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Au înreplinit
planul anual

1

Se întind mereu lirele electrificări!
Foto : AGERPRES

intensă 
însușirea

întreprinderile industriei 
ceramice, materialelor de 

linisai și izolații

luni ale acestui an 
au

Ministerul Industriei Con
strucțiilor informează că în în- 
întreprinderile industriei cera
mice, materialelor de finisaj și 
izolații, care aparțin de acesta, 
s-a îndeplinit cu 35 zile înainte 
de termen planul anual la pro
ducția globală și cu 24 zile mai 
devreme Ia producția marfă.

In 11
unitățile din acest sector 
produs în plus, față de perioa
da corespunzătoare a anului 
trecut, 42,2 milioane cărămizi 
și blocuri ceramice pentru zi
dărie, 32,5 milioane bucăți ți
glă și alte materiale.

La realizarea mal 
a planului un aport 
l-au adus colectivele 
de cărămizi și țiglă 
strucția"-Feldioara, 
I.M.C. Pătîrlagele, ,

I devreme 
deosebit 

fabricilor 
„Recon- 

Jimbolia, 
„Record"- 

Sibiu, „1 Mai“-Bucov, fabricile 
de carton asfaltat din Turda 
și Teleajen și Fabrica „Izolato- 
rul"-București.

întreprinderea regională 
de transport-auto 

Brașov

întreprinderea regională de 
transport auto Brașov a în
deplinit înainte de termen 
planul anual de producție. în 
perioada care a trecut planul 
de transporturi a fost depășit 
cu 1 000 000 de călători și cu 
200 000 tone la mărfuri.

Anul acesta, transportul în 
comun a fost îmbunătățit prin 
dotarea întreprinderii cu 38 
autobuze și deschiderea a pa
tru noi trasee care deservesc 
20 de localități.

Economiile suplimentare 
realizate la prețul de cost prin- 
tr-o mai bună gospodărire a 1 
unităților și o rațională utili- , 
zare a parcului auto se ridi
că la 530 000 lei.

(Agerpres)

SESIUNE
TEHNIC0-ȘTIINI1FICĂ

Conducerea Uzinei „Emailul 
Roșu” din Mediaș, cu sprijinul 
Academiei R.P.R., a organizat, 
la club, cea de a IV-a sesiune 
tehnico-științifică cu tema : 
Probleme de ștanțare a table
lor subțiri și probleme de 
emailaj. Au participat acade
micieni, cercetători specialiști 
ai Academiei R.P.R., cadre 
tehnice și inginerești din uzină 
și din alte întreprinderi din 
țară.

Cele 11 comunicări susținute 
de 22 academicieni și specia
liști ai Academiei R.P.R. au 
fost urmărite cu viu interes 
de participanții la sesiune.

Apoi, după vizitarea Uzinei 
„Emailul roșu”, a avut loc un 
rodnic schimb de experiență.

EUGEN SĂLCOIANU
tehnician

Joi 12 decembrie 1963

Cerință a asigurării unor produse
de bună calitate :

RESPECEWEA DISCIPLINEI
1EHNOLOGICE

DECRET
PENTRU CONVOCAREA

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
în temeiul articolului 37 pct. 1 din Constituție, Consiliul de Stat al Repu

blicii Populare Romine decretează:
Se convoacă Marea Adunare Națională în a cincea sesiune, ordinară, a celei 

de-a patra legislaturi, în ziua de 26 decembrie 1963, ora 10 dimineața, la sediul 
Marii Adunări Naționale.

Președintele Consiliului de Stat,
GHEORGHE GHEORGHIU - DEJ

Azi se deschide In București

Conferința pe tară
a compozitorilor

constituie 
măsurile 

U.T.M. au 
avînd in

espectarea discipli
nei în producție a 
constituit subiec
tul multor adunări 
generale U.T.M. la 
Uzina de mașini 
electrice — Bucu

rești. I.a secfiile matriferie, bo- 
binaj, control-laborator, în adu
nările generale au fost criticați 
tinerii care întîrziau de Ia lu
cru, care aveau absente nemo
tivate sau care nu foloseau ju
dicios timpul de muncă. Sînt 
cunoscute exemplele unor ti
neri ca Ion Bică, Nicolae 
Pîrvulescu, Vasile Florea și 
alții, care în urma critici
lor primite în ședințele de gru
pă U.T.M., în adunările genera
le și-au schimbat atitudinea 
fa(ă de muncă și tovarășii lor.

Pe această linie, a preocupă
rii organizației U.T.M. pentru 
întărirea disciplinei în produc
ție, au acționat și posturile u- 
temiste de control, gazetele de 
perete, stafia de amplificare, 
brigada artistică de agitație etc.

In munca sa, organizația 
U.T.M. a folosit forme variate 
pentru combaterea unor mani
festări de indisciplină, în vede
rea sporirii contribuției tineri
lor la realizarea sarcinilor ce 
revin uzinei.

Toate acestea 
preocupări bune, și 
luate de organizația 
avut eficientă. Dar, 
vedere numai aceste aspecte
privind întărirea disciplinei în 
muncă, organizația U.T.M. a 
scăpat din vedere un aspect e- 
senfial și anume, respectarea 
riguroasă a disciplinei tehnolo
gice.

Sînt secții, în care unii tineri 
nu respectă cu strictele pre- 
scripfiunile tehnologiei de fa
bricație. Aceștia neglijează să 
ducă pînă la capăt o operație, 
să verifice cotele după desen, 
să respecte toate fazele lucră
rii. Din aceste cauze apar une
ori rebuturi, se iac remanieri.

Oare rebutarea unui produs, 
datorită nerespectării discipli
nei tehnologice, este mai pu/in 
gravă decît o absentă sau în- 
tîrziere nemotivată ? Oare 
timpul pierdut cu o remaniere 
nu este tot atît de prețios ca 
și cel pierdut prin absente i

Este evident că nerespectarea 
procesului tehnologic trebuie 
tratată ca și celelalte abateri 
de la disciplina în muncă. Efec
tele încălcării normelor tehno
logice aduc prejudicii procesu
lui de producție, lată ce spune 
tehnologul șef, tovarășul ingi
ner Călin Neagu: — In secfiile 
de fabricație din uzina noastră 
mai sînt încă din păcate situații 
de nerespectare a regulilor teh
nologice. Multe din acestea se 
datoresc conducătorilor de sec
ție, maiștrilor, tehnicienilor, 
care coordonînd producția nu-și 
însușesc cu operativitate îmbu
nătățirile tehnologice. în ceea 
ce-i 
tori 
va/i 
gull 
lui de producfie care influen
țează evident calitatea produ-

upa o perioada de 
muncă 
pentru 
cunoștințelor teo
retice și practice, 
în care elevii au 
obținut frumoase 

rezultate la învățătură și în 
activitatea obștească, urmează 
o binemeritată vacanță, un 
bun prilej de odihnă, re- 
confortare fizică și de organi
zare a unor acțiuni atractive 
și educative.

A intrat în tradiția școlii, a 
organizației U.T.M. și de pio
nieri, ca în perioada vacanțe
lor să organizeze pentru elevii 
școlilor de 8 ani, medii, peda
gogice și profesionale, activi
tăți interesante, instructive, 
care să contribuie la cunoaș
terea de către aceștia a reali
zărilor obținute de poporul 
nostru muncitor, sub condu
cerea partidului, a bogățiilor 
și frumuseților patriei și tot
odată să-i ajute pe elevi să-și 
petreacă vacanța plăcut, re
confortant, recreativ.

An de an, școlile, organiza
țiile U.T.M. și de pionieri își 
îmbogățesc experiența în or
ganizarea acțiunilor din va
canța de iarnă, folosind mij
loace variate, atractive. Tot 
mai îndrăgite de pionieri și 
elevi sînt excursiile, vizitele 
în întreprinderi, în gospodării 
agricole colective, întîlnirile 
cu activiști de partid și de 
stat, cu oameni de știință, artă 
și cultură, vizionările unor 
spectacole în colectiv, întrece
rile sportive, reuniunile tovă
rășești și carnavalurile pionie
rești, activitățile în cadrul clu
burilor, caselor de cultură 
ale tineretului, Ia casele și Pa
latul pionierilor.

Cu multă plăcere își amin
tesc elevii Școlii medii nr. 1 
din orașul Iași, de pildă, de 
frumoasele acțiuni organizate 
la clubul „Mihail Sadoveanu" 
în perioada vacanței de iarnă 
din 
cută 
„Ilie 
cea

Olan, raionul Criș, care au 
participat la întreceri sportive 
specifice sezonului, au făcut 
vizite prin împrejurimi, s-au 
întîlnit cu colectiviști fruntași 
etc.

Ne mai despart cîteva zile 
pînă la începerea vacanței de 
iarnă din acest an. Sub con
ducerea organizațiilor de 
partid, comitetele U.T.M. din 
școli, cu sprijinul conducerilor 
școlilor, folosind experiența 
bună acumulată în anii prece- 
denți, pot organiza și desfășu
ra numeroase activități recrea
tive, interesante în zilele va
canței. în pregătire^ lor își pot 
aduce, de asemenea, o impor
tantă contribuție consiliile sin
dicale locale, comitetele pentru 
cultură și artă, comitetele de 
femei, organele U.C.F.S., comi
tetele de părinți etc.

Pentru ca această vacanță 
să ofere elevilor activități fru
moase, variate, instructive, or
ganizațiile U.T.M. și de pio
nieri, cu sprijinul conducerilor 
școlilor, 
activ de elevi, 
meni cu experiență care, con- 
sultînd masa elevilor asupra 
acțiunilor ce doresc să fie or
ganizate, vin cu propuneri 
prețioase. Pe baza sugestiilor 
și propunerilor făcute se în
tocmesc programele de activi
tăți — programe care este ne
cesar să fie cunoscute de masa 
largă a elevilor.

Iată cîteva din acțiunile care 
pot fi organizate în zilele va
canței de iarnă. Cunoscînd a- 
tracția pe care o prezintă pen
tru elevii de toate vîrstele ac
tivitățile în aer liber, se pot 
organiza jocuri și întreceri 
sportive specifice anotimpului. 
Atît la orașe cît și la sate ele
vii așteaptă cu nerăbdare zi
lele vacanței pentru a parti
cipa la concursurile de săniuțe,

antrenează un larg 
pedagogi, oa-

și muzicologilor
Eveniment important în 

viața noastră culturală,
Conferința pe țară a 

compozitorilor și muzicologi
lor reunește astăzi la Bucu
rești maeștri bine cunoscuți 
ai artei componistice, 
turi de 
confrați, 
tici de specialitate, pentru a 
dezbate problemele creației 
muzicale romînești actuale.

Răspunzînd sporitelor exi
gențe impuse de actuala etapă 
a desăvîrșirii construcției so
cialiste, creatorii din domeniul 
muzicii întîmpină Conferința 
cu hotărîrea de a face din lu
crările ei un important mo
ment în activitatea nobilă și 
plină de răspundere pe care o 
desfășoară.

Urînd succes lucrărilor Con
ferinței, sintem convinși că 
ele vor avea darul să sporeas
că preocuparea compozitorilor

ală- 
mai tinerii lor 

cercetători și cri-

Incâ un

privește pe tinerii munci- 
unii dintre ti se fac vino- 
de nerespectarea unor re- 
bine stabilite ale procesu-

V. CONSTANTINESCU 
IOAN TIMOFTE

(Continuare în pag. a IV-a)

anul trecut. Vizita fa
la Casa memorials 
Pintilie", precum și 
de la Fabrica de 

antibiotice din Iași, celelalte 
activități organizate Ia club și 
în aer liber i-au ajutat în îm
bogățirea cunoștințelor, oferin- 
du-le totodată, ore de odihnă 
reconfortante, plăcute.

Despre asemenea activități 
frumoase, interesante, organi
zate în timpul vacanței de iar
nă își amintesc și elevii din o- 
rașul Bacău. Iar dintre ele, ex
cursia la Blcaz, la Combinatul 
de îngrășăminte azotoase de la 
Roznov și vizitarea orașului 
Piatra Neamț le-au rămas în 
amintire pentru frumusețile 
cunoscute, pentru cunoștințele 
noi dobîndite.

Frumoasă și instructivă a 
fost și vacanța de iarnă a pio
nierilor șl elevilor din comuna

și muzicologilor pentru crearea 
unor opere valoroase, menite 
să răspundă și mai bine misi
unii de onoare de a oglindi 
înaltele sentimente morale și 
năzuințele înaripate ale lumii 
noastre socialiste, de a da glas 
bucuriei și optimismului ro
bust care însuflețesc poporul 
nostru în construirea vieții 
sale noi.

Ne exprimăm încrederea că 
dezbaterile care vor avea loc, 
și pe care le așteptăm cît mai 
rodnice, vor duce Ia ridicarea 
pe o treaptă mai înaltă a crea
ției noastre muzicale, la creș
terea nivelului ideologic și ar- 
tistio ai 
măsura 
negație 
poporul
triei noastre, sub conducerea 
partidului, dau dovadă în lup
ta și munca eroică pentru 
înălțarea edificiului socialist.

operelor muzicale pe 
efortului plin de ab- 
și patriotism de care 
nostru, tineretul pa-

oraș conectat la rețeaua 
naționalâ

(de la corespon-BAIA MARE ('. I_____r„.
dentul nostru). — Zilele acestea 
orașul Vișeul de Sus a fost racor
dat la sistemul energetic național. 
Anul acesta în regiunea Maramu
reș au fost construite ș linii de 
înaltă tensiune în lungime de peste 
joo kilometri. S-a creat astfel 
posibilitatea ca energia electrică 
să pătrundă în cît mai multe orașe 
și sate, Pînă acum s-a aprins lu
mina în 22 sate și comune, al
tele urmînd a fi conectate în cu
rînd. In prezent numărul locali
tăților electrificate din regiunea 
Maramureș se ridică la aproape 

Tot în aceste zile a fost elec-

trificat și satul Domănești din ra
ionul Cărei. La această lucrare o 
contribufie de seamă au adus-o ti
nerii și vîrstnicii din comună, care 
au săpat gropile și au transportat 
stîlpii, economisindu-se astfel peste 
2o ooo lei. Concomitent cu lucră
rile de electrificare se lucrează in
tens și la extinderea liniilor exis
tente. In multe sate din regiune, 
la Fărcașa, Valea Vjntilui și Ro
șiori, de exemplu, din raionul 
Șomcuța Mare, rețeaua electrică 
s-a extins cu încă 8 kilometri. 
Lucrări asemănătoare au mai fost 
executate și în satele Sălsig și Ul- 
meni, raionul Cehu Silvaniei.

