștilor amatori din 
întreprinderile și instituțiile 
orașului.

CĂRȚI ROMÎNEȘTI 
PESTE HOTARE

Un mijloc important de 
popularizare a cărții romi- 
nești peste hotare l-a consti
tuit, în anul 1963, participa
rea țării noastre la tîrgurile 
și expozițiile' internaționale, 
care s-au organizat la Var
șovia, Leipzig, Frankfurt, 
New York, Washington, To
kio, Roma. în cadrul acestor 
tîrguri și expoziții au fost 
prezentate sute de lucrări de 
matematică,. fizică, chimie, 
medicină, literatură tehnică, 
lucrări de agricultură și zoo
tehnie, enciclopedii, dicțio
nare tehnice, lucrări beletris
tice — proză, versuri, tea
tru, teorie, critică și istorie 
literară, lucrări și albume de 
artă, muzică, sport, cărți 
pentru copii, traduceri din 
autori clasici și contempo
rani de peste hotare, pre
cum și o serie de lucrări de 
autori romîni traduse în 
limbi străine. Ștandurile ro
mi nești s-au bucurat de o 
bună apreciere. Au trezit un 
interes deosebit lucrări ști
ințifice, de istorie a artei, ar
hitectură, lingvistică, medi
cină, albume de artă, dicțio
nare tehnice etc. S-au orga
nizat, de asemenea, o expo
ziție de carte romînească la 
Sofia și una cu lucrări de 
autori bulgari la București.
PREMIERĂ LA TEATRUL 

DE OPERETĂ
Teatrul de stat de ope

retă a prezentat în pre
mieră snoava lirică „An
ton Pann sau Povestea 
vorbii“. Muzica : . Alfred 
Mendelsohn, pe un libret 
de Ion Roman și Radu Al- 
bala, Regia : Nicușor Con- 
stantinescu. Scenografia: 
N. Lebas. Maestru de cor: 
C. Rădulescu. Coregrafia: 
Elena Penescu-Liciu. Con
ducerea muzicală: Mircea 
lonescu.

în distribuție : Ion Da
cian, Valii Niculescu, Bim
bo Mărculescu, Emil Po
pescu, Constanța Cîmpea- 
nu, G. Hazgan, Toni Bu- 
iacici, SUU Vasiliu, Ga
briel Gheorghiu, Iancu 
Groza, Tiberiu Simiones- 
cu, Dușan Bugarin.

Oră de laborator la Gropul școlar petrochimic din orașul VictoriaDeși scrisorile
Jn-au fost publicate GfäfftÜ S0ÜlL„ScMt&i‘‘

O statistică recentă arăta că în 
fiecare an peste un milion de vizita
tori pășesc pragul mpzeelor noastre 
de artă. Li se adaugă, mai ales în 
timpul verii, numărul, greu de eva
luat cu precizie, al tuturor celor 
care cutreieră țara, nu numai pentru 
a admira frumusețile naturii, dar și 
pentru a cunoaște și prețui monu
mentele nescrise ale istoriei po
porului nostru, multe dintre ele în 
același timp monumente de artă, a- 
desea de o valoare și de o însemnă
tate cu totul remarcabile.

Creșterea continuă a numărului 
vizitatorilor muzeelor și monumen
telor. a interesului publicului pen
tru artă, este rezultatul grijii stator
nice arătate, în cadrul revoluției 
culturale, conservării și valorificării 
patrimoniului artistic atît de bogat 
al poporului. Datorită acestei griji 
avem astăzi în Capitala țării, ală
turi de multe alte muzee și colecții, 
marele Muzeu de Artă al Republi
cii Populare Romine, mîndrie a cul
turii noastre, măsurînd prin el în
suși distanța ce separă două epoci 
și două mentalități. Datorită acestei 
griji, Muzeul BrukenthaJ din Sibiu 
a fost restaurat în întregime, dotat 
cu noi și importante colecții, repre- 
zentînd astăzi un complex muzeal 
în care se desfășoară o valoroasă 
muncă științifică și de propagandă 
artistică. în zeci de alte orașe, iar 
în ultimii ani și în unele sate, au 
fost constituite colecții de artă sau 
au fost dezvoltate cele existente.

Desigur, lucrul cel mai important 
îl constituie simpla prezență a ope
rei de artă, de o elocvență ce șe 
dispensează adesea de comentarii. 
Nici o operă de artă adevărată nu-și 
epuizează însă cu ușurință înțelesu
rile. Valoarea ei stă în asociațiile 
multiple pe care le trezește sau le 
poate trezi în mintea și sufletul pri
vitorului, în mărturia pe care o a- 
duce despre viața istorică și spiri
tuală a unei întregi epoci.

De a'.ci necesitatea multiplelor 
forme de exegeză a fenomenului ar
tistic, de la explicațiile cele mai ele
mentare la analizele cele mai mi
nuțioase și mai erudite. Calitatea 
acestei activități oglindește în chipul 
cel mai precis calitatea însăși a 
muncii științifice ce se desfășoară în 
cadrul instituțiilor muzeale, modul 
în care este înțeleasă problema 
pătrunderii largi a artei în mase.

Nu ne vom ocupa în însemnările 
de față decît. de un aspect al a-

cestei munci importante și de răs
pundere — publicațiile muzeelor.

Gama acestor publicații este, în 
funcție de destinația lor, foarte lar
gă, profilul lor foarte variat, mer- 
gînd de la simpla carte poștală ilus
trată sau de la plicul cu reprodu
ceri după opere de artă, la pliante 
și ghiduri cu texte explicative mai 
mult sau mai puțin dezvoltate și 
în sfîrșit la catalogul științific — 
comentat — încununare a muncii de 
investigare metodică a unei colecții 
muzeale.

De o deosebită însemnătate sînt. 
pentru acțiunea de popularizare a 
artei, ghidurile. Cînd sînt bine 
concepute, clar, dar nu simplist 
scrise, atrăgătoare ca prezentare 
grafică, ele pot fi un excelent mij
loc de educare artistică a publicu
lui, de stimulare a interesului și a 
mîndriei patriotice pentru valorile 
culturale create și acumulate de po
porul nostru.

Colecția „Monumentele patriei 
noastre“ editată de „Meridiane“ este 
un exemplu de ceea ce se poate în
făptui în această direcție. I se pot 
obiecta doar ritmul nu destul de 
susținut în care apar volumele ce o 
alcătuiesc și aria de cuprindere, in
completă încă, a monumentelor de 
artă de pe cuprinsul țării. O men
țiune merită și lucrarea „Muzeele 
de artă din București“ de Marin Mi- 
halache, care constituie un început 
ce trebuie însă dezvoltat. Ce o- 
feră însă, în materie de pu
blicații, muzeele de artă, acelea 
chiar despre a căror admirabilă or
ganizare și prezentare am vorbit 
mai înainte ? Un ghid al Galeriei 
Universale de acum cîțiva ani, de
pășit în multe privințe, două-trei 
broșuri, altminteri serioase și bine 
tipărite, pentru sectorul de artă feu
dală, cîteva pliante consacrate unor 
artiști romîni, cataloage vechi de un 
deceniu, iarăși depășite, ale Galeriei 
Naționale și Universale, iată ce pot 
găsi în prezent vizitatorii atît de nu
meroși ai acestui mare muzeu, la 
standul său de publicații, ce func
ționează de altfel cu intermitențe. 
Aceeași este situația la Muzeul Bru- 
kenthal și la alte muzee din centre 
importante ca Timișoara. Cluj, Iași. 
Am revăzut, cu cîteva luni în urmă, 
Muzeul memorial Grigorescu. Foar
te vizitat, mai ales în perioada de 
vară, acest mic dar evocator muzeu 
nu putea oferi vizitatorilor nici o 
publicație, nici măcar o carte poșta
lă cu vreo reproducere după o ope

