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ȘI-AU REALIZAT PLANUL
întreprinderile

Atractivă agendă
artistică

din industria

construcțiilor

După datele primite de 
Ia Ministerul Industriei 
Construcțiilor, întreprinde
rile din cadrul Direcției ge
nerale a prefabricatelor 
și-au îndeplinit planul a-

aual al producției globale și marfă la data de 17 decembrie, 
cu 14 zile mai devreme. întreprinderile respective au dat 
sectorului de construcție, peste sarcinile de plan, 2 246 metri 
cubi prefabricate.

La obținerea acestor rezultate, o contribuție deosebită au 
adus-o întreprinderea de prefabricate „Progresul"-București, 
cele din Turda, Galați și Brașov.

CLUJ (de la corespondentul nostru)
Pînă în prezent, 30 de întreprinderi din regiunea Cluj au raportat 

îndeplinirea planului anual înainte de termen. Recent, a raportat acest 
succes fi colectivul de muncă al Uzinei „Industria Sîrmei" din Cîm- 
pia Turzii. Cele 85 de măsuri tehnico-organizatorice aplicate aici au 
dus la creșterea productivității muncii, la realizarea unor însemnate 
economii. Pe 11 luni productivitatea muncii a fost realizată în pro
porție de 104,7 la sută, iar economiile realizate la preful de cost se 
ridică la 3 242 000 lei. Printre măsurile tehnico-organizatorice cele 
mai eficace care au dus la creșterea productivității muncii, Ia redu
cerea cheltuielilor de producție și la îmbunătățirea calității produ
selor se numără : conlecționarea unor dispozitive de împins la 
bancurile de trefilare a barelor de metal, mărirea capacității de pro
ducție a cuptoarelor de patentare și a sectorului de recoacere a 
oțelului pentru rulmenți.

Indiferent dacă este vorba de Albă 
ca Zăpada, ori de peripețiile istețului 
Păcală, copiii se aduna cu plăcere în 
camera de povești a Casei pionierilor 

din Oradea.

Foto: O. PLECAN

59 de intreprinderi 

industriale republicane 

din Capitală

59 de întreprinderi indus
triale republicane din Ca
pitală au comunicat pînă 
joi, îndeplinirea planului 
anual la producția globală, 
din care 22 și la producția 
marfă. PE ANUL 1963

Acum, în ultimele zile ale 
trimestrului, a fost definitivat 
planul privind desfășurarea 
vacanței de iarnă a elevilor.

Grija partidului pentru co
pii se manifestă permanent. 
Oglindă a acestei atenții este 
și bogatul program care va ii 
oferit copiilor în această va
canță, prin condițiile create 
pentru recreierea activă și e- 
ducativă a copiilor de toate 
vîrstele din Capitală.

Au fost mobilizați arhitecți 
și alți specialiști, care au ela • 
borat schițe și machete pentru 
tradiționalele orășele ale co
piilor.

Vor fi organizate de fiecare 
școală și la nivelul raioanelor 
drumeții și excursii în Capi
tală și împrejurimi pentru cu
noașterea realizărilor regimu
lui nostru. în acest scop se pun 
la dispoziție copiilor autobuze 
care vor realiza circuitul ora
șului, traversînd trasee care să 
valorifice la maximum tot ce 
este instructiv și educativ pen
tru tineret.

Valea Prahovei va răsuna 
din nou de gălăgia a sute de 
elevi bucureșteni.

în zilele vacanței punem 
de asemenea un accent deose
bit pe vizitarea organizată a 
unor muzee.

în școli se vor întîlni elevii 
pentru a se întrece în con
cursul pentru cel mai bun re
citator, povestitor, cunoscător 
al cîntecelor patriotice, pionie
rești" etc.

Interesante vor fi și întîlni-

rile preconizate cu tema „Prin 
orașul nostru drag", „Realizări 
ale regimului nostru democrat- 
popular" etc., serile de basm.

Această vacanță va fi boga
tă și în spectacole oferite în 
mod special elevilor din Capi
tală. Pe lîngă cinematografele 
din fiecare raion unde vor 
rula matinee speciale pentru 
elevi cu filme educative și do- 
cumentar-științifice, Teatrul 
pentru tineret și copii își va 
intensifica activitatea. La spec
tacolele literar-artistice orga
nizate de Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" în mod spe
cial pentru elevii din învăță- 
mîntul mediu vor participa 
peste 2 300 elevi.

Peste 7 000 pionieri vor vi
ziona spectacolul oferit de Pa
latul pionierilor, intitulat „în- 
tîmplări hazlii, sub fulgii ar
gintii" de Alecu Popovici.

Copiii din școlile din comu
ne beneficiază de spectacole 
oferite de „Festivalul filmului 
la sate" și „Ștafeta culturală".

Lista activităților ce vor fi 
inițiate în vacanță este de
parte de a fi epuizată.

După eforturile susținute în 
primul trimestru, vacanța pre
gătită de pe acum, va fi bine 
meritată și dorim tuturor ele
vilor o vacanță plăcută, recon
fortantă și utilă, pentru a se 
reîntoarce cu noi forțe la ac
tivitatea trimestrului următor.

O. ROȘIANU
Șef adjunct al secției de 

învățămînt a S.P.C.
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Printre noile intreprinderi care au realizat înainte de ter
men planul anual se numără și Uzina de țevi „Republica". 
Prin aplicarea in producție a unor eficiente măsuri tehnico- 
organizatorice, laminoriștii de aici au depășit indicii prevă- 
zuți la creșterea productivității muncii cu 3,7 la sută, ceea 
ce le creează posibilitatea ca pînă Ia finele anului ei să de
pășească planul cu peste 5 100 tone de țevi. Ca urmare a 
succeselor dobîndite în cursul anului în lupta pentru redu
cerea prețului de cost, muncitorii vzinei au obținut în 11 luni 
economii peste plan în valoare de 5 780 000 lei.

35 intreprinderi
aparținînd Ministerului 

Industriei Petrolului
și Chimiei

Zilnic pe adresa Minis
terului Industriei Petrolu
lui și Chimiei sosesc tele
grame prin care colectivele 
de muncă ale întreprinde
rilor aparținînd acestui mi

nister anunță îndeplinirea înainte de termen a planului 
anual de producție.

Pînă Ia 19 decembrie un număr de 35 întreprinderi au co
municat realizarea planului anual la producția globală, prin
tre acestea se numără și Combinatul de hirtie și celuloză 
din Brăila. Sporind productivitatea muncii cu 4 la sută și 
obținind peste prevederile planului anual o producție de 4,7 
la sută, colectivul acestei întreprinderi a dat peste prevederi 
670 de tone carton duplex-triplex, 1 350 tone celuloză și 
produse. Economiile suplimentare realizate la prețul de 
se cifrează la 1 266 000 lei.

Tinerii din secția electrozi a întreprinderii „Carbochim" 
din Cluj au adus un aport însemnat Ia realizarea sarci
nilor de plan pe anul 1963 și la obținerea drapelului de

secție evidențiată în întrecerea socialistă pe întreprin
dere. Vă prezentăm pe cîțiva dintre el: Marcel Bulada, 

Gheorghe Vodă, Arcadie Bonta și Ioan Rusu.

alte 
cost Folosirea cu maximum de randament a utilajelor

întreprinderi și unități 

economice din regiunea 

Suceava

Salina Cacica este a 35-a 
întreprindere din regiunea 
Suceava care a anunțat în
deplinirea înainte de ter
men a sarcinilor de plan la 
producția globală și marfă

pe anul în curs. în rîndul celor care au realizat planul anual 
în ultimele zile se numără Fabrica de spirt Rădăuți, între
prinderile forestiere și ale industriei locale etc.

Oamenii muncii din regiunea Suceava au acordat în acest 
an o atenție sporită acțiunii reducerii prețului de cost și îm
bunătățirii calității produselor. Ca urmare a îndeplinirii mă
surilor prevăzute în programele tehnico-organizatorice ale 
întreprinderilor, angajamentul privind obținerea de economii 
peste plan a fost depășit cu peste 2 000 000 Ici, iar valoarea 
beneficiilor suplimentare se cifrează la circa 20 000 000 lei.

(Agerpres)

Colectivul de muncă 
al întreprinderii mi
niere Herja-Baia Marc 
a raportat îndeplini
rea planului anual de 
producție cu 15 zile 
mai devreme. Referin- 
du-se la aceste succese, 
tov. Alexandru Szabo 
— inginerul șef al în
treprinderii — ne-a 
vorbit despre cîteva 
din prevederile cu
prinse în planul de 
măsuri tehnico-organi
zatorice, prevederi care 
au asigurat acest fru
mos succes.

— Sarcinile sporite 
de plan ale acestui an

au mobilizat întregul 
nostru colectiv la gă
sirea celor mai potri
vite soluții tehnice 
care să ducă nu numai 
la îndeplinirea ci și la 
depășirea lor. Din cele 
24 de măsuri tehnico- 
organizatorice, 22 au 
fost aplicate. Una din
tre acestea, și, după 
părerea noastră, cu 
mare eficacitate eco
nomică în producție, 
se referă la podirea 
vetrei abatajelor cu 
plăci metalice sau 
seîndură. Aceasta a 
contribuit la reduce
rea pierderilor de mi

nereu în steril. Apli
carea concomitent a a- 
cesteia cu 'extinderea 
pușcării selective ne-a 
permis să reducem cu 
10—15 la sută canti
tatea de steril din mi
nereu. Astfel am reușit 
ca, pe această bază, in
dicele de calitate să 
crească cu 4,3 la sută 
față de cel planificat. 
Am acordat o deose
bită atenție realizării 
ritmice a planului de 
producție lună de lună.

Pentru aceasta, în 
planul de măsuri teh
nico-organizatorice am 
stabilit — printre

principalele obiective 
— exploatarea cu ma
ximum de randament 
a instalațiilor și utila
jelor existente precum 
și introducerea în 
producție a altora noi. 
Asigurarea unei bune 
funcționări a mașinii 
de extracție — bună
oară — și deservirea 
ei de către oameni cu 
calificare corespunză
toare a adus la mări
rea vitezei de circula
ție a transportului mi
nereului în galerii și 
pe verticală. Tot anul 
acesta în trimestrul II, 
am pus în funcțiune

două compresoare cu 
un debit de 45 m c 
aer comprimat pe mi
nut. Această măsură 
a avut ca rezultat îm
bunătățirea funcționă
rii perforatoarelor 
chiar în condițiile ex
tinderii lucrărilor sub
terane. Aplicarea 0- 
biectivelor propuse în 
acest sens ne-a dat 
posibilitatea să depă
șim cu 2,5 la sută in
dicele planificat de 
zreștere a productivi-

V. MOINEAGU
(Continuare 

în pag. a IlI-a)

Bogat program 
de excursii

Peste cîteva zile elevii vor in
tra în vacanță...

Comitetul orășenesc-Cluj al 
U.T.M., în colaborare cu secția de 
învățămînt a luat din timp mă
suri ca tineretul școlar să tră
iască bucuria unor zile de odihnă 
plăcută, instructivă. Pentru acea
sta a fost creat un colectiv care 
îndrumă și sprijină școlile în cu
prinderea unui număr cit mai 
mare de elevi la acțiunile ce. se 
organizează în zilele de vacanță.

Un loc important în planul co
mun al comitetului orășenesc 
U.T.M. și al secției de învățămînt

îl ocupă pregătirea programului 
închinat zilei de 30 Decembrie. 
Conducerile școlilor, cu sprijinul 
organizațiilor U.T.M. și de pio
nieri, vor organiza o serie de ma
nifestări cultural-educative și 
sportive. Pionierii și elevii vor 
participa la serbări pionierești pe 
teme ca : „Mulțumim din inimă 
partidului", „Puternică, liberă, pe 
soartă stăpînă". De asemenea, în

POPA TEODOR 
secretar al Comitetului 
orășenesc U.T.M. Cluj

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Se extinde metoda metalizării prin pulverizare
Metoda metalizării pieselor prin 

pulverizare a fost introdusă anul a- 
cesta în numeroase întreprinderi in
dustriale. Elaborată de Institutul de 
mecanică aplicată ,,Traian Vuia" al 
Academiei R. P. Romîne, ea constă în 
depunerea unui strat de metal topit 
pe suprafața pieselor. Pulberea me
talică incandescentă este proiectată 
cu viteză cu ajutorul unui jet de aer 
și sudată.

Eficiența tehnică și economică a 
acestui procedeu a fost verificată în 
practică. Uzinele „23 August" au rea
lizat anul acesta economii de circa 
un milion lei prin recondiționarea de 
piese la numeroase mașini-unelte, iar 
Uzina mecanică „Poiana" Cîmpina e- 
conomii de peste 700 000 lei prin re

condiționarea pieselor de la motoa
rele Diesel folosite în sectorul pe
trolier. La întreprinderea „Energo- 
reparații" a fost recondiționat un 
arbore de turbină de circa 4 metri 
lungime.

înlăturarea defectelor de turnare, 
acoperirea cu metale de protecție a 
suprafețelor expuse coroziunii, con
fecționarea de cochile metalice 
complicate, îmbrăcarea lucrărilor 
artistice (statui) cu metal, sînt alte 
cîteva din domeniile în care metoda 
metalizării prin pulverizare a fost a- 
plicată cu bune rezultate, realizîn- 
du-se anul acesta economii de pes
te 4,5 milioane lei.

(Agerpres)

Noi sate

PESTE UN MILION DE SPECTATORI 
AU VIZIONAT FILMUL „TUDOR"

Noul film romînesc „Tudor" se 
bucură de mare succes.

în prima jumătate a lunii decembrie, 
el a fost vizionat de peste 1 milion de 
spectatori din Capitală și din nume
roase orașe ale țării.

în curînd această nouă realizare ci
nematografică va fi prezentată în ca
drul Festivalului filmului la sate.

(Agerpres)

Simpozion cu tema: „Hidrocentrala 
„16 Februarie" de pe Argeș"

în sala mică a Palatu- 
tului R. P. Romîne a a- 
vut loc joi un simpozion 
organizat de Comitetul 
de Stat pentru Cultură și 
Artă, cu tema „Hidro
centrala „16 Februarie" 
de pe Argeș".

Au vorbit cu acest 
prilej acad. Remus Ră- 
duleț, directorul Institu-

Construcții de■>

Orașele țării își schimbă 
continuu înfățișarea prin 
noile construcții de locuin
țe. Numai în Capitală au 
fost date în-folosință în a- 
cest an peste 9 600 de 
apartamente.

Mai mult de 1 000 de 
apartamente au fost date 
în folosință oamenilor mun
cii din orașele Iași, Bîrlad, 
Pașcani.

Mineri din Cavnic, Baia 
Boișa, constructori de ma
șini, metalurgiști și chi- 
miști din Baia Mare, pre
cum și alți oameni ai mun
cii din regiunea Maramu
reș au primit circa 1 050 de 
apartamente noi.

Aproape 3 000 de aparta-

tului de Enegetică al A- 
cademiei R. P. Romîne, 
despre importanța eco
nomică a hidrocentralei, 
Alexandru Nourescu, in
giner șef al Institutului 
de studii și proiectări hi
drotehnice, despre nive
lul tehnic ridicat al con
structorilor și originali
tatea soluțiilor adoptate,

iar conf. univ. Alexan
dru Nisim, director în 
Comitetul de Stat al A- 
pelor, despre condițiile 
care se creează prin e- 
xecutarea acestor lucrări 
pentru irigarea a peste 
100 000 de hectare în ba
zinul Argeșului.

(Agerpres)

locuințe pentru oamenii muncii
mente au fost puse la dis
poziția oamenilor muncii 
din regiunile Hunedoara, 
Dobrogea și Suceava.

La ridicarea noilor locu
ințe a fost utilizată pe 
scară largă metoda de con
struire cu ajutorul cofra- 
jelor glisante, au fost mc-

canizate o serie de opera
ții, s-a extins folosirea ma
selor plastice. Toate ace
stea au dus la obținerea 
unor importante economii 
prin reducerea prețului de 
cost.

