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In ziua de 1 decembrie a.c., întreprinderea „Armă
tura" din Capitală și-a realizat planul anual. La acest 
succes se mai adaugă și alte importante realizări: 
2 600 000 lei economii și 1 500 000 lei beneiicii. Acea
stă realizare importantă este rodul muncii entuziaste

a sutelor de muncitori vîrstnici șl tineri care mun
cind zi de zi și-au îndeplinit și depășit obiectivele 
planului de producție. Prezentăm 
patru dintre tinerii 
listă, care au adus

cititorilor noștri 
evidențiați in întrecerea socia- 

un aport însemnat Ia obținerea

Ia Invățdmîntul agro-1 
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de prestigiu. De Ia stingă la dreapta:acestor succese
Ion Băroiu turnător, Ion Ștefan, maistru la sectorul 
mecanic-șei. Ion Țichir, sudor, și Adrian Hanciu, 

strungar.
Foto : N. STELOR1AN

încheierea lucrărilor
Conferinței pe țară

a Uniunii Compozitorilor

I
I
■

Sîmbătă s-au încheiat lucră
rile Conferinței pe țară a Uniu
nii Compozitorilor. Ședința a 
fost prezidată de compozitorul 
Laurențiu Profeta.

Delegații au discutat și apro
bat proiectul de rezoluție a 
Conferinței, care prevede mă
surile pentru dezvoltarea con
tinuă a creației muzicale și ac
tivității Uniunii Compozitorilor.

Conferința a trecut apoi la 
alegerea Comitetului și a Co
misiei de revizie ale Uniunii 
Compozitorilor.

In Comitetul Uniunii Com-

pozitorilor au fost aleși 39 de 
membri.

In prima sa ședință plenară, 
Comitetul a ales biroul Uniu
nii Compozitorilor, alcătuit din 
următorii tovarăși : Ion Dumi
trescu, președinte al Uniunii 
Compozitorilor : Tudor Ciortea 
și Alfred Mendelsohn — vice
președinți ; Vasile Tomescu, 
secretar ; Dumitru Capoianu, 
Ion Chirescu, Octavian Cosma, 
Gherase Dendrino, Theodor 
Grigoriu, Mihail Jora, Tiberiu 
Olah, Laurențiu Profeta, Radu

Dimitrie

Comitet
Ion Du-

Șerban, membri în birou. Pre
ședinte al Comisiei de revizie 
a fost ales prof.
Dinicu.

In numele noului 
ales a mulțumit tov. 
mitrescu.

Conferința a holărît prin pu
ternice aplauze să trimită o te
legramă Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn. 
Textul telegramei, prezentat de 
tov. Ion Dumitrescu, a fost 
adoptat în unanimitate.

(Agerpres)

pentru mineri
La exploatarea minieră Baia 

Borșa din regiunea Mara
mureș, a intrat zilele acestea 
în funcțiune, pe distanța Va
lea Secului — mina Toroioaga, 
primul teleferic coiistruit în 
țara noastră pentru transpor
tul minerilor la locul de mun
că. Drumul greu și anevoios 
pe terenuri deosebit de acci
dentate pentru parcurgerea 
căruia erau necesare circa 3 
ore, minerii îl străbat acum în 
numai 20 de minute.

Telefericul este prevăzut cu 
echipament fabricat la Uzine
le „Unio" din Satu Mare.

(Agerpres)

CU PLANUL ANUAL ÎNDEPLINIT$

• După datele centralizate la Direcția orășenească de statis
tică București, pînă la 14 decembrie, 48 întreprinderi republi
cane din Capitală au îndeplinit planul anual Ia producția glo
bală industrială, din care 17 și la producția marfă.

Printre colectivele care au îndeplinit planul anual înainte de 
termen se numără cele ale întreprinderilor chimice „9 Mai", 
„Reactivul", „Fiola", a Combinatului de cauciuc Jilava, a în
treprinderii de încălțăminte „Flacăra roșie", Fabricii de bere 
„Rahova".

Datorită depășirii sarcinilor prevăzute de către majoritatea 
întreprinderilor, planul producției globale industriale a Capita
lei pe 11 luni a fost îndeplinit cu 9 zile mai devreme. Producția 
globală industrială realizată în această perioadă în București 
depășește cu 35,3 la sută pe cea obținută în întreaga țară în 
anul 1938.

Planul anual la producția globală și marfă a fost îndeplinit 
ți de industria locală bucurcșteană.

• Colectivul celei mai tinere exploatări miniere din Valea 
Jiului — Uricani — a scos sîmbătă ultimele tone de cărbune 
prevăzute în planul pentru acest an.

Minerii din Uricani au realizat anul acesta cel mai mare ran
dament de post cunoscut de la deschiderea exploatării. Ca ur
mare, în primele 11 luni ale anului, ei au extras și livrat cen
trelor siderurgice cu 24 000 tone de 
mult decît aveau planificat.

Acest succes s-a obținut îndeosebi 
avansate de lucru, folosirea întregii 
utilajelor, care au dus la sporirea productivității muncii. Pre
vederile planului privind susținerea modernă in abataje și ga
lerii au fost depășite cu 20 la sută. Aceasta a dus Ia economisi
rea a 0,49 m c lemn de mină pe fiecare 1 000 tonă cărbune. Eco
nomii realizate prin reducerea prețului de cost planificat depă- 
șeso 800 000 lei.

cărbune cocsificabil mai

prin aplicarea metodelor 
capacități a mașinilor și

Metode avansate in minele Olteniei
Numeroase mine și cariere 

din regiunea Oltenia, au fost 
înzestrate în ultimul timp cu 
mașini de mare randament : 
combine, excavatoare, transpor
toare cu bandă etc. Acum în 
unele sectoare de producție, 
cum este Rovinari, lucrările se 
execută mecanizat în proporție 
de aproape sută la sută. Aceas
ta a creat posibilitatea măririi 
vitezei de înaintare, care a 
ajuns de curînd la 600 m pe 
lună. In același timp a crescut

prețul de cost 
se ridică la 

lei.
tehnica îna-

productivitatea muncii cu 7,2 
la sută față de plan, iar econo
miile realizate la 
pe această cale 
peste 2 milioane

Minerii extind
intată și în armarea galeriilor. 
Ei folosesc metoda susținerii 

, galeriilor cu stîlpi metalici și 
precomprimați. Prin acest pro
cedeu s-au economisit în acest 
an 1 100 m.c. material lemnos.

(Ager preș)

în sprijinul muncii 
culturale la sate

tă secția de tăbăcărie 
lă. In acest fel capacitatea de 
producție a secției care asigu
ră materia primă s-a dublat. 
Reorganizarea proceselor teh
nologice la secțiile de încălță-

minera- în secțiile de marochinărie fi 
articole tehnice, realizarea sar
cinilor de plan era periclitată. 
Motivul ? Spațiul de producție 
se îngustase simțitor. Trebuiau 
amenajate noi spații de pro-

Iar regional Cluj a a- 
vut loc o ședință unde 
au fost subliniate cele 
mai importante acțiuni 
culturale de masă care 
trebuie organizate în 
această perioadă, pre
cum și unele metode 
mai eficiente de pro
pagandă științifică. In
telectualii care au ple
cat în raionul Huedin

CLUJ (De la cores
pondentul nostru). — 

Sîmbătă aproape 70 
de oameni de știință 
și artă de la institutele 
de învățămînt superior 
din Cluj, de la Uniu
nea artiștilor plastici, 
Asociația juriștilor etc. 
au plecat în raionul 
Huedin pentru mai 
multe zile. Cu această 
ocazie la Sfatul popu-

și-au propus să ajute 
la organizarea mai 
multor manifestări cul
turale, acțiuni de popu
larizare a științei etc. 
O atenție deosebită 
vor acorda probleme
lor tinerilor din gos
podăriile colective și în 

special acțiunilor de 
pregătire și sărbători
re a majoratului.60 de măsuri tehnico-organiza- 

torice 
o asemenea eficiență, 
dentă mi se pare 
comparație : 
lor 
na 
me 
se 
de 
lei.
mas în urmă. Colectivul de aici 
a realizat pînă acum numai la 
acest capitol peste 1 400 000 
lei economii.
biectivele înscrise în planul 
M.T.O. urmăreau îmbunătățirea 
calității produselor. Că la ela
borarea lgr s-a chibzuit cu răs
punderea care trebuie să carac
terizeze orice colectiv pentru

înscrise în plan a avut 
Conclu- 

următoarea 
conform măsuri- 

preconizate pentru mai bu- 
gospodărire a materiei pri- 
și materialelor trebuiau să 
obțină economii la prețul 

cost în valoare de 1 100 000 
Calculele estimative au ră-

TELEGRAMĂ

TRADIȚIA W

cum un an, colec
tivului de muncă 
al Fabricii „Flacă
ra roșie" Bucu
rești i s-a încre
dințat un plan de 
producție cu 16 la

sută mai mare dccît cei din a- 
nul anterior. Conducerea între
prinderii, organizația de partid 
de aici cunoșteau însă capaci
tatea de muncă și priceperea 
colectivului. Ca și în alte 
dăți —. e în obișnuința munci
torilor de aici să îndeplinească 
mereu sarcini mai mari — con
ducerea fabricii a apelat la oa
meni. Le-a cerut să privească 
atent în jurul lor, să cerceteze 
rezervele fiecărui loc de muncă 
și să facă astfel cit mai multe 
propuneri pentru planul de mă
suri tehnico-organizatorice. Co
lectivele de descoperire a re
zervelor interne din secții se 
aflau și ele mereu „pe teren". 
Și în timp ce în fabrică se pro
duceau ultimele perechi de în
călțăminte ale anului 1962, pes
te 60 de propuneri concretizate 
în planul de măsuri tehnico-or
ganizatorice (multe din ele ră
măseseră, „la selecție", în pla
nurile secțiilor) garantau succe
sele acestui an.

...Am răsfoit zilele trecute, în 
biroul șefului serviciului tehnic, 
planul de măsuri tehnico-orga
nizatorice. Luciul hîrtiel veline 
pe care au fost scrise dispăruse. 
Diierite însemnări — cu creio
nul roșu, cu cerneală — arătau 
că n-a fost ținut la... naftalină. 
A fost urmărit permanent, zi 
de zi, pînă ce în dreptul fiecă
rei măsuri a apărut litera „R", 
care înseamnă realizat. 12 din 
măsurile înscrise în plan își 
propuneau să contribuie la 
creșterea productivității mun
cii. Toate 12 au fost realizate. 
A fost modernizată și dezvolta-

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

COLECTIV ERMS
Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romine

Zece din o- București

minte, pe bază de flux conti
nuu, a dus, de asemenea, Ia 
mărirea capacității de produc
ție cu aproape 50 la sută. Pri
ceperea gospodărească și ini
țiativa creatoare a colectivului 
și-au spus cuvîntul în toate îm
prejurările. La un moment dat,

ducție. Dar cum f Pentru asta 
erau necesare fonduri. „Să fo
losim fonduri rambursabile des
tinate micii mecanizări" — s-a 
făcut o propunere. Și iată că 
— în scurt timp — capacitatea 
acestor secții a sporit cu 35 la 
sută I Aproape fiecare din cele

C. PRIESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

Primiți vă rog mulțumirile mele cordiale pentru felicită
rile adresate cu prilejul sărbătorii naționale a R.S.F. Iugo
slavia.

Folosesc acest prilej pentru ca, la rîndul meu să vă trans
mit cele mai bune urări pentru continua întărire a relațiilor 
prietenești și a colaborării multilaterale dintre cele două 
țări ale noastre socialiste vecine, pentru progresul continuu 
și fericirea poporului din Romînia, precum și pentru binele 
dumneavoastră personal.

IOSIP BROZ TITO

(Agerpres)

culturale în satele

''Pre cala 1 4W

l’oto : EMIL COJOCARU

spre că- 
utemiști, 
aceleiași 
prezența

Dobrița și Manea 
grăbesc

Amîndoi
ai

• Muncitorii de Ia secția furnale vechi a Combinatului side
rurgic Hunedoara, care au raportat îndeplinirea cu mult înainte 
de termen a planului anual, au elaborat de la începutul anului 
peste prevederi o cantitate de fontă echivalentă cu metalul ne
cesar pentru fabricarea a circa 4 000 tractoare.

La aceste furnale se realizează acum o producție de fontă de 
4,G ori mai mare dccît în 1948.

• Noi întreprinderi industriale din regiunea Cluj au raportat 
îndeplinirea planului anual înainte de termen. Printre acestea 
se numără Exploatarea minieră Roșia Montană, întreprinderea 
„Metalurgia'*, Fabrica de produse zaharoase „Feleacul", între
prinderea „9 Mai" — Turda, întreprinderea industrială de ma
teriale de construcții din Cluj, Salina Ocna Dej și altele.

Pînă acum 20 de întreprinderi republicane din regiune și-au 
îndeplinit planul anual.

PESTE 80 DE NOI
ARTICOLE

O discuție aprinsa despre 
cărți, surprinsa la biblioteca 
comunală din Albești, raio
nul Ploiești. începută cînd 
cititorii își aleg cărțile, dis
cuția va continua la cercu- 
/ițe de citit, la întîlnirile 

prietenilor cărții.
Foto : O. PLECAN

Serile
ile de iarnă în raionul Rîmnicu-Sărat. Pre
tutindeni organizațiile U.T.M. contribuie la intensi
ficarea vieții culturale a satelor, sugerînd cămine
lor culturale manifestări ce se bucură de un larg 
interes din partea tineretului și ajutînd efectiv la 
pregătirea lor.

Am desprins din calendarul cultural al raionului
cîteva zile. Inmănucheate, manifestările culturale ce s-au des
fășurat recent într-o comună sau alta ar putea alcătui o vari
antă a programului săptămânal ce se poate desfășura în lunile 

iarnă, în acest raion ca și în altele.

zootehnie?4

Soții 
Popa 
min. 
îngrijitori 
grupe de vite, 
lor la „ziua zootehniei" 
e firească. După cum 
era de așteptat și ei 
vor fi solicitați să ia cu
vîntul.

Dar ce este „ziua zoo
tehniei", așa cum se or

din Ghergheasa ? Este o ziganizează aici, la căminul cultural
de activitate culturală dedicată crescătorilor de animale. In zi
ua aceea , de dimineață, un grup de activiști culturali i-a vi
zitat la locul de muncă : erau „lectorii-povestitori". Ei le-au a- 
adus la cunoștință unele evenimente actuale, au răspuns la în
trebările puse în acest scurt colocviu. Erau „de față" și o har
tă, și un aparat de radio.