ră de Grigorescu. Există fără îndo
ială în această privință mari posi
bilități nefolosite. Însuși faptul că 
un muzeu de artă ca acela din Bra
șov a reușit să-și tipărească un 
ghid în condiții destul de bune de
monstrează că spiritul de inițiativă 
este și aici un factor hotărîtor. O 
preocupare de acest fel a mani
festat și muzeul din Ploiești, 
fără însă a ajunge la altceva de- 
çît la publicații în care tex
tul de o pagină-două este pur pro
tocolar, ilustrațiile înseși fiind de 
un nivel grafic nesatisfăcător. Nu 
mai vorbim de o broșură consacrată 
muzeelor din Caracal, tipărită pe 
cea mai proastă hîrtie și amestecînd 
sumare și discutabile prezentări ale 
muzeelor cu reguli de comportare 
pentru public, a căror formulare a- 
tinge ridicolul.

Nici o explicație nu poate apoi 
justifica de ce se tipăresc și se di
fuzează relativ puține — și ca nu
măr și mai ales ca selecție — cărți 
poștale ilustrate cu reproduceri după 
monumente și opere de artă. Caut 
de mai multe zile, fără a le găsi, 
cărți poștale cu reproduceri după 
opere de artă romînească pentru a 
le trimite, cunoscuților și prietenilor 
din țară și de peste hotare. Absen
ța unor asemenea tipărituri demon
strează că atît editurile cît și bene
ficiarii — instituțiile de difuzare, 
muzeele etc. — sînt departe de a fi 
rezolvat satisfăcător această pro
blemă.

Nu se reflectă îndeajuns în pu
blicații nici activitatea științifică pe 
care o desfășoară muzeele de artă. 
Cunoaștem, de pildă, valoroasele 
cercetări, care au dus la remarca
bile rezultate, făcute în cadrul sec
ției de artă a muzeului Brukenthal. 
Lipsa unei publicații științifice a 
muzeelor face însă ca asemenea 
cercetări fructuoase să nu-și găseas
că la vreme oglindirea în studii care 
să le facă cunoscute specialiștilor 
din țară și de peste hotare. „Studiile 
muzeale“ ale Muzeului de Artă al 
R. P. Romîne se lasă de fiecare dată 
excesiv de mult așteptate. Comisia 
muzeelor din cadrul Consiliului ar
telor plastice va trebui să studieze 
temeinic toate mijloacele prin care 
munca științifică din muzeele de artă 
ar putea fi stimulată și rezultatele ei 
ar putea fi mai bine și mai repede 
valorificate.

Pe la mijlocul acestuf an, Comisia 
muzeelor de artă din cadrul Con

siliului artelor plastice a analizat și 
aprobat planuri de muncă prin 
care majoritatea muzeelor încearcă 
să recupereze întîrzierea serioasă 
existentă în domeniul publicațiilor. 
De atunci, unele lucrări importante
— la Muzeul de artă al R.P. Romî
ne îndeosebi — au intrat, cum se 
spune, în producție. în ansamblu, 
însă, ritmul în care se desfășoară 
activitatea editorială a muzeelor 
continuă să fie nesatisfăcător.

Esté o constatare care ne impune 
să acordăm acestei activități o a- 
tenție mult mai susținută pentru a 
înlătura la. vreme greutățile ce se 
ivesc atît în elaborarea lucrărilor, cît 
și în procesul de tipărire a lor (a- 
tribuirea spațiului tipografic, a co
telor de hîrtie etc.). Și de la comi
tetele regionale și raionale de cul
tură și artă sîntem în drept să aș
teptăm în această privință un spri
jin mai substanțial.

Este, pe de altă parte, absolut 
necesar ca direcțiile muzeelor, în co
laborare cu organele de difuzare a 
cărții, să creeze condiții pentru ca 
ghidurile și alte publicații de artă 
să fie vîndute în incinta tuturor 
muzeelor și monumentelor cu ca
racter muzeal. Marile muzee de artă 
de peste hotare pe care le-am vi
zitat — și Muzeul de artă al R. P. 
Romîne ori Brukenthalul intră în 
această categorie — cuprind adevă
rate librării de specialitate, unde 
vizitatorul găsește în permanență, 
alături de ghiduri, pliante și repro
duceri, cărți de artă de tot felul.

Trebuie să manifestăm, toți cei 
care lucrăm în domeniul muzeo
grafiei și al istoriei de artă, mai 
multă inițiativă în toate aceste pro
bleme, să ne organizăm și să ne ie
rarhizăm mai bine eforturile. Nici 
un muzeu, nici un monument de 
seamă, fără cel puțin un ghid tipărit
— iată o sarcină pe care Consiliul 
artelor plastice, împreună cu comi
tetele regionale și raionale de cultu
ră și artă, cu conducerile muzeelor 
de artă, cu editurile și, în primul 
rînd, cu editura „Meridiane“ au în
datorirea, ant.renînd pe toți istoricii 
și criticii de artă, toate competențele 
locale, să o îndeplinească cît mai 
grabnic și la nivelul cerut de cultura 
noastră socialistă. Marele tezaur ar
tistic pe care-1 avem și care este 
astăzi al poporului întreg ne obli
gă și în domeniul publicațiilor mu
zeale — important deopotrivă pen
tru cultura de mase și pentru dez
voltarea științei noastre despre artă
— la mai mult și la mai bine.

MIRCEA POPESCU
. vicepreședinte al Consiliului i 

artelor plastice

Atenție condicilor 
de sugestii

în ultimul timp — ne-a scris co
respondentul voluntar Ion Arhire — 
am constatat că în mai multe maga
zine din orașul Bacău condicile de 
sugestii și reclamații se află la locuri 
puțin vizibile. Sînt și cazuri cînd su
gestiile cetățenilor rămîn fără răs
puns.

Sfatul popular al orașului Bacău 
ne informează că această sesizare a 
fost prelucrată cu majoritatea lucră
torilor din unitățile comerciale. La 
fiecare organizație comercială a fost 
desemnat cîte un salariat care răs
punde de felul cum sînt rezolvate 
sugestiile și reclamațiile făcute în 
condici de către consumatori, urmă
rind să li se trimită răspunsurile cu
venite.

Un nou cinematograf sătesc

într-o scrisoare, mai mulți colec
tiviști au propus ca în satul Ghidici, 
raionul Calafat, să se înființeze un 
cinematograf.

Referindu-se la această propunere, 
Sfatul popular al raionului Calafat 
ne-a răspuns că, pînă în prezent, în 
satul Ghidici s-a construit cabina de 
proiecție, un tînăr colectivist a fost 
trimis la școala de operatori, urmînd 
ca în scurt timp să fie aduse și apa
ratele. în curînd va fi deschisă noua 
unitate cinematografică.

Pentru liniștea orașului

Corespondentul voluntar loan 
Forna a propus într-o scrisoare ca 
întreprinderea de transport orășe
nesc din Iași să studieze posibilită
țile de reducere a zgomotului pe 
care îl produc unele tramvaie.

