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bucurii nu treci pra- 
cîte fapte de muncă

Aspect al noilor linii tehnologice de mare capacitate de la Fa
brica de ciment „Victoria socialismului" din Turda.
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Centrale termice date în folosință
în orașele Alba Iulla, Oră- 

știe, Cugir și Deva din regiu
nea Hunedoara au fost date în 
folosință centrale termice pen
tru încălzirea blocurilor de lo
cuințe construite în acest an. 
în ultimii ani, în noile cartiere 
de 
Și 
ale regiunii Hunedoara 
construit și pus în funcțiune 
34 de centrale termice și 13 
puncte termice de bloc. Ele 
asigură încălzire și apă caldă

locuințe 
centrele

din orașele 
muncitorești 

s-au

pentru mai mult de 10 000 de 
apartamente.

în noul oraș al siderurgiști- 
lor de la Hunedoara unde sînt 
încălzite aproape 3 000 de a- 
partamente cu aburi de la ter
mocentrala electrică a combi
natului siderurgic, urmează 
să intre în funcțiune o nouă 
magistrală care permite extin
derea termoficării în alte sute 
de apartamente.

(Agerpres)

Pregătiri pentru revelion
Și în acest an Oficiul Național 

de Turism „Carpați" organizează 
revelioane în cele mai frumoase 
stațiuni de munte, la cabane, pre
cum și în străinătate.

Mai mult de $ ooo de oameni 
ai muncii vor sărbători Anul Nou 
pe Valea Prahovei — la Sinaia, 
Bușteni, Predeal, Poiana Brașov, 
— sau pe Valea Oltului — la Că- 
limănești, Olănești, Govora, Her- 
culane, — precum și în stațiunile 
Tușnad, Borsec, Vatra 
altele. Și cabanele din

Dornei ți 
munții Bu-

cegi și Ciucaș s-au pregătit pentru 
a primi pe oaspeți.

Alți 2 ooo de oameni ai muncii 
vor sărbători Anul Nou alături de 
locuitorii Sofiei, Varșoviei, Buda
pestei, Moscovei, Berlinului și 
Pragăi.

La rîndul lor, numeroși turiști 
din R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslova
că, Danemarca, R.D. Germană, R.F. 
Germană, Norvegia, R.P. Polonă 
vor sosi pentru a petrece noaptea 

Anul Nou la București și Poia- 
Brașov.

de 
na

(Agerpres)

*Concurs „Cine știe, cîștigă

din comu-Elevii școli! medii 
na Borșa, raionul Vișeu au par
ticipat la un interesant concurs 
„Cine știe, cîștigă" pe tema: 
„Cum să circulăm". La acest 
concurs au lost antrenați un 
număr mare de elevi. întrebă
rile și răspunsurile au iost un

prețios îndrumar pentru elevi, 
în cunoașterea și respectarea 
regulilor de circulație. Cele mai 
bune răspunsuri le-a dat eleva 
Victoria Mihali. Concursul a 
lost dotat cu premii în obiecte.

DUMITRU COZÎLTEA 
elev

amintea 
ța aula 
centrale 
tare „Mihail Emi
ne seu" a 
200 de 
deosebiți. Erau e- 

levi și eleve de 18 ani de 
la școlile medii, tehnice și 
profesionale din Iași. Pe piep
tul fiecărui sărbătorit a fost 
prinsă cîte o floare. Alături 
de sărbătoriți se aflau părinți, 
colegi mai mari, prieteni. 
Tov. Ion Nicolae, a evocat în 
cuvinte emoționante aspecte 
din viața întunecată și lipsită 
de perspective pe care erau 
sortiți să o trăiască în trecut 
fiii oamenilor muncii din țara 
noastră. Au luat apoi cuvîntul 
Olimpia Grecu, vicepreședinte 
al Comitetului executiv al
Sfatului popular orășenesc 
Iași, părinți, tineri de 18 
ani, colegi mai mari. Printre 
sărbătorite se afla îmbrăcată 
în uniformă albastră o fată 
mărunțică, eleva Margareta 
Cocea, din anul III B al Șco
lii profesionale a fabricii de 
antibiotice. In acest an ea va 
termina școala. Va fi reparti
zată în fabrică. Visul ei ? Să 
fie printre muncitorii fruntași 
ai fabricii și să urmeze liceul 
seral. Apoi facultatea

Alături se afla un băiat înalt, 
blond. Era Vasile Buzdug, 
elev în anul II la școala teh
nică agricolă, secția veteri
nară. Fruntaș la învățătură și 
în activitatea obștească, Va
sile dorește ca după terminarea 
școlii să lucreze ca tehnician 
veterinar în gospodăria colec
tivă din satul natal. Tot în rin- ■ 
dul sărbătoriților se afla Aspa- 
zia Condurache, elevă frunta
șă la învățătură de la Școala 
medie nr. 6.

După înmînarea felicitărilor 
comitetului orășenesc U.T.M., 
pe podiumul din față au ur
cat elevii Școlii medii de mu
zică și artă plastică. Progra
mul artistic prezentat de ei a 
fost bogat și frumos. Elevul 
Silvestru Ailenei — și el din 
rîndul sărbătoriților — a inter
pretat o compoziție proprie: 
„Primăvara vieții". Elevul Iu
lian Gherșin — în vîrstă 
de 18 ani — a recitat poe
zia Datorie — dedicată tu
turor celor de o vîrstă cu el. 
Poeziile „Partidul" de Mihai 
Beniuc și „Maturitate” de Al. 
Andrițoiu, cîntecele „Te iubim 
tinerețe" _ . - .
„Am 18 
Vescan — etc. au completat 
programul acestei seri de ne
uitat, dedicată sărbătoriților.

C. SLAVIC

de Radu Șerban, 
ani" de Mauriciuî**

NOI ÎNTREPRINDERI [
i
i
i■

A.

• Conform datelor Direcției 
centrale de statistică, pînă la 
10 decembrie au îndeplinit 
planul anual la producția glo
bală 216 întreprinderi Indu
striale republicane.

Din acestea 44 aparțin Ministerului Industriei Alimentare, 36 
Ministerului Industriei Ușoare, 35 Ministerului Economiei Fo
restiere, 26 Ministerului Industriei Petrolului și Chimiei, 24 Mi
nisterului Industriei Construcțiilor etc.

216 Întreprinderi

industriale republicane

• La 17 decembrie, minerii 
din industria carboniferă au 
îndeplinit planul anual la pro
ducția de cărbune. Acesta este 
cel de-al 4-lea an consecutiv 
al șesenalului în care ei își 

sarcinile anuale. Cantitatea totală 
de cărbune., extrasă în acest an este de 3,6 ori mai mare decît 
în 1938, iar de ligniți de 14,3 ori.

Sistematizarea minelor, concentrarea producției, extinderea 
mecanizării și ridicarea continuă a calificării profesionale au 
permis minerilor să sporească productivitatea muncii cu 35,6 la 
sută față de anul 1959.

A fost, de asemenea, îmbunătățită simțitor și calitatea cărbu
nelui, procentul de cenușă fiind mai mic decit cel stabilit prin 
plan.

Cantitatea de cărbune extrasă peste prevederi în cel 4 ani ai 
șesenalului reprezintă aproape jumătate din întreaga producție 
realizată in 1938.

Minerii din Industria

carboniferă

îndeplinesc înainte de termen

Numeroase 

unități industriale 

din regiunea Galați

(Agerpres)

• GALAȚI (de la corespon
dentul nostru)

Printre unitățile industriale 
din regiunea Galați care și-au 
realizat sarcinile anuale de 
producție înainte de termen 

prefabricate, Stațiunea de sorta-se numără : întreprinderea de 
re a minereurilor Galați, fabricile de conserve Zagna-Vădeni și 
Tecuci, întreprinderea de construcții nr. 1 din cadrul TRCL 
Galați și altele.

Întreprinderea nr. 1 de construcții din Galați, de pildă, a 
realizat planul producției globale pe întreg anul 1963 încă din 
ziua de 3 decembrie. In acest an, aici s-a efectuat un volum de 
lucrări mai mare cu 25 la sută față de cel realizat în anul 1962. 
In această perioadă s-au construit și dat în folosință cu 7 luni 
mai înainte de termenul planificat, noua policlinică din orașul 
Galați, 2 complexe de deservire a populației, o școală cu 24 săli 
de clasă și altele. Frumoase rezultate au obținut și colectivul 
Fabricii de unelte și plase pescărești, întreprinderea piscicolă 
Brăila și altele. De remarcat că în numai 11 luni întreprinderile 
industriale din regiunea Galați și-au îndeplinit planul la pro
ducția globală și producția marfă cu 103,1 la sută și respectiv cu 
101,3 la sută, realizînd totodată pe 10 luni economii care se ci
frează la aproape 29 milioane lei.

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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chipul luminos, 
18 ani. Cu cîte 
acestei vîrste, 
e așteaptă dincolo de acest prag, 

cîte visuri mari, cîte împliniri 1 Elena 
Lucian și Ion Ciocănău trec pragul celor 
18 ani cu multe izbînzi în muncă. Ea e 
muncitoare la întreprinderea textilă din 
Pitești, depășește zilnic sarcinile de plan, 
evidențiindu-se în întrecerea socialistă. 
El e constructor de poduri la I.P.M.P.B. 
Pitești. Absolvent al școlii proiesionale, 
își ridică necontenit calilicarea, devenind 
astiel un muncitor cu înaltă pregătire 

profesională.
Foto: O. PLECAN

Joi 19 decembrie 1963

Și în orașul Deva săr
bătoarea tinerilor de ÎS 
ani a adunat duminică, 
15 decembrie, în sala de 
festivități frumos împo
dobită a clubului sindi
catelor 130 de băieți și 
fete, elevi și muncitori 
din școlile și întreprin
derile orașului. Alături 
de sărbătoriți au parti
cipat la festivitate co
legi, tovarăși de-ai lor 
de muncă, muncitori 
fruntași în producție, 
activiști ai U.T.M. Petre 
Dan, din rîndul celor 
sărbătoriți, este electri
cian miner. A absolvit 
școala profesională doar 
cu un an în urmă. In
trarea în producție a în
semnat pentru el înfăp
tuirea unui vis, la care 
ținuse din copilărie. își 
iubește foarte mult fru
moasa meserie de elec
trician. Livia Mihalcea 
este elevă în anul V al 
școlii pedagogice. învață 
cu mare sîrguință pen
tru viitoarea profesie. 
Notele de 9 ți 10 cer
tifică pe deplin acest lu
cru. în rîndurile din 
față, ale sărbătoriților, a 
luat loa și electricianul

Iosif Banc, de la 
electrică. Chiar cu cîteva 
zile în urmă el a fost 
părtașul unui fapt deo
sebit. Era în puterea 
nopții. La Uzina electri
că sosise un anunț tele
fonic. Undeva pe linia 
electrică Simeria—Călan 
s-a petrecut o avarie. E- 
chipa de intervenție din 
care face parte și Iosif 
Banc a plecat în căuta
rea defecțiunii. După 
descoperirea ei, electri
cienii au muncit ore în
tregi în ger, restabilind 
circuitul electric. De 
fapt Iosif Banc, a parti
cipat la multe asemenea 
intervenții în primul său 
an de meserie care de 
abia s-a scurs și de fie
care dată el și tovarășii 
săi au avut satisfacția 
îndeplinirii unei datorii, 
în cuvîntul lor tov. 
Heljoni Dionisie, secre
tarul Comitetului orășe
nesc Deva al U.T.M., și 
Nicolae Mateiaș, miner 
fruntaș în producție, au 
subliniat că intr-adevăr 
fiecare tînăr dintre săr
bătoriții prezențl pășește 
cu demnitate pragul ma
joratului.

După ce mai mulți ti
neri sărbătoriți au mul
țumit partidului pentru 
viața fericită, pentru 
condițiile deosebite în 
care muncesc și învață, 
a luat cuvîntul tov. Soș 
Andrei, din partea Comi
tetului executiv al Sfa
tului popular al orașului 
regional Deva, care i-a 
felicitat pe sărbătoriți și 
i-a declarat cetățeni ma
jori ai R.P.R., cu drep
turi depline. Celor 130 
de tineri li s-au înmînat 
felicitări. Apoi formații
le artistice ale elevilor 
școlilor pedagogice, cu 
bogate repertorii închi
nate celor de 18 ani, au 
prezentat timp de două 
ore un program artistic 
mult aplaudat. Cîntecele 
închinate partidului, sau 
„Am 18 ani", „Serenada 
tinereții", programul re
vistă „Mulțumim parti
dului pentru 18 primă
veri", au fost apreciate 
de participanți. Sârbă-: 
toarea tinerilor majori 
s-a încheiat tîrziu după- 
amiază, cu ultimele a- 
corduri ale muzicii de 
dans.

LAL ROMULUS

a Bacă u
a învăța continuu,

• Elevi, cum pregătiți 
revelionul ?

• Scurtă incursiune în 
istoria muzicii (sugestii pen
tru cercurile ~ 
muzicii" (II)

I

igestii pen- ■ 
„Prieteni ai I

I
• Mai multă atenție ge- ■

neralizării experienței îna- g 
intate (Și în perioada ier- ■ 
nii — producții constante B 
de carne și lapte 1) 0

• „Cînd vine pisica" _
(Cronica filmului) I

• SPORT I

Fabrica e aproape, 
aerul vibrează ca 
un cîmp magnetic 

de prezența ei. Mai bine 
de 400 de tineri din ora
șul Bacău, își sărbăto
resc majoratul. “ 
un eveniment în 
fiecărui sărbătorit; 
este un eveniment 
viața orașului.

Secretarul comitetu
lui executiv al sfatului 
popular orășenesc în cu
vîntul său, vorbește des
pre legile statului nostru 
socialist, despre dreptu
rile și îndatoririle cetă
țenilor.

în rîndul din față, fu
seseră conduși cu dra-

Este 
viața 

datr 
ți în

goste și respect de către 
tineri încă de la începu
tul serii doi invitați deo
sebiți. Au părul cărunt 
la tîmple.

Bătrînul muncitor An
ton Nesciuc de la Fabri
ca „Proletarul" a vorbit 
tinerilor participanți 
despre condițiile grele 
din trecutul burghezo- 
moșieresc, despre viața 
grea a tinerilor care e- 
rau supuși unei crunte 
exploatări din cea mai 
fragedă vîrstă. Compa
rațiile emoționante ale 
acestuia au constituit o 
pledoarie convingătoare 
pentru datoria patrioti
că a tinerilor de a munci,

de 
perseverent.