MERITAȚI-VÂ
FERICIREA!

de Nina Cassian

La Uzina

„Scînteia tineretului
(Continuare în pag. a II-a)

Telegramă
din BrăilaLaminorul"

dilemă atunci cînd se ailă Ia magazinul cu lucă- 
„Așchiufă"

Foto: AGERPRES

Cei mat tineri cumpărători sînt într-o grea 
rii

Pregătind examenele, studenții anului II stomatologie de la 
l.M.F. Timișoara petrec mai multe ore în laborator sub în

drumarea cadrelor didactice.
Foto: EMIL COJOCARU

ș încerca zadarnic să găsesc un zîmbet matur — 
potolit, înțelept — pentru această împrejurare, a 
voastră și a mea. Faptul că voi împliniți 18 ani face 
parte și din istoria mea și ceea ce zîmbetul vostru 
anunță, zîmbetul meu încă nu a uitat.

E adevărat... Cînd am împlinit 18 ani, era încă 
război. în oraș — uniforme fasciste. Tinerețea mea 

era înconjurată de multă sirmă ghimpată, de ferestre camuflate, 
de tăblițe pe care scria „Interzis". „Interzis" să muncești liber, să 
înveli liber. „Interzis" să gîndeșli curajos, să iubești umanitatea... 
Și totuși, tinerefea muncea și învăța, gîndea și iubea. Lupta ile
gală a Partidului, în acele vremuri sumbre și primejdioase, strîn- 
gea în jurul ei pe cei mai buni fii ai tării. Idealul acesta îmi 
aureola anii, mă făcea conștientă și puternică. Datorită visului 
activ comunist, n-am cunoscut niciodată disperarea. Și chiar 
dacă, uneori, am cîntat „cîntece cu gura închisă", cei 18 ani ai 
mei n-au fost străini de muzica triumfătoare, a vie/ii. în acel 
timp zgîrcit cu adolescența, am putut discerne, totuși, valorile 
esențiale, principalele criterii ideologice și etice care aveau să-mi 
guverneze biograiia.

Și pentru că această avere a mea dobîndită atunci nu cunoaște 
îmbătrînire, mă simt solidară cu tinerefea conștientă și gene
roasă, eroică, a tării mele de azi.

Zîmbesc o dată cu voi, cei ce împliniți acum 18 ani, înfloresc o 
dată cu voi intr-o patrie care înflorește, străbat o dată cu voi 
drumul fără capăt al cunoașterii.

De lingă voi, din mijlocul vostru, vă urez : fiți fericiți, fupta/i 
pentru fericirea voastră și a poporului vostru, meritațl-vă 
fericirea l

Acum cîteva zile, ne aflam 
la Uzina „Laminorul" din 
Brăila. Cîțiva tineri zăbo

viseră ceva mai mult în fața 
locului unde se depozitează de 
obicei 
uzină, 
numai 
strîns 
vechi, 
mul 
Tov. Tache 
comitetului 
„Laminorul" ne lămurește despre 
ce este vorba. „Sînt cei 14 ti
neri care în anul acestajși vor 
sărbători 
special noi 
acțiuni cu 
este vorba 
patriotică de colectare a fieru-

fierul vechi colectat din 
Un scurt bilanț arată că 
în 3 zile 14 tineri au 
aproape 50 tone fier 

care 
către

curînd va lua dru- 
otelăriile patriei. 

Grigore, secretarul 
U.T.M. de Ia Uzina

majoratul. In mod 
am organizat cîteva 
acești tineri. Nu 
numai de acțiunea

lui vechi. Pînă în prezent, ti
nerilor care vor împlini 
moașa vîrstă de 18 ani, li s-au 
ținut două conferințe : 
despre Constituția R.P.R., iar 
alta despre știință și religie. 
De asemenea, una din obișnui
tele noastre joi ale tineretului 
a fost dedicată sărbătoriților, 
printre care în acest an se nu
mără Ionel Balaban, strungar la 
atelierele centrale, lăcătușul 
Nicolae Merticaru, tînărul 
Mircea Cazan, de la secția tră- 
gătorie și alții. Programul ar
tistic pregătit în acest scop a 
vorbit despre fiecare din ei, 
despre munca depusă de ei în 
uzină, cît și despre 
rea lor frumoasă în

fru-

ii na

comporta- 
viața de

toate 
printre 
vom mai organiza 
tineri va fi și întîlnirea cu un 
vechi muncitor din uzină, mais
trul Gheorghe Mihalașcu, cu 
care tinerii vor discuta despre 
viața grea dusă de laminoriști 
în trecut, precum și despre alte 
multe lucruri prețioase pentru 
munca și viața lor.

Vrem ca pășirea pragului 
celui de-al 18-lea an, să fie 
pentru sărbătoriți un eveni
ment Însemnat. în viața lor, un 
eveniment de neuitat", ne-a 
spus în încheiere tovarășul 
Tache Grigore.

Un
în acea seară. în sala Casei 

de cultură din Hațeg, veniseră 
peste 150 de tineri care anul 
acesta împlinesc vîrsta majo
ratului. Organizatorii manifes
tării dedicată lor, comitetul 
raional U.T.M. și conducerea 
casei de cultură, s-au străduit 
să alcătuiască un program cît

zilele. Zilele acestea, 
alte acțiuni pe care le 

cu acești

Excelenței Sale 
Dl. JOMO KENYATTA 

primul ministru al Kenyel

Nairobi

T. OANCEA

program tineresc
mai frumos de care tinerii să-și 
amintească multă vreme.

Primul dans a aparținut 
bătoriților care aveau să 
dieze în cuprinsul aceleiași 
expunerea „Hunedoara în 
puterii populare". Apoi, o
priză : cineva a propus ca unul 
din sărbătoriți — mecanicul

săr- 
au- 

seri 
anii 
sur-

Constantin Gavrilescu — să 
cînte. El este cunoscut ca un 
talentat interpret de muzică 
ușoară. A avut loc și un con
curs 
curs, în care Aurica Păun 
ocupat primul loc.

PETRE FARCAȘIU 
corespondent voluntar

„Cine știe, cîștigă", con-
a

Cu ocazia proclamării Ke- 
nyei ca stat independent și su
veran, guvernul și poporul ro- 
mîn adresează guvernului și 
poporului kenyan calde felici
tări și cele mai bune urări de 
succes în consolidarea inde
pendenței, propășirea economi
că și culturală a patriei sale.

Poporul romîn se bucură din 
toată inima de marea victorie 
repurtată de poporul kenyan, 
care încununează lupta sa 
eroică împotriva subjugării co
loniale pentru libertate și pro
gres.

Convins fiind că relațiile de 
prietenie existente între po
porul romîn și poporul kenyan 
vor continua să se dezvolte în 
interesul celor două țări, al 
promovării colaborării inter
naționale și al păcii, guvernul 
Republicii Populare Romîne își 
exprimă dorința de a stabili 
cu Kenya relații diplomatice 
la rang de ambasadă.

Președintele Consiliului 
de Miniștri 

al Republicii Populare Romine 
ION GHEORGHE MAURER



ANCHETA
N O A T R. Ă:
Dorind să informăm elevii cu privire la unele 

acțiuni la care vor putea participa In zilele a- 
cestei vacanțe de iarnă ne-am adresat unor se
cretari șt activiști U.T.M. Iată răspunsurile pri
mite :

Programe atractive și variate
Organizația U.T.M., împreună cu conducerea școlii, a în

ceput din timp pregătirea vacanței din iarna aceasta,
Ne-am consultat cu elevii, cu tovarășii profesori și am al

cătuit un program de desfășurare a activității elevilor atît 
la nivelul școlii, cit și pe ani de studiu, pe clase.

Venind în întîmpinarea dorinței elevilor, conducerea șco
lii ne-a sprijinit în organizarea unei tabere de iarnă la Pre
deal. Durata taberei la care vor participa o sută dintre ele
vii noștri va fi de zece zile. Elevii vor fi însoțiți în tabără de 
tovarăși profesori de muzică, educație fizică și limba romî- 
nă, care vor alcătui pentru întreaga perioadă un program 
zilnic atractiv și variat, începînd cu concursuri de orientare 
turistică, săniuș, schi și sfîrșind cu îndrăgitele serj literare 
și seri de dans.

Dai' nici cei „de-acasă" nu se vor plictisi. Peste o sută de 
elevi fruntași vor participa la simpozionul închinat aniver
sării R.P.R., ce se va desfășura la Casa de cultură „M. Emi- 
nescu". Alții vor participa la simpozionul închinat „Istoriei 
dansului", cu care prilej vor învăța și unele dansuri moderne.

O contribuție însemnată aduce școala noastră, ca și în a- 
nul trecut, la organizarea Revelionului școlilor medii din 
raion, care se va desfășura în localul Casei de cultură „M. 
Eminescu". De o lună de zile se aud în școală instrumen
tiștii și soliștii vocali repetînd programul ce-1 vor oferi în 
seara Revelionului.

Epidiascopul laboratorului de fizică a fost pus și el la 
punct; va proiecta în cursul vacanței pentru elevii școlii 
diafilme documentare și științifice, despre viața și opera 
unor scriitori romîni etc.

Două clase a IX-a, A și B, vor avea o surpriză plăcută în 
această vacanță : cu concursul prof. Frangopol s-a organi
zat la Biblioteca Centrală de Stat o audiție muzicală. Sînt 
clase fruntașe, deci merită...

Organizăm la sediul școlii în cursul vacanței și un concurs 
de recitări dotat cu premii (oferite de biblioteca școlii). Vom 
avea prilejul, astfel, să-i aplaudăm încă o dată pe cei mai 
buni recitatori.

Cu nerăbdare sînt așteptate și vizitele la Muzeul de istorie 
a partidului, la Muzeul de istorie a literaturii romîne, la 
Muzeul de artă al R.P.R., sub conducerea competentă a pro
fesorilor de limba romînă. Un grup de elevi din clasa a VIII-a 
vor vizita, însoțiți de prof. Rizescu Eugenia, Centrul de do
cumentare tehnică din Parcul Libertății, iar alt grup de 
elevi, sub conducerea prof. Gălățeanu Rodica, va vizita Fa
brica „Metalo-Globus" din Capitală, unde au fost invitați de 
muncitorii fruntași cu care au avut o întîlnire în cursul a- 
cestui trimestru.

Deci, vacanța poate sosi.
ANA ISPAS

secretar al comitetului U.T.M. 
Școala medie „C. A. Rosetti"- 

București

LA PALATUL PIONIERILOR
alaiul pionierilor 
din București a 
pregătit și in anul 
acesta pentru pio- 

■ < școlari o
H vacanță plăcută, 

în preajma celei
de a 16-a aniversări a procla 
mării Republicii Populare R'o- 
niine. pionierii și școlarii vor 
putea participa la spectacolul 
festiv cu tema ..Republică bi
ruitoare, in veci de reci să în
florești". prezentat de forma
țiile artistice pionierești ale 
palatului care va avea loc pe 
scena sălii de teatru, in ziua 
de 29 decembrie. în cinstea a- 
niversării Republicii. Palatul 
pionierilor organizează la se
diul Casei de cultură a tinere
tului din raionul „16 Februa
rie" și alte manifestări cum 
sini: montajele literar-muzi-
cale: „Republică măreață" în 
ziua de 27 decembrie și ..Pu
ternică. liberă, pe soartă stu
pină". in ziua de 29 decembrie.

Membrii cercurilor artistice 
ale palatului au pregătit pen
tru ziua de 3 ianuarie o audi
ție muzicală cu tema : ..Slă
vim în vers și cîntec partidul 
nostru drag” pe care o vor pre
zenta în fața unui mare număr 
de pionieri din raionul V. I. 
Lenin. La realizarea acesteia 
își vor da concursul cei mai 
buni soliști vocali și instru
mentiști precum și recitatorii 
de la palat.

în zilele vacanței pionierii 
și școlarii vor participa la ser
bările pomului de iarnă, care

® Vacanță plină de surprize pentru 
30 000 școlari ® 7 000 pasageri 

pe „Vaporul veseliei" • Tabără turistică 
la Predeal

le oferă surpri:a unei călătorii 
cu ,,Vaporul veseliei". în tovă
rășia lui Moș Gerilă, a unor 
artiști îndrăgiți, glumind și 
danslnd, imbrăcați in costume 
și cu măștile hazlii de carna
val, aproape 7 000 de pionieri 
și școlari din Capitală vor face 
cu schimbul, pe parcursul a 11 
zile, o minunată călătorie pe 
un ocean... imaginar. Pe pun
tea „vasului" va avea loc și o 
paradă a celor mai frumoase 
costume, care vor fi premiate, 
diferite concursuri și jocuri 
distractive.

In timp ce unii pionieri în
treprind această „ călătorie" 
alții vor face ascensiuni pe 
munte, vor schia, se vor între
ce la săniuș — la Predeal — 
unde palatul organizează o ta
bără turistică.

Cei care nu vor pleca în ta
bără vor putea participa la 
palat la concursul pentru ob
ținerea insignei de polisportiv, 
la concursurile de patinaj și 
tir, la întreceri sportive (la 
gimnastică, șah. volei) cu Casa 
pionierilor din Ploiești, la con
cursul „Cupa Palatului pio
nierilor la șah", la excursiile 
și vizitele organizate cu auto

carele palatului prin Bucu
rești.

Iubitorii de teatru se vor a- 
muza la spectacolul cu piesa 
„întimplări hazlii sub fulgii 
argintii" de A. Popovici pe 
care micii artiști de la palat 
o vor prezenta pe scena sălii 
de teatru, iar in sala mică de 
festivități, vor putea urmări 
spectacolele pregătite de cole
gii lor păpușari : „Fetițele bu

clucașe" de Erica Petrușa și 
„De ce fuge clinele după pisi
că" de N, Stoiceva și T. Mu- 
șatescu

Pionierii din clasele mici 
(l—IV) vor poposi in lumea 
basmelor din... camera de po
vești a palatului, unde — in 
cadrul unor dimineți de bas
me și povestiri — se vor întil- 
ni cu scriitori și artiști prefe
rați cqțe le vor spune cele mai 
frumoase povești.

După cum vedeți. Palatul 
pionierilor s-a pregătit să ofere 
unui număr de 30 000 de pio
nieri și școlari din București 
zile de vacanță cit mai fru
moase.

I. M.

Vizite la noile construcții 
ale gospodăriei

Inițiind activitățile din cadrul vacanței de iarnă am. pre
văzut în primul rînd organizarea pentru elevii școlii de 8 ani 
din comună a unor audiții colective la radio, vizionarea pro
gramelor la televizor — aparate cu care gospodăria colectivă 
a înzestrat recent căminul cultural. Unele audiții și vizio
nări vor fi precedate, altele urmate de seri de basm, con
cursuri de ghicitori pe diferite teme, seri de întrebări și râs 
punsuri. în altă seară școlarii vor lua parte la recenzia căi
ții „Front fără tranșee" de Petru Sălcudeanu și a reporta 
jului „Victoria de la Oltina" de Paul Anghel. Trebuie să 
arăt că acțiunile despre care am vorbit vor fi organizate în 
primele zile ale vacanței. Vacanța durează însă mai mult 
Programul întocmit în colaborare cu conducerea școlii și a 
căminului cultural, cuprinde și alte activități interesante. Așa 
de pildă, la colțul roșu al gospodăriei colective va fi organi
zată o întîlnire între școlari și colectiviștii Evdochia și Teodor 
Codreanu — fruntași ai sectorului zootehnic. Aceasta va fi ur
mată de o vizită la noile construcții în care sînt adăpostite 
animalele proprietate obștească. Vom mai organiza pentru 
școlarii din clasele mari un concurs de șah și un concurs de 
tenis de masă. Toți elevii vor putea participa la concursurile 
de schi, patinaj și săniuțe pe care le vom organiza zi de zi 
în cadrul vacanței de iarnă.