(Agerpres)

ÎN EXCURSIE
Printre turiștii care au 

vizitat ieri frumusețile Ca
pitalei, precum și Muzeul 
de Istorie a P.M.R. se nu
mără și un grup de peste 
200 de tineri veniti din re
giunea ■ Crișana. Majoritatea 
sînt muncitori la diferite 
întreprinderi orădene. sau 
fii de colectiviști din Batăr,

Mădăraș și alte comune. 
Aceasta este prima din se
ria exdursiilor organizate de 
comitetul regional U.T.M. 
Crișana, pentru tinerii ce 
au pășit în anul 1963, pra
gul majoratului.

POPA I.
corespondent voluntar

acțiuni de 
patriotică în

42 sate și 
aproape toa- 

colectiviștii 
sprijin pre-

GALAȚI (de la co
respondentul nostru). 
— Recent în alte noi 
sate și comune ale re
giunii Galați s-au a- 
prins becurile electri
ce. Casele colectiviști
lor din Bordești, Voloș- 
cani, raionul Focșani, 
Sperieți și Văleni raio
nul Panciu, Docani ra
ionul Bujorii și altele 
lumina binefăcătoare a 
inundat casele colecti
viștilor, sediile gospo-

dăriilor colective ca și 
edificiile culturale din 
aceste comune. Numai 
de la începutul acestui 
an în regiunea Galați 
au fost electrificate un 
număr de 
comune. In 
te acestea 
au dat un 
țios prin participarea la 
diferite 
muncă 
scopul grăbirii instală
rii luminii electrice.
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arcurgînd, în dimineți stră- 
limpezi, șantierele de hi
droameliorații din Lunca 
Dunării, și ridicînd de aco
lo, de la fundații, perspecti
va construcțiilor viitoare,

realizam imaginea unui sistem de cetăți.
Senzația era, desigur, literară, favori

zată de decorul gigantic și fastuos, cu 
trimbe de abur spînzurînd peste fluviu, 
cu șesuri și păduri necuprinse înghețând 
sub limpezimile cerului.

...Dar o imagine pe care-o impuneau, 
deopotrivă, proporțiile ca și înfățișarea 
construcțiilor, savante șt armonioase 
sinteze arhitectonice, contopind toate e- 
lementele unei cetăți: nu lipseau ma
rile șanțuri umplute cu apă (canalele de 
irigații și desecări), parapetele și zidu
rile de apărare (modernele diguri), ca
tacombele, galeriile subterane (conduc
tele de aducțiune sau refulare a apei); 
nu lipsea, convertit în albumele de fo
tografii care compun „cartea de aur" a 
șantierelor, brîul decorativ al metope- 
lor, în care meșterii constructori scul
ptează, metopa cu metopă, fotografie cu 
fotografie, ca într-o epopee cinemato
grafică cu multe serii, toate etapele bă
tăliei parcurse, de la primul asalt, de la

primul pilon înfipt ca un steag în cîm- 
pie, pînă la supunerea definitivă a te
ritoriului ce trebuie cucerit.

Bătălia construcției e aici abia 
un preludiu; sîntem în fața unei ofen
sive perpetue, care se prelungește pînă 
dincolo de etapa construcției — sau 
care intră atunci într-o nouă etapă — 
și al cărei scop este nu numai ocuparea 
unui teritoriu pustiu și sălbatic, smul
gerea unei părți din natură, ci însăși 
transformarea acestei naturi; o bătălie 
care va decide, prin consecințele ei de 
durată, slăbirea și izgonirea stihiei, a 
întimplătorului și absurdului, inaugura
rea unui regim planificat de creație, 
controlat și dirijat de om.

...Conform unui vast plan inițiat de 
partid, Lunca Dunării va deveni o gigan
tică seră. Răpit inundațiilor, pus în va
loare prin îndiguiri, defrișări, desecări, 
irigații — printr-un întreg sistem de a- 
menajări hidrotehnice — acest teritoriu 
va spune un cuvînt important în. sporirea 
suprafeței arabile a patriei noastre, în 
realizarea unor producții agricole ridicate 
și stabile. Pentru atingerea acestor obiec
tive s-au pus în mișcare forțe materiale 
puternice și organizate, s-au creat 
condițiile care să asigure buna des-

bătăliei.
de

Recenta vizită 
partid și de

fășurare a 
a conducătorilor 
stat, în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, pe șantierele de hidroa
meliorații din Lunca Dunării — puternic 
imbold în lupta constructorilor — sub
liniază încă o dată grija pe care o acor
dă partidul și statul nostru acțiunilor 
menite să valorifice, spre binele omului 
muncitor, resursele de bogății ale’ țării.

...Prima etapă, înscrisă cu majuscule 
pe harta de operații a vastului front 
hidrotehnic, captînd însuflețirea sutelor 
de specialiști și 
care să valorifice, în lunca inundabilă a 
bătrînului fluviu, o suprafață de peste 
300 000 de hectare.

constructori: lucrări

Istoria unui asalt
...Ideea a părut, cindva, de necon

ceput, deși o susțineau savanți de renu
me, ca Anghel Saligny sau Grigore 
Antipa. Valorificarea celor 300 000 de 
hectare (și aceasta doar într-o primă 
etapă !), trecerea luncii inundabile la un 
regim planificat de creație, cu produc
ții stabile, apărea lumii vechi ca o uto
pie, ca un vis temerar, demn poate de

stimă, dar fără suportul realității. S-au 
întreprins, e drept, pe la începutul se
colului, unele, lucrări de îndiguiri pe 
aici, întrerupte însă pe lungi perioade, 
reluate sfios, fără să aducă soluționarea 
deplină, pe scară mare, a problemei în
diguirilor și desecărilor în Lunca Du
nării.

Astfel că, pînă în epoca noastră, acest 
vast rezervor de bogății care e Lunca 
Dunării avea să rămînă nepus pe de
plin în valoare. Se crease și aici, pe me
ridianul carpatic, acel faimos și parado
xal dezechilibru între deșertul suprasoli
citat, pe de o parte, și edenul ignorat, pe 
de alta, 
veacul 
Saligny și Antipa) 
referindu-se 
bului: „In cele

dezechilibru de care vorbea în 
trecut (înaintea ideilor lui 

I. D. Pisarev, 
la alte părți ale glo- 

două Caroline, în
Georgia, în Florida și Alabama, milioane 
de acri de lunci și păduri minunate ră- 
mîn nesecate și nedefrișate, în timp ce 
plantatorii din aceste state storc ultima 
picătură de sevă din pămînturile lor se
cătuite". în cîmpia romînă, la un pas de

ILIE PURCARU

(Continuare în pag. a Il-a și a IlI-a)



Cu laminoriștii in timpul liber
BACĂU (de la co

respondentul nostru).
„Cine recită cel mai 

frumos o poezie l“. 
întrebarea, adresată ti
nerilor de la „Lamino
rul'' Roman, a dat con
ducerii clubului aces
tei întreprinderi ideea 
organizării unui inte
resant concurs. Con
cursul a avut loc. 
Bilanful: io concu
rent: au citit versuri 
de Mihai Beniuc, Ma
ria Banuș, Nicolae La- 
biș, Mihu Dragomtr. 
Veronica Portimbacu. 
Recitările au fost as
cultate de mai bine de 
ioo de tineri. Acum, 
în cinstea zilei de 30 
Decembrie, se pregă
tește montajul de ver
suri „Brmoasă ești 
patria mea".

ir
Trăinicia cunoștin

țelor profesionale poa
te fi dovedită zilnic în 
timpul orelor de lu
cru. Dar mai poate fi 
dovedită si cu alte

prilejuri. Un asemenea 
prilej l-a constituit, 
pentru electricienii de 
la „Laminorul" Roman, 
concursul „Cine știe 
meserie răspunde", or
ganizat cu cîteva zile 
în urmă. Răspunsurile 
date cu siguranță de 
tinerii electricieni Ion 
Albu, Aurel Robu și 
alții, i-au îndemnat și 
pe ceilalți muncitori 
tineri, participanfi de
ocamdată ca spectatori 
la acest concurs, să 
folosească toate posi
bilitățile ce le sint 
create pentru aprofun
darea cunoștințelor lor 
profesionale.

★
La clubul aceleiași 

întreprinderi se află în 
pregătire o nouă ma
nifestare culturală în 
sprijinul producției : 
„Interviul săptămînii". 
lată în ce constă aceas
tă acfiunc. Un colectiv 
de tineri întreprinde 
un „Raid cu magneto
fonul" prin secțiile

uzinei. Se înregistrea
ză astfel la fața locu
lui în primul rînd ex
periența bună a for
mațiilor de lucru sau 
a organizatorilor pro
ducției din rîndul frun
tașilor. De remarcat 
că nici colectivele cu 
rezultate mai slabe nu 
sint ocolite. Responsa
bili sau membri ai a- 
cestor colective sînt 
invitafi „să explice" 
care au fost factorii 
care i-au împiedicat 
să-și îndeplinească in
dicii de plan. „Con
fruntarea" experien
ței se face in ca
drul ședințelor opera
tive din fiecare vineri 
cînd înregistrările fă
cute sînt audiate și 
comentate de către cel 
mai competent juriu, 
șefii formațiilor de 
lucru, tehnicienii și 
inginerii uzinei. Tema 
in pregătire: „Cum ne 
organizăm locul de 
muncă".

Formația de dansuri a metalul giștilor de la Clmpia Turzii in timpul spectacolului „Drag 
mi-e cîntecul și jocul". Foto : I. DAVID

• •Economii prin inovații
Printre numeroșii muncitori, 

ingineri și tehnicieni de la Fa
brica „Cimentul" din Medgidia 
care au făcut în acest an pro
puneri importante de inovații 
se numără 86 de tineri. Din 
cele 33 de inovații care le apar
țin 24 au fost aplicate în pro
ducție cu un efect economic de

143 250 lei. Printre aceștia se 
află Bălășoiu Constantin, ale 
cărui inovații aduc o econo
mie de 23 432 lei, Iuga Temis- 
tocle, Tănase Amelian, Tufă 
Gh., Găitan Gh., Iurco Chirilă 
și alții.

CAZACU GHEORGHE 
corespondent voluntar

Comuna devine mereu
mai frumoasa

V

VA
INFORMĂM

DESPRE

■ n sala de specta
cole a căminului 
cultural Budișteni, 
e zarvă mare. Mi
cuții spectatori, 
vreo 300 de copii 
din comună, se în- 

tîlnesc astăzi cu un erou drag: 
Păcală. Luminile s-au stins, a 
bătut și cel de-al treilea gong 
și păpușile, mînuite de talen- 
tații actori ai teatrului piteș- 
tean, „intră în scenă". Sutele 
de priviri urmăresc peripețiile 
curajosului și înțeleptului 
erou popular...

în aceeași seară, învăță
toarea Constanța Nițescu a- 
nunță colectiviștilor tema se
rii literare : „Al meu, al nos
tru". Au cuvîntul apoi Elisa- 
beta, soția lui Daniel din 
„Drum deschis" de Șerban Ne- 
delcu, tînărul Isaia Ioța și in
structorul de partid Ion Dura 
din „Casa" lui Vasile Rebrea- 
nu, personaje ale literaturii 
noastre contemporane, purtă
tori ai unor trăsături morale 
înaintate, specifice vremii noa
stre.

Apoi, brigada artistică de a- 
gitație are cuvîntul. Cortina 
se dă în lături și... agro
zootehnica, o păpușă îmbrăca
tă în uniformă de școlăriță, 
ride amuzată de nedumerirea 
spectatorilor. Pe o melodie 
veselă se prezintă ascultăto
rilor. Și. fără prea multe 
vorbe, ne invită la un raid 
pe la cele cinci cursuri agro
zootehnice ce s-au deschis 
de curînd în comună. Le aduce 
cuvinte de laudă cursanților si
litori, brigadierului Cîrstoiu, 
colectivistelor Mariana Albei, 
Lenuta Tomescu, lui Ionel 
Stan, și altora. îl critică apoi 
pe Petrică, îngrijitorul de a- 
nimale care nu participă la lec
țiile cursului zootehnic și nu 
știe cum să hrănească anima
lele; pe inginerul agronom care 
merge prea des la București, 
neglijind cursul de care răs
punde.

Un program antrenant, făcut 
cu fantezie, o colaborare inspi
rată, creatoare între brigada 
artistică de agitație și teatrul 
de păpuși. Și, ceea ce este mai 
important, această colaborare 
are ca scop reflectarea, după 
numai 20 de zile de la deschi
derea cursurilor, a felului în 
care se desfășoară activitatea 
cursanților, a frecvenței parti
cipării etc.

Și, dacă îi mai adăugăm pe 
colectiviștii care au participat 
în ziua aceasta la cele 18 
cercuri de citit organizate în

comună, vom avea o imagine 
completă a unei „zile cultu
rale", așa cum vor fi multe 
altele în iarna aceasta la că
minul cultural din Budișteni. 
Dar. să anticipăm :

PLANUL DE MUNCA — 
UN DRUM BOGAT

La un seminar raional la 
care au participat directorii 
de cămine culturale și bibliote
carii din raionul Găești, după 
prezentarea unor acțiuni cultu
rale model, au fost invitați, în 
jurul unei mese, membrii con
siliului de conducere al cămi
nului cultural din comuna Bu
dișteni, pentru a ține o ședință

facă pentru înfăptuirea sarci
nilor propuse.

Temele unor lecții de la 
învățămîntul agrozootehnic, 
strîns legate de îndeplinirea 
unor importante sarcini din 
planul de producție al gospo
dăriei, sînt oglindite și în 
planul de activitate al cămi
nului. Lunar, se vor desfășura 
concursuri „Cine știe, răspun
de" verifieîndu-se cunoștințele 
predate la cursuri. O parte 
din cele 12 conferințe ce 
se vor ține la cămin vor 
trata probleme de pomicultu
ră, viticultură, zootehnie, sec
toare care au pondere mai 
mare în economia gospodăriei.

Multe din călătoriile pe

conizează organizarea unui 
concurs pentru cea mai bună 
prezentare de film.

Sporirea numărului organi
zatorilor și animatorilor mani
festărilor cultural-artisice, lu
cru esențial în perioada actua
lă pentru eficiența educativă 
a activității căminului, stă în 
atenția comitetului comunal 
U.T.M.

O susținută activitate meto
dică de inițiere competentă a 
tinerilor pentru pregătirea și 
desfășurarea unor acțiuni care 
vor avea loc la „serile cultu
rale distractive", se împletește 
cu atragerea în formațiile ar
tistice ale căminului a celor 
mai talentați tineri. De altfel,

In actualitatea 
satului

Din experiența căminului cultural Budișteni

de lucru. Obiectul ședinței: al
cătuirea planului de măsuri 
privind munca cultural-educa- 
tivă în lunile de iarnă. Se sub
linia, la început, experiența 
valoroasă dobîndită de consi
liul căminului în organizarea 
vieții culturale din comună, 
seriozitatea și temeinica pregă
tire a muncii pentru alcătuirea 
planului pe lunile următoare. 
De altfel o întreagă sesiune a 
sfatului popular a fost dedi
cată activității din iarna a- 
ceasta

Alcătuit pe baza cunoașterii 
temeinice a vieții comunei, a 
obiectivelor prevăzute în pla
nul de producție al gospodă
riei, programul căminului sti
mulează prin conținutul lui 
grija colectiviștilor pentru 
păstrarea și sporirea avutului 
obștesc, pentru mai buna or
ganizare a muncii, pentru con
solidarea relațiilor socialiste în 
satul colectivizat. Din conferin
țele. serile de întrebări și răs
punsuri. din schimburile de 
experiență, din serile de cal
cul, colectiviștii vor afla pers
pectivele de dezvoltare ale gos
podăriei, ce venituri pot ob
ține și, mai ales, ce trebuie să

hartă, jurnalele vorbite, întîl- 
nirile cu activiști de partid și 
de stat, conferințe, au ca scop 
informarea colectiviștilor cu 
privire la politica partidului 
nostru, popularizarea realiză
rilor obținute în cci 20 de ani 
de viață nouă, explicarea 
principalelor evenimente in
ternaționale. Săptâmînal, la 
cercurile de citit se vor face 
expuneri despre principalele 
evenimente politice.