în anii noștri, viața 
bătrînului muncitor An
ton Nesciuc și a tovară
șei lui de muncă, Profira 
Secetă, s-a schimbat. 
Vechea fabrică a întine
rit, au apărut secții noi, 
procesul de producție 
s-a modernizat. în cu- 
rînd muncitorul Anton 
Nesciuc va ieși la pen
sie. A venit aici, la săr
bătoriți pentru a „pre
da schimbul". El urează

C. NANCU

(Continuare
in pag. a IlI-a)

După ce au ascultat lecția ținută de inginerul Constantin I 
Stoica, colectiviștii cursanți la cercul „Cultura plantelor 
de cîmp", de la G.A.C. Topoloveni, raionul Găiești, au venit 
ca de obicei ia casa laborator a gospodăriei colective, unde 
urmăresc cu atenție o interesantă demonstrație practică.

Foto : AGERPRES .1
TELEGRAMĂ
Excelenței safe Domnului 

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

BUCUREȘTI
Doresc să exprim Excelenței Voastre cele mai cordiale mul

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

URIIO KEKKONEN 
Președintele Republicii Finlanda

ilvia Orleanu, Vio
rica Comitescu, 
Iuren Rustem, ti
neri muncitori la 
Topitoria de in din 
Mangalia, au îm
plinit de curînd 18

ani. într-una din zilele săptă- 
mînii trecute, asemenea altor 
tineri de aceeași vîrstă, au 
fost invitați la Casa de cul
tură din localitate. Cîtă bucu
rie ! La Casa de cultură urma 
să aibă loc sărbătoarea majo
ratului.

Iată și ziua mult așteptată. 
La ora stabilită sînt prezenți 
în sala mare a Casei de cul
tură, zeci de tineri muncitori 
de la Topitoria de in, de la 
Șantierul Naval, de la Gospo
dăria de stat și de la alte in
stituții din oraș, colectiviști 
din Mangalia și comuna 
23 August, elevi ai 
medii, care împlinesc 
majoratului. Alți 
neri și vîrstnici au venit 
participe la 
rășilor lor 
prezentat și 
matori care 
te un program artistic, 
moment în moment sărbătoa
rea trebuie să înceapă. Dar 
iată că cineva apare pe scenă 
și anunță: „Tovarăși, sărbă
toarea noastră se amînă, pen
tru altă dată".

Tinerii nedumeriți, părăsesc 
sala cu un sentiment de re
gret. Sărbătoarea n-a mai avut 
loc deoarece lipseau organiza
torii. Cei care trimiseseră in
vitații au uitat să vină la casa 
de cultură.

în aceeași zi, trebuia să aibă 
loc sărbătoarea majoratului și 
la Eforie Sud și la Ovidiu. Și 
aici însă, s-a repetat situația 
de la Mangalia. La Ovidiu, ti

școlii 
vîrsta 

zeci de ti
să 

sărbătoarea tova- 
de muncă. S-au 
formațiile de a- 

urmau să prezin- 
Din

ARSENIE NICOLAE

(Continuare in pag. a 111-a)

Rodul înfăptuiri măsurilor
tehnico organizatorice

a 25 noiembrie, 
colectivul de mun
că de la Uzina 
„Carbochim" Cluj 
a raportat îndepli
nirea planului a- 
nual. La producția

globală planul a fost îndeplinit 
în proporție de 110,5 la sută, 
iar la producția marfă în pro
porție de 113,9 la sută. Pînă la 
data de 1 decembrie, valoarea 
produselor obținute peste plan 
se cifra la 13 000 000 lei de- 
pășindu-se cu un milion an
gajamentul anual. Productivi
tatea muncii a crescut cu 9,8 
la sută. Prin reducerea prețu
lui de cost s-au realizat eco
nomii suplimentare în valoare 
de 5 500 000 lei, beneficiile 
fiind de 5 300 000 lei. Realiză
rile obținute de acest harnic 
colectiv sînt rodul aplicării cu 
consecvență a unui amplu plan 
de măsuri tehnico-organizato- 
rice. Cu un an în urmă cînd 
s-a stabilit angajamentul pe 
anul 1963, colectivul de muncă 
al uzinei a studiat bine rezer
vele și posibilitățile de care 
dispune. Atunci s-au concreti-

a-

zat zeci de propuneri iar din
tre acestea, cele mai valoroa
se au constituit obiectivele im
portante ale planului M.T.O.

„Cele mai valoroase propu
neri au fost incluse în planul 
M.T.O. — spunea tov. Nicolae 
Udrea, șeful serviciului tehnic 
al uzinei, măsuri care au
sigurat realizarea ritmică a 
planului de producție. Pe baza 
acestora au fost revizuite pro
cesele tehnologice de fabrica
ție din secțiile carbură, elec
trozi și pietre de polizor. La 
secția electrozi de pildă, la 
cuptorul de coacere, arderea 
în cele 18 camere se făcea în 
două cicluri. In această situa
ție, capacitatea de lucru era 
mică. Exista pericolul de a se 
creea, ceea ce se numește „loc 
îngust de producție". Trebuia 
găsită d soluție. Și a fost gă
sită. Pe baza unui studiu în
tocmit de tehnologii noștri a 
fost schimbat procesul tehno
logic de fabricație. La fabrica
rea electrozilor a fost scurtată 
diagrama de coacere electrică 
și gravitare cu circa 50 de ore. 
Rezultatele aplicării acestor

măsuri s-a reflectat în crește
rea capacității de producție cu 
8 la sută față de planul Ini
țial, ceea ce a asigurat obține
rea celor 111 tone electrozi si
derurgici peste plan.

Muncitorii din secția carbu- 
ră își luaseră angajamentul să 
depășească planul cu 5 la sută. 
Pentru aceasta a fost nevoie să 
ne îngrijim să asigurăm și con
dițiile necesare realizării lui. 
Era necesar în primul rînd să 
sporim capacitatea de lucru a 
cuptoarelor electrice. S-a por
nit aici de la o încercare pe 
care o făcusem anul trecut: u- 
tilizarea transformatorilor de 
circuit alternativ. Folosirea 
curentului alternativ ne-a dat 
posibilitatea să scurtăm sim
țitor procesul de ardere. Anul 
acesta fiecare cuptor a dat pe 
șarjă cu 400—500 kg mai mul
tă carbură. Simțul creator, ini
țiativa unor oameni într-o 
continuă căutare nu s-a oprit 
aici. S-a mărit capacitatea 
cuptoarelor și prin extinderea 
în lungime cu un metru. Pînă 
la sfîrșltul anului mal sînt

doar cîteva zile. Angajamen
tul inițial va fi lăsat în urmă.

Planul M.T.O. a fost îmbo
gățit continuu cu noi și va
loroase propuneri. La secția 
pietre de polizor, de pildă, o 
astfel de propunere care se 
referea la introducerea unei 
benzi rulante mobile pentru 
descărcarea cuptoarelor, a dus 
la creșterea productivității 
muncii la această operație cu 
10 la sută. In secție s-au apli
cat și alte măsuri care au con
tribuit la creșterea productivi
tății muncii și ale căror rezul
tate s-au concretizat în cele 
116 tone pietre de polizor date 
peste plan.

La efortul colectiv pentru 
realizarea cu succes a sarcini
lor de producție tinerii, 
bilizați de 
și-au adus 
ția. Din 
muncitori 
peste 80 de propuneri, o parte 
dintre ele au fost incluse 
planul M.T.O. Aproape 90 
sută dintre tineri participă 
întrecerea socialistă, iar 
sînt lună de lună declarați

mo- 
organizația U.T.M., 
din plin contribu- 

rîndurile tinerilor 
de aici au pornit

în 
la 
la
50 
e-

vidențiați în întrecerea socia
listă".

„Tinerii au dovedit mai mul
tă preocupare pentru îmbogă
țirea cunoștințelor profesio
nale — spunea tov. Mihai Ir- 
șai, secretarul comitetului 
U.T.M. din uzină. Mai bine de 
80 la sută din numărul tine
rilor muncitori au participat la 
cursul de ridicare a calificării. 
Comitetul U.T.M. a inițiat și 
alte acțiuni care au dus la dez
voltarea cunoștințelor tehnice, 
la formarea de muncitori bine 
pregătiți. In medie, lunar 130 
de tineri sînt cititori activi ai 
cărții tehnice, mulți participă 
la cercurile de studiere a lite
raturii tehnice. Am organizat 
anul acesta mai multe con
cursuri „Cine știe meserie 
cîștigă", pe teme tehnice. Adu
nările generale U.T.M. au con
stituit un bun prilej de a or
ganiza dezbaterea unor proble
me privind îndeplinirea pla
nului, realizarea angajamen
telor stabilite în întrecerea so
cialistă".

IOAN RUâ



S^CUM pregăti ti
— Acum, în pragul Anului 

Nou, vă urez numai rezultate 
frumoase la învățătură și în
deplinirea tuturor năzuințelor. 
Fie ca tinerețea și entuzias
mul nostru să constituie cheia 
succeselor de viitor.

Frazele pe care le-am repro
dus jac parte din cuvîntul de 
deschidere a revelionului, pe 
care-l va rosti Stoica Emil, se
cretarul comitetului U.T.M. al 
Școlii medii nr. 13 „Mihai Vi- 
teazu" din Capitală.

...Paști alunecă săltăreți, în 
ritmul dansului, pe suprafața 
mozaicului. —
Transmitem e- 

misiunea noas
tră dedicată re
velionului", ex
clamă cinevaîn 
microfon, și e- 
pigramele curg 

în ropotul de aplauze al asis
tenței. In sala de alături are loc 
un concurs fulger „Cine știe, 
ciștâgă”. Jocurile distractive se 
desfășoară la etaj. La ferea
stră un pocnet de bici vestește 
începerea plugușorului. Imagi
nile se succed cu repeziciune. 
Și fiecare te solicită intens, 
incit, la un moment dat, nu 
mai știi încotro să-ți întorci 
privirile. De pe ecranele ce
lor două televizoare îți zîm- 
bește prietenește crainicul. 
Magnetofonul și pikup-ul te 
invită în sala de audiții muzi
cale. Și orchestra nu mai con
tenește. Deodată, tăcere: în 
sală își fac apariția, în pași de 
dans... Făt-Frumos și Ileana

Cosînzeana, Othelo și Desde
mona, Hamlet și Ofelia, Ro
meo și Julieta, Ruslan și Lud
mila...

...Cîntec, joc, voie bună. 
Iată cîteva imagini din calei
doscopul revelionului la Școa
la medie nr. 13.

★
Aproximativ cu aceleași 

cuvinte, adresate generației 
visurilor împlinite, își va în
cepe cuvîntul, în seara de re
velion și tovarășul Săceanu 
Iancu, secretarul comitetului 
U.T.M. al Școlii medii nr. 8

asigura o seară plăcută, co
lectivă.

★
La ora 21,00 și tovarășa Ar

deleanu Polixenia, secretara 
organizației de bază P.M.R. de 
la Școala medie nr. 15 va 
ura elevilor noi trepte în nă
zuința spre înalt, noi aripi vi
surilor lor.

Și aici pregătirile sint pe 
sfirșite. Un colectiv de elevi 
sub îndrumarea tovarășei 
Toma Rodica, profesoară de 
desen, fac retușul ultimelor 
tablouri care vor împodobi

Anticipa
„Emil Racoviță". Și aici Anul 
Nou va fi întâmpinat de 
peste 200 de elevi, frun
tași la învățătură, alături 
de profesori. Pregătirile sint 
și la această școală in toi. 
Răvașele, concursurile, jocu
rile distractive sint selectate 
cu atenție. Pentru progra
mul artistic se fac ultimele 
repetiții. Predescu Doina din 
clasa a Xl-a și Ardeleanu 
Medreana din clasa a IX-a 
și-au îmbogățit agenda pia
nistică cu piese noi. Tovarășul 
Drăgoi Mihai, profesor de de
sen, împreună cu un colectiv 
de elevi pricepuți, lucrează 
intens la pavoazare. Totul va

AMÎNÂRJ

La Comitetul oră
șenesc U.T.M. Buzău 
s-a hotărît : elevii 
din oraș vor sărbători 
revelionul la școlile 
lor, alături de pro
fesori și prieteni. 
Dar numai atît. 
Cit privește pregăti
rile în vederea orga
nizării carnavalurilor 
de revelion, luarea 
unor măsuri concrete 
și eficiente pentru ca 
toți elevii să se simtă 
bine, să petreacă un 
revelion cu adevărat 
sărbătoresc... acestea 
au fost aminate pen
tru perioada vacanței. 
Aceeași situație am 
întîlnit-o și la Făurei: 
și aici s-a stabilit că 
elevii Școlii medii din 
localitate vor petrece

revelionul împreună 
—dar pregătirile pen
tru organizarea lui 
n-au început încă.

...Pînă la 31 decem
brie nu a mai rămas 
prea multă vreme. 
Și dacă în orașele 
Buzău și Făurei pre
gătirile pentru reve
lion nu vor începe 
imediat așteptîndu-se 
vacanța — se va ve
dea că timpul plani
ficat a fi folosit în 
acest scop, este foarte 
scurt. Pentru că sfrit 
atîtea de făcut : pre
gătirea unor progra
me artistice speciale 
de revelion, plugușoa- 
re, texte satirice, ră
vașe, pavoazarea săli
lor. pregătirea costu
melor și măștilor de

carnaval, ornamenta
rea pomului de iarnă 
și multe alte proble
me gospodărești. De 
asemenea, nu vor tre
bui să lipsească con
cursurile, jocurile dis
tractive, surprizele... 
or, și acestea trebuie 
pregătite din vreme.

Comitetele orășenești 
U.T.M. Buzău și Făurei 
au sarcina să între
prindă măsuri' urgente 
în vederea începerii și 
intensificării pregăti
rilor pentru organiza
rea revelionului. In 
această acțiune tre
buie antrenați mem
brii comitetelor U.T.M. 
din școli, profesori și 
elevi.

M. ILIEȘ

fie
sălile și cori
doarele. Con
cursurile ad- 
hoc, recitările, 
jocurile distrac
tive vor fi pli
ne de sponta
neitate și en

tuziasm. Brigada artistică de 
agitație va viza pe cei care 
mai întârzie la cursuri. Pre
zentatorii Popescu Lucia și 
Călătorescu Adrian din clasa 
a X-a vor veni cu o provizie 
bogată de ...poante noi. Lax- 
lici Lucia din clasa a X-a va 
prezenta, în premieră, noul ei 
repertoriu de muzică popu
lară și ușoară. Bineînțeles că 
nu va lipsi nici tradiționalul 
plugușor, iar „minutul de ră
vașe" va stârni zîmbetele ti
nerilor spectatori. Dansul va 
fi susținut de orchestra șco
lii și instrumentiști de la 
Uzina de mecanică fină, care
și-au arătat dorința de a pe
trece revelionul în mijlocul 
elevilor.