GHEORGHE MOROȘANU 
secretar al comitetului U.T.M.

G.A.C. Sirbi
Regiunea Iași

Clubul — locul de întîlnire
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IN CURtND—VACANȚA 
CUM O PREGĂTIT!?

(Urmare din pag. I)

schi, patinaj etc. Organizarea 
unor asemenea activități va 
contribui la refacerea forțelor 
lor, la reconfortarea și călirea 
lor fizică. Tot în zilele vacan
tei pot fi organizate întreceri 
pentru cucerirea insignei de 
polisportiv. De asemenea, ex
cursiile și drumețiile pentru 
cunoașterea ținutului natal și 
a realizărilor înfăptuite în a- 
nii puterii populare, vizitele la 
întreprinderi industriale și a- 
gricole, la instituții de artă și 
cultură, întîlnirile cu activiști 
de partid și de stat, cu fruntași 
în producție, cu oameni de ști
ință, artă, scriitori etc. sînt 
manifestări îndrăgite și aștep
tate de elevi. Din program nu 
trebuie să lipsească nici acți
unile culturale : simpozioane, 
medalioane muzical-literare, 
concursuri „Cine știe, răspun
de”, seri ale cîntecului și dan
sului, vizionări în colectiv a 
unor spectacole de teatru, 
operă sau cinematograf. Co- 

ușMtetele regionale și raionale 
U.T.M,, în colaborare cu sfatu
rile populare și comitetele de 

• cultură și artă, pot organiza 
matinee speciale pentru tine
retul școlar la spectacole de 
teatru șî cinematograf. Zilele 
vacanței de iarnă sînt un bun 
prilej de continuare a activi
tății cercurilor de inițiere mu
zicală și de învățare a dansu
lui, de organizare a reuniuni
lor tovărășești și a serilor de 
dans.

Un loc important în progra
mul vacanței îl vor ocupa ac
tivitățile organizate în cinstea 
zilei de 30 Decembrie, a XVI-a 
aniversare a proclamării R.P.R. 
A intrat în tradiția unităților 
și detașamentelor de pionieri 
de a organiza în cinstea ace
stui eveniment întîlniri cu ac
tiviști de partid și de stat, de 
a vizita locuri istorice legate 
de lupta clasei muncitoare, șe

zători pionierești etc. Elevii 
din școlile medii și profesio
nale pregătesc pentru acest 
important eveniment montaje 
literal-muzicale, seri de poe
zie, simpozioane, concursuri de 
creație literară, plastică etc. 
De asemenea, în cinstea zi
lei de 30 Decembrie ele
vii și pionierii pregătesc 
frumoase serbări cu un bogat 
program de cîntece și recitări 
despre patrie și partid, dansuri 
populare, scenete etc.

Multe din acțiunile amintite 
sînt prevăzute a fi organizate 
în cadrul cluburilor elevilor 
din școli sau la casele de cul
tură ale tineretului, la clubu
rile din întreprinderi, la cămi
nele culturale, la cluburile și 
asociațiile sportive pentru e- 
levi și la casele pionierilor.

Cu multă nerăbdare sint 
așteptate de școlari serbările 
pomului de iarnă. Acestea vor 
fi organizate între 27 decem
brie 1983 șî 3 ianuarie 1984 
pentru elevii din clasele I-VÎI. 
Și pentru serbările pomului 
de iarnă se pregătesc progra
me artistice prezentate de 
elevi. Aceste programe pot fi 
îmbogățite prin invitarea în 
mijlocul copiilor a unor for
mații artistice de amatori, bri
găzi artistice din instituții și 
întreprinderi, formații de tea
tru pentru copii etc.

în localitățile unde vor fi 
create „orășele ale copiilor", 
unitățile, detașamentele de 
pionieri și casele pionierilor 
vor mobiliza copiii să pregă
tească și să participe la pro
gramele artistice ce vor fi pre
zentate.

Amintiri frumoase păstrea
ză elevii școlilor medii, peda
gogice și profesionale despre 
revelioanele organizate în co
lectiv’ în anii trecuți. Și în 
acest an se va acorda o aten
ție deosebită pregătirii reve- 
lioanelor elevilor. Pentru asi
gurarea unei atmosfere plă
cute, de entuziasm și veselie,

comitetele U.T.M., cu sprijinul 
conducerilor școlilor și al pro
fesorilor, antrenînd masa lar
gă de elevi, vor pregăti pentru 
seara de Revelion bogate pro
grame artistice, jocuri distrac
tive etc. Pe orașe se pot orga
niza întreceri pentru „Cel mai 
frumos Revelion". întrecerea 
va avea în vedere împodobi
rea sălii, programul artistic 
prezentat, ținuta și comporta
rea elevilor etc.

O grijă deosebită trebuie să 
manifeste organele și organi
zațiile U.T.M. în inițierea unor 
activități interesante, educati
ve în această vacanță pentru 
elevii școlilor de la sate. Și 
aici se vor organiza întreceri 
sportive în aer liber, vizite, 
întîlniri, serbări ale pomului 
de iarnă, programe artistice la 
căminele culturale, seri de 
basm, de poezie etc. Elevii mai 
mari vor fi invitați la petre
cerea din seara de Revelion or
ganizată la căminele culturale.

La întocmirea programelor , 
vacanței de iarnă organizațiile 
U.T.M. și de pionieri se vor în
griji ca activitățile ce urmează 
să se desfășoare pentru elevi 
la cluburi, cămine culturale să 
fie în așa 1'el planificate în 
cuprinsul fiecărei săptămîni de 
vacanță, încît ele să se îmbine 
în mod armonios, dînd elevi
lor posibilitatea să participe 
la cît mai multe acțiuni orga
nizate în aer liber, să se odih
nească, să se plimbe, să-și 
completeze lectura suplimen
tară. Comitetele regionale și 
raionale U.T.M., cu sprijinul 
secțiilor de invățămînt ale 
sfaturilor populare, se vor în
griji ca in fiecare unitate de 
pionieri ți în fiecare organiza
ție de bază U.T.M. din școală 
să fie inițiate acțiuni intere
sante. cu un bogat conținut 
educativ, la realizarea cărora 
să fie folosită priceperea și 
pasiunea, inventivitatea și ta
lentul unui număr cit mai 
mare de elevi.

Cinematografele 
vă așteaptă

La rugămintea noastră tov. Va- 
sile Răchită, directorul Rețelei Ci
nematografice și Difuzării Filmelor 
ne informează :

Pentru vacanță am pu« la dis
poziția elevilor un fond însemnat 
de filme. Astfel, la cîteva cine
matografe bucureștene vor rula 
filme pentru preșcolari ca : „Scu
fița Roșie", „Legenda stanei de 
piatră", „Creionul și guma", „în 
țara canibalilor", „Funtic și cas
traveții" „Lacul Zinda", „Balada 
Tileziei", „Vlad și cățelul", „Școa
la pisicilor" ele.

Elevii ciclurilor I și II vor avea 
prilejul să vizioneze filme ca 
„Povestiri vesele", „Albă ca ză
pada", „Căpitanul lagunei albas
tre", „Povestea pantofiorului de 
aur", . „Generalul", „Festivalul 
Chaplin", Baronul de Miinchaus- 
sen".

Filmele artiștice de Jjunp ,mețraj. 
vor avea în completare documen
tare, scurt metraje în special pe 
teme științifice.

Pentru elevii din cursul mediu, 
vor fi programate filme ca : „Tău
nul", ,,Tintin si misterul linei de 
aur". „49 de zile în Pacific", „Lan
terna cu amintiri", ,.? dădace", 
„Să ne trăiești, Gnat", „Hamlet", 
cit și documentare ca : „Letopise
țul de piatră al Dobrogei", „Prin
tre pelicani", „Din adîncul ocea
nului" ele.

Dar nu numai în Capitala, ci 
în toate orașele țării, au fost 
întocmite pentru perioada vacan
ței astfel de urogramc speciale 
pentru elevi asigurindu-se buna 
desfășurare a vizionărilor în unul 
sau două cinematografe, în zile și 
ore ce vor li anunțate înainte de 
18 decembrie.

N.R, — Publicînd aceste infor
mații pe care ni le-a pus la dis
poziție conducerea Rețelei Cine
matografice și Difuzării Filmelor, 
am vrea să sugerăm în același 
timp acestei instituții, să măreas
că substanțial numărul titlurilor 
de filme — tn special cu filme 
mai noi — pe care le pun la dis
poziție elevilor în zilele vacanței.

Directorul Direcției turism- 
intern al Oficiului Național de 
Turism „Carp ați", tovarășul 
ȘTEFAN TOTH, ne-a prezen
tat cîteva dintre acțiunile or
ganizate special pentru elevi 
în cursul vacanței de iarnă:

„Ca și în anii precedenți 
am organizat și pentru zilele 
acestei vacanțe tabere de iar
nă, excursii 
speciale pentru 
elevii școlilor 
din întreaga 
țară. Au fost 
perfectate în 
primul rînd zi
lele acestea cu 
o serie de școli 
din Capitală și 
din provincie 
cîteva tabere 
pentru perioa
de ce alternea
ză de la 5 la 14 
zile.

Numai la Sinaia își vor pe* 
trece vacanța elevi de la șco
lile sportive nr. 1 și 2 din 
București, de la cîteva din 
școlile din Constanța și Timi
șoara și de la Școala medie 
din Răcari. La Bușteni vor 
petrece vacanța în tabere e- 
levi ai Școlii medii „Mihail 
Sadoveanu" din București, 
Școala de 8 ani nr. 52. Grupului 
școlar petrol-chimie și elevi 
din alte școli bucureștene.

La Tușnad, la Predeal își 
vor petrece vacanța elevi ai 
Școlii profesionale de pe lingă 
Uzinele „23 August" și de la 
alte școli din Capitală, iar la 
Lacul Roșu elevi ai celor două 
școli de muzică.

Zilele de tabără vor fi zile 
de excursii, de jocuri sporti

O.N.T. orfianizctiza

TABERE DE IARNĂ
EXCURSII

TURUL ORAȘELOR

ve, de odihnă plăcută și in
structivă. După cite sîntem 
informați, cluburile din stațiu
nile de odihnă amintite își 
vor axa o mare parte a progra
melor cultural-educative în a- 
ceastă perioadă pe organizarea 
unor acțiuni special dedicate 
elevilor.

Alături de aceste tabere, a- 
gențiile O.N.T. 
din întreaga 
țară au inițiat 
organizarea in 
zilele vacanței 
de iarnă a unui 
mare număr de 
excursii. La
București, Ti
mișoara, Ga
lați, Cluj, Tg. 
Mureș vor fi 
inițiate excursii 

* Menite să pre
zinte elevi
lor monumen

tele istorice, noile construcții, 
frumusețile orașelor lor.

La cererea unor școli, agen
țiile din întreaga țară vor con
tinua să organizeze excursii la 
munte, în diferite stațiuni cli
materice, la obiective turistice 
solicitate de elevi.

Pentru elevii din Ploiești și 
alte orașe din jurul Capitalei 
vor Și organizate de asemenea 
excursii speciale pentru vizio
narea unor interesante spec
tacole teatrale, muzicale sau a 
marilor muzee din Capitală.

O.N.T. se va strădui să sa
tisfacă în cursul vacanței toa
te cerințele școlilor, să-i ajute 
pe elevi să petreacă o vacanță 
de iarnă plăcută, odihnitoare, 
folositoare.

TR. POTERAȘ

Din cei peste 1 000 elevi ai școlii noastre, mai bine de 400 
sînt craioveni. Ei vor rămîne, cu mici excepții, în oraș și în 
timpul vacanței. Pentru aceștia, organizația noastră, împreu
nă cu conducerea școlii, a luat încă de pe acmn măsuri pre- 
gătindu-le o vacanță plăcută. Anul acesta învățăm în școală 
nouă și avem posibilități materiale mai mari pentru a orga
niza timpul liber al elevilor. Cea mai mare atracție, în 
timpul vacanței, o va prezenta desigur activitatea clubului 
la care vom mai adăuga încă trei săli de clasă pentru a 
putea cuprinde un număr mai mate de elevi. Aici, în 3 zile 
ale săptămînii — marți, joi și sîmbătă - se vor desfășura 
diferite jocuri sportive - tenis de masă, șah etc. — se vor 
organiza audiții colective la radio, audiții muzicale, vor fi 
vizionate programe la televizor etc. Ca și în alte vacanțe, 
și acum vom organiza campionate individuale de tenis de 
masă și de șah. Audițiile muzicale vor avea teme precise, 
într-una din zile, elevii vor face cunoștință cu viața și opera 
compozitorilor Verdi, Puccini, Johann Strauss, vor audia din 
nou cîteva dintre creațiile lui George Enescu. Plăcile și ben
zile de magnetofon au fost deja procurate Au fost desemnați 
șl cei care vor vorbi despre viața și opera compozitorilor.

Au început pregătirile și pentru cele două reuniuni. Se re
petă programele artistice, se pregătesc surprizele.

Dar activitatea elevilor în timpul vacanței nu se va re
duce numai la acțiunile desfășurate la club. Am luat legă
tura cu întreprinderea regională cinematografică și am pro
gramat vizionarea săptămînală a unui film. Alți elevi, tot 
în colectiv, vor merge la Teatrul Național. Cu Agenția 
O.N.T. am stabilit organizarea a două excursii în jurul ora
șului, Iar în alte 2 zile elevii noștri vor fi oaspeții muncito
rilor de la Combinatul de zahăr și ulei Podari, ai construc
torilor Combinatului chimic de la Craiova, în fața cărora vor 
prezenta și programe artistice. Vom vizita de asemenea toate 
muzeele din oraș.

Toate aceste acțiuni sînt cuprinse intr-un program elabo
rat acum cîteva zile, împreună cu conducerea școlii, care 
este afișat la intrarea în școală pentru a fi cunoscut 
din vreme de elevi.

Pregătirea programului a început, astfel încît chiar în 
prima zi de vacanță elevii noștri vor avea posibilitatea să 
participe la acțiuni cultural-educative și sportive, intere
sante. atractive.

ȘTEFAN GHIȚA 
secretar al comitetului U.T.M.

Școala medie nr. 5 Craiova

SOMNOROSULELEVUL CU NOTE MICI

I — Cum ? Au luat vacanță l

I
— Și de ce nu le duci la școală ?
— Ce să mă mai duc, că tot ne dă azi vacanță...