După-amiază — puțin după ce soții Dobrița și Manea Popa, 
împreună cu alți crescători de animale, tineri și vîrstnici, au 
fost la cămin — a început programul anunțat cu mai multe zi
le înainte. Directorul căminului, profesorul Gheorghe Lazăr, i-a 
salutat pe oaspeți și i-a invitat mai întîi să asculte cuvîntul 
tehnicianului zootehnist Mircea Taraș, despre „Ce e nou în fer
mele noastre". Cu ajutorul unui panou, el a explicat amănun
țit metodele ce trebuie folosite ca șeptelul gospodăriei să aducă 
o producție sporită. A urmat rubrica „Știați că... ?“, prilej cu 
care șeful fermei de vaci, Mihai Căpățînă, a lămurit crescători
lor de animale nou veniți în această ramură — mulți dintre ei 
tineri — unele noțiuni de care ei se interesaseră.

— Și acum — a anunțat prezentatorul — veți auzi povestea 
unei familii de crescători de animale.

Era rîndul Dobriței și a lui Manea Popa să ia cuvîntul. Ei au 
t,vorbit despre frumusețea îndeletnicirii alese de ei, despre 
cărțile citite, despre sprijinul dat celorlalți mulgători și învă
țăturile desprinse de la alți fruntași.

Tinerii mai ales — și mulți se aflau de față — erau numai 
ochi și urechi. Unii au cerut cuvîntul, au arătat că se muncește 
serios în sectorul zootehnic, că oamenii s-au legat cu dragoste 
de această ramură, dovadă fiind faptul că producția a crescut. 
Mai sînt însă de învățat multe.

...Și bibliotecara le-a răspuns acestora, recomandindu-le 
broșuri de specialitate. Apoi, în pauza manifestării, la standul 
organizat din timp, tinerii au împrumutat cărți pentru acasă.

Un film care înfățișează realizările crescătorilor de animale 
bănățeni a încheiat — spre seară — „ziua zootehniei", manifes
tare organizată frecvent de căminul din Ghergheasa, cu spriji
nul comitetului comunal U.T.M.

DE LARG CONSUM
Anul acesta, întreprinderile 

industriei chimice au îmbogățit 
gama produselor de larg con
sum cu peste 80 de noi arti
cole. Au fost fabricate și puse 
în vînzare aproape 30 de arti
cole de uz gospodăresc, printre 
care fariurii din aminoplast, 
tăvi, ghivece pentru flori, ar
ticole de voiaj, jucării și re
chizite școlare.

In zece luni și jumătate din 
acest an, întreprinderile chimi
ce au livrat unităților comer
ciale mărfuri de larg consum 
în valoare egală cu aceea a 
produselor din întreg anul tre
cut. Acum, colectivele între
prinderilor chimice care reali
zează asemenea produse pregă
tesc introducerea 
a noilor articole 
sum contractate 
comerciale.

raionului

în fabricație 
de larg con- 
cu unitățile

(Agerpres)

în seara
comunaPentru cei mai

tineri fruntași
și Ale- 
meșteri 
Lucica 
Mioara 
în co- 
U.T.M. 

luaseră

l-am cunoscut 
următoare, în 
Bogza, pe cei mai tineri 
fruntași ai colectivei : 
Aurel Bleandă 
xandru Șerbu, 
la construcții, 
Vlăsceanu și 
Toma, membre 
mitetul comunal 

colectiviste din brigada de cîmp, și pe alți cîțiva. Ei
loc pe primul rînd de scaune ale căminului ; sărbătorirea lor 
era gata să înceapă.
, • Președintele gospodăriei i-a felicitat din toată inima. Apoi 
tinerii și-au împărtășit experiența; ascultîndu-i, îți dădeai sea
ma că pretutindeni unde se hotărăște soarta producției în gos
podărie contribuția tinerilor este valoroasă. Ieftinirea costului 
construcțiilor zootehnice, sporirea productivității pășunilor, lu
crarea exemplară a culturilor din soiuri de înalt randament, in
troducerea metodelor celor mai eficiente de îngrijire și furaja
re a animalelor — tot ce a contribuit ca gospodăria de la Bogza 
să devină o unitate fruntașă pe raion este legat și de munca 
tinerilor. Iar în cuvîntul lor fruntașii au vorbit și de alții de-o 
vîrstă cu ei, cu care s-au întrajutorat, pe care i-au sprijinit.

— Așa e — confirmară din sală și Teodora Pîrcălabu și Pa
ulina Răducu... Discuțiile purtate la bibliotecă sau la lucru, în

(Continuare în pag. a Il-a)

T. GHEORGHIU
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11 upă terminarea 
lucrărilor în cîmp 
mecanizatorii s-au 
întors în stațiune. 
Aici ei vor lucra 
intens la pregăti
rea parcului de

mașini pentru ca, odată cu 
primele semne ale primăverii, 
să iasă din nou pe ogoare. Dar 
perioada de iarnă va fi pentru 
mecanizatorii noștri și un pri
lej de a-și însuși noi cunoș
tințe profesionale, de a le a- 
profunda pe cele acumulate 
de-a lungul anilor de muncă. 
Și aceasta o vor face la cursu
rile din cadrul învățămîntului 
agrozootehnic.

Sub îndrumarea organizației 
de partid, conducerea stațiunii 
noastre s-a îngrijit din timp 
de toate condițiile care să asi
gure buna desfășurare a pro
cesului de învățămînt. Am a- 
menajat sala clubului, iar 
două din sălile clădirii noi a 
școlii profesionale vor fi des
tinate cursurilor pentru meca
nizatori. Am primit toate ma
nualele și am pregătit un bo
gat material didactic ; schițe, 
planșe, piese, rigle, creioane

de desen, compasuri. Au fost 
instruiți zece lectori dintre ca
drele de specialitate din sta
țiune. Cei 254 de mecanizatori 
(dintre care peste 200 de ute- 
miști) vor fi cuprinși în trei 
cercuri de studiu. Problema 
căreia noi îi vom acorda cea 
mai mare atenție în tot timpul 
orelor de curs și de demonstra
ții practice va fi aceea a cu
noașterii temeinice a mașinilor 
noi cu care am fost dotați. în 
vară, cînd am primit 60 de 
tractoare „Universal-650“, con
ducerea stațiunii le-a reparti
zat celor mai buni mecaniza
tori. Am făcut atunci cu ei un 
instructaj de cîteva zile. Lec
țiile predate cu acest prilej 
lămureau principalele caracte
ristici ale noului tractor. Cu 
toate acestea, pe parcurs, s-au 
ivit neajunsuri din cauza ne
cunoașterii temeinice a echipa
mentului electric al tractoru
lui. Tocmai de aceea am pre
văzut ca, la cercul profesional 
din anul doi, zece lecții să fie 
axate pe cunoașterea amănun
țită a acestui nou tip de trac
tor modern. Cu ajutorul ma
nualului „Funcționarea,

ploatarea, întreținerea și re
pararea echipamentului elec
tric al tractorului „U-650" noi 
vom ține mai multe lecții prac
tice. Mecanizatorii vor fi puși 
să execute schițe și desene la 
tablă, avînd în față piesele 
tractorului. Tot ei vor demon
ta și monta fiecare piesă, iar 
pe piste, anume amenajate, se 
vor face demonstrații practice 
de conducere, de instalare a 
echipamentului electric.

Aceeași atenție o vom acor
da cur.vc.șt.: semănătorii de 
porumb 2 SPC 2, presei de ba
lotat paie și altor mașini. De 
exemplu, cele 6 prese de balo
tat paie pe care le avem în in
ventar nu au fost utilizate în 
vara trecută decît în mică 
măsură. Andrei Gheorghiță, 
Aurel Spulber și alți mecani
zatori care au lucrat cu aces
te mașini sînt buni meseriași. 
Totuși ei nu cunosc bine siste
mul de înnodare și tăiere a sîr- 
mei, dispozitivele de reglare a 
mașinii. De aici și defecțiunile 
dese care au dus la întîrzie- 
rea strîngerii și balotării pa
ielor. Aceste neajunsuri au 
întîrziat în unele locuri și a-

râturile de vară (din cauză că 
miriștile n-au fost eliberate, 
operativ, de paie). Iată de ce 
noi vom face o serie de lecții 
speciale pentru fiecare tip de 
mașină nouă.

Pentru a verifica pe parcurs 
stadiul de pregătire a fiecărui 
mecanizator, după lecții și se- 
minarii, cursanții vor da și 
lucrări scrise cu schițe și de
sene tehnice pentru fiecare 
piesă în parte și vor susține a- 
plicații practice în atelier și 
pe mașini. De asemenea, vom 
organiza ore. de consultații. în 
sfîrșit, lecțiile de agricultură, 
de mecanică, de protecție a 
muncii, de contabilitate vor o- 
cupa și ele un loc important în 
noul an de învățămînt agrozoo
tehnic care a început. Vrem ca 
bagajul de noi cunoștințe cu 
care îi vom înarma pe toți 
mecanizatorii noștri în aceas
tă iarnă să se facă simțit din 
plin în producțiile agricole ale 
anului ce vine.

EFTIMIE TRIFAN 
inginer șef la S.M.T. Adjud 

regiunea Bacău

Foto: N. STELORIAN

Școlii 
Basa-

Brigada artistică a 
medii nr. 17 „Matei 
rab“ se pregătește în timpul 

liber pentru revelion

?ELEVI, CUM PREGATIJI REVELIONUL
Revelion 1964. Cu cită nerăbdare este așteptat el în între

prinderi, facultăți, școli.
Anul acesta, elevii din Capitală sînt invitați să-și petreacă 

revelionul la școlile lor, alături de colegi și profesori, de 
prieteni. în toate școlile se fac intense pregătiri pentru ca ei 
să petreacă un revelion cu adevărat sărbătoresc.

La întrebarea „Cum pregătiți revelionul ?“ ne-au răspuns :

In secția de recepție a Uzinei de strunguri din Arad. 
Foto: AGERPRES

• VIRGIL IONESCU — se
cretarul comitetului U.T.M. al 
Școlii medii nr. 1 „Nicolae Băl
cescu".

— Ora 21. Un sunet prelung 
de trompete dă semnalul de 
deschidere a carnavalului. Du
pă tradiționalul toast pe care-1 
va rosti tovarășul director al 
școlii — orchestra va intona o 
melodie vioaie. Perechi, pe
rechi, elevii dansează. Un „flu
ture" invită la dans o „marga
retă" ; un tînăr „mexican" 
cintă pe strunele chitarei pen
tru o frumoasă fată din „țara 
surîsului" ; iar „clinele și pi
sica" după ce au simulat eter
na neînțelegere și 
dintre ei, s-au împăcat și < 
se plimbă braț la braț 
sală, spre hazul tuturor.

...Așa se va deschide . 
lionul nostru. Pentru ca < 
conțină atîta bucurie pe 
dorim noi, pentru ca toți elevii 
să petreacă bine — pregătirile 
au început încă de acum trei 
săptămini. Mai întîi, a fost al
cătuit un colectiv de organi
zare a revelionului format din 
profesori și elevi. Și pentru că 
la revelionul nostru vor parti
cipa și elevii Școlii medii nr. 
21 și ai Școlii medii de artă 
plastică — i-am atras și pe ei 
la pregătirea revelionului. S-au 
precizat sarcinile și pregătirile 
sînt în toi.

Noi ne ocupăm de alcătuirea 
programului artistic. Spectaco-

lul brigăzii, de pildă, va fi o 
trecere în revistă a succeselor 
obținute de elevii școlii noas
tre în anul 1963 și, în același 
timp, după cum se obișnuiește 
o urare de cît mai multe suc
cese în anul viitor. Tot noi ne 
îngrijim de orchestră, pom de 
iarnă, alcătuirea plugușorului, 
răvașelor.

Elevii școlii medii de arte 
plastice se ocupă de pavoaza
rea să'.ii : ghirlande de brad,

— Organizarea revelionului 
în școală, cu participarea ele
vilor și profesorilor, a devenit 
pentru noi de acum o tradiție. 
Foarte mulți elevi și-au expri
mat încă de cîteva săptămîni 
dorința de a participa și anul 
acesta la revelionul din cadrul 
școlii, 
de anul 
tru ei o 
cesta ei 
bine.

Cum pregătim revelionul a- 
nului 1964 ?

Am întocmit pentru aceasta 
un pian comun al conducerii 
școlii și organizației U.T.M., în 
care am prevăzut concret toate 
pregătirile ce se fac în vede
rea revelionului și cine răs-

Succesul revelionului 
trecut constituie pen- 
garanție că și anul a- 
se vor distra la fel de

fruntașii primei scene de estra
dă vor veni în mijlocul nostru. 
Elevii îi cunosc, i-au văzut de 
atitea ori, i-au ascultat la ra
dio — dar fiecare întîlnire cu 
Silvia Chicoș, cu Horia Șerbă- 
nescu și Radu Zaharescu este 
pentru ei plină de inedit.

• Prof. MARIA POPESCU 
— director adjunct la Școala 
medie nr. 28 „Dr. Petru Groza".

— Și noi am întocmit un 
plan de organizare și de desfă
șurare a revelionului. Progra
mul cuprinde momente vesele, 
jocuri distractive (concursul 
mîncăcioșilor, jocul lingurițe
lor cu dulceață, jocul inimioa
relor), dansuri (printre care 
„Dansul notelor mari"), un 
spectacol de brigadă, un număr

Prin cîteva școli medii din Capitală
ostilitate 

acum 
prin

reve- 
el să 

! cît

spirale din hîrtie colorată, fi
guri din basme decupate frumos 
din carton 
dindu-i un 
gii noștri 
nr. 21 vor 
cială a gazetei de perete, 
vor ocupa de organizarea jocu
rilor distractive; tot ei vor 
organiza „parada costumelor".