Sfatul, popular al orașului Iași ne-a 
răspuns că propunerea s-a dovedit 
utilă. Cu prilejul efectuării lucrărilor 
de reparații capitale, se voi' introduce 
unele dispozitive cu ajutorul cărora 
zgomotele produse de tramvaie vor 
fi reduse simțitor.

Spăfâioiiife au fost date 
în folosință

Un grup de locatari ai blocului 
D.13 din cartierul Balta Albă ne-a 
scris că, de aproape un an, spălăto
riile și uscătoriile de la subsolul imo
bilului stau nefolosite.

în urma acestei scrisori — după 
cum ne răspunde Sfatul popular al 
Capitalei — I.A.L. din raionul „23 
August“ a luat măsuri pentru pune
rea în stare de funcționare a insta
lațiilor din toate spălătoriile și uscă
toriile blocului. în prezent acestea 
sînt date în folosința locatarilor.

/

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
al R P. Romîne : Rigoletto — (orele
19.30) . Teatrul de stat de operetă : Vîn- 
zătorul țle păsări — (orele 19,30). Teatrul 
Național „I. L Caragiale" (Sala Come
dia) : Nevestele vesele din Windsor — 
(orele 15,30), Vizita bătrinei doamne — 
(orele 19,30) ; (Sala Studio) : Primii noș
tri poeți — (orele 15,30), Mașina de scris
— (orele 19,30). Teatrul „Lucia Sturdza
Bulandra" (bd. Schitu Măgureanu nr. 
1) : Cum vă place — (orele 19,30). Tea
trul ,,C. I. Nottara“ (Sala Magheru) : 
Carieră pe Broadway — (orele 19,30) ; 
(Sala Studio) : Băieții veseli — (orele 
20). Teatrul de Comedie : Casa inimilor 
sfărîmate — (orele 19,30) Teatrul 
Muncitoresc C.F.R.-Giulești : Măria
Sa... bărbatul — (orele 19,30). Tea
trul pentru tineret șl copii (Sala C. 
Miile) : Logodnicul de profesie se însoa
ră — (orele 20) ; (Sala din str. Eremia 
Grigorescu, fost cinema „V Alecsan- 
dri") : Băiatul din banca a Il-a — (orele
9.30) . Nota 2 la aritmetică — (orele 16). 
Studioul de teatru al Institutului de 
artă teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragiale) : Steaua fără nume — (orele 
20). Teatrul satiric muzical „C. Tănase“ 
(Sala Savoy) : Pagini alese din Revista 
de altădată — (orele 20) ; (Sala din Ca
lea Victoriei 174) • Expoziția de muzică 
ușoară — (orele 20) Ansamblul de eîn- 
tece și dansuri al C.C.S. : Cintă țara 
mea — (orele 20). Teatrul Țăndărică 
(Sala Academiei) : Umor pe sfori — (o- 
rele 10)- (La clubul Finanțe- Bănci din 
str. Doamnei nr. 2) : Elefănțelul curios
— (orele 15). Circul de stat : Aventurile 
lui Don Quijote în arenă — (orele 19,30).

CINEMATOGRAFE : Judecata nebuni
lor (film pentru ecran panoramic) : Pa
tria . (9,30; 12,15; 15: 18; 21). cavalerul 
Pardaillan — cinemascop : Republica (9; 
II; 13; 15: 17; 19; 21). București (10; 12; 
14; 16; 18; 20), Excelsior (10; 12; 14; 16; 
18; 20), Feroviar (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21).

Transformări înnoitoare
Gospodăria colectivă din comuna 

Păstrăveni, raionul Tg. Neamț, a ob
ținut producții și venituri frumoase 
în acest an. Numai de pe urma .cul
tivării plantelor tehnice, gospo
dăria a realizat un venit de peste 
1 400 000 lei, iar de pe urma grădinii 
de legume — peste 300 000 lei. Se 
dezvoltă și sectorul zootehnic care a 
adus în acest an un venit de 742 000 
lei. Venitul total al gospodăriei se ri
dică la 6 450 000 Iei.

Ca urmare a sporirii producției 
agricole și a veniturilor gospodăriei 
a crescut an de an și bunăstarea co
lectiviștilor. în comună s-au constru
it peste 380 de case noi. Sute de co

lectiviști și-au cumpărat aparate de 
radio, mobilă, biciclete etc.

In comuna Păstrăveni se desfășoa
ră o bogată activitate culturală. Șap
te formații artistice cu peste 118 ar
tiști amatori își dau concursul pe 
scenele celor patru cămine cultura
le. In trecut în comună existau 500 
analiabeți. Azi aici funcționează cî
teva școli. Clădirile noi — sfatul 
popular comunal, magazinul univer
sal, dispensarul — precum și lucră
rile de îmbunătățire a drumurilor, 
dau o înfățișare nouă comunei.

N. KARNAZIU 
funcționar

Comitetul femeilor
Comitetul orășenesc 

al femeilor din Bîrlad 
desfășoară o rodnică 
activitate în rîndul 
gospodinelor. S-au or
ganizat 158 cercuri de 
citit pe circumscripții 
electorale, 6 lectorate 
și 12 cicluri de lecții, 
la care participă un 
mare număr de femei. 
La întocmirea temati
cilor primim un ajutor 
prețios din partea 
Consiliului național al 
femeilor și a Comi

tetului de stat pentru 
cultură și artă. Se or
ganizează simpozioa
ne, seri muzicale, în- 
tîlniri cu specialiști în 
diferite domenii ale 
științei și artei, seri 
culturale, vizionări co
lective de filme și 
piese de teatru, audi
ții muzicale, seri de 
întrebări și răspun
suri, „sfatul gospo
dinei“. Comitetul o- 
rășenesc este sprijinit

la lucru
în activitatea sa de 
un larg activ obștesc 
de cadre didactice, 
medici, juriste, func
ționare etc. In pre
zent se continuă mun
ca de antrenare a fe
meilor la înfrumuse
țarea și buna gospo
dărire a orașului și a 
comunelor din raza 
lui, la întreținerea 
fondului de locuințe.

ELENA POPESCU 
învățătoare

Nu numai condiții obiective
Colectivul secției prese mecanice 

a întreprinderii „Electroaparataj" 
din Capitală își realizează ritmic 
sarcinile de producție și obține în
semnate economii peste plan. Acea
sta se datorește trecerii unor repere 
de pe presele simple pe presele au
tomate, simplificării proceselor teh
nologice, modernizării unor utilaje.

Din păcate, succesele sînt umbrite 
de calitatea necorespunzătoare a 
unor operații executate în secție. Nu 
rareori controlul tehnic oprește, pe 
bună dreptate, ieșirea din secție a 
unor piese. Această situație este 
pusă de obicei pe seama unor con
diții obiective : secția nu are la dis
poziție matrițe bune din cauză că 
atelierul de matrițerie este aglome
rat cu executarea altor lucrări, în 
secție sînt puțini reglări și munci
tori cu o calificare corespunzătoare. 
E adevărat, dar nu s-a făcut tot ce 
era posibil pentru înlăturarea greu
tăților existente. Măsurile prevăzute 
în planul întocmit în acest scop, în 
urmă cu două luni, au rămas doar 
pe hîrtie. întrucît la unele sortimen

te de piese nu există dubluri de ma-* 
trițe, iar o parte din matrițele exis
tente au o uzură avansată, s-a pre
văzut. ca serviciul tehnologic, care 
răspunde de acest sector, să se o- 
cupe îndeaproape de executarea lor. 
Cu unele excepții, situația a rămas, 
însă, aceeași.