Antrenorul : — Hei, cu mai mul
tă silință poți să iaci un opt III

— Lasă-mă, mămico, să dorm. 
Sint doar în vacanță III 

Desene: V. VAS1L1U

Spectacole speciale 
pentru elevi

Căutăm să pregătim școlarilor cît mai multe bucurii pen
tru zilele vacanței. Vom organiza un mic parc distractiv. 
Astfel în mijlocul comunei va fi ancorat un brad împodobit 
cu becuri multicolore, un Moș Gerilă, va fi amenajată o 
scenă în aer liber. în zilele în cat e vom organiza spectacole la 
care își vor da concursul și artiști ai Teatrului din Ploiești, 
pe podiumul estradei vor urca personaje din basme. Elevii 
școlilor pregătesc de pe acum scenete, recitări, dansuri pen
tru cîteva spectacole. în cadrul căminului cultural, ansamblul 
coral format din 120 de elevi și formația de dansuri vor con
tribui și ele la organizarea unor spectacole speciale pentru 
elevi. Cele trei echipe de teatru ale elevilor vor prezenta 
scenete și programe artistice.

La bibliotecă a fost amenajată o sală de lectură a elevilor 
unde deservirea cu cărți, adecvate vîrstei lor, va fi făcută 
de pionieri și elevi. Tot aici, vor fi organizate cu sprijinul 
citorva profesori, diminețe de basm. O bună parte din acti
vitatea elevilor în timpul vacanței o va ocupa filmul. De 
trei ori pe săptămînă, dimineața, vor fi proiectate diverse 
filme pentru elevi.

După aceste vizionări va fi organizat un concurs „Cine 
răspunde, cîștigă" dotat cu un abonament la ciclul de filme 
pentru copii pe întregul trimestru.

Vom organiza și cîteva vizite în comună și împrejurimi, la 
sectorul zootehnic al G.A.C. și la casa-laborator, o excursie 
la gospodăriile agricole colective din Balta Doamnei, Poe- 
narij Apostoli, Puchenii Moșneni și altele.

Spre sfîrșitul vacanței va avea de asemenea loc un mult 
așteptat carnaval al elevilor și pionierilor, pentru care a fost

pregătit un frumos program. Vom organiza, de asemenea, o 
serie de acțiuni pentru ca elevii să-și petreacă în zilele va
canței cît mai mult timp în aer liber. In zilele acestea luăm 
astfel toate măsurile pentru organizarea unor concursuri spe
ciale de săniuțe, patinaj și schi.

MARIN ION 
secretar al comitetului 
comunal U.T.M. Gorgota 

raionul Ploiești

Carnavalul pionierilor
•

Pentru vacanța care se apropie, conducerea Casei pionie
rilor din Bîrlad, sprijinită de comitetul orășenesc U.T.M., a 
întocmit un bogat program. în prezent se fac pregătiri pen
tru ca acțiunile ce vor avea loc în zilele vacanței să fie cît 
mai reușite. Carnavalul pionierilor șî școlarilor cu tema :
Din lumea basmelor" e pe primul plan. Cei peste 300 de 

participanți la carnaval — fruntași la învățătură, disciplină 
și în activitatea pionierească — vor purta costume reprezen- 
tînd eroii din Harap-Alb, Scufița Roșie, Cenușereasa și din 
alte basme Pragramul carnavalului include scenete, jocuri 
distractive, jocuri pionierești, cuplete. Alți 300 de pionieri 
vor lua parte la un concurs de săniuțe.

Un numeros grup de pionieri și școlari a și trecut la pregă
tirea concursului „Cine știe, răspunde" cu tema „Pe urmele 
vasului Săgeată" după romanul „Toate pînzele sus’ de Radu 
Tudoran. De asemenea, se organizează concursuri de șah, 
tenis de masă, patinaj, schi, unde vor fi prezenți elevi ai tu
turor școlilor din oraș. Membrii cercului de artă dramatică

pregătesc un recital de poezii. Iată numai cîteva dintre ma
nifestările la care invităm pe pionierii și școlarii din oraș în 
zilele acestei vacante.

ADRIANA RAȘCANU
seta secției educație politică — 

Casa pionierilor Bîrlad

Concursuri sportive în aer liber
Prima zi de vacanță o inaugurăm în fiecare an cu deschi

derea clubului din școala noastră. Aici se vor desfășura o 
parte din acțiunile organizate pentru vacanță ca seri lite
rare, concursuri, reuniuni. Au fost luate de acum toate mă
surile pentru inaugurarea clubului. Dorim insă în același 
timp ca zilele de vacanță elevii să și le petreacă cît mai mult 
în aer liber. S-au luat de aceea măsuri pentru a orga
niza în fiecare zi concursuri de săniuțe la care să participe 
cîți mai mulți elevi.

Ne-am propus de asemenea să organizăm o serie de întîl
niri cu elevii școlii medii la patinaj pe rîul Pescena și pe la
cul din oraș. Am pregătit de asemenea în zilele vacanței or
ganizarea în cadru) clubului a unor recenzii la cărțile „Ri
sipitorii” lui Marin Preda și „Primele iubiri" de Nicolae 
Labiș. De asemenea împreună cu conducerea cinematografu
lui din oraș, am inițiat o vizionare colectivă la un ciclu de 
filme documentare. Am pregătit de asemenea pentru zilele 
vacanței, o reuniune la care invităm absolvenții școlii noa
stre, în cinstea cărora brigada artistică va da un bogat pro
gram. De organizarea Revelionului se ocupă de pe acum 
elevii anului III. Sperăm că toate aceste activități să ofere 
elevilor noștri zile de vacanță frumoase, educative.

BADE8CU emil
secretar al comitetului U.T.M.

Centrul școlar agricol Dragănești



MECANIZATORII
în ateliere, la cluburi

și inA sălile de curs
ilele acestea am a- 
avut o convorbire 
cu tovarășul ingi
ner Maria Mate
escu — șeful ser
viciului S.M.T. al 
Consiliului agri

col regional Oltenia, care ne-a 
relatat unele din măsurile 
luate în stațiunile de mașini și 
tractoare din regiune pentru 
crearea condițiilor necesare 
executării reparațiilor la un 
nivel calitativ corespunzător și 
ridicării nivelului cunoștințe
lor profesionale ale mecaniza
torilor.

— De fapt, a început tovară
șul inginer Mateescu, pregăti
rile pentru perioada aceasta 
de reparații au început cu 
mult mai devreme, încă din 
primăvară. Mai întîi ne-am 
îndreptat atenția asupra ex
tinderii spațiilor tehnologice. 
La S.M.T. Laloș din raionul 
Oltețu s-a construit un ate
lier nou. Spațiile pentru repa
rații au fost extinse și la 
S.M.T. Caracal, Bîrca, Filiași, 
Obîrșia, Cîrcea, Zănosga și al
tele prin transformarea remi
zelor de mașini agricole în a- 
teliere de reparat. Sînt de fapt 
ca niște construcții noi. In fe
lul acesta spațiul pentru des
fășurarea procesului de repa
rații la stațiunile de mașini 
și tractoare din Oltenia este 
acum cu 9600 metri patrați 
mai mare decît în perioada 
corespunzătoare a anului tre
cut.

Apoi s-a stabilit, cu exacti
tate, planul de lucrări în fie
care unitate. Se știe gradul de 
revizuire și reparații pentru 
fiecare tractor sau mașină în 
parte. Aceste lucrări au înce
put în toate S.M.T. din re
giune.

— Cum este 
munca ?

— Tractoarele 
rate în atelierele
acestea la lucrări participă nu
mai muncitorii din schema a- 
telierului, care sînt specializați 
pe posturi de lucrări. Ei sînt 
ajutați de mecanizatorii de pe 
tractoarele intrate la revizie și 
de elevii din anul II al școlilor 
profesionale care fac practică. 
Cînd lucrările se vor desfășura 
pe un front mai larg, la efec
tuarea lor vor participa toți 
mecanizatorii.

Mașinile agricole se repară la 
sediile brigăzilor de tractoare 
de către echipele formate din 
mecanici de atelier, tractoriști 
și o parte din elevii aflați în 
practică. Aici un rol important 
revine atelierelor-mobile. Asi
stența tehnică la brigăzi se a-
sigură fie de un inginer meca- - La.Tractor se va 
nic, fie de un tehnician cu ex
periență. Pînă la sfîrșitul lunii 
decembrie se Va executa peste 
62 la sută din volumul lucră
rilor de reparații.

— Ce măsuri au fost luate 
pentru executarea reparațiilor

organizată

vor fi repa- 
S.M.T. Zilele

la un nivel tehnic corespun
zător ?

— încă din vară la toate 
S.M.T., paralel cu analiza ca
pacității de reparare, s-au în
treprins diferite studii pentru 
reorganizarea fluxurilor teh
nologice. Ca urmare, în toate 
atelierele va fi generalizată 
metoda reparațiilor pe ansam- 
ble și subansamble. Această 
metodă prezintă o serie de a- 
vantaje. Mai întîi se asigură o 
echilibrare a posturilor de lu
cru. Pe urmă și spațiile tehno
logice sînt folosite mai rațio
nal, la fel utilajele și dispozi
tivele. Mai există și avantajul 
că munca se poate organiza în 
două schimburi; muncitorii se 
specializează pe posturi și pot 
fi folosiți cu randament ridi
cat chiar și mecanizatori cu o 
calificare mai redusă. Se in
troduc norme cu motivare teh
nică. întrecerea socialistă se 
organizează și se poate desfă
șura mult mai bine. Calitatea 
reparațiilor este superioară, 
putîndu-se aplica în totalitate 
tehnologia tip de reparații ela
borată de I.C.M.A. Apoi se 
poate efectua un control teh
nic pe faze și operațiuni, iar 
eventualele defecțiuni pot fi 
înlăturate chiar de la început.

— Ce ne puteți spune des
pre măsurile luate pentru ri
dicarea calificării mecanizato
rilor ?

— Este problema căreia 
i-am acordat cea mai mare a- 
tenție. Pregătirea mecanizato
rilor va îmbrăca 2 forme : 
pregătirea pentru reparații și 
cunoașterea mașinilor ce par
ticipă în campania de primă
vară. Prima formă se va des
fășura în atelier, pe echipe, la 
posturile de lucru. Inginerul și 
tehnicianul din controlul teh
nic execută cu echipa respec
tivă una sau două reparații 
pînă cînd metoda de lucru 
este complet însușită. La 
posturi sînt afișate normele 
tehnice, iar pe un panou se 
află secționate ansamblele 
care se repară. Lecția se face 
deci „pe viu”, iar marea sa 
eficacitate provine de acolo că 
este nemijlocit legată de acti
vitatea practică a mecanizato
rilor.

Cît privește pregătirea în 
vederea cunoașterii mașinilor, 
aceasta este organizată pe 5 
cercuri ; unul pentru șefii de 
brigadă, trei pentru mecaniza
tori. în funcție de pregătire și 
vechime în muncă, și unul 
pentru pontatori. Cea mai 
mare atenție se va acorda cu
noașterii tractorului „Univer
sal 650’“ și semănătorii 2 SPC 2. 

insista asu-

pra deservirii sale, pornirea, 
întreținerea și remedierea e- 
ventualelor defecțiuni, siste
mul electric, verificări și re
glaje în timpul exploatării 
etc. Un ciclu de lecții va ur
mări îmbunătățirea cunoștin
țelor agrotehnice. Se va preda 
agrotehnica porumbului, a sfe
clei de zahăr, a florii-soarelui 
(care vor fi semănate în primă
vara viitoare tot cu semănă
tori 2 SPC 2). Munca la S.M.T. 
fiind organizată în două schim
buri, cursurile pînă la 20 fe
bruarie se vor ține concomitent 
cu desfășurarea reparațiilor.

în încheiere aș sublinia că 
anul acesta în toate stațiunile 
de mașini și tractoare din re
giunea Oltenia s-au creiat 
condiții mai bune pentru ca 
la tractoare și mașinile agri
cole să se execute reparații de 
calitate, astfel încît campania 
agricolă din primăvara anului 
viitor spre care se îndreaptă 
încă de pe acum gîndurile me
canizatorilor să fie cît mai 
bine pregătită.

Din cele relatate de tovară
șul inginer Mateescu, rezultă 
că există posibilități pentru 
desfășurarea la un nivel co
respunzător atît a reparațiilor, 
cît și a procesului de învăță- 
mînt. La înfăptuirea acestor 
importante obiective sînt da
toare să contribuie din plin șl 
organizațiile U.T.M.

Cea mai mare parte dintre 
mecanizatori sînt tineri. Mulți 
dintre ei mai au multe de în
vățat pentru a deveni lucră 
tori cu o calificare înaltă. Deci 
un prim lucru pe care îl pot 
face organizațiile U.T.M. este 
mobilizarea tuturor tinerilor 
mecanizatori la cursuri. Apoi 
va trebui pus un mai mare ac
cent pe întărirea disciplinei în 
producție a tinerilor, pe creș
terea răspunderii personale 
față de calitatea lucrărilor pe 
care le execută, și îmbogă
țirea bagajului de cunoștin
țe profesionale, un accent deo
sebit pe cunoașterea mașinilor 
noi din dotare. Acum. în peri
oada de iarnă, este timpul cel 
mai potrivit pentru desfășura
rea în fiecare S.M.T. a unor in
teresante activități cultural- 
educative.

El trebuie folosit din plin, 
organizațiilor U.T.M. revenin- 
du-Ie sarcina de a iniția 
tinerii mecanizatori cît
multe acțiuni culturale la clu
bul stațiunii și la căminul cul
tural din comună.

cu 
mai

VASILE RARAC 
corespondentul 

jSoînteii. -tineretului” 
pentru regiunea Oltenia

Stația C.F.R. Dej
călători a fost

centralizată
CLUJ (de la corespondentul 

nostru)
Recent s-au dat în exploatare 

instalațiile moderne de centrali
zare și telecomandă la stația 
C.F.R. Dej-călători. Prin această 
realizare procesul tehnologic la 
asigurarea parcursului s-a sim
plificat considerabil și s-a îm
bunătățit siguranța circulației. 
Timpul de manevrare a comen
zilor de intrare și ieșire a unui 
tren în stație s-a redus de la 
10 minute la aproximativ 7 se
cunde.

r'Jit

Inginerii Șoșana Mihailovici și Cornel Ciolacu de la întreprin
derea pentru raționalizarea și modernizarea instalațiilor ener
getice din Capitală, lucrează la punerea în funcțiune și regla
rea echipamentului de telefonie prin curenți purtători pe linie 

de energie electrică.
Foto: AGERPRES

Dezvoltarea
transportului in comun

De la începutul anului și 
pînă în prezent au fost puse 
în circulație alte 48 autobuze, 
36 troleibuze, 66 turisme și a- 
proape 100 autocamioane. Pa
ralel cu sporirea numărului 
mijloacelor de transport se 
îmbunătățește continuu ni
velul de deservire a cetățeni
lor. De pildă, în urma expe
rienței pozitive căpătată prin 
înființarea traseului auto cir
cular (linia 33) s-a prevăzut 
și crearea unui traseu asemă
nător pentru tramvaie. El va 
străbate zonele Gara de nord, 
Bd. Ilie Pintilie, Șoseaua Ște
fan cel Mare, Mihai Bravu, 
Vitan, Splaiul Unirii, ajun- 
gînd din nou la gară, ducînd 
la descongestionarea arterelor 
centrale, și va stabili legătura 
cu punctele de mare afluență 
ale orașului. Din acest traseu 
a fost dată în folosință por
țiunea de pe strada Lînăriei. 
în prezent se execută lucrări 
pe strada Viilor, ele continu- 
înd pe șoseaua Tudor Vladi- 
mirescu. De asemenea, se lu
crează la prelungirea liniei de 
troleibuz din noul cartier Bal
ta Albă cu încă 1,5 km, 
traseele troleibuzelor de 
Bd. 1848 vor fi prelungite 
magistrala nord-sud, după
cheierea lucrărilor de cons
trucție și sistematizare ce se 
fac aici.

iar 
pe 
pe 

în-

(Agerpres)

fPORTfPORT
In campionatul u- 

nional masculin de 
șah după 10 runde 
în clasament conduc 
Gheller, Polugaev- 
ski, Holmov și Spas
ski cu cite. 6,5 punc
te. în partidele în
trerupte din rundele

precedente Baghirov și Gufeld au 
făcut remiză la mutarea 116, re
zultat consemnat și In partidele : 
Averbach-Spasski, Zaharov-Bronș- 
tein și Taimanov-Osnos.