Cercul tinerilor naturaliști 
și-a început deja activitatea, 
în prima expunere din ciclul 
„Fenomene meteorologice" li 
s-a explicat tinerilor colecti
viști „Ce sînt eclipsele". învă
țătoarea Elena Radu, conducă
toarea cercului, a asigurat ex
punerilor materiale intuitive, 
care vor permite organizarea 
unor interesante seri de expe
riență științifică.

O tradiție frumoasă a ulti
milor ani. Festivalul filmului 
la sate, găsește la Budișteni 
peste 300 de colectiviști „abo
nați" la filmele care rulează la 
căminul cultural. Concursul 
„Recunoașteți eroii?", care va 
avea loc în luna ianuarie. îi va 
ajuta pe .tinerii colectiviști 
să-și amintească de cei mai 
îndrăgiți eroi de film. Se pre-

formațiile artistice ale cămi
nului au inaugurat de curînd:

„STAGIUNEA DE IARNĂ"

Perioada de iarnă va fi un 
prilej de trecere în revistă a 
forțelor artistice ale căminului, 
de afirmare a unor noi artiști 
amatori. Concursurile pentru 
cel mai bun recitator, dansa
tor, solist, prevăzute în progra
mele serilor culturale pentru 
tineret, vor aduce pe scenă 
noi talente. în repertoriul celor 
două echipe de teatru din co
mună au fost incluse piese 
care, prin tematica lor, răs
pund unor cerințe actuale, 
ilustrează preocupările co
lectiviștilor. La sfirșitul lunii 
noiembrie au avut loc două 
„premiere", ale formațiilor de 
teatru. în fiecare lună, o pre
mieră 1 Acesta e angajamentul 
entuziaștilor artiști amatori 
care au adus în comună titlu
rile de Laureați pe țară la

două din Festivalurile bienale 
de teatru.

I-am văzut în vară la Bucu
rești pe renumiții dansatori 
din comună care, împreună cu 
alți artiști amatori din regiu
ne, au fost mesagerii minuna
tului folclor argeșean. Ansam
blul folcloric al regiunii a în
treprins atunci un adevărat 
turneu. I-am văzut din nou, 
acum, la repetiție. Ceea ce im
presionează la această tînără 
formație nu este atît numărul 
mare de dansatori (60) repre
zentanți a trei generații, cît ar
monia mișcărilor, pasiunea cu 
care se pregătesc. Familii în
tregi vin de două ori pe săp- 
tămînă la repetiții, după care 
ascultă expuneri, participă la 
audiții muzicale, sau la alte 
manifestări organizate pentru 
ei. 12 fete vor crea în iarna a- 
ceasta o formație nouă, iar 
cei 32 de dansatori din satul 
Glimbocel pregătesc noi jocuri 
populare.

Fiecare program al celor 
două brigă?j artistice de agi
tație din comună este așteptat 
cu interes. Aspectele comenta
te de brigadă sînt prezentate 
colectiviștilor cu operativitate. 
Notăm doar două din temele 
înscrise în actuala stagiune : 
activitatea culturală din co
mună și un jurnal agricol.

Se pregătesc pentru o pre
mieră și cei 85 de coriști. 
Patru cîntece noi incluse în 
repertoriu vor fi învățate pînă 
la 30 decembrie.

Această „stagiune" a forma
țiilor artistice este eșalonată 
judicios pe tot cuprinsul iernii.

Printre animatorii vastei ac
tivități cultural-educative se 
numără mulți tineri din co
mună. Cei care nu sînt cuprinși 
în formațiile amintite vor face 
parte din colectivele de orga
nizare a acțiunilor dedicate 
iubitorilor literaturii, serilor 
de poezie.

Solicitînd sugestiile tinerilor, 
conducerea căminului cultu
ral, în colaborare cu comitetul 
U.T.M. pe comună, a stabilit 
amănunțit modul de organiza
re a fiecărei activități înscrise 
în program, astfel ca, intrînd 
în iarnă, căminul să fie un a- 
devărat sediu al vieții cultu
rale a satului.

VIORICA GRIGORESCU

Venind pentru prima dată în comuna Brănișca, raionul Ilia, 
atenția vizitatorului este atrasă de ulițele largi, curate cu pomi 
plantați pe margini, cu panouri și fotomontaje care vorbesc des
pre realizările colectiviștilor de aici, tn ultimii ani colectiviștii 
și-au construit peste 350 de case noi, au fost ridicate 4 cămine 
culturale, trei școli 
Căminele culturale 
blioteci.

In noile case
Comuna devine

elementare, două magazine universale etc. 
sint dotate cu aparate de proiecție cu bi-

colectiviștilor a pătruns lumina, belșugul.ale
pe zi ce trece mai frumoasă.

MIRON TIC
funcționar

biblioteca comunei
Spre seară, grupuri de tineri 

și tinere pot fi întîlnite pe uli
țele satului îndreptindu-se 
spre căminul cultural, spre 
sala cinematografului din Re
diu, raionul Buhuși. La biblio
tecă îi așteaptă peste 5 800 de 
volume, cărți de știință, de li
teratură, beletristice, ideologi
ce. Utemista Anania Profira, 
bibliotecara noastră, îi cunoaș
te bine pe toți locuitorii comu
nei. Ea le recomandă cărțile 
preferate. Au fost, de aseme
nea, create 5 cercuri de citit. 
Seara, în cadrul lor, tineri și 
vîrstnici citesc cărțile noi pe 
care le aduce bibliotecara. Se

rile de basm, ghicitori, poezie 
și alte activități pe care le or
ganizează tinerii colectiviști 
sub îndrumarea tinerei biblio
tecare sînt deosebit de educa
tive.

Folosind metode variate de 
popularizare a cărții peste 630 
de colectiviști au citit anul a- 
cesta 2 350 de cărți. Printre 
cititorii fruntași se numără 
utemiștii Muscalu Vasile, Rusu 
Maria, Lazăr Vasile, Tomescu 
V. Ileana, Năstase Vasile, Că- 
lărașu Nicolae, Virginia Năs
tase și alții.

TACHE VASILACHE 
colectivist

SEARĂ DEDICATĂ
Comitetul U.T.M. 

din Școala profesio
nală de mecanici a- 
gricoli de pe lîngă 
S.M.T. Vloici, raio
nul Vedea, a organi
zat recent, pentru 
elevii fruntași din 
anul III o seară

ELEVILOR FRUNTAȘI
J

cultural - educativă. 
Cu această ocazie 
cei mai buni elevi 
au vorbit despre 
felul cum se pregă
tesc, despre partici
parea la efectuarea 
unor lucrări în gos
podăriile agricole 
colective și de stat

unde au făcut prac
tică.

Fruntașii au fost 
felicitați. Tot pen
tru ei a fost prezen
tat un frumos pro
gram artistic.

MARIN BARBU 
elev

Rodnică activitate de
științifică

La Facultatea de istorie — 
filozofie a Universității Babeș- 
Bolyai din Cluj își desfășoară 
activitatea mai multe cercuri 
științifice studențești : de isto
rie veche, arheologie, istorie 
medie, istorie modernă și con
temporană, cercurile de mate
rialism, psihologie-pedagogie, 
logică și altele. In cadrul aces
tor cercuri sint prelucrate mo

cercetare

teriale de 
iveală în dilerite 
valorifică boggle materiale ine
dite de arhivă, se iac studii de 
istorie comparată ele. Sub aten
ta îndrumare a cadrelor didacti
ce de specialitate, studenții faa 
primii pași spre munca de cer
cetare șliinjifică.

arheologie scoase la 
șantiere, se

GRIGORE PLOEȘTEANU 
student

Modernizarea transportului fe
roviar implică, o dată cu introdu
cerea și folosirea pe scară cit mai 
largă a locomotivelor Diesel- 
electrice, dotarea parcului cu 
vagoane care să corespundă unui 
regim superior de circulație. In 
cursul anului viitor călătorii care 
folosesc acest mijloc de transport 
se vor Intllni cu citeva surprize 
plăcute. Ele vor ii oferite de noul 
tip de vagon — clasele I și 11 
pentru călători — construit la U- 
zinele de vagoane Arad. Construc
torii arădani au avut in vedere 
să asigure pasagerilor condiții de 
confort superioare în timpul călă
toriei. Fiecare vagon dispune de 
un sistem automat de încălzire si 
ventilație, pe bază de termostat, 
care permite menținerea unei tem
peraturi constante de 20 grade, 
ații in timpul iernii cit și în pe
rioada de vară. încălzirea se rea- 

cu 
în

20 grade,

fizeazi prin dublu sistem: 
aburi sau energie electrică 
funcție de mijlocul de tracțiune 
folosit. în plafonul ficcărvi com
partiment tuburile fluorescente vor

pentru călători
înlocui becurile obișnuite, ceea ce 
va da încăperii o lumină plăcută 
și odihnitoare. Călătorii vor putea 
folosi Ia nevoie, în timpul cititului 
de pildă, lămpi individuale care 
primesc energia electrică — 24
volți — de ia o baterie de acu
mulatori. Cadrul plăcut din inte
rior vq ii întregit de coloritul va
riat al perenilor, care sînt placați 
cu foi de melaminate, realizate 
în culori și nuanțe diferite. Cana
pelele sînt confecționate din arcuri 
și cauciuc spongios și vor fi îm
brăcate în vinilin, de culori pastel, 
armonizate cu culoarea pereților. 
Geamurile de la ferestre sînt con
fecționate din două părți: cea su
perioară din sticlă dublu-securit, 
care asigură o mai bună etan
șeitate.

Aspectul deosebit de plăcut din 
Interior este întregit de unele 
îmbunătățiri tehnice pe care pro- 
iectanții de aici le-au adus siste
mului de suspensie și rulare. In 
construirea acestui vagon s-a ținut 
seama ca în timpul exploatării să 
fie înlăturate cît mai multe din 
trepidațiile provocate la trecerea 
peste ace sau peste țoante. Sus
pensia boghiului este asigurată 
prin resoarte elicoidale și amorți- 
zoare telescopice, ceea ce permite 
o mai bună preluare a șocurilor.

Condițiile tehnice superioare în 
care este realizat acest nou tip 
de vagon va permite să se atingă 
o viteză sporită în exploatare. Va
goanele posedă și frînă cu acțio
nare rapidă.

Noul tip de vagon are două spă
lătoare (la fiecare capăt al vago
nului) prevăzute cu prize electrice 
pentru mașina de bărbierit. In ca
bina spălător se găsește și un ro
binet cu apă potabilă.

Toate aceste îmbunătățiri fac ca 
noul vagon de călători sd fie cons
truit la nivelul celor mai noi rea
lizări obținute pe piața mondială.

ILIE BRINDESCU

Noile blocări de locuințe 
din cartierul Cealr — orașul 

Pitești

Foto : AGERPRES

in Editura politica au apârut:
următoarele broșuri din colecția „Pentru cercurile de studiere a economiei și organiză

rii producției în G.A.C."
NICOLAE ENUȚA — Dezvoltarea și folo

sirea gospodărească a fondurilor obștești. 
Despre fondul de bază al G.A.C.

24 pagini ' 0,25 lei
I. HERȚEG — Folosirea chibzuită a pă- 

mîntului gospodăriei colective. Mărirea su
prafețelor de teren. Creșterea fertilității 
solului.

24 pagmi 0,25 lei

EMILIAN ALBULESCU - Planul anual de 
producție al G.A.C. Necesitatea întocmirii 
planului de perspectivă al gospodăriei agri
cole colective.

24 pagini 0,25 lei
TEODOR MARCAROV — Sarcinile anuale 

de producție pe brigăzi
24 pagini 0,25 lei

OFENSIVA IN 
LUNCA DUNĂRII

(Urmare din pag. I)

oaza de fertilitate a luncii — furată de 
revărsările Dunării — sau în Dobrogea 
decorului văros și pustiu, plugarul se 
lupta amarnic cu seceta, cu nisipul , cu 
solul arid, grădinarul scurma puțuri 
afunde pînă la pînza subțire de apă, adu
să la lumină prin sforțare de mușchi și 
scripete primitive. Lunca , bălțile, Delta, 
rămîneau un teritoriu inaccesibil, o 
altfel de Romînie, necunoscută și necon
trolată de om, pentru descripția cărora 
călătorii cei vechi foloseau, cel mai ade
sea, culoarea din altă paletă, reperul 
exotic. Vorbind despre Balta Brăilei, un 
călător de-acum două decenii îi asemăna 
desișurile de sălcii bogate cu niște 
„livezi de măslini, iar un altul, cu 
cîțiva ani înainte, vedea în aceleași 
meleaguri „un parc englezesc cu lungi 
perdele de arbori" (S. Mehedinți). Exis
tența umană e vestită, în descripțiile lui 
Grigore Antipa, prin „focuri de armă 
trase din stuf", ca intr-un sălbatic 
Far — West, aceste locuri fiind nu o 
dată „refugiul tuturor răufăcătorilor". 
Dar toate firele priveliștii se string pînă 
la urmă — după mărturia aceluiași sa- 
vant-călător — în evidențierea dezvoltă
rii, paraginii și risipei: „Cît de părăsite și 
necunoscute erau aceste regiuni — scrie 
dr. Grigore Antipa — se vede și din fap
tul că statul, ca proprietar al bogatelor 
pescării de aici, ajunsese a nu mai încasa 
din acest imens domeniu decît o arendă 
infimă", el nerentînâu-i „nici măcar 
70 de bani pe hectar".

O culoare aparte, în rotația monotonă 
a anotimpurilor peste aceste teritorii 
încremenite, o puneau revărsările Dună
rii, marile inundații care, cuprinzînd 
rrnpărățiile luncii, lmndu-le pe de-an- 

tregul în stăpinire, rîvneau adeseori 
mai departe .Asaltul apelor începea în 
echinoxul de primăvară, o dată cu dez
ghețul zăpezilor, și se prelungea pînă 
tîrziu, sub razele ucigașe de iulie; apele 
se mișcau, pornite în galop înspumat 
asupra cîmpiei, iar odată cu ele se miș
cau, încercînd să le preceadă dezlănțu
irea pustiitoare, satele, oamenii, taberele 
de care și călăreți, turmele de dobitoace, 
sălbăticiuni, stoluri de păsări. Grînele 
muncite cu trudă erau părăsite. Casele 
erau lăsate vraiște, doar cu cîteva lucruri 
salvate în fugă. La Salcia, pe coasta do
brogeană a Dunării, mi s-a relatat, nu 
demult, istoria unei astfel de revărsări, 
desprinsă parcă dintr-o filă din Sado- 
veanu. O istorie pe care o mai aflasem 
cîndva, într-o variantă aproape fără mo
dificări, intr-alt colț al Dunării, intr-un 
sat de lingă balta Nedeii, și care dă mă
sura întreagă a nenorocirilor și prăpă
dului de demult: întorși în sat după o 
asfel de revărsare, oamenii nu mai afla
seră, din așezarea părăsită, nimic: nici 
ulițe, nici case, nici ogrăzi, nici crucile 
cimitirului, nici arborii bătrini din 
răspîntii '.rămăsese în picioare doar turla 
bisericii, singura clădire de zid din co
mună, ca un ochi mort peste peisajul 
livid, unic și sumbru reper în necuprinsa 
sahară rămasă după retragerea apelor. 
Sute de oameni au rămas în anul acela 
pe drumuri. Zeci de copii au murit, din 
lipsă de hrană.

Ne desparte de întimplarea aceea nu 
numai un lung șir de ani, dar mai cu 
seamă o epocă.