Ca peste tot, va fi o seară 
plăcută, de entuziasm și tine
rețe.

ION ANDREIȚA cP

Feții Frumoși și Ilenele Cosînzene au so
sit de pe acum la Carnavalul pionieri
lor ? Nu, e încă devreme. Copiii n-au in
trat încă în vacanță. Imaginea pe care 
o vedeți este de anul trecut. Dar, vă a- 
sigurăm că-i veți întâlni și în anul aces
ta, la carnavalurile care se pregătesc, 
pe eroii dragi din povestirile care vă in

cintă copilăria.
Foto: GR. PREPELIȚA
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BOGAT PROGRAM ARTISTIC
■ intrat in tradiția școlii noa

stre ca in fiecare an să săr
bătorim împreună un reve
lion plin de veselie și voie 
bună. Anul acesta pregăti
rile pentru revelion le-ani 
început Încă cu mai mult 

timp în urmă. Comisia de organizare, 
formată din profesori, membri ai comi
tetului U.T.M., elevi, se îngrijește de 
tot ceea ce este necesar pentru a pe
trece un revelion plăcut.

Din programul serii de revelion nu 
vor lipsi frumoasa paradă a costumelor 
cu eroi din opere și basme, momente 
distractive interpretate de elevi și for
mații ale brigăzilor artistice de agita
ție, un număr de mare atracție „Minuni 
în eprubetă" efectuat de membri ai cer
cului de chimie al școlii, și multe jocuri 
distractive. Bineînțeles că din progra
mul serii de revelion nu va lipsi nici 
tradiționalul plugușor scris de membrii 
cenaclului literar al școlii. Bradul care
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va fi amenajat în sala unde se organi
zează revelionul va cuprinde și surpri
ze simbolice pentru participanți. Postul 
utemist de control pregătește o emisiune 
specială „Ediția nr. 1 — 1964", care va 
fi transmisă cu ajutorul instalației de 
radio emisie și radiorecepție a cercu
lui de fizică din școală. Orchestra ele
vilor, muzică pe discuri, emisiunea pos
turilor centrale de radio și televiziune 
vor completa seara de revelion.

„Piticul" An Nou 1964 care va sosi în 
mijlocul elevilor, va oferi prilejul tre
cerii în revistă a realizărilor și lipsuri
lor din 1963. Așadar, luăm în prezent 
toate măsurile pentru ca elevii să poată 
oetrece cu bucurie minunata seară de 
revelion alături de colegii și profesorii 
lor.

L. BARBU
secretarul comitetului U.T.M. 

din Școala medie nr. 1 
„Vasile Alecsandri" — Galați
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N 
U

Desen de TIA PELTZ

SUGESTII PENTRU CERCURILE

Deocamdată se consultă re
vistele de specialitate. Dru
mul cititorilor va urca apoi 
sigur către cărțile tehnice. 
Continua ridicare a califi- , 
carii profesionale cere un < 
asemenea itinerar. In foto- 

1 grafie : aspect din bibliote
ca clubului muncitoresc al 
Uzinei „Industria Sîrmei" 

din Cîmpia Turzii
} Foto : O. PLEC AN
<____________________________

0 interesantă 
lecție practică
Studenții anilor Ill și IV de 

la Institutul de științe economi
ce „V. I. Lenin" București, 
membri ai cercului științific 
„Economia, organizarea și pla
nificarea întreprinderilor indu
striale socialiste*' au participat 
zilele trecute la o interesantă 
lecție practică la Uzina de 
tractoare din Brașov.

Atît expunerile teoretice, cit 
și vizitarea uzinei a ajutat pe 
tinerii studenți să-și însușească 
noi cunoștințe pe care le vor 
fructifica în lucrările lor cu 
caracter științific.

DINU MARIANA
■ studentă 

4b.
ii:UJ!

4
S. Constantin — Slatina
Comitetul executiv al sfatu

lui popular orășenesc Slatina, 
în urma semnalului dumnea
voastră critic, ne-a comunicat 
că cele relatate sint întruto- 
tul juste. De aceea, pentru îm
bunătățirea activității cu cartea 
la școala medie ,,Tudor Vladi- 
mirescu" a fost încadrată ca 
bibliotecară tovarășa Maria 
Șerban. Acum elevii au posi
bilitatea să împrumute de la 
bibliotecă diferite cărți, să 
participe la diverse acțiuni ce 
se organizează aici.

A. Vasile — comuna Cre- 
țeni, raionul Drăgășani

In urma sesizării dumnea
voastră, Comitetul executiv al 
Sfatului popular al raionului 
Drăgășani, a luat măsuri pentru 
repararea podului de peste rîul 
Pesceana, astfel ca în jurul da
tei de 20 ianuarie, acesta să fie 
dat în folosință.

C. Iancu, D. Victor — Zăr- 
nești

în urma sesizării dumnea
voastră Sfatul popular al re
giunii Brașov ne-a comunicat

Răspundem 
la scrisorile 

tinerilor
că, pentru asigurarea unei asișț* 
tențe de urgență și penttu îm
bunătățirea transportului bol
navilor, spitalul S.M.S. „6 Man
tie" Zărnești a fost dotat atl 
două autosanitare pentru deser
virea cărora au fost încadrați 
patru șoferi.

Gh. Ion — S.M.T. Roman
Intr-adevăr, baza de aprovi

zionare nr. 7 Bacău nu a trimis 
la timp S.M.T. Roman piesele 
de schimb necesare. Comitetul 
executiv al Sfatului popular 
regional Bacău a informat zia
rul nostru că s-a luat legătură 
cu organele în drept și lipsuri
le semnalate au fost înlăturate.

V. Lucian — Brăila
Comitetul Sindicatului de la 

C.I.L. Brăila a comunicat ziaru- 
rului că în urma sesizării 
dumneavoastră au fost luate o 
serie de măsuri menite să 
ducă la îmbunătățirea condiții
lor de viață ale tinerilor care 
locuiesc la cămin. Printre alte
le, în cadrul căminului s-a 
creat o bibliotecă dotată cu un 
număr mare de cărți, s-a ame
najat o magazie pentru lemne. 
La începutul anului 1964 în ca
mere vor fi instalate difuzoare.

Judecata nebunilor, rulează 
la : Patria (9,30 ; 12,15 j 15 j 18 > 
21) ; Cavalerul Pardaillan, ru
lează la ? Republiba (9 ; 11 ; 13 ; 
15 ; 17 : 19 ; 21), București (10 •,
12 ; 14 ; 16 » 18 ; 20), Excelsior
(10 ; 12 ; 14 : 16 ; 18 ; 20), Fero
viar (9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 
21) î Primul reportaj, rulează 
la : Carpați (10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30), Festival (10 ; 12 ; 
15 ; 17 j 19 : 21), Grivița (10 -, 
12,15; 16 ; 18 î 20), Agatha,
lasă-te de crime I rulează la : 
Capitol (9 ; 11 : 13 ; 15 ; 17,15 i 
19,30; 21,30), Miorița (9; 11 ;
13 ; 15 î 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 și fata, rulează la : 
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 (10 ; 15 ; 17 ; 19 ;

21). Trei zile după nemuriră, 
rulează la : Dacia (9,30 ; 11 ; 19» 
15; 17; 19; 21), Arta (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 Ia Apenini 
Ia 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 la: 
Volga (10 ; 12 ; 14 ; 16,15 (
18.30) , Cînd vine pisica, rulea
ză la : Floreasca (16 ; 18,15 ;
20.30) .

„PRIETENI AI MUZICII44 (II)
IUn recent articol publicat 

în coloanele ziarului nostru 
încerca să dea conducătorilor 
unor cercuri de „prieteni ai 
muzicii" nu numai cîteva su
gestii asupra locului și rolu
lui acestor forme în educația 
estetică a maselor, ci și cîteva 
indicații concrete asupra mo
dalităților de desfășurare a 
activităților de inițiere muzi
cală, precum și recomandările 
bibliografice și discografice 
pentru organizarea unui nu
măr de audiții necesare înțe
legerii bazelor limbajului mu
zical.

Scrisorile sosite la redacție, 
investigațiile făcute în cadrul 
cercurilor, au demonstrat o- 
portunitatea acestor propuneri 
menite a transforma „prietenii 
muzicii" în cercuri cu profun
de rezonanțe educative, în for
me de educație artistică care 
să deschidă orizonturi, să a- 
dîncească înțelegerea fenome
nelor muzicale.

Ținînd seama de faptul că 
multe dintre cercuri au par
curs în ultimele luni o sumă 
de audiții care le-a asigurat 
oarecum o trecere în revistă a 
multora dintre temele genera
le de inițiere muzicală mențio
nate și în cadrul primelor 
noastre propuneri, și, mai a- 
les, de necesitatea ca membrii 
cercurilor să-și poată procura 
din vreme cărțile și discurile 
necesare permanentizării aces
tor activități, ne propunem în 
numărul de astăzi să prezen
tăm tinerilor cîteva modalități 
de organizare a ciclului de 
audiții ce urmăresc, de astă 
dată, să dea o imagine asupra 
dezvoltării muzicii de-a lun
gul imensului spațiu istoric 
cuprins între începuturile E- 
vului Mediu — și pînă astăzi, 
să caracterizeze creația și lo
cul pe care-l ocupă în istoria 
artei marii reprezentanți ai 
muzicii.

în cadrul primelor două au-
I diții ale acestui nou ciclu va

trebui să acordăm mai multe 
minute decît ne-am obișnuit 
pînă acum cuvîntului intro
ductiv. Dintr-un început, lec
torul va trebui să vorbească 
membrilor cercului despre ne
cesitatea situării unui compo
zitor pe fondul proceselor 
fundamentale ale dezvoltării 
muzicii, despre încercările fă
cute pînă în prezent pentru 
periodizarea istoriei muzicii, și 
în sfîrșit, despre cîteva din 
caracteristicile principale ale 
unora dintre marile perioade 
din istoria muzicii: dezvolta
rea muzicii în epoca feudală, 
avîntul artei muzicale în epo
ca Renașterii, preclasicismul și 
idealurile sale estetice, perioa
da așa-zisă clasică a muzicii, 
revoluționara creație beetho
veniană aflată la confluența a 
două mari epoci istorice, ro
mantismul și etapele dezvoltă
rii sale, marea experiență re
alistă, democratică a școlilor 
naționale muzicale, cele mal 
importante curente artistice 
ale veacului XX.

După această mică prelege
re teoretică, ne oprim mai pe 
îndelete, tot în cadrul acestor 
prime audiții, asupra cîntecu- 
lui gregorian, asupra pleiadei 
compozitorilor care au scris 
una din primele pagini din 
istoria muzicii, precum și asu
pra caracteristicilor generale 
ale epocii care a intrat în is
toria artei sub numele de pre- 
clasicism.

Toate elementele necesare 
unei asemenea prelegeri le 
găsiți în broșura „Marile e- 
poci ale muzicii", aparținînd 
muzicologului George Bălan, 
apărută în colecția recent di
fuzată de Universitatea Mun
citorească de Cultură Muzica
lă din București. Cei ce do
resc amănunte suplimentare 
pot consulta și capitolele res
pective din cadrul volumelor 
din „Istoria muzicii universa
le" de G. Gruber, recent tra-

duse în cadrul Editurii Muzi
cale.

De asemenea, în primele ca
pitole ale celor două lucrări de 
sinteză — apărute în colecția 
„Muzica pentru toți" — „So
nata" de M. Nicolescu și „Sim
fonia pînă la Beethoven" de E. 
Pricope, putem găsi multe a- 
mănunte suplimentare asupra 
evoluției muzicii pînă la în
ceputul secolului XIX.

Pentru exemplificări, puteți 
folosi două interesante discuri 
cu muzică preclasică difuzate 
în lunile din urmă de către 
Casa de discuri „Electrecord" 
ce cuprind lucrări de G. Ga- 
brielli, G. Frescobaldi, C. Mon
teverdi, A. Scarlatti, G. P. Te-

După ce am înțeles cîte
va dintre caracteristicile crea
ției unora din marii re
prezentanți ai preclasicis- 
mului — Scarlatti, Corelli, 
Pergolesi, Vivaldi, Lully, Cou
perin — (pentru prezentarea 
lui Corelli putem folosi bro
șura cu același titlu a lui Kuz- 
nețov și Iampolski) ne ocupăm 
pe parcursul a altor 3 sau 
chiar 4 audiții de Bach și 
Haendel, marii compozitori 
din prima jumătate a veacu
lui al 18-lea, care reușesc nu 
numai să sintetizeze în vasta 
lor creație toate cuceririle 
muzicii de pînă la ei, dar să și 
anticipeze totodată epoci vii
toare ale artei sunetelor.

imprimările închinate acestor 
doi mari creatori pe care le 
găsim în oricare dintre disco
tecile publice din țara noas
tră : Bach : — concertele pen
tru vioară în la minor și mi 
major, concertele brandenbur
gice nr. 3 și 5, întreg „Clave
cinul bine temperat", „Dublul 
concert pentru vioară", „Con
certul pentru pian în re mi
nor", un disc cu piese vocale 
în interpretarea sopranei Em. 
Petrescu, sau discuri cuprin- 
zînd mari creații vocal simfo
nice „Iohannes Passion" sau 
„Mathâus-Passion".

Din „Haendel" vom 
nele „concerti grossi", 
suită „Muzica apelor",

găsi u- 
celebra 
concer-

2. Creația in- 
simfonică a lui

notimpurile") ; 
strumentală și
Mozart (exemplificare — unul 
din concertele pentru pian sau 
vioară, un fragment 
sonată pentru pian 
ma mișcare din 
nr. 41 „Jupiter") ; 3.
și opera" (material bibliogra
fic suplimentar — capitolul 
„Mozart" din „Cartea specta
torului de operă" — Exempli
ficare — oricare din operele a 
căror imprimare o putem găsi 
mai ușor).

După acest scurt contact cu 
marea creație a lui Haydn și 
Mozart ne oprim pe îndelete 
la cel de al treilea clasic vie- 
nez : Ludwig van Beethoven,

dintr-o 
și pri- 

Simfonia 
„Mozart

Scurtă incursiune
în istoria muzicii

lemann, L. Vinci, A. Gretry.
în epoca care a urmat artei 

polifonice, muzica europeană 
înregistrează fenomenul apa
riției și dezvoltării operei — 
indiscutabil genul cel mai 
popular al muzicii culte.