• La Tbilisi echipele selecțio
nate de box ale U.R.S.S. și An
gliei au susținut meciul revanșă. 
Din nou, victoria a revenit pugi- 
liștilor sovietici cu scorul de 9—0 
(s-au disputat 9 întilnlri in loc 
10).

de

In
de

corespondentului voluntar
In fiecare zi, printre numeroasele scrisori care sosesc la 

redacție, întâlnești negreșit cîteva plicuri, al căror conținut 
se aseamănă mult.

E vorba in aceste scrisori, despre tineri ai zilelor noastre, 
neobosiți căutători ai unor metode noi de muncă. Fiecare 
dintre ei sînt prezentați ca artiști în meseria aleasă, me
reu însă nemulțumiți de ceea ce au realizat, aspirină con
tinuu spre noi succese.

Redăm mai jos cîteva dintre aceste scrisori.

I L

• în meci retur pentru compe
tiția internațională de fotbal „Cupa 
cupelor" Manchester United a în
vins cu 4—1 (1—0) pe Tottenham 
Hotspurs. Primul meci revenise 
echipei Tottenham cu 2—0. Man
chester s-a calificat pentru turul 
următor.

Echipa ramlnă mai are In program 
vineri si simbătă trei antrena
mente.

Slmbătă seara echipele R. P. Ro
mine și Fran/ei vor fi primite la 
Primăria orașului Toulouse. Luni 
echipa romină a fost invitată să 
tacă o excursie în Împrejurimile 
orașului Toulouse.

• Selecționata de 
rugbi a R. P. Romirugbi a R. P. Romi-

.£ ne, care va întîlni
Ir- jk duminică reprezenta-

& Iiva Franjei, n sosii “
mărfi noaptea la 1

<* *-•— . Toulouse. Sportivii Jir
romlni au fost în- -fc

tîmpinafi de Jules Balandrade,

• Continuîndu-și turneul 
R.P. Bulgaria, echipa poloneză 
hochei pe gheață Legia Varșovia 
a întîlnit la Sofia selecționata 
țării. Hocheiștii polonezi au 
minat învingători cu scorul 
6—1 (2—1; 1—0; 3—0).

ter-
de

• Pentru 
tiv, atletul 
a tost ales 
anului, pe baza anchetei făcute de
agenția,,șpgrlivă dm Stuttgart
(R. F. Germană).

a treia oară consecu- 
sovietic Valeri Brumei 
cel mai bun sportiv al

Scenă din opereta „Anton Pann" sau „Povestea vorbei" de Alfred Mendelssohn — noua pre
mieră a Teatrului de slat de operetă.

Foto: AGERPRES

Cro nic a. //tera ră.
„Cîntecele împotriva morții" 

sînt, în esență, un vibrant și 
multilateral elogiu adus vieții, 
păcii, dragostei și drepturilor 
de fericire ale omului. Împre
jurarea e posibilă pentru că 
Moartea e, în viziunea lui Eu
gen Jebeleanu, un punct de 
reper, nu numai biologic, ci și 
social, o realitate care, aso- 
ciindu-și fenomene de ordin 
economic, politic și moral ca
racteristice lumii capitaliste, 
îndreptățește cu atît mai mult 
condamnarea ei și afirmarea, 
prin replică, a frumuseților 
reverberante ale vieții în so
cialism. Materia lirică strînsă 
între coperțile acestui intere
sant și foarte actual volum e 
străjuită, de altfel, de două 
poeme programatice — „Pro
log" și „Ziua cu trandafiri" >- 
dezvăluind fiecare una dintre 
laturile contrarii ale condiției 
umane contemporane. Cel din
ții definește într-o suită de 
cascade argumentative natura 
Morții, prin enumerarea a ceea 
ce poetul numește pe bună 
dreptate „odraslele" și „sluji
torii" acesteia: „Mizeria", 
„Meschinăria", „Foamea", „In
vidia", „Lăcomia", proliferate 
în proporții epidemice sub 
protecția binevoitoare a Tira
niei. Pentru a doborî moartea, 
conchide Jebeleanu, „Noi tre
buie să curățăm pămîntul în
tâi de-odraslele și slujitorii" 
ei. Celălalt poem, operînd cu 
elemente recoltate dintr-un 
alt univers de imagini, e un

înălțător și memorabil oma
giu adus ideii și aspirației 
umane de fericire, pace, dra
goste. bine, frumos și elevat, 
materializate. în metafora fe
meii cu brațele încărcate cu 
trandafiri și definită ca „soră 
a sfărîmătorilor de lanțuri, / 
..logodnică a timpului ce vi
ne", apărînd mereu și pretu
tindeni" senină și înaltă, / 
pururi senină și înaltă. / Cu o 
roză între dinții scăpărători...

în apărarea vieții și a păcii, 
el recheamă, de aceea, „din 
camerele de gazare" pe victi
mele fascismului („Ca să pot 
apăra"),.își reamintește de anii 
„pașilor desculți", ai odăii în
ghețate, ai lămpii fără gaz și 
ai sărăciei lucii („Confesiune") 
sau de casa cu pereții „nu cu 
mult mai largi decît un dric" 
(„Strada Gării 30"), protestea
ză moralist împotriva acelora 
care prin caracterul lor sînt

lă, poetul preferă transfigura
rea, la obiect, a fenomenului 
contemplat nemijlocit), mijlo
cul principal de evidențiere a 
atitudinii lirice rămîne meta
fora. Și într-un caz și într-al- 
tul imaginea se dezlănțuie des
pletit, transcriind, oarecum 
mozaical impresiile, căutînd 
legitim esențele. Comparațiile 
și metaforele abundă pentru 
că Eugen Jebeleanu, poet al 
concretului plastic, simte ne
voia necontenită a definirilor 
analitice. Ansamblul e clădit 
astfel mereu din elemente 
ce captează (cîte odată osten
tativ) atenția, izbutind să dea 
nuanței și amănuntului o mare

președintele comitetului sportiv 
din regiunea Pirinei. Echipa noas
tră a plecat apoi cu autocarul la 
hotel „Grand", unde este canto
nată împreună cu formația fran
ceză. Jocul va avea loc pe stadio
nul „Municipal" din localitate și 
este așteptat cu legitim interes de 
amatorii sportului cu balonul oval 
din întreaga Franță.

Rugbiștii romîni au avut miercuri 
zi de odihnă. Ei se vor antrena 
astăzi pe stadionul „Municipal".

• Peste 40000 de 
spectatori au urmă
rit la Copenhaga 
meciul retur de fot
bal dintre echipele 
Danemarcei și Lu
xemburgului din ca
drul sferturilor de 
finală ale „Cupei

Europei". Jocul s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate: 2—2 (1—1). 
Punctele danezilor au fost marcate 
de centrul atacant Ole Maăteii. 
Pentru oaspeți au înscris Leonard 
șl Schmidt. Cele două echipe ur
mează să susțină la Amsterdam un 
al treilea meci, deoarece și prima 
întîlnlre disputată la Luxemburg 
s-a terminat nedecis (3—3).

Pe frezorul Traian Pană îl 
cunosc aproape toți muncitorii 
Uzinei „Rulmentul" din Bra
șov. îl întîlnesc adeseori după 
orele de program la biblioteca 
tehnică, cufundat în lectura 
unei cărți de specialitate, la 
cabinetul tehnic, făcînd zeci de 
calcule și schițe, sau în secție 
aplicîndu-și în practică neo
bositele sale căutări. Traian 
Pană e unul dintre acei oa
meni care nu sînt mulțumiți 
de ceea ce fac.

Iată un caz. Toți muncitorii 
secției erau preocupați pentru 
a găsi o rezolvare la coroane
le de la tobele de bile care se 
uzau repede, iar execuția al
tora i 
tul de 
Pană, 
ceașcă 
zate. A 
clasate11 
respectivă. Chiar de a doua zi 
noua metodă a fost aplicată 
în producție. Un prim succes 
și totuși, frezorul și-a dat 
seamă că nu e de-ajuns. Timpul

noi cerea timp des- 
: mult. Frezorul Traian 

a propus să se adîn- 
dantura coroanelor u- 
luat o piesă de la „de

și i-a făcut operația

de execuție al coroanelor putea 
fi mult redus. Așa s-a născut 
ideia confecționării unei freze 
special profilată pentru ase
menea operații. Timpul de lu
cru afectat pentru realizarea 
acestei operații s-a redus Ia 4 
ore față de 16.

Și de atunci a trecut un an, 
timp în care frezorul nu a stat 
degeaba. A luat prima sa ino
vație, a ștudiat-o. Nu-i era de 
loc pe plac. Se putea și mai 
bine. A conceput un dispozi
tiv complex cu ajutorul căruia 
să se taie dantura coroanelor. 
Timpul de execuție se reduce 
și mai mult iar calitatea pro
duselor e incomparabil mal 
bună.

Metoda lui e aplicată acum 
în întreaga secție. Dar Traian 
Pană caută din nou. Cine știe, 
poate peste puțină vreme și 
ultima sa inovație va fi îmbu
nătățită, deoarece — după cum 
spune el — se poate și mai 
bine.

C. CHIPRIOTIS

FIU1 MINERULUI
La absolvirea facultății, 

proaspătul profesor de fizică 
și matematică, Gavrilă Tordoi, 
a fost propus să rămînă în 
București. A insistat însă să 
meargă în orașul său natal, 
Lupeni, și dacă se poate chiar 
la școala în care a învățat. 
Așa a ajuns fiul minerului 
Tordoi, profesor în școala pe 
care numai cu cinci ani în 
urmă o absolvise. A fost pri
mit cu căldură de noii săi co
legi, dintre care mulți îi fu
seseră chiar profesori, iar ele
vii l-au îndrăgit încă din pri
mele zile.

Chiar 'de la început, noul 
profesor, a observat că unii 
elevi aveau note slabe la ma
teriile pe care le preda el. Nu 
a fost greu să afle că cei cu 
note slabe socoteau fizica și 
mai ales matematica niște 
obiecte abstracte.

A cerut și sfatul profesorului

INFORMAȚII

Sergiu Crînguț, care are mul
tă experiență în domeniul în- 
vățămîntului.

Tot mai des, noul profesor 
rămînea la școală după orele 
de clasă, discuta cu elevii des
pre importanța fizicii și ma
tematicii în viața de toate zi
lele. Apoi a propus elevilor 
mai slabi să-și facă temele 
împreună cu el. A început în
tîi cu probleme mai ușoare și 
nu trecea mai departe pînă nu 
era convins că toți au înțeles 
bine tema, apoi mai grele tot 
mai complicate. Alteori, îi în
văța pe elevi cum să-și ia no
tițe, cum să studieze. în acest 
scop a cerut și ajutorul elevi
lor fruntași, care nu numai 
că au împărtășit colegilor ex
periența lor, ci i-au ajutat 
practic.

în timpul liber, profesorul 
merge acasă la elevii săi, se 
interesează de preocupările a- 
cestora, de felul cum își plani
fică timpul pentru studiu.' 
Roadele muncii noului profe
sor s-au concretizat în catalog. 
La rubricile : matematică șl 
fizică, predomină notele bune 
și foarte bune.

D. LAZĂRUn colectiv al Institutului 
pentru controlul de stat al 
medicamentului și de cerce
tări farmaceutice, condus de 
prof. P. Ionescu Stoian, a rea
lizat un aparat pentru prepa
rarea unor soluții frecvent fo
losite în terapeutică: digitala, 
beladona, valeriana etc. Apa
ratul, denumit „vibroextrac- 
tor", are o construcție simplă, 
compunîndu-se dintr-un elec
tromagnet, alimentat de un 
curent alternativ și un oscila
tor mecanic.

Soluțiile extractive obținute 
cu vibroextractor în 10—30 
minute sînt superioare față de 
cele realizate prin procedeele 
clasice, care durează cîte 2 și 
3 ore.

★
La Uzinele chimice „Victo

ria" din Florești a fost pusă în 
funcțiune o stație de încer
care a anvelopelor auto-moto 
la rulaj forțat. Stația este e- 
chipată cu aparate și dispozi
tive automate care indică cu 
precizie gradul de rezistență 
al anvelopelor, calitatea și du
rata de funcționare a acestora.

★
Prof. dr. Yoshio Fujioka, rec

torul Universității din Saitama 
(Japonia), membru în Consiliul 
național științific japonez, care

ne-a vizitat țara la invit^ți^Ar 
cademiei R.P. Romîne, % țțîrr<i- 
sit miercuri Capitala.

în timpul vizitei, care a dli- 
rat peste o săptămînă, prof. dr. 
Yoshio Fujioka, a fost primit 
de acad. Ilie Murgulescu, pre
ședintele Academiei R. P. Ro
mîne.

Oaspetele japonez 
vut întrevederi cu 
tanți ai Ministerului 
mîntului, cu cercetători 
fesori universitari din 
tul de fizică și Centrul 
cetări de chimie fizică 
cademiei R.P. Romîne, 
tul de fizică atomică, Faculta
tea de fizică din cadrul Uni
versității București.

El a vizitat, de asemenea, in
stituții social-culturale din 
București și Brașbv, precum și 
stațiunile turistice Predeal, 
Bran și Sinaia.

★
Intre 19—28 decembrie, Tea

trul Național „I. L. Caragiale" 
va prezenta, în sala Studio, o 
serie de matinee poetice desti
nate elevilor și studenților pe 
teme ca : „Primii noștri poeți", 
„Vasile Alecsandri", „Din poe
zia posteminesciană".

