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Lucrări

executat 
din fon- 
mecani- 
lucrări. 

i Fabrica 
sticlărie

întreprinderile 
industriei ușoare și a- 
limentare din regiunea 
Brașov, s-au 
anul acesta < 
duri de mică 
zare, 246 de 
între altele, la 
de articole de 
„Vitrometan" din Me
diaș, au fost mecani
zate lucrările de pre
parare a amestecului, 
precum și încărcarea și
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de mică mecanizare

Muncitor Măsuri pentru buna
călătorilordeservire a

unele 
„Par- 

fost

trenuri și curse de 
autobuze suplimentare.

In cadrul aceleiași ac
țiuni de îmbunătățire a 
transportului călătorilor, 
autobuzele care circulă 
pe traseele interurbane 
au fost revizuite din 
timp și echipate cu in
stalații speciale de în
călzire interioară.

In zilele de aglome
rare, prilejuite de va
canța elevilor și sărbă
torile de iarnă, au fost 
luate măsuri pentru ca 
garniturile trenurilor 
care pleacă din Bucu
rești să aibă un număr 
sporit de vagoane. Co
respunzător cerințelor, 
vor fi puse în circulație

descărcarea la 
cuptoare, iar la 
tizanul Roșu" a 
mecanizat transportul 
în sectorul de pregă
tire a țesăturilor. Și la 
Uzinele Textile din Cis- 
nădie, Sf. Gheorghe și 
Mediaș, la fabricile de 
încălțăminte din Sibiu 
și Brașov, la „Emailul 
Roșu" și „Salcon- 
serv"-Mediaș, la Fabri
ca de produse zaharoa
se „Dezrobirea" Bra-

șov, și la Fabrica de 
bere „Aurora"-Dîrste, 
au fost mecanizate u- 
nele operațiuni de în
cărcare și descărcare, 
în acest fel în între
prinderile industriei 
ușoare și alimentare 
din regiune, prețul de 
cost a fost redus, iar 
productivitatea muncii 
a sporit cu 5—-20 la 
sută.

(Agerpres)

Mecanicul montor Ion Dragomir din secția montaj a Uzinelor „Timpuri noi" 
din Capitală se preocupă îndeaproape de îmbogățirea cunoștințelor practice 

ale lui Cristea Frichiș și Vasile Bolboacă, elevi la școala prole sională.
Foto ; AGERPRES

Buna organizare - baza

realizării ritmice a planului

In laboratorul de fizică al Școlii medii nr. 1 din Oradea elevii 
efectuează o interesantă experiență.

Foto : O PLECAN

Cu planul anual îndeplinit
• Minerii din Banat au dat luni ultimele cantități de cărbune prevă

zute în planul de producție pe anul 1963. Acest succes se datorește în 
cea mai mare parte extinderii mecanizării unor lucrări în subteran prin 
dotarea principalelor exploatări carbonifere cu noi mașini și utilaje de 
mare randament.

A fost extinsă armarea metalică și cu prefabricate din beton a prin
cipalelor galerii de exploatare, depășindu-se planul tehnic anual de ar
mare cu peste 2 000 metri liniari.

Muncitorii din cadrul Trustului minier Banatul, au reușit să sporească 
productivitatea muncii cu peste 8 la suta față de sarcina planificată și 
să obțină economii suplimentare la prețul de cost în valoare de aproape 
5 milioane lei.

Pînă Ia această dată au mai îndeplinit planul anual de producție Uzi
nele „Ciocanul1* Nădrag, Uzinele „Tehnometal" Timișoara, Uzinele de 
utilaj de morărit din Topleț, Uzinele de utilaj pentru construcții Timi
șoara, precum și alte 30 de întreprinderi industriale din regiunea Banat.

• Fabrica de antibiotice din Iași este cea de-a 20-a întreprindere din 
regiunea Iași, care a anunțat îndeplinirea înainte de termen a planului 
de producție pe acest an. Aici s-a produs de la începutul anului, peste 
sarcina planificată, 527 miliarde unități internaționale de penicilină și 
derivați, 1 130 kg de aureociclină, aproape 500 kg de streptomicină și 
altele. Valoarea economiilor suplimentare obținute de la începutul anu
lui se ridică la 2 000 000 lei.

Printre colectivele care au mai realizat planul anual se numără și cele 
de la Fabrica de tricotaje ,,Moldova" întreprinderea regională de trans
porturi auto și Întreprinderea poligrafică din Iași. Ele au obținut de la 
începutul anului economii suplimentare în valoare de 27 000 000 lei.

■ Printre cele 26 de întreprinderi industriale care au anunțat înde
plinirea planului anual de producție in regiunea Hunedoara, se află și 
colectivul Depoului C.F.R. Teiuș.

Cu locomotivele conduse de mecanicii și fochiștii de aici s-au remor
cat anul acesta 1 100 trenuri cu tonaj sporit și s-au economisit 2 400 
tone combustibil convențional, cantitate cu care se pot remorca circa 
600 trenuri pe distanța Teiuș—Brașov.

(Agerpres)

ntreprinderea pen
tru reparații de u- 
tilaje și mecanis
me (I.R.U.M.) din 
Reghin și-a schim
bat profilul, în cei 
peste zece ani de

existență, după necesitățile 
sectorului de exploatare și pre
lucrare a lemnului. în prezent, 
întreprinderea noastră con
struiește diferite utilaje : ma
șini de înădit și îmbinat fur
nire, descărcătoare pneumati
ce și altele, execută reparații 
de locomotive C.F.F. (pentru 
linii înguste), precum și piese 
de schimb. Acum, în .".1__
lună a anului, putem face un 
scurt bilanț al realizărilor. 
In 11 luni planul producției 
globale a fost realizat în 
proporție de 106,78 la sută, 
iar al producției-marfă — 
104,49 la sută. Productivitatea 
muncii a crescut cu 2 la sută, 
față de prevederile planului. 
Pe primele 10 luni 
anului, prin reducerea 
prețului de cost, s-a rea
lizat o economie de 
1 377 000 lei, beneficiile 
aeste plan ajungînd la 
1 112 000. Avem certitu
dinea că vom realiza 
înainte de termen sarci
nile de plan pe anul în 
curs.

Conducerea întreprin
derii, sub îndrumarea 
organizației de partid, 
:u sprijinul sindicatului 
și al organizației U.T.M, 
a luat în cursul anului 
a serie de măsuri tehni- 
co-organizatorice, care 
au asigurat succesele a- 
mintite. Dintre acestea 
menționăm: împărțirea 
achipelor mari în echipe 
mai mici, specializate,

reorganizarea procesului teh
nologic la turnătorie, stabili
rea unui stoc normat de piese 
semifabricate pentru reparații 
de locomotive, construirea 
unei instalații de ridicat la ca
landru, montarea tuburilor 
fluorescente în halele unde se

că și ridicării calificării profe
sionale a muncitorilor.

Aș vrea să mă opresc puțin 
la problema reorganizării e- 
chipelor și a specializării lor. 
In cadrul secțiilor, și mai ales 
la secția locomotive, am avut 
în anii trecuți echipe cu un

ultima
lucrează în mai multe schim
buri și altele.

Pentru a asigura îndeplini
rea acestor măsuri, am acordat 
o atenție deosebită mobiliză
rii întregului colectiv de mun
că la întrecerea socialistă pe 
bază de angajamente concre
te, întăririi disciplinei în mun-

1

număr mare de muncitori, care 
executau o gamă mare de lu
crări. în aceste condiții nu 
putea fi vorba de o specializare. 
Șefii de echipe nu reușeau să 

' ‘organizeze și să îndrume bine
munca a 15—20 de oameni. 
De pildă, nu puține au fost 
cazurile cînd echipa care re-

para armătura ușoară, rămî- 
nea luni de zile sub plan. în 
prezent acest colectiv a fost 
împărțit în două. Ca șefi de e- 
chipe am numit muncitori cu 
experiență, cum e comunistul 
Baricz Arpâd. în urma aplică
rii unei asemenea măsuri am
bele echipe dau lucrări de 
bună calitate și își îndeplinesc 
planul în fiecare lună.

Sau alt exemplu. La monta
jul general o echipă formată 
din 20 de muncitori executa 
repararea cilindrilor, a pistoa- 
nelor, saltarelor, distribuției, a 
cuplării etc. în condițiile noii 
organizări de care aminteam, 
lucrările sînt făcute de trei e- 
chipe. Cea condusă de comu
nistul loan Bloj, în care lu
crează și utemiștii Pop Grigo-

SIMION COLȚEA
director I.R.U.M.-Reghin

(Continuare în pag a III-a)

Prime de 
acordate

vechime 
minerilor

STUDENȚII ANULUI I
IN FATA PRIMELOR

ilele acestea am 
întreprins o anche
tă la Facultatea de 
construcții civile și 
industriale a Insti
tutului de con
strucții din Bucu

rești. Tema? Cum se pregă
tesc studenții anului I pentru 
sesiunea de examene din 
iarnă.

S-au luat măsurile cores
punzătoare pentru ca toți stu
denții să se prezinte bine pre
gătiți, la toate examenele ?

Ce măsuri au luat comitetul 
U.T.M. și consiliul asociației 
studenților pentru sprijinirea 
studenților în procesul pregă
tirii primelor examene uni
versitare ? Iată întrebările la 
care a răspuns.

• CONSTANTIN STUPARU 
—membru în comitetul U.T.M. 
al facultății:

— Atenția noastră a fost în
dreptată în permanență încă 
din primele zile ale anului 
universitar către studenții a- 
nului I: aici au fost reparti
zați să lucreze cei mai buni 
activiști ai organizației U.T.M. 
și ai asociației studenților.

S-a avut în vedere ca la sta
bilirea formelor muncii poli
tice să se țină înainte de toate 
seama de situația din fiecare 
grupă. Avem în vedere ca 
toate dezbaterile și analize
le privind activitatea pro
fesională să aibă un conți
nut bogat, să țină seama de 
situația concretă din grupă. 
Membrii comitetului U.T.M. 
al" anului I sînt sprijiniți să 
urmărească cu toată răspun
derea hotărîrile ce se iau, să 
combată orice manifestare de 
formalism, de superficialitate 
în organizarea acestor dez
bateri.

Menționăm că îi sprijinim 
j pe studenți — fără să-i „dă- 
>

dăcim“... Urmărim, îndeosebi, 
dezvoltarea inițiativei lor. Și 
observăm că studenții ce al
cătuiesc colectivul anului, 
grupele își spun cuvîntul cu 
multă tărie față de orice a- 
bateri: pregătirea superficială, 
lipsa de la cursuri și semina
rii, nefolosirea rațională a 
timpului rezervat studiului.

• RODICA ACHIM — 
membră în comisia profesio
nală a asociației:

— Lăudabil este faptul că 
în cele mai multe grupe nu se 
așteaptă prilejul consfătuirilor 
profesionale pentru a se re-

Ancheta noastră 
la Institutul 

de construcții

media unele fenomene nega
tive. Cînd apar asemenea fe
nomene sînt imediat discutate 
și se iau pe loc măsuri con
crete.

Cît privește absențele — se 
iau măsuri din vreme, nu 
atunci cînd s-a ajuns la un 
număr de absențe alarmant, 
ci mult mai înainte, cînd se 
poate preveni o asemenea si
tuație. De asemenea, o formă 
de aprofundare în colectiv a 
cunoștințelor, la anumite ma
terii — analiză, descriptivă — 
folosită de studenții anului I 
și-a demonstrat cu prisosință 
avantajele. La aceste obiecte, 
după ce studenții au efectuat 
un studiu individual serios, 
se fac în colectiv aplicații ale 
materialului însușit, se rezol
vă probleme — de multe ori 
în prezența asistenților. în fe
lul acesta se stimulează stu-

diul individual temeinic, căci 
fără studierea în prealabil a 
capitolului care se discută, 
prezența studentului la „apli- 
cații“ • este inutilă.

Comisia profesională a sta
bilit un plan concret și cu
prinzător privind îndrumarea 
pregătirii în vederea sesiunii a 
studenților din primul an. 
Avînd în vedere că ei întîm- 
pină greutăți datorită trecerii 
de la studiul din școala medie, 
la studiul universitar, la tre
cerea de la metodele de mun
că ale școlii de cultură gene
rală, la metode de muncă uni
versitară, am organizat con
sfătuiri la care au participat 
— alături de studenții anului 
I — cadre didactice și studenți 
din anii mai mari. Li s-a ară
tat cu acest prilej cum se iau 
notițe, cum să se pregătească 
pentru seminarii, pentru exa
mene, cum să facă conspecte, 
să întocmească fișe bibliogra
fice, li s-au recomandat multe 
metode bune de studiu.

La rugămintea noastră, ca
drele didactice au rezervat 
1—2 săptămîni înaintea sesiu
nii pentru prezentarea siste
matică în fața studenților din 
anul I a unor capitole mai 
importante din cursuri și a u- 
nor noțiuni de bază.

La exploatările carbo
nifere din regiunea Ma
ramureș a început pla
ta primelor de vechime 
cuvenite minerilor pe 
anul 1963. Pe lista ce
lor premiați figurează 
nume cunoscute în ba
zinul minier băimă- 
rean, printre care 
muncitorilor și 
ștrilor Mihai
mian, Pop Gheorghe 
III, Ion Petrovan, Ion 
Trif, de la exploatarea 
din Baia Sprie, Jagos

ale 
mai- .

De-

Andrei, Simion Danciuc 
și alții de la Cavnic, 
care beneficiază de su
me între 2 300—4. 200 
lei, pentru îndelungată 
și rodnică activitate în 
subteran.

Suma totală a pre
miilor acordate anul a- 
cesta minerilor mara
mureșeni se ridică la 
peste 9 500 000 lei, cu 
aproape 2 milioane lei 
mai mult decît în 1962.

(Agerpres)

0 nouă metodă de reparare 
a vetrelor la cuptoarele Martin

La Combinatul side
rurgic Huhedoara a fost 
experimentată de curînd 
cu succes o nouă meto
dă de lucru care reduce 
timpul de reparare a 
petrelor de la cuptoa
rele Martin. Imediat 
după evacuarea șarjei se 
întinde pe vatră un 
strat gros de magnezită, 
și un altul de șpan 
provenit de la laminoa-

re. Se face apoi încăl
zirea necesară și se în
carcă cuptorul. In acest 
fel, oprirea pentru 

reparații a durat nu
mai 3—4 ore, față de 
3—8 ore cît erau ne
cesare înainte. Datorită 
rezultatelor obținute, se 
fac pregătiri în vede

rea extinderii acestei 
metode.
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• Viața de organizație : Seminariile 
structorii de pionieri
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• COMUNICAT cu privire la vizita în 
Austria a ministrului afacerilor externe al 
R. P. Romîne

In zilele de 11, 12 și 13 
cembrie au avut loc, în 
Casei de cultură a studenților, 
spectacolele echipelor de tea
tru, în cadrul trecerii în re
vistă a formațiilor artistice 

de amatori din centrul univer
sitar București. Cele opt co
lective au prezentat șapte 
piese, la care s-au adăugat două 
poeme și un medalion literar. 
Cea mai bună impresie a lăsat-o 
colectivul artistic al Institutu
lui de arhitectură „Ion Mili
eu", care a prezentat piesa lui 
Arbuzov, „Poveste din Irkutsk", 
în regia studentului Petre Pu- 
fan. Aspirațiile înalte ale eroi
lor comuniști au fost bine con
turate de interpreți, dintre care 
am remarcat pe Anca Ionescu, 
Arnold Krahmalnic, Bucur 
Gheorghe și Paul Hartia. Piesa 
„Nota zero la purtare" a prile
juit studenților-actori de la In-

stitutul pedagogic o deslășurare 
lirească, în care am remarcat 
numeroase momente satirice.