Lumini în ostroave
Călătorind astăzi pe aceleași melea

guri, străbătînd cu vaporul brațul Mă- 

cinului, prin fastuoase labirinturi de săl
cii și plopi, și oprindu-te aci, la G.A.S. 
Salcia, te găsești în plin teren al prefa
cerilor, în plină construcție a „sistemului 
de cetăți" pe care-l reprezintă marile 
șantiere de hidroameliorații inaugurate 
în Lunca Dunării. Digurile ocrotitoare 
și amenajările pentru irigații înfăptuite 
pe aceste meleaguri sînt parte din cele 
83 000 de hectare pe care s-au executat, 
numai în anul acesta, numeroase și com
plexe lucrări de desecări și indiguiri (cu 
peste 9 000 de hectare mai mult de ceea ce 
se prevăzuse inițial). Bătălia este în plină 
desfășurare. Aici, pe coasta dobrogeană 
a fluviului, pe terenurile smulse apelor 
și fertilizate prin irigații, au fost înfiin
țate 7 noi gospodării de stat, raza de 
acțiune a marilor șantiere întinzîndu-se 
mereu mai departe, cu deschideri tot mai 
ample spre viitor. O bătălie impresio
nantă, în care digul gigantic, șoseaua 
înălțată și consolidată cu măiestrie, re
țeaua de canale, bazine și stații înzestra
te cu echipamente ultra-moderne, supun 
lunca sălbatică („regiunile necunoscute 
și părăsite" pictate cîndva de Antipa) 
unei geometrii îndrăznețe, după ultimele 
cuceriri ale tehnicii, după cele mai rafi
nate canoane ale frumosului. N-a fost 
ușor ; o intensă muncă de cercetare știin
țifică, numeroase probleme de proiectare, 
organizare, execuție, exploatare, pretin- 
zînd soluția cea mai modernă, mai efi
cientă, mai rapidă, mai economică, au 
antrenat sute de cercetători și specialiști, 
grupați în organizații de proiectări și 
construcții hidrotehnice create special în 
acest scop ; li se adaugă armata de sute 
și mii a constructorilor, care transformă 
în faptă aceste cutezătoare proiecte. 
Orășele de corturi, taberele specialiștilor 
și constructorilor, au împînzit și împîn- 
zesc mereu Lunca Dunării. Noaptea, focu
rile lor, deșteptînd infinite reflexe 
printre copacii bătrîni, peste oglinzile 
apelor, par bivuacurile unor oștiri nesfîr- 
șite, amețitoare prin mișcarea de oameni 
ce-o presupun. Și munca nu contenește 
nici noaptea, sutele de oameni se rîndu- 
iesc fără preget, fără popas, în alte și 

alte lanțuri ritmice de constructori, ca 
niște lanțuri de luptători, cu respirația 
măsurată de vibrațiile miilor de mașini: 
pluguri speciale pentru excavarea cana
lelor, pompe pentru irigat și desecări, 
instalații de irigat prin aspersiune, utilaj 
de hidromecanizare, utilaj terasier etc., 
mașini și utilaje pe care le făurește 
astăzi industria noastră, laolaltă cu trac
toarele și mașinile destinate practicii 
agricole curente. (O seamă de utilaje 
s-au executat special pentru șantierele 
Dunării, construcția lor înscriindu-se 
printre problemele de tehnică nouă afla
te pe agenda specialiștilor și care cuprind 
obiective majore, în competiție cu viito
rul.

O suită de episoade clocotitoare, nu o 
dată eroice. A zidi în aceste întinderi, a 
așeza construcții durabile pe un terito
riu nu numai pustiu, dar supus dintot- 
deaua stihiei, trăind sub spaima re
vărsărilor și vitregia furtunilor ivite 
din senin; a construi aici, unde țarina 
îmbibată de ape a refuzat dintotdeauna 
orișice temelie, unde urma omului (dacă 
a fost!) s-a pierdut de mult în mlaști
na mișcătoare, ca și urma vegetalelor în 
capriciul stihiei, e o luptă pe cît de nouă, 
de îndrăzneață, pe atît de complexă și 
grea, cerînd constructorului tehnica cea 
mai înaltă, măiestrie și exigență, cerînd 
pasiune, hotărîre, încredere, disciplină.

Unii au mai lucrat pe șantiere de hi
droameliorații, în Bărăgan sau în alte 
părți ale țării, dobîndind o specializare 
pe care și-o perfecționează acum, în con
diții deosebite și noi. Alții, localnici, iau 
pentru prima oară contact cu tehnica a- 
cestor construcții, cu exigențele lor, în- 
vățînd de la primii și învățînd, laolaltă 
cu primii, capitole pentru toți inedite.

...Stau de vorbă cu un grup de tineri 
ingineri și tehnicieni. E tîrziu, amurgul 
s-a stins de mult în pîclele fluviului, 
s-au stins și focurile orășelului de cor
turi din preajma marelui șantier; singura 
lumină e un palid abur lunar, adiere 
subțire peste vîrfurile copacilor negri. 
NimSnei fltt-i e somn ; după o zi plini, 

bogată, cu toate clipele clocotind, ori te 
prăbușești în somn fără vise, ori, 
plin încă de febrele muncii, nu poți dor
mi. Pe tinerii aceștia i-am mai întîlnit 
cîndva, i-am cunoscut acum cîțiva ani, 
pe șantierul de hidroameliorații de la 
Vlădeni, de pe Borcea. I-am întîlnit a- 
tunci pe șantierul unei stații de pompa
re, stație modernă, „reversibilă", care e- 
xecută simultan desecarea și alimenta
rea cu apă, irigînd multe mii de hecta
re. Erau, pe vremea aceea, specialiști în 
ceea ce se cheamă „lucrări de artă". Ii 
reîntîlnesc acum conducînd lucrări cu 
totul prozaice, cu totul lipsite de „artă". 
(„Deocamdată — ride unul din ei, plin 
de pămînt pe veșminte — deocamdată, 
pe șantierul ăsta abia deschis, nici tu va
ne, nici tu poduri și viaducte, nici tu sta
ții cu fațade albastre și camere de co
mandă ultramoderne... Sapi numai, as- 
ta-i tot ce faci; sapi mereu, masori 
și iar sapi..."). Niciunul însă n-a părăsit 
șantierul. Astăzi este nevoie de ei la tre
buri „prozaice", mîine însă vor începe și 
lucrările speciale, de „artă", în care-și 
vor pune întreaga pricepere și expe
riență...

„Mîine !“
Toată lumea, pe-aici, muncește cu gîn- 

dul la viitor, la priveliștile de frumusețe 
care vor împodobi aceste ținuturi, miri
fice podoabe ale fertilității, bucurii vege
tale necunoscute anilor de pînă acum.

...Priveliști ale zilei de mîine, prive
liști pentru care, de pe acum, un în
treg prezent se pune chezaș.

Epilog la niște file 
de Sadoveanu

...Să ne oprim, iată, într-o altă parte 
a Dunării, zonă similară celei pe care 
am străbătut-o, loc în care viitorul a și 
început. Sîntem pe teritoriul gospodăriei 
de stat din Pietroiu- regiunea București. 
O gospodărie cu faimă, o gospodărie cu 
bogate și constante recolte, o „uzină a

gricolă" cu producții stabile, indiferentă 
la amenințările secetei.

Această faimă, aceste recolte, au fost 
dobîndite prin construcțiile hidrotehnice. 
Ele constituie astăzi titlul de onoare al 
acestei gospodării, priveliștea la care te 
conduce prima oară localnicul. Dar a- 
tunci, la început, cînd s-a declanșat bă
tălia construcției, cînd s-au făcut primii 
pași în amenajările hidrotehnice, au fost 
și dintr-aceia care nu se sfiau să declare 
o asemenea întreprindere drept „aventu
ră", o aventură costisitoare, cu risipă de 
energie și bani, deci cu efecte potrivnice 
scopului. („Aventură în Lunca Dunării", 
dar o „aveătură" care s-a sfîrșit ca și în 
cartea lui Sadoveanu, puțind fi încunu
nată cu o frază de-acolo: „Sub ochii 
mei, oamenii poposeau în limanul între
zărit dincolo de talaze și de furtuni"-. 
Dar să nu anticipăm).

Romanul cuprinde, la primele file, nu
meroase episoade dramatice, cu nepre
văzute intensități ale intrigii; personaje, 
conflicte, evenimente se înlănțuie și se 
întrețes, în descreșteri și creșteri pline 
de tensiune, în etape de răspîntie care 
modifică, la scurte intervale, relațiile din 
întregul tablou. Răsfoind aceste file din 
perspectiva prezentului, directorul, Eroul 
Muncii Socialiste. Dumitru Dumitru — 
de 15 ani conducătorul acestei gospodă
rii — aci surîde, aci se încruntă, clipele 
de mîndrie alternînd cu aspre sancțiuni 
aplicate retrospectiv „pesimiștilor". Gos
podăria nu avea, la început, aici, în 
Balta Ialomiței, decît 300 hectare de 
suprafață arabilă, oază sugrumată de 
stufării nepătrunse, bălării sălbatice, 
bălți întinse; 300 de hectare, un
perimetru ce părea irevocabil închis. 
Restul, pînă la 9 000 de hectare pămînt 
de baltă, risipite între Dunăre și Borcea, 
erau, cum spuneam, acoperite de stufă
rișul nepătruns ca o junglă, supuse în 
fiecare an unor inundații catastrofale. 
Bătălia — principala bătălie în care s-au 
avîntat atunci muncitorii — a avut ea 
teatru de operații tocmai aceste zone 
sălbatice, în care pesimiștii prezicea» 
naufragiul oricăror sforțări. Dar „aven-
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cu propagandiștii a raion
e spune, și pe bu
nă dreptate, că 
propagandistul es
te figura centrală 
a învățămîntului 
politic U.T.M. De 
pregătirea, price

perea și măiestria sa depinde 
în mare măsură ca activita
tea fiecărui cerc politic U.T.M. 
să-și atingă pe deplin scopul. 
Mulți propagandiști au acu
mulat în această privință o 
bogată experiență. Ei reușesc 
să facă expuneri interesante, 
atractive, pline de conținut, 
strîns legate de sarcinile con
crete ce stau în fața tinerilor, 
de viața și munca lor. în în
treprinderile orașelor Bucu
rești, Sibiu, în satele raioane
lor Alexandria, Tg. Mureș 
etc., am întîlnit propagan
diști pasionați pentru munca 
lor, care știu, cu pricepere și 
tact, să-i ajute pe cursanți în 
studierea materialului biblio
grafic, în reținerea ideilor 
principale. întotdeauna con
vorbirile organizate de aseme
nea propagandiști sînt intere
sante, cursanții participînd în 
număr mare Ia dezbateri și — 
lucrul cel mai important — 
reușesc să-și 
meinic cunoștințele predate 
în cercurile politice ale U.T.M. 
Și asemenea tovarăși cu o 
bună experință există în fie
care raion. Ceea ce se cere 
acum — pentru a asigura tu
turor cercurilor politice U.T.M. 
un conținut bogat, o eficacita
te mărită — este ca experiența 
existentă să devină un bun al 
tuturor propagandiștilor.

De altfel, acesta este și 
principalul obiectiv al semi- 
nariilor de pregătire a propa
gandiștilor care va avea loc în 
toate raioanele din țară între 
20—22 decembrie a.c., sau 
4—6 ianuarie 1964. Totodată, 
acest seminar trebuie să pri- 
lejuiască o temeinică analiză 
a conținutului, învățămîntului 
politic U.T.M. și să înarmeze 
propagandiștii cu o seamă de 
noi cunoștințe politice care să 
le permită să-și desfășoare 
activitatea în condițiuni cît 
mai bune.

Cum ar fi bine să se desfă
șoare ședințele de pregătire a 
propagandiștilor pentru ca 
cele două zile destinate aces
tui scop să fie folosite cu ma
ximum de eficacitate ?

Să spicuim programele aces
tor două zile întocmite de mai 
multe comitete raionale U.T.M. 
Să le parcurgem împreună, să 
le comparăm pentru a vedea 
cum este mai bine să decurgă 
pregătirea.

în toate programele consul
tate, prima zi de pregătire în
cepe cu o informare politică, 
în unele părți (Mușcel, Cărei, 
Sighet) această idee este doar 
enunțată. La Tg. Mureș însă 
ea este concret stabilită : to
varășul Ioan Pop, redactor șef 
al ziarului „Steaua roșie", va 
vorbi despre succesele obținu
te în lupta popoarelor pentru 
lichidarea sistemului colonial.

în fața tuturor propagan
diștilor este prevăzut să se 
țină o expunere în legătură 
cu unele probleme importante 
privind politica partidului 
nostru, a statului democrat- 
popular, sau să li se facă cu
noscute principalele sarcini e- 
conomice ce stau în fața ra
ionului, ajutîndu-i în felul a- 
cesta pe propagandiști să-și 
completeze cunoștințele. Comi
tetul raional U.T.M. Tg. Mureș, 
de pildă, l-a invitat pe tovară
șul Petre Cotîrlan, secretar al 
comitetului raional de partid, 
să vorbească despre politica 
P.M.R. de dezvoltare continuă 
a agriculturii socialiste, căile 
de creștere a producției și 
productivității muncii în agri
cultură ; rolul și sarcinile or
ganizațiilor U.T.M. în mobili
zarea tineretului la întărirea 
economico-organizatorică a 
G.A.C. Propagandiștilor din

raionul Muscel li se va pre
zenta expunerea : Partidul 
Muncitoresc Romîn — forța 
conducătoare a poporului nos
tru în lupta pentru desăvârși
rea construcției socialismului; 
iar celor din raionul Zalău li 
se va vorbi despre formarea 
și dezvoltarea conștiinței so
cialiste, despre sarcinile ce 
revin organizațiilor U.T.M. 
pentru educarea tineretului 
în spiritul înaltelor tră
sături ale moralei comu
niste. La Timișoara expune
rea va avea ca obiect organi
zarea și retribuirea muncii în 
G.A.C., căile concrete prin 
care se poate ridica valoarea 
zilei-muncă în G.A.C. ; iar în 
fața propagandiștilor din raio
nul Filiași, președintele consi
liului agricol raional, ing. 
Dinu Mihai, va vorbi despre 
dezvoltarea proprietății ob
ștești și justa folosire a fon-

dividual de către fiecare pro
pagandist. Ar fi mult mai util 
dacă propagandiștilor li s-ar 
pune la dispoziție să studieze 
măsurile stabilite de confe
rința raională U.T.M. (dacă a- 
ceasta a avut loc), planul acti
vităților cultural-educative pe 
perioada 
materiale 
găsi decît 
U.T.M.

Și, în sfîrșit, este bine că 
toate programele cercetate 
prevăd în încheierea primei 
zile organizarea unei seri cul- 
tural-distractive, sau viziona
rea unui spectacol etc. Nu 
vom înșira tot ceea ce este 
prevăzut, tot ceea ce se poate 
face. Aici, inițiativa își are un 
cîmp larg de activitate.

La programul zilei a doua 
de pregătire, alături de propa
gandiști, i-au parte și secre
tarii organizațiilor de bază

de iarnă, sau alte 
pe care ei nu le pot 
la comitetul raional

Însemnări in legătură cu programul de pregătire

însușească te-
a propagandiștilor U. T. M>•

durilor în gospodăriile agrico
le colective.

Așadar, fiecare expunere 
trebuie stabilită cu grijă de 
către comitetul raional U.T.M., 
ea avînd menirea să răspundă 
necesității de a-i înarma pe 
propagandiști cu temeinice 
cunoștințe despre politica par
tidului nostru, despre sarci
nile pe care partidul le-a pus 
în această perioadă în fața 
oamenilor muncii de la orașe 
și sate, în fața orgnizației 
noastre. Este bine de aseme
nea să fie invitați să vorbeas
că propagandiștilor, în legă
tură cu tema stabilită, tova
răși competenți, care cunosc 
temeinic domeniul respectiv 
de activitate.

Cele mai multe comitete 
raionale U.T.M. s-au orien
tat în mod just, continuînd 
pregătirea propagandiștilor pe 
forme de învățămînt politic 
U.T.M. Aici se vor lămuri 
unele probleme mai importan
te din cuprinsul următoarelor 
două, trei lecții din manuale și 
se vor studia anumite mate
riale. Pe fiecare formă de în
vățămînt politic vor fi predate 
și unele din principalele lecții 
pe care propagandiștii urmea
ză să le expună în fața 
cursanților. Dar nu numai 
atît. în unele raioane s-a pro
cedat bine prevăzîndu-se în 
program și alte forme și me
tode care să-i ajute pe cursanți 
să-și clarifice în mod temei
nic principalele probleme din 
lecțiile viitoare. Așa, de pil
dă, în unele locuri propa
gandiștii au fost anunțați 
din vreme să studieze lec
țiile respective. în felul 
acesta, în timpul special re
zervat în program, ei vor pur
ta discuții pe marginea teme
lor din manual, li se vor da 
consultații în legătură cu une
le dintre cele mai importante 
probleme ridicate de fiecare 
lecție în parte.