★
Violonista Lola Bobescu a 

susținut miercuri un concert

a mai a- 
reprezen- 

învăță- 
și pro- 
Institu- 
de cer- 
ale A- 
Institu-

j ■pietTgardtirar-fțt Studioul Ra- 
! diqiej^bjziupii, Acompaniată 

de orchestra simfonică a Filar
monicii de stat „George E- 
nescu", dirijată de Mircea 
Cristescu, violonista a inter
pretat Concertul pentru vioară 
și orchestră în La major de 
Bacii. Concertul pentru vioară 
și orchestră nr. 5 în La major 
de Mozart și Concertul pentru 
vioară și orchestră în Re ma
jor de Beethoven.

■k
Mezzo-soprana Erzsebet Kom- 

lossy, de la Opera din Buda
pesta, și-a dat concursul la 
spectacolul cu „Trubadurul" de 
Verdi, prezentat miercuri sea
ră de Opera de stat din Iași.

★ ■
Dirijorul Jean Bobescu, ma

estru emerit al artei, a plecat 
miercuri în turneu în Turcia. 
El va dirija trei spectacole de 
operă la Ankara.

O reîntilnire așteptată !

ALMANAHUL
FEMEII

1964

Rețineți din timp la chioșcuri 
și librării

ALMANAHUL FEMEII 1964
Articole, reportaje, fotore

portaje de artă, teatru, cine
ma, modă ; pagini de lectură; 
noutăți științifice; sfaturi 
practice ; documentare ; con- 
cursuri-ghicitoare.

Totul în
ALMANAHUL FEMEII 1964
208 pagini bogat ilustrate — 

color șl atractive
ALMANAHUL FEMEII 1964

(Agerpres)

argint / măseaua cariată / a 
Coloseului". Versurile nu su
gerează doar trecerea nemi
loasă a anilor, doar lipsa de 
grijă a edililor Romei pentru 
monumentele trecutului, ci, in
tegrate în context, o Italie ul
cerată de vizibile și incurabile 
contradicții. Altădată, suitele 
de metafore și epitetele reali
zează, prin aglomerare (ca în 
satirele eminesciene) portrete 
de incontestabilă forță evoca
toare, cum e cel rotunjit în 
vederea demascării lubricității 
capitaliste, în „Terra Nova’.

Evident, nici metafora, nici 
epitetul, oricît de strălucitoare 
și de rare ar fi ele, n-au vaEUGEN JEBELEANU.

„Cîntece împotriva morții*
„Ziua cu trandajiri" se înscrie, 
astfel, la antipodul realităților 
evocate în „Prolog", dind pro
blematicii social-morale dez
bătute in volum o perspectivă 
optimistă și luminoasă. Expli
cația acestei perspective stă in 
interpretarea umanist-socialis
tă pe care poetul o dă feno
menelor, în încrederea pe care 
o are în viitorul de aur al 
omenirii și în prăbușirea fina
lă a tuturor accesoriilor con
temporane ale morții: impe
rialismul, fascismul, războaie
le, psihologia individului dezu
manizat, mizeria și foamea.

mai prejos decît animalele 
(„Oh, animalele..."), demască 
intr-un text vitriolant pe cei 
ce tânjesc după aur, bolnavi 
de „reumatismul strălucitor al 
bogăției" („Eldorado") și înfă
țișează cu amărăciune și re
voltă, în grăitoare instantanee, 
aspecte contradictorii întîlnite 
în lumea capitalistă („Cosi- 
mino". „Civilizație", „Atîta 
vreme cît..,“, „Insula Santa 
Maria", „Terra Nova" ș.a.) In
diferent de modalitatea aleasă 
(in „Ca să pot apăra" de pil
dă. e discursivă ; în suitele de 
momente din lumea occidenta

capacitate de comunicare emo
țională. Detaliul deschide a- 
tunci uluitoare căi spre înțele
gerea esenței întregului. De
scriind, în „Cosimino", Roma 
actuală, cu vestigii ale trecu
tului învecinate de mărturii 
ale prezentului, poetul reține 
două imagini statuare ale 
antichității (Marc Aureliu, îm
păratul filozof, și Caracalla, 
vestit prin cruzimea lui) și, în 
final, imaginea de „marmoră 
contemporană" a băiețașului 
„mai palid ca luna", cerșind 
un șandviș. Iar între ele me
tafora : „Luna / plombează cu

loare dacă nu sînt subordonate 
unei idei artistice capabile să 
dezvăluie esențe sau să ne 
înlesnească procesul de cu
noaștere a lumii obiective și a 
relațiilor dintre aceasta și su
fletul omenesc. E un adevăr 
căruia Eugen Jebeleanu îi este 
vechi credincios. Nu puține 
poeme lirice ale sale își dato- 
resc vigoarea tocmai faptului 
că sînt construite pe idei artis
tice elocvente, inedite și, prin 
aceasta nu arare ori ți tulbu-

rătoare. Prezența lor asigură 
volumului varietate și origina
litate, ferindu-l de monotonie 
și platitudini. Uneori ideile ar
tistice sînt comprimate în for
mule aforistice reluate în di
ferite variante, culminînd, ca 
în „Să fii“ cu finalul: „Să fii 
viu, o această / explozie a ne
muritorului motor / al bucu
riei noastre zilnice, / hrănit 
cu inepuizabila benzină al
băstrie / a zorilor pe care le 
aprindem!...“ Alteori sînt 
concretizate într-o imagine- 
simbol, sugerînd bucuria vie
ții, biruința asupra întuneri
cului, frumusețea actului ce 
vestește victoria, sentimentul 
stenic al datoriei împlinite, co
tidian („Cocoșii orașului")) 
Exemplele ar putea fi, fără 
îndoială, înmulțite, fiecare 
poezie din volum dîndu-ne 
practic posibilitatea de a rele
va prin analiză modalități di
ferite de evidențiere a realită
ții obiective contemplate și a 
atitudinii lirice adoptată față 
de ele de către poet. Volumul 
în ansamblul lui înscrie încă 
un succes în întinsa activitate 
poetică a lui Eugen Jebeleanu. 
E un succes asigurat în pri
mul rînd de actualitatea ma
joră a tematicii abordate și 
de mesajul bărbătesc inclus în 
vers dar și de arta cu care 
poetul știe să dea viață senti
mentelor, de receptivitatea sa 
la problemele contemporanei
tății.

AUREL MARTIN

ÎNTREPRINDEREA 
SOLIDARITATEA SATU MARE 

telefon 23—52, 

ANGAJEAZĂ
— un inginer textilist
— un inginer mecanio
— un creator de modele în ramura pasmanterie
— un maistru vopsitor specialist in vopsirea materiilor 

prime textile
Doritorii se vor adresa — Serviciului Personal — învăță- 
mînt al întreprinderii.

Două croaziere pe Marea Neagră 
cu motonava „Transilvania11 

Iată o știre foarte importantă și plăcută 

Oficiul Național 
de Turism „Carpați"

organizează două minunate croaziere pe Marea Neagră 
cu motonava „Transilvania" de la Constanța la Yalta și Soci 

prima între 23—28 decembrie 1963 și a doua 
între 29 decembrie 1963—3 ianuarie 1964

Revelionul se va petrece Ia Soci, pe bordul vasului

Prețul unei croaziere variază între 715—1490 lei de per
soană, după numărul de locuri din cabine

înscrierile se primesc Ia Agenția O.N.T. „București" bd. 
Republicii 4, și Ia agențiile și filialele O.N.T. „Carpați" din 
toată țara.



Cerință a asigurării unor produse de bună calitate!

Respectarea disciplinei 
tehnologice

(Urmare din pag. I)

selor pe care le execută. Pot da 
și cîteva exemple. La împache
tarea miezurilor statorice sau 
rotorice se folosesc uneori 
pene improvizate cu dimensiuni 
mai mici decît prevede tehno
logia, lucru care duce Ia în- 
greunarea bobinării; la moto
rul de ascensor, barele de 
scurt-circuitare ale rotorului nu 
sînt introduse pînă la capătul 
crestăturii așa cum prevede do
cumentația tehnică ; apar une
ori la motoare legături greșite ’ 
prin încurcarea schemei de li
pire. în unele secții, tehnologia 
actuală prevede folosirea unor 
scule și dispozitive speciale. 
Deși serviciul tehnologic s-a 
preocupat pentru a pune aces
te SDV-uri la dispoziția secții
lor, ele sînt folosite cu întîr- 
ziere. Este cazul la produsul 
controler, la barele de demaror 
ele. La ce duc toate acestea 1 
Este evident, la defecte de cali
tate, la îngreunarea fluxului 
tehnologic, la pierderea minute
lor prețioase prin remedieri, la 
nerealizarea unor indici din 
plan.

Aceste încălcări ale discipli
nei tehnologice Ie constată în 
majoritatea cazurilor controlul 
tehnic de calitate. Iată ce ne 
spune tovarășul Valentin Jele- 
boglu — de la controlul elec
tric.

— în afara greutăților ce le 
aduce lipsa unor materiale noi 
constatăm delecte și datorită 
nerespectării tehnologiei. Iată 
un exemplu : în deplasările pe 
care le-am efectuat la Uzinele 
„Steagul roșu" din Brașov, ni 
s-au arătat demarori care după 
un mic număr de ore de func
ționare se scurt-circuitaseră. 
Cauza : barele lipite la colec
tor erau desprinse din poziția 
lor. Mergînd pe firul defectului 
am ajuns în uzină unde se face 
decaparea. O operație ușoară în 
aparență, dar care prin neexe- 
cutarea corectă — fie că solu
ția nu are concentrația atît cit 
prevede norma tehnologică, sau 
barele nu sînt ținute în baie în 
timpul prevăzut — face ca o- 
perațiile următoare, lipirea — 
să se desfășoare necorespunză
tor. Și astiel, produsul poate 
pleca cu un delect ascuns. 
Oare, tinerii care lucrează la 
baia de decupare și-au dat sea
ma de urmările pe care le pot 
avea neglijența lor ? Sau cei 
care au executat operația de 
lipire au verificat cum a fost 
executată decaparea ?

Intr-o recentă adunare gene
rală U.T.M. de Ia secția control 
tehnic-laborator, o problemă a- 
semănătoare a fost semnalată și 
de controlorul Simion Tătaru : 
„In timpul programului urmă
resc ca fiecare muncitor să lu
creze după desen. Cercetez cu 
multă atenție aceasta deoarece 
mai sînt încă tineri muncitori 
care nu folosesc desenul invo- 
cînd motive de loc convingă
toare : lipsa desenului, a planu
lui de operații sau faptul că 
piesa respectivă a mai iost e- 
xecutată de el".

Din păcate, în această aduna
re, problema ridicată de tova
rășul Tătaru, a fost trecută sub 
tăcere. Discutînd cu secretarul 
comitetului U.T.M., cu secreta
rii și locțiitorii din alte or
ganizații de bază U.T.M. de 
la secțiile bobina), matrițerie, 
control tehnic-laborator ele-, 
ne-am dat seama că, de fapt, 
urmărirea felului cum se res
pectă disciplina tehnologică nu

a constituit o preocupare majo
ră pentru organizația U.T.M.

Nu de mult, la secția de bo
bina), de exemplu, au lost re- 
tăcute bobinajeie a patru mo
toare care fuseseră executate 
necorespunzător. In legătură 
cu acest caz am cerut părerea 
tovarășului Alexandru Radu — 
locțiitorul secretarului U.T.M. 
Din discuție a reieșit că „ute- 
miști! din secție nu au nici o 
vină deoarece ei au lucrat cu 
bobinele gata coniecționate, pe 
care le-au primit de la maga
zie". Oare așa să tie ? Dacă 
membrii brigăzilor care au e- 
xecutat operațiile de asamblare 
a bobinelor ar fi controlat îna
intea Începerii lucrului desene
le de fabricație, așa cum cere 
tehnologia, greșeala ar fi fost 
descoperită și evitată.

Lipsa de preocupare a orga
nizației U.T.M. pentru întărirea 
disciplinei tehnologice, favori
zează astfel situații care duc Ia 
delecte de calitate, irosirea 
timpului de lucru etc.

Se cuvine ca birourile orga
nizațiilor de secție, împreună 
cu comitetul U.T.M., să urmă
rească cu cea mal mare atenție 
aceste laturi esențiale ale dis
ciplinei de producție, să dez
bată cu toată seriozitatea astiel 
de abateri în adunările generale 
U.T.M. Posturile utemiste de 
control pot fi, de asemenea, 
antrenate în organizarea unor 
raiduri care să pună permanent 
în atenția tinerilor, probleme 
ale disciplinei tehnologice, cau
zele și efectele nerespectării ei.

Mulți ingineri, maiștri, tehni
cieni slnt tineri. Ei își pot aduce 
contribuția în această privință. 
Datoria organizației U.T.M. 
este de a se sfătui în perma
nență cu ei, de a-i îndruma să 
stea mai mult în mijlocul tine
rilor pentru a le acorda asistență 
tehnică necesară în scopul res
pectării disciplinei tehnologice. 
Ar fi de asemenea nimerit să 
se organizeze periodic cu ingi
nerii, maiștri și tehnicienii ti
neri și vîrstnici consfătuiri în 
care să se vadă pe ce căi poate 
acționa organizația U.T.M. în 
mobilizarea tinerilor la respec
tarea normelor tehnologice.

Firește, în respectarea cu 
strictețe a disciplinei tehnolo
gice, un factor esențial îl con
stituie nivelul de calificare pro
fesională. Se înțelege că o cali
ficare înaltă te ajută să cunoști 
bine desenul și să respecți pla
nurile de operații. De aceea or
ganizația U.T.M. este chemată 
să militeze în continuare pen
tru îmbogățirea cunoștințelor 
profesionale ale tinerilor pe 
căile cele mai diverse : cursuri, 
conferințe, concursuri, litera
tură tehnică ele.

Există numeroase forme de 
activitate pentru a desfășura o 
muncă continuă de educație în 
sprijinul respectării disciplinei 
în producție pentru a dezvolta 
neîncetat la tineri, simțul răs
punderii față de această îndato
rire profesională — aplicarea 
cu strictețe a tuturor normelor 
și prescripțiuniior tehnologice. 
Respectarea cu rigurozitate a 
normelor procesului tehnologic 
face parte integrantă din disci
plina muncii. Ea trebuie urmărită 
permanent, zi de zi de organi
zațiile U.T.M. și creată o puter
nică opinie de masă împotriva 
acelor care nesocotesc normele 
bine stabilite ale procesului de 
producție. E vorba, în fond, de 
unul din factorii care contribu
ie nemijlocit la obținerea unei 
producții de calitate superioară.

Inițiative romînești la 0. N. U.
Adunarea Generală a adoptat 

o rezoluție în problemele 
cooperării economice internaționale
NEW YORK 11 (Agerpres). 

Adunarea Generală a adoptat 
miercuri seara, în unanimitate 
rezoluția intitulată „Principii
le unei declarații asupra coo
perării economice internațio
nale", recomandată de către 
Comitetul pentru problemele 
economice și financiare (nr. 2) 
Această declarație a fost ini
țiată de R.P. Romînă și pre
zentată împreună cu alte 12 
țări.