Deosebit de apreciat de spec- 
tatorii-sludenți a lost poemul 
„E tinerețea noastră, partidului 
datoare" I prezentat de formația 
Institutului de petrol, gaze și 
geologie. Dintre celelalte spec
tacole meritorie a fost dramati
zarea poemului „Surîsul Hiroși- 
mei" de E. Jebeleanu. La un 
nivel modest s-au prezentat 
formațiile I.M.F. (partea întîi 
din piesa „Numai o viață"), In
stitutului politehnic (un act din 
piesa „Grădina cu trandaliri") 
și formația Institutului de știin
țe economice, care a adus în 
scenă piesa „O foire de lună ".

Peste 200 de artiști amatori, 
interpreți de teatru au fost pre
zenți la actuala trecere în re
vistă a formațiilor teatrale ale 
studenților bucureșteni.

rile agrozootehnice să fie 
sușite, este ca cursanții să 
prezenți la cursuri, lecție 
lecție. Prezența lor este abso
lut necesară și la seminariile

lor majoritate tineri. Inginerul 
agronom al gospodăriei, tova
rășul Miron Răsuceanu, și el 
lector la unul din cercuri, pu
nea frecvența la lecții de sută 
la sută pe seama faptului că 
toți colectiviștii sînt convinși 
de necesitatea de a-și îmbogăți 
cunoștințele în scopul aplică
rii agrotehnicii înaintate. Ei 
au văzut că, avlicînd în pro
ducție cele învățate anul tre
cut la cursurile agrozooteh
nice, au reușit să obțină, cu

expuneri interesante, bine 
cumentate, atractive, prin 
losirea, în explicarea unor 
țiuni și metode științifice, 
rezultatelor din gospodăria lor
colectivă. Sînt cîteva cercuri 
la care asistă, în 
cursanți, un număr mai mare 
de colectiviști, mai 
cercurile legumicole, dat fiind 
faptul că în această comună 
legumicultura are o tradiție 
veche și oamenii sînt dornici 
să cunoască principalele căi de

• RADU TEODORESCU : 
Antevorbitorii mei au pre
zentat cîteva dintre activită
țile noastre pe linia ajutorării 
studenților din anul I. Să ve
dem, însă, care sînt rezulta
tele — pentru că, deși mai 
avem patru săptămîni pînă 
la prima noastră sesiune de 
examene, putem vorbi despre 
rezultatele la lucrările de

MIRCEA GEORGESCU

(Continuare în pag. a III-a)

upă cum se 
încă în urmă 
lună de zile, 
început cursurile 
învățămîntului a- 
grozootehnic de 3 
mi. In cele mai

multe cercuri s-au predat pînă 
acum între 8—10 lecții urmate, 
multe din ele, de interesante 
și instructive demonstrații 
practice.

Pentru a vedea felul în care 
se desfășoară învățămîntul a- 
grozootehnic am întreprins un 
raid în raionul Găiești, regiu
nea Argeș. în acest raion 
funcționează 184 de cercuri 
pentru anul întîi și doi, pe ra
murile de producție specifice 
fiecărei unități agricole, cu- 
prinzînd un număr de aproape 
7 000 de cursanți. Iată, mai jos, 
constatările noastre.

Cum se asigură frecvența 
la cursuri

Începem cu frecvența deoa
rece este știut faptul că cea 
dinții condiție ca noile cuno
ștințe care se predau la cercu-

Școala producțiilor
agricole mar

ce se țin, ca și la demonstra
țiile practice, ori la experien
țele ce se fac la casele-labora- 
tor. In cele mai multe unități 
din raionul Găești, frecvența 
este bună. In gospodăria co
lectivă din Mogoșani, de 
exemplu, funcționează 11 
cercuri de anul I și II. Cursu
rile acestor cercuri sînt frec
ventate cu regularitate de toți 
cei 382 de cursanți, în marea

toate condițiile de climă ne
prielnice din acest an, o pro
ducție medie de peste 1 700 kg 
grîu la hectar, de peste 2 100 
kg. porumb boabe la hec
tar, 
vaci, 
2 000
de vacă furajată.
care asigură o frecvență bună 
la cursuri este și acela că toți 
lectorii se străduiesc să facă

iar de la 
o producție 
litri lapte

ferma de 
de peste 
pe cap 

Alt factor

sporire a producției legumi
cole.

O experiență bună în mo
bilizarea tinerilor la cursurile 
agrozootehnice are organizația 
U.T.M. de la G.A.C. Rătești. 
Cei 258 de cursanți cuprinși în 
10 cercuri, vin la lecții de 
două ori pe săptămînă. S-a 
elaborat un orar fix de ținerea 
lecțiilor pe cercuri. Comitetul 
U.T.M. a avut o inițiativă

bună. Orarul a fost afișat în 
principalele sectoare de pro
ducție ale gospodăriei, iar lec
țiile următoare sînt anunțate 
înainte cu cîteva zile. De a- 
semenea, tinerii și-au luat in 
sarcina lor să pregătească ma
terialul didactic intuitiv pen
tru fiecare lecție, să organi
zeze locurile de muncă unde 
urmează să se desfășoare de
monstrațiile practice. Tot ei 
se îngrijesc să asigure căldură 
în sălile de curs, să mențină 
curățenia.

O frecvență mai slabă s-a 
înregistrat la cursurile cercu
rilor agrozootehnice din G.A.C. 
lonești. La cercul zootehnic 
frecvența e bună. Dar la 
cercul de cultura plantelor de 
cîmp lipsesc, de regulă, din cei 
63 de cursanți înscriși, 15—18 
inși. Aceasta dovedește o sla
bă preocupare pentru mobili
zarea tuturor cursanților în
scriși la lecții. Deși mai bins 
de jumătate din cei înscriși 
sînt tineri, organizația U.T.M. 
n-a făcut nimic pentru antre
narea lor la cursuri. Slaba 
preocupare a conducerii gos
podăriei cît și a organizației 
U.T.M. pentru buna desfășu
rare a învățămîntului, pentru 
înscrierea la cursuri a unui

VASILE CĂBULEA

(Continuare in pag. a IV-a)
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echipe din

T

scurtă de- 
a meciului, 

de cores-

Institutul de fizică atomică. 
Aspect al instalațiilor de vidare 
și de degazare pentru contor! 
de radiații și tuburi electronice 

de putere.
Foto: AGERPRES

p o R
Fiecare colectivist 

un cititor activ
CLUJ (de le corespondentul 

nostru)
La biblioteca comunală din Sin- 

georzul Nou, mai ales în ultimul 
timp, au vut ioc mai multe acțiuni 
culturale interesante. Luna trecută 
au fost organlzate_2 expoziții de 
cărți pe 
vieții pe . .
ajutorul fiecărui colectivist".

Aceste expoziții au fost vizitate 
de aproape 1 000 de colectiviști. 
Do asemenea, au mai fost orga
nizate prezentări de cărți, confe
rințe, recenzii, lectura în grup a 
broșurilor agrotehnice.

In prezent, în cadrul bibliotecii 
se desfășoară acțiunea : „Fiecare 
colectivist un cititor activ". De la 
începutul anului și pînă acum, nu
mărul cititorilor a ajuns la 1 400 
iar al cărților citite la aproape 
11 000, ceea ce înseamnă că fie
care cititor a citit aproximativ 10 
cărți. Organizația U.T.M. a mobi
lizat numeroși tineri la concursul 
„Iubiți cartea". Recent, aproape 30 
de tineri au primit insigna de 
„Prieten al cărții", iar peste 80 
sînt înscriși la concurs și urmează 
ca pînă la sfirșitul lunii să fie 
examinați.

interesante. Luna trecută

tema : „Despre apariția 
pămînt", și „Cartea în

Remarcabila comportare
t
Meciul internațional 

de rugbi dintre echi
pele Franței și R.P. 
Romîne, unul din cele 
mai interesante eveni
mente sportive ale a- 
cestui sflrșit de an, a 
atras duminică pe sta
dionul Municipal din 
Toulouse peste 30 000 
de spectatori. Alte 
milioane de amatori ai 
rugbiului din Franța 
au urmărit jocul la 
televizoare. Suporterii 
echipei Franței sperau 
cd de data aceasta 
,,15“-le lor va reuși 
să-și ia revanșa asupra 
echipei romîne pe care 
nu o mai învinsese 
din 1957. Dar rugbișlii 
romlni au răsturnat din 
nou pronosticurile, fi
nind in șah echipa 
franceză pe propriul 
său teren, după ce au 
condus la un moment 
dat cu 6—3. Rugbiul 
rominesc iși confirmă 
astfel din nou valoarea 
Intr-o confruntare cu 
una dintre cele mai

puternice 
lume.

Iată o 
scriere 
transmisă,
pondentul sportiv al 
agenției France Presse. 
Cele două echipe se 
arată de iorțe egale la 
începutul partidei. 
Francezii domină la 
tușe, dar nu reușesc să 
construiască acțiuni 
clare. Înaintașii romlni 
plachează prompt și e- 
iicace, iar Penciu nu 
comite nici o greșeală. 
Totuși, în minutul 33, 
in urma unei aruncări 
de Ia tușe, Gachassin, 
deschis de Andre Bo
niface, pătrunde și în
scrie în terenul de 
țintă al echipei romi- 
ne (3—0). Lacaze din- 
tr-o poziție dificilă ra
tează translormarea lo
viturii. Contraatacurile 
romîniior nu se Iasă 
așteptate. Ele sînt bine 
organizate și ioarte 
periculoase. La o acți
une de acest fel, Pen-

ciu reușește un superb 
„drop-goal“ de la 40 m 
și egalează (3—3) cu 
două minute înainte de 
sfîrșitul reprizei.

Jocul este puțin con
fuz Ia începutul repri
zei a doua. Apoi romi- 
nii lansează cîteva ac- 
țiuni clasice pe linia 
de trei sferturi. Fran
cezii se apără cu dis
perare, dar nu pot îm
piedica mărirea scoru
lui, Chiriac degajează 
„a suivte", Razat, fun
dașul francez, ratează 
recepționarea mingii și 
Rahtopol, foarte rapid, 
,,culcă" balonul In 
spatele buturilor fran
ceze. Este minutul 55 
și scorul a devenit 6— 
3 în favoarea echipei 
romîne. Penciu nu poa
te totuși să translorme 
lovitura. O șarjă 

a rugbiștilor francezi 
condușii de frații Boni
face este Încheiată de 
Dupuy cu o încercare 
reușită 16—6).

Spartachiada de iarnă a tineretului

La start - tinerii de la „Străduința"
Prima zi a Spartachiadei de 

iarnă — 15 noiembrie — i-a 
găsit pe tineri la startul 
întrecerilor. La club, aproa
pe 100 de tineri au inau
gurat concursurile de șah 
și tenis de masă. Cîteva zile 
mai tîrzlu, numărul partici- 
panților s-a dublat. Așa cum 
era și de așteptat, au crescut 
și preferințele tinerilor spor
tivi. Sosirea iernii a prilejuit 
apariția pe foile de concurs a 
schiorilor, patinatorilor și bi
neînțeles a amatorilor de să- 
niuș.

Consiliul asociației „Stră
duința’ a fost și de astă dată 
operativ : în curînd va fi inau
gurat patinoarul amenajat pe 
terenul de volei, iar pîrtia de 
schi și săniuțe (de asemenea,

reamenajate în această vreme) 
așteaptă zăpada favorabilă 
ca să-și întîmpine cum se cu
vine oaspeții mult așteptați. 
Pînă atunci pe diagramele 
turneelor de șah și tenis de 
masă apar zilnic victorii ale 
celor mai bine pregătiți, dis
puta pentru titlul de campion 
devine și mai pasionantă.

Cine va învinge ? Acum 
pronosticurile ar părea hazar
date... Un lucru este însă cert. 
Cea mai prețioasă victorie 
este negreșit antrenarea tine
rilor la sport, într-o activitate 
interesantă, bine organizată. 
Orice victorie are un „se
cret". La „Străduința“-Ițcani 
„secretul" înseamnă acumu
larea unei bune experien- 

tradiție în activitatea

sportivă de masă, încetățenită 
prin asigurarea continuității 
între „sezonul" de vară și iar
nă. După desfășurarea etapei I 
a Spartachiadei de vară au 
fost organizate de către aso
ciația 
U.T.M. 
cale la 
popice, 
martie vor fi de asemenea or
ganizate întreceri la schi, pati
naj, săniuțe.

Ar fi de dorit ca experien
ța organizației U.T.M., a aso
ciației sportive din Fabrica 
„Străduința‘‘-Ițcani, în antre
narea tineretului la o bogată 
activitate sportivă să fie îm
părtășită în toate fabricile și 
școlile orașului Suceava.

sportivă și organizația 
a fabricii întreceri lo- 
atletism, volei, fotbal, 
iar în februarie și

VASILE RANGA

Curînd, sala căminului cultural va primi oaspeți: colectiviștii din comuna Lipănești, raionul Ploiești. Deocamdată, vi-i 
tentăm pe tinerii membri ai brigăzii artistice de agitație Ia una din repetițiile cu noul program de iarnă al 

formații.

pre- 
acestei 

Foto: O. PLECAN

nil de școală lasă 
fiecăruia amintiri 
de neuitat și nu 0- 
dată, sosind în o- 
rașul sau satul în 
care ai copilărit, 
pașii te poartă

spre clădirea în care ai cunos
cut 
ale 
sa, 
ai 
tea 
lexandru Doloc, Ion Ștefan 
și inginerul Ion Stoian în 
ziua cînd au fost invitați la 
Școala profesională de con
strucții din Pitești (în care au 
învățat cu ani în urmă), pen
tru a vorbi viitorilor construc
tori despre mîndria profesio
nală. Școala profesională, pen
tru mii și mit de tineri, este 
prima care îi conduce spre cu
noașterea șt însușirea temeini
că a meseriei. Ca să înalți 
case, fabrici, uzine, edificii 
culturale trebuie să înveți, să 
pătrunzi în lumea calculelor, 
a formulelor, să stăpînești pro
cedeele moderne. Principala 
preocupare a profesorilor, 
maiștrilor, a organizației 
U.T.M. este deci de a forma la 
elevi deprinderea de a învăța 
în mod sistematic, de a le e- 
duca pasiunea pentru tot ce 
este nou. Dar nu numai atît. 
Școala nu pregătește numai 
muncitori care să-și cunoască 
bine meseria. Ea formează 
conștiința tinerilor, convinge
rile morale, le educă voința și 
oaracterul. Viața de construc
tor, de om înaintat începe, 
deci, în clasa aceasta, în banca 
aceasta, sub îndrumarea 
cestor oameni serioși și 
genți, cu un zîmbet cald 
buze. Am vizitat-o, de curînd. 
eu dorința de a cunoaște cîțiva 
elevi pasionați de dezvoltarea 
lor multilaterală.