Interesanta carte a lui A. 
Hoffmann „Drumul operei" o- 
l'eră într-un mod pe deplin 
accesibil oricărui cititor toate 
datele despre apariția operei 
și dezvoltarea ei ‘ 
Franța, Anglia și 
pînă la zămislirea 
narului „Fidelio" 
nian.

Pentru exemplificarea aces
tei audiții puteți folosi discul 
romînesc conținînd opera „La 
serva padrona", celebra creație 
a lui Pergolesi, izvorîtă din 
umorul popular napolitan.

în Italia, 
Germania 
revoluțio- 
beethove-

Un vast material bibliogra
fic pentru organizarea acestor 
audiții găsim în două mono
grafii de sinteză scrise pe în
țelesul oricăror cititori: —
„Bach" de Gh. Hubov, și „G.F. 
Haendel" de M. Nicolescu. 
Subliniind coordonatele gene
rale ale vieții și creației fiecă
ruia din amintiți! compo
zitori, ne vom putea opri în 
fiecare dintre aceste audiții a- 
supra diverselor aspecte ale 
creației lor ca, de pildă, „Con
certele brandenburgice", „Con
certele pentru vioară", „Crea
ția pentru pian", „Cantatele" 
lui Bach, „Oratoriile" sau „O- 
perele" lui Haendel. în mono
grafiile amintite vom găsi 
multe sugestii pentru aseme
nea compartimentări.

Iată acum și cîteva din

tul pentru două violoncele și 
marele oratoriu „Messiah".

Odată încheiate audițiile de
dicate lui Bach și Haendel în
cepem o altă suită de 3 audiții 
pe care o închinăm lui Haydn 
și Mozart, — cei doi mari re
prezentanți ai perioadei așa- 
zise clasice a istoriei muzicii.

Ca material bibliografic vom 
folosi monografiile închinate 
lui Mozart de V. Cristian și 
Dr. I. Weinberg, și aceea de
dicată lui Haydn de I. C. 
Spiru.

O formulă interesantă pen
tru organizarea acestor 3 au
diții ar fi următoarea : 1. „Ro
lul lui Haydn în istoria muzi
cii" (exemplificare — primele 
părți din Sonata nr. 52 pen
tru pian, și Trioului nr. 3 și 
un fragment din Oratoriul „A-

marele deschizător de dru
muri.

După explicarea momentu
lui pe care-l reprezintă Bee
thoven în istoria artei univer
sale, a cîtorva dintre etapele 
creației sale, încercăm să ne 
oprim de-a lungul a 4—5 au
diții asupra diverselor dome
nii ale operei beethoveniene : 
sonatele pentru pian, simfo
niile, muzica sa de cameră, 
lucrările concertante, opera 
..Fidelio". în monografiile în
chinate lui Beethoven de A. 
Alșvang, E. Pricope, în cărțile 
Iui R. Rolland „Viața lui Beet
hoven" și „De la Eroiqa la 
Appassionata" și în broșura 
„Simfoniile lui Beethoven", e- 
ditată de Filarmonica bucureș- 
teană, găsim toate amănunte
le muzicologice pentru prezen-

tarea creației beethoveniene. 
Dintre discurile difuzate de 
„Electrecord" absolut necesa
re a fi ascultate în cadrul a- 
cestor audiții, menționăm sim
foniile a IlI-a, a V-a, a VII-a, 
alX-a, Sonata „Appassionata", 
Concertul pentru vioară și or
chestră, Concertul nr. 5 pentru 
pian și orchestră, uverturile 
„Egmont" și „Leonora 3“, 
Cvartetul nr. 11 op. 95.

Odată cu începutul veacului 
19, intrăm într-o nouă epocă 
a dezvoltării muzicii — etapa 
romantismului. Recent, în co
lecția „Muzica pentru toți" a 
apărut lucrarea în două volu
me a lui A. Brumaru „Roman
tismul în muzică" — amplă 
sinteză asupra muzicii veacu
lui trecut, asupra fiecăruia 
dintre marii eî reprezentanți.

Odată înțelese elementele 
care au dat naștere romantis
mului, caracteristicile sale, 
trecem la organizarea unei se
rii de audiții, dedicate fiecare 
dintre ele unuia din repre
zentanții artei veacului trecut.

începem noua suită de au
diții cu Berlioz. Bibliografia 
de bază : cartea lui M. Nico
lescu „Hector Berlioz". Pentru 
exemplificare folosim : „Sim
fonia fantastică". Continuăm o 
altă audiție cu Schubert. Pen
tru un scurt cuvînt introduc
tiv putem folosi ca material 
suplimentar față de capitolul 
respectiv din „Romantismul în 
muzică" monografia lui V. Ko- 
nen, iar ca exemplificare pri
ma parte din Simfonia VII-a 
și cîteva dintre liedurile ciclu
lui „Călătorie de iarnă".

Audiția despre Robert Schu
mann o pregătim cu ajutorul 
cărții lui E. Ionescu (pentru 
exemplificare folosim Concer
tul pentru pian și orchestră și 
cîteva lieduri din ciclul „Dra
goste de poet") ; audiția^ despre 
Chopin, cu ajutorul monogra
fiei Iui Th. Bălan și a discu
rilor cuprinzînd concertul nr.

II
Lipatti, 1 
lendels- |

ii

1 și recitalul de valsuri în in
terpretarea lui Dinu I 
iar aceea despre F. Mendels- 
sohn-Bartholdy cu ajutorul 
capitolului respectiv din car
tea cițată a lui A. Brumaru și 
a discurilor cuprinzînd Con
certul pentru vioară și orches
tră în mi minor și Suita „Vi
sul unei nopți de vară".

Iată și elementele necesare I 
organizării unor audiții despre | 
trei mari reprezentanți ai mu
zicii veacului trecut: pentru I 
Liszt (monografia lui Th. Bă- | 
lan și poemul „Preludiile", 
fragmente din Concertul nr. 11 
pentru pian și Sonata în si | 
minor) pentru Richard Wag- 
ner (cartea muzicologului so- E 
vietic M. Druskin și discul re- | 
cent difuzat de „Electrecord" 
cuprinzînd arii din operele lui I 
Wagner) iar pentru Johannes | 
Brahms (monografia lui M. 
Druskin și fragmente din im- I 
primările dedicate Concertu-1 
lui pentru vioară, Concertului 
nr. 1 pentru pian și Simfoniei I 
a IV-a). i

Europa secolului trecut a 
cunoscut în același timp și R 
marea experiență inovatoare | 
a școlilor naționale care aveau 
să fie întruchipate în Rusia de I 
continuatorii operei lui Glin- y 
ka, „Grupul celor 5“ și Cbai- 
kovski, în Boemia de Smeta- II 
na și Dvorak, în Norvegia de Q 
Grieg, și de alți mari repre- _ 
zentanți ai istoriei artelor în | 
diferite țări ale Europei. r

Despre modul în care tre- 
buie să organizăm audițiile în- f 
chinate fiecăruia dintre re- E 
prezentanții școlilor naționale _ 
din veacul trecut, marilor 3 
compozitori ai veacului nos- S 
tru, precum și reprezentanți- - 
lor muzicii romînești și în spe- S 
cial lui George Enescu și i 
creatorilor romîni contempo- n 
răni, ne vom ocupa într-un | 
articol viitor.

IOSIF SAVA !



Și in perioada

iernii - producții

constante

de carne și lapte!
olectiviștii din ra
ionul Sighet, regi
unea Maramureș, 
au o experiență 
bogată în crește
rea animalelor. 
Din prăsilă pro

prie și prin cumpărări, fer
mele de animale ale gospo
dăriilor agricole colective din 
raion au crescut în 
cu peste două sute 
realizîndu-se astfel 
cătură de 33 cape
te taurine la suta 
de hectare teren a- 
gricol. O creștere 
însemnată s-a în
registrat și la efec
tivul de ovine din 
rasa țigaie, care în 
curînd va înlocui 
«omplet rasa locală 
cu lîna grosieră.

Din aceste cîteva 
cifre rezultă că zoo
tehnia este un sec
tor principal în eco
nomia gospodăriilor 
colective din raion. 
Iată de ce organiza
țiile U.T.M. din 
G.A.C. au conside
rat că e de datoria lor să con
tribuie efectiv la dezvoltarea 
pe baze științifice a fermelor 
de animale, la creșterea pro
ducțiilor din acest sector. Re
comandarea unor tineri har
nici, cu multă tragere de ini
mă pentru meserie, iată unul 
din obiectivele principale spre 
care și-au îndreptat atenția 
multe din organizațiile U.T.M. 
din G.A.C. In prezent în sec
toarele zootehnice ale gospo
dăriilor colective din raion 
lucrează peste 200 de tineri 
colectiviști.

La o ședință plenară recen
tă a Comitetului raional U.T.M. 
Sighet s-a -făcut o analiză te
meinică a activității desfășu
rate de organizațiile U.T.M. 
pentru creșterea contribuției 
tineretului la înfăptuirea mă
surilor stabilite de organiza
țiile de partid și consiliile de 
conducere ale G.A.C. în scopul 
dezvoltării șeptelului proprie
tate obștească.

Cu acest prilej s-a vorbit 
despre experiența bună de la 
gospodăria colectivă Săpînța, 
al cărei sector zootehnic nu
mără aproape 1 000 de tauri
ne. Organizația U.T.M. de aici 
a recomandat, ori de cîte ori 
a fost nevoie, să lucreze în 
acest sector tineri care au do
vedit prin fapte că le place 
îngrijească animalele, că 
dorința să învețe temeinic 
ceastă frumoasă meserie, 
adunări generale deschise 
care au participat toți tinerii

acest an 
la sută, 

o încăr-

«-a vorbit despre faptul că în 
zootehnie e nevoie de oameni 
harnici, care să fie stabili la 
locul de muncă, să se specia
lizeze învățînd continuu și a- 
plicînd în practică cele învă
țate. Organizația U.T.M. s-a 
preocupat, de asemenea, de 
continua ridicare a calificării 
lor profesionale. Acum lucrea
ză în sectorul zootehnic 23 de 
tineri. Toți muncesc bine, a- 
plică ceea ce învață și, ca ur
mare, obțin rezultate bune. 
Utemista Irina Stan, de exem
plu, aplicînd mulsul suplimen
tar, a ridicat procentul de 
grăsime la lapte de la 3,5 la 
3,7. Procedeul ei a fost preluat 
și de ceilalți îngrijitori mul
gători. Totodată, prin furaja
rea diferențiată a animalelor 
s-a înregistrat o producție de 
aproape 2 000 de litri de lapte 
pe cap de vacă furajată față 
de 1 800 litri cit era planificat. 
Alți doi utemiști, Verona Stan 
și loan 
neretul 
ruri de 
fiecare 
care le 
de grame față de plan.

Stan, îngrijitori Ia ti- 
taurin, au obținut spo- 
greutate, zilnice, de la 
vițel din loturile pe 
îngrijesc, cu peste 50

meritele în muncă să fia 
popularizate. Iată cîteva di
recții spre care comitetul ra
ional U.T.M., organizațiile 
U.T.M. din gospodăriile colec
tive și-au îndreptat atenția.

Totuși, numărul tinerilor 
care lucrează în sectoarele 
zootehnice ale gospodăriilor 
colective din raionul Sighet, 
este încă mic față de posibili
tăți. Măsurile luate de biroul 
comitetului raional U.T.M. de 
a ajuta organizațiile U.T.M. în 
desfășurarea muncii politice 
pentru stimularea interesului 
tinerilor față de meseria de 
îngrijitor de animale, pentru 
extinderea experienței bune 
sînt încă insuficiente. E drept 
că în cursul acestui an au fost 
organizate cîteva schimburi 
de experiență reușite, cum 
a fost cel de la Stațiunea 
experimentală zootehnică, 
unde s-au obținut succese 
frumoase în creșterea ra
sei brune de Maramureș. A- 
ceasta însă nu rezolvă totul. 
Faptul că numărul fruntași
lor în această ramură rămîne 
mereu același sau se micșo
rează, arată că nu se urmă-

v

EXPERIENȚEI I

să 
au
a-
In
la

Și organizați? U.T.M. din 
G.A.C. Remeți s-a ocupat cu 
grijă de munca tinerilor în
grijitori ca aceștia să aducă o 
contribuție cit mai mare la 
dezvoltarea sectorului zooteh
nic. 22 tineri lucrează perma
nent la fermele de animale. 
Munca acestora este caracte
rizată prin aplicarea întocmai 
a regulilor științifice de îngri
jire și hrănire a animalelor, a 
indicațiilor pe care inginerul 
zootehnic 
permanent fiecăruia. 
Procopliuc, 
și alți cîțiva utemiști sînt în- 
grijitori-mulgători fruntași. Ei 
stăpînesc bine meseria. Pre- 
luînd experiența celor din Să
pînța, tinerii îngrijitori de aici 
au introdus mulsul suplimen
tar realizînd aceleași sporuri 
la procentul de grăsime al 
laptelui.

Asemenea rezultate bune au 
mai obținut și îngriiitorii 
gospodăriile colective din 
ghet, Cîmpulung la Tisa și 
tele.

Recomandarea tinerilor 
zootehnie nu înseamnă, 
decît începutul în acțiunea de 
formare a unor cadre de nă
dejde într-unul din principale
le sectoare de producție din 
gospodăria colectivă. De abia 
de aici încolo este nevoie de 
îndrumarea 
pentru a-i 
necontenit 
sională, să 
sușihdu-și 1 
„secretele" 
cesar ca experiența celor mai 
pricepuți să fie generalizată,

Stan Iovan îl dă 
Maria 

Maria Pasenciuc,

din 
Sl- 
al-

în 
însă,

i lor perseverentă 
ajuta să-și ridice 
calificarea profe- 
se specializeze, , in
cit mai bine toate 
meseriei. Este ne-

PREGĂTIRI PENTRU CEA DE-A III-A EDIȚIE

rește în' suficientă măsură mo
dul cum acești tineri care au 
cerut să lucreze în zootehnie 
se pregătesc, cum își îmbogă
țesc cunoștințele profesionale. 
Un exemplu. Pentru cursurile 
agrozootehnice s-au înscris în 
anul 1962—1963 un număr de 
460 de tineri. Dar dintre cei 
care lucrează nemijlocit în 
zootehnie numai 47 au frec
ventat cu regularitate aceste 
cursuri. Aceasta înseamnă că 
și organizațiile de bază U.T.M. 
s-au interesat prea puțin de 
ridicarea calificării tinerilor 
îngrijitori de animale, de mo
dul în care ei își însușesc 
meseria. La gospodăria colec
tivă Călinești, din 10 tineri 
care lucrează în zootehnie, 
doar 4 au fost înscriși la 
cursuri, iar la G.A.C. Cornești 
numai doi, dintre care unul nu 
a fost prezent la nici o lecție. 
Rezultă de aici necesitatea ca 
organizațiile U.T.M. să se in
tereseze mai îndeaproape și 
să cundască bine modul în 
tare se pregătesc tinerii în
grijitori de animale, pentru ca 
să poată lua operativ măsurile 
ce se impun. In adunările ge
nerale deschise ale organiza
ției să fie analizată periodic 
situația la învățătură a tine
rilor, să se inițieze acțiuni al 
căror rezultat să se concreti
zeze în îmbunătățirea frecven
tei și a pregătirii acestora. 
Experiența fruntașilor trebuie 
extinsa în-rîndul tinerilor din 
toate gospodăriile colective 
din raion, să se urmărească 
cu perseverență aplicarea ei. 
In felul acesta va spori con
tribuția tineretului la obține- 

a 
de

rea și 
unor 
came

în perioada iernii 
producții constante 
și lapte.