Ridicarea calificării muncitorilor 
de la presă și a reglorilor este o mă
sură foarte necesară, deoarece pe 
parcurs intră în fabricație noi pro
duse, iar o parte din produsele exis
tente sînt reproiectate. în secție lu
crează oameni nou angajați, care nu 
cunosc îndeajuns procesul tehnolo
gic. Cele trei sau patru demonstrații 
practice la locul de muncă, organi
zate la începutul acestui an, n-au 
putut asigura o creștere corespun
zătoare a calificării muncitorilor^ 
Iată de ce se simte nevoia organi
zării unui curs de ridicare a califi
cării, diferențiat pentru reglori și 
pentru muncitorii presatori.

M. VASCAN 
mecanic

Primul reportaj — cinemascop : Carpați 
(10; 12; 14; 16; 13,15; 20,30), Festival (10; 
12; 15; 17; 19; 21). Agatha, lasă-te de cri
me ! : Capitol (9; tl; 13: 15; 17,15; 19,30;
21.30) , Miorița (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21) 
Melodia (10; 12,15; 17; 19; 21). Flamura 
(10; 12; 14; 16; 18,15: 20,30), Grivița (10; 
12; 14; 16.15; 18,30; 20,45). Tudor — ci
nemascop (ambele serii) : Tineretului 
(9,45; 13,15; 16,45; 20), Lumina (9; 12,15; 
15,30; 19), Giulești (9,30; 12,45; 16,45; 20). 
Tomis (9,30; 13; 16.30; 20), Aurora (10; 
13,30; 17; 20.30). Ucigașul și fata : Victo
ria (10; 12,15; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 
Buzești (16; 18,15; 20,30), Modern (10; 12; 

.15; 17; 19; 21). Legea e lege : Central
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Valsul nemu
ritor : Union (15; 17; 19; 21). Program de 
filme pentru copii : Doina (orele 10). A 
dispărut o navă : Cosrrtos (14,30; 16,30; 
18.30; 20,30), Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) . Un ciciu de filme documentare :
Timpuri Noi (de la orele 10—21 în conti
nuare). Ultimul meu tango : înfrățirea 
între popoare (14,30; 17,15; 20), Rosema
rie : Cultural (10; 15; 17; 19-, 21). Trei 
zile după nemurire : Dacia (9,30; 11; 13; 
15; 17; 19; 21), Arta (15; 17; 19; 21) La 
vîrsta dragostei : Adesgo (15,30; 18;
20,15), Crîngași (16: 18,15; 20,30). Carmen 
de la Ronda : Bucegi (10; 12,15; 16; 
18,15; 20,30). De la Apenini la Anzi — ci
nemascop : Unirea (15; 17; 19; 21). Pom
pierul atomic : Flacăra (14,30; 16,30: 13,30;
20.30) . Electra : Vitan (15; 17: 19: 21). E- 
îena din Troia — cinemascop f Munca 
(14; 16,15; 18.30; 20,45). Ordinul Anna : 
Popular (16; 18,15; 20,30). Vară și fum — 
cinemascop : Moșilor (15,30; 18; 20.30). 
Trei plus două — cinemascop : Viitorul 
(16; 18,15: 20,30). Mamelucul : Colentina 
(14.30; 16,30; 18,30; 20,30). Cînd vine pisi
ca — cinemascop : Floreasca (16; 18.15;
20.30) . Misterele Parisului — cinemascop : 
Luceafărul (15; 17; 19; 21). Codln : Pro
gresul (15.30: 18: 20.15). Cumpără-ți un 
balon — cinemascop : Volga (10; lî; 15; 
17; 19; 21). Frumoasa aventură ; Lira

(15; 17: 19; 20,45). Taxiul rnorții : Dru
mul Sării (16; 18; 20). Camelia : Psfcea 
(16; 18; 20). Marile speranțe : Ferentari 
(15; 17.30; 20). Rocco și frații săi (ambe
le serii) : c'otroceni (15.45; 19).

TELEVIZIUNE : — Orele 19,00 — Jur
nalul televiziunii. 19,10 — Pentru copii : 
Echipajul Val-Vîrtej pe Marea Sarmati- 
că. 19,40 — Transmisiune din Studioul 
de concerte al Radloteleviziunii : Festi
val Beethoven. In pauză : Tinere con
deie. In încheiere — Poșta televiziunii, 
buletin de știri și buletin meteorologic,

CUM VA FI VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a răcit în toate 

regiunile. Cerul a fost variabil mai mult 
acoperit în Oltenia și Muntenia și în 
general senin în Banat și Moldova. A 
nins temporar și local în Transilvania șl 
regiunea Buzăului. Vîntul a suflat în 
general slab, cu ușoare intensificări în 
Dobrogea din sectorul nordic. Tempera
tura aerului la orele 14 oscila între mi
nus un grad la Mangalia și minus lî 
grade la Ciueea și Piatra Neamț. In 
București : Vremea s-a răcit. Cerul a 
fost acoperit. Vîntul a suflat în general 
slab din sectorul estic. Temperatura 
maximă, minus un grad.

Timpul probabil pentru zilele de 20, 
21 șl 22 decembrie. In țară ; Vreme 
umedă cu cerul variabil mai mult aco
perit. Vor cădea precipitații locale. Vîn
tul în general slab. Temperatura în 
creștere Minimele vor 11 cuprinse între 
minus 2 și 12 grade, mai coborîtă la în
ceputul intervalului, iar maximele între 
minus 7 și plus 3 grade. Ceață seara și 
dimineața. In București : Vreme umedă 
cu cerul mai mult acoperit. Temporar 
precipitații, vint moderat din vest. Tem
peratura in creștere.
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Penfru siderurgiștii hunedorenî

& cabinet de medicină a muncii
■J. ........................................  —.... ....  I

SCÎNTEIA

Lucrările Comisiei economlco-linanciarc
a Marii Adunări Naționale

Vizita in Grecia
Cabinetele de medicină a mun

cii create pe lingă unele mari în
treprinderi studiază modul în 
care se comportă și se adaptează 
organismul omenesc în procesul 
de producție. Un astfel de cabi
net funcționează și în cadrul po
liclinicii Combinatului siderurgic 
Hunedoara. Cabinetul dispune de 
aparatură medicală de specialita
te pentru efectuarea celor mai 
felurite cercetări medicale.

Medicii acestui cabinet au în
treprins diferite cercetări pri
vind sănătatea unui mare număr 
de salariați din toate secțiile 
combinatului. Pe baza rezultate
lor obținute, împreună cu in
ginerii, se iau măsuri de îmbună
tățire a condițiilor de muncă. In 
colaborare cu conducerea admi
nistrativă a combinatului și co
mitetul sindicatului, se stabilesc 
pentru salariați locuri corespunză
toare de muncă în raport cu sta
rea sănătății și capacitatea lor de 
muncă. Determinarea pe baze 
științifice a capacității de muncă 
a salariaților contribuie la preve
nirea bolilor profesionale, oferă 
muncitorului posibilitatea să Iu* 
creze mai spornic, cu eforturi re
duse.

Medicii cabinetului au studiat

d.e asemenea probleme lega
te de efectul zgomotelor și 
trepidațiilor . asupra aparatului 
auditiv, efectele luminozității me
talului topit asupra ochiului, stu
dii care au fost urmate apoi de 
măsuri corespunzătoare pe linie 
de protecție a muncii.