Desigur, n-am putut nota 
numele tuturor elevilor 
pre care mi s-a spus că-și iu
besc meseria. Am reținut că 
sînt 673. Cuvîntul constructor 
sună mîndru. ca un îndemn 
Școala iși propune să forme-

primele bucurii și emoții 
învățăturii. Regăsești cla- 
profesorii, banca in care 
stat. Poate la toate as- 
s-au gîndit studenții A-

a-
exi-

pe

des-

COMENTARII
ALE PRESEI FRANCEZE
Denis Lalane, trimisul special 

al ziarului L’Equipe, scrie ; „Tre
buie să adresăm un bravo echipei 
romîne, care a ținut în șah, pentru 
a patra oară consecutiv, echipa 
Franței. A fost o după-amiază de 
rugbi clasic. Din nou a ieșit în 
evidență minunata forță de joc a 
rugbiștilor romlni, solida teh
nică individuală a unui Moraru, 
Penciu sau Ciobănel, adversarul 
direct al lui Gachassin. Același 
ziar remarcă : „Faptele sînt aces
tea, Din 1957 noi am cîștigat tur
neul celor 5 națiuni, dar nu am 
putut niciodată să învingem pe 
romîni".

Noi ne descurcăm bine cu sco
țienii, i-am învins chiar și pe en
glezi — relatează corespondentul 
ziarului „Le Figaro" — totuși nu 
putem confirma în țața romîniior. 
Stilul lor de joc nu ține numai de 
o condiție iizică impecabilă. Este 
vorba mai ales de o perlectă cu
noaștere a jocului de rugbi.

Cronicarul ziarului „L'Aurore" 
subliniază la rîndul său : „Hotărit 
lucru, romînii posedă secretul de 
a pune în dilicuitate ,,15-le“ Iran- 
cez. Aceasta durează din 1957, 
anul ultimei victorii a tricolorilor 
noștri". Nici la Toulouse, pe un 
timp glacial, rugbiștii francezi 
n-au putut să descopere acest 
secret... Romînii, aliniați în cen
trul terenului, la sfîrșitul jocului, 
au cules aplauzele mulțimii.

Sub titlul „15-le“ Franței smul
ge un meci nul in fața echipei 
Romlniei", l’Humanite scrie : „li 
cunoaștem pe romlni bine pregă
tiți fizic, cu o linie de atac remar
cabilă. Aceste calități au lost de
monstrate din nou. Selecționata 
Franței, alcătuită din jucători de 
club foarte buni, a fost însă limi
tată ca posibilități intr-un meci in
ternațional".

iUHUH9
Gimnastică Și baschet

îmbătă, în sala 
„Recolta" din Ca
pitală, reprezenta
tivele școlare 
gimnastică ale 
Romîne și R.P. 
gare au dat 

„examen" în fața arbitrilor și, 
bineînțeles, în fața spectatori
lor. Buna pregătire a concuren- 
ților și dîrzenia de care au dat 
dovadă (concursul a durat șase 
ore), au făcut ca acest examen 
să fie trecut cu brio. Spectato
rii, printre care se aflau părinți

A

de 
R.P. 
Un- 
un

că ea a căzut în timpul exerci
țiului Ia bîrnă. La sfîrșitul con
cursului, cîșlig de cauză a avut 
selecționata maghiară, învin- 
gînd la mică diferență (183,90 
— 132,55 puncte) pe reprezen
tantele noastre.

Întrecerea băieților a ținut 
mult timp 
spectatorilor 
sensibil dintre concurenți. Nu
mai ultimele două aparate (bară 
și sol) au adus o clarificare a 
situației, concurența noștri do- 
vedindu-se mai bine pregătiți.

încordată atenția 
prin echilibrul

spectacular, iar 
a fost cu nimic

întrecerilor am

de 
la

Intilni:rile școlarilor
J

și colegi ai ele
vilor — gim- 
naști, au răsplă
tit cu entuziaste 
aplauze evolu
ția acestora, re- 
chemînd 
multe ori
„rampă" pe cei 
mai buni dintre 
ei.

La iele, Ka- 
talin Erdrodi 
(R.P.U.), prin 
precizia în tim
pul executării exercițiilor, s-a 
dovedit o gimnastă complexă, 
reușind să ocupe primul loc la 
paralele inegale și individual 
compus. Dintre concurentele 
romîne foarte bine s-a prezen
tat Elena Ceampelea, care a în- 
cîntat prin eleganță, fantezie și 
precizie în proba de sol, obți- 
nînd cea mai mare notă a con
cursului feminin — 9,55. Păcat

Grație, suplețe, precizie reunite în frumosul „zbor" al gimnas
tei Elena Nandu din reprezenta tiva școlară a R.P. Romîne.

OIMMogr/M
Judecata nebunilor, rulează 

la ; Patria (9,30 ; 12,15 -, 15 ; 18 1 
21) ; Cavalerul Pardaillan, ru
lează la : Republica (9 ; 11 ; 13 ; 
15 1 17 ; 19 ; 21), București (10 ;
12 ; 14 ; 16 ; 18 ,- 20), Excelsior 
(10 I 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20), Fero
viar (9; li ; 13; 15; 17; 19; 
21) ; Primul reportaj, rulează 
la r Carpați (10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 
18,15; 20,30), Festival (10; 12; 
15 ; 17 1 19 1 21), Grivița (10 ;
12.15 ; 16 ; 18 1 20), Agatha,
lasă-te de crime ! rulează Ia : 
Capitol (9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17,15 I 
19,30; 21,30), Miorița (9; 11;
13 ; 15 1 17 ; 19 ; 21), Melodia
(10; 12; 15; 17 | 19; 21), Fla
mura (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Tudor, rulează la : Tineretului 
(9,45 ; 13,15 ; 16,45 ; 20), Lumi
na (9 ; 12,15 ; 15,30 ; 19), Giu- 
lești (9,30 ; 12,45 ; 16,45 ; 20),
Tomis (9,30 ,- 13 ; 16,30 -, 20),
Aurora (10; 13,30; 17; 20,30). 
Ucigașul șl fata, rulează Ia : 
Victoria (10; 12,15; 14,30 ;
16,30 ; 18,30 ; 20,30), Buzești (16;
18.15 ; 20,30) Modern (10 ; 12 ;
15 ; 17 ; 19 ; 21), Legea e lege, 
rulează la : Central (10 ; 12 ; 
14; 16; 18,15; 20,30), Valsul 
nemuritor, rulează la : Union 
(15 ; 17 ; 19 ; 21), Micii visători 
— Mătura năzdrăvană — Pio- 
nieria nr 6/1963, rulează la 
Doina (10) -, A dispărut o navă, 
rulează la : Doina (11,30 ; 13,45;
16 ; 18,15 ; 20,30), Capodoperele
muzeului Pușkin — Ceramica 
neagră — O completare despre 
litoral — Tu ești de vină — 
Pionieria nr. 6/1963 — Cînd

copiii adorm, rulează la : Tim
puri Noi (10—21), Ultimul meu 
tango, rulează la: înfrățirea 
între popoare (13,45 ; 16 ; 18,15; 
20,30), Rosemarie, rulează la : 
Cultural (11 » 15; 17; 19;
21). Trei zile după nemurire, 
rulează la : Dacia (9,30 ; 11 1 13; 
15; 17; 19; 21), Afta (15; 17 ;

19 ; 21), La vîrsta dragostei, ru
lează la : Crîngași (16 ; 18,15 ; 
20,30), Adesgo (15,30 ; 18 ; 
20,15), Carmen de la Ronda, 
rulează la : Bucegi (10 ; 12,15 ;
16 ; 18,15; 20,30), De la Apenini 
la Anzi, rulează la : Unirea (15;
17 ; 19 ,- 21), Pompierul atomic, 
rulează la : Flacăra (14,30 ; 
16,30; 18,30; 20,30), Electra ru
lează la : Vitan (14,15 ; 16,30 ; 
18,45 ; 21). Elena din Troia, ru
lează la : Munca (14 ; 16,15 ; 
18,30 ; 20,45), Vară și fum, ru
lează la : Moșilor (15,30 ; 18,15;
20.30) , Mi-am cumpărat un 
tată, rulează la : Cosmos (16 ;
18 ; 20). Trei plus două, rulează
la : Viitorul (16 ; 18,15 ; 20,30). 
Mamelucul, rulează la : Colen- 
tina (14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30), 
Ucigașul plătit, rulează 
Volga (10 ; 12 ; 14 ;
18.30) , Cînd vine pisica, 
ză la : Floreasca (16 ;
20,30).

la :
16.15 ; 
rulea-
18.15 î

PREOCUPĂRI MULTILAIERALE PENERU
forarea muon mom

ze încă de la început, să dez
volte necontenit la fiecare sen
timentul mîndriei profesiona
le. Posibilități ? Destule. Să 
cunoaștem cîteva din ele. Ele
vii din anul I fac cunoștință 
în primele zile de școală cu 
orașul, cu noile sale construc
ții, cu blocuri meșteșugite din 
sticlă și beton. Vizitele făcute 
îi orientează în răspunderea 
care-i așteaptă, le creează do
rința de a se pregăti cu rîvnă. 
Zilnic, ori de cîte ori urcă sau 
coboară scările școlii, ei se în- 
tîlnesc cu noile construcții 
înălțate.

Activitatea educativă nu se 
rezumă la procesul de învăță- 
mînt. In școala piteșteană ea 
poate fi asemuită cu o carte cu 
file multe. Să răsfoim cîteva.

★
...Mai întîi școala. E curată 

ca apa unui lac limpede. Lu
mină și flori multe. Apoi, ți
nuta impecabilă a elevilor. A- 
ceasta este prima carte de vi
zită a frumosului.

Profesorul Doroșenko Carol, 
secretarul comitetului U.T.M. 
pe școală, ne-a vorbit, folosind 
numeroase exemple, despre 
modul în care elevii sînt în
drumați să înțeleagă frumosul. 

...Pentru cei ce iubesc natu
ra — și aici putem aminti din 
nou cifra de peste SOO — s-au 
organizat excursii: Dîmbovi- 
cioara, Voina, Iezer, Călimă- 
nești, Ocnele Mari, Valea Ol
tului etc. In curînd, pe itinera- 
riu figurează Hidrocentrala 
de pe Argeș. Uneori, frumu
sețile patriei le poți admira și 
din școală. Multe din cele 90 
de diafilme înfățișează regiu-

nea Argeș, orașe noi pe harta 
patriei — Onești, Victoria. In 
felul acesta se educă senti
mentul de dragoste pentru 
frumusețile patriei, se dezvol
tă dorința de a o cunoaște cit 
mai bine.

...Celor care iubesc muzica, 
instrumentele le stau la dispo
ziție. Amatori — destui: Barbu 
Petre și Dumitru Ciotea — a- 
cordeon, Sebastian Leca și 
Constantin Săvănescu — flu
ier, Vasile Sandu — nai. Cris
tian ~ 
loan 
etc.

Zamfir, Florică Petria, 
Bîzîc — muzicuță etc, 

Numeroși elevi scriu ver-

Deseori, discuțiile spontane 
atrag un număr mare de e- 
levi. Dacă e vorba de vreun 
film sau piesă de teatru, a- 
nimator e educatorul Aurel Di- 
mulescu. Discuțiile la filmele 
„Lupeni 29", „Codin", „5 zile 
și 5 nopți", la piesele „Hangi
ța", „Șeful sectorului suflete" 
etc au fost — precizează se
cretarul comitetului U.T.M. — 
deosebit de interesante și in
structive.

Dacă e vorba de literatură 
— entuziastă agitatoare este 
tînăra bibiotecară Floarea 
Gheorghe. Pe Floarea o găsești

Acțiunile inițiate de comite
tul U.T.M. și de bibliotecă — 
recenzii, seri literare, medali
oane etc., au contribuit la creș
terea numărului prietenilor 
cărții. Anul trecut peste 200 de 
elevi au primit insigna „Prie
ten al cărții", iar în anul a- 
cesta s-au înscris — pentru 
început, 100 de elevi.

In 
cerc 
cale 
mos,

La Școala profesională
de construcții - Pitești

suri (Sebastian Leca, Eugen 
Popescu, Ana Iulian, Ion Priță, 
Ion Iordache, Iulian Ghiță ca 
să nu dăm decît cîteva nume), 
alții le interpretează (Ion 
Gheorghe, Ion Pripa, Iulian 
Mutu, Constantin Gh. Băluță, 
Valeriu Rusu) în cadrul brigă
zilor artistice de agitație or
ganizate pe clase. Programele 
acestor brigăzi sînt alcătuite 
cu multă grijă, astfel ca să a- 
jute procesului instructiv-edu
cativ care se desfășoară în 
școală. In numeroase rînduri 
ele au adresat cuvinte de lau
dă fruntașilor, alteori au sati
rizat lipsurile. Munca, învăță
tura, viața nouă, iată teme a- 
bordate de elevi în creațiile 
lor.

pe 
de
E

mereu în mijlocul elevilor. Cu
noaște preferințele fiecăruia și 
asta este foarte important pen
tru recomandările pe care tre
buie să le facă.

Stăm de vorbă cu dinsa.
— Punem mare accent 

dezvoltarea interesului față 
literatură, ne spune dînsa.
un lucru deosebit de impor
tant. In acest fel îi ajutăm 
pe elevi să-și îmbogățească 
necontenit cunoștințele, să în
țeleagă valoarea artistică a 
operelor.

Pentru a treia oară consem
năm cifra de 673. E numărul 
cititorilor la bibliotecă. Fie
care elev are cîte o fișă și zil
nic sînt înscrise noi șt noi 
cărți cerute spre a fi citite.

curînd se va organiza un 
de pictură. Iată o 
de a pătrunde spre 
de a crea frumosul.

★
In situațiile școlii se află în

scrisă o cifră — 100 000 lei. 
Sînt economiile realizate de e- 
levi prin acțiunile de muncă 
patriotică. Ei au participat cu 
mult entuziasm la construirea 
școlii noi, a sălii de mese, a 
grupului social (garaj, baie- 
spălător). Termen de predare 
— iulie 1963; realizat — ianua
rie 1963.

Organizația U.T.M. a mobi
lizat un mare număr de elevi 
la amenajarea bazei sportive 
care cuprinde un teren de 
handbal și unul de volei, la 
acțiunile de înfrumusețare a 
orașului.

Mii de metri pătrați de zi
dărie, dulgherie, zugrăveală, 
vopsitorie au executat viitorii 
constructori la internatul Șco
lii medii nr. 2.

Dacă tragem linie și adu
năm, economiile realizate prin 
muncă patriotică depășesc 
suma de 100 000 lei.
Activitatea elevilor in timpul 

liber este bogată. Iată de ce 
este imposibil să numești pe 
elevii care se ocupă de dezvol
tarea lor multilaterală. Acest

altă 
fru

lucru caracterizează întregul 
colectiv al școlii.

Despre formele folosite în 
educația instructiv-educativă 
ar mai fi multe de spus: pe
riodic se organizează concursul 
„Cel mai bun din 10“ la dife
rite discipline sportive (în a- 
nul trecut echipa de gimnasti
că și cea de tenis de masă au 
cîștigat locul I în întrecerile 
interșcolare — faza pe oraș). 
Postul utemist de control in
tervine operativ și eficient și 
asta a contribuit ca în fiecare 
clasă să se formeze o opinie 
colectivă sănătoasă împotriva 
neajunsurilor.