Biblioteca 
construcției 

SUCEAVA (de la coresp. 
nostru). — In regiunea Sucea
va, se fac intense pregătiri 
pentru participarea celor 21 
de biblioteci comunale și 8 
raionale la cea de-a treia edi
ție a concursului bienal „Bi
blioteca în slujba construcției 
socialiste" ce va începe la 1 
ianuarie 1964. S-au luat mă
suri ca în cadrul concursului 
bibliotecile să organizeze acti
vități bogate, legate de speci
ficul G.A.C.-urilor. In acest 
scop a fost generalizată expe
riența pozitivă a unor biblio
teci fruntașe. Astfel, bibliote-

in slujba 
socialiste 

ca raională Dorohoi a organi
zat un schimb de experiență 
la Pomîrla pe tema „Cartea 
în sprijinul dezvoltării secto
rului zootehnic". Asemenea 
consfătuiri s-au organizat și la 
Dolhasca de către biblioteca 
regională cu participarea bi
bliotecarilor din regiuitk. S-au 
studiat cerințele de cărți ne
cesare ținîndu-se seama de 
specificul economic al fiecărei 
comune. Pînă acum bibliote
cile comunale și raionale au 
fost înzestrate cu cărți în va
loare de aproape 800000 de 
lei.

V. MOINEAGU 
corespondentul 

„Scînteli tineretului" 
pentru regiunea Maramureș
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Vizionați Ia cinematograful Patria noul film 
pe ecran panoramic

Judecata nebunilor
O producție in culori a studioului „Mosfiim

Scenariul șl regia : Grigori Roșal
9Q
O
O
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o
In rolurile principale : Vasili Livanov, Irina Skob- c 

leva, Vladimir Belokurov, Vladimir Emelianov C
JRi

CONCURS
pentru realizarea machetelor grafice necesare emi

siunilor de măre! șl efecte poștale pentru 1964

In vederea îmbunătățirii concepției și execuției artistice 
și grafice a machetelor necesare realizării emisiunilor de 
mărci și efecte poștale, înec pînd cu acest an, Direcția Cen
trală a Poștelor și Telecomunicațiilor inițiază ținerea unor 
concursuri publice, cele ma: bune lucrări urmînd să fie 
premiate.

In acest scop, s-au afișat în incinta oficiilor PTTR și a ma
gazinelor filatelice din Capitală și provincie, regulamentul 
privind organizarea acestor concursuri, normele tehnice 
ale formatului mărcilor și efectelor poștale, cu sistemul de 
imprimare (tipărire), precum și tematieile care fac obiectul 
primului concurs, pentru emisiunile de mărci pe 1964.

republican de șah
Ieri în runda a 17-a a cam

pionatului republican masculin 
de șah care se desfășoară în 
Capitală, fruntașul clasamentu
lui Ghițescu a făcut remiză cu 
Soos. Același rezultat a fost 
înregistrat și în partidele : Cio- 
cîltea—Radovici, Botez—Rei- 
cher, Șutiman — Gungsberger, 
Nacht—Nacu, Szabo—Mititelu, 
Alexandrescu—Pavlov și Par- 
toș—Neamțu. Troianescu a cîș- 
tigat Ia Șuteu, iar Stanciu la 
Vaisman.

In clasament conduce Ghițes
cu cu 12 puncte urmat de Cio- 
cîltea — 11,5 puncte, Radovici 
— 11 puncte și Stanciu — 10,5 
puncte. Astăzi are loc runda a 
18-a.

In mijlocul tinerilor
Spartachiadei

Chiselei

de masă are tradiție

(Agerpres)

Lucrările Comisiei economico-financiare

un ușor avans au co
llie Ionescu și Petre

șah sau tenis, 
trîntă, concu-

în 
Chiselet. 
cultural

denților’
Iectiviștij
Baicu.

Tenisul
In Chiselet. Chiar și vara ai să

din comuna

tineretului
Spartachiada de iarnă

de Ttîdor Chiru. Diagrama tur
neului de șah oferă zilnic noi 
surprize. Orice pronostic este 
încă prematur, totuși o primă 
remarcă: în „plutonul preten-

a

In „Cupa campionilor europeni

Real Madrid — Dinamo
București 5-3

după-amiază obiș
nuită de iarnă 
comuna 
Căminul 
este și de astă dată 
locul de înlîlnire al 
tinerilor comunei, 

în această zi de decembrie, în- 
tîlnirea for obișnuită are ceva 
aparte : aici în sala mare a că
minului cultural sînt programa
te întreceri ale 
de iarnă.

La mesele de 
pe salteaua de 
renții așteaptă semnalul starte- 
rului.

...încă din prima zi a între
cerilor spartachiadei la șah 
(foto nr. 1) s-au anunțat mulți 
pretendenți la titlul de campion 
al comunei, deținut deocamdată

a Marii Adunări Naționale
In dimineața zilei de 18 de

cembrie a.c., Comisia econo- 
mico-financiară a Marii Adu
nări' Naționale s-a întrunit 
pentru a studia proiectul bu- 
getuFui de stat pe anul 1964, 
care urmează a fi supus dez
baterii 1 âpropiatei sesiuni a 
Marii Adunări Naționale.

Tovarășul Aurel Vi joii, mi
nistrul Finanțelor, a făcut în 
fața comisiei o expunere asu
pra executării bugetului pe 
anul 1963 și a prezentat pro
iectul bugetului pe anul 1964, 
dînd explicațiile cerute de de- 
putați.

Lucrările comisiei continuă.

Sesiune de comunicări ielmico-§tiin(iîkf
BAIA MARE (de la cores

pondentul nosțru)
La sfîrșitul săptămînii tre- 

cuWllă lht¥tptincttirte'„1 Sep
tembrie' — Satu Mare a avut 
loc o sesiune de comunicări 
tehnico-științifice cu tema 
„îmbunătățirea tehnologiei de 
fabricație în procesul de pre
lucrare și protejare anti-coro- 
zivă și decorativă a tablei de 
oțel”. Cele 10 comunicări făcu
te cu această ocazie au fost 
susținute de ingineri din a-

ceasta întreprindere precum și 
de către cadre tehnice și di
dactice de la Laminorul de 
tablă Galați și Institutul poli
tehnic din Cluj.

Această sesiune este cea de 
a 4-a organizată în ultimul 
timp la întreprinderea „1 Sep
tembrie" și se înscrie în an
samblul măsurilor luate de co
lectivul de muncă pentru creș
terea producției și îmbunătă
țirea continuă a calității pro
duselor.

• Miercuri după-amiază a 
sosit în Capitală Madeira Kei- 
ta, ministrul justiției din Re
publica Mali, care ne va vizita 
țara la invitația guvernului 
Republicii Populare Romîne.

La sosire pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost salutat 
de Gh. Pele, adjunct al minis
trului afacerilor externe, re-

prezentanți ai Ministerului 
Justiției, funcționari superiori 
din M.A.E.

• Teatrul pentru tineret și 
copii a prezentat miercuri di
mineață, pe scena 
destinată micilor 
piesa „Descoperiți-1 
Alexandru Adrian.

noii săli 
spectatori, 
pe N“ de

Cronica filmului
■ upă ce dovedise, 

cu interesantul stu-

lozofic „Dorința", 
înclinația sa de li
ric eseist, cineastul 
ceh Vojtech lasny 

se prezintă din nou publicului 
cu o meditație artistică. De 
data aceasta formula e alego
ria ; basmul-fabulă „Cînd vine 
pisica" folosește elementul fan
tastic ca reactiv ce pune mai 
bine în evidență realitatea. 
Dacă „Dorința" fructifică din 
faptele cotidiene (existențe u- 
mane modeste, aparent banale) 
sîmburele poetic, „Pisica", a- 
vînd puteri magice, e hîrtia de 
turnesol ce definește esența 
realității înconjurătoare. Ra
portul dintre fantastic și 
real nu e de „interferență", 
ci de determinare strictă, a- 
proape științiiică, a însușirii 
fenomenelor.

Cînd pisica circului sosit în
tr-un orășel de provincie își 
îndreaptă privirile spre minci
noși, ei se colorează în violet, 
cei lași în galben, hoții în ce
nușiu. In fapt, nu ochii pisicii, 
nici ai copiilor cu fantezie ori 
ai învățătorului — poet — 
eroii noii povestiri a Iui lasny 
—• colorează defectele, denun- 
țîndu-le. Etalonul valoric e 
umanitatea, evoluția, indiferent 
de vîrstă, înclinație poetică. In 
funcție de ea — înaltă calitate 
a spiritului și inimii — se sta 
bilesc anomaliile individuale și 
sociale, ce tulbură armonia re
lațiilor dintre oameni : niște 
ospătari șmecheri ce se capă 
tuiesc din pungășii; o intri
gantă ipocrită, clevetitoare,

femeia perfidă ce-și trădează 
bărbatul acceptînd avansurile 
unui director înfumurat și timp; 
administratorul lingușitor, gata 
să-și aduleze superiorul care 
nu știe să facă nimic altceva 
decît să împăieze animale (nici 
măcar nu Ie vînează singur; el 
trage și subalternii i le țintesc). 
Trupa ajunsă în provincie, 
aducînd pisica miraculoasă, re
prezintă de fapt ochiul proas
păt, atent, analitic, care se pro
iectează asupra realității. Ca și 
pisica, directorul circului, dan-

„CÎND

găsești în jurul mesei de tenis 
mulți amatori : concurenți și, 
bineînțeles, spectatori. Acum, 
la spartachiadă se îrțtrec aproa
pe 40 concurenți. Constantin 
Mițică, cel mai bun atlet al co
munei, (foto nr. 2) se anunță 
viitor campion la tenis de ma
să. Nici aici nu sînt însă exclu
se surprizele.

Cei mai puternici tineri ai 
comunei ? Să facem cunoștință 
deocamdată cu loan Paraschiv 
și Ion Stoiciu (foto nr. 3). Și 
după cum se vede, nu-i tocmai 
ușor să cîștigi turneul de trîntă!

Animație, dispute pasionante, 
frînturi din viața sportivă a ti
neretului comunei Chiselet, ra
ionul Oltenița.

Fotoreportaj : 
VASILE RANGA

Spectacolul este pus în sce
nă de Constantin Dinescu, iar 
scenografia este semnată de 
Ion Mitrici.

• Filarmonica de stat „Ba
natul" a prezentat miercuri 
în sala „Modern" din Timi
șoara, două concerte simfoni
ce extraordinare, dirijate de 
Jean Marie Auberson, din El
veția.

de altele, dăunătoare, viciate. 
De aceea povestea Iui lasny ni 
se pare atît de reală, de au
tentică. Pentru că, elementul 
fantastic — pretext — anali
zează viața de toate zilele așa 
cum ar face-o 
lucid, ajuns într-o 
necunoscută. Cum 
autorul singur dacă 
cinematografică ar fi 
persoana întîia.

Regizorul pledează 
ră pentru înțelegere 
tate în aprecierea oamenilor 
pentru exigență și căldură, în 
numele acestei exigențe. Unii 
din părinții micuților fugari 
(plecați de acasă ca protest

orice personaj 
localitate 

ar face-o 
istorioara 
scrisă la

cu căldu
ți lucidi-

satoarea, dovedesc aceeași ca
pacitate de a cunoaște oamenii. 
Deloc neobișnuită, deloc inex
plicabilă. Fata îl zărește în 
treacăt pe învățător și-și dă 
seama că e un spirit diferit de 
ceilalți; directorul are cu el o 
scurtă convorbire și-i înțelege 
drama de visător neînțeles în
tr-un mediu de carieriști și pro
fitori. La rîndul lor copiii țin 
la învățătorul lor, intuitiv, ca 
la un om de treabă ; în schimb 
pun Ia cale farse pentru direc
torul înfumurat. Iată dar că 
pisica nu face decît să preci
pite reacția existentă, să cata
lizeze însușirile bune al cîtor- 
va personaje spre a le separa

pentru că le-a fost ascunsă pisi
ca atotștiutoare) își dau seama 
că au greșit față de copiii lor. 
Și iată-i dispuși să-și analizeze 
comportamentul față de cei 
mici și chiar față de cei mari, 
să tragă concluzii — chiar dacă 
nu pînă Ia capăt — într-un cu- 
vînt, să învețe ceva. Pohte 
cam pueril moralizator în spre 
final, filmul Iui lasny te cuce
rește prin sinceritate și gene , 
rozitate, prospețime.

Secvența „Baletul vicioșilor" 
(admirabilă metaforă ce folo
sește culoarea cu expresivă 
funcție dramatică) deși carica
turizează, acuză, n-are malițio
zitatea obișnuită satirei, ci o

Scafandrii continuă 
activitatea

Deși temperatura în aer a 
ajuns sub zero grade, scafan
drii portului Constanța își 
continuă activitatea sub apă. 
Ei au terminat construirea pa
tului de piatră al noului chei 
pe 156 m., iar acum lucrează 
de zor la montarea uriașelor 
blocuri din beton.

De asemenea, scafandrii con- 
stănțeni continuă cu rezultate 
bune acțiunea de scoatere a e- 
pavelor și colectarea metale
lor de pe fundul mării.

(Agerpres)
——®------

Noi purtători ai insignei 
„Prieten al cărții;

în acest an la biblioteca 
bului minier din Uricani 
înscris la concursul „Iubiți 
tea" peste 110 tineri, cu 
s-au purtat trei discuții finale.