în zilele de vacanță care în
cep duminica viitoare vom in
tensifica toate pregătirile pen
tru revelionul nostru la care 
vor participa 400 de elevi și... 
un oaspete de onoare : VESE
LIA.

vor împodobi sala, 
aspect feeric. Cole- 
de la Școala medie 
scoate o ediție spe- 

se

• NICOLAE ENACHE — se
cretarul comitetului U.T.M. al 
Școlii medii nr. 17 „Matei Ba- 
sarab" :

punde de buna lor desfășurare. 
Au fost organizate mai multe 
colective de lucru. Un colectiv 
se ocupă de lista invitaților, de 
meniu (străduindu-se ca să fie 
cît mai bogat), și pregătește... 
surprizele. „Poeții" (membri ai 
cenaclului literar al școlii) care 
alcătuiesc colectivul de creație 
a plugușorului sînt și ei în 
plină activitate : se „documen
tează" pe teren, prin clase, 
cercuri pe materii, bibliotecă. 
Plugușorul va cuprinde urări 
pentru fruntașii la învățătură, 
pentru harnicele colective de 
elevi, care în trimestru I au 
obținut numai rezultate bune 
și foarte bune. De asemenea, 
un colectiv alcătuit din cei mai 
talentați epigramiști se ocupă 
de conținutul... tolbei cu săgeți 
a lui Moș Gerilă.

Desigur, și în

interpretat de echipa de gim
nastică artistică, urări de anul 
nou, răvașe și tradiționalul 
plugușor. Elevii vor putea ur
mări programul special de la 
radio și televiziune.

Acum se pregătesc cu febri
litate membrii formațiilor artis
tice și colectivul plugușorului. 
Cei mai „încărcați" sînt textierii.

Celelalte pregătiri — pavoa
zare, întocmirea meniului — 
le-am lăsat pentru vacanță.

anul acesta

• CRISTEA MARIA — secre
tara comitetului U.T.M. al Șco
lii medii nr. 22 „Gheorghe La- 
zăr“ :

— Școala noastră are o tra
diție frumoasă in organizarea 
unor revelioane interesante, a- 
tractive. Ca de fiecare dată, șl 
acum, pregătirile le-am început 
din vreme. Comisia de organi-

zare a Revelionului, formată la 
începutul lunii' decembrie, s-a 
îngrijit de tot ceea ce avem 
nevoie Fiecare clasă va con
tribui cu ceva la realizarea a- 
cestei tradiționale sărbători de 
iarnă. Clasele a Xl-a A, B, C, 
unde sînt mai mulți băieți, vor 
preaăti „Plugușorul", colegii 
lor de la G, 1, L, „Sorcova re
velionului", iar cei de la D, E, 
F, H, vor deveni „poștași ai 
revelionului", împărțind glu
me, surprize și răvașe. Nelip
sitele jocuri distractive vor fi 
organizate de clasele a X-a D, 
E, F. Cea mai bună brigadă ar
tistică din școală, a claselor a 
X-a A, B, C, va fi prezentă cu 
un program bogat, axat numai 
pe sărbătorirea 
Elevele din 
I, L, vor fi 
Doina și 
și-au făcut 
șări In repertoriu. Pavoazarea, 
adecvată carnavalului, revine 
claselor a VllI-a. Orchestra 
școlii, formată din 10 persoa
ne, va legăna în pașii mol
comi ai dansului zecile de pe
rechi. Concursurile fulger pen
tru cel mai bun dansator, cîn- 
tăreț etc. vor ocupa timpul din 
pauze. Spre dimineață, profe
soara de chimie, Arsene Para- 
schiva, împreună cu elevii de 
la cercul de chimie, vor orga
niza o serie de experiențe dis
tractive. In mijlocul elevilor 
vor fi și profesorii, dornici să 
sărbătorească noul an alături 
de elevi.

Și, bineînțeles, în centrul 
sălii va sta măreț tradiționa
lul brad 
mustățile 
riașe ace

Sporește numărul
cărților difuzate la sate

revelionului, 
clasele a X-a G, H, 
solistele serii. Savu 
Caniola Elisabeta 
deja ultimele retu-

verde, răsucindu-și 
în aer, ca pe niște.ti
de ceasornic.

M. SAVEANU 
I. ANDREIȚA

MAJORATUL
O zi cu cei de 18 ani

Versuri
pentru cei 
sărbătoriți

etre Șerban veni 
la uzină ca 
obicei, cu 10 
nute
me.
rășii
i-au

de 
mi

mai devre- 
Astăzi, tova- 

de muncă 
pregătit o 

surpriză. Pe mașină îl aștepta 
un frumos buchet de flori și 
o felicitare : „Cu prilejul îm
plinirii vîrstei de 18 ani, îți 
dorim viață fericită și succese 
în muncă"... într-o clipă înțe
lese totul și un val de emoție, 
de bucurie, de mulțumire că 
lucrează în acest colectiv îl 
cuprinse. Prin aceleași emoții 
trecură și Ion Ghimpețeanu, 
de la sectorul agregate, și 
Constantin Preda de la fabri
cație, și alți 15 tineri de la 
I.R.A. 8 din Craiova care îm
plinesc anul acesta vîrsta de 
18 ani.

La inițiativa organizației 
U.T.M. la I.R.A. 8, această zi 
fusese dedicată celor care pă
șeau pragul majoratului. La 
ora 12, cei 18 se îndreptară 
spre clubul întreprinderii. 
Aici sînt întâmpinați de con
ducerea unității, de muncitori 
fruntași, de ceilalți tovarăși 
de muncă. Toți îi înconjoară 
cu aceeași atenție și dragoste. 
Felicitîndu-i, tov. Petre Preo
teasa. directorul întreprinderii 
le urează noi succese în acti
vitatea lor. Pe scenă apare 
brigada artistică de agitație 
care prezintă un program pre
gătit în cinstea lor.

...Ne îndreptăm pașii spre 
Casa de cultură a sindicatelor 
din Craiova. în jurul orei 17, 
grupurile celor care se în
dreaptă spre sala de festivități 
sînt tot mai dese. Sala este 
arhiplină și tinerii vin mereu. 
Sînt tineri de 18 ani, elevi ai 
școlilor medii și profesionale, 
tineri muncitori de la Uzinele 
„Electroputere", „7 Noiem
brie" și altele. Iat-o și pe Ni- 
coleta Enache, fiică de mun
citor ceferist. E în clasa a 
Xl-a E. Din notele Ce atestă 
pregătirea, ea le-a ales numai 
pe cele de sus. Anul acesta

termină școala medie și mai 
ezită încă unde să meargă. 
Să devină profesoară de fizică 
sau matematică, sau inginer 
chimist ? Colegii spun că indi
ferent pe care din aceste pro
fesii o va alege, în practicarea 
ei (sînt siguri) va pune aceeași 
pasiune cu care se pregătește 
astăzi.

între timp, sala a devenit 
neîncăpătoare. De la tribună, 
tov. Marin Iordache, președin
tele Sfatului 
nesc Craiova 
peste 
această 
despre 
rile ce 
cerea 
Apar 
de la 
care 
ingenioasă figuri de tineri din 
literatura noastră. Aplauzele 
*1

popular orășe- 
vorbește celor 

300 de tineri veniți în 
după-amiază, aici, 

drepturile și îndatori- 
le revin odată cu tre- 
pragului majoratului, 

apoi pe scenă 3 tineri 
Școala populară de artă 
prezintă într-o formă

vbia bună domnesc ne

In cele 11 luni din acest an 
a fost difuzat în satele țării 
noastre un număr sporit de 
cărți. Valoarea lor se ridică ia 
53 600 000 lei, reprezentînd o 
creștere de 23 la sută față de a- 
nul trecut. Difuzarea cărții la 
sate se face prin mii de librării 
și raioane specializate, autoli- 
brării și la domiciliul solicitan- 
ților, prin sistemul de abona
mente „Cartea prin poștă". Se 
extinde un nou sistem de difu
zare a cărții: librăria obșteas
că, deservită de gest:orbiri vo
luntari din rîndul colectiviști
lor. Pînă acum au luat ființă 62 
asemenea librării.

(Agerpres)

„Specîartl - afi$“ 
o frumoasă inițiativă 
a Teatrului

<0

brâilean
la corespon-

in urmă, tî- 
Teatrului de

stingherit în întreaga Sală. în 
mijlocul tinerilor au venit și 
tinerii poeți craioveni Șina 
Dănciulescu și Ilarie Hino- 
veanu. Puteau să lipsească 
cînd aici se serba vîrsta poe
ziei ? Ei recită sărbătoriților 
cele mai reușite poezii din 
creația lor dedicate acestei 
vîrste. în continuare, con
cursul „Cine știe, cîștigă" pe 
tema „La 18 ani" pasionează 
pe toți cei prezenți în sală.

Seara cultural-artistică pe
trecută atît de plăcut se în
cheie cu spectacolul prezentat 
de Ansamblul de cîntece și 
dansuri „Nicolae Bălcescu".

Se despart cu greu dar își 
promit să se întîlnească din 
nou zilele acestea la noi ac
țiuni organizate de Comitetul 
orășenesc U.T.M. cu ocazia 
serbării majoratului.

FESTIVITATEA

TINERILOR DIN
Elevii celor două 

școli medii de cultu
ră generală și cei ai 
școlii medii tehnice vi
ticole din Huși au ie
șit de la ore. Tinerii 
mecanizatori de la 
S.M.T. și muncitorii 
de la l.R.T.A. și I.G.O. 
au terminat lucrul. In 
celelalte zile ei se în
dreaptă la ora aceasta 
spre casă. Astăzi însă 
mulți dintre ei s-au 
dus la sala de festivi
tăți a Casei raionale 
de cultură. La sală au 
venit și cîteva grupuri 
de tineri colectiviști 
de la G.A.C. Huși și 
G.A.C. Corni. Sala i-a 
întîmpinat pe oaspeți 
cu muzică și flori. Era 
o după-amiază cu a-

devărat deosebita, o 
după-amiază plină de 
emoții și bucurii care 
va rămine vie pentru 
multă vreme în amin
tirea participanților.

Sărbătoarea majo
ratului, organizată de 
Comitetul orășenesc 
U.T.M. Huși, a fost 
dedicată tuturor celor 
ișo de linei hușeni 
care în acest an trec 
pragul vîrstei majora
tului.
lor au luat parte tov. 
Vasile Nedelcu, 
ședințele Comitetului 
executiv al sfatului 
popular orășenesc, ac
tiviști ai organizației 
orășenești U.T.M., pă
rinți, colegi mai mari. 
Cuvintele rostite aici

La sărbătorirea

pre-

V.

IIISI
de tov. Vasile Nedel
cu, Grigore Galii, Au
rica Grosu — din 
partea părinților, Vio
rica Nicolae — din 
partea sărbătoriților, 
au alcătuit un tablou 
sugestiv al vieții feri
cite pe care o trăiește 
tineretul patriei noas
tre socialiste. Pe urmă, 
tinerilor de 18 ani 
le-a fost înmînată fe
licitarea comitetului 
raional U.T.M.

In încheiere, forma
țiile artistice ale ca
sei raionale de cultu
ră au prezentat un 
bogat program artistic 
dedicat sărbătoriților.

C. SLAVIC

SUCEAVA (De la corespon
dentul nostru). — in seara zi
lei de 12 decembrie numeroși 
tineri în vîrsta de 18 ani, de 
la întreprinderile și școlile o- 
rașului Suceava, s-au adunat 
la clubul I.G.O. Suceava, in 
scurt timp, în sală erau pre- 
zenți peste 150 de tineri. Bla
nă Constanța, Onciul Stefania, 
lucrătoare în comerț, Grigoraș 
Ioan, Tabacu loan, Seci Mar
gareta, elevi la centrul școlar 
forestier, Cernușcă Rodica, Po
pescu Elena, eleve în ultimul 
an la Școala pedagogică, iată 
cîțiva dintre cei prezenți și în 
această seara la una din acțiu
nile organizate pentru ei de 
către Comitetul orășenesc 
U.T.M. Suceava. Tinerii au as
cultat cu interes expunerea 
tov. Nicoară Coristantin, pre
ședintele Comitetului exhcdiiv 
al sfatului popular orâșeiiăsc 
și mămbru dl biroului comite
tului orășenesc de partid, care 
le-a vorbit despre trecutul glo
rios de luptă al partidului. Tot 
în acea seară, mai mulți 
membri ai cenaclului literar 
din Suceava au citit din poe
ziile lor dedicate tinerilor de 
18 ani. Luminița Roman, elevă 
la Școala medie nr. 2, a citit 
poezia „Proiect" în care ilus
trează numeroasele căi deschi
se în fața tinerilor de 18 ani. 
Tînărul muncitor Constantin 
Ștefureac a citit, de asemenea, 
o poezie dedicată celor de 18 
ani, intitulată „Cîntec simplu" 
care se încheie cu o frumoasă 
și simbolică chemare — „Ve
niți, voi tineri de 18 ani / Să 
ridicăm pămîntul mai aproape 
de soare". Un alt tînăr, mozai
carul Anton Achiței a recitat 
poemele „Mă înalț prin ani" și 
..Constructorii". Asemenea po
ezii. dedicate celor de 18 ani, 
au citit și alți membri ai ce
naclului literar printre care 
Eugen Pașcanu. Clement Anto- 
novici și alții. Bogata și sărbă
toreasca întîlnire s-a încheiat 
cu un frumos program de 
dans

GALAȚI (de 
dentul nostru).

Cu puțin timp 
nărui colectiv al 
stat din Brăila, a luat o fru
moasă inițiativă. Este vorba 
de întîlnirile artiștilor teatru
lui de stat cu muncitorii în
treprinderilor brăilene desfă
șurate sub titlul „spectacole- 
afiș” și care au ca scop popu
larizarea spectacolelor din re
pertoriul teatrului.

Prima întîlnire de acest fel a 
avut loc cu puțin timp în urmă 
între artiștii teatrului și co
lectivul de muncă de la Uzina 
„Laminorul” din Brăila, secția 
nr. 2. In fața a peste 300 de 
muncitori, ingineri, tehnicieni 
și funcționari, mare parte din
tre ei tineri, artiștii Teatrului 
de stat din Brăila, au prezen
tat cîteva scene din spectaco
lele „Oceanul”, „Femeia îndă
rătnică și „Febre”. Așadar, 
pentru o oră, locul afișelor ti
părite a fost luat de spectacol 
viu. Spectatorii au făcut astfel 
cunoștință cu personajele pie
selor respective. In acest fel, 
„spectacolul-afiș" s-a bucurat 
de o mare apreciere și a cîști- 
gat noi prieteni ai teatrului. 
Tov. Dumitru Pîslaru directo
rul Teatrului de stat din Bră
ila ne-a spus că inițiativa va fi 
continuată. Spectacole asemă
nătoare vor mai fi prezentate 
la Uzinele de utilaj Progresul 
din Brăila, Fabrica de confecții, 
Șantierul Naval „1 Mai” Bră
ila și altele.