S-ar putea spune, într-un 
fel, că la Școala profesională 
de construcții din Pitești este 
vorba de un început al activi
tății cultural-artistice, deși în 
multe direcții există o bogată 
experiență a anilor trecuți. Și 
totuși...

...S-ar putea organiza, spre 
exemplu, un cerc dramatic. 
Talente, dorință, există. De ce 
să nu se treacă la fapte ?

...S-ar putea organiza mai 
multe medalioane, simpozioa
ne, seri de întrebări și răs
punsuri pe probleme diverse.

...In perioada practicii, o 
parte din elevi pleacă pe dife
rite șantiere. Și în acest caz 
se pot găsi soluții. Brigada ar
tistică de agitație pe școală ar 
putea prezenta periodic, pe 
șantiere, programe cuprinzind 
aspecte din activitatea și com
portarea elevilor. Cu ei s-ar 
putea organiza excursii prin 
împrejurimi, întîlniri eu mun
citori vîrstnici, cu absol
venți etc.

Cunoscînd îndeaproape ac
tivitatea multilaterală care se 
desfășoară în această școală ni 
s-au părut necesare mai multe 
discuții pe probleme de etică, 
organizarea unui cerc de dans, 
forme care vor contribui mai 
din plin la educația multilate
rală a viitorilor constructori.

LIDIA POPESCU

Aici, cel mai bine s-a prezentat 
Gogy Levente, din echipa R.P. 
Romîne, care a obținut locul I 
în trei din cele șapte probe : 
individual compus, paralele și 
bara fixă. De asemenea, au ob
ținut nota cea mai mare din în
treg concursul (9,65): Nicolae 
Bercă (sărituri) și Endre Ti- 
hanyi, (sol). Clasamentul final 
ne-a oferit o irumoasă revanșă

pentru înfrîngerea de la fete, 
punctajul fiindu-ne favorabil — 
277,15 la 275,40.

Intîlnirea s-a situat la un bun 
nivel tehnic și 
organizarea nu 
mai prejos.

La sfîrșitul
cerut părerile a doi specialiști:

JOZSEF HARMATH, antreno
rul principal al reprezentative
lor de elevi ale R.P. Ungare. — 
„Romînii au cîștigat pe merit 
(la băieți n.n.). Dacă la primele 
patru aparate lupta a fost echi

librată, Ia ulti
mele două ei 
s-au dovedit mai 
buni. In ambele 
echipe există e- 
lemente de pers
pectivă. Orga
nizarea a lost 
bună".

Profesorul NI
COLAE VIERU, 
antrenorul echi
pei de elevi a 
R. P. Romine : 
— „Concursul a 

greu. Gimnaștiide

Câștigătorul probelor de in
dividual compus, paralele și 
bară, Gogy Levente, execu- 
tînd o frumoasă săritură 
peste capră în cadrul dublei 
întîlniri dintre selecționatele 
școlare ale R.P.R. și R.P.U.

Foto: EM. COJOCARU

lost destul 
maghiari s-au dovedit bine pre
gătiți, cu un bagaj mare de 
mișcări, însă executate cu mai 
puțină siguranță decît ai noștri. 
Toți au demonstrat aptitudini 
evidente, dar vor trebui să lu
creze mai mult pentru forță, 
mobilitate,calm. Organizarea a 
fost ia nivelul concursurilor in
ternaționale, arbitrajele însă au 
prelungit concursul, acesta de
venind prea obositor pentru 
elevi".

★

Duminică, în sala „Floreas- 
ca" s-au întilnit într-un meci 
de-a dreptul dramatic selecțio
natele școlare de baschet mas
culin ale celor două țări.

După ce baschetbaiiștii ma
ghiari au deschis scorul, echipa 
romînă a luat conducerea și în 
același timp inițiativa în joc, 
menținînd-o pînă aproape de 
siîrșit. Se părea că jucătorii 
noștri vor cîștiga relativ ușor. 
Slăbind alura, în mod cu totul 
nejustilicat, băieții noștri au în
ceput să cedeze spre sfîrșitul 
partidei și cu 15 secunde înain
te de fluierul final, echipa R.P 
Ungare, prin contraatacuri rapi
de a reușit să egaleze (71—71), 
rezultat cu care ia sfîrșit me
ciul. Conform unei înțelegeri 
anterioare, partida este prelun
gită cu încă cinci minute. Si
tuația se repetă și în prelungi
re. Noi conducem pînă în ulti
mele secunde, cînd, din cauza 
nervozității ratăm cîteva lovi
turi libere în timp ce elevii ma
ghiari 
aduce
<1V

reușesc un coș care le
victoria. Scor final: 81—

Pt SCURT
• Duminică, 

Tirana, în cadrul 
neului balcanic 
fotbal, Rapid Bucu
rești a terminat la 
egalitate : 1—1 (1—o) 
cu Dinamo din locali
tate. Scorul a fost des
chis de fotbaliștii ro
muri în minutul 6, 
prin Dumitri u II. Di
namo Tirana a egalat 
cu 4 minute înainte 
de fluierul final. Jocul

it 
tur

cie

A fost urmărit de a- 
proape 25 000 de spec
tatori.

• După 12 etape, 
în campionatul spa
niol de fotbal condu
ce F. C. Barcelona cu 
18 puncte, urmată de 
Real Madrid, Betis și 
Elche cu cîte 17 punc
te. în etapa de dumi
nică, Real Madrid a 
învins pe teren pro-

S. UNGUREANU

priu cu 4—o pe F. C. 
Barcelona.

• in continuarea 
turneului pe care-1 în
treprinde în U.R.S.S., 
selecționata masculină 
de handbal (tineret) a 
orașului București a 
jucat la Tbilisi cu re
prezentativa locală. In- 
tîlnirea s-a terminat la 
egalitate : 17—17.

(Agerpres)

ltl nrpnstă ?sn p+nrnlnji
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CRIME
Inspirat după o idee 

de K, P. Gilmann, re
gizorul Dietrich Haugk 
din R. F. Germană 
a realizat comedia 
„Agalha. lasă-te de 
crime". Filmul se ri
dică împotriva influ
enței nefaste a litera
turii decadente ce I- 
nundă librăriile 
țările capitaliste.

Pentru a determina 
pe Agatha Scott, au
toarea a numeroase 
romane polițiste, să se 
lase de acesf gen de 
literatură, avocatul 
Brent regizează în 
casa sa. unde a invi
tat-o, atmosfera uneia 
din cărțile de groază 
scrise de ea.

Rolul Agathei Scott 
este interpretat de 
Iohana von Koczian, 
care a apărut într-un 
rol mai 
cui unui 
deținut 
principal 
„Copiii minune".

mic în „Tra- 
actor" dar a 
rolul feminin 

din filmul

Judecata nebunilor'*

este 
cu

Crnematogratul „Pa
tria" din București va 
găzdui săptămlna a- 
ceasta un nou film pe 
ecran panoramic pro
ducție a studioului 
„Mosfilm" din Mcsco 
va, „Judecata nebuni 
lor".

Filmul 11 are ca sce
narist 
Grigori 
este un 
Numai

și regizor pe 
Rosal Roșal 
regizor le,cund.

pe ecranele

noastre, au apărut 8 
din filmele lui dintre 
care cităm trilogia 
..Calvarul", „Aface
rea Artamanov". „Mu- 
sorgski" ele.

Eroul principal — un 
biotizician dintr-o țară 
dominată dc mono
polurile capitaliste 
refuză. înfruntind pre
siunile la care e su
pus. să și pună opera 
sa In slujba interese-

lor neofasciștilor ți 
magnaților industriei 
de război.

Și distribuția 
bogată în nume
noscute. Rolul princi
pal este deținut de 
Vasili Livanov, pe care 
l-am revăzut de aurind 
în „Colegii", Unul din 
principalele roluri fe
minine este deținui de 
lrina Skobțeva, pe care 
spectatorii noștri au 
reținut-o din mai mul
te filme și în special 
ca interpretă a Desde 
monei

★
La cinematograful 

copiilor, .Doina". va 
rula săptămlna aceas
ta Ulmul Micii visă
tori", producție a stu
dioului „Bielorusfilm" 
Filmul este compus din 
3 schițe : O zi din
viața micuței lulka" 
. Greșeala". .S'feaua
de pe cataramă"



SEMINARIILE
CU INSTRUCTORII

DE PIONIERI

Sosirea delegațiilor la cea de-a X-a 
ședință a Comitetului Executiv 

al Consiliului de Ajutor

rganizația de pio
nieri, prin activi
tatea sa, ajută 
școala în educarea 
comunistă a copii
lor, aduce o con
tribuție însemnată

In dezvoltarea la copii a dra
gostei față de patrie, față de 
Partidul Muncitoresc Romîn, 
față de harnicul nostru popor 
muncitor, îi educă în spiritul 
dragostei față de muncă și în
vățătură.

îndeplinirea acestei impor
tante sarcini depinde în mare 
măsură de felul cum instruc
torii de pionieri cunosc conți
nutul muncii cu pionierii, for
mele și metodele cele mai po
trivite pentru desfășurarea 
unor activități pionierești inte
resante și atractive. Pentru 
ca instructorii de pionieri să 
cunoască temeinic cele mai 
importante probleme ale mun
cii pionierești, un rol deosebit 
îl au seminariile trimestriale 
de instruire a instructorilor 
superiori de pionieri.

Biroul Comitetului raional 
U.T.M. Satu Mare acordă o 
atenție deosebită pregătirii din 
timp a seminariilor, asigurîn- 
du-le un program bine chib
zuit. Programul celor două 
zile de instruire este întocmit 
cel puțin cu o lună înainte. 
Pentru a asigura o continui
tate în pregătirea instructori
lor de pionieri cu problemele 
concrete ale activității organi
zației de pionieri, biroul raio
nal a întocmit un plan tema
tic anual de instruire a ca
drelor, plan care cuprinde 
principalele teme pe care se 
axează fiecare instruire. Ast
fel, în planul tematic pentru 
instruirea din septembrie, care 
a avut loc înainte de începu
tul anului școlar, au fost pre
văzute probleme ca : organiza
rea și planificarea muncii în 
unitate, detașament și grupa 
de pionieri, formele și meto
dele folosite de unitatea de 
pionieri pentru îmbunătățirea 
sjpj^țiel la învățătură, pregă
tirea și desfășurarea alegeri
lor pionierești.

La întocmirea programelor 
de instruire se ține seama în
totdeauna de instruirea prece
dentă, astfel îneît să nu aibă 
loc o repetare a temelor. Fie
care program de instruire are 
Ia bază o problemă centrală 
în jurul căreia se desfășoară 
majoritatea activităților din 
cadrul celor două zile. Astfel, 
instruirea din decembrie va 
avea ca temă centrală educa
rea copiilor în spiritul patrio
tismului socialist și al interna
ționalismului proletar.

Un alt criteriu de care ți
nem seama la întocmirea pro
gramelor este experiența și 
vechimea în muncă a instruc
torilor.

Pentru generalizarea expe
rienței pozitive din activitatea 
unităților de pionieri, la fie
care seminar sînt prezentate 
din partea a doi-trei instruc
tori superiori informări pe di
ferite teme. Pentru ca discu
țiile să fie cît mai rodnice, te
mele acestor informări se fac 
cunoscute instructorilor 
riori din raion cu cel 
două săptămîni înainte, 
activiștii raionului.

în pregătirea și desfășurarea 
programului de instruire sînt 
antrenați cei patru instructori 
cu probleme de școli și pio
nieri ai comitetului raional 
U.T.M., activul Casei pionieri
lor, precum și profesori din 
școli. Aceștia, pe lingă masu
rile de organizare, au de pre
gătit referate pe diferite pro
bleme din programul de in
struire, răspund de pregătirea 
și organizarea activităților 
practice.

Din programul instruirii 
care a avut loc în septembrie, 
aș vrea să subliniez activită
țile metodice organizate. Ele 
au avut ca scop cunoașterea de 
către instructorii superiori, în 
special de către Instructorii 
noi, a modului cum se întoc
mește programul de activitate 
al unității, programele de ac
tivitate ale detașamentelor, 
caietul grupei, planul comun 
de activități cultural-artistice, 
sportive și obștești, planul de 
muncă al sfatului unității de 
pionieri.

supe- 
puțin 
prin

Festivalul filmului
la sate

PITEȘTI (de la corespon
dentul nostru)

Prima etapă a Festivalului 
filmului la sate în regiunea 
Argeș se desfășoară la 202 ci
nematografe sătești. în cele 2 
săptămâni de activitate s-au 
obținut realizări frumoase. 
Astfel s-a venit în sprijinul 
colectiviștilor care frecventea
ză învățămîntul agrozootehnic 
de masă prin prezentarea unui 
număr de 36 de filme docu
mentare care au fost viziona
te pînă acum de peste 15 000 
de spectatori. Un viu interes 
au stîrnit filmele : „Mana vi
tei de vie", „Ocrotirea livezi
lor11. „Construcțiile zootehni
ce". „Folosirea gunoiului de 
grajd11 etc.

Un rol important în educa
rea ateist-științifică a elevilor 
și pionieriloi’ din cele 6 raioa
ne cuprinse în festival au avut 
și filmele documentar-științifi- 
ce „Atenție, meteoriții", „Ade
vărul despre Adam", „Locul

O activitate interesantă și 
plăcută a fost și vizitarea ca
sei pionierilor și a muzeului 
de istorie a orașului.

Datorită faptului că aceas
tă instruire a avut loc la înce
putul anului școlar și că un 
număr mare dintre instructo
rii superiori sînt noi în mun
că, am considerat util să orga
nizăm și unele activități dife
rențiate. Cu instructorii noi 
s-au prelucrat instrucțiuni și 
îndrumări ale C.C. al U.T.M. 
referitoare la activitatea orga
nizației de pionieri precum și 
o expunere despre stilul de 
muncă al instructorului supe
rior de pionieri.

Rezultatele și calitatea se
minariilor cu instructorii su
periori de pionieri se concreti
zează în activitatea unităților 
de pionieri. în unitățile de 
pionieri au prins viață meto
dele, formele de activitate dis
cutate cu instructorii de pio
nieri cu ocazia seminarului 
din septembrie. Astfel, perioa
da de pregătire și desfășurare 
a alegerilor pionierești s-a 
concretizat printr-o activitate 
intensă în cadrul grupelor, de
tașamentelor și unităților de 
pionieri.

Peste cîteva zile se încheie 
trimestrul I al anului școlar și 
odată cu aceasta se apropie se
minarul din luna decembrie 
pentru instruirea instructori
lor superiori de pionieri. Ți
nînd seama de planul tematic 
de instruire a cadrelor, am 
stabilit ca acest seminar să
fie axat pe tema „Educarea

de organizație

la In- 
Baiadin

prile
ne a-

ne
care 
să se des-

patriotică a pionierilor și șco
larilor". Programul va cuprin
de o informare despre : „Pre
ocuparea colectivului de ins
tructori pentru a dezvolta la 
pionieri convingerea că învă
țătura este principala lor da
torie patriotică11 care va fi 
prezentată de tov. Sabău Ma
ria — instructoare superioară 
la Școala medie — Ardud. A 
doua informare se referă la 
„Organizarea activității cultu- 
ral-artistice și sportive în uni
tate11 și va fi prezentată de 
către tovarășa Pomian Vio
rica de la Școala de 8 ani din 
comuna Baba Novac. în stabi
lirea informărilor ne-am 
orientat spre școlile cu rezul
tate pozitive în acest sens.