Pînă acum, au primit insigna 
de „Prieten al cărții" 93 de ti
neri, printre care se numără 
utemiști! Gheorghe Alexandru, 
Ioan Poamă, Silvia Calistru și 
alții.

I 
I 
I
I 
I 
I

Aproape 20000 de spectatori 
au urmărit ieri îij nocturnă pe un 
timp ploios meciul retur de fotbal 
dintre echipele Real Madrid și 
Dinamo București din cadrul opti
milor de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni". Intîlnirea s-a 
încheiat cu scorul de 5—3 (2—1) 
în favoarea echipei madriliene, la 
capătul unui joc interesant. Scorul 
a fost deschis în minutul 3 de 
Ruiz care a reluat o centrare a 
lui Gento. Gâzdele au majorat 
scorul în minutul 20 prin centrul 
atacant Di Stefano. Echipa bucu- 
reșteană a avut o puternică re
venire reducînd din handicap 7 
minute mai tîrziu prin Nunweiller 
III care a înscris cu capul la o 
lovitură de comer. Dinamoviștii 
au dominat în continuare și pu-

teau egala dar Ene, Frățilă ți 
Ștefan au ratat mari ocazii.

După pauză, la o centrare a lui 
Pîrcălab, Frățilă trage cu efect și 
balonul intră în plasă pe lîngă 
Araquistain, scorul devenind 
egal : 2—2, La cîteva minute în 
urma unui atac, Amancio aduce 
echipa sa în avantaj profitînd de 
o greșeală a lui Popa. Zocco și 
apoi Puskas dintr-o lovitură de Ia 
11 m ridică scorul la 5—2. Ulti
mul punct al fotbaliștilor dina- 
moviști a fost marcat în minutul 
72 de Pîrcălab care a transformat 
impecabil o lovitură de penalti.

Echipa Real Madrid s-a calificat 
pentru sferturile de finală, urmînd 
să întîlncască echipa A.C. Milano.

(Age rp rea)

re scurt
egalitate : 1—1 

Fotbaliștii ro-

clu-

I. CHIRAȘ I
corespondent voluntar

' I înExcursie de studii
Zilele trecute elevii secției 

serale de la Școala medie nr. 1 
„N. Bălcescu" din Pitești au 
făcut o frumoasă excursie de 
studii. Ei au vizitat cu această 
ocazie muzeul Brukenthal, Ca
sa memorials Gh. Lazăr din co
muna Avrig, raionul Sibiu, mu
zeul Peleș, Muzeul Doftana 
etc. Excursia făcută a ajutat 
pe muncitorii-elevi să-și însu
șească mai bine unele cunoștin
țe acumulate la orele de curs.

NICOLAE DIN 
elev

tristețe, amărăciune proprie li- 
Iozofului-poet. De aceea nu e- 
xistă în tabloul de moravuri al 
regizorului ceh îngroșarea, șar
ja, ci măsura artistică, armonia 
care echilibrează.

în încheierea filmului, copiii 
își determină părinții să le res
tituie pisica ascunsă. Deși a- 
parent adulții cîștigă bătălia — 
obligă circul să plece, ducînd 
cu el puterea miraculoasă de 
a-ți cunoaște semenii, — oră
șelul nu rămîne la fel ca îna
inte. Locuitorii au avut prilejul 
să se vadă unii pe alții așa 
cum sînt cu adevărat și, chiar 
dacă unele moravuri își vor re
lua cursul, a rămas în circula
ție termometrul ce va înregis
tra temperatura morală. Este 
finalul optimist, perspectiva 
realistă pe care o deschide in
geniosul basm modern premiat 
în vara aceasta la festivalul 
cinematografic de la Cannes, 
lasny a folosit, într-o amplă 
sinteză (uneori cam greoaie, 
încărcată) multiplele arte ce 
compun cinematograful, muzi
ca și pantomima, pictura (cu
loarea cu funcții simbolice) 
sau comentariul poetic (rostit 
de bătrînul ceasornicar din 
turnul orașului). O selecție 
mai riguroasă a elementelor 
sintezei, o stilizare a lor, ar fi 
mărit expresivitatea imaginii 
artistice. Și puterea ei de co
municare cu publicul — comu
nicare ce suferă, din păcate, 
atunci cînd limbajul cineastu
lui devine prețios, baroc.

Artistul ceh caută cu pasiune 
să-și lărgească mijloacele de 
expresie, să înnoiască genurile 
tradiționale și aceasta e im
portant. Important și definito
riu pentru autentica personali
tate creatoare.

ALICE MĂNOIU

• Selecționata 
burilor Progresul—Pe
trolul și-a început tur
neul în Izrael întîlnind 
la Tel Aviv reprezen
tativa țării. Jocul 
încheiat cu un

tat de 
(0-0). 
mîni au condus cu 1-0 
pînă în minutul 87 prin 
punctul înscris de 
Stoicescu (61’). Gaz
dele au egalat dintr-o 
lovitură de la 11 m. 
Astăzi la Haiffa, fot
baliștii romîni întîlnesc 
o selecționată locală.

▼a fritlbif ta
P.Ș. 

de

(Urmare

s-a 
rezul-

• La 28 decembrie, 
In „Cupa campionilor 
europeni" la tenis de 
masă, echipa C.S.M.

Cluj, 
Stuttgart echipa 
Stuttgart. în caz 
victorie, jucătorii 
mtnl vor juca în turul 
următor cu Voroș Me
teor Budapesta. La ac
tuala ediție a „Cupei 
campionilor europeni' 
mai participă o echipă 
maghiară, Vasufas E- 
pitok. care recent a 
eliminat cu 5—1 pe 
Lokomotiv Leipzig.

La Bacău
din pag. I)

celor ce îl vor prelua să obțină 
succese și mai mari.

I-au răspuns, mulțumind 
pentru urările aduse, mai mulți 
tineri, printre care o fată blon
dă, cunoscută de mai toți mun
citorii de la „Proletarul", Ele
na Mutică, responsabila unei 
brigăzi de țesătoare.

— Făgăduim — a spus ea — 
în numele celor 21 de tineri 
textiliști care trec pragul ma
turității, să fim întotdeauna în 
primele rînduri și să muncim 
așa cum am învățat de la 
maiștrii noștri, de la muncito
rii mai vîrstnici.

Au vorbit și alți tineri săr
bătoriți : Pătlăgică Maria de la 
școala pedagogică, Andrei Vir
ginia, de la Școala medie nr. 
4 și alții. Cei mai mulți veni
seră cu o maturitate deja ve
rificată. Textilistul Anton Ior- 
dache, este evidențiat în între-

(Agerpres)

cerea socialistă. Elev la seral 
în clasa a IX-a nu are nici o 
notă sub 7. Aurel Păduraru 
din anul IV A școala pedago
gică, are numai note bune și 
foarte bune. El se pregătește 
să meargă într-un sat ca învă
țător. Mihai Cucu este unul 
din cei mai pricepuți zidari de 
la întreprinderea nr. 2 Con
strucții care a dat în folosință 
anul acesta 
tamente.

Poezia și 
cum era și 
onoare ai tinerilor sărbătoriți. 
Corul, orchestra, brigada artis
tică de agitație și echipa de 
dansuri a școlii pedagogice a 
pregătit din vreme un program 
dedicat sărbătorii majoratului. 
După înmînarea felicitărilor 
Comitetului orășenesc U.T.M. 
Bacău, a început dansul cu 
care s-a încheiat programul 
frumoasei seri.

peste 500 de apar-

cîntecul au fost, 
firesc, oaspeți de

De la Constanța se așteaptă un răspuns 
acțiune (doar prezența unui 
lector al comitetului orășenesc 
care să le vorbească tinerilor) 
nu putea, desigur să ducă la 
alte rezultate.

Din cele patru centre ale o- 
rașului Constanța, unde s-au 
strîns duminică tinerii care au 
împlinit 18 ani, doar într-unul 
singur — la Institutul pedago
gic de 3 ani — sărbătoarea 
majoratului a avut loc. Dar și 
aici, sărbătoarea a fost foarte 
săracă, departe de ceea ce aș
teptau cei aproape 400 de ti
neri. Aceasta, deoarece comite
tul orășenesc a început să pre
gătească festivitatea majora
tului doar sîmbătă, adică cu o 
zi înaintea sărbătorii.

In orașul Constanța, 
800 de tineri au devenit 
cest an majori. Pe bună 
tate ei se întreabă : în 
țara majoratul prilejuiește o 
sărbătoare a tinereții, frumoa
să, bogată. Cînd se va întîmpla 
acest lucru și în orașul nos
tru ? Și ei așteaptă din par
tea , Comitetului orășenesc 
U.T.M. Constanța un răspuns 
în fapte.

(Urmare din pag. I) 
nerii colectiviști împreună cu 
tovarășii lor de la gospodăria 
de stat și cu tinerii muncitori 
de la Uzinele de superfosfați 
și acid sulfuric din Năvodari 
au așteptat în sala căminului 
cultural mai bine de două ore 
dar pînă la urmă, festivitatea 
majoratului n-a avut loc deoa
rece nu a venit tovarășul 
Gheorghe Stan, membru al bi
roului Comitetului orășenesc 
U.T.M. Constanța care trebuia 
să vorbească în fața tinerilor, 
să înmîneze felicitări celor 
sărbătoriți. La Eforie Sud, 
motivul amînării a fost altul: 
nu au fost făcute nici un fel 
de pregătiri pentru această 
festivitate la care erau invi
tați zeci de tineri. Firește, un 
asemenea moment presupune o 
pregătire temeinică, complexă, 
organizarea unor acțiuni cu 
bogat conținut educativ, pre
zența unor manifestări atrac
tive, tinerești, pe care sărbă
toriții le așteaptă de la festi
vitatea majoratului. Pasivita
tea și comoditatea, modul for
mal de a concepe o asemenea

peste 
în a- 
drep- 
toată



„Tineretulromîn are la dispoziție

toate mijloacele necesare

*
încheierea lucrărilor sesiunii Vizita in Grecia a delegației Raportul medicilor care au efectuat
Adunării Generale a O.N.U.

de femei din R. P. Romlnâ

Vizita tov. C. Mănescu 
la Budapesta

pregătirii și calificării sale“

NEW YORK 18 (Agerpres).
Cea de-a 18-a sesiune a A- 

dunării Generale O.N.U. și-a 
încheiat lucrările în noaptea 
de marți spre miercuri. Luînd 
cuvîntul cu acest prilej, pre
ședintele actualei sesiuni a 
Adunării Generale, Carlos So- 
sa-Rodriguez, a declarat că lu
crările sesiunii au fost axate 
îndeosebi în jurul problemelor 
menținerii păcii, abolirii colo
nialismului și segregației ra
siale, îmbunătățirii condițiilor 
economice șl sociale în țările 
în curs de dezvoltare. Printre 
realizările obținute în această 
direcție el a menționat adop
tarea proiectului de rezoluție 
cu privire la interzicerea pla
sării pe orbită a obiectelor a- 
vînd la bord arma nucleară, 
pregătirea conferinței O.N.U. 
pentru comerț și dezvoltare și 
altele.

aCarlos Sosa-Rodriguez 
subliniat că în cursul lucrări
lor a fost realizat un oarecare 
progres spre o aplicare mai 
largă în lume a principiilor și 
idealurilor Cartei Națiunilor 
Unite. Fără îndoială, a conti
nuat el, noi nu am obținut re
zultate spectaculoase, dar am 
contribuit la pregătirea tere
nului în vederea rezolvării vii
toare a marilor probleme căro
ra le face față omenirea.

Cea de-a 19-a sesiune a A- 
dunării Generale a O.N.U. se 
va deschide la 15 septembrie 
1964.

YORK 18 (Agerpres).— 
mesaj de sfîrșit de an 
Secretariatului O.N.U.,

care a trecut 
„realizări im- 
O.N.U., Adu- 
oglindind în

ATENA 18 — Coresponden
tul Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite:

Miercuri dimineața, delega
ția de femei din R. P. Romî- 
nă care se află în Grecia la 
invitația Ligii de prietenie 
greco-romînă, a vizitat Muzeul 
Arheologic din Atena, precum 
și primăria orașului. Tsukalos, 
primarul Atenei, s-a întreținut 
cordial cu membrele delega
ției romîne. In cuvîntul său, 
primarul a subliniat faptul că 
între Romînia și Grecia au 
existat întotdeauna sentimen
te de prietenie și de înțele
gere. Pot să vă asigur a spus 
el, că sentimentele poporului 
grec față de poporul romîn 
sînt sentimente amicale, cor
diale și chiar frățești. Nu am 
avut prilejul să vizitez țara 
dv. despre care am auzit că 
este frumoasă, dar sper să 
am acest prilej ceva mai 
tîrziu.

Delegația de femei din R. P. 
Romînă a mai făcut o vizită 
la sediul Ligii de prietenie 
greco-romîne.

WASHINGTON 18 (Ager
pres). — La Washington a de
venit cunoscut raportul neofi
cial privind autopsia efectuată 
de medicii de la spitalul naval 
Bethesda asupra corpului fos
tului președinte al S.U.A., John 
Kennedy, asasinat la 22 noiem
brie în orașul Dallas. Agențiile 
de presă occidentale mențio
nează că, după cum se arată în 
raport, primul glonte tras de 
asasin a lovit pe președinte în 
spate după ce a atins mai întîi 
caroseria automobilului, provo- 
cînd o ramă superficială. Cel 
de-al doilea glonte a atins pe 
guvernatorul statului Texas, 
Connally, care a fost grav ră
nit. Moartea președintelui a 
fost provocată de cel de-al 
treilea glonte care a străbătut 
cutia craniană și a distrus o 
parte a creierului. Medicii au 
subliniat că această rană a 
provocat moartea instantanee 
a președintelui Kennedy.

După cum rezultă din ra
port, președintele Kennedy ar 
fi putut evita glontele care l-a 
ucis dacă s-ar fi lăsat în jos 
după ce a fost atins de primul 
glonte, sau ar fi fost împins în 
fundul automobilului de unul 
din agenții însărcinați cu 
paza sa.

In ce privește rana de la gît, 
raportul menționează că aceas
ta a fost provocată fie de o 
așchie de metal care s-a des
prins lovită de unul din gloan
țele trase, fie de un os depla
sat cu putere din cutia cra
niană.

După cum transmite agenția 
France Presse, raportul medi
cilor care au efectuat autopsia 
contrastează flagrant cu rapor
tul medicilor din Dallas, întru- 
cît dacă, așa cum au arătat ul
timii, președintele a fost supus 
unei transfuzii de sînge, la spi
talul din Dallas, în acel mo
ment el era de acum mort.