Și în Reghin se înaltă blocuri 
noi de locuințe.

Foto : O. PLECAN

SERILE CULTURALE ÎN SATELE RAIONULUI
(Urmare din pag. I)

săpauza de prînz, exemplul fruntașilor noștri ne-a ajutat 
Piuticirh fhdl bine; cil rezilltate spdrild.

Orchestră de hojiii — artiști artlatdti cu cravate roșii 
gît — intra în sală, îi felicită pe fruntașii sărbătoriți și le dedi
că un cîntec.

Ceea ce a urmat deosebește, poate, manifestarea aceasta de 
altele. Programul artistic a fost susținut de ... înșiși tinerii frun
tași. Căci și Aurel Bleandă, și Lucica Vlăsceanu, și ceilalți sînt 
membri activi ai formațiilor artistice ale căminului cultural.

★
In fiecare miercuri, la Boldu, la Știubei, la Bălțați și în cite 

alte comune se știe că oamenii sînt așteptați la casele deputa- 
ților, ale unor colectiviști fruntași, la care se desfășoară adună
rile „punctelor de convorbiri". Vin ingineri agronomi, profesori 
și învățători, președinții gospodăriilor colective, secretarii comi
tetelor comunale U.T.M. și stau de vorbă cu oamenii. Aici — 
pe lingă lectura dintr-o carte, o ghicitoare literară sau muzi
cală, un cîntec la acordeon — se discută probleme actuale ce 
preocupă satul : grăbirea construcției dispensarului sau a șco
lii, electrificarea comunei, amenajarea unui parc.

Se vorbește aici și despre filmul sosit la cinematograful să
tesc, despre șezătoarea care va fi duminică, e felicitat încă un 
tinăr care a obținut insigna de „Prieten al cărții".

...Case noi, purtînd data construcției lor — „20 XI 1959", 
„13. II. 1961" — au și o mică inscripție: „Punct de convorbiri". 
în fiecare miercuri, la Bolda, la Știubei. la Bălțați și în alte co
mune căminul se multiplică, pentru două ceasuri pe zi, de șase, 
opt sau zece ori ...Doi vecini — gospodăriile colective din comu
na Ziduri și din satul Fleva — și-au pus față în față rezultate- 
lele muncii lor. La seara de calcul, intitulată ca mai sus, erau 
de față mulți colectiviști din cele două localități apropiate 
Calculele au fost pregătite din timp șt susținute de ing. Florea 
Pircălab, directorul S.M.T.-ului din Ziduri. Pe un panou mare, 
cifrele privind recoltele glăsuiau... comparativ. Pe îndelete, ele 
au fost explicate. ..Dacă pe același tip de sol s-au obținut recol
te diferite de griu și porumb, aceasta se explică prin calitatea

la

diferită a îngrijirii, a lucrărilor". Alte două panouri au pus fa- 
ță-nfață șirul de lucrări agrotehnice aplicate în cele două gos
podării. S-a vădit clar cît a adus în plus o prașilă mai mult sau 
ce rol a avut densitatea. Alte două panouri au arătat ce cărți 
au studiat colectiviștii din Ziduri și Fleva și ce învățăminte au 
aplicat.

O seară de calcul instructivă. Comitetul comunal U.T.M. a 
putut deduce din expunere și din discuții, din cifre și din titlu
rile de cărți, cîteva teme interesante de adunări generale...

*
E șezătoare literară la Voetin. Sala căminului devenise neîn- 

căpătoare. Satul întreg voia să-și asculte „poeții". Iar „poeții" 
sînt ei înșiși colectiviști: Gheorghe Matache, șeful fermei avi
cole, 52 de ani, Nicolae Lețu, secretarul organizației de bază 
U.T.M. din brigada a IlI-a de cîmp, 18 ani, Nicolae Dănoiu, din 
brigada de cîmp, 22 de ani. Pe scenă sînt doar ei, dar alți nouă 
alcătuiesc împreună cu ei cercul literar din Voetin, primul cerc 
literar al colectiviștilor din regiune. Iar seara aceea era una 
din obișnuitele șezători literare în care cercul își confrunta lu
crările originale cu exigențele publicului sătesc.

Deasupra scenei, în partea de sus a cortinei, o inscripție a- 
nunță : „In comuna Voetin cartea a pătruns în toate casele : la 
600 familii — 1170 cititori permanenți". Activitatea cercului li
terar nu e străină de această realizare, după cum numărul ma
re de purtători ai insignei „Prieten al cărții" i se datorește în 
bună parte. In alte seri am fi putut surprinde ședințe ale cer
cului, fără public, cînd se discută lucrările, se ascultă referate
le despre probleme ale literaturii noastre realist-socialiste sau 
despre studierea și înțelegerea clasicilor (multe dintre ele ținute 
de învățătorul Ion Tatu, din aceeași generație cu majoritatea 
membrilor cercului și. totodată „criticul" lor apreciat) sau se a- 
nalizează tematica unui nou program al brigăzii artistice de a- 
gitație a căminului, ale cărei succese se datoresc și sprijinului 
dat de cercul literar.

...Am prezentat cîteva din serile culturale ale raionului. Prin 
grija conducerii căminelor culturale, a organizațiilor U.T.M., 
astfel de seri interesante vom putea întîlni în fiecare comună.



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE
Tn orașul Constanța își desfășoară activitatea peste 360 

oercuri politice ale U.T.M.
După cum ne-a declarat tovarășul Niță Scarlat. secretar 

al comitetului orășenesc U.T.M., toate cercurile politice și-au 
început activitatea, unele expunînd de pe acum lecția a III-a, 
iar cele mai multe aflîndu-se în stadiul desfășurării convor
birilor la lecția a doua. Cu alte cuvinte, din punct de vedere 
al graficului de desfășurare, o situație normală. Dar aceasta 
nu este totul și în ori și ce caz nu reprezintă esențialul pen
tru buna desfășurare a învățămîntului 
este în ce măsură se asigură 
vității fiecărui cerc în parte.

politic. rroblema
un bogat conținut de idei acti-

Caracteristic pentru multe 
cercuri — dar nu pentru toa
te — este că atît expunerile 
cit și convorbirile care au 
avut loc pînă acum, s-au des
fășurat la un nivel corespun
zător, dezbaterile din cercuri 
s-au făcut într-o strînsă le
gătură cu viața și munca ti
nerilor din unitatea respec
tivă. Să ne oprim puțin asu
pra cursului „Trăsăturile mo
ralei socialiste in rîndurile ti
nerei generații" de la „Rom- 
trans", condus de propagandis
tul Alexandru Constantin. A- 
ici a fost expusă și tema a 
III-a. Propagandistul și-a fă
cut un bun obicei ca înainte 
de a expune o anumită temă 
sau a organiza convorbiri să 
se sfătuiască cu secretarul or
ganizației de bază U.T.M., să 
aleagă împreună cele mai 
bune exemple, pentru a-i ajuta 
pe tineri să înțeleagă bine 
cele studiate, să desprindă în
vățăminte pentru propria lor 
viață și activitate. în felul a- 
cesta dezbaterile din cerc au 
un caracter antrenant, viu, ti
nerii studiază cu plăcere și 
interes, fiecare ședință a cer
cului atingîndu-și scopul. La 
fel stau lucrurile și în cercul 
de studiere a Statutului 
U.T.M. de la U.S.A.S. (propa
gandist Dumitru Constanti- 
nescu), în cercul „Să ne cu
noaștem patria socialistă" de 
la D.R.N.C. (propagandist Ere- 
mie Florea) și în multe altele.

Spuneam la începutul aces
tui capitol însă că nu în toate 
cercurile problemele de con
ținut stau în atenția organi
zațiilor de bază U.T.M.. a pro
pagandiștilor. Se manifestă în 
această privință două fenome
ne care trebuie să rețină a- 
tenția comitetului orășenesc 
U.T.M. Este vorba, în primul 
rînd de faptul că în unele or
ganizații de bază U.T.M. învă-

țămîntul politic este lăsat în 
întregime pe seama propagan
diștilor. iar în al doilea rînd, 
că există un număr mare de 
propagandiști (50 la sută înde
plinesc pentru prima dată a- 
ceastă muncă) care nu au încă 
experiența necesară conduce
rii unui cerc politic și nu sînt 
ajutați în acest sens pe mă
sura necesităților. Aceste

Spuneam că peste 50 la sută 
din propagandiști sint noi. Ei 
trebuie deci mai mult ajutați 
să-și însușească priceperea, 
măiestria necesară acestei 
munci pline de răspundere. 
I-am urmărit la un seminar 
organizat de comitetul orășe
nesc U.T.M. Se vedea la ei 
dorința de a învăța, de a ști 
cum să-și îndeplinească mai 
bine sarcina încredințată. 
Răspund însă seminariile or
ganizate acestei dorinți ?

Am consultat planul de pre
gătire a propagandiștilor în
tocmit pentru toată perioada 
anului de învățămînt și am 
constatat că el răspunde în 
mare măsură necesității. în 
plan sînt prevăzuți lectori 
competenți pentru fiecare ex
punere, convorbiri cu activiști 
de partid, un seminar meto
dic (păcat că numai unul) în 
legătură cu modul de pregă
tire și expunere a lecțiilor, 
de organizare a convorbirilor.

pe motiv că... o parte din ea 
a fost expusă odată cu tema 
a doua (? !). S-a trecut apoi la 
expunerea temei a treia (Des
pre Statutul U.T.M.) pentru 
propagandiștii cercurilor de 
studiere a statutului. O ascul
tăm mirați. O lecție citită mo
noton de tovarășul Gheorghiu 
Marcel, activist al comitetului 
orășenesc U.T.M. (pe care tre
buia să o țină de altfel primul 
secretar) urmărită aproape 
rînd cu rînd de propagandiști 
pe... manuale. Nimic nou față 
de manual, dacă nu ținem sea
ma de desele întreruperi ale 
lectorului pentru a face „exem
plificări" care, la urma urmei, 
nu aveau nici o legătură cu 
lecția. Dacă și celelalte expu
neri au fost ținute la același 
nivel, e explicabilă cauza pre
zenței din ce în 
la seminariile 
tilor.

Rezultă de aici 
timp și energie fără rost, ase-

ce mai slabe 
propagandis-

că s-a risipit

Activitatea rodnică din cercul politic
presupune un ajutor temeinic

dat propagandiștilor
două stări de fapt determină 
ca în unele cercuri (de la 
S.N.M.C., Atelierele C.F.R.- 
Palas, AGEVACOP etc.) acti
vitatea să capete de multe ori 
un caracter formal, dezbateri
le să fie insuficient de atrac
tive, eficace. Ion Danea, de 
pildă, de la S.N.M.C. conduce 
un cerc politic U.T.M. „Să ne 
cunoaștem patria socialistă". 
Expunerile lui seamănă mai 
mult cu o suită de recoman
dări cam desDre ce ar trebui 
să vorbească tinerii la semi
nar ; Stoica Pantelie de la 
Atelierele C F.R.-Palas (tot 
conducător al unui cerc poli
tic „Să ne cunoaștem patria 
socialistă" își citește expune
rea pur și simplu din manual. 
Rezultatul : ședințe plictisi
toare, o frecvență din ce în ce 
mai slabă.

Dar și de data aceasta pro
blema principală care se pune 
se referă la conținutul semi- 
nariilor, la nivelul și eficaci
tatea lor. Cu alte cuvinte, cele 
prevăzute în plan sînt înde
plinite cu toată răspunderea, 
sau formal ?

Să urmărim modul în care 
s-a desfășurat ultimul semi
nar.

Dacă expunerea ținută de 
tovarășul Bălănescu, activist 
al comitetului orășenesc de 
partid, în fața propagandiști
lor de la cercul „Trăsăturile 
moralei socialiste în rîndurile 
tinerei generații", a fost în- 
tr-adevăr un model pentru 
toți propagandiștii, celelalte 
nu au răspuns cerințelor. Te
ma a IlI-a la cercurile politi
ce ,,Să ne cunoaștem patria 
socialistă", nu s-a mai expus

fiindu-le 
prea pu-

orășenesc 
următoarea 

cu tovarășul Niță 
secretar cu Droble- 
propagandă : 
la deschiderea învăță-

menea „seminarii" 
propagandiștilor de 
tin folos

La comitetul 
U.T.M. am avut 
discuție 
Scarlat, 
mele de

— De
mîntului politic a trecut des
tul timp. Multe cercuri au și 
expus tema a III-a. Membrii 
biroului au participat la ex
puneri, la convorbirile care au 
avut loc pînă acum ?

— Da, toți au participat.
— Și care sînt concluziile 

la care ați ajuns ?
— Să dăm mai mult ajutor 

propagandiștilor, organizații
lor de bază, să ne ocupăm 
mai mult și mai bine de pre
gătirea propagandiștilor...

Și ce ați făcut practic ?

VEȘTI DIN INSTITUTE

a

FACULTĂȚI
Ne pregătim 

pentru a deveni Cercetări științifice

îciii studențești legate de practică

biroului pe propa- 
în activitatea lor?! 

membrii biroului

După un moment de ezitare, 
tovarășul Niță ne spune :

— Păi, tovarășii din birou 
după ce vin din organizațiile 
de bază mă „sesizează" că 
sînt lipsuri

De ce se întîmplă așa, și de 
ce nu ajută concret, pe teren, 
membrii 
gandiști 
Doar toți
răspund de buna desfășurare 
a învățămîntului politic. Dar 
lipsa de preocupare a mem
brilor biroului pentru ajuto
rarea propagandiștilor s-a vă
dit nu numai pe teren, în de
plasările lor făcute în organi
zațiile de bază U.T.M. La ul
timul seminar al propagandiș
tilor, de pildă, nu a luat parte 
nici un membru al biroului, 
nici chiar secretarul comite
tului orășenesc cu problemele 
de propagandă.