în program vom include, de 
asemenea, o expunere pc tema 
. Despre educarea pionierilor 
în spiritul patriotismului so
cialist și al internaționalismu
lui proletar" susținută de o 
tovarășă profesoară de 
stitutul pedagogic 
Mare.

Fiecare instruire 
juiește învățăminte 
jută ca următoarea 
lașoare în condiții și mai 
bune. Urmărim astfel ca acti
vitățile ce au plăcut instruc
torilor și care i-au ajutat con
cret în organizarea muncii în 
unitățile de pionieri să fie re
luate sub o formă și mai inte
resantă.

în urma aprecierii de către 
instructori a activităților me
todice din septembrie o astfel 
de activitate va avea loc și în 
programul din decembrie pe 
următoarele teme: Planul unei 
excursii la centrul de raion 
(se va arăta metodic pregăti
rea și desfășurarea excursiei); 
Programul unei duminici cul
tural-educative a pionierilor ; 
Cum organizăm un concurs 
„Cine știe, răspunde" ; Progra
mul unei „zile a instructo
rului11.

Pentru a contura mai bine 
tema centrală a acestui semi
nar programul va cuprinde o 
expunere intitulată „Dezvolta
rea regiunii Maramureș în anii 
regimului democrat-popular11. 
Pentru susținerea acestei ex
puneri va fi invitat un depu
tat în sfatul popular regional.

Programul seminarului va 
fi completat prin învățarea de 
cîntece și jocuri pionierești și, 
ca de obicei, vom organiza ți 

Univers’. In unele 
cele din
Vlădești și Drago-

comunele
nostru în 
școli, ca 
Mihăiești, 
slavele din raionul Muscel sau 
Buleta-Păulești și Mihăești 
din raionul Rîmnicu Vîlcea, la 
prezentarea acestor filme, ca
drele didactice, au organizat 
discuții, care au stîrnit un viu 
interes.

Frumoase succese au repur
tat filmele artistice „Lupeni 
29“, „Codin“, „Te iubesc, via
ță", „Cerul n-are gratii11 și al
tele care au fost vizionate de 
peste 70 000 de spectatori. Ra
ioane fruntașe în munca cu 
filmul în această perioadă sînt 
raioanele Drăgășani și Slatina 
cu cîte 17 000 de spectatori 
fiecare și raioanele Vîlcea și 
Muscel unde s-au înregistrat 
cîte 30 000 de spectatori.

în regiunea Argeș, în cele 
6 raioane cuprinse în Festival, 
filmele prezentate au fost vizi
onate pînă acum de peste 
120 000 de spectatori.

superiori care răs- 
cîte un centru sînt 
într-o ședință comu- 
li se prelucrează pro-

vizionarea unui spectacol de 
film sau teatru.

Biroul comitetului raional a 
stabilit ca în prima zi a semi
narului, secretarii comitetului 
raional, activiștii cu probleme 
de școli, să discute individual 
cu toți instructorii superiori, cu 
scopul ca instructorii să infor
meze asupra felului în care au 
muncit, cum își desfășoară ac
tivitatea unitatea de pionieri 
pentru mobilizarea școlarilor 
și pionierilor la însușirea cu
noștințelor ce se predau în 
școală, modul cum este orga
nizată activitatea culturală, 
artistică, sportivă.

Paralel cu pregătirea semi
nariilor de instruire a instruc
torilor superiori, biroul comi
tetului raional U.T.M. se 
preocupă și de pregătirea ins
tructorilor de detașamente și 
ajutori. Pentru a înarma ins
tructorii de detașamente și a- 
jutori cu problemele muncii în 
detașament și grupă, instrui
rea acestora este organizată și 
condusă direct de biroul co
mitetului raional. La nivelul 
raionului întocmim un pro
gram de instruire care cuprin
de temele teoretice și activită
țile practice ale programului 
de pregătire a instructorilor 
de detașamente și ajutori. Pro
gramul prevede și repartiza
rea instructorilor pe centre 
de comune. Astfel, cu ocazia 
instruirii din septembrie, ins
tructorii din cele 96 de unități 
de pionieri au fost repartizați 
în 8 centre ținîndu-se seama 
de așezarea teritorială a uni
tăților și mijloacele de trans
port existente. La fiecare cen
tru de comună a fost reparti
zat un membru al biroului sau 
un activist al comitetului ra
ional și un instructor superior 
de pionieri, cel mai bun și cu 
experiență din centrul respec
tiv. Atît activiștii cit și ins
tructorii 
pund de 
instruiți 
nă unde 
gramul și se fac precizările 
necesare privind desfășurarea 
instruirii. După aceasta, pen
tru fiecare centru se întoc
mește un program concret de 
desfășurare a instruirii. Pen
tru instruirea trecută s-a în
tocmit o expunere despre sar
cinile unităților și detașamen
telor de pionieri care a fost 
prezentată în toate centrele de 
tovarășii din biroul raional și 
alți activiști ai comitetului ra
ional. Instructorii superiori 
care au răspuns de instruiri 
s-au ocupat îndeosebi de acti
vitățile metodice și practice. 
Dat fiind că activitățile me
todice organizate cu instruc
torii superiori la seminar au 
dat rezultate bune, această 
formă de pregătire a fost in
trodusă și la instruirea ins
tructorilor de detașamente și 
ajutori pe centre de comune. 
Instructorilor de pionieri le-au 
plăcut aceste activități, au 
participat activ atît la întoc
mirea materialelor cît și la 
discuții.

Noi mai folosim pentru ins
truirea instructorilor de deta
șamente și ajutori „ziua in
structorului11. Ținînd seama 
de faptul că în componența 
instructorilor de detașamente 
și ajutori sint tovarăși noi, am 
acordat importanța cuvenită 
acestei instruiri. Am explicat 
instructorilor superiori că 
„ziua instructorului" trebuie 
organizată pe baza unui pro
gram întocmit trimestrial, de 
către instructorul superior. A- 
cest program prevede ca lu
nar să se organizeze o instrui
re de 4-5 ore cu colectivul de 
instructori în care să se dis
cute probleme curente ale 
muncii în detașamente și gru
pe. Pentru a da o orientare 
justă instructorilor superiori 
de pionieri în ceea ce privește 
organizarea „zilei instructoru
lui", în seminarul nostru acea
stă problemă va fi inclusă la 
activitățile metodice.

BAUMGARTER TIBERIU 
secretar al Comitetului raional 

U.T.M. Satu Mare

Buna organizare baza realizării ritmice a planului
(Urmare din pag. I)

și Emeric Gyorgy, s-a spe-re 
cializat în repararea distribu
ției, altă echipă în repara
rea cilindrilor și pistoanelor 
ș.a.m.d. Specializarea echipe
lor pe faze de lucru a dus Ia 
creșterea productivității mun
cii. Dacă înainte cei 20 de 
muncitori reparau în medie 
7—8 locomotive pe lună, în 
prezent, lunar, sînt executate 
reparațiile la 12 locomotive.

Firește, Ia creșterea produc
tivității muncii în cadrul e- 
chipelor amintite au contribuit 
și alte măsuri luate de condu
cerea întreprinderii. Astfel, 
nici o echipă de la secția lo
comotive nu execută în pre
zent lucrări de demontare, a- 
cestea fiind făcute acum de e- 
chipe specializate. De aseme
nea, am renunțat la practica 
meșteșugărească de a executa 
fiecare piesă „la comandă'* *,  
ceea ce ducea în trecut la o 
mare risipă de timp. După 
cum am arătat, am creat un 
stoc normat de piese semifa
bricate pentru locomotive, care 
permite executarea reparații
lor într-un timp mult mai 
scurt.

control. Bilanțul 
bucurător — ceea 
nă că s-a 
mai mulți 
anului I au 
tive bune și 
fost însă și 
care n-am ■ 
avem.

• VASILICA DINCA :
— Iată, de pildă, în grupa 

mea — grupa a Il-a : din 25 
de studenți. 6 au obținut note 
sub 5, iar 4 — note de 5 și 6. 
Au fost cele mai slabe rezulta
te din tot anul. Faptul ne-a dat 
de gîndit. Nu vrem ca rezul
tatele să se repete în sesiune. 
Așa că în grupă a avut loc o 
analiză temeinică pentru a 
afla cauzele acestor rezultate. 
Au fost invitați și tovarășii a- 
sistenți care au controlat lu
crările. Știți la ce concluzii am 
ajuns? Studenții care au ob
ținut note de 5, sau de 5 și 
6, nu au învățat de la înce
putul semestrului, iar pregă
tirea cu cîteva zile înainte de 
lucrări s-a dovedit insuficien
tă. Tovarășii asistenți ne-au 
confirmat că toți acești stu
denți nu 
de bază 
cursului.

— tn fața unor asemenea 
situații grupa a luat măsuri 
hotărîte. în primul rînd, cei 
care au manifestat delăsare au 
fost aspru criticați, li s-a spus 
că un viitor inginer care obți
ne calificative insuficiente, 
sau mediocre, nu va putea 
munci niciodată la nivelul ac
tual al tehnicii. Cu prilejul a- 
cestor dezbateri studenții au 
înțeles că noi — colectivul — 
nu le vom mai permite ase
menea nepăsare față de stu
diu. Firește, noi îi ajutăm. 
încă de pe acum am organizat 
seminarii recapitulative. Am 
cerut sprijinul cadrelor didac
tice, materia predată a 
împărțită pe capitole și 
in vederea repetiției. Grupa 
a hotărît ca toți cei care au 
obținut note mici să participe 

derea mecanizării și micii me
canizări. Alte măsuri se refe
ră la întocmirea de studii pri
vind îmbunătățirea tehnologiei 
în diferite secții, îmbunătăți
rea tratamentelor termice 
prin introducerea unor cuptoa
re moderne, reorganizarea 
transportului și manipulării 
materialelor în cadrul atelie
relor, construirea unei linii de 
vagoneți pentru manevrarea 
materialelor etc.

Vom acorda, în continuare, 
o atenție deosebită ridicării 
calificării muncitorilor. In ia
nuarie 1964 cursurile de ridi
care a calificării își vor înce
pe din nou activitatea. Progra
mul lor, în funcție de necesi
tățile producției anului viitor, 
este în prezent elaborat de un 
colectiv condus de inginerul 
Carol Chirodea, tehnologul-șef 
al întreprinderii. In această 
problemă, contăm pe sprijinul 
activ al comitetului organiza
ției de bază U.T.M., care a și 
luat măsuri pentru mobiliza
rea tuturor tinerilor la cursuri 
și la alte forme de ridicare a 
calificării.

Realizările de pînă acum ne 
dau garanția că planul pe a- 
cest an va fi îndeplinit înain
te de termen, creînd astfel 
condiții ca încă din primele 
zile ale anului viitor producția 
să se desfășoare ritmic și în 
mod susținut.

Legat de specializarea echi
pelor, de cunoașterea și însu
șirea temeinică a diferitelor 
faze de lucru și operații, con
ducerea întreprinderii, cu spri
jinul organizației U.T.M. și al

I
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100 de ani de la nașterea lui Ion Vidu

Un creator
strins legat de popor

clntecu.1

,,Corul Lugojului și numele lui 
Vidu sini azi o concepție sub care 
se înțelege Reuniunea noastră de 
cîntări" — glăsuiește un raport 
susținut în 1907 la adunarea gene
rală a Societății artistice bănățene. 
Intr-adevăr, dirijorul s-a identificat 
cu formația sa, opera sa fiind in
destructibil legată de 
populat și de aspirațiile de liber
tate ale celor asupriți de oligarhia 
austro-ungară. La Ion Vidu — mai 
mult decît la oricare muzician ro
mîn — fiecare cor își are istoria 
sa, fiecare pagină se leagă de un 
eveniment politic, ce nu-i greu 
să-l descifrezi printre rîndurile 
partiturii. Și aceasta fiindcă „doini- 
torul Banatului" a făcut ,,artă cu 
tendință" — după propria-i ixpre- 
sie.

Modestia lui Vidu a lăsat unor 
iubitori de muzică impresia că 
personalitatea sa se rezumă doar 
la activitatea de dirijor și compo
zitor, Cercetările recente făcute în 
arhivele bănățene ne dezvăluie 
însă un artist complex, multilate
ral. ,,Doinitorul Banatului" rămlne 
un deschizător de drumuri, un 
creator de curaj, legat prin toate 
fibrele ființei sale de comoara cîn- 
tecului popular. D. G. Kiriac 1n 
Muntenia, I. Șt, Paulian în Oltenia, 
Gavrfî Musicescu în Moldova, Gh 
Dima și Timotei Popovici în Tran
silvania au urmat exemplul său.

Vedere din Baia Mare

IFoto : AGERPRES

sindicatului, a pus un accent 
deosebit pe calificarea și ridi
carea calificării muncitorilor, 
în cursurile de ridicare a ca
lificării, organizate pe meserii, 
au fost cuprinși în acest an 
320 muncitori, dintre care pes
te 180 tineri. Pentru unele me
serii, ca de pildă, pentru lăcă
tuși, s-au organizat mai multe 
cercuri, pe specialități. Ne-am 
îngrijit ca tematicile lecțiilor 
să fie axate pe cunoașterea 
procesului tehnologic, pe noua 
formă de organizare a muncii.

Un factor important în rea
lizarea indicatorilor de plan 
l-a constituit întărirea disci
plinei în producție, respectarea 
disciplinei tehnologice. Este 
pozitiv că de această proble
mă s-a ocupat permanent or
ganizația U.T.M., care a reușit 
în bună măsură să educe ti
nerii în spiritul respectării 
disciplinei tehnologice, al creș
terii răspunderii personale 
față de muncă. Totuși noi mai 
avem încă de luptat. Deși nu
mărul absențelor nemotivate 
s-a redus la jumătate în pri
mele 10 luni ale anului, față 
de perioada corespunzătoare 
din 1962, totuși ele reprezintă 
încă o cifră destul de însem
nată.

în unele secții și ateliere, 
mai ales la turnătorie, lasă 
încă de dorit respectarea dis-

■

iăuniă sub flacăra lui

Departe de a reduce din meritele 
acestor remarcabili muzicieni, do
rim numai să semnalăm că expe
riența lui Ion Vidu a constituit a- 
deseori garanția și siguranța de a 
păși uniți pe același drum. Toți 
muzicienii mai sus citați au solici
tat, în scris, sfaturile și îndemnul 
autorului „Negruței". bucurtnduse 
de largul său sprijin.

Cit privește Banatul, pleiada 
dirijorilor și compozitorilor ce s-au 
bucurat de sprijinul său este atît 
de impozantă Incit simpla enume
rare a numelor ar cuprinde pe a- 
proape toți muzicienii dintre anii 
1880—1930.