O importantă realizare a colec
tivului medical este studierea 
oxicarbonismului. Peste 100 de 
specialiști și oameni de știință din 
țară, participanți la simpozionul 
organizat recent pe această temă 
la Hunedoara, au avut cuvinte de 
apreciere pentru referatele și co
municările cercetătorilor hunedo- 
reni.

Cabinetul de medicină a muncii 
și-a propus noi studii privind 
combaterea efectelor dăunătoare 
ale pulberilor industriale și zgo
motelor asupra organismului.

In mai puțin de doi ani de ac
tivitate, cabinetul de medicină a 
muncii de la Hunedoara a adus o 
contribuție importantă la îmbu
nătățirea sănătății muncitorilor 
siderurgiști, a condițiilor lor de 
muncă. Numărul îmbolnăvirilor 
a scăzut la aproape jumătate 
față de anul 1956.

L. VISKI 
coresp. „Scînteii“

Intr-una din secțiile Cabinetului de medicină a muncii
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în dimineața zilei de 18 decembrie 
a.c., Comisia economico-financiară a 
Marii Adunări Naționale s-a întru
nit pentru a studia proiectul buge
tului de stat pe anul 1964, care ur
mează a fi supus dezbaterii apropia
tei sesiuni a Marii Adunări Națio
nale.

Tovarășul Aurel Vi joii, ministrul 
finanțelor, a făcut în fața comisiei o 
expunere asupra executării bugetu
lui pe anul 1963 și a prezentat pro
iectul bugetului pe anul 1964, dînd 
explicațiile cerute de deputați. 
Lucrările comisiei continuă.

(Agerpres)
!

INFORMAȚII Consfrucfii școlare

a ddegațîeii romine 

de femei

Vesti din țările socialiste

Miercuri după-amiază a sosit în 
Capitală Madeira Keita, ministrul 
justiției din Republica Mali, care 
ne va vizita țara la invitația guver
nului Republicii Populare Romîne. 
La sosire pe aeroportul Băneasa 
oaspetele a fost salutat de Gh. Pele, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentanți ai Ministerului 
Justiției, funcționari superiori din 
M.A.E. (Agerpres)

„Scînteii“). InGALAȚI (coresp. 
numeroase localități ale regiunii 
Galați s-au ridicat noi construcții 
școlare. Anul acesta au fost cons
truite școli în orașele Brăila, Galați, 
Tecuci, Odobești, în comunele 
Tepu, Bujor, Pechea și altele. Din 
1960 pînă în prezent au fost date în 
folosință aproape 1 200 de noi săli 
de clasă și laboratoare.

problemeleIn centrul stențies 
principale ale locului de muncă

(Urmare din pag. I~a)

sar-centra forțele organizației spre 
cinile cele mai importante, presu
pune o muncă susținută, concretă 
de îndrumare a secretarilor, a bi
rourilor nou alese ale organizații
lor de bază de către comitetele ra
ionale și orășenești de partid.

Potrivit indicațiilor conducerii 
partidului, în toate regiunile are loc 
în momentul de față instruirea se
cretarilor organizațiilor de partid. 
Aceasta îi va ajuta să-și însușească 
problemele fundamentale privind po
litica partidului, stilul și metodele de 
muncă ale organizațiilor de bază etc. 
Este necesar ca birourile comitetelor 
regionale de partid să acorde o deo
sebită atenție instruirii secretarilor 
organizațiilor de partid, să ia toate 
măsurile pentru ca expunerile făcute 
cu aceste prilejuri să fie bogate în 
conținut, atît din punct de ve
dere teoretic, cît și practic, să con
tribuie la generalizarea experienței 
înaintate în munca de partid. Lec
țiile, expunerile vor trebui să fie ți
nute de activiștii cei mai bine pregă
tiți și cu experiență, în primul 
membrii birourilor 
ionale și orășenești, 
mai competente din 
aparatul de stat.

Oricît de bine ar 
organizată instruirea în ședințe 
aceasta nu poate înlocui însă ajuto
rul practic nemijlocit, pe teren. La 
conferințele orășenești de partid

Brăila, Pitești, la conferințele raio
nale Urziceni, Negrești, secretari ai 
organizațiilor de bază au subliniat 
influența pozitivă pe care a avut-o 
asupra activității organizațiilor fap
tul că membri ai acestor comitete 
de partid au venit sistematic în uni
tățile de producție, i-au ajutat să 
pună în centrul atenției organizației 
problemele esențiale, i-au învățat la 
fața locului cum să le rezolve.

Este știut că în realizarea cu 
succes a obiectivelor puse de partid 
un rol important îl are controlul 
multilateral, sistematic al executării 
sarcinilor și hotărîrilor. Ce măsuri 
s-au luat pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor celor mai impor
tante și mai arzătoare de la fiecare 
loc de muncă ? care este, zi cu zi, 
stadiul îndeplinirii lor ? — iată pro
bleme care trebuie să fie urmărite 
cu perseverență de comitetele raio
nale și orășenești în îndrumarea 
ganizațiilor de bază.

Organele și organizațiile 
partid au dobîndit rezultate 
seamă în îmbunătățirea stilului
de muncă. Dînd în continuare o 
atenție tot mai mare perfecționării 
metodelor lor de activitate, concen- 
trîndu-și forțele spre sarcinile cele 
mai importante și mai actuale care 
stau în fața lor. ele vor reuși să 
călăuzească oamenii muncii la noi 
și tot mai însemnate succese în 
opera de desăvîrșire a construcției 
socialiste.

ATENA 18 — Corespondentul
Agerpres, Al. Gheorghiu, transmite: 
Miercuri dimineața, delegația de fe
mei din R. P. Romînă care se află 
în Grecia la invitația Ligii de prie
tenie greco-romînă, a vizitat Mu
zeul Arheologic din Atena, precum 
și primăria orașului. Tsukalos, pri
marul Atenei, s-a întreținut cordial 
cu membrele delegației romîne. în 
cuvîntul său, primarul a subliniat 
faptul că între Romînia și Grecia au 
existat totdeauna sentimente de 
prietenie și de înțelegere. Pot să vă 
asigur, a spus el, că sentimentele 
poporului grec față de poporul ro- 
mîn sînt sentimente amicale, cor
diale și chiar frățești. Nu am avut 
prilejul să vizitez țara dv. despre 
care am auzit că este frumoasă, dar 
sper să am acest prilej ceva mai 
tîrziu.

Delegația de femei din R. P. Ro
mînă a mai făcut o vizită Ia sediul 
Ligii de prietenie greco-romînă.

Reconstrucția și modernizarea 
unei mari uzine

„V. I.
orașul 

dată în

La Uzina 
Lenin“ din 
Jdanov a fost 
funcțiune o nouă sec
ție pentru laminarea 
la rece a tablei de 
oțel. în această secție, 
al cărei corp princi
pal ocupă o suprafață 
de 11 ' 
täte

ha, au fost mon-
12 000

or-

de 
de 
lor

regionale, 
de cadrele 
economie,

rînd 
ra- 

cele 
din

fi pregătită și 
în

Echipele de handbal ale R. P. Romîne 
victorioase în Franța

Șah 8 remize in runda 
a XVH-a

PARIS (prin telefon). — In marea 
sală de sport din Lyon, în prezența 
a 7 000 de spectatori, s-a disputat 
aseară un cuplaj internațional de 
handbal la care au participat selec
ționatele masculine și feminine ale 
R. P. Romîne și Franței. Ambele 
partide au fost cîștigate de forma
țiile romîne. în primul joc, handba
listele țării noastre au manifestat o 
superioritate netă, obținînd victoria 
cu scorul de 18—5 (la pauză 8—2). 
Cele mai multe puncte le-a înscris 
Ana Boțan (4). Cîte 3 puncte au mar
cat M. Constantinescu și Hedeșiu, 
cîte două puncte — Oțelea, C. Dumi
trescu și V. Dumitrescu, iar Leonte 
și Floroianu cîte un gol.