Se înțelege de aici că 
sprijinirea propagandiștilor 
pentru a-și clarifica unele pro
bleme din următoarele lecții 
nu trebuie să se rezume nu
mai la predarea acestora, ci 
este bine să se folosească și 
alte metode (discuții, consul
tații, seminarii) care și-au do
vedit practic eficacitatea.

Și Comitetul raional U.T.M. 
Timișoara, ca și Comitetul ra
ional U.T.M. Negreși și altele, 
au prevăzut în continuare 
studierea diferitelor articole 
publicate în presă, 
aceasta ar încărca 
gramul. Articolele 
ori au fost citite
respectivă, ori pot fi citite in

cursanți 
temeinic

lectura

U.T.M. și ai comitetelor U.T.M. 
pe comună. Primele 4—5 ore 
ale acestei zile sînt destinate 
dezbaterilor metodice organi
zate tot pe forme de învăță- 
mînt politic. La aceste dezba
teri vor lua parte și secretarii 
organizațiilor de bază U.T.M. 
Că se acordă un timp atit de 
mare problemelor privind me
todologia muncii propagandis
tului, nu este întîmplător. De 
măiestria sa pedagogică, de 
priceperea sa depinde eficaci
tatea fiecărui cerc politic, mă
sura în care tinerii 
își însușesc în mod 
problemele studiate.

Așa cum reiese din
programelor, în fiecare semi
nar organizat pe forme de în- 
vățămînt, propagandiștii cu o 
bună experiență vor prezenta 
referate metodice pe următoa
rele probleme : cum mă pre
gătesc pentru expunerea lec
ției ; cum îi ajut pe cursanți 
în studierea și însușirea ma
terialului bibliografic ; cum 
organizăm dezbaterile din 
cerc pentru a le da un carac
ter viu, antrenant și pentru a 
clarifica temeinic problemele. 
In fiecare seminar, un secre
tar al unei organizații U.T.M., 
cu o bună experiență, va vorbi 
despre modul în care comite
tul organizației de bază U.T.M. 
se ocupă de buna desfășurare 
a învățămîntului politic, cum 
îi ajută practic pe propagan
diști în munca lor.

Atît la comitetele raionale 
U.T.M. amintite mai sus, cît 
și la Buhuși, Ploiești etc., to
varășii ce urmează să prezin
te referate metodice au fost

din vreme anunțați, iar acti
viști ai comitetelor raionale îi 
ajută să se pregătească. în fe
lul acesta există garanția că 
atît referatele metodice, cît și 
discuțiile ce se vor purta pe 
marginea lor vor constitui 
pentru propagandiști, un ade
vărat și rodnic schimb de ex
periență.

Toate aceste activități, după 
cum am mai amintit, se des
fășoară pe forme de învăță
mînt politic. Programele cita
te prevăd în continuare o ex
punere a secretarului comite
tului raional U.T.M. cu pro
blemele de propagandă pe 
care o va ține însă în fața 
tuturor propagandiștilor și a 
secretarilor U.T.M. Prevederea 
aceasta este bună' și necesară. 
Trebuie să se aibă în vedere 
însă ca expunerea să nu se 
transforme într-o lecție teo
retică. Recomandabil este ca 
secretarul comitetului raional 
U.T.M. în cuvîntul său să tra
gă anumite concluzii cu privi
re la dezbaterile metodice care 
au avut loc ; folosind cît mai 
multe exemple bune din acti
vitatea cercurilor politice din 
raion, expunerea trebuie să 
prilej uiască generalizarea ex
perienței valoroase acumulate 
de propagandiști în predarea 
temelor, sprijinirea cursanți- 
lor în studierea materialului 
bibliografic, organizarea con
vorbirilor. Secretarul comite
tului raional U.T.M. trebuie 
să facă totodată o analiză 
temeinică a problemelor de 
conținut ale învățămîntului 
politic U.T.M. și, în sfîrșit, să 
se oprească asupra celor mai 
bune metode ce și-au dovedit 
practic eficacitatea în activi
tatea propagandiștilor. în ex
punere va trebui să se insiste 
în mod deosebit asupra modu
lui în care conduc organiza
țiile de bază U.T.M- învăță- 
mîntul politic, să evidențieze 
experiența bună, să critice a- 
cele comitete ale organizații
lor de bază care nu se ocupă 
de îndrumarea activității 
cercurilor politice și, ceea ce 
este foarte important, să sta
bilească sarcini concrete pri
vind modul în care fiecare or
ganizație de bază U.T.M. tre
buie să se ocupe de conduce
rea învățămîntului politic.

Seminarul de două zile va 
fi încheiat 
prevăd cele 
programele 
expunere a 
al comitetului raional U.T.M. 
în legătură cu sarcinile con
crete ce stau în această pe
rioadă în fața organizațiilor 
de bază U.T.M.

Pregătit cu maximum de 
răspundere și atenție, semina
rul de două zile va putea a- 
duce o contribuție însemnată 
Ia îmbunătățirea permanentă 
a activității propagandiștilor 
U.T.M.

— așa cum bine 
mai multe din 

studiate — cu o 
primului secretar

Credem că 
inutil pro- 
respective 
Ia vremea

tura" avea să aibă consecințe surprinză
toare. Construcția unui dig de 42 kilo
metri lungime — prima lucrare din sis
temul de amenajări hidrotehnice preco
nizat de specialiști — avea să extindă 
suprafața arabilă la aproape 8 000 de 
hectare. Construcția a durat multă vre
me, s-au cheltuit multe sforțări; în in
cinta cotropită de ape nu puteau pătrun
de totdeauna tractorul sau camionul; 
lupta s-a dat, zile și zile, numai cu mâi
nile, cu trupul încordat și epuizat de e- 
fort, în înfruntare directă cu lutul și 
valul. N-au lipsit atacurile perfide ale 
apei, sub pavăza nopților și a torentelor 
căzute din cer; n-au lipsit asemenea în
cercări, ca și altele, dar sutele de oame
ni au răspuns valurilor cu valurile lor. 
Tot ce s-a putut smulge apelor a fost 
smuls, îndiguit, transformat în pămân
turi mănoase ! Pesimiștii s-au dat bătu
ți. îndrăzneții au jubilat. Dar construc
ția digului fusese numai un pas, iar a- 
cest pas se cerea întregit, fructificat, 
completat. Se impuneau, pentru etapa 
imediat următoare a bătăliei, vaste și 
moderne amenajări pentru irigații; se 
impunea ca Dunărea însăși, ridicată la 
nivelul cîmpiei, să-și împingă apele spre 
interior, fertilizînd suprafețele cu po
rumb ale gospodăriei. S-au adus vreo 80 
de motopompe puternice; s-au săpat ca
nalele pentru irigații; s-a cucerit deci și 
cea de-a doua etapă a luptei, dar din 
nou se impuneau întregiri, completări. 
Undele fertile nu trebuiau aduse pe sol 
oricînd și oricum, ci după reguli inspi
rate de știință, învățate din cartea de 
agricultură modernă și întregite de o 
observație atentă, pe zile și ore, a sta
diului de creștere, a exigențelor plante
lor. Și pentru asta, pentru ca irigarea 
porumbului să se facă judicios, pentru 
ca întregul complex de măsuri agroteh
nice să-si spună cuvîntul, se impunea, 
ca o ultimă și decisivă măsura, ca toți 
oamenii să învețe, ca toți muncitorii șl 
tehnicienii gospodăriei să devină elevi 
conștiincioși și interesați ai cursurilor 
profesionale. S-au ținut cicluri de lecții 
secondate de aplicații practice, demon
strații pe teren, instruiri la locul de 
muncă. Corpul de lectori format dinin-

Coroești, în bazinul carbonifer al Văii Jiului, s-a construit o preparație modernă de căr
bune. Noua uzină va spăla trei sorturi de cărbune de la exploatările Vulcan șl Aninoa- 
sa. Ea este prevăzută cu 3 linii de spălare cu o capacitate totală de 3 000 000 tone anual. 
Prima din cele 3 linii s-a terminat de montat cu 28 de zile înainte de termen și a intrat în 
probe tehnologice. La liniile 2 și 3 se lucrează la montarea utilajelor. In fotograiie : vedere 
generală a noii preparații cu galeriile benzilor transportoare care totalizează peste 300 m.

Foto: AGERPRES
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TELEGRAME
Președintele Consiliului de 

Miniștri al R. P. Romîne, Ion 
Gheorghe Maurer, a trimis 
președintelui Consiliului de 
Miniștri al Republicii Italia, 
Aldo Moro, o telegramă în 
care îl felicită cordial cu pri
lejul numirii sale în funcția 
de președinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Italia, 
exprimîndu-și totodată spe
ranța că relațiile dintre Ro- 
mînia și Italia vor continua 
să se dezvolte în interesul ce
lor două țări, al înțelegerii în
tre popoare.

In telegrama de răspuns, 
Aldo Moro, mulțumește pen
tru felicitările cordiale și îm
părtășește speranța că relați
ile dintre cele două țări vor 
continua să se dezvolte în In
teres comun.

(Agerpres)
s.

Bogat program 
de excursii
(Urmare din pag. I)

ctivitatea sportivă 
de iarnă s-a inaugu
rat la Galați cu pri
mul start în tradițio
nala competiție de 
masă — Spartachiada 
de iarnă a tineretu
lui. La actuala ediție,

încă din prima zi s-au înscris pe 
listele de concurs aproape 5 000 
de tineri gălățeni. In dorința de a 
reuși un start cît mai bun, tinerii 
concurenți s-au antrenat cu aten
ție, în timp ce organizatorii — aso
ciațiile sportive, în colaborare cu 
organizațiile U.T.M., — s-au pre
ocupat atent de buna pregătire a 
întrecerilor. Recent am fost prin 
cîteva cluburi și săli de sport din 
orașul de pe malul Dunării.

...Primul popas, Ia clubul Combi
natului siderurgic Galați, situat în 
noul centru muncitoresc de la Țig- 
lina. Aici aflăm că, mal în fiecare 
după-amlază, se desfășoară o ac
tivitate sportivă intensă. La cele 
30 mese de șah, ca și Ia mesele 
de tenis își petrec timpul liber nu
meroși tineri muncitori, tehnicieni 
și elevi.

în prima etapă a Spartachiadei, 
ne informa tovarășul Radu Arvin- 
te, secretarul asociației sportive a 
combinatului, numai la șah parti
cipă peste 400 de tineri. întrecerile 
se desfășoară după un program 
stabilit pe zile, făcut cunoscut ti

nerilor prin afișe și gazetele de 
perete. Au fost întocmite și prime
le diagrame la șah și tenis de masă. 
Am întîlnit aici numele unor tineri 
muncitori mult apreciați în pro
ducție, cum sint : Nicolae Mițu, 
Vasile Duma, Dumitru Sava. Dinu 
Mînzatu, Lucian Ioniță, Dumitru 
Mihal și alții. Din primele zile 
de concurs, ei și-au înscris numele 
printre învingători.

★
Nu departe de cartierul Țiglina 

se află șl sala de sport a asociației

Spartachiada dc larnâ
a tineretului

au

a
ne

PETRU ISPAS

ginerii gospodăriei a fost lărgit an de 
an, au fost invitați să țină prelegeri spe
cialiști și profesori. (Un amănunt a că
rui semnificație depășește, poate, cadrul 
practic al întîmplării: invitat să țină o 
asemenea prelegere, acad. Ludovic Ru- 
descu, discipol al lui Antipa, mărturisea 
după aceea studenților bucureșteni 
n-a avut niciodată un auditoriu mai 
tent, mai interesant, mai fremătînd 
pasiunea cunoașterii, ca acest public 
muncitori și tehnicieni, cei mai mulți 1 
meni tineri, dornici să-și transforme ți
nutul într-un eden vegetal, înfăptuind 
astfel vechiul vis al savantului).

Rezultatele 1
Anul trecut, de pildă, muncitori de la 

Pietroiu au dobîndit, în cultură irigată, 
pe o suprafață de 915 hectare, o produc
ție de 8 280 kg porumb boabe la hectar. 
Iar în toamna aceasta — deși an secetos 
— producția a depășit din nou 8 000 kg 
boabe la hectar, unele brigăzi atingînd 
chiar 10 000. (între timp, cultura irigată 
a fost extinsă pe o suprafață de 2 000 
hectare). „Aventura' din Lunca Dunării 
urcă astfel spre o apoteoză pe care n-o 
bănuiau, poate, nici optimiștii. Un epi
log la cartea lui Mihail Sadoveanu, scris 
în condițiile anului 1963...

că 
; a- 
! de

de 
oa-

Preludii la un sunet 
de corn

...Dar bătăliile din Lunca Dunării — 
decizînd geografia și istoria nouă a aces
tor pământuri — cuprind nenumărate 
alte aspecte. Lingă construcția de diguri, 
canale, conducte, bazine de acumulare și 
stații reversibile de pompare, lîngă lu
crările de desecări, defrișări, amenajări 
pentru irigații sau amenajări agropisci- 
cole, vom așeza un capitol nu mai puțin 
captivant, cu virtuți și economice, dar și 
de ordin decorativ : pădurile tinere, per
delele de plopi negri și salcie plantate

ca „lucrări de apărare" în zonele dintre 
diguri și albia Dunării.

...Străbat o astfel de pădure, țîșni- 
tă recent din solul Dobrogei, la un pas 
de oglinzile fumurii ale fluviului. O plan
tație care abia a împlinit doi ani, dar 
ale cărei piscuri se înfig semeț în înalt. 
Cîteva clipe, covîrșind vibrația pădurii, 
se aude duduitul unui tractor. („E un 
„Universal" — mă lămurește inginerul 
călăuz — care execută ultima lucrare de 
întreținere"...); trece apoi pe lîngă noi, 
salutîndu-ne din fugă și mistuindu-se 
după copaci, un pădurar cu cornul la 
șold; și pădurea tînără se rărește, inau- 
gurînd o altă priveliște, care-o explică: 
ne îndreptăm spre pepiniera de plop ne
gru hibrid, salcie selecționată și alte spe
cii repede-crescătoare, care vor regene
ra vechii codri ai luncii și bălților, con
tribuind la sporirea producției de masă 
lemnoasă, ocrotind digurile marilor ce
tăți hidrotehnice.

...Cît timp va trece pînă cînd noile 
păduri vor vibra în preajma cetăților ?... 
Pînă cînd acest Neagu Dinu, pădurarul 
care trecu adineaori prin față-ne, se va 
opri sub freamătul lor, smulgînd cornul 
din șold și ducîndu-l la buze — herald 
modern — deșteptând ecouri de nouă 
baladă peste aceste teritorii luate in stă- 
pinire de om 7

...La pepiniera de la Cotul-Baciului, 
inginerul Costache și tehnicianul silvi
cultor îmi arătau un puiandru de plop 
pe care ochii lor îl măsurau cu deosebită 
căldură : eram în fața „speciei Hîrșova" 
a plopului negru hibrid, varietate năs
cută aici, îmbunătățită prin riguroase 
selecții, cu virtuți de dezvoltare rapidă 
și rezistență fermă la orice atac: tocmai 
bun pentru protecția digurilor 1 O „ino
vație", una din sutele și miile de inova
ții și căutări pasionate, novatoare, febri
le, născute în clocotul de fapte înaripa
te al ofensivei din Lunca Dunării: pre
ludii la un sunet de corn...

...Preludii la priveliștea de bogăție și 
frumusețe a zilei de mîine, înfăptuită de 

omul epocii noastre.