Tradiția muzicală a acestui colț 
de țară,
Vidu și a corului sau, numără pe 
Tiberiu Brediceanu, Timotei Po- 
povici, Zeno Vancea, Filaret Bar
bu, Dimitrie Stan și pe miile de 
cîntăreți a! formațiilor artistice de 
amatori care abia astăzi, în con
dițiile oferite de regimul nostru, 
au împlinit idealul artistic al ma
relui muzician patriot.

Acela care a dat viață nemuri
toarelor pagini corale „Ana Lugo- 
/ana", ,,Negruța“, ,,Peste deal", 
,,Răsunet de ia Crișana’, ,,Bobo- 
cele și inele", ..Grînele vara se 
coc", și-a înscris definitiv numele 
în istoria muzicii noastre.

VIOREL COSMA

ciplinei tehnologice. Unii ti
neri dau încă rebuturi. Este 
bine că posturile utemiste de 
control s-au ocupat în mod 
constant de această problemă, 
mai ales la secția fabricație, 
dar și în această privință tre
buie să luptăm pentru lichi
darea rebuturilor, pentru întă
rirea disciplinei tehnologice, 
pentru executarea de utilaje și 
reparații de bună calitate.

în 1964 vom produce, ca și 
în acest an. utilaje pentru 
combinatele de industrializare 
a lemnului, vom executa re
parații de locomotive pentru 
întreprinderile forestiere, re
parații de mașini și utilaje etc. 
In anul viitor productivitatea 
muncii va trebui să crească 
cu 6,4 la sută.

Pregătirea producției anului 
viitor a început cu cîteva luni 
în urmă, cînd am primit ci
frele de plan pe 1964. Măsu
rile luate în cursul acestui an 
își vor arăta eficacitatea și în 
cursul anului 
măsuri bune 
cesta, vor fi 
tinuare și în 
producție.

Planul M.T.O. pe anul 1964, 
completat cu propunerile mun
citorilor, prevede măsuri con
crete pentru pregătirea pro
ducției, organizarea producției, 
introducerea tehnicii noi și a- 
similarea de noi utilaje, extin-

viitor. Unele 
folosite anul a- 
aplicate în con- 
alte sectoare de

£
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planșele colorateFolosind
lectorul de la cercul zooteh
nic al G.A.C. „6 Martie" din 
Cîmpia Turzii, regiunea Cluj, 
reușește să predea lecțiile 
într-un mod interesant, a- 
tractiv ; lucrul acesta asigu
ră o frecvență bună și o în
sușire temeinică a noilor 
cunoștințe despre creșterea 

>i îngrijirea animalelor.
Foto: O. PLECAN

Studenții anului I
în fata primelor examene

(Urmate din pag. I)

este îm- 
ce înseam- 

muncit bine. Cei 
dintre studenții 
obținut califica- 
foarte bune. Au 
unele situații pe 

dori să le mai

cunosc problemele 
predate în cadrul

Economic
In cursul zilei de luni- au 

sosit în Capitală, pentru a lua 
parte la ședința a X-a a Co
mitetului Executiv al Consi
liului de Ajutor Economic Re
ciproc, reprezentanții perma
nent ai țărilor membre în 
C.A.E.R.: Lîcezar Avramov, se
cretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
membru în Biroul Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria ; 
Otakar Simunek, membru al 
Prezidiului P.C. Cehoslovac, 
vicepreședinte al Guvernului 
R. S. Cehoslovace; Bruno 

‘Leuschner, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.S.U.G., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. D. Germane ; B. 
Dugersuren, membru al C.C. 
al P.P.R.M., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
R. P. Mongole ; Piotr Jaros- 
zewicz, membru al C.C. al 
P.M.U.P., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone ; Apro Antal, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Ungare ; Mihail Lese- 
ciko, membru al C.C. al 

Convocarea Comisiei economico-financiare
a Marii Adunări Naționale

Comisia economico-financiară a Marii Adunări Naționale • 
fost convocată pentru miercuri 18 decembrie 1963, ora 10 dimi
neața, la sediul Marii Adunări Naționale, spre a lua în studiu 
proiectul de Lege pentru aprobarea Bugetului de stat pe 
anul 1964.

la consultațiilesăptămînal 
profesorilor

Lucrările 
dovedit că 
greșit tocmai din cauză că nu 
sînt deprinși să rezolve pro
bleme. Grupa a cerut ca odată 
cu materialul bibliografic 
se afișeze acum și problemele 
pe care studenții să le rezol
ve 
obligat să aibă caiet de pro
bleme.

de control au mai 
unii studenți au

să

acasă; fiecare student este

• ALEXANDRU MAFTEI 
— delegat A.S. al grupei a 6-a:

— Și încă ceva. Este vorba 
de disciplina studiului. La în
ceputul anului noi întâmpinam 
multe greutăți în pregătirea 
profesională datorită faptului 
că învățam numai cînd a doua 
zi aveam seminar; dacă aveam 
numai cursuri sau zi liberă — 
nu se învăța. îndrumările, 
sfaturile pe care le-am primit 
de la cadrele didactice, de la 
colegii din anii mai mari, cu 
prilejul acelor consfătuiri des
pre care a vorbit tovarășa Ro- 
dica Achim — ne-au ajutat 
să ne organizăm studiul indi
vidual. într-o dezbatere colec
tivă, grupa a hotărît să ne 
pregătim nu pentru un semi
nar sau pentru o lucrare de 
control, cu o zi — două înain
te, ci pentru însușirea temei
nică a materiei. Acum, înain
tea fiecărui curs, citim lecția 
predată anterior pentru a ne 
împrospăta cunoștințele. Nu
mărul de ore rezervate studiu
lui îl eșalonăm rațional — pe 
tot parcursul săptămînii,

I,

SOWRIZilOB 
nâcuTE
1-31

tWEMBRIE

p I • J f •r rilei de a oferi
cadouri celor drăgi

Magazinele de specialitate vă pun ia dispoziție un bogat sor
timent de articole pentru cadouri: tricotaje, produse cosme
tice — parfumerie, articole de marochin&rie, articole dc ga

lanterie, jucării, dulciuri, vinuri superioare, licheoruri.

P.C.U.S., vicepreședinte a! 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

Reprezentanții țărilor parti
cipante sînt însoțiți de consi
lieri și experți.

In aceeași zi a sosit Nicolai 
Faddeev, secretar al C.A.E.R.

La sosire, participanții au 
fost întâmpinați de Alexandru 
Bîrlădeanu, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Romine, reprezentant perma
nent al R. P. Romîne în 
C.A.E.R., D. Simulescu, mem
bru al C.C. al P.M.R., mi
nistrul transporturilor și tele
comunicațiilor, Victor Iones- 
cu, ministrul comerțului ex
terior, Gheorghe Cioară, 
membru supleant al C.C. 
al P.M.R., locțiitor al re
prezentantului permanent al 
R. P. Romîne în C.A.E.R., pre
cum și alte persoane oficiale.

Au fost prezenți șefii misiu
nilor diplomatice ale țărilor 
respective, acreditați în R. P. 
Romînă.

(Agerpres)

formăm 
atmos- 

perseve-

fiecare zi, nu numai în preaj
ma seminariilor. Studiem în
totdeauna și materialul biblio
grafic. Chestiunile pe care nu 
le înțelegem — le scoatem în
tr-un caiet special și le lămu
rim la consultații.

Iată cum ne pregătim pen
tru analiză și descriptivă. Fie
care acordă Importanță apli
cațiilor practice, problemelor 
și exercițiilor pe care le rezol
văm. Fiecare arc fișe cu sche
me ce reprezintă principalele 
idei extrase din cursul respec
tiv. In ziua dinaintea semina
rului revedem doar fișele cu 
materialul sistematizat, fixîn- 
du-ne problemele.

Cum am reușit să 
în grupă o asemenea 
feră de seriozitate și 
rență ? Răspunsul este sim
plu : datorită faptului că s-a 
format o puternică opinie 
colectivă împotriva acelora 
care nu se pregăteau. Rezulta
tul ? La seminarii, toți stu
denții participă la discuții, iar 
la lucrările de control, de 
asemenea, am obținut cu toții 
note bune și foarte bune.

Noi obișnuim să ne întâlnim 
în fiecare sîmbătă — pentru 
10—15 minute — cu prilejul 
unui scurt bilanț săptămînal: 
discutăm atunci situația frec
venței, notele trecute de to
varășii asistenți după fiecare 
seminar în caietul special al 
grupei — și luăm măsurile ce 
sînt necesare. Procedînd în a- 
cest mod — nu ne e teamă că 
la examene vom avea ..sur
prize".



Semnarea Tratatului de comerț 
$i navigație intre R. P. Romînă 

și R. S. Cehoslovacă
La Ministerul Afacerilor Ex

terne a avut loc luni semna
rea Tratatului de comerț și 
navigație între Republica 
Populară Romînă și Republica 
Socialistă Cehoslovacă.

Tratatul conține prevederi 
care vor contribui la dezvol
tarea pe mai departe a colabo
rării reciproce între cele două 
state prietene și la lărgirea re
lațiilor economice și comercia
le. Tratatul este supus ratifi
cării și intră în vigoare în ziua 
schimbului instrumentelor de 
ratificare.

Din partea romînă, tratatul 
a fost semnat de Gheorghe 
Pele, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, iar din 
partea cehoslovacă de Jaroslav 
Sykora, ambasador extraordi

Stabilirea relațiilor diplomatice la rang de ambasadă
Intre Republica Populară Romînă și Republica Tunisia

Tn dorința unei mai bune cu
noașteri reciproce și a dezvol
tării colaborării dintre Repu
blica Populară Romînă și Re

Numirea nqului ambasador 
al R. P. Romine in Indonezia

Prin decret al Consiliului 
de Stat al Republicii Popu
lare Romîne, tovarășul Vasile 
Gîndilă a fost numit în calita
te de ambasador extraordinar

ȘCOALA PRODUCȚIILOR
AGRICOLE MARI

(Urmare din pag. I) 

număr corespunzător de co
lectiviști se vădește și în ur
mătorul fapt: nu a luat ființă 
anul acesta decît un singur 
cerc de anul I (Legumicultu
ra). Pentru zootehnie și cultu
ra plantelor funcționează cite 
un cerc de anul II. In aseme
nea situație sg impune în mod 
deosebit ca toți cei care nu sînt 
cuprinși la învățămîntul agro
zootehnic să fie mobilizați să 
participe cu regularitate la 
ciclul de conferințe ce se va 
ține la căminul cultural.

Despre lectori 
și metodele lor de muncă

Un rol însemnat in însuși
rea temeinică de către cursanți 
a materialului predat îl are 
în mare măsură, modul în care 
sînt expuse și ilustrate lecțiile. 
Lectorul Elena Matei, tehni
ciană agronom la G.A.C. Io- 
nești, ca să realizeze o lecție 
interesantă, atractivă nu se 
limitează numai la manual, ci 
studiază și conspectează și alte 
materiale, cărți și broșuri de 
specialitate, din care extrage 
tot ce crede că întregește lec
ția și ar putea să satisfacă 
curiozitatea cursanților. Ea se 
referă la ultimele noutăți, sau 
diferite experiențe publicate 
în presă sau în revistele de 
specialitate. Aceasta dă cursi
vitate lecțiilor, le îmbogățește 
conținutul, le face să fie mai 
vii, trezind interesul cursan
ților. Iar cînd se referă la ro
lul unor lucrări sau metode 
in obținerea unor producții de 
cereale sporite, acestea le ilus
trează cu exemple practice din 
gospodăria colectivă, folosin- 
du-se de grafice și diferite 
planșe. Așa de pildă, cînd a 
ținut lecția despre „Cuttura 
porumbului" pe baza unui 
exemplu concret ea a demon
strat necesitatea executării lu
crărilor de întreținere a cultu
rilor recomandate de agroteh
nică. Pe suprafața de 150 de 
hectare pe care au aplicat 3 
prașile, deci una în plus, co
lectiviștii au obținut un spor 
de recoltă de 800 kg boabe la 
hectar. Din aceasta rezultă că 
o singură prașilă face mai 
mult decît o ploaie bună, ve
nită la timp.

După o metodă interesantă 
predă și tînărul inginer agro
nom Ion Ivănescu, lector la 
unul din cercurile G.A.C. Ră- 
tești. Lecția durează 2 ore. 
La început el pune cursanților 
cîteva întrebări recapitulative 
din lecția precedentă, apoi pe 
nesimțite, tot cu ajutorul dia
logului cu cursanții începe 
dezbaterea noii lecții. In acest 
mod tot timpul atenția 
cursanților este trează. Lecția 
a 8-a de la cercul zootehnic 
anul II, intitulată „Cum pu
tem obține viței sănătoși", a 
început printr-un dialog între 
lector și tinerii îngrijitori de 
viței Iliuță Marin, Victor Roș
ea, Ion Ioniță care îngrijesc 
cei 120 de viței ai gospodăriei. 
Ei au dat, în general, răspun
suri bune pentru că s-au pre
gătit din timp. Organizația 
U.T.M. din sectorul zootehnic 
a luat inițiativa ca pe margi
nea unor lecții să se poar
te discuții între tinerii cursanți 
și totodată i-a ajutat pe aceș
tia să studieze în colectiv sau 
individual.

Sînt și lectori ca inginerul 
Ion Fircan de la G.A.C. Spe- 
riețeni sau Nicolae Stoica de 
la G.A.C. Mogoșani care des
fășoară o activitate superfi
cială. Ei predau lecțiile în re
zumat, nu folosesc material 
didactic, planșe și grafice pri
vind realizările din unitatea 
respectivă, nu acordă impor
tanța cuvenită experiențelor 

nar și plenipotențiar al Repu
blicii Socialiste Cehoslovace 
în R. P. Romînă.

La semnare au fost de față 
Nicolae Anghel, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, 
Ion Baicu, adjunct al minis
trului transporturilor și tele
comunicațiilor, precum și 
Alois Hloch, adjunct al minis
trului comerțului exterior din 
R. S. Cehoslovacă.

Au fost prezenți funcționari 
superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, Ministerul 
Comerțului Exterior, Ministe
rul Transporturilor și Teleco
municațiilor, Ministerul Fi
nanțelor și colaboratori ai am
basadei R. S. Cehoslovace la 
București.

(Agerpres).

publica Tunisia, guvernele 
celor două țări au hotărît să 
stabilească relații diplomatice 
la rang de ambasadă.

și plenipotențiar al R. P. Ro
mîne în Republica Indonezia, 
în locul tovarășului Pavel Si- 
lard, care a primit o altă în
sărcinare.

și demonstrațiilor practice. 
Expunerile ținute de ei sînt 
neinteresante, nu stimulează 
curiozitatea cursanților, inte
resul acestora pentru studiu.