Rezoluția consemnează în 
primul aliniat al preambulu
lui că Adunarea Generală a- 
cordă o importanță deosebită

necesității unei declarații asu
pra cooperării economice in
ternaționale ca mijloc de fo
losire a relațiilor economice 
sănătoase și avantajoase între 
toate statele, relații care să 
stimuleze eforturile în vederea 
progresului economic și social 
al tuturor popoarelor lumii.

Rezoluția prevede, de ase
menea, accelerarea lucrărilor 
în vederea elaborării declara
ției asupra cooperării econo
mice internaționale. Inițiativa 
luată de R.P. Romînă în a- 
ceastă problemă care s-a

bucurat de aprobarea și spri
jinul a numeroase delegații 
participante la lucrările Comi
tetului nr. 2, inițiativă mate
rializată 
mintită, 
oficial al 
O.N.U.

La O.N.U. se subliniază că 
aceasta este prima dată cînd 
Adunarea Generală declară 
într-un document al său că a- 
cordă o importanță deosebită 
necesității unei declarații a- 
supra cooperării economice in
ternaționale.

în rezoluția sus-a- 
a devenit document 
Adunării Generale a

Largă adeziune la declarația 
privind educarea tineretului

PREZENTE

ROMINESTI
PARIS. — La Academia Na

țională de Medicină din Paris 
a avut loc ședința anuală pen
tru decernarea premiilor pe 
anul 1963. Cu această ocazie, 
dr-lui Gh. Marinescu, șef de 
sector la Institutul de inframi- 
crobiologie al Academiei R.P.R., 
i s-a conferit premiul „Caterine 
Hadot" pentru lucrarea „Pneu
monia interstițială în poliomie
lită" și titlul de laureat al A- 
cademiei Naționale de Medi
cină din Paris.

Președintele Academiei Na
ționale de Medicină din Paris, 
Rene Fabre, și secretarul a- 
nual, Maurice Bariety, l-au fe
licitat pe laureat.

Vizita ministrului afacerilor externe
ai R. P. Romine in Austria

VIENA 11 Corespondentul 
Agerpres, Șt. Deju, transmite : 

Miercuri, ministrul afaceri
lor externe al R. P. Romîne, 
Corneliu Mănescu, care vizi
tează Austria, la invitația mi
nistrului de externe al Aus
triei, dr. Bruno Kreisky, a fă
cut o vizită președintelui Re
publicii Austria, dr. Adolf 
Schârf. Cu acest prilej, minis
trul de externe al R.P. Romîne 
a transmis președintelui Aus
triei salutul și urările de sănă
tate din partea președintelui 
Consiliului de Stat al R.P. Ro
mîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Mulțumind pentru urări, 
dr. Adolf Schărf a rugat pe 
ministrul de externe al R. P. 
Romîne să transmită președin
telui Consiliului de Stat cele 
mai bune urări din partea 
domniei sale.

Ministrul de externe al R.P. 
Romîne a fost primit apoi de 
cancelarul federal, dr. Alfons 
Gorbach. Corneliu Mănescu a 
transmis cancelarului federal 
al Austriei salutul președinte
lui Consiliului de Miniștri al 
R.P. Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer. La rîndul său, dr. Al
fons Gorbach a rugat să i se 
transmită președintelui Con
siliului de Miniștri al R.P. Ro
mîne salutul și urările sale.

Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al R.P. Ro
mîne, a avut, de asemenea, în
trevederi 
Austriei, 
mann, și 
terne, dr.

în aceeași zi, ministrul de 
externe al R.P. Romîne a fă
cut o vizită primarului orașu
lui Viena, Frantz Jonas.

întîlnirile ministrului de 
externe romîn cu personalită
țile politice din Austria s-au 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

Corneliu Mănescu a mai vi
zitat în cursul dimineții „Kun-

sthistorisches Muzeum" din 
capitala Austriei.

Ministrul de externe a] Au
striei, dr. Bruno Kreisky, a 
oferit un dejun în cinstea oas
petelui romîn.

Din partea austriacă au fost 
de față cancelarul federal, dr. 
Alfons Gorbach, vicecancela
rul dr. Bruno Pittermann, mi
nistrul comerțului și recon
strucției, dr. Fritz Bock, mini
strul de interne, Franz Olah, 
ministrul agriculturii, Eduard 
Hartmann, secretarul de stat 
în Ministerul de Externe, Lud
wig Steiner, și alte personali
tăți ale vieții politice din Aus
tria.

VIENA (de la corespondentul 
Agerpres). — Tov. C. Mănescu, 
ministrul afacerilor externe al 
R.P. Romîne, a rostit miercuri 
în sala Palatului Pallfi din Vie
na o conferință cu tema „Poli
tica externă a R.P. Romîne". 
Conferința a avut loc sub aus
piciile Societății de politică ex
ternă și relații internaționale.

în sala arhiplină se aflau 
printre alții: dr. Bruno Kreisky, 
ministrul de externe al Austriei, 
Ludwig Steiner, secretar de stat 
la Ministerul de Externe, func
ționari superiori din Ministerul 
de Externe, numeroși reprezen
tanți ai presei austriece și stră
ine, șefii unor misiuni diploma
tice acreditați la Viena, precum 
și ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al R. P. Romîne 
la Viena, ing. Mircea Ocheană. 
Au fost, de asemenea, de față 
Pompiliu Macovei, adjunct al 
ministrului de externe al R.P. 
Romîne, Corneliu Bogdan, di
rector în ministerul de externe.

Expunerea a fost urmărită cu 
un viu interes de cei prezenți 
care au aplaudat

Seara, Corneliu 
preună cu soția 
la Opera de Stat 
spectacolul „Don

BELGRAD 11 
dentul Agerpres, 
transmite : 
participarea 
lordăchescu 
„Traviata", 
scrie : „A fost o mare satisfac
ție să asculți pe acest excelent 
cîntăreț despre care se poate 
spune că atinge culmile artei 
în operă. Cîntărețul romîn po
sedă o voce de o nobilă sono
ritate și un volum care se re
varsă nereținut". Ziarul arată 
că „vocea puternică este pusă 
în serviciul unei muzicalități 
expresive și vibrații emotive".

Referindu-se la personajul 
interpretat, rolul lui Germont, 
ziarul subliniază că acesta a 
fost „excepțional reliefat și 
profilat".

Corespon- 
P. Popa, 

Referindu-se la 
baritonului Dan 
la spectacolul 
ziarul „Borba"

de declarație inițiat de R. P. 
Romînă numără pînă în pre
zent 17 coautori — n.r.).

Reprezentantul Arabiei Sau- 
dite a subliniat că majoritatea 
vorbitorilor s-au pronunțat în 
favoarea proiectului de decla
rație. El s-a pronunțat împo
triva unei proceduri îndelun
gate de adoptare a lui prin

trimiterea textului la diverse 
organizații spre studiu.

La sfîrșitul ședinței, delega
tul Senegalului a propus în
cheierea discuției generale 
asupra proiectului de declara
ție și trecerea la examinarea 
concretă a preambulului și 
articolelor acestui document. 
Comitetul a aprobat în unani
mitate această propunere.

NEW YORK 11 (Agerpres). 
— în cursul ședinței de marți 
dimineața a Comitetului nr. 3 
care dezbate proiectul de de
clarație privind măsuri menite 
să promoveze în rîndurile ti
neretului idealurile de pace, 
respect reciproc și înțelegere 
între popoare, prezentat ini
țial de R. P. Romînă, împreu
nă cu alte șase delegații, a 
luat cuvîntul reprezentanta 
Nigeriei, care a subliniat nece
sitatea de a se pune capăt 
situației existente în unele 
țări, în care tînăra generație 
este îndoctrinată cu ideile urii, 
discriminării și așa-zisei su
periorități rasiale.

Reprezentantul Bulgariei 
și-a exprimat convingerea că 
aplicarea în practică a princi
piilor propuse pentru educa
rea tinerei generații ar aduce 
o contribuție 
păcii în lume.

A luat apoi 
gata Statelor 
apreciat pozitiv 
UNESCO, desfășurată pe baza 
propunerii Romîniei, sublini
ind rezoluția adoptată la cea 
de-a 1 ~ 
care ] 
cării 
păcii 
între 
nu se 
nei declarații în acest sens, a 
relevat vorbitoarea. Credem 
însă că această problemă nu 
trebuie rezolvată în grabă, ci 
trebuie să fie consultate gu
vernele, organizațiile interna
ționale etc. După părerea de
legației S.U.A., timpul este 
prea scurt pentru a se putea 
ajunge la o opinie unanimă 
în această problemă. Ea a re
levat faptul că delegația Sta
telor Unite apreciază inițiati
va Romîniei de a se supune 
discuției comitetului o proble
mă atît de importantă.

A urmat la cuvînt reprezen
tanta Libanului, care a arătat 
că delegația sa este convinsă 
că adoptarea unei declarații 
ar crea posibilități eficiente în 
vederea realizării țelului cu 
care toți sîntem de acord. De 
aceea, a spus ea, ne exprimăm 
dorința de a ne alătura acestui 
proiect în calitate de coautor. 
(Astfel, cu Libanul, proiectul

NEW YORK 11 (Agerpres). 
Comitetul Politic Spe- 

Adunării Generale a 
a fost dezbătută pro- 
reprezentării țărilor

la menținerea

cuvîntul dele- 
Unite, care a 

activitatea

12-a sesiune a UNESCO, 
prevede necesitatea edu- 

tineretului în spiritul 
și respectului reciproc 
popoare. Statele Unite 

; opun ideii elaborării u-

Politic Special

cu vicecancelarul 
dr. Bruno Pitter- 

cu ministrul de ex- 
Bruno Kreisky.PHENIAN. După cum trans

mite Agenția Centrală Tele
grafică Coreeană, ansamblul 
„Perinița" al Sfatului Popular 
al orașului București, care se 
află în prezent în R.P.D. Co
reeană, dă spectacole în dife
rite orașe ale țării.

în zilele de 9 și 10 decem
brie, ansamblul s-a aflat în 
orașul Hamheung, unde a dat 
reprezentații care s-au bucurat 
de un deosebit succes.

ai Consi- 
inclusiv— In 

cial al 
O.N.U. 
blema 
membre în principalele orga
ne ale O.N.U. Comitetului Po
litic Special i-au fost prezen
tate trei proiecte de rezoluții: 
unul din partea a 53 de țări 
afro-asiatice, care propune ca 
la baza alegerii membrilor Co
mitetului general al adunării 
să stea principiul repartiției 
geografice proporționale și 
două proiecte din partea a 21 
de țări latino-americane, care 
propun să se aducă modificări 
Cartei O.N.U. pentru extinde
rea componenței Consiliului 
de Securitate

Luînd cuvîntul în cadrul 
ședinței din după-amiaza zilei 
de 10 decembrie, reprezentan
tul U.R.S.S., N. T. Fedorenko, 
a subliniat că poporul sovietic 
înțelege și aprobă năzuințele 
țărilor africane și asiatice spre 
o reprezentare echitabilă în 
organele principale ale O.N.U. 
El a criticat faptul că în tim
pul alegerii membrilor nep'er- 
manenți ai Consiliului de 
Securitate al O.N.U. au fost 
știrbite drepturile țărilor so
cialiste și că, pînă în prezent, 
a fost în permanență zădărni
cită soluționarea unei proble
me atît de importante ca re
stabilirea drepturilor legitime 
ale Republicii Populare Chine
ze în O.N.U.

Referindu-se la proiectele 
care prevăd modificări în Car
ta O.N.U., el a menționat că, 
potrivit prevederilor Cartei, 
modificările acesteia ar fi ne
avenite și ilegale fără aproba

tor de către toți cei cinci

năzuința 
ale Asiei

îndelung.
Mănescu îm- 
au participat 
din Viena la 
Giovanni".

membri permanenți 
liului de Securitate, 
R. P. Chineză.

Ținînd seama de 
țărilor independente
și Africii de a obține soluțio
narea problemei extinderii 
componenței Consiliului de 
Securitate și a Consiliului eco
nomic și social, a spus Fedo
renko, guvernul sovietic a a- 
dresat guvernului Republicii 
Populare Chineze — singurul 
guvern legal al Chinei, care 
este membră permanentă a 
Consiliului de Securitate, un 
mesaj, cu scopul elucidă
rii poziției R. P. Chineze în 
problema pusă în discuție.

Răspunsul guvernului R. P. 
Chineze reafirmă că, în con
dițiile în care China continuă 
să fie înlăturată de la lucră
rile O.N.U., ea nu își asumă 
nici un fel de obligație în ceea 
ce privește introducerea unor 
modificări la Carta O.N.U.

Reprezentantul sovietic a 
declarat că, înțelegînd întru- 
totul poziția guvernului R.P. 
Chineze și sprijinind reven
dicările guvernului acestei 
țări cu privire la restabi
lirea drepturilor sale legitime 
în O.N.U., delegația sovietică 
nu poate vota pentru propune
rile cu privire la introducerea 
de amendamente în Carta 
O.N.U.

In continuare, Fedorenko a 
declarat 
nenței 
neavînd 
vizuirea
O.N.U., poate fi rezolvată de 
urgență în Adunarea Genera
lă, sprijinind punctul de ve
dere al statelor afro-asiatice 
în această problemă.

NOVI SAD. — Delegația ra- 
diotelevlziunli romîne condusă ■ 
de Ion Pas a vizitat orașul 
Novi Sad.

Oaspeții au făcut o vizită la 
Vecea Executivă a Voivodinei. 
El au vizitat postul de radio 
Novl Sad, atelierele sculptoru
lui Iovan Soldatovlcl și picto
rului Boșko Petrovicl de la ce
tatea Petrovaradin și alte insti
tuții culturale.

Comentarii ale presei austriece
Bruno Kreisky, la București, de 
a dezvolta relațiile de priete
nie". Intre cele două țări, 
scrie ziarul, nu există probleme 
deschise și în felul acesta vi
zita ministrului de externe, 
Corneliu Mănescu, va putea 
servi unui schimb clar de idei 
cu privire Ia viitor...

în ziar se arată că vizita mi
nistrului de externe romîn la 
Viena contribuie la o apropi
ere, iar la intențiile prietenești 
ale Romîniei, Austria va răs
punde cu respect și simpatie.

VIENA 11 (Agerpres). — 
Ziarele austriece „Die Presse", 
„Neues Osterreich", „Volks- 
blatt", „Express’, „Wiener Zei- 
tung' și altele publică nume
roase informații consacrate vi
zitei în Austria a ministrului 
de externe al R.P. Romîne, Cor
neliu Mănescu.

Ziarul „Die Presse", într-un 
articol redacțional arată, prin
tre altele, că „această vizită 
poate fi socotită ca o expresie 
a dorinței exprimate anul a- 
cesta, cu ocazia vizitei minis
trului de externe al Austriei,
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că problema compo- 
Comitetului general, 
nici o legătură cu re- 

articolelor Cartei

BUDAPESTA'. — La 10 de
cembrie în orașul Szeged a 
început primul colocviu inter
național în domeniul dreptului 
muncitoresc.

Participă profesori-juriști din 
R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslova
că, R.D. Germană șl R. P. Po
lonă.