Ore de studiu a cărții teh
nice, beletristice și politice 
în biblioteca Fabricii de mo-
bilă „23 August" din Tg.

Mureș.

Foto : O. PLECAN

în comuna Popești, raionul 
Costești, filmul are mulți prie
teni. La cele 56 de filme artis
tice și documentare prezenta
te aici de la începutul anului 
și pînă acum au luat parte

„Constructorul* — I.C.O.R., care 
numără circa 2 000 de membri 
U.C.F.S.

In preajma sezonului de Iarnă 
asociația sportivă „Constructorul" 
a acordat o deosebită atenție an
trenării tinerilor la Spartachiada 
de iarnă și la „Concursul pentru 
insigna de polisportiv*. In acest 
scop s-au confecționat nn panou 
mare, fotomontaje cu aspecte de la 
competițiile sportive de ma3ă, afi
șe în care sînt popularizate disci
plinele spartachiadei și normele 
prevăzute în regulamentul Con
cursului pentru Insigna de polispor
tiv. Pentru buna desfășurare a 
concursurilor, sala de sport a fost 
reamenajată și dotată cu haltere, 
jocuri de șah, mese de tenis etc.

Aceste măsuri au ajutat, efec
tiv, ca întrecerile Spartachiadei de 
lamă șl concursurile pentru insigna 
de polisportiv să se desfășoare 
cu larga participare a tinerilor 
constructori. La startul primei 
competiții s-au prezentat aproape 
200 de tineri, iar la întrecerile pen-

de polisportiv" 
de tineri.

★
Asociația sportivă ,,Ancora". 

Șantierelor navale Galați —
telata tovarășul Gh. Caraman, pre
ședintele asociației, a reușit, în 
colaborare cu organizația U.T.M., 
să antreneze la întrecerile sparta
chiadei aproape 1 000 de tineri 
muncitori și tehnicieni. Numai la 
întrecerile de șah și tenis de masă, 
numărul concurenților se ridică 
la 200.

Concursurile etapei I se desfă
șoară acum pe grupe ale secțiilor 
de producție. Cele mai disputate 
întreceri se anunță a fi concursu
rile în care se întrec tinerii din 
secțiile ansamblat — montaj, me
canică — montaj și mecanică — 
electrică. De altfel tinerii din a- 
ceste grupe sportive și-au disputat 
întîietatea la majoritatea competi
țiilor de masă, organizate pe plan 
local.

★
In orașul Galați mai sînt și aso

ciații sportive care au „scăpat din 
vedere* întrecerile Spartachiadei 
de iarnă și Concursul insignei de 
polisportiv. Așa stau lucrurile, de 
exemplu, la asociațiile sportive, 
„Voința", „Textila" „Victoria" 
„Metalosport" etc. „Voința" dis
pune de o sală dotată cu jocuri 
de șah și masă de tenis, dar pînă 
acum n a organizat nici un con
curs la aceste discipline. Oare, co
misia orășenească de organizare 
a Spartachiadei nu găsește încă 
necesar să ajute concret aceste a- 
sociații sportive pentru organiza
rea întrecerilor etapei I ? Asocia
țiile sportive, în colaborare cu or
ganizațiile U.T.M.. au in aceeași 
măsură datoria să se preocupe cu 
răspundere de organizarea și buna 
desfășurare a activității sportive 
în timpul îernii, socotind ca prim 
obiectiv antrenarea unul mare nu
măr de tineri la Intrecrile Spar
tachiadei.

S. SPIREA

preajma zilei de 30 Decembrie se 
vor organiza concursuri de cin- 
tece și poezii. La Casa pionierilor 
va avea loc un program festiv 
pe tema : „Te slăvim măreață 
sărbătoare” și se vor pregăti 
spectacole pentru pomul de iarnă.

La fiecare școală medie fi de 
8 ani își va desfășura activitatea 
un club. In cadrul cluburilor se 
vor învăța jocuri și cîntece, vor 
avea loc competiții sportive în
tre clase și școli etc. Elevii vor 
vizita întreprinderi industriale, 
gospodării agricole colective, se 
vor întîlni cu muncitori și co
lectiviști fruntași, scriitori, acti
viști de partid și de stat.

In zilele vacanței vom pune, 
de asemenea, un accent deosebit 
pe organizarea excursiilor și dru
mețiilor, urmărindu-se să li se facă 
cunoscute pionierilor și școlarilor 
noile construcții, realizările regi
mului democrat-popular.

In cadrul „Turul Clujului" ele
vii însoțiți de învățători și pro
fesori se vor opri la muzee, ex
poziții, apoi vor vizita noul car
tier al orașului.

La Teatrul de păpuși, Palatul 
culturii, Casa de cultură a stu
denților se vor prezenta programe 
pregătite special pentru zilele va
canței de iarnă.

Numeroase activități îi așteaptă 
pe pionieri și școlari la Casa pio
nierilor. Pentru ei se vor orga
niza trei carnavaluri în după-a- 
miezele zilelor de 3, 4, și 3 ia
nuarie 1964.

La pomul de iarnă oaspetele cel 
mai de seamă va fi, bineînțeles, 
Moș Gerilă. Din tolba plină de 
daruri, el va înmîna copiilor ju
cării, dulciuri, nu 
cărți de literatură 
școlare.

In după-amiezele 
între 28 decembrie 
nuarie 1364, „Moș Gerilă" va da 
întîlnire celor mai mici locuitori 
ai Clujului în „Orașul copiilor" 
din Piața Mihai Viteaza.

Să nu uităm, de asemenea, fap
tul că la revelioanele ce vor fi or
ganizate la școlile medii nr. 2, 
7, 10, ii, Grupul școlar Teh- 
nofrig elevii vor petrece clipe plă
cute împreună.

...Ne mai despart numai cîteva 
zile pînă la vacanță. Organizațiile 
U.T.M. și de pionieri, în colabo
rare cu conducerile școlilor din 
orașul Cluj, iau toate măsurile 
pentru ca vacanța de iarnă si 
constituie un prilej de odihnă plă
cută, instructivă.

va
și

uita nici 
rechizite

acestei ierni,
a.c. fi 7 io-

INFORMATEI
Joi dimineața s-a înapoiat 

în Capitală, venind de la New 
York, Mircea Malița, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne, care a participat la lu
crările celei de-a XVIII-a se
siuni a Adunării Generala a 
O.N.U.

★
La 18 decembrie s-a semnat, 

la Accra, Protocolul schimbu
rilor comerciale pe 1964 între 
R.P. Romînă și Republica 
Ghana.

Republica Populară Romînă 
va importa cacao, bauxită, u- 
lei de palmier și alte mărfuri 
și va exporta în Republica 
Ghana mașini și utilaje. încăl
țăminte, produse chimice, ci
ment și altele.

Protocolul a fost semnat din 
partea R. P. Romîne, de Voicu 
Ilie, secretar general în Mini
sterul Comerțului Exterior, iar 
din partea Republicii Ghana 
de A. Y. K. Djin, ministrul 
comerțului.

la sate

(Agerpres)

peste 13100 de spectatori. Ti
neri și vîrstnici petrec în tovă
rășia filmului ore plăcute și 
instructive.

DOBRESCU GHEORGHE 
corespondent voluntar

Academia Republicii Popu
lare Romîne, Ministerul Sănă- 
ții și Prevederilor Sociale, Mi
nisterul învățămîntului, Uni
unea Societăților de Științe 
Medicale, Institutul Medico- 
Farmaceutic, anunță cu pro
fundă durere, încetarea din 
viață la 18.XII.1963 a prof. dr. 
Ion Nicolau, membru cores
pondent al Academiei R.P.R.

Născut în București la 7 fe
bruarie 1885, prof. dr. Ion Ni
colau a absolvit facultatea de 
medicină din Capitală după 
care, în 1916 își începe activi
tatea didactică, trecînd prin 
toată ierarhia, de la prepara
tor și pînă la profesor titular 
de clinică și apoi, director al 
Institutului pentru ocrotirea 
mamei și a copilului din Bucu
rești.

Profesorul Ion Nicolau, s-a 
remarcat ca un cercetător ta
lentat din primii ani ai activi
tății sale.

Opera științifică a prof. Ion 
Nicolau începută încă de acum 
o jumătate de secol s-a evi
dențiat prin originalitatea și 
profunzimea cercetărilor în 
special în domeniul microbio
logici, a hematologiei, a psiho
logiei infantile și altele.

Lucrările sale din domeniul 
patologiei infantile (reuma
tism, tuberculoză, tulburări di
gestive) constituie o contribu
ție nu numai în terapeutică cl

Academia Republicii Populare Romine 
Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale 

Ministerul învățămîntului 
Uniunea Societăților de Științe Medicale 
Institutul Medico-Farmaceutic București

și în orientarea profilactică a 
medicinei din țara noastră.

Calitățile de organizator, de 
dascăl iubit de elevii săi, 
de savant și de om, cultura 
lui vastă și multilaterală au 
făcut ca Ion Nicolau să fie a- 
preciat de toți cei care l-au 
cunoscut.

Calitățile sale de cetățean 
au fost evidențiate și prin ati
tudinea sa patriotică, demo
cratică, manifestată în cursul 
primului și celui de al doilea 
război mondial, prin sentimen
tele sale antifasciste propaga
te în mediul intelectualilor din 
Iași.

Pentru meritele sale științi
fice, pentru contribuțiile sale 
la dezvoltarea științei medi
cale romînești, a învățămîntu
lui superior medical și a ocro
tirii sănătății publice, prof. 
Ion Nicolau a fost ales mem
bru corespondent al Academi
ei R.P. Romîne, a fost distins 
cu titlul de „Medic emerit al 
R.P. Romîne", „Profesor eme
rit al R.P. Romîne" și decorat 
cu ordine și medalii ale R.P. 
Romîne.

Prin încetarea din viață a 
prof. Ion Nicolau, știința me
dicală romînească pierde un 
distins savant și profesor a 
cărui întreagă viață a fost în
chinată luptei pentru sănăta
tea oamenilor.

Folasirea cu maximum de randament a utilajului
(Urmare 

din pag. I)

tații muncii și în ace
lași timp să îmbună
tățim calitatea mine
reurilor extrase. Expri
mate în cifre, succesele 
harnicului nostru colec
tiv înseamnă 4 614 000 
lei economii la prețul 
de cost numai în pri
mele 11 luni ale ace
stui an. Alte 1.273.000 
lei economii la pro
ducția comparabilă și 
4 525 000 lei benefi
cii peste plan. Un aju
tor prețios am primit

în acest an din partea 
organizațiilor II. T. M. 
care au mobilizat în- 
tr-o măsură mai în
semnată tinerii la înde
plinirea planului, au 
efectuat în același 
timp un control efi
cient, competent, asu
pra îndeplinirii de 
către fiecare tînăr 
muncitor a sarcinilor 
de producție. Ca ur
mare, întreprinderea 
noastră se mîndrește 
cu numele unor ti
neri cum sint Nicolae 
Talpoș, șef de echipă 
în abataj (lună de 
lună echipa sa fi-a

depășit sarcinile de 
plan în medie cu 15 
la sută), loan Michiș, 
șef de echipă la înain
tări, care de aseme
nea a depășit în fie
care lună planul cu 
13—15 la sută. Ase
menea exemple mai 
pot fi date cu echipa 
lui Grigore Ciceu tot 
de la înaintări, celula
rii Elena Donca, Ale
xandru Mclnar și lăcă
tușul Koloman Silaghi 
care s-a străduit în 
permanență să asigure 
funcționarea neîntre
ruptă a instalațiilor 
de preparare.

ir ★

Corpul defunctului se află 
depus în aula Facultății de 
Medicină din București, bule
vardul Dr. Petru Groza nr. 12.

Accesul publicului este per-

miș în ziua de vineri 20 de-< 
cembrie între orele 9—11.

Mitingul de doliu va avea 
loc pe data de 20 decembrie? 
ora 11,30.

Comisia pentru organizarea funeraliilor 
este formată din:

prof. Voinea Marinescu, mem
bru corespondent al Academiei 
R.P. Romîne, ministrul sănă
tății și prevederilor sociale, 
prof. Jean Livescu, adjunct al 
ministrului învățămîntului, 
acad. Șt. M. Milcu, vicepreșe
dinte al Academiei R.P. Romî-

ne, președintele Uniunii Socie
tăților de Științe Medicale, 
acad. Șt. S. Nicolau, președin
tele Secției de științe medicale 
a Academiei R.P. Romîne, 
acad. Th. Burghele, rectorul 
Institutului medico-farmaceu- 
tic din București.



Semnarea unui acord intre R. P. Romină și R. S. F. Iugoslavia 
privind interconectarea sistemelor electro - energetice

ale celor două țări
în urma tratativelor care 

s-au desfășurat la Belgrad, a 
fost semnat Ia 18 decembrie 
un acord între R. P. Romînă și 
R.S.F. Iugoslavia privind inter
conectarea sistemelor electro- 
energetice ale celor două țări.

Potrivit acestui acord, inter- 
conctarea se va face printr-o

Semnarea planului pentru aplicarea acordului de colaborare 
culturală și științifică intre R. P. Romină 

și R. P. Polonă pe anii 1964 și 1965
între 16 și 19 decembrie au 

avut loc la București tratati
vele culturale între R.P. Ro
mînă și R.P. Polonă. In urma 
tratativelor, care s-au desfă
șurat într-o atmosferă priete
nească, în spiritul colaborării 
și înțelegerii reciproce, la Mi
nisterul Afacerilor Externe a 
fost semnat planul pentru a- 
plicarea acordului de colabo
rare culturală și științifică în
tre R.P. Romînă și R.P. Polo
nă pe anii 1964 și 1965.

Se prevede dezvoltarea în 
continuare a colaborării în 
domeniile științei, învățămîn- 
tului, culturii și artei. Ambele 
părți vor face schimburi de 
oameni de știință și tineri lu
crători științifici, se vor trimi
te reciproc cadre didactice 
pentru specializare etc. In a- 
nul 1964, în R.P. Romînă va 
concerta o orchestră simfonică 
poloneză, iar colectivul de ba
let al Teatrului de Operă și 
Balet al R.P. Romîne va între
prinde un turneu artistic în

Adoptarea unui program comun de schimburi 
cultural-științifice intre R. P. Romină și S. U. A.

între 17—19 decembrie s-au 
desfășurat la București trata
tivele pentru elaborarea pro
gramului de schimburi cultu
ral-științifice între Republica 
Populară Romînă și Statele 
Unite ale Americii pe anul 
1964 pe baza aranjamentului 
semnat între guvernele R. P. 
Romîne și S.U.A. la București, 
Ia 2 aprilie 1963.

Convorbirile, care s-au des
fășurat într-o atmosferă 
cordială, au dus la adoptarea 
unui program comun de 
schimburi în domeniul învă- 
țămîntului, științei, artelor, 
radio-televiziunii și sportului. 
In programul care prevede o 
dezvoltare a schimburilor din 
aceste domenii figurează tri
miterea reciprocă de lectori 
universitari de limbă și litera
tură romînă, respectiv limba 
engleză și literatură ameri
cană, de delegații de teh
nicieni și specialiști, de 
formații artistice și soliști, a 
unor expoziții de arhitectură, 
de artă grafică romînească și

înapoiere® în Capitală 

a tov. Corneliu Mănescu
Joi, s-a înapoiat în Capitală 

ministrul afacerilor externe al 
R.P. Romîne, Corneliu Mănes
cu, care a făcut o vizită în 
Austria la invitația ministru
lui afacerilor externe al aces
tei țări, dr. Bruno Kreisky.

★
La invitația ministrului afa

cerilor externe al R.P. Ungare, 
Peter Jânos, Corneliu Mănes
cu, a făcut o vizită la Buda
pesta.