Demonstrațiile practice — 
mijloc de aprofundare 

a lecțiilor

Un factor care contribuie 
din plin la legarea lecțiilor 
teoretice de activitatea din 
gospodăriile colective îl con
stituie demonstrațiile practice. 
Ele înlesnesc procesul cunoaș
terii, contribuie la aprofunda
rea cunoștințelor. Asemenea 
demonstrații au avut loc la 
cercul zootehnic, anul II, de 
la G.A.C. Rătești. După lecția 
despre însămînțirile artificia
le, toți cursanții s-au deplasat 
la centrul de însămînțări unde 
tînărul tehnician Constantin 
Marinescu le-a prezentat în
tregul aparataj. Demonstrații 
practice, interesante au avut 
loc la G.A.C. Petrești. La 
cercul legumicol, bunăoară, 
după predarea lecției privind 
plantarea legumelor, toți 
cursanții au participat la 
plantarea arpagicului de toam
nă. Cursanții de la cercul pen
tru cultura plantelor de cîmp, 
după lecția despre însilozări, 
au trecut imediat la însiloza- 
rea cartofilor de toamnă. In 
același timp ei au făcut și o 
lucrare necesară gospodăriei. 
Organizația U.T.M. din gospo
dărie a propus inginerului Va- 
leriu Cioabă, lector la cerțul 
zootehnic, să facă o demon
strație practică pentru cursan
ții de la acest cerc privind 
pregătirea rațiilor de fu
raje preparate din coceni to- 
cați în amestec cu melasă. Dar 
fiindcă îngrijitorii de la 
G.A.S. Petrești au o experien
ță bună în prepararea aces
tui furaj și în obținerea unor 
producții mari de lapte și car
ne în urma administrării lui, 
organizația U.T.M. a inițiat o 
vizită la această gospodărie 
unde, odată cu demonstrația 
practică, a avut loc și un pre
țios schimb de experiență.

Există însă, în raion, unele 
gospodării în care nu se vă
dește o preocupare atentă pen
tru organizarea unor demon
strații practice care să înles
nească aprofundarea cunoștin
țelor de către cursanți. Printre 
acestea pot fi citate cele din 
Șelaru, Ionești, Răscăieți. 
Gura Foii, Puțu cu Salcia și 
altele.

★

în general, în raionul Gă
iești, există o preocupare a- 
tentă pentru desfășurarea in- 
vățămîntului agrozootehnic de 
masă. Organizațiile U.T.M. se 
ocupă de mobilizarea tinerilor 
cursanți la lecții, realizîndu-se 
în cele mai multe locuri o 
frecvență bună. Lectorii, în 
marea lor majoritate tineri, 
depun interes ca lecțiile să 
aibă un conținut bogat, să fie 
ilustrate cu exemple din gos
podăriile colective, să le ex
pună cit mai viu și mai inte
resant.

Din constatările făcute, re
zultă, așa cum am arătat pe 
parcurs, că mai există încă 
unele neajunsuri privind mo
bilizarea cursanților la lecții, 
efectuarea unui număr cores
punzător de demonstrații 
practice, modalitatea de pre
gătire și predare a lecțiilor de 
către unii lectori. Avînd în 
vedere că majoritatea cursan
ților sînt tineri, și că în rîn- 
dul lectorilor sînt, de aseme
nea mu Iți tineri, e de datoria 
organizațiilor U.T.M. din raion 
să sprijine activ buna desfășu
rare a învățămîntului agro
zootehnic de masă.

COMUNICAT
cu privire la vizita în Austria 
a ministrului afacerilor externe 

al R. P. Romîne
La invitația ministrului fe

deral al afacerilor externe, 
dr. Bruno Kreisky, ministrul 
afacerilor externe al Republi
cii Populare Romîne, Corne- 
liu Mănescu a vizitat Austria 
între 10—15 decembrie, ca răs
puns la vizita făcută în iulie 
a.c. la București de către mi
nistrul federal Kreisky.

Ministrul de externe al Re
publicii Populare Romîne a 
fost însoțit de Pompiliu Ma- 
covei, adjunct al ministrului 
și de funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe 
și Ministerul Comerțului Ex
terior al Republicii Populare 
Romîne.

Ministrul de externe Corne- 
liu Mănescu a fost primit, îm
preună cu persoanele care îl 
însoțesc precum și cu ambasa
dorul R. P. Romîne în Austria, 
Mircea Ocheană, de președin
tele federal, dr. A. Schărf, de 
cancelarul federal dr. Alfons 
Gorbach și de vicecancelarul 
dr. Bruno Pittermann.

Ministrul afacerilor externe al R. P. Romine
și-a incheiat vizita in Austria

VIENA 16. — Coresponden
tul Agerpres, Șt. Deju, trans
mite : La 16 decembrie a ple
cat din Viena ministrul aface
rilor externe al R. P. Romîne, 
Corneliu Mănescu, cu soția, 
care, la invitația ministrului 
afacerilor externe al Austriei, 
dr. Bruno Kreisky a făcut o 
vizită de șase zile în Austria. 
Cu același tren au plecat spre 
patrie Pompiliu Macovei, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe al R.P. Romîne și ce
lelalte persoane care l-au în-

★

BUDAPESTA 16 — Cores
pondentul Agerpres, A. Pop, 
transmite: Luni, ministrul a- 
facerilor externe al R. P. Ro
mîne, Corneliu Mănescu, a so
sit la Budapesta unde, la in-

Reluarea negocierilor 
dintre miniștrii

agriculturii ai țărilor 
Pieții comune

BRUXELLES. — Luni după- 
amiază au fost reluate negocierile 
dintre miniștrii agriculturii ai ță
rilor membre ale Pieței comune 
(C.E.E.j în legătură cu pil.ica 
agrară a celor „șase".

Agenția France Presse relatează 
că „maratonul asupra politicii 
agricole comune va fi, po
trivit părerii observatorilor, ho- 
tărîtor pentru viitorul Pieței co
mune și pentru negocierile în pro
blema tarifelor vamale care ur
mează să aibă loc în mai la 
Geneva în cadrul G.A.T.T.".

Comentînd pozițiile la reluarea 
tratativelor, agenția Reuter relevă 
că delegația franceză sosită la 
Bruxelles continuă să se situeze 
pe linia de pină acum, care cere 
insistent ca problema unificării 
prețurilor la produsele agricole în 
cadrul C.E.E. să fie rezolvată pînă 
la sfîrșitul acestui an.

Pe de altă parte, delegația vest- 
germană condiționează realizarea 
oricărui acord în acest domeniu 
de acceptarea de către reprezentan
ții francezi a unui punct de ve
dere comun al țărilor C.E.E. în 
vederea negocierilor cu S.U.A.

Pînă în prezent singurul punct 
asupra căruia sînt de acord toți 
participanții este că „un real pro
gres nu va fi făcut pînă miercuri 
cînd actualelor tratative li se vor 
alătura și miniștrii de externe ai 
celor „șase". (Reuter).

Știați că...

— Viteza mișcării mănușii 
de box atinge 50 kilometri pe 
oră ?

— Mingea de ping-pong 
zboară cu o viteză de 180 kilo
metri pe oră ?

— Motorul unei rachete ba
listice dezvoltă o forță de 
tracțiune mai mare decit a tu
turor mașinilor de la începu
tul secolului al XIX-lea, luate 
la un loc ?

— Cel mai rapid sprinter 
poate atinge o viteză de pînă 
la 32 kilometri pe oră ?

— Forța globală a tuturor 
animalelor de pe globul pă- 
mîntesc reprezintă aproxima
tiv 150 milioane cai putere?

„Descoperirea unei lumi 
scufundate"

Cercetind adincurile Mării 
Negre și ale lacului Isîkkul 
din Asia Centrală, arheologii 

sovietici au cules un mare număr 
de date noi despre civilizația an
ticii din această regiune a lumii.
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Oaspeții romîni au avut un 
schimb de păreri cu ministrul 
federal dr. B. Kreisky și cu se
cretarul de stat dr. Ludwig 
Steiner, în cursul căruia- au 
fost discutate probleme care 
privesc cele două țări. In 
cadrul acestui schimb de 
vederi, cele două părți 
au constatat din nou cu 
satisfacție că relațiile dintre 
Austria și Republica Populară 
Romînă se dezvoltă favorabil 
și că există posibilități pen
tru lărgirea continuă a acestor 
relații.

în timpul șederii sale la 
Viena, ministrul de externe 
C. Mănescu a ținut o confe
rință despre principiile politi
cii externe romîne, la Asocia
ția austriacă de politică ex
ternă și relații internaționale.

Ministrul de externe Mă
nescu a vizitat, de asemenea, 
împreună cu însoțitorii săi, 
instituții de cultură, artistice, 
sociale, fabrica „Eumig" din 
Wiener Neudorf, precum și 
localitatea Semmering.

soțit pe Corneliu Mănescu în 
vizita sa în Austria.

La plecare, în gara de vest 
din Viena au fost prezenți mi
nistrul afacerilor externe al 
Austriei, dr. Bruno Kreisky, 
Ludwig Steiner, secretar de 
stat în M.A.E., Paul Wetzler, 
ambasadorul Austriei la Bucu
rești, funcționări superiori în 
Ministerul Afacerilor Externe. 
Au fost de față ambasadorul 
R. P. Romîne la Viena, ing. 
Mircea Ocheană, și membrii 
ambasadei.

•k

vitația ministrului afacerilor 
externe al R. P. Ungare va 
face o vizită de prietenie.

In gara Nyugati din Buda
pesta, el a fost întîmpinat de 
Peter Janos, ministrul de ex
terne al R. P. Ungare, de Er- 
dely Karoli, locțiitor al mini
strului afacerilor externe, de 
funcționari superiori din 
M.A.E. al R. P. Ungare. Au 
fost de față Mihail Roșianu, 
ambasadorul R. P. Romîne la 
Budapesta, și membri ai am
basadei.

Ședința Consiliului ministerial

PARIS 16 (Agerpres). — La 16 
decembrie s-a deschis la Paris 
sesiunea Consiliului ministerial 
al N.A.T.O., cu participarea mi
niștrilor de afaceri externe, ai 
apărării și finanțelor din cele 15 
țări membre ale Alianței. Pe or
dinea de zi figurează probleme 
politice, militare și economice.

In ședința de deschidere, Dean 
Rusk, secretarul de Stat al S.U.A., 
a dat citire unui mesaj adresat 
sesiunii de președintele Lyndon 
Johnson. L. Johnson afirmă în 
mesaj, că Statele Unite își vor 
respecta angajamentele asumate 
față de N.A.T.O. Referindu-se la 
sarcinile militare ale Alianței 
nord-atlantice, mesajul specifică 
că acestea trebuie să se bizuie 
atît pe arme nucleare, cît și pe 
arme convenționale. Statele Unite, 
precizează mesajul, vor continua 
să mențină în Europa occidentală 
„echivalentul a șase divizii ameri
cane". Totodată, mesajul cere ca 
țările Europei occidentale să spo
rească contribuția lor militară la 
N.A.T.O. „pentru a împărți în 
mod echitabil cu Statele Unite 
poverile și răspunderile N.A.T.O.".

A luat apoi cuvîntul Dirk Stik- 
ker, secretarul general al N.A.T.O., 
care a adus un omagiu memoriei 
defunctului președinte Kennedy.

Sub apele Mării Negre, în apro
piere de Herson, au lost descope
rite urmele unor construcții monu
mentale da tind din epoca Greciei 
antice. Au lost efectuate cercetări 
amănunțite în regiunea scuiundată 
a Fanagoriei (in strlmtoarea Kerci) 
șl în golful Suhumi, printre ruinele 
legendarei Atlantide a Mării Ne
gre, fiind descoperit un mare nu
măr de monumente ale culturii 
antice.

în legătură cu aceste noi desco

periri In Editura Academiei de 
'Științe a U.R.S.S. a apărut culege- 
-ea de articole intitulată „Desco
perirea unei lumi scufundate".

Iarnă grea în Europa

fn întreaga Europă iarna a 
pătruns pe un front larg. 
In ultimele 48 de ore tem

peratura a scăzut simțitor în ma
joritatea țărilor și s-au semnalat 
căderi de zăpadă care au îngreu-

Sosirea delegației 
Consiliului national 

al femeilor 
din R.P.Rominăla Atena

ATENA. — Luni 16 decem
brie a sosit la Atena la invi
tația Ligii de prietenie greco- 
romîne, o delegație a Consiliu
lui național al femeilor din 
R.P. Romînă, condusă de Ga
briela Bernachi, vicepreședin
tă a Consiliului național al fe
meilor, care va face o vizită de 
10 zile în Grecia.

ATENA — In după amiaza zi
lei de luni, doamna Kostopulos, 
soția ministrului afacerilor in
terne al Greciei, a oferit la reșe
dința sa un ceai în cinstea dele
gației de femei din R. P. Romînă 
condusă de Gabriela Bernachi, 
vicepreședintă a Consiliului Na
țional al Femeilor din R. P. Ro
mînă. Au luat parte : doamna 
Venizelos, soția lui S. Venizelos, 
vicepreședintele guvernului și mi
nistru al afacerilor externe, doam
na Alamanis, soția ministrului 
lucrărilor publice, doamna Hutas, 
soția ministrului prevederilor so
ciale, doamna Tumbas, soția ami
ralului Tumbas, ministru, amba
sadorul Argyropoulos și alte per
sonalități ale vieții culturale și 
artistice din capitala Greciei. De 
asemenea a participat ambasado
rul R. P. Romîne la Atena, Mircea 
Bălănescu cu soția, precum și alți 
membri ai Ambasadei Romîne.

Ceaiul s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

Deschiderea parlamentului grec
ATENA — In dimineața zi

lei de 16 decembrie a avut loc 
deschiderea oficială a noului 
Parlament grec.

In mesajul regelui Paul se 
arată, printre altele, că „ulti
mele alegeri au dus la norma
lizarea vieții politice din Gre
cia".

Se spune, totodată, că „din 
nefericire în Grecia există 
încă șomaj total și parțial ce 
duce la intensificarea emigră
rii, la depopularea satelor". 
Construcția de locuințe, atît 
la orașe cît și la sate, ca și 
învățămîntul se află în mare 
întîrziere. Se relevă, de ase
menea, necesitatea aplicării în 
Grecia a unor planuri de dez
voltare economică. „Din mo
ment ce am intrat în Piața 
comună, (Grecia este membru 
asociat — n.r.) se spune în

al N. A. T. O.
La dezbaterile generale, care au 

urmat și care s-au desfășurat cu 
ușile închise, au luat cuvîntul 
Richard Butler, ministrul de afa
ceri externe al Marii Britanii, 
Paul Martin, ministrul de externe 
al Canadei și Gerhard Schroder, 
ministrul de afaceri externe al 
R. F. Germane.

Potrivit unui purtător de cu
vînt al N.A.T.O., care a relatat 
ziariștilor desfășurarea dezbateri
lor, Richard Butler a preconizat 
pentru N.A.T.O. o politică de 
„îmbinare a forței cu suplețea". 
După părerea lui Butler însă, fo
losirea forței ar trebui să fie ex
clusă de Ia reglementarea diferen
delor. El a subliniat importanța 
menținerii contactului cu țările 
socialiste. Ministrul de afaceri 
externe britanic a sugerat, de ase
menea, să se depună eforturi 
pentru realizarea unui acord cu 
Uniunea Sovietică în legătură cu 
înființarea unor posturi de obser
vație menite să împiedice un atac 
prin surprindere și a declarat că 
un acord privitor la împiedicarea 
răspîndirii armelor nucleare ar 
constitui un important pas înainte.

Paul Martin, ministrul de ex
terne al Canadei a cerut să fie 
cît mai mult dezvoltate contactele 
cu țările socialiste și a sugerat

nat circulația pe șosele și pe 
căile ferate.