învățămîntul politic este o 
chestiune de care răspunde 
întreg comitetul orășenesc 
U.T.M., biroul acestuia ; a con
trola activitatea unui cerc po
litic, înseamnă a-1 ajuta con
cret pe propagandist să-și în
deplinească bine sarcina ce-i 
revine. Nu ar fi rău să se res
pecte programul întocmit pen
tru pregătirea propagandiști
lor și poate să fie inclusă, pen
tru fiecare ședință și o expu
nere sau un referat metodic ; 
nu ar fi rău să se analizeze 
răspunderea cu care membrii 
biroului comitetului orășenesc 
(fiecare în parte) se ocupă de 
problemele de conținut ale în
vățămîntului politic ; este de 
asemenea recomandabil ca în 
pregătirea propagandiștilor să 
se aibă în vedere, mai mult 
decît pînă acum, nivelul cu
noștințelor tinerilor din cer
curile respective, preocupă
rile lor diferite (elevi, mun
citori etc.) ; și în sfîrșit, ar fi 
bine să se exercite un control 
mai atent, să se dea un aju
tor mai mare comitetului oră
șenesc U.T.M. și de către sec
ția de propagandă a comite
tului regional U.T.M. 
brogea.

O nouă promo(ie de pio
nieri ai Școlii de 8 ani din 
comuna Comana, raionul 
Negru Vodă, regiunea Do- 

brogea.
Foto : AGERPRES

Adunare sliidrnkm 
cu prilejul proclamării 

indepeiidenlri Kenyei
Cu prilejul proclamării in

dependenței Kenyei, sîmbătă a 
avut loc la Institutul de Știin
țe Economice „V. I. Lenin” o 
adunare a studenților străini 
și romîni din Capitală.

Rahuma Okoth Alambo din 
Kenya, student la Facultatea 
de comerț din cadrul institu
tului, a vorbit despre semni
ficația marii sărbători a po
porului kenyan.

Din partea studenților din 
centrul universitar București 
a vorbit Dumitru Ciucur, pre
ședintele Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților din 
I.S.E.

A urmat un program artis-

Ședința Secției de Horti-Viticultură 
a Consiliului Superior al Agriculturii

în zilele de 13 și 14 decem
brie a avut loc ședința Secției 
de Horti-Viticultură a Consi
liului Superior al Agriculturii. 
Participanții — membrii sec
ției și specialiști din Institute
le de Cercetări, de la consiliile 
agricole regionale și raionale 
și din unitățile agricole socia
liste — au analizat modul de 
organizare și de efectuare în 
acest an a acțiunilor de pre
venire și combatere a bolilor 
și dăunătorilor culturilor agri
cole.

Ca urmare a dezvoltării con
tinue a industriei constructoa
re de mașini și a industriei 
chimice, s-a subliniat la șe
dință, unitățile agricole socia
liste au folosit în anul 1963

sporite de insecto- 
și cu 30 la sută mai

cantități 
fungicide 
multe mașini și utilaje de pro
tecție a plantelor decît în anul 
1962. Creșterea bazei tehriico- 
materiale și reorganizarea re
țelei de prognoză și avertizare 
au permis executarea în con
diții mai bune a acțiunilor de 
protecție a plantelor în scopul 
evitării pierderilor de recoltă.

La ședință a fost elaborat un 
plan de măsuri pentru buna 
desfășurare în anul 1964 a ac
tivității de protecția plantelor, 
veriga importantă a comple
xului de lucrări agrotehnice 
menit să asigure recolte mari 
și de bună calitate la toate 
culturile agricole.

(Agerpres)

Pînă la sesiunea de iarnă a 
mai rămas puțin timp. Studen
ții anului V foraj, din Institu
tul de petrol, gaze și geolo
gie. așteaptă însă cu încredere 
sesiunea aceasta, penlru care 
s-au pregătit temeinic. în tot 
timpul semestrului. Lucru fi
resc, deoarece toți doresc ca 
în ultima noastră sesiune, din 
viața de student, să obținem 
rezultate foarte bune — cum 
am obținut de fapt și-n anii 
precedenți păstrîndu-ne presti
giul de an fruntaș în institut.

Pînă-n prezent proiectele de 
an la disciplinele : „Săparea 
sondelor" și „Extracția țițeiu
lui" au și fost predate de toți 
studenții anului. înainte de 
termenul fixat. Paralel cu pre
gătirea temeinică pentru exa
menele din sesiunea de iarnă, 
studenții anului V foraj lu
crează încă de pe acum, sub 
îndrumarea cadrelor didactice 
dc specialitate, la proiectele 
de diplomă. Se poate spune 
pe drept cuvînt că întregul 
colectiv al anului V se carac
terizează prin seriozitatea cu 
care se pregătește pentru a 
deveni o promoție de buni 
specialiști.

Din rîndul lor remarcăm pe 
Brașov Aurel, Brașov Petre, 
Voinescu Viorel, Pitea Theo
dor, 
alții.

Legarea cercetării științifice 
de problemele concrete ale 
producției constituie o preocu
pare principală a studenților 
timișoreni. Această orientare 
este, de altfel, relevată de fap
tul că cei aproximativ 3 000 de 
studenți care activează în 
cercurile științifice au luat în 
acest an în cercetare mai mult 
de 600 teme axate pe proble
mele majore ale producției.

Cîteva exemple în acest sens 
sînt grăitoare. Studenții agro
nomi. de pildă, și-au îndreptat 
cercetările spre urmărirea e- 
fectului pe care-1 are aplica
rea diferitelor îngrășăminte în 
sporirea producției de grîu, de 
porumb dublu hibrid. Proble
mele privitoare la consolida
rea economico-organizatorică a 
G.A.C. în zonele de cîmpie, la 
îmbunătățirea raselor de ani
male în aceste zone au format,

de asemenea, obiectul cercetă
rilor științifice ale studenților.

O activitate meritorie au a- 
vut și studenții Institutului 
politehnic Iacob Voia, Firona 
Szilasy și Laurențiu Comă- 
nescu din anul V al Facultă
ții de mecanică, care, în co
laborare cu studenții medicî- 
niȘti, au realizat, de pildă, un 
aparat necesar unui serviciu 
de chirurgie toracică de la Spi
talul „Victor Babeș", precum 
și clinicilor noi ale orașului.

Lucrări interesante, care 
pot fi aplicate în procesul de 
producție, au realizat și stu
denții de la Facultatea de elec
trotehnică. Printre ele putem 
aminti : generatoare magneto- 
hidrodinamice, șurubelnițe e- 
lectrice cu forță reglabilă, uti
lizate la cunoscuta întreprin
dere timișoreană „Electromo
tor".

T. MIRONESCU

PETRU ISPAS
N. ARSENE

(Agerpres)

laboratorul de măsurători electrice al Institutului politeh nic din C/O/.
Foto : O. PLECAM

Tradiția unui 
colectiv fruntaș

(Urmare din pag. I)

Stăiculescu Nicolae și

CONSTANTIN BARAU 
student

--- •

întoarcerea

I marca fabricii sale, ne vorbesc 
rezultatele : au fost produse 

(peste plan 19 594 perechi de 
' încălțăminte numai de calitatea 

întîi.
...Rezultatul zecilor de propu

neri, tehnico-organizatorice a 
devenit, de fapt, un plan al 
fiecărui om, al fiecărui munci
tor, tehnician și inginer. Și oa
menii l-au pus la inimă. Obți
nerea unei înalte productivități 
a muncii și a unei producții de 
calitate superioară cerea boga
te cunoștințe profesionale, ce
rea ca experiența celor mai 
buni să fie urmată de toii. A- 
ceste cerinfe erau adresate în 
primul rînd, muncitorilor tineri. 
Și organizația U.T.M. s-a făcut 
ecoul acestor cerințe. In fabri
că, prin mărirea capacității de 
producție a unor secții — s-au 
angajat muncitori noi. Cei mai 
multi dintre el erau tineri. Or
ganizația U.T.M. i-a îndrumat 
să urmeze cursurile de califica
re. In secțiile de c.toit, confec
ționat Încălțăminte și ștanțare 
a organizat, împreună cu comi
tetul sindicatului schimburi de 
experiență și demonstrații 
practice. Cu ajutorul celor mai 
buni, „din mers", 
citori au intrat in 
lor calificați. Alți
— repartizați la
— att urmat cursuri de ridicare 
a calificării. Adăugind la aces
tea și concursurile lunare pe 
meserii — ..Pentru cel mai bun

croitor", „Pentru cel mai bun 
ștantor" etc. — putem spune că 
succesele acestui colectiv au 
fost înfăptuite prin Învățătură. 
Așa-i tradiția aici, la „Flacă
ra roșie", ca toată lumea s<5 
învețe. Iar la tradiția aceasta 
colectivul adaugă de vreo 7— 
8 ani încoace încă o tradiție : 
să-și îndeplinească în fiecare 
an planul de proditefie înainte 
de termen. Colectivul acesta 
harnic (stimulat de 5 ori ca 
steagul de fruntaș pe ramură) 
a respectat și în acest an tra
diția : și-a îndeplinit cu Z5 de 
zile înainte, sarcinile dă plan 
pe acest an

I Luna decembrie
luna surprize-

lor plăcute, prilej 
de a oferi cadouri

din R. S. F. iugoslavia
a delegației
U. A. S. R.

Sîmbătă s-a întors in Capi
tală delegația Uniunii Asocia
țiilor studenților din R.P. Ro- 
mînă, condusă de Ignat Ale
xandru, secretar al Comitetu
lui executiv al Uniunii Aso
ciațiilor studenților, care, la 
invitația Comitetului Central 
al Uniunii studenților din Iu
goslavia, a vizitat timp de 13 
zile centrele universitare Tuz
la. Saraievo, Zagreb. Belgrad.

Delegația a luat cunoștință 
de activitatea studenților iu
goslavi.

Reprezentanții 
din cele două țări 
tat existența unor 
vorabile pentru
legăturilor prietenești dintre 
studenții iugoslavi și romîni 
în domeniul profesional, cul
tural și sportiv. A avut loc un 
schimb de păreri cu privire la 
lărgirea continuă a colaboră
rii dintre cele 
studențești.

studenților 
au consta- 

condiții fa- 
dezvoltarea

două uniuni

(Agerpres)

Membrii cercului
de folclor

In cadrul Institutu
lui pedagogic de ș nni 
din Cluj, funcționea
ză un cerc studențesc 
de inifiere în cerceta
rea folclorului si dia
lectologiei, care nu
mără 30 de membri.

Recent, membrii 
cercului au mers în 
satele T'trlișua fi A- 
grieș, de pe valea rîu-

pe teren
raionul 

cercetări 
și cule-

Ini llișua, 
Dei, pentru 
dialcctologice 
geri dc folclor.

Studenții au fost 
primifi cu căldură dc 
către locuitorii aces
tor sate.

Textele de folclor 
iu fost transcrise fo
netic și depuse la ar
hiva cercului.

La Institutul agronomic din 
Timișoara se acordă o deose
bită importanță felului în care 
studenții din anul I învață. 
Zilele trecute s-a deschis în 
holul Facultății de agronomie 
o expoziție cu caiete de no
tițe. lucrări practice, lucrări de 
an și de diplomă, planșe cu 
desene tehnice și ierbare. Ex-

Cîrtd vine pisica — cinema
scop : Patria (10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21). Festival (9,45;12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Grivița 

20,30).
- cine- 
11; 13;

Bucu- 
19; 21). 
18; 20; 
15; 17 
14; 16,

Car-

(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). Primul reportaj: 
păți (10; 12; 14; 16). Ucigașul

materiali
se va stu- 

folosit de 
rîulni

Pe baza 
lor culese, 
dia /graiul 
locuitorii văii 
llișua, se vor face co
municări știinfifice în 
cadrul ședințelor de 
lucru ale cercului.

STANCIU VENU 
student.

poziția, inițiată de Comitetul 
U.T.M și Consiliul asociației 
studenților din institut se a- 
daugă la simpozionul „Cum să 
învățăm" organizat recent tot 
pentru studenții anului I.

NICOLAE BOGLUȚ
student

și fata : Capitol (10; 12; 14;
16,15; 18,30; 20,45). Excelsior
(10; 12: 15; 17; 19; 21). Seara 
prietenilor filmului: Carpați 
(orele 19). Tudor — cinema
scop (ambele serii) : Tineretu
lui (9,30; 13; 16,30; 20), Fero
viar (9,30; 13; 16,30; 20), Fla
mura (9,30; 13; 16,30; 20). Lumi
na (9; 12,15; 15,30; 19). Came
lia: Victoria (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21). Cucerirea E- 
verestului: Union (15; 17; 19; 
21). Program pentru copii: (o- 
rele 10) ; Ah, acest tineret : 
Doina (11,30; 14,30, 16,30; 18,30;

acești mun- 
plutonul ce- 
130 de tineri 
noile utilaje

PORT*SPORT*SPORT
Cublo victorie a handbiiliștilor 

noștri la Vicna
Sîmbătă seara s-a disputat la Viena dubla întîlnire interna

țională de handbal dintre selecționatele Austriei și R.P. Romi
ne. ?n ambele meciuri victoria a revenit formațiilor romine : la 
masculin cu scorul de 23—11 (12—4), iar la feminin cu 11—5 
CI—4), Un public numeros a asistat la aceste meciuri, aplaudînd 
jocul frumos prestat de sportivii romîni.

Pfc SCUKT

Reicher, iar Ciociltea a remizat 
cu Mititehi. Alte rezultate : Szaho
— G. Alexandrescu 0—1 ; Nacht
— Neam[u remiză ; Botez — Stan- 
ciu remiză ; Vaisman — 
0—1 ; Troianescu — Nacu 
Șutiman — Pavlov remiză, 
cum se vede, toate cele 10 
cie s-au încheiat în timpul 
inentar de joc.

Tn clasament 
cu 9,5 puncte,
— 9 puncte, 
puncte.

Astăzi se desfășoară
14-a.

cnnriuce 
urmat de 
Ciociltea

Partoș 
1—0 ; 
După 
parti- 
regle-

Ghițescu
Radovici
— 8,5

runda a

gheată a U.R.S.S. a învins cu sco
rul de 4—2 (0—0: 1—2; 3—0) re
prezentativa Suediei. Primul meci 
revenise. de asemenea, echipei 
sovietice (5—2).

celor dragi

„Le 
acti- 

Paolini. 
Si alții, 
se in- 
Belgrad

Stațiile noas- 
• re de radio 
'or transmite 
istăzi, în între

gime, de la 
Toulouse, des

fășurarea meciului de rugbi 
dintre echipele Franței și R.P. 
Romîne. Transmisia se va face 
pe programul I, cu începere de 
la ora 16.