★
La sosire, ministrul afaceri

lor externe al R.P. Romîne a

Judecata nebunilor, rulează 
la : Patria (9,30 ; 12,15 ; 15 ; 18 : 
21) ; Cavalerul Fardaillan, ru
lează la : Republica (9 ; 11 ; 13 ; 
15 ; 17 j 19 î 21), București (10 ; 
12 ; 14 ; 16 ; 18 î 20), Excelsior 
(10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20), Fero
viar (9 ; 11 ; 13 ; 15 Î 17 ; 19 ; 
21) ; Seara prietenilor filmului: 
Carpați (orele 19). Primul re
portaj, rulează la : Carpați (10; 
12 ; 14 ; 16), Festival (10 ; 12 ; 
15 ; 17 ; 19 ; 21), Agatha, lăsa

te de crime I rulează la: 
Capitol (9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17,15 î
19.30 ; 21,30), Miorița (9 ; 11 ;
13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21), Melodia
(10 î 12 ; 15 j 17 ; 19 j 21), Fla
mura (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Grivița (10; 12,15; 16; 18; 20,45). 
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), Program spe
cial pentru copii: Doina (10) -, 
A dispărut o navă, rulează Ia : 
Doina (11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ;
20,30),  Cosmos (14,30 ; 16,30 ; 

linie de transport de 110 Kv, 
care va fi pusă în funcțiune 
în cursul trimestrului I 1964. 
Dezvoltarea în continuare a 
interconectării sistemelor e- 
lectroenergetice ale celor două 
țări se va stabili ulterior pe 
bază de studii.

R.P. Polonă. Planul prevede, 
de asemenea, adîncirea cola
borării între uniunile de crea
ție în domeniul radiotelevizi- 
unii și presei.

Din partea romînă planul a 
fost semnat de Gheorghe Pele, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, iar din partea po
lonă de Wieslaw Sobierajski, 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al R.P. Polone 
în R.P. Romînă.

La semnare au participat 
tovarășii Jean Livescu, ad
junct al ministrului învăță- 
mîntului, acad. Iorgu Iordan, 
vicepreședinte al Academiei 
R.P. Romine, Ion Moraru, vi
cepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
membrii celor două delegații, 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Au fost de față membri ai 
ambasadei R. P. Polone la 
București.

(Agerpres,

a unei expoziții de artă grafi
că americană, precum și 
schimburi în alte domenii.

Schimbul de scrisori cuprin- 
zînd programul a avut loc la 
Ministerul Afacerilor Externe. 
Din partea guvernului romîn 
a semnat Pompiliu Macovei, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, iar din partea 
guvernului american William 
A. Crawford, trimis extraordi
nar și ministru plenipotențiar 
al S.U.A. în R. P. Romînă.

Au asistat : Jean Livescu, 
adjunct al ministrului învăță- 
mîntului, Virgil Florea, vice
președinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
Octav Livezeanu, vicepreședin
te al Institutului Romîn pen
tru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea, funcționari su
periori din Ministerul Aface
rilor Externe și membrii celor 
două delegații.

Cu această ocazie șefii celor 
două delegații au rostit cuvîn- 
tări.

(Agerpres)

fost întîmpinat de Bujor AI- 
mășan, ministrul minelor și e- 
nergiei electrice, Victor Iones- 
cu, ministrul comerțului ex
terior, George Macovescu, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe.

Au fost de față dr. Paul 
Wetzler, ambasadorul Aus
triei, Jeno Kuti, ambasadorul 
R.P. Ungare, și membri ai ce
lor două ambasade.

(Agerpres)

18.30 ; 20,30), Un ciclu de filme
documentare, rulează la : Tim
puri Noi (10—21), Ultimul meu 
tango, rulează la: înfrățirea 
între popoare (14,30; 17,15; 20), 
Rosemarie, rulează la : Cul
tural (10 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21).
Trei zile după nemurire, 
rulează la : Dacia (9,30 ; 11 ; 13;
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 Ia Ronda, 
rulează la : Bucegi (10 ; 12,15 ;
16 ; 18,15 ; 20,30), De la 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 (15 ; 17 ; 19 ; 
21), Elena din Troia, ru
lează la: Munca (14; 16,15;
18.30 ; 20,45), Vară și fum, ru
lează Ia : Moșilor (15,30 ; 18 ;
20,30),  Trei plus două, rulează 
la: Viitorul (16; 18,15; 20,30). 
Mamelucul, rulează la : Colen- 
tina (16; 18; 20). Cumpără-ți 
un balon, rulează la : Volga 
(10; 12; 15: 17; 19; 21),
Cînd vine pisica, rulează la : 
Floreasca (16 ; 18,15; 20,30).

Televiziune
VINERI 20 DECEMBRIE

18,30 Universitatea tehnică 
la televiziune. 19,00 Jurnalul 
televiziunii. 19.10 Album artis
tic prezentat de elevii Liceu
lui militar „Ștefan cel Mare". 
19,50 Iosif Lisowski — tehni
cian inovator. 20,20 Concert de 
estradă — transmisiune de Ia 
Moscova. 21.00 Săptămîna. In 
încheiere : Buletin de știri, bu
letin meteorologic.

Dezvoltarea comerțului
Italiei cu tarile socialiste

ROMA. — în primele nouă 
luni ale anului 1963 exportul 
Italiei în țările socialiste din 
Europa a crescut la 128,3 mi
liarde lire față de 105,1 mi
liarde în perioada corespunză
toare a anului trecut. Impor
tul din Europa răsăriteană s-a 
cifrat Ia 196,8 miliarde de lire 
față de 151 miliarde în pri
mele nouă luni ale anului 1962.

---- •-----

MOSCOVA: vizita 
unei delegații

guvernamentale
algeriene

MOSCOVA — N. S. Hruș
ciov a primit la Kremlin de
legația de partid și guverna
mentală a Republicii Algeri
ene Democratice și Populare, 
condusă de Hadj Ben Alia, 
președintele Adunării Națio
nale, membru al biroului Po
litic al Frontului de eliberare 
națională din Algeria.

★
MOSCOVA 19 (Agerpres). 

— TASS transmite : Luînd 
cuvîntul la prînzul oferit în 
cinstea delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii 
Algeriene Democratice și Popu
lare, N. S. Hrușciov, șeful gu
vernului sovietic a declarat 
„Putem sublinia cu mare sa
tisfacție că între țările noas
tre au început să se dezvolte 
activ relații economice, cultu
rale și de altă natură. Sîntem 
convinși că colaborarea dintre 
Uniunea Sovietică și Algeria 
liberă va contribui la consoli
darea independenței ei econo
mice și politice, va îngădui 
întărirea succeselor pe care 
le-a obținut poporul algerian 
în scurta perioadă a existenței 
independente a țării sale". 
Vorbitorul a subliniat că oa
menii sovietici credincioși 
preceptelor marelui Lenin, 
și-au manifestat întotdeauna 
sentimentele de solidaritate 
frățească cu prietenii algerieni 
și „au făcut totul pentru ca să 
triumfe cauza dv justă". „Am 
considerat și considerăm de 
datoria noastră internațională 
să sprijinim popoarele care 
desfășoară lupta de eliberare 
națională împotriva domina
ției imperialismului, colonia
lismului și neocolonîalismu- 
lui".

Primul 
P.C.U.S. i 
vingerea < 
va lichida 
de mari pe care le întîmpină 
încă în lupta dîrză împotriva 
reacțiunii din afară și din in
teriorul țării, care încearcă să 
determine poporul algerian să 
renunțe la reforme revoluțio
nare și să restabilească sub 
diferite forme dominația asu
pritorilor", și că va obține 
succese în construirea noii 
vieți pe baze socialiste.

A luat apoi cuvîntul Hadj 
Ben Alia, șeful delegației alge
riene, care a subliniat însemnă
tatea legăturilor prietenești în
tre Algeria și Uniunea Sovie
tică. „Nu ne îndoim nici un 
moment, a spus el, că Uniunea 
Sovietică, guvernul său și 
partidul său ne vor acorda 
întotdeauna un ajutor nepre
cupețit și multilateral frățesc 
pentru realizarea 
fundamentale 
noastre".

secretar al C.C. al 
și-a exprimat con- 
că poporul algerian 
i „greutățile destul

telurilor 
ale politicii

Întîlnirea ministerială
a Pieței comune

agriculturii și finan-

convocată în scopul

BRUXELLES. — La Bruxel
les a fost reluată sesiunea co
mună a miniștrilor afacerilor 
externe, 
țelor din țările Pieței comune 
(C.E.E.) 
discutării politicii agrare a ce
lor „șase”.

După cum relatează France 
Presse, Couve de Murville, 
ministrul afacerilor externe al 
Franței, a reafirmat din nou 
cererea guvernului său de a se 
realiza pînă la 31 decembrie 
politica agrară comună prin 
unificarea prețurilor la produ
sele agrare ale celor șase.

Luînd cuvîntul Spaak, mi
nistrul de externe al Belgiei, 
a propus o soluție de compro
mis potrivit căreia miniștri să 
adopte 
cestui 
mune

înainte de sfîrșitul a- 
an regulamentele co- 

asupra produselor de

lamă grea
PARIS — In legătură cu 

starea vremii pe continentul 
european, agenția France 
Presse relatează că la Madrid 
a căzut prima zăpadă, iar în 
Iugoslavia o pătură groasă de 
zăpadă, căzută zilele acestea, a 
paralizat traficul feroviar și 
rutier în numeroase regiuni.

Din cauza unei puternice 
furtuni, în Oceanul Atlantic 
pachebotul american „United 
States" a sosit cu o întîrziere 
de 21 de ore în portul britanic 
Southampton. în timpul furtu-

PESTE HOTARE
Interviul ministrului de externe

al Greciei
ATENA 19 (Corespondentul 

Agerpres, AI. Gheorghiu, 
transmite) : Ziarul „TO VI- 
MA“ publică un interviu a- 
cordat corespondentului său 
la Paris de S. Venizelos, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri și ministrul afaceri
lor externe al Greciei.

„Chiar dacă sîntem aliații 
Occidentului, a spus Venize
los, aceasta nu înseamnă că nu 
dorim să fim prieteni cu Ră
săritul. Pentru interesul co
mun sîntem dispuși nu numai

a președintelui Johnson
WASHINGTON 19 (Ager

pres). — La 18 decembrie, pre
ședintele Lyndon Johnson a 
ținut la Casa Albă o conferin
ță de presă.

Referindu-se la necesitatea 
destinderii în situația interna
țională, Johnson a spus : „Cred 
că este important să ne dăm 
seama că în lume există 3 mi
liarde de oameni și că obliga
ția primordială a președinte
lui țării noastre și a fiecărui 
cetățean, din toate țările, este 
să învețe să trăiască laolaltă".

La întrebarea ce atitudine 
are față de posibilitatea unei 
întîlniri într-un viitor apropiat 
cu N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Lyndon Johnson a 
răspuns :

„Sînt gata și doresc să mă 
întîlnesc cu oricare din con
ducătorii din lume, în orice 
moment cînd va exista un in-

întrevederile lui D. Rusk
la Londra

această a- 
relațiilor

întrevede-
Butler, a-

LONDRA — Secretarul i de 
stat al S.U.A., Dean Rusk, 
care a sosit miercuri la Lon
dra venind de la Paris, unde 
a participat la lucrările sesi
unii Consiliului ministerial al 
N.A.T.O., a avut întrevederi 
cu primul, ministru britanic, 
Alec Douglas-Home, și cu mi
nistrul de externe R. A. But
ler. Este vorba, potrivit agen
ției U.P.I. de; „întrevederi pre
liminare importante înaintea 
întîlnirii pe care Home o va 
avea în luna februarie la 
Washington cu președintele 
Johnson”. Au fost trecute în 
revistă, relatează 
genție, problema 
Est-Vest.

Referindu-se la 
rea dintre Rusk și 
genția Associated Press scrie 
că ministrul de externe brita
nic a reafirmat secretarului de 
stat al S.U.A. intenția sa de 
a pleca la - 
participa la 
tului celor 
mare, care 
nou în cursul lunii ianuarie.

In același timp, după cum 
relatează agențiile de presă, 
ministrul de externe britanic a 
expus secretarului de stat al 
S.U.A. punctul de vedere al 
guvernului său în ce privește 
diferitele aspecte ale relațiilor j 
Est-Vest, inclusiv în problema | 
comerțului cu țările socialiste.

In cursul zilei de 19 decem
brie, Rusk, s-a întîlnit de ase
menea du Duncan Sandys, se
cretar de stat pentru relațiile 
cu Commonwealthul și'pentru 

Geneva pentru a 
lucrările Comite- 
18 pentru dezar- 
se întrunește din

carne, lapte și orezului, și 
fixeze atitudinea pe care

în ce pri-
S.U.A.

să 
cei 

„șase" o vor avea la viitoarea 
„rundă Kennedy" în ce pri
vește tarifele vamale la pro
dusele industriale. El a su
gerat ca problema fixării po
ziției celor „șase" 
vește negocierile cu 
asupra problemelor agricole să 
fie amînate pentru luna ianua
rie.

France Presse, anunță că 
miniștrii afacerilor externe au 
realizat un acord asupra „dis- 
pozițiunilor tehnice privind 
problemele vamale la viitoa
rea „rundă Kennedy". Potrivit 
agenției „acordul nu va de
veni valabil decît dacă vor fi 
făcute în schimb progrese 
substanțiale în problemele fi
nanciare ale politicii agrare 
comune".

de
au
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în Europa
nii din ocean coloanele 
apă ridicate de furtună 
atins 20 m.

în țările nordice, în special 
în Finlanda — menționează 
France Presse — temperatura a 
oscilat în noaptea de miercuri 
spre joi între minus 20 și mi
nus 36 de grade.

Agenția M.T.I. relatează că în 
ultimele două zile în Ungaria 
a nins din abundență, grosi
mea stratului de zăpadă atin- 
gînd în unele locuri aproxima
tiv 40 de cm. 

I

să normalizăm, dar și să îm
bunătățim pe cît posibil rela
țiile noastre politice, economi
ce, culturale și științifice cu 
țările răsăritene și mai ales 
cu țările din Peninsula Balca
nică, pe baza respectului mu
tual și al neamestecului în 
treburile interne".

Vom face totul, a arătat Ve
nizelos, ca să ajutăm pe mă
sura forțelor noastre la con
solidarea climatului de destin
dere și de coexistență pașnică 
între toate statele globului.

de presă

diciu că întîlnirea va fi rodni
că și avantajoasă. Cînd vor a- 
părea asemenea indicii voi fi 
fericit să iau o hotărîre și să 
v-o aduc la cunoștință".

Președintele a reamintit că 
se va întîlni în curînd cu 
Ludwig Erhard, cancelarul R.F. 
Germane, cu președinții Italiei 
și Mexicului și cu primul mi
nistru al Canadei. El a adău
gat că aceste întîlniri ar putea 
fi urmate de altele, dacă vor 
fi considerate oportune de am
bele părți.

Președintele a fost întrebat 
dacă Statele Unite intențio
nează să trimită în Oceanul 
Indian cîteva nave militare ca 
o parte componentă a flotei 
a Vil-a. „Nu am nici un co
mentariu de făcut asupra a- 
mănuntelor acestui plan, a 
răspuns președintele. Planuri
le avute în vedere trebuie să 
fie prezentate de Ministerul 
Apărării".

colonii, cu care a discutat pro
blema Federației Malayeze, 
sprijinită de Anglia, viitorul 
Guyanei Britanice.

Agenția U.P.I. consideră că 
această „primă întîlnire la ni
vel înalt anglo-americană de 
la moartea președintelui Ken
nedy” a avut înainte de toate 
un caracter de sondare a po
zițiilor pe care se situează 
cele două guverne în diferite 
probleme internaționale.

★
PARIS. Înainte de plecarea 

sa din Paris, unde a partici
pat la sesiunea N.A.T.O., se
cretarul de stat Dean Rusk a 
făcut o declarație pentru Te
leviziunea americană.

Rusk a subliniat că trebuie 
făcut tot posibilul pentru ca 
divergențele în relațiile inter
naționale să fie rezolvate fără 
război. El a amintit de exis
tența unor „interese comune" 
între Est și Vest, printre care 
dorința comună de a evita un 
război termonuclear.

De asemenea, el a relevat 
importanța actualelor tendințe 
spre îmbunătățirea relațiilor 
dintre țările socialiste europe
ne, pe de o parte, și țările din 
Europa occidentală și S.U.A., 
pe de altă parte.