Partida masculină s-a încheiat, de 
asemenea, în favoarea echipei ro
mîne, al cărei joc a fost deseori 
aplaudat. Scor final 18—11 (10—5). 
La început francezii au dominat și 
în minutul 12 au condus cu 4—1. 
Mai departe însă, handbaliștii ro
mîni au reușit să-și impună ritmul, 
au tras mai des și mai precis la 
poartă. Din minutul 21 ei au luat 
conducerea (5—4), pînă la sfîrșitul 
meciului înscriind numeroase goluri 
din acțiuni spectaculoase. S-au re
marcat mai ales Ivănescu, Mozer și 
Gruia.

Ieri, în runda a 17-a a campio
natului republican masculin de șah, 
care se desfășoară în Capitală, s-au 
înregistrat 8 remize — în partidele 
Ghițescu-Soos, Ciocîltea-Radovici, 
Botez-Reicher, Șutiman-Giinsberger, 
Nacht-Nacu. Szabo-Mititelu, Alexan- 
drescu-Pavlov și Partoș-Neamțu, 
Troianescu a cîștigat la Șuteu, iar 
Stanciu la Vaisman.

în clasament conduce Ghițescu cu 
12 puncte, urmat de Ciocîltea — 11,5 
puncte, Radovici —- 11 puncte și 
Stanciu — 10,5 puncte. Astăzi are loc 
runda a 18-a.

ta ©âtsva ôadw?i
Selecționata cluburilor Progresul-I’etrolul 

și-a început turneul în Izrael întîlnind la 
Tel Aviv reprezentativa tării. Jocul s-a în
cheiat cu un rezultat de egalitate : 1—1 
(0-0). .

Ieri la fotbal
Întreceri pentru insigna de POLISPORTIV

★
Selecționata masculină de handbal (ti

neret) a orașului București a susținut ulti
mele două întîlniri în cadrul turneului de 
la Tbilisi. Tinerii sportivi romîni au în
vins cu 18—10 (10—3) echipa orașului 
Baku și au pierdut cu 16—17 (7—9) întîl- 
nirea cu reprezentativa U.R.S.S. Premiul 
pentru cel mai bun jucător al turneului 
a fost acordat portarului echipei romîne, 
Virgil Tale, care s-a comportat remarcabil 
în toate întîlnirile.

*
Secretariatul Federației internationale de 

fotbal a dat publicității lista ceîor 68 de 
țări înscrise la cel de-al 8-lea campionat 
mondial de fotbal, al cărui turneu va avea 
loc în 1966 în Anglia. Din Europa vor 
participa 31 de țâri, printre care și R.P. 
Romînă.

Real Madrid — 
Dinamo taurești5-3 (2-1)

Aseară pe stadionul Santiago Berna- 
beu din Madrid a avut loc meciul retur 
al echipelor de fotbal Real Madrid și 
Dinamo București din cadrul optimilor 
de finală ale „Cupei campionilor euro
peni“. Meciul, la care au asistat circa 
20 000 de spectatori, s-a desfășurat pe 
ploaie, terenul fiind alunecos și moale. 
La capătul celor 90 de minute de joc, 
victoria a revenit fotbaliștilor madrileni 
cu scorul de 5—3 (2—1).

în prima repriză, după ce gazdele au 
înscris două goluri prin Ruiz (min. 4) și 
Di Stefano (min 20), fotbaliștii bucu- 
reșteni au avut o lungă perioadă de do
minare, dar — după cum relata craini
cul radiodifuziunii romîne — înaintarea, 
insuficient de sigură în execuțiile teh
nice necesare finalizării, à ratat nume
roase ocazii de gol din poziții destul de 
favorabile. Așa au făcut de mai multe 
ori Frățilă, Erie II, Ștefan, Petru Emil. 
Echipa Dinamo a înscris în această re
priză un gol prin Nunveiller III care, 
primind mingea la un corner executat 
de Pîrcălab, a introdus-o în poarta spa
niolilor.

La reluarea jocului după pauză, cei 
ce domină sînt tot fotbaliștii noștri. 
După numai 6 minute, Pîrcălab combi
nă frumos.cu Frățilă și acesta din urmă, 
dintr-un unghi dificil, egalează (2—2). 
Minutul următor însă, la o greșeală a 
lui Popa, care și-a părăsit locul din apă
rare, Amancio înscrie, astfel că madri
lenii iau din nou conducerea. Tot a- 
ceștia înscriu apoi încă două puncte 
prin Zocco (la un corner executat de 
Gento) și Puskas (clintr-o lovitură de la 
11 m). Dinamoviștii nu cedează luptași 
construiesc o serie de acțiuni periculoa
se la poarta apărată de Araquistain. 
Centrările înaintașilor îl găsesc bine 
plasat pe Ene II, dar centrul atacant di- 
namovist, la fel ca și în alte ocazii, ra
tează clin apropierea porții. în minutul 
72 Dinamo beneficiază de o lovi
tură de la 11 m în urma unui henț în 
careu comis de spanioli la un atac al 
bucureștenilor. Pîrcălab execută impa- 
rabil și scorul devine 5—3. Ploaia se 
întețește, influiențînd mult desfășurarea 
jocului. Pînă la sfîrșitul meciului nu se 
mai înscrie nici un gol.

Echipa spaniolă s-a calificat pentru 
sferturile de finală ale C.C.E., urmînd 
a întîlni pe deținătoarea trofeului, 
A. C. Milano.

Concursul pentru 
insigna de polisportiv 
a stîrnit 
în rîndul 
de tineri 
regiunea 
în raionul și orașul 
Satu Mare, de pildă, 
majoritatea sportivi
lor de performanță a 
realizat 3-4 norme din 
cadrul concursului. Ca 
urmare a măsurilor 
luate de către asocia
țiile sportive, piuă 
acum peste 4 000 de 
membri ai U.C.F.S. și 
alți tineri din 30 
asociații sportive 
îndeplinit o serie 
norme prevăzute de

mult interes 
a mii și mii 
și tinere din 
Maramureș.

deregulament. 350 
tineri au trecut toate 
probele.

Pentru desfășurarea, 
cu rezultate cît mai 
bune a concursurilor, 
asociațiile sportive au 
asigurat baza mate
rială necesară. Rezul
tate bune în 
direcție au 
asociațiile 
„Recolta“ din 
„Olimpia” și 
roșu“ din Satu Mare, 
„Forestiera“ etc.

La asociația sporti
vă „Mondiala“ din 
Satu Mare se organi
zează periodic con
cursuri speciale pen-

această 
obținut 

sportive 
Halmeu,

„Oțelul

tru trecerea normelor, 
s-a popularizat acest 
concurs prin afișe, 
stația de amplificare 
etc. In colaborare cu 
organizația U.T.M., 
consiliul sportiv de 
aci mobilizează mai 
ușor tineretul pentru 
a participa la între
ceri.