. In regiunile din estul Franței, 
termometrele au înregistrat dumi
nică temperaturi pînă la minus 
20 de grade, iar la Paris au fost 
minus 6 grade. Căderile de ză
padă au provocat întreruperea 
circulației pe unele șosele națio
nale. In Italia a nins abundent, 
ceea ce a făcut ca mai multe me
ciuri din campionatul italian de 

fotbal să fie amînate. Și aici tem
peraturile au coborît pînă la mi
nus 20 de grade, iar trenurile au 
circulat cu mari întîrzieri.

La Moscova termometrele au 
indicat minus 32 de grade, iar 
în Siberia minus 57 de grade. In 
diferite regiuni ale Poloniei zăpa
da a trecut de o jumătate de me
tru înălțime. In schimb, în Suedia 
se semnalează o iarnă mai blinda 

decît de obicei în această (ară.

Sesiunea Sovietului Suprem
al U.R.S.S

MOSCOVA 16 (Agerpres).— 
Luni dimineața în marele Pa
lat al Kremlinului s-a deschis 
cea de-a treia sesiune a So
vietului Suprem al U.R.S.S. a 
celei de-a 6-a legislaturi.

La sesiune participă N. S. 
Hrușciov și alți conducători 
ai P.C.U.S. și ai guvernului 
sovietic.

Raportul cu privire la pla
nul de stat de dezvoltare a 
economiei naționale a U.R.S.S. 
pe anii 1964—1965 a fost pre
zentat de deputatul Piotr Lo- 
mako, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.. 
președintele Comitetului de 
Stat al Planificării.

In proiectul planului de stat 
se prevede că în următorii doi 
ani producția industrială va 
crește cu 17,5 la sută. Planul 
septenal de dezvoltare a in
dustriei va fi îndeplinit îna
inte de termen.

Ritmurile de creștere a pro
ducției mijloacelor de produc
ție și a bunurilor de consum 
se vor apropia. In decurs de 
doi ani volumul producției gru
pei „A" va crește cu 18,6 Ia su
tă, iar al grupei „B“ cu 14,5 la 
sută. Vor avea loc deplasări 
progresive substanțiale în 
structura producției industria
le. Producția industriei chimi
ce va crește cu 36 la sută, a 
industriei prelucrătoare de ți
ței cu 29 la sută, a hîrtiei și 
celulozei cu 26 Ia sută, extrac
ția și producția de- gaze cu 40 

mesaj, noi trebuie să ridicăm 
nivelul de educație și tehnic 
ql poporului pentru ca el să 
poată supraviețui, întrucît 
Piața comună poate fi o mare 
speranță, dar și un mare peri
col”.

„Credincioși alianțelor noa
stre, se spune în mesaj, do
rim, de asemenea, să fim 
prieteni cu toate popoarele 
dispuse în mod sincer să ne 
acorde prietenia lor”.

Parlamentul, care întru
nește 138 de deputați din 
partea Partidului Uniunea de 
Centru, 131 din partea E.R.E., 
28 din partea E.D.A., 2 din 
partea Partidului progresist 
și 1 din partea independenți
lor, se va întruni din nou la 
17 decembrie pentru a alege 
prin vot secret pe noul pre
ședinte.

ținerea conferinței pentru dezar
mare la intervale regulate și pe 
o perioadă de timp stabilită, așa 
îneît să devină un organism per
manent.

Expunînd poziția R. F. Germa
ne, Gerhard Schroder s-a opus 
ideii unui pact de neagresiune, 
propus de Uniunea Sovietică, 
înainte de a se fi rezolvat alte 
probleme printre care problema 
germană.

In problema destinderii și 
coexistenței pașnice, Schroder a 
spus că guvernul federal este 
satisfăcut de îmbunătățirea at
mosferei și, în această ordine de 
idei, și de Tratatul de la Moscova 
pentru încetarea experiențelor nu
cleare, pe care îl consideră un 
progres.

In legătură cu intensificarea 
schimburilor comerciale Est-Vest, 
Schroder a menționat schimbul 
de reprezentanțe comerciale reali
zat între R.F.G. și cîteva țări so
cialiste.

Referindu-se la problemele mi
litare, Schroder a declarat că gu
vernul său consideră forța nuclea
ră multilaterală drept un mijloc 
important pentru consolidarea 
alianței occidentale.
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Țigări fără... tutun

La „Roswell Park Memorial 
Institut" (S.U.A.) se fac 
cercetări pentru fabricarea 

unor țigări care să satisfacă gus
tul și dorința fumătorilor, fiind 
însă mai puțin periculoase pen
tru sănătatea lor decît țigările din 
tutun. Astfel ,se fac probe de ți
gări conținînd frunze și flori ale 
unor plante foarte diferite: sfeclă, 
petunii, varză, păpădie etc.

Cercetările pentru găsirea unor 
frunze bune de fumat se fac pe 
o terasă unde frunzele sînt us
cate și stropite cu o substanță fo
losită și în prepararea tutunului 
de către fabricanții de țigări. Ele 
sînt apoi tăiate și rulate cu mîna, 
apoi „probate" de către persona
lul institutului.

Pînă în prezent, cel mai bun 
amestec, printre cele 25 de ames
tecuri încercate, conține frunze 
de varză, de păpădie și de sfeclă. 
Este de la sine înțeles că dacă se 
va reuși să se pună la punct un 
amestec satisfăcător pentru fumă
tori, acesta va trebui să nu fie 
periculos pentru sănătatea consu
matorilor. 

la sută, producția de energie 
electrică cu 23 la sută. In 
1965 în Uniunea Sovietică vor 
fi puse în funcțiune 12 termo
centrale cu o putere de un 
milion și peste un milion kW 
fiecare.

Raportorul a arătat în con
tinuare că se prevede ca vo
lumul global al producției ce
realiere să fie în anul 1964 de 
10,2 miliarde puduri, iar în 
1965 de 10,6 miliarde puduri. 
In anul 1964, agricultura va 
primi aproximativ 22 milioa
ne tone îngrășăminte minera
le, iar în cursul anului 1965 
— peste 30 milioane tone.

In industria ușoară și ali
mentară se vor investi de 1,5 
ori mai multe mijloace decît 
în ultimii doi ani.

Caracterizînd perspectivele 
ridicării bunăstării poporului 
sovietic, Piotr Lomako a a- 
nunțat că planul prevede 
creșterea venitului național 
cu 16 la sută. Sînt prevăzute 
fonduri pentru sporirea sala
riului minim la 40—45 ruble 
pe lună. Numărul muncitori
lor și funcționarilor va crește 
cu aproape 5,5 milioane oa
meni.

In ceea ce privește cons
trucțiile de locuințe, raporto
rul a arătat că în următorii 
doi ani vor fi construite locu
ințe cu o suprafață totală de 
155 milioane m.p.

Vasili Garbuzov, ministrul 
finanțelor' al U.R.S.S., a pre
zentat apoi raportul cu privi
re la proiectul bugetului pe 
exercițiul 1964—1965. Pe anul 
1964 în buget se prevede la
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— Consiliul de Securitate, în
trunit în dimineața zilei de 
16 decembrie, a recomandat 
Adunării Generale să pri
mească în calitate de membri 
ai O.N.U. tinerele state afri
cane Zanzibar și Kenya.

In aceeași zi, Adunarea Ge
nerală a votat primirea celor 
două state în Organizația Na
țiunilor Unite.

NEW YORK. — La New 
York a luat sfîrșit conferința 
„Pentru o lume fără războaie" 
la care au participat repre
zentanți din partea a peste 100 
de diferite organizații obștești, 
religioase, sindicale, de femei 
etc. Conferința, care a durat 
trei zile, a elaborat recoman
dări în ce privește scopurile și 
noile inițiative în lupta pen
tru dezarmare, pentru destin
derea încordării internaționa
le, și lărgirea relațiilor eco
nomice și culturale cu țările 
socialiste.

BERLIN — Ministrul in
dustriei petrolului și chimiei 
al R. P. Romîne, Mihail Flo- 
rescu, a sosit la Berlin pen
tru a participa la inaugura
rea Conductei petroliere 
„Prietenia”, în calitate de pre
ședinte al Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru petrol 
și gaze.

PARIS. — Dean Rusk, secretarul 
Departamentului de Stat al S.U.A., 
a făcut luni o vizită președintelui 
Franței, de Gaulle.

Vizita a avut loc la cererea lui 
Rusk și după cum subliniază 
U.P.I., „se pare că a constituit un 
efort de a aduce puțină căldură în 
relațiile americano-franceze, care 
se caracterizează printr-o răceală 
puternică".

Părăsind palatul Elysee. Rusk a 
declarat corespondenților de presă 
că a inmînat președintelui de 
Gaulle un mesaj din partea pre
ședintelui Johnson, în care acesta 
a exprimat mulțumiri pentru vizi
ta recentă la Washington a lui de 
Gaulle cu prilejul funeraliilor fos
tului președinte Kennedy. Rusk a 
adăugat că nu a discutat cu de 
Gaulle despre posibilitatea unei 
noi vizite la Washington.

PARIS. — Sub titlul „A doua 
carieră pentru Codin", cotidia
nul francez „Combat" anunță 
că coproducția cinematografi
că franco-romînă „Codin" va 
fi reluată pe ecranele cinema
tografelor pariziene. „După o 
primă prezentare care a avut 
loc la începutul acestui sezon, 
scrie „Combat", filmul franco- 
romîn în regia lui Henri Colpi, 
„Codin", va începe o a doua 
carieră la cinematograful 
„Studio-43“, unde el va fi pro
iectat în versiunea originală, 
adică în limba romînă".

„Combat" reamintește cine
fililor francezi calitățile aces
tui film, demonstrate atît la 
festivalul filmului de la Can
nes pe anul 1963, cît și în 
cursul prezentării sale la Paris.

LONDRA. — Șeful Reprezentan
ței diplomatice congoleze la Lon
dra, Thomas Kanza, și-a prezentat 
demisia din cauza dezacordului 
său cu politica promovată de gu
vernul congolez. Intr-o scrisoare 
adresată primului ministru Adoula, 
se spune : „In îndeplinirea sarci
nilor mele m-am lovit din neferi
cire, ca și numeroși alți compa- 
trioți din Congo și din străinătate, 
de o persistentă și descurajatoare 
lipsă de înțelegere din partea unor 
conducători din țara mea".

Kanza este un diplomat congo
lez care a deținut importante func
ții diplomatice din primele zile 
după cucerirea independenței. El a 
fost reprezentant permanent al 
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venituri 91,8 miliarde ruble, 
iar la cheltuieli 91,3 miliarde 
ruble ; pe anul 1965 la veni
turi 101,2 miliarde ruble și la 
cheltuieli 100,4 miliarde ruble.

Raportorul a declarat că gu
vernul sovietic a considerat 
posibil să prevadă în bugetul 
pe exercițiul 1964 o reducere 
a cheltuielilor pentru forțele 
armate ale U.R.S.S. cu 600 
milioane ruble. Aceste chel
tuieli se stabilesc la suma de 
13,3 miliarde ruble — 14,6 la 
sută din totalul cheltuielilor, 
față de 16,1 la sută în anul 
1963. Fondurile alocate, a ară
tat vorbitorul, vor permite 
Uniunii Sovietice să-și men
țină capacitatea de apărare 
la un nivel care să asigure 
securitatea de neclintit a pa
triei și a întregului lagăr so
cialist.

Ministrul finanțelor al 
U.R.S.S. a arătat în continua
re că alocările pentru econo
mia națională sînt prevăzute 
pe exercițiul 1964 în sumă de
38.7 miliarde ruble — cu 4 la 
sută mai mult decît în acest 
an.

Raportorul a făcut cunoscut 
că bugetul pe exercițiul 1964 
prevede alocări pentru măsuri 
social-culturale în sumă de
32.7 miliarde ruble, iar în 1965 
în sumă de 34,5 miliarde 
ruble.

După prezentarea rapoarte
lor și a corapoartelor comisii
lor bugetare și economice au 
început dezbaterile pe margi
nea lor.

Republicii Congo la O.N.U. în 
timpul guvernului Lumumba,

PHENIAN. — Un purtător 
de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al Republicii 
Populare Democrate Coreene 
anunță agenția Centrală Tele
grafică Coreeană a dat publi
cității o declarație în care ca
lifică drept ilegală și contra
venind intereselor și voinței 
poporului coreean rezoluția a- 
doptată de Adunarea Gene
rală a O.N.U. în problema co
reeană. Declarația subliniază 
necesitatea retragerii trupelor 
străine din Coreea de Sud și 
crearea condițiilor pentru uni
ficarea pașnică a Coreei. Uni
ficarea, arată declarația, este 
o chestiune internă a poporu
lui coreean și nici o putere 
străină nu are competența de 
a se amesteca în această pro
blemă.

ANKARA — Corespondentul 
Ia Ankara al agenției Asso
ciated Press anunță că fostul 
prim-ministru Ismet Inonu, a 
fost primit de președintele re
publicii, Cemal Gursel, căruia
1- a adus Ia cunoștință că ac
ceptă să formeze noul guvern 
al Turciei. înainte de aceasta, 
grupul parlamentar al parti
dului republican al poporului 
condus de Inonii și-a dat a- 
cordul pentru ca acesta să-și 
asume misiunea formării vi
itorului guvern al Turciei.

Premierul desemnat, adaugă 
agenția A.P. a precizat că va 
fi în măsură să prezinte peste
2— 3 zile lista viitorului gu
vern.

WASHINGTON.— Comisia 
pentru alocări a Camerei Re
prezentanților a redus fondu
rile destinate programului a- 
merican de ajutor pentru stră
inătate la 2,8 miliarde dolari, 
cu 800 milioane mai puțin de
cît cifra aprobată de Camera 
Reprezentanților și Senat în 
proiectul de lege pentru auto
rizarea ajutorului pentru stră
inătate. După aflarea hotărîrii 
Comisiei, președintele S.U.A., 
Lyndon Johnson, a remis pre
sei o declarație în care a cri
ticat cu asprime hotărîrea Co
misiei pentru alocări a Came
rei Reprezentanților.

ROMA. — In cadrul unui 
miting care a avut loc Iei Ro
ma, 4 000 de membri ai Par
tidului socialist italian, care 
sprijină aripa de stînga a r- 
cestui partid, au adoptat o mo
țiune prin care invită pe de
putății socialiști din parla
ment să nu acorde vot de în
credere guvernului.

Moțiune? condamnă partici
parea P.S.I. în acest guvern, 
deoarece ea se face acceptînd 
obligații politice și militare, 
decurgînd din pactul N.A.T.O., 
ceea ce este contrar principii
lor partidului socialist.

Referindu-se la: această mo
țiune, corespondentul din Ro
ma al agenției France Presse 
relevă că ea oglindește criza 
prin care trece Partidul socia
list italian după intrarea sa în 
componența noului guvern de 
centru-stînga.

TOKIO. — Intr-un raport 
cu privire la starea economiei 
mondiale, prezentat Consiliu
lui de Miniștri, Biroul plani
ficării economice din Japonia 
s-a pronunțat pentru lărgirea 
comerțului cu țările socialiste 
și pentru sporirea ajutorului 
economic acordat țărilor în 
curs de dezvoltare.
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