Din partea R. P. .Romîne par
ticipă Virgil Cîmpeanu, deca
nul Facultății de științe juri
dice din Cluj.

E.R.E., ziarul ,,Ethnos", scrie că ea 
precede o serie de acțiuni pe care 
le intenționează acest partid pen
tru a se salva de la destrămare și 
pentru a evita noi alegeri In Gre
cia — eventualitate de care E.R.E. 
se teme.

cînd în Irak puterea a fost prelua
tă .de armată.

După cum se știe, ministrul ira
kian a sosit la Cairo în seara zi
lei de 9 decembrie pentru a remi
te președintelui Nasser un mesaj 
din partea președintelui irakian, 
Abdel Salam Aref.BUENOS AIRES. — La Bue

nos Aires a fost dat publicită
ții un comunicat al societății 
petroliere de stat „Yacimientos 
Petroliferos Fiscales' (Y.P.F.) 
în care se subliniază că Y.P.F. 
„preia treptat instalațiile din 
regiunile petrolifere aparținînd 
societăților străine ale căror 
concesiuni au fost anulate luna 
trecută de guvernul argenti
nian".

PHENIAN. — La Phenian a 
avut loc o ședință comună a 
Prezidiului Adunării Populare 
Supreme a R.P.D. Coreene, a 
Frontului Unit Democratic Pa
triotic Coreean și a Comitetului 
pentru uniiicarea pașnică a pa
triei.

In ședință a lost adoptat „a- 
pelul către populația și repre
zentanții vieții politice și publi
ce din Coreea de sud", care 
propune stabilirea unor legături 
economice și culturale între 
Coreea de nord și Coreea de 
sud și inițierea unor acțiuni 
care să contribuie Ia cauza uni
ficării țării.

ATENA, — Grupul parlamentar 
al partidului E.R.E., întrunit la A- 
tena, a ales ca nou lider al Par
tidului Uniunea Național Radicală 
(E.R.E) pe Panaiotis Kanellopoulos. 
După cum se știe fostul lider, Ka
ramanlis, care a demisionat și a 
hotărît să se retragă din viața po
litică plecînd în Franța, l-a de
semnat el însuși pe Kanellopoulos 
drept succesor al său într-o scri
soare adresată deputaților înainte 
de a părăsi capitala Greciei. In 
cabinetele Karamanlis, noul lider 
al E.R.E. a deținut funcția de vi
cepreședinte al guvernului.

După cum reiese din relatările 
presei, în cursul ședinței de marți 
au ieșit la iveală divergențe în ca- 

mai ales în ce priveș- 
conducere al parti-

I

Vedere din. portul kenyan Mombasa

I
Kenya

Africaindependent din
cel mai tînăr stat

Cînd vine pisica — cinema
scop : Patria (10; 12,15; 16,45; 
19; 21,15). Festival (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Grivița 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 
Cavalerul Pardaillan ■ 
mascop : Republica (9; 
14,45; 16,45; 18,45; 21), 
rești (9; 11; 13; 15; 17; 
Aurora (10; 12; 14; 16; 
22), Melodia (9; 11; 13; 
19; 21). Modern (10; 12;
18; 20). Ucigașul și fala : Car- 
pați (10; 12; 14; 16,15). Seara 
prietenilor filmului: Carpati 
(orele 19). Capitol (9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21), Excelsior (10; 
12; 15; 17; 19; 21). Tudor — 
cinemascop (ambele serii) : Ti
neretului 
Feroviar 
Flamura 
Camelia :
14,15; 16,30; 18,45; 21). Primul 
reportaj — cinemascop : Lumi
na (de la 10—14 în continuare; 
16; 18,15; 20,30). Cucerirea
Everestului: Union (15; 17; 19; 
21). Program pentru copii (ore
le 10); Ah, acest tineret: Doina 
(11,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
Mongolia; In lumea sticlei : 
Timpuri Noi (de la 10—21 în 
continuare). Contele de Monte 
Cristo — cinemascop : Giulești 
(10; 13,15; 16,45; 20). Arhiva 
secretă de pe Elba : Bucegi (10; 
12; 14; 16; 18; 20). Cosmos (16; 
18; 20), Lira (15,30; 18; 20,30). 
Trei zile după nemurire: în
frățirea între popoare (14; 16; 
18,15; 20,30), Tomis (9,30; 11,15; 
13; 14,45; 16,30; 18,30; 20,30).
Elena din Troia — cinemascop: 
Dacia (9,30; 11,45; 14; 16,15;

20,30). 
— cine- 

11; 13; 
, Bucu- 

19; 21). 
; 18; 20;

15; 17;
14; 16;

(9,30; 13; 16,30;
(9,30; 13; 16,30; 

(9,30; 13; 16,30; 
Victoria (9,45;

20),
20),
20).
12;

18,30; 21). Darclee : Buzești
(15; 17; 19; 21), Trei plus două 
— cinejnascop : Crîngași (16; 
18,15; 20,30), Lupii la sltnă : 
Unirea (16; 18,15; 20,30). Alerg 
după o stea : Flacăra (10,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Vîrs- 
ta dragostei: Miorița (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30). “ 
cinemascop : Munca 
18,30; 20,45). Vară 
cinemascop: Popular 
20,30). Acord ii nai : 
18,15; 20,30). “
lor (15; 17; 19; 
Viitorul (15,30;
Misterele Parisului — cinema
scop : Colentina (14,30; 16,30;
18,30; 20,30). Călătorie spre
centrul pămîntului — cinema
scop (ambele serii) : Volga (10; 
12,30; 15; 17,45; 20,30). Electra ; 
Floreasca (16; 18,15; 20,30).
Tragedia optimistă — cinema
scop : Luceafărul (15,30; 18,15; 
20,30).

Tinerii — 
(14; 16,15; 
și turn — 
(16; 18,15;
Arta (16; 

Tamango : Moși- 
21). Hamlet: 

18,15; 20,45).

drul E.R.E., 
te sistemul de 
dului.

Comentlnd 
lopoulos în

alegerea lui Kanel- 
fruntea partidului

CAIRO. — Sobhi Abdel Ha
mid, ministrul afacerilor externe 
al Irakului, a avut o întrevedere cu 
președintele Nasser.

„Guvernul meu, a declarat după 
întrevedere Sobhi Abdel Hamid, 
este gata să pună în aplicare de
clarația din 17 aprilie 196} cu pri
vire la crearea uniunii tripartite 
între Siria, Irak și R.A.U.'.

Această întrevedere, este, după 
cum subliniază agenția France 
Presse, primul contact guverna
mental între Bagdad și Cairo după 
evenimentele din 18 noiembrie,

Declarațiile primului
ministru britanic

• PE SCURT • PE SCURT •

Cuvintarea secretarului
de stat al S. U. A.

Intr-o declarație 
Camera Comune-

Televiziune
JOI 12 DECEMBRIE

19,00 Jurnalul televiziunii. 
19,10 Emisiune pentru copii. 
19,20 Filmul „Alerg după o 
stea". 21,00 Transmisiune din 
Studioul de concerte al Radio- 
televiziunii. în încheiere : Bu
letin de știri, buletin meteo
rologic.

I
I
1

I
■ mării indepenc 

Evenimentul
7 fi tin nnu nna

Itală a ai____
loniaiist.

I Meleagurile Kefiyei sînt 
noscute din cele mai vi

I timpuri.
lit aici

tind Oi

I

rn primele minute ale a-
2 cestei dimineți, pe „Sta

dionul Independenței" din 
Nairobi, special construit pen
tru marele eveniment, zeci de 
mii de locuitori ai capitalei Ke
nyei au salutat cu lozinca 
„uhuru /“ (libertate) înălțarea 
drapelului național care a mar
cat momentul solemn al procla
mării independenței țării.

I acesta marchea
ză un nou pas în lichidarea 
tală a anacronicului sistem

to
co-

*
! cu- 

______ __ cele mai vechi 
timpuri. Primii care s-au stabi- 

I au fost arabii. Străbă- 
tînd Oceanul Indian cu micile 
lor ambarcațiuni cu pînze, ei 
au atins țărmurile Kenyei în se-

colul al VUI-lea stabilindu-se 
pe coastă și organizînd legături 
comerciale cu interiorul. După 
ce în 1498 Vasco da Gama a 
ajuns pînă în aceste ținuturi, a 
urmat invazia portughezilor. Un 
secol mai tîrziu, Kenya a căzut 
din nou în mîinile arabilor 
care și-au menținut dominația 
pînă la împărțirea Estului afri
can între puterile europene.

Fondarea în 1888 a „Compa
niei imperiale a Africii Orien
tale" a însemnat începutul sub
jugării întregii Kenyi de către 
colonialiști. Construirea de că
tre englezi între 1895—1901 a 
căii ferate care leagă coasta O- 
ceanulul Indian de Iacul Vic
toria, urcînd pe parcursul său 
de 720 km, înălțime pînă Ia 
2 500 metri, a ușurat pătrunde
rea colonialiștilor europeni și a- 
capararea pămîijf^ilor fertile.

acapa- 
din re
ale Ke- 
în Pla-

Coloniștii europeni au 
rat peste 40.000 km.p. 
giunile cele mai fertile 
nyei, situate mai ales 
toul Alb și Rift Walley. 70 la
sută din producția de calea a 
țării aparține Urmei „Dalgetty 
and Co". Monopolurile străine 
dețin totodată și exploatările 
de cupru, sodă calcinată, aur.

Sulerind din greu sub domi
nația colonială, poporul Kenyei 
nu a încetat nici un moment 
lupta dîrză pentru dobîndirea 
libertății și a independentei 
sale. Această luptă curajoasă, 
eroică, a fost urmărită cu 
palie de întreaga omenire 
gresistă.

Cucerirea independentei 
fionale, rod al luptei populare 
în care un rol important l-a ju
cat partidul KANU (Uniunea 
na/tonală africană din Kenya)

sim- 
pro-

na-

condus de înflăcăratul patriot 
Jomo Kenyatta, actualul prim- 
ministru al noului stat, face să 
crească speranța într-un viitor 
mai bun pentru dîrzul popor al 
Kenyei.

îndelungata dominație colonia
lă a lăsat o grea moștenire Ke
nyei — cel mai tînăr stat inde
pendent din Africa. în fața po
porului kenyan stau obiective 
complexe pe drumul lichidării 
urmărilor nefaste ale colonialis
mului, al dezvoltării economiei 
și culturii țării, al făuririi unui 
viitor de progres și prosperitate.

Poporul, tineretul Romîniei 
se bucură sincer de marea vic
torie a poporului Kenyei, vic
torie care constituie o încunu
nare a luptei sale eroice, înde
lungate pentru scuturarea ju
gului colonial, pentru cucerirea 
libertății.

Cu prilejul marii sărbători a 
poporului kenyan — proclama
rea independenței — poporul, 
tineretul nostru trimit un cald 
salut poporului și tineretului 
Kenyei, urîndu-le succes în _ 
consolidarea independenței, în I 
lupta pentru progresul patriei, B 
pentru prosperitate. ■

C. GIURGIUVEANU B

de
al 
în 

din

WASHINGTON. — La 10 
cembrie, secretarul de stat 
S.U.A., Dean Rusk, a ținut 
fața Asociației fermierilor 
Saint Paul, statul Minnesota, un
discurs în care s-a referit la di
rectivele politicii externe a State
lor Unite.

„Astăzi, a spus Dean Rusk, nu 
putem găsi securitatea izolată de 
restul planetei noastre. In această 
epocă a rachetelor intercontinen
tale și termonucleare, nu putem fi 
în siguranță decît dacă tot ceea 
ce ne înconjoară este în siguran
ță. Prin aceasta noi înțelegem nu 
numai pămîntul, apele și aerul 
globului pămîntesc, dar și regiu
nile învecinate ale spațiului cos
mic.

Referindu-se la relațiile cu ță
rile socialiste și în special cu 
Uniunea Sovietică, Dean Rusk a 
menționat drept „un element de 
bază" al politicii americane stră
duința de a ajunge cu aceste țări 
la o înțelegere asupra „domeniilor 
de interes 
asupra 
ducerii 
război", 
de stat 
„recent

comun ți în special 
măsurilor în vederea re- 
primejdiei unui mare 
In acest sens, secretarul 
american a subliniat că 
noi am realizat cîteva

acorduri limitate cu Uniunea So
vietică. Primul a fost în legătură 
cy linia directă de comunicații 
prin teletip între președintele 
S.U.A. și șeful guvernului sovie
tic. Ne-am înțeles asupra Tratatu
lui de interzicere a experiențelor 
nucleare în atmosferă, spațiul 
cosmic și sub apă. Ne bucură că 
acest Tratat a fost pînă acum 
semnat de 107 guverne.

Uniunea Sovietică și noi am 
sprijinit Declarația Națiunilor 
Unite împotriva plasării pe orbită 
a armelor de exterminare în 
masă. „Acestea, a declarat Dean 
Rusk, reprezintă mici pași utili 
în direcția păcii". Dar, a spus el 
în continuare, nu poate exista o 
destindere deplină și durabilă fără 
reglementarea principalelor pro
bleme politice. Printre aceste pro
bleme, secretarul de stat al S.U.A. 
a citat problema germană, a Viet
namului de sud și a Laosului și 
altele.

In legătură cu problema dezar
mării, secretarul de stat al S.U.A. 
a declarat că ea nu va putea fi 
soluționată fără „un progres cu 
privire la controlul asupra arma
mentului și înlăturarea primejdiei 
unui război prin surprindere".

LONDRA. — 
făcută marți în 
lor, primul ministru al Marii Bri
tanii, Douglas Home, a subliniat 
că la 21 ianuarie 1964 își va re
lua lucrările la Geneva Conferința 
celor 18 state pentru dezarmare. In 
legătură cu aceasta reprezentanții 
opoziției laburiste au cerut primu
lui ministru ca la apropiatele tra
tative pe care le va avea cu pre
ședintele S.U.A., johnson, să de
pună toate eforturile pentru rea
lizarea unui progres la Geneva. 
Deputatul laburist Arthur Hender
son a insistat ca Anglia să for
muleze propuneri concrete de re
ducere a înarmărilor și în special 
de reducere a numărului vehicole- 
lor purtătoare de arme nucleare.

Primul ministru Home a relevat 
că guvernul englez întreține con
tacte cu guvernul american în pro
blema dezarmării și examinează 
posibilitățile formulării unor noi 
propuneri cînd Comitetul celor 18 
state pentru dezarmare își va re
lua lucrările la Geneva.

Philip Noel Baker, deputat labu
rist, a cerut la rîndul său ca An
glia să manifeste inițiativă pen
tru a realiza o apropiere între pla
nul american de dezarmare și cel 
sovietic. Aritînd că Anglia spri
jină planul american, Sir Alec 
Douglas Home a declarat că unele 
propuneri ale planului sovietic me
rită o examinare serioasă, și ar 
putea fi incluse în proiectul final 
al acordului de dezarmare.

Răspunzînd la alte întrebări, în 
legătură cu problema dezarmării, 
primul ministru britanic și-a ex
primat speranța ca se vor realiza 
progrese în acest domeniu.
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