In cadrul actualei 
ediții a Spartachiadei 
de iarnă, concurența 
au posibilitatea să 
treacă și probele ne
cesare pentru 
rea insignei.
Gh. Lupescu, 
voluntar).

obține- 
(De la 
coresp.

metalurgice din Don- 
bas — a fost recon
struită radical. Re
cent, la această între
prindere a intrat în 
funcțiune un nou la-

utilaj tehnologic. Ope
rațiile 
pentru 
fîșiilor 
patru 
tablă 
complet mecanizate și minor pentru țevi su- 
automatizate.

Uzina „V. I. Lenin“
— una dintre cele mai 
vechi întreprinderi

de producție 
transformarea 
de oțel de 

milimetri 
subțire

în 
sînt

date cu diametre de 
1 020 mm, al treilea 
laminor dat în ex
ploatare în acest an.

ĂL ZANZIBÄRULUI

Noul furnal automatizat de Ia uzinele metalurgice „V. I. Lenin“ din 
orașul Jdanov.

DECLARAȚIILE PRIMULUI MINISTRU

ZANZIBAR 18 (Agerpres).—Luînd 
cuvîntul în Adunarea Națională, pri
mul ministru al Zanzibarului, Ha- 
madi Shamte, a declarat că guvernul 
Zanzibarului va depune eforturi con
tinue pentru apărarea demnității, 
suveranității și independenței Zan
zibarului. El a subliniat că guvernul 
său va menține o neutralitate pozi
tivă în relațiile internaționale și va 
lupta pentru unitatea Africii în con
formitate cu hotărîrile adoptate la 
conferința șefilor de state și guver
ne de la Addis Abeba.

Hamadi Shamte a arătat că Zanzi- 
barul va menține și va întări legă
turile de vecinătate cu Kenya, Tan- 
ganica și Uganda. Primul ministru 
al Zanzibarului a. declarat, de ase
menea, că poporul Zanzibarului este 
solidar cu cauza unității popoarelor 
afro-asiatice și este credincios prin
cipiilor conferinței de la Bandung.

„6UVE??m kenyei 
VA PROMOVA 0 POimCĂ

DE NEÂNGAJARE"
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Universități populare
în orășele . 

din R. P. j 
funcționează 
universități 
lare. Oamenii 
studiază cu mult in
teres diferite

și satele
Bulgaria

85 de 
popu- 

l muncii

problc-

me ale științei și teh
nicii, ale culturii și ar
tei.

Cursurile sînt ți
nute de cei mai buni 
pedagogi din țară, de 
fruntași în industrie și 
agricultură. Se bucură

de apreciere universi
tățile populare in pro
blemele agriculturii. 
Anul acesta funcțio
nează în țară 55 uni
versități populare 
gricole frecventate 
4 000 de cursanți.

a-
de

Un nou zăcămînt de cărbune
grosime de 80 centi
metri.

Analiza tehnologică 
a mostrelor de huilă a 
arătat că noile stra
turi conțin cărbune de 
bună calitate.

tri, se găsește la o a- 
dîncime de 300 metri. 
Alte trei straturi au 
fost descoperite la o a- 
dîncime de 
metri. Cel mai 
tant dintre ele

geologi 
desco-

Un grup de 
cehoslovaci aii 
périt la cinci kilome
tri de orașul Melnik 
un nou zăcămînt 
huilă. Stratul, 
are aproape trei

NEW YORK 18 (Agerpres). — 
Ministrul de interne al Kenyei, O- 
ginga Odinga, care se află la New 
York, unde a participat la primirea 
oficială a țării sale în Organizația 
Națiunilor Unite, a declarat în ca
drul unei conferințe de presă că gu
vernul Kenyei va promova o politi
că de neangajare. El a subliniat'că 
țara sa este gata să sprijine toate 
statele africane în eforturile lor de 
a promova unitatea africană și să 
contribuie la eliberarea restului A- 
fricii prin toate mijloacele. Odinga 
și-a exprimat convingerea că litigiul 
de frontieră dintre Kenya și Soma
lia va putea fi reglementat pe 
pașnică, prin tratative.

•A
NAIROBI 18 (Agerpres).— în 

pitala Kenyei s-a anunțat că a 
închis arsenalul englez din portul 
Mombasa, situat pe litoralul Ocea
nului Indian. La Mombasa se află 
una din cele mai mari baze maritime 
militare engleze din Africa de est. 
închiderea acestui arsenal are loc în 
legătură cu proiectata retragere a 
trupelor coloniale engleze din Kenya 
care la 12 decembrie și-a proclamat 
independența.

Potrivit presei din Kenya, acest 
arsenal care ocupă 150 de încăperi, 
în care sînt depozitate 20 000 tone 
de arme, avea menirea să înzestre
ze cu muniții și arme de foc navele 
flotei maritime militare engleze.

Crescătorii

cale

de 
care 
me-

de
stat

600—660 
impor- 
are o

pești in gospodării de stat
?

Gospodăria de 
din Kudian, provincia 
Phenianul de Nord, 
obține din eleșteele 
sale cîte 13 tone de 
păstrăvi pe fiecare ha 
de suprafață piscicolă.

Gospodăria livrează a- 
nual altor 
cicole un 
puieți de 
însemnate 
pește pentru aprovi
zionarea populației.

unități pis- 
milion de 
păstrăv și 

cantități de

Gospodăriile agrico
le de stat și coopera
tivele agricole ale 
R.P.D. Coreene cresc 
în eleștee proprii 
peste 130 de specii de 

. pește.

ca- 
fost

Cele 24 de echipe care vor participa 
între 26 martie—5 aprilie 1964 la turneul 
U.E.F.A. pentru juniori din Olanda au 
fost împărțite în 8 grupe, după cum ur
mează : Grupa I-a : Spania, Belgia, R. P. 
Ungară : grupa II-a : Turcia, Luxemburg, 
Iugoslavia ; grupa III-a : Italia, Portuga
lia, Grecia ; grupa IV-a : R.S. Cehoslovacă, 
R.P. Bulgaria, Franța ; grupa V-a : Sue
dia, R.F. Germană, Olanda ; grupa Vl-a: 
Elveția, Scoția, R. D. Germană ; grupa 
Vil-a : Anglia, R.P. Polonă, Irlanda ; gru
pa a VIII-a : R.P. Romînă, Austria, Irlan
da de nord. Primele clasate în fiecare 
grupă se califică pentru sferturile de finală.

*

La 28 decembrie în „Cupa campionilor 
europeni“ la tenis de masă, echipa C.S.M. 
Cluj va întîlni la Stuttgart echipa P.S. 
Stuttgart. In caz de victorie, jucătorii ro
mîni vor juca în turul următor cu Voroș 
Meteor Budapesta.

de 
au 
de

Noua tmeîețe à
(Urmare din pag. l-a)

ce

Proiecte și șantiere

La Nairobi sc schimbă numele slrăzilor

1 din 
noua

le știa odinioară. Se extinde și se 
modernizează rețeaua magazinelor, 
ceea ce aduce și o contribuție în
semnată la înfrumusețarea străzilor 
prin vitrine atrăgătoare. In afară de 
cele aproape 160 de unități ale co
merțului de stat și ale cooperației 
meșteșugărești, renovate și moder
nizate, numai anul acesta s-au dat 
în folosință un complex comercial 
cu 6 magazine de desfacere a pro
duselor alimentare și industriale în 
cartierul Țicău și altul, cu o supra
față de 1 200 mp, în cartierul Socola.