• Astăzi pe patinoarul artifi
cial din Capitală se desfășoară 
prima întilnire din cadrul celei 
de-a 2-a ediții a „Cupei Dunării" 
la hochei pe gheață. Cu începere 
de Ia ora 19,00 echipa orașului 
București va primi replica echipei 
selecționate a Sofiei. In deschi
dere, la ora 17,00, echipa de tine
ret a Capitalei va susține un meci

20,30). Moara diavolului: 
Timpuri Noi (de la 10—21 în 
continuare). Contele de Monte 
Cristo — cinemascop : Giulești 
(10; 13,15; 16,45; 20). Cel mai
mare spectacol: Cosmos (16— 
19). Arhiva secretă de pe Elba : 
Lira (15,30; 18; 20,30). Trei zile 
după nemurire : înfrățirea între 
popoare (14;
Tomis (9,30; 
16,30; 18,30;
din Troia
Dacia (9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 21) Darclăe : Buzești
(15; 17; 19; 21), Trei plus două

16; 18,15; 20,30),
11,15; 13; 14,45; 
20,30). Elena 

— cinemascop :
' 14; " '

Darclăe :

amical cu echipa elvețiană 
Locle", in rîndurile căreia 
veazâ cunoscuții jucători 
Schopfcr, Vermont, Meyer

Luni, in „Cupa Dunării" 
tîlnesc echipele orașelor 
și Sofia, iar marți, în ultima zi, 
echipa Bucureștiului joacă în com
pania reprezentativei capitalei iu
goslave.

Selecfionata de handbal (tine- 
a orașului București a susti- 
o nouă întîlnire la Baku de 

cu reprezentativa 
Tinerii 

învins cu scorul

• Campionatul 
republican de șah 
a continuat ieri 
cu disputarea 
partidelor din 
runda a 13-a. Li
derul clasamentu
lui, Teodor Ghi- 
țescu, l-a învins 

obtinînd astfel cea 
de la începutul

£
pe Gunsberger, 
de-a 7-ă victorie 
turneului. Radovici a cîștigat cu ne* 
grele la Șuteu, Soos a pierdut la

ret) 
nul 
data aceasta < 
Azerbaidjanului. Tinerii sportivi 
romîni au învins cu scorul de 
9—7. Cile două goluri au marcat 
Coman, tacob și Țipu. In conti
nuarea turneului echipa Bucureș- 
țiului va susține mai multe me
ciuri la Tbilisi.

• începind de astăzi se deschi
de pentru public patinoarul din 
incinta stadionului ,,Dinamo" din 
Capitală. Aici, a fost amenajat, pe 
cele 6 terenuri de tenis, un pati
noar natural care va fi deschis zil
nic intre orele 9—12 și 15—18. 
Amatorii de patinaj au la dispo
ziție și un vestiar cu cabine încăl
zite.

• In meci revanșă, disputat 
Stockholm, echipa de hochei

• în continuarea 
turneului pe care-1 
întreprinde în Gha
na, echipa olimpică 
de fotbal a R. P. Un- 
gate a întilnit la 
Accra, echipa locală 
„ Ashanti Kotoko".

Fotbaliștii maghiari au terminat 
învingători cu scorul de 4—1 
(2-0).

• După meciurile susținute în 
Belgia, reprezentativa de fotbal a 
U.R.S.S. a jucat la Rotterdam cu 
campioana Olandei, Feyenoord. 
întilnirea s-a terminat la egalitate: 
2—2 (1—1).

(Agerpres) I
 Magazinele de specialitate 
vă pun la dispoziție un bo
gat sortiment de articole 
pentru cadouri, tricotaje, 
produse cosmetice - parfu
merie, articole de marochi- 
nărie, articole de galante 
rie, jucării, dulciuri, cioco- 
laterie, vinuri superioare 

și lichioruri.
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> Vizionați începind de luni Ia cinematograful Patria < 
noul film pe ecran panoramic

Judecata nebunilor

Televiziune
— cinemascop : Crîngași (16; 

Lupii la stînă : 
18; 20) Alerg
Flacăra (10,30;

18,15; 20,30), 
Unirea (16; 
după o stea :
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 final: 
18,15; 20,30) “
lor (15; 17; 19; 21)
Viitorul (15,30; 1'
Misterele Parisului 
scop : Colentina (14,30;

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

Tamango : Moși- 
Flamlet.

18,15; 20,45) 
i — cinema

16,30;

8,50 : Gimnastica de înviora
re la domiciliu ; 9,00 : Emisiu
nea pentru copii și tineretul 
școlar ; 10,30 : Rețeta gospodi
nei ; 11,00 : Emisiunea pentru 
sate ; 18,00 : „Varietăți" ; 
19,00 : Jurnalul televiziunii ; 
19,15 : Partea a II-a a emi
siunii de varietăți ; 20,30 : Ba
letul ,.Giselle" : 21,00 : Actua
litatea cinematografică. în în
cheiere : Buletin de știri, sport 
buletin meteorologic.

DUMINICA
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18,30; 20,30). Călătorie spre
centrul pămîntuluj — cinema
scop (ambele serii) : Volga (10;
12,30; 15; 17,45; 20,30).

O producție in culori a studioului ..Mosiilm»

Scenariul și regia : Grlgore Roșa!

In rolurile principale : Vasili Livanov, Irina Skob- J 
6 leva, Vladimir Belokurov, Vladimir Emelianov r
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Sesiunea
O. N. U

Călduroase aprecieri Situafie încordată la Gatavi

Adunarea 
a aprobat 

voturi

NEW YORK. — 
Generală a O.N.U. 
la 13 decembrie cu 65 
contra 11 și 24 abțineri rapor
tul așa-numitei Comisii O.N.U. 
pentru unificarea și refacerea 
Coreei, și proiectul de rezolu
ție american în această proble
mă recomandat de Comitetul 
nr. 1. Delegațiile țărilor socia
liste au votat împotriva rapor
tului și a rezoluției.

Reprezentantul U.R.S.S., P.D. 
Morozov, a subliniat că rezolu
ția cuprinde o prevedere care 
urmărește vădit să permanen
tizeze prezența trupelor străi
ne pe teritoriul Coreei de sud. 
In afară de aceasta, a arătat 
vorbitorul, așa-numita proble
mă coreeană a fost discutată 
în lipsa reprezentanților R.P.D. 
Coreene și, după cum a ară
tat în repetate rînduri guver
nul R.P.D. Coreene, adoptarea 
oricăror hotărîri în cadrul 
O.N.U. în lipsa reprezentanți
lor R.P.D. Coreene și fără con
simțământul lor, nu este pota
bilă și este dăunătoare și pri
mejdioasă pentru cauza păcii 
in întreaga lume.

4r
NEW YORK. — In legătură 

cu lovitura de stat care a avut 
loc in Vietnamul de sud, Adu
narea Generală a O.N.U. a 
hotărît la 13 decembrie să nu 
discute și să nu adopte nici 
un fel de hotărîri pe marginea 
raportului misiunii O.N.U. pri
vitor la încălcarea drepturilor 
omului în Vietnamul de sud.

★
NEW YORK. — Comitetul 

de tutelă a adoptat proiectul 
de rezoluție în problema si
tuației din Africa de sud-vest, 
prezentat de un mare număr 
de țări afro-asiaticc. în pre
ambulul proiectului de rezo
luție se arată că politica pro
movată în Africa de sud-vest 
de guvernul Republicii Sud- 
Al'ricane, mandatară a acestui 
teritoriu ^subminează pacea și 
securitatea internațională".

pentru inițiativa romînă 
privind principiile 

cooperării economice internaționale
NEW 

dunarea 
aprobat 
ția „Cu 
unei declarații asupra cooperă
rii economice internaționale", 
inițiată de R.P. Romînă, o serie 
de reprezentanți în Comitetul 
pentru problemele economice 
și financiare au făcut următoa
rele declarații trimisului spe
cial al Agerpres la O.N.U., 
C. Alexandroaie :

J. B. P. Maramis (Indonezia) : 
„Rezoluția inițiată de Romînia 
constituie un început promiță
tor, care poate duce la forma
rea unei noi baze, mai echita
bile, a relațiilor economice din
tre slate. Prin schimbarea 
structurii comerțului interna
țional, țările aflate în curs de 
dezvoltare vor 
litatea 
parte în 
globală. 
Conferință a O.N.U. pentru co
merț si dezvoltare va aduce o 
contribuție serioasă la accele
rarea elaborării principiilor 
de cooperare economică între 
toate statele. Sperăm că acea
stă conferință va marca o con
tinuare a începutului pozitiv, 
realizat prin adoptarea rezolu
ției inițiate de Romînia”.

Chedly Ayari (Tunisia): „Re-

■ •

YORK — După ce A- 
Generală a O.N.U. a 

în unanimitate rezolu- 
privire la elaborarea

obține posibi- 
să-și sporească cota 

producția mondială 
Sperăm că apropiata

M

zoluția romînă scoate în evi
dență necesitatea stringentă a 
elaborării unei declarații de 
principii și accelerarea lucrări
lor în vederea definitivării ei. 
Ne pronunțăm împotriva barie
relor artificiale ridicate de unele 
țări. Coexistența pașnică tre
buie introdusă și în domeniul 
relațiilor economice ți comer
ciale dintre Est și Vest, iar ță
rile aflate în curs de dezvoltare 
trebuie să beneficieze, alături 
de celelalte țări, de rodul noi
lor relații în cadrul colabo
rării".

Sergio Apoulo Rouanet (Bra
zilia) : „Am sprijinit și spriji
nim ideea elaborării unei de
clarații de principii asupra co
operării economice internațio
nale, deoarece multe dintre 
sistemele existente nu sînt în 
prezent adecvate extinderii re
lațiilor comerciale dintre state. 
Ele au fost stabilite în secolul 
al XIX-lea. Or, în prezent se 
simte necesitatea punerii lor 
în conformitate cu cerințele 
secolului XX. Am sprijinit re
zoluția romînă, deoarece ea ur
mărește tocmai acest scop. 
Conferința O.N.U. pentru co
merț și dezvoltare va trebui să 
aducă o contribuție substanțială 
la atingerea acestui țel”.

LA PAZ. — în regiunea mi
nieră Catavi, unde peste 7 000 
de mineri de la minele de co
sitor „El Siglo XX" și „Catavi" 
se află în grevă în semn de 
protest împotriva arestării u- 
nor lideri sindicali, situația 
continuă să rămină încordată. 
Potrivit relatărilor agențiilor 
occidentale de presă, regiunea 
este înconjurată de 3 000 de 
soldați bolivieni. Vineri, auto
ritățile au trimis ca întăriri 
încă 300 de polițiști din La 
Paz. Paralel, se desfășoară ac
țiuni de mediere, care au drept 
scop eliberarea de către mi
neri a 17 ostateci luați din rîn- 
durile conducerii și ale unor 
tehnicieni ai minelor.

Vineri seara, în capitala Bo- 
liviei a sosit vicepreședintele 
Boliviei, Juan Lechin, liderul 
aripii de stingă a partidului de 
guvernămînt Mișcarea națio
nală revoluționară și cunoscut 
fruntaș sindical, care și-a ex
primat solidaritatea cu minerii 
greviști din regiunea 
și a stat tot timpul în 
cui lor. Juan Lechin, 
care agenția France 
scrie că a intrat în conflict cu 
președintele țării, Victor Paz 
Estensoro, a declarat că solu-

Catavi 
mijlo- 
despre 
Presse

ționarea crizei se află în mîi- 
nile președintelui Estensoro și 
depinde de eliberarea liderilor 
sindicali arestați. Agențiile oc
cidentale de presă transmit că 
Lechin s-ar fi oferit să demi
sioneze pentru a obține ca gu
vernul să dea urmare cererilor 
minerilor din Catavi.

Totodată, după cum relatea
ză agenția France Presse, doi 
dintre fruntașii sindicali ares
tați, Irineo Pimental și Fede
rico Escobal, au adresat un 
mesaj minerilor din Catavi în 
care îi asigură că vor continua 
lupta lor pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de via
ță ale minerilor.

în semn de solidaritate cu 
lupta minerilor bolivieni, în 
capitala țării, La Paz, a avut 
loc o demonstrație, la care au 
participat peste 5 000 de per
soane. în ciuda puternicei con
centrări de forțe polițienești, 
demonstranții s-au adunat în 
fața palatului prezidențial și a 
clădirii Congresului național, 
unde și-au exprimat protestul 
împotriva poziției președinte
lui Estensoro în actualul con
flict și au cerut eliberarea 
imediată a fruntașilor sindi
cali arestați.

LONDRA. — La Londra s-a 
încheiat conferința miniștri
lor de transporturi din zece 
țări vest-europene convocată 
în scopul discutării unor mă
suri discriminatorii aplicate 
de S.U.A. în transportul ma
ritim.

După cum relevă agenția 
France Presse conferința a 
hotărît să adopte o atitudine 
fermă față de noua lege mari
timă americană care obligă pe 
armatorii străini să dea auto
rităților americane Informații 
amănunțite asupra activității 
lor.

Conferința a hotărît, de ase
menea, adoptarea unor măsuri 
pentru a face față acțiunilor 
discriminatorii întreprinse de 
anumite țări pentru a favori
za flota lor comercială.

TUNIS. — In Tunisia au 
continuat festivitățile consa
crate evacăurii trupelor străi
ne de la baza Bizerta. Atît la 
Bizerta cît și în alte orașe 

avut loc ma- 
parăzi. La pa- 
care a avut loc 
zilei de 14 de-

tunisiene au 
nifestații și 
rada militară 
în dimineața 
cembrie la Bizerta au asistat
președintele Burghiba, preșe- 
ditele Ben Bella, președintele 
Nasser și ceilalți oaspeți 
străini.

MESAJUL DE PROTEST

AL GUVERNULUI R. D. G
BERLIN. Otto Winzer, 

adjunct al ministrului aface
rilor externe al R. D. Germa
ne, a adresat lui U Thant, se
cretarul general al O.N.U., un 
mesaj de protest al guvernului
R. D.G. împotriva încercării de 
a se nega existența a două 
state germane cu drepturi 
egale. După cum se știe,
S. U.A., Anglia și Franța au 
transmis recent secretarului 
general al O.N.U. o scrisoare 
comună în care contestă exis
tența R. D. Germane ca stat și 
afiimă că Germania occiden
tală ar fi singura în drept să 
vorbească în numele poporu
lui german în problemele in
ternaționale.