Prezențe
rom.in.esti

PEKIN. — Ansamblul „Peri- 
nița" al Sfatului Popular al ora
șului București, care întreprinde în 
prezent un turneu în Republica 
Populară Chineză, a sosit în ora
șul Șenian, provincia Liaonin.

Marți, la Teatrul de Artă din 
localitate a avut loc primul spec
tacol dat de ansamblu. Spectacolul 
s-a bucurat de mult succes.

PARIS. — In saloanele galeri
ilor de artă „L'Arhitiere" din 
Rouen s-a deschis o expoziție de 
artă populară romînească. S-au 
bucurat de aprecierea publicului 
covoarele romînești, lucrările în 
ceramică, sculpturile în lemn și 
alte exponate.

NEW 
într-un 
adresat 
secretarul general al Organiza
ției Națiunilor Unite, U Thant, 
a arătat că anul 
a fost un an de 
portante" pentru 
narea Generală
sesiunea sa actuală „sentimen
tul de destindere în relațiile 
internaționale". Mesajul subli
niază că după semnarea Trata
tului de la Moscova cu privire 
la încetarea experiențelor nu
cleare în trei medii s-a înre
gistrat o îmbunătățire simțitoa
re a atmosferei internaționale. 
Prin aceasta s-a ajuns la o 
nouă reducere a încordării și 
s-a înlesnit realizarea unor 
progrese în ce privește colabo
rarea pentru folosirea pașnică a 
spațiului cosmic.

Pe de altă parte, 
arată că în domeniile 
mic și social O.N.U.
dreaptă spre realizarea obiec
tivelor fixate pentru deceniul 
dezvoltării”. Faptul că nu s-au 
realizat soluții satisfăcătoare în 
toate problemele care se ridică 
în fața O.N.U., a 
U Thant, este lesne de 
întrucît foarte adesea 
mele care sînt aduse 
O.N.U. sînt dificile. Din 
cauză nu se poate aștepta ca 
O.N.U. să găsească soluții sa
tisfăcătoare pentru 
blemele.

mesajul 
econo- 

„se în-
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BUDAPESTA 18 — Cores
pondentul Agerpres, A. Pop, 
transmite : La invitația minis
trului afacerilor externe al 
R. P. Ungare, Peter Janos, mi
nistrul afacerilor externe 
R. P. Romîne, 
nescu, a făcut 
Budapesta.

Peter 
cinstea 
externe 
dineu.

La 18 
rul R. P. Romîne la Budapes
ta, Mihail Roșianu, a oferit cu 
prilejul vizitei tov. Corneliu 
Mănescu un dejun la care au 
participat Kallai Gyula, mem
bru în Biroul Politic al C.C. al 
P.M.S.U., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Ungare, Peter Janos, ministrul 
afacerilor externe al R. P. 
Ungare, 
junct al ministrului afacerilor 
externe, Puja Frigyes. șef de 
secție la C.C. al P.M.S.U.. func
ționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe, mem
bri ai Ambasadei R. P. Ro
mîne la Budapesta.

In seara aceleiași zile Cor
neliu Mănescu a părăsit Bu
dapesta plecînd spre patrie.-•-

Declarația Anei Mayes, secretar 
al Consiliului mexican ai păcii

Janos

Corneliu 
o vizită

ai 
Ma

la

Tratativele de la Bruxelles

LONDRA. — La invitația Aso
ciației muzicale regale din Marea 
Britanic, folcloristul englez A. L. 
Lloyd a ținut la Institutul britanic 
de muzică înregistrată o prelegere 
despre muzica folclorică și lăută
rească din Romînia. Prelegerea, 
care a fost ilustrată cu bucăți mu
zicale înregistrate pe bandă dc 
magnetofon, s-a bucurat de apre
cierea specialiștilor și a iubitori
lor de muzică folclorică prezenți.

declarat 
înțeles, 
proble- 
în fața 
această

Tț ț iercuri au fost reluate la 
JyJ Bruxelles lucrările Conferin

ței miniștrilor agriculturii 
din cele șase state vest-europene 
participante la Piața comună, pa
ralel cu deschiderea unei sesiuni a 
conferinței miniștrilor de externe. 
„Miniștrii — relatează agenția 
REUTER — urmează să hotărască 
pînă sîmbătă dacă să continue ma
ratonul în perioada de sfîrșit de 
an sau să amîne lucrările pînă în 
luna ianuarie". Ministrul agricul
turii al Olandei, Biesheuvel, care 
prezidează lucrările, a declarat că 
delegațiile olandeză și vest-germa- 
nă sînt favorabile amînării trata
tivelor de la 21 decembrie pînă în 
luna ianuarie.

Referindu-se la surse autorizate 
din Paris, agenția UNITED PRESS 
relatează că „președintele dc 
Gaulle a declarat în ședința gu
vernului de miercuri că voința de 
a se ajunge la o înțelegere asupra

unei politici agricole comune 
Bruxelles trebuie să apară pină

la 
, , . la

23 decembrie". Repetarea ultima
tumului francez, după ce marți 
seara la Bruxelles s-a anunțat în
registrarea de „progrese tehnice" 
în elaborarea regulamentelor de 
armonizare a politicii agricole, in
dică faptul că divergențele în pro
blemele majore se mai mențin.

In legătură cu dubla întîlnire a 
miniștrilor dc externe și ai agri
culturii, corespondentul din Bru
xelles al agenției U.P.I. relatează: 
„Problema crucială a Pieței co
mune rezidă în disputa asupra 
produselor agricole dintre Franța 
și Germania occidentală. Franța, 
care vrea să-și vîndă «urplusul

produselor agricole în Germania 
occidentală, speră să-și atingă țe
lul prin unificarea prețurilor pro
duselor agricole. Președintele 
de Gaulle a cerut ca o înțelegere 
în această privință să fie realizată 
pînă la sfîrșitul anului, amenin- 
țînd că va distruge Piața comună 
prin retragerea Franței. Germania 
occidentală a înfruntat ultimatu
mul și a repetat cererile ca Piața 
comună eă-și definească politica 
față de tratativele tarifare de Ia 
Geneva din luna mai 1964, înainte 
de a se ocupa de agricultură. 
Bonn-ul a anunțat că nu va face 
concesii în problemele agricole, 
pînă cînd Franța nu va accepta să 
ia parte la tratativele privitoare 
la reducerea tarifelor vamale".

toate

După sesiunea N. A. T. 0. de Ia Paris

Monede cu efigia 
lui Kennedy

Camera ReprezentanțilorS.U.A. 
a aprobat marți, cu 352 vo- 

contra 6, un proiect de 
autoriză punerea în cir- 
unor noi monede de 50 
avînd imprimată efigia 
președinte al S.U.A.,

strlnd decît minus 2 grade C, a 
Început să ningă, iar temperatura 
a scăzut.

In R.F.G. 80 de șlepuri au lost 
blocate de gheață.

turi 
lege care 
culație a 
de cenți, 
fostului , .
John Kennedy. împotriva proiec
tului de lege au votat șase mem
bri republicani ai Camerei Repre
zentanților. Noua monedă va fi 
pusă oficial în circulație cu înce
pere din ianuarie 1964.

In aceeași zi, Comitetul pentru 
lucrările publice al Camerei Re
prezentanților și Senatului a apro
bat un proiect de lege cu privire 
la finanțarea construirii unui cen
tru național de cultură la Was
hington, care va purta numele lui 
John Kennedy.

Un puternic cutremur

Laboratoarele de seismologie 
ale Institutului tehnologic 
din California au înregistrat 

marți un puternic cutremur de pă- 
mînt la o distanță de 8 850 km de 
Pasadena, în direcția Japoniei. Di
rectorul laboratoarelor, dr. Charles 
Richter, a declarat că la epicentru

Rinichi de cimpanzeu 
grefați unui om

» g edicii de la Universitatea 
Tulane (statul Louisiana) 
au anunțat marți că . un 

bolnav căruia i-au fost grefați, în 
urmă cu șase săptămîni, rinichii 
unui cimpanzeu se află în prezent 
într-o stare perfectă de sănătate 
și a primit permisiunea de a pă
răsi spitalul. Medicii au indicat 
că rinichii grefați funcționează 
satisfăcător.

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

Prima operație de acest fel a 
fost efectuată la același spital- 
asupra unei femei, care însă a 
murit opt zile mai tirziu.

Iarna în Europa

După o ușoară „acalmie" iarna, 
care s-a abătut asupra conti
nentului european, cunoaște 

In prezent o nouă recrudescență. 
După cum transmite agenția 

France Presse, serviciile meteorolo
gice franceze au anunțat că termo
metrele au Înregistrat scăderea 
temperaturii în cea mai mare parte 
a țării. în mod paradoxal singura 
regiune unde frigul și iarna nu 
sînt atît de accentuate este nordul 
și nord-vestul țării. în schimb, în 
sudul Franței zăpada a continuat 
să cadă din abundență, provocînd 
perturbați! în circulația fero
viară și rutieră. în apropierea ora
șului Arles, situat în regiunea Mă
rit Mediterane, a fost necesară 
intervenția pompierilor, pentru a 
degaja automobilele imobilizate de 
zăpadă. Temperatura a scăzut în 
medie pină la minus 15 grade.

In țările scandinave, 1—...” 
acum 
simțită.

unde pînă 
iarna s-a făcut prea puțin 

termometrele nelnregi-

mai multe magazine unde ho
ții au efectuat patru spargeri 
în ultimele luni.

După cum transmite agenția 
France Presse, miercuri dimi
neața a dispărut și... afișul I

Zăpadă... artificială

In Uniunea Sovietieă se efec
tuează experiențe în vederea pro
ducerii ninsorii pe cale artificială. 
Experiențele au loc la o altitudine 
de 3 000 m în partea de vest a

Pregătirile laponilor pentru sărbătorile de iarnă. O sanie trasă 
de reni transportă daruri pentru cei mai mici locuitori ai în

ghețatelor pămînturi din nordul Finlandei.

cutremurul a avut o intensitate de 
gradul 8 și ar fi putut provoca 
mari distrugeri dacă regiunea res
pectivă ar fi fost populată.

Și afișul a dispărut

„în atenția hoților : aparate
le fotografice, magnetofoane
le, tranzistorii, bijuteriile, dia
mantele, colierele din perle și 
bibelourile au fost deja furate. 
Nu a mai rămas nimic de 
luat". Acest anunț a fost afișat 
marți în fața unui imobil din 
New York, care găzduiește

munților Tian-Șan (R.S.S. Kirghi- 
ză). La apariția norilor, aceștia 
sînt bombardați cu proiectile spe
ciale din aruncătoare de mine 
obișnuite. Proiectilele conțin sub
stanțe chimice care favorizează 
formarea zăpezii. După o altă me
todă, aceste substanțe chimice a- 
jung în nori cu ajutorul unui ba
lon captiv sau al baloanelor-pilot.

C11 cît zăpada din munți este 
mai abundentă, cu atît sporește 
debilul rîurilor care izvoresc din 
munți și implicit umiditatea atît 
de necesară plantațiilor de bum
bac, grădinilor și viilor.

PARIS 18 (Agerpres). — în 
comunicatul 
de la Paris a Consiliului mini
sterial al N.A.T.O. se sublinia
ză hotărîrea membrilor aces
tui bloc „de a consolida capa
citatea de apărare a alianței, 
ținînd seama de progresele 
necontenite ale științei și teh
nicii". Aceasta denotă intenția 
clară — exprimată de altfel și 
în cadrul sesiunii și în afara 
ei — de a continua cursa în
armărilor atît în domeniul ar
mamentului clasic cît și în cel 
al armamentului nuclear.

Totodată se spune că parti- 
cipanții „au examinat trans
punerea în fapt a hotărîrilor 
de la Ottawa (din luna mai 
a.c. a Consiliului N.A.T.O.) re
feritoare la comunicarea unor 
informații mai complete auto
rităților naționale în legătură 
cu probleme nucleare și cu 
participarea mai largă a țări
lor membre la stabilirea pla
nurilor de operațiuni ale for
țelor nucleare ale Comanda
mentului suprem al forțelor 
armate unite ale N.A.T.O. 
din Europa". Formularea re-

final al sesiunii
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flectă, după cît se pare, ten
dința de a se deschide accesul 
la armele nucleare și membri
lor N.A.T.O. care în prezent 
nu dețin asemenea arme. în 
comunicat 
referire la 
tente între 
în diverse 
economice 
gențe sub 
deschis și 
crările actualei sesiuni.

Deși se mai arată că mem
brii N.A.T.O. „s-au angajat să 
se abțină în relațiile lor inter
naționale de a recurge la 
amenințarea cu forța sau la 
folosirea ei“ și că este necesar 
să se ajungă la îmbunătățirea 
relațiilor Est-Vest, sînt for
mulate o serie de puncte de 
vedere într-un spirit absolut 
contrar acestor obiective.

Următoarea sesiune a Con
siliului N.A.T.O. se va ține 
între 12 și 14 mai 1964 la 
Haga.

nu se face nici o 
divergențele exis- 
membrii N.A.T.O. 
probleme politice, 
și militare, diver- 

semnul cărora s-au 
s-au desfășurat lu
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MOSCOVA. — La 18 decem

brie au luat sfîrșit discuțiile în 
cele două Camere ale Sovietului 
Suprem în legătură cu planul de 

: a economiei naționale 
și proiectul de buget pe 1964— 
1965. Au luat cuvîntul 73 de de-

Joi dimineața, va avea loc o 
ședință comună a 
Uniunii și Sovietului naționalită
ților .

Sovietului

WASHINGTON. — Casa Albă a 
anunțat că Mesajul privitor la sta
rea uniunii va fi prezentat de 
președintele Johnson Congresului 
S.U.A., la 8 ianuarie. S-a hotărîl, 
de asemenea, ca Congresul săsl 
încheie lucrările la 20 sau 21 de
cembrie și să le reia la 7 ianuarie 
1964.

ATENA. • 
Tsirimokos, 
de centru, 
președinte 
grec, cu 167

— Deputatul Ilias 
din partea Uniunii 
a fost ales marți 
al Parlamentului 
voturi contra 124.
In urma unei ședin-CAIRO. —

țe a Consiliului prezidențial R.A.U., 
la Cairo s-a anunțat că prima se
siune a Adunării Naționale iși va 
începe lucrările la 22 februarie.

După cum s-a mal anunțat, ale
gerile pentru desemnarea membri
lor Adunării Naționale au fost fi
xate pentru data de 10 februarie 
1964.