Cîteva încăperi ale Palatului Cul
turii adăpostesc atelierele proiec- 
tanților, oameni care, cu perseve
rență și migală, întreprind studii, 
concep și desenează la planșetă noul 
Iași. Cu privirea mereu ațintită spre 
viitor, ei nu uită totuși, în opera de 
reconstrucție a lașului, specificul a- 
cestui oraș. Sînt puse în valoare 
monumentele, se caută formulele 
arhitectonice cele mai potrivite cu 
această așezare veche-nouă. In de
finitivarea documentațiilor pentru 
construirea microraionului de locu
ințe nr. 5 din cartierul Socola-Ni- 
colina — efectuată acum la planșe-

tă —, ca și a microraionului 
Tătărași, care va încadra 
zonă industrială pe versantul de 
nord-est, denumit Ciurchi, la pro
iectarea unor blocuri înalte — de 
5—9 etaje cu magazine la parter — 
care se vor înălța în fața gării Ni
colina. și în alte locuri, arhitecții 
sînt preocupați ca ansamblul clădi
rilor, zvelte, cu fațadele zugrăvite 
în culori plăcute, să aibă un aspect 
arhitectonic cît mai atrăgător. Ală
turi de zonele verzi naturale, care 
vor fi extinse — dricul, pădurea 
Brazul, parcul dendrologic de la 
Țicău. dealul Cetățuii etc. — proiec
tarea Grădinii Botanice pe versan
tul „Dumbrava Roșie“. în apropie
rea grădinii publice Copou și a 
parcului expoziției, lărgește ■ mult 
suprafața spațiilor de odihnă, dez
voltă ,,plămânii“ orașului.

Chipul de mâine — în primul rînd 
acela de. oraș industrial — al lașu
lui se întrezărește și mai clar pe 
numeroasele lui șantiere. în expu
nerea ținută în fața activului de 
partid din regiune, tov. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a arătat : „în ceea 
ce privește industria, în afara unui 
număr de 9 unități noi de interes 
republican, stabilite anterior a. fi 
construite în regiunea Iași, studiul 
întocmit în conformitate cu sarci
nile planului economic de 6 ani pre
vede să se mai amplaseze încă 17

uzine și fabrici. Se vor crea tn re
giune ramuri industriale noi : side
rurgia, construcția de utilaj chimic, 
industria de mase plastice și altele“. 
Multe dintre aceste uzine și fabrici 
sînt acum în construcție.

In afară de noua zonă industrială 
și de modernele blocuri de locuințe, 
lașul se va înnoi, în următorii cîțiva 
ani, cu un institut politehnic, cu noi 
cămine studențești, se va înfrumu
seța prin sistematizarea piețelor 
Podul Roșu, a Palatului Culturii, a 
Tineretului etc.

Printre obiectivele apropiate ale 
acestei vaste acțiuni amintim, pen
tru 1964, un număr sporit de apar
tamente față de acest an, un cine
matograf în noul cartier de locuințe 
din dealul Copoului, două localuri 
moderne de școală în cartierele So- 
cola și Păcurari etc. In cursul anu
lui ce vine se va construi cîte un 
complex comercial modern în bule
vardul T. Vladimirescu și în micro- 
raioanele Dimitrie Cantemir și Broș- 
teni, restaurante cu autoservire în 
cartierul Socola, în piața Nicolina și 
pe Calea 23 August, la care se vor 
adăuga un complex al cooperației 
meșteșugărești în piața Bucșinescu, 
precum și alte zeci de diferite uni
tăți pentru prestări de servicii.

lașul se dezvoltă continuu, sub 
toate aspectele, ca un oraș modern, 
socialist.

o Dețisisjțiî politici din emiratul Fadhli au declarat .greva 
foamei 0 Proteste împotriva represiunilor

ADEN 18 (Agerpres). — Un purtă
tor de cuvînt al Congresului Sindi
catelor din Aden a declarat că toți 
membrii delegației care au protestat 
săptămîna trecută pe lîngă înaltul 
comisar britanic împotriva acțiunilor 
represive inițiate de autoritățile din 
Aden au fost arestați. In același timp 
poliția a efectuat noi percheziții la 
sediile sindicatelor. Un reprezentant 
al Partidului popular socialist a a- 
nunțat că deținuții politici din emi
ratul Fadhli, care face parte din așa- 
numita Federație a Arabiei de sud, 
au declarat greva foamei.

La Londra, în Camera Lorzilor, au 
fost puse întrebări eu privire la a- 
restările din Aden ministrului de 
stat pentru relațiile cu Common- 
wealthul, ducele de Devonshire. Mi
nistrul de stat a afirmat că sînt de-

ținuți 52 lideri politici și sindicali, 
dar a refuzat să dea amănunte asu
pra acuzațiilor ce li se aduc și cu 
privire la mersul anchetei. El s-a 
străduit să dezmintă informațiile po
trivit cărora deținuții ar fi tortu
rați.

Liderul opoziției laburiste din Ca
mera Lorzilor, lordul Alexander, a 
declarat că răspunsurile ministrului 
de stat nu sînt, după părerea sa, 
satisfăcătoare și a anunțat că va cere 
inițierea unei dezbateri asupra pro
blemei arestărilor din Adern

Un reprezentant al Uniunii gene-1 
rale a muncitorilor arabi din Marea 
Britanie a anunțat că la 27 decem
brie va fi organizată o demonstrație 
de protest împotriva represiunilor 
din Aden.

Manifestații antisegregaționiste
în S. U. A.

NEW YORK 18 (Agerpres). — 
Populația de culoare din S.U.A. a 
reînceput acțiunile împotriva discri
minării rasiale. Marți, în orașul Co
lumbia (statul Carolina de sud) a 
fost organizat un marș de protest 
împotriva segregației rasiale la care 
au participat studenții de la cole
giul local. Poliția a arestat 126 de 
persoane. O altă manifestație a avut 
loc în orașul New Orleans (statul 
Louisiana). Participanții la demon
strație au adresat senatorilor

partea acestui stat telegrame în care 
le cer să sprijine adoptarea proiec
tului de lege cu privire la drepturile 
civile.

In perfectă stare 
de sănătate
YORK 18 (Agerpres).

din

Un apel adresat ministrului 
al R. S. Ä.de justiție

CAPETOWN 18 (Agerpres). — Un 
grup numeros de sud-africani au a- 
dresat ministrului de justiție al 
R.S.A. un apel, în care cer suspen
darea legii potrivit căreia o persoa
nă poate fi ținută sub stare de arest 
și izolare totală vreme de 90 zile fără 
a fi fost judecată. „Sistemul de de-

tenție prin totală izolare, se spune 
în apel, este o metodă inumană și 
nejustificată. Expunerea oamenilor 
la asemenea suferințe, se spune în 
continuare în apel, nu este cu nimic 
mai puțin gravă decît expunerea lor 
la torturi fizice".

NEW YORK 18 (Agerpres). »—< 
Medicii de la Universitatea Tulane 

(statul Louisiana — S.U.A.) au anunțat 
că un bolnav căruia în urmă cu șase 
săptămîni i-au fost grefați rinichii unui 
cimpanzeu, se află în prezent în stare 
perfectă de sănătate și a primit permi
siunea de a părăsi spitalul. Medicii au 
indicat că rinichii grefați funcționează 
satisfăcător.

Este pentru a doua oară cînd rinichii 
unei maimuțe sînt grefați unui om și 
prima oară cînd această operație pare 
să fi reușit. Medicii care au efectuat 
intervenția au declarat că rinichii au 
început să funcționeze imediat ce au 
fost grefați pe organismul bolnavului, 
care a trăit pînă acum datorită unui 
rinichi artificial.