Licitație 
de manuscrise rare

Richard 
poetului 
filozofu-

In orașul Marburg s-a des
fășurat tradiționala licita
ție de manuscrise ale unor 

personalități din viața culturală și 
artistică a Germaniei. In cadrul 
licitației au fost vîndute manuscri
se semnate de compozitorii Wolf
gang Amadeus Mozart, 
Wagner, o scrisoare a 
Heinrich Heine, o alta a 
lui Schopenhauer etc.

După cum transmite 
vest-germană de știri D.P.A., pes
te jumătate din manuscrise au 
fost cumpărate de cetățeni din 
alte țări.

agenția

Chombe actor de film f

oise Chombe, fosta căpe
tenie a separatiștilor ka- 
tanghezi, aflat actual

mente la Bruxelles, a primit 
din partea unei societăți cine
matografice oferta de a juca 
intr-un film, după un roman 
de Graham Green. Acțiunea 
acestui roman se petrece în
tr-o leprozerie din Congo. Nu 
se știe încă ce răspuns va da 
Chombe. In orice caz, condu
cătorii casei de filme au dat, 
fără voia lor, dovadă de umor, 
din propunerea făcută putîn- 
du-se trage concluzia că sin
gurul loc din Congo unde 
Chombe s-ar putea întoarce ar 
fi leprozeriile. Și încă nu știe 
dacă cei bolnavi de acest fla
gel s-ar simți încintați de pre
zența unui asemenea oaspete 
nedorit.

Columbiana

rice copil de școală știe 
că în anul 1492 Cristofor 
Columb a descoperit A- 

merica. De atunci la genovezi 
există obiceiul ca în fiecare an 
să se sărbătorească ziua naș
terii marelui lor compatriot. 
La festivitățile cu prilejul „co-

„COSMOS-24"

Un nou satelit

artificial al Pămintului 

lansat in U. R. S. S.
MOSCOVA 19 (Agerpres). 

TASS transmite : La 19 de
cembrie în Uniunea Sovietică 
a fost lansat satelitul artifi
cial al Pămintului „Cos- 
mos”-24“.

Pe bordul satelitului sînt 
instalate aparate științifice 
destinate continuării explo
rării spațiului cosmic, în. ca
drul programului anunțat de 
agenția TASS la 16 martie 
1962.

Satelitul s-a plasat pe or
bită cu următorii parametri : 
perioada inițială de revoluție
— 90,5 minute ; distanța ma
ximă de la suprafața Pămîn- 
tului (Ia apogeu) — 408 km ; 
distanța minimă (la perigeu)
— 211 km ; unghiul de în
clinație al orbitei față de pla
nul Ecuatorului — 65 grade.

In afara aparatelor științi
fice, satelitul dispune de : un 
aparat de radioemisie care lu
crează la frecvența de 19,995 
MHz ; un sistem radiotehnic 
pentru măsurarea exactă a 
elementelor orbitei; sistem 
radiotelemetric pentru trans
miterea pe Pămînt a datelor 
privind funcționarea instru
mentelor și a aparatelor știin
țifice.

Aparatajul instalat pe sate
lit funcționează normal.

Centrul de coordonare și 
calcul desfășoară prelucrarea 
informațiilor recepționate.

-----•----

Anchetă la colegiul 
din Dallas

NEW YORK — Agenția As
sociated Press anunță că a- 
genți ai Biroului Federal de 
Investigații (F.B.I.) au arestat 
miercuri la Fort Worth (sta
tul Texas) pe Russel McLarry, 
student la Colegiul de stat Ar
lington din Dallas sub acuza
ția „de a fi proferat amenin
țări Ia viața fostului pre
ședinte al S.U.A., John Ken
nedy. Potrivit agenției Asso
ciated Press, McLarry a fost 
supus unui interogatoriu de 
către agenți ai serviciului se
cret și de un procuror federal, 
după care a fost semnat ordi
nul de arestare. In acest ordin 
se arată că la 21 noiembrie (cu 
o zi înaintea asasinării pre
ședintelui Kennedy) McLarry a 
declarat, față de martori, că a 
doua zi se va instala în apro
pierea locului unde președin
tele va lua cuvîntul „și îl va 
aștepta cu o armă pentru a-1 
lichida”.

La 22 noiembrie, ziua atenta
tului împotriva Iui Kennedy el 
se afla într-un birou instalat 
într-un imobil situat în fața 
clădirii în care defunctul pre
ședinte urma să rostească un 
discurs.
După cum a scris ziarul „Dal

las Times Herald”, F.B.I.-ul a 
deschis o anchetă în legătură 
cu distribuirea de manifeste 
ațîțătoare împotriva președin
telui Kennedy la Colegiul de 
stat Arlington, în ajunul asa
sinării acestuia.

lumbianei" participă nu numai 
locuitorii veniți din împreju
rimi, ci și străinii sosiți din 
țări îndepărtate. De obicei, 
genovezii coc tradiționalul co
zonac uriaș. Anul acesta în loc 
de cozonac, ei au înălțat pe 
țărm un pavilion din beton și 
materiale plastice unde au or
ganizat o expoziție a celor 
mai moderne aparate de navi
gație, a unor puternice mo
toare pentru nave, a unor in
stalații electronice, utilaj por
tuar, într-un cuvînt, tot ceea 
ce a lipsit ilustrului „sărbăto
rit" în peregrinările sale pe 
mare.

Manuscrisele nepublicate 
ale lui Hemingway

j--> ăduva lui Ernest Heming- 
ț/ way a declarat ziariști

lor în biroul unei edituri 
din New York că marele scrii
tor a lăsat „50 de livre" (25 kg) 
de manuscrise nepublicate.

Printre acestea, a spus d-na 
Mary Hemingway, se află o 
colecție de schițe despre Pari
sul anilor '920 — inclusiv epi
soade despre scriitorii F. Scott 
Fitzgerald, Ford Maddox Ford 
și Gertrude Stein — care, vor ft 
publicate în mai 1964. In schi
țe — a spus d-na Hemingway 
— scriitorul nu se ocupă de el 
însuși, „dar atunci cînd scrie 
despre alții, capătă indirect o 
imagine despre el însuși cînd 
avea virsta de 20 de ani".

Scriitorul a lăsat și manus
crisul unui roman a cărui ac
țiune se petrece în Marea Ca
raibilor și care este bazat în 
parte pe unele din croazierele 
de pescuit ale lui Hemingway.

D-na Hemingway a declarat 
că nu se vor publica nici un 
fel de scrisori ale soțului ei,
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MOSCOVA — La 19 decem

brie și-a încheiat lucrările la 
Moscova Conferința internațio
nală pentru observațiile optice 
asupra sateliților artificiali ai 
pămintului. La conferință au 
participat oameni de știință 
din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Polonia, R. P. 
Romînă, Ungaria și U.R.S.S.

Din partea R. P. Romîne au 
participat prof. Călin Popovici, 
șeful secției de astrofizica și 
sateliți a Observatorului din 
București al Academiei R. P. 
Romîne, Prof. Ion Curea, rec
tor al Universității din Timi
șoara, și Gheorghe Chiș, deca
nul facultății de matematică 
mecanică din Cluj.

MOSCOVA — Cea de-a treia 
Sesiune a Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. al celei de-a șasea 
legislaturi și-a încheiat lucră
rile. Sesiunea a adoptat le
gea cu privire la planul de 
stat de dezvoltare a economiei 
naționale a U.R.S.S. pe anii 
1964—1965 și legea cu privire 
la bugetul de stat al U.R.S.S. 
pe anii 1964—1965.

DELHI — După o vizită de 
trei zile la Delhi, unde a a- 
vut întrevederi cu primul mi
nistru, Nehru și cu alte ofi
cialități indiene, generalul 
Maxwell Taylor, președintele 
Comitetului mixt al șefilor de 
stat major al S.U.A. a plecat 
la Caraci.

Intr-o declarație făcută zia
riștilor la plecare, generalul 
Taylor a arătat că, potrivit 
unui plan care se află încă 
în studiu, în Oceanul Indian, 
urmează să fie dizlocate, din
tre navele flotei a Vil-a ame
ricane, un purtător de avioa
ne, două sau trei distrugă
toare și un petrolier pentru 
alimentarea acestora cu com
bustibil.

★
Primul ministru al Indiei, 

Nehru, a declarat joi că, 
deoarece proiectul american 
de dislocare a unor unități ale 
flotei a 7-a în Oceanul Indian 
nu prevede pătrunderea nave
lor acestei flote în apele teri
toriale ale Indiei, guvernul 
indian nu intenționează să 
protesteze împotriva acestor 
planuri americane. El a rele
vat, însă că dacă dislocarea 
flotei a 7-a americane va adu
ce prejudicii Indiei, guvernul 
indian va protesta pe lingă 
guvernul S.U.A.

BERLIN. — La 18 decem
brie a fost dată în exploatare 
partea din R.D. Germană, ulti
ma parte a conductei de petrol 
„Prietenia" care trece prin te
ritoriul U.R.S.S. Poloniei, Ce
hoslovaciei și Ungariei. Cu 
acest prilej, la Combinatul 
pentru prelucrarea țițeiului 
din Schwedt a avut loc o fes
tivitate. Au luat parte condu
cători de partid și de stat ai 
R.D. Germane, în frunte cu 
Walter Ulbricht, prîm-secretar 
al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al 
R.D.G., precum și delegații 
guvernamentale ,din U.R.S.S., 
Polonia, Cehoslovacia, Ungaria 
și reprezentanți ai C.A.E.R. Au 
rostit cuvîntări W. Ulbricht și 
reprezentanți ai altor țări. De 
asemenea, a participat și a 
luat cuvîntul Mihail Florescu, 
ministrul industriei petrolului 
și chimiei al R.P. Romîne, pre
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care „a lăsat în scris instruc
țiuni precise în această pri
vință".

Există, de asemenea, mai 
multe nuvele și poeme în ma
nuscris, precum și însemnările 
despre o vînătoare in jungla 
africană, în 1953—1954 cînd 
Hemingway a fost întovărășit 
de soția sa.

Pescuirea unui... 
submarin

Marinarii de pe nava fran
ceză de pescuit „Crucea 
Lorenei" au trecut prin

tr-o peripeție rar întîlnită. 
După ce au aruncat năvodul 
în apă au constatat că un 

corp voluminos care nu putea 
fi altceva decît un pește uriaș 
a căzut în plasă. „Peștele", 
însă, s-a dovedit a fi atît de 
puternic, îneît a început să 
schimbe direcția de plutire a 
navei, așa că a trebuit să fie 
tăiat năvodul. în cele din ur
mă s-a constatat că „peștele" 
nu era altceva decît... subma
rinul militar „Marsouin" de la 
baza maritimă din Lorient 
(provincia Bretagne).

,,Zg-t“

j- abrica de aparate elec- 
/’ tronice din Limpach- 

Oberfrohne (R.D.G.) a 
produs un nou instrument 
electronic pentru numărarea 
automată a globulelor roșii și 
albe din singe. Aparatul efec
tuează operațiunea în timp de 
cîteva secunde, prin simpla 
apăsare a unui buton și, para
lel cu numărarea globulelor, 
le examinează după mărimea 
lor. Noul aparat, denumit 
„Zg-1“, înlocuiește metoda 
foarte anevoioasă de pînă 

ședinte al Comisiei permanen
te a C.A.E.R. pentru industria 
de petrol și gaze.

PARIS. — Gaston Defferre, 
membru al Partidului socialist, 
primar al orașului Marsilia, a 
declarat — după cum relatea
ză agenția France Presse — 
că-și va pune candidatura la 
alegerile pentru desemnarea 
președintelui Republicii.

S.F.I.O. (P"tidul socialist) 
se va întruni într-un congres 
extraordinar la 1 și 2 februa
rie 1964, pentru a adopta o 
hotărîre definitivă în legătură 
cu candidatura lui Defferre.

GENEVA. — Consiliul Na
țional din Elveția (Camera De- 
putaților) a ratificat la 18 de
cembrie Tratatul de la Mos
cova cu privire la interzicerea 
experiențelor nucleare în at
mosferă, în spațiul cosmic și 
sub apă. Consiliul Cantoanelor 
(Camera Inferioară a Parla
mentului elvețian) a aprobat 
acest tratat anterior.

PARIS. — După cum rela
tează ziarul „Le Monde", un 
grup de locuitori din insulele 
Antile și Reunion au dat pu
blicității la Paris un manifest 
cerînd stabilirea unui nou sta
tut pentru coloniile franceze 
Guadelupa și Martinica și pen
tru departamentele de peste 
mări ale Franței, Guyana și 
Reunion.

In manifest se cere guvernu
lui francez să creeze în fieca
re din aceste departamente a- 
dunări consultative alese prin 
vot liber și secret, iar organele 
executive să fie obligate să 
răspundă în fața acestor adu
nări.

SAIGQN. — Corespondentul 
agenției Associated Press a- 
nunță că în seara zilei de 
18 decembrie a sosit la Sai
gon ministrul apărării al 
S.U.A., Robert McNamara, 
într-o scurtă declarație făcu
tă la sosire, McNamara a ară
tat că scopul vizitei sale este 
de a discuta cu reprezentanții 
guvernului sud-vietnamez și 
cu oficialitățile americane din 
Vietnamul de sud situația o- 
perațiunilor militare.

MANILA. — Ministrul apără
rii al Indoneziei, generalul 
Nasution, a sosit la 19 decem
brie la Manila, într-o vizită 
de două zile la invitația pre
ședintelui Filipinelor, Diosda- 
do Macapagal.

în timpul șederii sale la 
Manila, Nasution va discuta 
împreună cu oficialități fili- 
pineze probleme legate de re
lațiile dintre cele două state 
și Federația Malayeză.

ISTANBUL. — După cum 
relatează ziarul „Gumhuryet', 
Turcia va putea achita dato
riile sale interne și externe 
abia în anul 2 012 și numai cu 
condiția ca suma datoriei să 
nu se mai majoreze în acest 
interval de 49 de ani. Noul 
proiect de buget consemnează 
totalul datoriilor interne șl 
externe ale Turciei la suma de 
14 537 736 097 lire turcești, 
ceea ce indică o creștere de 
457 253 082 lire, în comparație 
cu anul trecut.

acum a numărării globulelor 
cu ajutorul microscopului.

Aparat care produce 
somnul

Un inventator din Toulou
se, Robert Lasserre, a 
construit un „aparat 

care produce somnul" care 
acționează asupra ritmului 
respirator și cardiac, putînd 
vipdeca insomnia.

Invenția lui Lasserre, „Som- 
nidor" seamănă cu un mic a- 
parat de televiziune și acțio
nează în baza aceluiași princi
piu care provoacă somnul Ia 
mulți telespectatori : o imagi
ne monotonă repetată.

„Somnidor" emite o lumină 
albăstruie, care se amplifică 
și scade în ritmul respirației 
avînd un efect hipnotic asu
pra privitorului.

Aparatul a fost experimen- 
din Franța. Lasserre afirmă că 
poate vindeca boli cum ar fi 
oboseala nervoasă, astma de 
origine nervoasă, ulcerul sto
macal precum și insomnia cro
nică.

O interesantă colecție 
subacvatică

/n apropiere de capul Ga- 
lata, în dreptul stațiunii 
Varna, scafandrii au des

coperit un cimitir de ancore. 
Pe fundul Mării Negre s-a 
găsit o colecție întreagă de an
core, de la ancorele de plumb 
din antichitate și ancorele cu 
4 brațe din epoca corăbiilor cu 
pînze, pînă la cele din timpu
rile noastre.

Inginerul Anton Bedjev a 
explicat în felul următor cau
zele apariției acestui cimitir 
ciudat; cînd suflă vîntul de la 
nord-est navele acostate în 
fața capului Galata erau ne
voite să plece în larg pentru a 
evita pericolul de-a fi sfărîma- 
te de stincile submarine.

Adesea în asemenea cazuri 
ancorele se împotmoleau în 
fundul stîncos al mării și ră
mâneau acolo pentru totdeau
na, completind astfel această 
stranie colecție.
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