WASHINGTON. — După 
cum transmite agenția Asso
ciated Press, Curtea federală 
dc apel din districtul Colum
bia (pe teritoriul căruia se a- 
flă capitala Statelor Unite, 
Washington n.r.) a infirmat 
marți condamnarea Partidului 
Comunist din S.U.A., care fu-

sese pus sub acuzare pe motiv 
că nu s-a înregistrat la Minis
terul de Justiție în baza legii 
din 1950 privitoare Ia „contro
lul activității subversive". 
Curtea a trimis procesul tri
bunalului districtual fie pen
tru o rejudecare, dacă guver
nul o va cere, fie pentru un 
verdict definitiv de achitare.

PARIS. — La Paris s-a anunțat 
să procesul fostului colonel An
toine Argout, una din căpeteniile 
OAS-ului, va începe la 26 decem
brie, în fața tribunalului militar 
din Paris.

LEOPOLDVILLE. — Banca 
americană „Morgan Internatio
nal" a achiziționat o parte în
semnată a acțiunilor Băncii 
Naționale congoleze, exercitînd 
în felul acesta o serioasă in
fluență asupra vieții economice 
a Congo-ului. In prezent, 80 
la sută din investițiile curente 
de capital străin în Congo a- 
parține 
care se 
deosebite 
străine.

băncilor americane, 
bucură de avantaje 
față de alte bănci

— în Capitala KenyeiNAIROBI.
s-a anuțat că a fost închis arsena
lul englez din portul Mombasa, 
situat pe litoralul Oceanului In
dian. La Mombasa se află una din 
cele mai mari baze maritime mili
tare engleze din Africa de Est. 
închiderea acestui arsenal, care ur
ma să fie lichidat pînă în iunie 
1964, are loc în legătură cu pro
iectata retragere a trupelor colo
niale engleze din 
12 decembrie și-a 
pendența. Potrivit 
nya, acest arsenal
de încăperi, în care sînt depozitate 
20 000 tone de arme, avea menirea

Kenya, care la 
proclamat inde- 
presei din Ke- 
care ocupă 150
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Timp de mai multe zile ne-a vizitat țara, la invitația Co
mitetului Național pentru Apărarea Păcii, Ana Mayes, secre
tar al Consiliului mexican al păcii. Ea a avut întrevederi cu 
membri ai conducerii Ministerului Invățămîntului și Consi
liului Național al Femeilor, a vizitat cartiere de locuințe, in
stituții social-culturale, întreprinderi din orașele București 
și Brașov, precum și Valea Prahovei.

înainte de plecare, Ana Mayes, a făcut o declarație presei.
In calitatea mea de profesoa

ră — a continuat Ana Mayes, 
am fost foarte interesată să cu
nosc formele pe care le folosiți 
în educația tineretului, a viitoa
relor cadre de mîine. Am vizi
tat în acest scop diferite școli 
tehnice din țara dv., unde am 
constatat că tineretul are la dis
poziție toate mijloacele nece
sare pregătirii și calificării sale.

De asemenea, mi-am putut da 
seama că se acordă o mare a- 
tenție calificării femeilor, pre
gătirii lor pentru a deveni ca
dre de nădejde, bucurîndu-se de 
drepturi egale cu bărbații.

Cele văzute în țara dv. mă 
îndeamnă ca la întoarcerea mea 
în Mexic să vorbesc despre 
marile realizări ale poporului 
romîn, despre lupta sa intensă 
pentru apărarea păcii, să mili
tez permanent pentru întărirea 
relațiilor de prietenie dintre po
poarele noastre.

înoferit 
afacerilor 

un

st 
ministrului 
al R. P. Romîne

decembrie, ambasado-

externe al 
Erdelyi Karoly, ad-

18 (Agerpres). 
Malița, adjunct

PARIS 
Mircea 

ministrului afacerilor externe 
al R.P. Romîne, care se află în 
drum spre țară, venind de la 
New York unde a participat la 
Sesiunea'Adunării Generale a 
O.N.U., a avut la 17 decembrie 
la Paris o întrevedere cu Rend 
Maheu, directorul general al 
UNESCO.

al

Am rămas cu o impresie foar
te frumoasă despre poporul ro- 
mîn — a spus ea. Este un popor 
de oameni veseli, care munceș
te hotărît pentru victoria socia
lismului. Avem sentimente de 
admirație și de respect față de 
eforturile încununate de succes, 
depuse de țara dv. în direcția 
dezvoltării 
convingere 
confirmată 
brici din 
Cei ce 
cîștigat viitorul, cei care dez
voltă toate sectoarele economi
ei pot fi siguri că ziua de mîine 
va ii fericită pentru poporul 
lor. La fel ca dv. și noi mexi
canii, sîntem animați de do
rința de a trăi cît mai bine în 
condiții de pace. Înțelegem că 
lupta pentru pace este funda
mentală, pentru că fără pace nu 
putem trăi, nu putem ti fericiți. 
Poporul romîn își dovedește din 
plin dragostea sa pentru pace.

industriei. Această 
mi-a fost pe deplin 
vizitînd uzine și fa- 
București și Brașov, 

construiesc mașini au

(Agerpres)

Votul dm parlameoituS italian
ROMA 18 — Corespondentul 

Agerpres, G. PASTORE, transmi
te : In Camera deputaților a avut 
loc marți noaptea votul de încre
dere pentru noul guvern italian 
condus de Aldo Moro. Au fost 
prezenți 587 de deputați din care 
au votat 583, iar patru s-au ab
ținut. In favoarea guvernului au

Represiunile din Aden
ADEN 18 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt al Congresului 
Sindicatelor din Aden a declarat 
că toți membri delegației care au 
protestat săptămîna trecută pe 
lîngă înaltul comisar britanic îm
potriva acțiunilor represive ini
țiate de autoritățile din Aden au 
fost arestați. In același timp po-

Congresul organizației
1 i

din R. F. Germană
Participanții la Congresul 

extraordinar al organiza
ției „Tinerii democrați" 

din Saxonla Inferioară, care a 
avut loc la Bad-Munster 
(R.F.G.) au subliniat necesitatea 
unor contacte și întîlniri între 
tinerii celor două state ger
mane.

Aceeași cerere a fost formu
lată și de delegații la Congre
sul Organizației „Tinerii demo
crați", care a avut loc în Lan
dul vest-german Renania Palati
nat. Majoritatea participanților 
la congres au cerut să se pro
cedeze la un schimb de delega
ții cu tineretul din R.D.G.

liția a efectuat noi percheziții Ia 
sediile sindicatelor. Un reprezen
tant al Partidului popular socia
list a anunțat că deținuții politici 
din emiratul Fadhli, care face 
parte din așa-numita Federație a 
Arabici de sud, au declarat greva 
foamei.

Autoritățile din Aden au refu
zat să permită corespondenților 
dc presă străini să viziteze pe 
deținuții arestați și deportați în 
ultimele zile. Agenția Reuter re
levă că corespondenții au cerut 
permisiunea de a vizita pe deți
nuți în urma știrilor despre tortu
rile la care aceștia sînt supuși.

La Londra, în Camera Lorzilor, 
au fost puse întrebări cu privire 
la arestările din Aden ministrului 
de stat pentru relațiile cu 
Commonwealthul, ducele de De
vonshire. Ministrul de stat a afir
mat că sînt deținuți 52 lideri po
litici și sindicali, dar a refuzat să 
dea amănunte asupra acuzațiilor 
ce li se aduc * și cu privire la 
mersul anchetei. El s-a străduit 
să dezmintă informațiile potrivit 
cărora deținuții ar fi torturați.

Liderul opoziției laburiste din 
Camera Lorzilor, lordul Alexan
der, a declarat că răspunsurile 
ministrului de stat nu sînt, după 
părerea sa, satisfăcătoare și a 
anunțat că va cere inițierea unei 
dezbateri asupra problemei ares
tărilor din Aden.

Un reprezentant al Uniunii ge
nerale a muncitorilor arabi din 
Marea Britanie a anunțat că la 27 
decembrie va fi organizată o de
monstrație de protest împotriva 
represiunilor din Aden.

votat 330 de deputați reprezentind 
cele patru partide politice care 
formează coaliția guvernamentală 
(democrat-creștinii, socialiștii, so- 
cial-democrații și republicanii), 
233 de deputați au votat contra, 
iar 25 de deputați socialiști apar- 
ținînd aripei de stingă au refuzat 
să participe la vot părăsind sala.

Voturile împotriva guvernului 
au aparținut deputaților comuniști, 
liberali, monarhiști, și membrilor 
mișcării sociale. A mai votat îm
potrivă Pacciardi, membru al 
Partidului republican. S-au abținut 
de la vot deputății din Alto Adi
ge și reprezentanții Uniunii Val 
d'Aosta. Ziarul „II Tempo", rele
vă miercuri 
bateri au 
care chiar 
partidului 
vrut să 
nului.

că în actualele 
existat momente 

și unii membri 
democrat-creștin 

voteze împotriva guver-

60 la

dez- 
în 
ai 
au

sutâ din teritoriul
Vietnamului de sud

este eliberat
MOSCOVA 18 (Agerpres). — 
Intr-un interviu acordat ziaru

lui „Krasnaia Zvezda", Nguen 
Min Fiung, membru al delegației 
Frontului național de eliberare din 
Vietnamul de sud care vizitează 
în prezent Uniunea Sovietică, a 
subliniat că în momentul de față 
inițiativa aparține forțelor pa
triotice din Vietnamul de sud.

Vorbind despre situația din 
giunile eliberate el a arătat 
aceste regiuni cuprind cca 60 
sută din teritoriul Vietnamului
sud, în care trăiesc aproximativ 7 
milioane de oameni. Desigur a 
spus el, în condițiile războiului de 
partizani situația se schimbă a- 
desea. Nu există o linie a frontu
lui permanentă, cu toate acestea, 
puterea populară s-a consolidat în 
regiunile eliberate.

re
ci 
la 
de
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înzestreze 
foc navele

să 
de 
litare engleze.

cu muniții și arme 
flotei maritime mi-

La 18 decembrieROMA.
450 000 de muncitori din industria 
textilă din Italia au declarat o 
grevă generală de 24 de ore. A- 
ceastă acțiune are loc în semn de 
protest împotriva refuzului patro
nilor de a semna un nou contract 
colectiv de muncă care să prevadă 
îmbunătățirea situației materiale a 
muncitorilor textiliști și să garan
teze respectarea drepturilor orga
nizațiilor sindicale ale muncitori
lor din industria textilă. Greva 
muncitorilor textiliști este spriji
nită de principalele centrale sin
dicale din Italia 
Generală 
italiană a sindicatelor 
muncii și Uniunea 
muncii.

Confederația 
a Muncii. Confederația 

oamenilor 
italiană a

CARACAS. — După cum 
transmite corespondentul din 
Caracas al agenției Prensa La
tina, detașamentele de partizani 
ale Frontului de eliberare națio
nală din Venezuela au ocupat 
marți o așezare în apropierea 
orașului Coro, stalul Falcon.

Corespondentul relatează că 
recent, în regiunea muntoasă 
Colon, partizanii acționează pe 
un nou front. In prezent, deta
șamentele de partizani ale 
Frontului de eliberare națională 
din Venezuela desfășoară lupte 
în cinci state.

CAIRO. — In capitala Republicii 
Arabe Unite s-a sărbătorit pentru 
a 9-a oară Ziua științei, culturii 
și artei. La adunarea festivă care 
a avut loc cu acest prilej au par
ticipat președintele Gamal Abdel 
Nasser și premierul Ciu En-lai 
care se află în vizită în Egipt. Cei
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doi conducători de stat au rostit 
cuvîntări.

BERLIN. — La 18 decem
brie, Paul Robeson, împreună 
cu soția sa, a părăsit Berlinul 
democrat cu destinația 
Unite, anunță agenția 
Presse.

Paul Robeson se afla 
linul democrat din luna august 
a acestui an unde a urmat un 
tratament medical.

Consiliului ministerial al Organiza
ției pentru colaborare economică 
șl dezvoltare (O.E.C.D.),

Pină în prezent, funcția de pre
ședinte a lost deținută de Lange 
Halvard (Norvegia).

Statele 
France

în Ber-

ANKARA. — Autoritățile 
turcești au hotărît ca starea 
de asediu la Ankara și Istan
bul, care urma să fie ridica
tă la 21 decembrie, să fie pre
lungită cu încă două luni.

LONDRA. — Agențiile de pre
să anunță că guvernul englez a 
refuzat ■ să-i acorde lui Chombe 
viza de intrare în Anglia. Potrivit 
declarației unui purtător de cu- 
vînt al Ministerului de Externe al 
Angliei, cu cîteva săptămîni în 
urmă a fost primită o înștiințare 
din partea guvernului central 
congolez, prin care se anunță că 
anumite pașapoarte, printre care 
și cel al lui Chombe, au fost eli
berate în mod ilegal, în timpul 
cînd la Ministerul de Externe al 
Congoului se afla M. Kalanda, 
arestat la 1 decembrie.

VIENA, — Agenția Reuter a- 
nunță că comisia de disciplină a 
politiei din Viena, convocată pen
tru a ancheta pe fostul inspector de 
poliție Karl Silberbauer, în legă
tură cu participarea acestuia la a- 
restarea în 1944 la Amsterdam a 
Annei Frank și-a amînat pentru o 
perioadă l(nedefinită“ ancheta.

După cum a declarat un purtă
tor de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Interne al Austriei, comisia 
urmează să stabilească circumstan
țele în care Silberbauer a reușit 
să se strecoare în 1954 în cadrele 
poliției austriece, precum și acti
vității sale din Olanda de agent al 
Gestapoului în timpul celui de al 
doilea război mondial.

MOSCOVA. — La 18 decem
brie a sosit la Moscova o de
legație de partid și guverna
mentală a Republicii Algerie
ne Democratice și Populare 
condusă de Hadj Ben Alia, 
președintele Adunării Națio
nale, membru al Biroului Po
litic al Frontului de Eliberare 
Națională din Algeria.

TUNIS. — Participanții la 
întrunirea Consiliului Confe
derației studenților din țările 
Magrcbului, care 
Ia Tunis, au cerut 
libertate a tuturor 
lor arestați recent
tățile marocane. Comunicatul 
cere, de asemenea, sistarea 
măsurilor represive împotriva 
Uniunii studenților marocani.

a avut loc 
punerea în 
democrați- 
de autori-

PARIS. — La 17 decembrie Joseph 
Luns, ministrul de externe al O- 
landei, a fost ales președinte al
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