Respingînd în termeni ener
gici aceste afirmații drept ne
fondate din punct de vedere 
politic și juridic, în mesaj se 
spune că „nici un fel de de
clarații privind R. D. Germa
nă nu pot schimba faptul că 
pe teritoriul fostului Reich 
german există de 15 ani două 
state germane". După cum 
transmite A.D.N., Otto Winzer 
a rugat pe U Thant să aducă 
la cunoștință tuturor statelor 
membre ale O.N.U. protestul 
guvernului R. D. Germane.

BUENOS AIRES 14 (Ager
pres). — In Argentina s-a săr
bătorit vineri „Ziua petrolu
lui”. Această zi se sărbătorește 
în Argentina de 56 de ani, din 
momentul descoperirii prime
lor zăcăminte de țiței în țară.

Cu acest prilej, pe întregul 
teritoriu al țării au avut loc 
mitinguri și demonstrații or
ganizate de Sindicatul unifi
cat al petroliștilor din Argen
tina, Mișcarea pentru apăra
rea petrolului argentinian și 
de alte organizații. Partici- 
panții Ia aceste mitinguri și 
demonstrații au salutat anula
rea contractelor cu compani
ile străine.

Cu acest prilej, Facundo 
Suarez, președintele întreprin
derii petrolifere de stat „Ya- 
cimentos Petroliferos Fiscales" 
— Y.P.F. — a subliniat în- 
tr-un discurs radiodifuzat că 
astăzi deasupra fiecărei sonde 
din Argentina flutură drape
lul național.

Suarez a declarat că prin a-

OiseosHuni

NEW YORK. — Un memoran
dum adresat, potrivit agenției 
France Presse, șefilor statelor afri
cane și secretarului general al 
O.N.U. de către „Uniunea Națio
nală Africană" din Sudan, afirmă 
că în sudul acestei țări armata 
este angajată în operațiuni de re
presiune împotriva populației. 
Conducătorii acestei organizații 
propun în ’ memorandumul lor 
crearea unei comisii neutre desem
nate de Organizația Unității Afri
cane pentru a efectua o anchetă 
cu privire la situația din provin
ciile sudice ale Sudanului.

★
Problema disensiunilor dintre 

sudul și nordul Sudanului dăinuieș
te de mai multă vreme, fiind un 
rezultat al politicii de dezbinare
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Pre-
Lyndon

din partidul E. R. E.
— Presa greacă 
concluziile ce se

ATENA, 
comentează 
desprind din ședințele a două 
grupe de deputați ai E.R.E., 
care au avut loc la 12 decem
brie, sub președinția lui Ka- 
nellopoulos. Principala con
cluzie sublimată de presa 
greacă de centru a fost aceea 
că în rîndurile partidului 
E.R.E. pare să domnească con
fuzie privind politica față de 
Uniunea de Centru. In cadrul 
ședințelor deputății E.R.E. au 
fost unanimi în părerea că 
înainte de a se organiza noi 
alegeri trebuie epuizate toate 
soluțiile pentru rezolvarea 
crizei politice.

Ziarul „Kathimerini" rela
tează. în acest sens, că au fost 
formulate diverse păreri. Prin
tre acestea este menționată a- 
ceea potrivit căreia partidul 
E.R.E. ar trebui să dea vot de 
încredere guvernului pentru 
a-i lipsi de argumente pe cei 
ce susțin necesitatea alegeri
lor. S-a discutat și posibilita
tea unui vot contra guvernu
lui pentru ca inițiativa să 
revină partidului E.R.E. și, 
implicit, Kanellopoulos să pri
mească mandatul pentru a 
forma noul guvern.

Există, de asemenea, păre
rea de a vota împotriva gu
vernului și de a cere organi
zarea de alegeri pe baza sis
temului proporțional simplu. 
Unii din deputați au propus 
chiar ca partidul E.R.E. să se 
abțină de la alegeri.

Același ziar anunța că în 
prezent un grup de deputați ai 
E.R.E. tratează deja cu gu
vernul pentru a-i da votul, 

Ziarul „Ethnos" subliniază, 
însă, că primul ministru Pa-

nularea contractelor cu socie
tățile petrolifere străine a fost 
inițiată o nouă politică în do
meniul petrolului.

Suarez a spus că Argentina 
își va putea satisface necesi
tățile în petrol din producția 
națională și că în 1964 se vor 
putea exporta cantități con
siderabile de produse petroli
fere.

Sindicatele unite ale munci
torilor din industria petrolu
lui au publicat un mesaj în 
favoarea politicii de naționa
lizare a resurselor de petrol.

va efectua în toate sectoarele 
vieții publice.

Primul ministru al Greciei, 
Papandreu, l-a însărcinat pe 
D. Papaspiru, ministrul justi
ției, cu desemnarea magistra- 
ților care vor conduce aceste 
cercetări.

CAIRO. — Ministrul aface
rilor externe al Irakului, 
Sobhi Abdel Hamid, și-a în
cheiat vizita în R.A.U. La ple
care, ministrul de externe ira
kian a declarat că la Cairo el 
a discutat cu oficialitățile e- 
giptene „unele probleme poli
tice și economice ce intere
sează ambele țări". Ministrul 
de externe irakian a arătat, 
de asemenea, că la Bagdad va 
transmite președintelui Aref 
un mesaj personal din partea 
președintelui Gamal Abdel 
Nasser.

LONDRA. — Luînd cuvîn- 
tul în orașul Leeds, președin
tele Partidului conservator, 
lordul Blakenham, a declarat 
că partidul său nu a fixat 
încă data alegerilor generale, 
dar că nu trebuie să se ex
cludă ipoteza ca guvernul 
conservator să amine consul
tarea electorală pînă la expi
rarea termenului legal al 
mandatului său (noiembrie, 
anul viitor). In cercurile po
litice, această afirmație este 
considerată ca un răspuns la 
cererea formulată de 
Partidului laburist, 
Wilson, ca alegerile 
loc în luna martie.

TOKIO. — în noaptea de vineri 
spre sîmbătă, într-o mină de căr
buni din insula japoneză Kyushu, 
a avut loc o puternică explozie. 
Potrivit primelor informații în 
mină se aflau 174 de mineri. Zece 
mineri și-au pierdut viața. Se 
crede că ceilalți mineri vor putea 
fi salvați.

Poliția a făcut cunoscut că pro
prietarii minei, deși au fost averti
zați dinainte că există serioase pe
ricole de explozie din cauza gaze
lor, nu au luat măsuri de între
rupere a lucrului.

Această mină se află la 70 mile 
depărtare de mina Mikawa, unde 
a avut loc luna trecută o catastro
fă similară, în urma căreia și-au 
pierdut viața 450 de mineri.

liderul
Harold 

să aibă

pandreu respinge dinainte vo
tul de încredere al partidului 
E.R.E. Pe de altă parte, pînă 
în prezent, scrie ziarul, nu e- 
xistă indicii de aderări care să 
ducă la crearea unei majori
tăți de sine stătătoare.

Ziarul „Athens Daily Post" 
sublinia că deputății văd ne
cesitatea unei reorganizări 
radicale a structurii interne a 
partidului E.R.E., linia defini
tivă a acestui partid urmînd 
să fie stabilită în ședința 
grupului parlamentar convo
cată înaintea 
parlament.

dezbaterilor din

WASHINGTON, 
ședințele S.U.A., 
Johnson, a oferit în seara zi
lei de 13 decembrie, la 
Albă, o recepție în cinstea a 
112 conducători ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Wa
shington. Luînd cuvîntul, 
Lyndon Johnson a declarat că 
Statele Unite își vor aduce 
întreaga lor contribuție pe 
calea spre pace, bunăvoință și 
progres.

Președintele S.U.A. a făcut 
remarca că, în prezent, lumea 
trece printr-o schimbare de 
la războiul rece primejdios, la 
o lume mai stabilă și pașni
că. Totodată, el a subliniat că 
aceasta și alte schimbări nu 
au loc în mod automat, că 
„pentru toate va fi nevoie de 
timp, toate pot fi răsturnate, 
orice poate crea amenințări 
în calea păcii".

Johnson a arătat că schim
bările care au loc în prezent 
nu vor fi rodnice „dacă nu 
acceptăm realitatea profun
dei noastre interdependențe". 
Toate țările, a spus el, trebuie 
să joace un rol pentru a face

Casa

ca aceste mari schimbări is
torice să aibă loc într-un ca
dru de pace. In acest scop, a 
adăugat președintele, „trebuie 
să vorbim cu sinceritate unii 
cu ceilalți... trebuie să încer
căm să înțelegem problemele 
celorlalți... să fim atenți la 
punctele de pericol, dar în 
măsură egală, atenți la punc
tele de interes comun. Atît în 
problemele mari, cît și în cele 
mici, trebuie să înaintăm îm
preună. Nu există altă cale 
pentru noi toți pe această 
planetă mică".

Referindu-se la schimbă
rile care au avut loc în lume, 
în special în Europa occiden
tală, Japonia și în alte regiuni, 
președintele S.U.A. a subli
niat că ele se caracterizează 
prin trecerea de la „situația 
postbelică, de puternică de
pendență de Statele Unite, la 
o poziție de asociere în ma
rile probleme ale popoarelor".

Aducînd un omagiu memo
riei lui John Kennedy, John
son a declarat că defunctul 
președinte a reprezentat 
simbol de speranță.

WASHINGTON. - Adminis
trația națională pentru aero
nautică și cercetarea spațiului 
cosmic (N.A.S.A.) a anunțat 
vineri anularea a cinci, din 
cele nouă, lansări de rachete 
de tipul „Rangers" în direcția 
Lunii. Un purtător de cuvînt 
al N.A.S.A. a subliniat că a- 
ceastă hotărîre a fost luată ca 
urmare a unei revizuiri a pro
gramului american dg explo
rare a Lunii.

Lansările de rachete „Ran
gers" 
ză să 
nave 
bord,
mîntului.
au anunțat că speră ca acest 
lucru să fie posibil în jurul 
anului 1970.

NEW YORK. — Un tînăr mari
nar american a fost salvat ca prin 
minune după ce a înotat noaptea, 
timp de o oră și jumătae în apele 
reci ale Oceanului Atlantic. EI a 
fost aruncat în apă de curentul de 
aer produs de un avion cu reacție 
care decola de pe port-avionul 
american „Saratoga". După ce a 
fost constatată dispariția lui, nave
le de escortă ale port-avionului, 
l-au căutat cu proiectoarele pină ce 
l-au găsit. Starea sănătății sale 
este satisfăcătoare.

ACCRA. — Ministrul educa
ției al Ghanei, Hammond, a 
declarat că în anul 1970 în- 
vățămîntul mediu și tehnic în 
Ghana va fi gratuit.

Hammond a subliniat că 
guvernul ghanez alocă fon
duri tot mai mari în vederea 
realizării de noi succese în 
domeniul educației.

un

FRANȚA : Intr-una din serele de crizanteme ale municipalității din Porte d Auteull.

înfocatul spectator

pasibili de

BRASILIA 14 (Agerpres). 
— Ugo Reys, directorul com
paniei petroliere braziliene 
„Petrobraz”, anunță agenția 
Prensa Latina, a declarat că 
Brazilia este decisă ca înce- 
pînd din anii 1964—1965 să a- 
loce 200 miliarde cruzeiros 
pentru dezvoltarea industriei 
petrolifere, în scopul dublării 
pînă în anul 1966 a producției 
de petrol.

acțiunea unui 
aventuri, un 
dintr-un cine

matograf din capitala Mexicu- 
început pe neașteptate 
_ i asupra ecranului în 

momentul cînd eroul filmului, 
un cow-boy, era urmărit de 
niște adversari. Publicul, 
prins între două focuri — pe 
ecran și în sală — s-a grăbit 
să ajungă cît mai repede la 
ieșire.

, „Nu m-am putut reține, am I vrut să-l salvez pe acest tînăr 
* simpatic care era pe punctul 

de a fi ucis", a declarat înfo
catul spectator polițiștilor care 
l-au arestat.

an Sudan
de regimul colonial. Popu- 
Sudanului se compune din 
sau africani islamizați în 

și negri de origină sudaneză

dusă 
lația 
arabi 
nord, 
în sud. Intre cele două părți ale 
țării continuă să persiste o anumi
tă animozitate întreținută de exis
tența unor 
culturale.
sînt 
vine iile 
manifestă o mișcare de secesiune 
animată 
Africană".
parte, și o mișcare cu multiple le
gături cu populația din toate pro
vinciile Sudanului care se pronunță 
pentru întărirea unității poporului 
sudanez în lupta pentru consoli
darea independenței și dezvoltarea 
economică și socială a țării.

deosebiri sociale și 
Din timp în timp, 

semnalate tulburări în pro- 
de sud, în care se

de „Uniunea Națională 
Există însă, pe de altă

■ Jurat de 
/ film de 

spectatorI

Ilui a în< 
să tragă

I
I?

reține, am

în direcția Lunii urmea- 
preceadă trimiterea unei 
cosmice, cu un om la 
spre acest satelit al Pă- 

Savanții americani

DJAKARTA. — Președintele 
Sukarno a emis un decret prin 
care a ridicat funcția de vice
președinte al Adunării popu
lare consultative provizorii din 
Indonezia la rangul echivalent 
cu cel de vicepremier al gu
vernului.

Unul din cei patru vicepre
ședinți ai adunării este D. N. 
Aidit, Președintele Partidului 
Comunist din Indonezia.

de a rechema o 
membrii amba- 

guvernul 
hotărît să 
cu repre- 
care exa- 

Cambodgiei

I 
i

! z
Apariția unei culegeri 
a lui Rafael Alberti

ilele acestea a apărut în 
Spania în editura R.M. 
din Barcelona o cule

gere de poezie, proză și teatru 
a cunoscutului poet spaniol 
Rafael Alberti intitulată „Su
ma taurina" ; ilustrațiile la a- 
cest volum aparțin tot auto
rului.

Este prima carte a lui Al
berti publicată în Spania din 
1939 — an în care scriitorul a 
fost constrîns să emigreze.

I 
I 
I 
I

IManiiestări cu prilejul 
,,anului Shakespeare"

i(~' a prilejul celei de-a 
f 400-a aniversări a naște

rii lui Shakespeare,

■ compania care îi poartă nu
mele a organizat un program 
care va cuprinde cele mai cu-

Inoscute piese ale marelui dra
maturg.

Tînroh <

I
Deschiderea „anului Shakes

peare" va avea loc la 11 ia
nuarie la Aldwich Theatre cu 
„Războiul rozelor" — o sinteză 

| a dramelor Henry al VI-lea și

BONN. — în cadrul unei 
declarații televizate, deputa
tul social-democrat Fritz Er- 
ler, membru al conducerii a- 
acestui partid, a făcut cunos
cut că la 14 decembrie a înce
put la Bonn „micul congres" al 
Partidului..' social-democrat, 
la care participă liderii 
P.S.D.G, membrii grupurilor 
parlamentare, conducători ai 
organizațiilor locale. Cu acest 
prilej, a spus Erler, Willy 
Brandt, primarul Berlinului 
occidental, va fi propus drept 
candidat din partea partidu
lui social-democrat pentru 
postul de cancelar la viitoarele 
alegeri parlamentare care vor 
avea loc în 1965.

ATENA. — La Atena s-a 
anunțat oficial că ancheta 
instituită la 12 decembrie de 
către guvernul grec privind 
folosirea fondurilor secrete de 
către guvernele precedente se

PNOM PENH. - Șeful sta
tului cambodgian, prințul No
rodom Sianuk a hotărît să re
cheme de la Washington în
tregul personal al Ambasadei 
Cambodgiei, i’iclusiv pe ata
șatul cultural care a fost în
sărcinat să reprezinte Cam- 
bodgia în urma hotărîrii sale 
anterioare 
parte din
sadei. Totodată 
Cambodgiei a 
rupă tratativele 
zentanții S.U.A. 
minau hotărîrea 
de a renunța la ajutorul ame
rican, cerînd în același timp 
grăbirea retragerii misiunilor 
militare economi.ce și cte in
formați ale S.U.A. din Pnom 
Penh.

După cum a devenit cunos
cut la Pnom Penh, ambasado
rul american din Cambodgia 
a fost chemat urgent la Was
hington în vederea unor con
sultări în legătură cu situația 
creată în relațiile americano- 
cambodgiene.
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Criza de guvern 
din Turcia

ANKARA — După cum re
latează agenția France Pres
se, Ragip Gumspala, șeful 
partidului dreptății — care a 
fost însărcinat de președintele 
Republicii turce, Giirsel, cu 
formarea noului guvern — a 
făcut cunoscut sîmbătă pre
ședintelui că renunță la for
marea guvernului. Gumus- 
pala a declarat că-și declină 
această sarcină.

In aceeași zi președintele 
republicii Cemal Giirsel l-a 
însărcinat pe Ismet Inonii 
(care a demisionat la 2 decem
brie 1963) să formeze din nou 
guvernul.

Parisul va găzdui începînd 
luni obișnuita întîlnire 
slirșit de an a miniștrilor 

externe, de finanțe și război 
țărilor membre ale N.A.T.O.

Ca în fiecare an, sesiunea miniș
trilor N.A.T.O. va lua în discuție 
probleme politice, economice și 
militare.

Comentariile de presă consacra
te în prealabil acestor discuții 
subliniază că ele se vor desfășura 
fn climatul general creat de sem
nificația pe care opinia publică a 
conferit-o primului acord Est-Vest 
care interzice parțial experiențele 
cu arma nucleară cit șl de dorin
ța atit de larg exprimată ca aceas
tă cale sa fie urmată în
re.

Participanților li se 
mult ca oricînd în alți 
bleme dificile și complicate în a- 
plicarea obiectivelor fundamenta
le ale acestui bloc militar creat 
de puterile occidentale ca un in
strument al perimatei politici „de 
pe poziții de forță". Divergențele 
multiple în domeniul economic, 
dezacordul în probleme militare, 
în deosebi în legătură cu căile de 
înarmare nucleară și cu cererile

Parisul va gazai 
luni obișnuit! 
cfîrcif rlo an

de 
de 
de 
ai

continua-

pun, mai 
ani, pro-

Richard al III-lea în regia lui 
Peter Hall. La același teatru 
se vor juca timp de două 
luni „Comedia erorilor" în re
gia lui Clifford William și 
„Regele Lear" sub conducerea 
lui Peter Brook, rolul titular 
fiind interpretat de Paul Sco
field.

La tradiționalul teatru din 
Stratford — locul de naștere al 
lui Shakespeare — va începe 
în luna aprilie prezentarea, 
pentru prima oară, a tuturor 
dramelor istorice în înlănțui
rea lor 
al Il-lea, 
Henry 
VI-lea, 
Richard

fumat tinerilor sub 16 
Vinzătorii care încalcă această 
dispoziție sînt 
amenzi.

Descoperire valoroasă

unei clădiri 
care aparți-

cronologică : Richard 
Henry al IV-lea, 

al V-lea, Henry al 
Eduard al IV-lea și 
al III-lea. In cea de-a

lȚ)c tavanul 
j din Praga,

nea cîndva împăratului 
austriac Leopold, s-au desco
perit aproximativ 50 de ta
blouri de maeștri renumiți — 
Rubens, Tintoreto, Veronese, 
și alții. Unele din tablourile 
găsite erau cunoscute pină 
acum numai după gravuri și 
documente. Astfel, criticii de 
artă știau că Veronese a creat 
un ciclu de 5 tablouri. Trei

vorț ca soția să fie grav bol
navă, sau să-i fi murit un co
pil mic ; în Ceylon, dacă ne
vasta este prea grasă. în Rho
desia de nord, „purtarea anti
patică" a soției este suficientă 
pentru ca bărbatul să divor
țeze, în timp ce la Zanzibar, 
bărbatul trebuie să aducă 
puțin zece martori care 
ateste în unanimitate că 
vasta este „urîtă și de 
suportat". în schimb, în multe 
state arabe este suficient dacă 
de pe amvonul moscheei băr
batul declară că nevasta sa 
este necredincioasă, ca divor
țul să fie socotit terminat si 
el să-și poată căuta altă ne
vastă.

cel 
să 

ne- 
ne-

Oameni și porumbei

Dacă confruntarea dintre 
oameni și porumbei va 
degenera într-un război, 

avea conso-newyorkezii

doua parte a anului vor fi 
prezentate pe lingă piesele lui 
Shakespeare și „Evreul din 
Malta" de Christopher Mar
lowe, a cărui a 400-a aniver
sare se sărbătorește tot anul 
viitor.

La 1 februarie, Royal 
Shakespeare Company va în
treprinde un turneu cu piese
le „Regele Lear" și ..Comedia 
erorilor" în mai multe capita
le europene.

dintre acestea, se află la Mu
zeul din Vierta, iar celelalte 
două au fost descoperite acum 
la Praga.

Motive de divorț...

Fumatul interzis

ărinții din statul austra- 
i, care pină 

acum își trimiteau copiii 
țigări, vor trebui de a- 
înainte să le cumpere

Fannțu din ste 
lian Victoria,

după 
cum 
singuri. O nouă lege prevede 
că este interzisă vînzarea ți
gărilor sau altor articole de

0 statistică făcută de Or
ganizația Națiunilor
Unite, privind relațiile 

de căsătorie și raporturile în
tre soți în unele din țările lu
mii cuprinde o serie de date și 
obiceiuri foarte interesante. 
Un capitol special se ocupă de 
motivele de divorț recunoscu
te drept legitime în unele țări. 
Iată cîteva :

Rhodesia de sud : „Dacă 
picioarele nevestei îți amin
tesc pe cele ale soacrei, nu 
ezita să divorțezi de ea" — 
spune legea. în insula Borneo 
este suficient ca motiv de di-

larea îndoielnică de a ști că 
depășesc din punct de vedere 
numeric pe dușmanii lor înari
pați — orașul are 7 500 000 de 
locuitori, în comparație cu 
5 000 000 de porumbei. Săptă- 
mîna trecută, însă, războiul 
părea iminent atunci cînd De
partamentul sanitar al orașu
lui a anunțat că două persoa
ne au murit recent de menin
gită criptococică, o boală a 
creierului provocată de inha
larea prafului provenit din- 
tr-o ciupercă conținută in 
excrementele de porumbel. 
Autoritățile sanitare au eva
luat că în orașul New York 
se înregistrează 20 asemenea 
cazuri anual, dintre care patru 
mortale. Reacția imediată a De
partamentului sanitar a fost de 
a cere distrugerea porumbeilor. 
Dar, Societatea americană

pentru protecția animalelor a I 

protestat, ea sugerînd că ar fi m 
mai uman ca porumbeii să fie I 
prinși și apoi puși în libertate I 
în pădurile din afara orașului. - 
Această propunere prezintă I 
dificultatea că, pentru a le I 
împiedica să se întoarcă îna 
porumbarele lor de origină, I 
păsările trebuie să fie trans-1 
portate la o distanță de peste ■ 
200 mile sau aproximativ | 
pînă la Boston și Washington, _ 
orașe care au propriii lor po- I 
rumbei. |

în trecut s-a ridicat aceeași 
problemă însă din motive I 
estetice. Statui, clădiri publi-1 
ce, pervaze de ferestre, toate _ 
au fost deteriorate de excre- I 
mente de porumbel. Autorită-1 
țile municipale din întreaga 
americă au cheltuit mulți bani 
pentru a pune capăt acestei 
stări de lucruri. Eforturile lor 
au fost primite cu proteste din 
partea columbofililor. La ur
ma urmelor, porumbeii au 
contribuit la lansarea servi
ciului de știri al agenției Reu- _ 
ter, și în cursul ultimului _ 
război mondial au salvat vie- I 
țile multor piloți. Dar bătălia | 
de astăzi este dusă pe plan _ 
medical mai de grabă de cît I 
Pe plan estetic — porumbeii | 
transmit peste 12 boli — și _ 
autoritățile municipale recurg I 
la tactici care merg de la | 
subtilități legale pînă la război _ 
total. Orașul Buffalo folosește I 
cinci „călăi" care au ca sarci-1 
nă „executarea" porumbeilor 
prinși. Cincinnati are o lege I 
marțială aspră care prevede | 
amenzi pînă la 50 de dolari _ 
pentru orice persoană surprin- I 
să hrănind un porumbel. Pen-1 
tru moment, autoritățile din 
New York au hotărît să ne
gocieze o reglementare pașni
că, dacă se poate, și au cerut 
locuitorilor orașului să înce-1 
teze să hrănească porumbeii. | 
Nu se prevede nici o pedeapsă 
pentru cei care refuză să se 
supună. întrucît mulți din 
columbofilii orașului sînt oa
meni hotărîți, este oarecum 
îndoielnic că o asemenea ce
rere va avea rezultate.

I
motive I 
publi-1

i
I
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I
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americane ca țările vest-europens 
să-și sporească contribuția la 
N.A.T.O,, fac ca pină acum poziții
le sa rămină nealiniate într-o serie 
de aspecte principale ținind de a- 
ceste domenii.

In cercurile americane, relatea
ză corespondentul agenției France 
Presse, nu se ascunde faptul că 
Statele Unite nu doresc să pro
voace confruntări susceptibile să 
înrăutățească actualul climat dintre 
occidentali și nici reprezentanții 
celorlalte guverne ale N.A.T.O. nu 
o doresc. Se precizează că de a- 
ceea, potrivit părerii oficiale ame- 
ricane, la conferința de la Paris 
nu se vor putea discuta de loc, 
sau într-o măsură foarte mică, 
chestiunile legate de structura 
militară și de strategia N.A.T.O. 
Aceste probleme, inclusiv propune
rea controversată de a se crea o 
flotă nucleară a N.A.T.O., urmea
ză a li rezolvate de comitete spe
ciale care să încerce a 
cale de ieșire din impas.

Intre timp continuă însă 
iile depuse în special de 
Unite și de R.F.G. pentru a 
progreseze acest proiect periculos 
de creare a unei Hote nucleare 
multilaterale, eforturi care se lo
vesc de manifestarea tot atît de 
negativă a altor membri al 
N.AT.O. — ca de exemplu Franța 
și în parte și Anglia — de a-șl 
dezvolta o forță nucleară proprie.

Din informațiile obținute de co
respondenții de presă în cercurile 
delegațiilor la N.A.T.O. reiese, 
așa cum relatează France Presse, 
că la Paris se va discuta despre 
problema relațiilor Est-Vest. Agen
ția citată se referă la posibilitatea 
ca miniștrii întruniți la Paris să ia 
în discuție perspectivele realizării 
unui tratat de neagresiune între 
țările membre ale N.A.T.O. și sta
tele participante la Tratatul de la 
Varșovia cît și aspecte ale relații
lor politice dintre Est și Vest, 
precum și să discute din nou di
versele puncte de vedere occiden
tale în legătură cu tendința de ex
tindere a relațiilor comerciale cu 
țările socialiste.

Observatorii politici relevă în 
mod deosebit dorința exprimată de 
guvernul britanic, așa cum a reieșit 
ea din recentele 
mierului Home 
său de externe 
linia din nou la 
care îl acordă „reluării dialogului 
Est-Vest"

găsi o

efortu- 
Statele 
face să

declarații ale pre- 
și ale ministrului 
Butler, de a sub- 
Paris interesul pe

----- •

Anunțarea demisiei 
guvernului finlandez

HELSINKI. — La 14 de
cembrie primul ministru al 
Finlandei, Ahti Karjalainen, a 
făcut o declarație în care a 
anunțat că la 17 decembrie va 
înainta președintelui Repu
blicii, Urho Kekkonen, demisia 
cabinetului său.

Referindu-se la cauzele a- 
cestei demisii a guvernului 
finlandez, corespondentul din 
Helsinki al agenției France 
Presse relevă că ea se datoreș- 
te faptului că trei din cele 
patru partide, care formează 
actualul guvern s-au declarat 
împotriva măsurilor preconi
zate de Karjalainen în vede
rea restabilirii echilibrului 
bugetar pentru anul 1964.

Ministrul Finanțelor și-a 
înaintat la 13 decembrie demi
sia în semn de protest față de 
aceste planuri.

Actualul guvern Karjalai
nen a fost format în luna apri
lie 1963.


